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tudod-e?

A változócsillagok jelentõsége

A természet legalapvetõbb törvénye a változás. Nincs a világon olyan dolog, amely ne
változna. Ez alól a törvény alól természetesen a csillagok sem képeznek kivételt. A csillagok
is megszületnek, élnek és elpusztulnak, miközben számtalan változáson mennek keresztül.

A csillagfejlõdés bizonyos szakaszában felborulhat a csillagok egyensúlyi állapota, minek
következtében változtatják méretüket vagy elõfordulhat, hogy anyaguk egy részét szétdobják
a környezõ kozmikus térbe. Az ilyen csillagokat változócsillagoknak nevezzük, mert a
bennük lejátszódó folyamatok miatt változtatják fényességüket is.

A változócsillagoknak az asztrofizikában kiemelkedõ jelentõségük van, mivel ezek az
objektumok a csillagfejlõdésnek olyan szakaszában vannak, amikor a csillag kizökken nyu-
galmi állapotából és ez a gerjesztett állapot lehetõvé teszi a csillagra jellemzõ olyan paraméte-
rek meghatározását is, amelyre állandó fényû csillagok esetében nincs lehetõség, vagy csak
nagyon bonyolult módon lehet azokat meghatározni.

Mivel a változás típusa jellemzõ a változócsillag életkorára, a változócsillagokat a
csillagfejlõdési modellek empirikus ellenõrzésére is fel lehet használni, illetve ezen csillagok
alkalmasak az õket tartalmazó objektumok (pl. csillaghalmazok) korának meghatározására.

Bizonyos típusú változócsillagok tanulmányozása lehetõséget nyújt a körülöttük levõ
végtelenül nagy Univerzum alaposabb megismerésére; a távolságok meghatározása egyben a
múltba való visszatekintés lehetõsége, tehát a kezdetek kezdetének tanulmányozását teszi
lehetõvé, ami ma nagyon aktuális téma világszerte.

A nagyon fejlett kutatási eszközök és mûszerek ellenére a változócsillagokkal kapcsolat-
ban – mint más tudományágakban is, nemcsak a csillagászatban – még számos megoldatlan
probléma van, ami a tudósokat, kutatókat további kutatásokra készteti.

A változócsillagok két nagy csoportját ismerjük: a periodikus és nem periodikus, eruptív
változókat.

A pulzárok a mai ismereteink szerint a legfontosabb ismert rádióforrások. A pulzárok
rádiósugárzására jellemzõ, hogy az atomórákat megszégyenítõ pontossággal változtatják in-
tenzitásukat.

Az eddigi ismert periódusa 0,0016–4 másodperc. A periódus rövidségébõl következtetni
lehet a pulzárok méreteire is. Ha a pulzár mérete éppen annyi fénymásodperc lenne, mint
amekkora a periódusa, akkor nem észlelhetnénk fényváltozást, mert a fény véges terjedési
sebessége miatt a pulzár hozzánk közelebb esõ részérõl érkezõ többletsugárzás éppen kiegé-
szítené a távolabbi részeirõl hozzánk érkezõ gyengébb sugárzást, és fordítva. Az éles pulzu-
sok léte azt jelenti, hogy a pulzár fénymásodpercben mért méretének lényegesen kisebbnek
kell lennie a periódusnál. Egy 0,03 másodperc periódusú pulzár mérete tehát nem nagyobb
0,003 fénymásodpercnél, ami kb. 100 km-nek felel meg!

Ahhoz, hogy ilyen kis méretek mellett a pulzár a földrõl is észlelhetõ sugárzást bocsás-
son ki, elég nagy tömegûnek kell lenni. Ebbõl arra következtethetünk, hogy a pulzárok sûrû-
sége 1015 g/cm3 körül van. Ilyen sûrûség mellett az anyag csak úgy létezhet, ha az atommag-
ok szétbomlanak és a csillag egymáshoz préselõdött neutronokból áll. Ilyen neutroncsillag
létezését az elméleti asztrofizikusok már régen megjósolták, úgy tûnik, hogy a pulzárok fel-
fedezése beigazolta a várakozásokat.

Nagyon érdekes pulzáló változócsillagok a cefeidák. A csillag átlagos sugara 23,3 millió
km; kb. 5 nap alatt ezen csillagok sugara 3 millió km-el változik. A csillagok felfúvódási se-
bessége elérheti a 20 km-t másodpercenként!
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Látjuk tehát, hogy a cefeidák változása nem apró jelentéktelen valami, hanem hatalmas
tömegek igen nagy sebességû mozgásával állunk szemben.

A cefeida csillagok nagyon fontosak, mivel távolságmeghatározásra is alkalmasak. Ezen
csillagok periódusa és fényessége között kapcsolat létezik. H. Leavitt (1921-ben) vette észre
ezt a kapcsolatot a Kis Magellán Felhõben levõ cefaidáknál.

A csillagok periódusát és látható vizuális magnitúdóját ugyanazon koordináta rendszerbe
ábrázolva egy görbét kapunk, amely leírja ezen jellemzõk kapcsolatát. De mivel egy csillag-
halmaz vagy egy galaxis igen messze van tõlünk, azt feltételezhetjük, hogy ezek csillagai
tõlünk azonos távolságra vannak, tehát az abszolút magnitúdó (M) és a látszólagos magnitú-
dó (m) közötti különbség állandó:  M - m = konst.

Ez azt jelenti, hogy a koordináta-rendszerben az ordinátán az M = m + konst.-t vehet-
jük fel, ha a görbét eltoljuk ezzel a különbséggel.

Már csak az maradt hátra, hogy a görbét megrajzoljuk ebben a koordináta-rendszerben
néhány cefeida segítségével, melyek távolságát trigonometrikus úton határozzuk meg.

Megfigyelés során H. Leavitt meghatározta a periódust és a látszólagos magnitúdót, m-
et, a grafikonból leolvasható az M abszolút értéke, ahonnan megkapjuk a D távolságot az
alábbi összefüggés alapján:  M = m + 5 - 5 logD.

A csillagvilágban a legfeltûnõbb jelenségek a szupernóvák. Ebben a fázisban a csillag
milliárdszor fényesebbé válik mint robbanás elõtt. A szupernóva maximális fényessége ide-
jén megközelíti, sõt el is érheti annak a galaxisnak az integrált fényességét amelyben látható,
azután hónapokig láthatatlanná válik.

A szupernóvák igen ritka jelenségek. Tejútrendszerünkben Krisztus születése óta alig 10
többé-kevésbé bizonyítható szupernóva-robbanás történt. Számos szupernóva ismeretes
más extragalaxisokban. Az extragalaktikus szupernóváknak fontos kozmológiai szerepük is
van. Mivel a legnagyobb fényesség idején a szupernóváknak közel azonos az abszolút fé-
nyessége, a típus ismeretében meghatározó a szupernóva és ebben az azt tartalmazó galaxis
távolsága.

A szupernóva „õscsillaga” többnyire ismeretlen. Ennek az is az oka, hogy az utóbbi év-
században nem volt alkalom szupernóvát megfigyelni a mi galaxisunkban.

A szupernóva maradványokat is nehéz azonosítani. A kínai feljegyzések szerint 1054. jú-
lius 14-én a Bika csillagképben következett be szupernóva-robbanás. Látszó maximális fé-
nyessége -6m lehetett, tehát olyan fényes, hogy 23 napon át még a nappali égen is megtalál-
ható volt szabad szemmel. Ma ezen a helyen a Rák-köd van. Ez az egyik legerõsebb ismert
rádióforrás.

A szupernóva-robbanás okára sem tudnak ma még végleges választ adni. Abban viszont
bizonyosak lehetünk, hogy a szupernóva-robbanás a csillagfejlõdésnek végállomása, mivel
nincs olyan csillag, amely ilyen katasztrófát közönséges csillagként vészelne át.

A csillagászok azt vallják, hogy a szupernóvák vitális jelentõségûek, mert nélkülük nem
lehetnénk itt, ahol vagyunk, nem lenne élet a földön, sõt maga a Föld sem létezhetne. Ve-
gyük figyelembe a következõket: amikor a világûr keletkezett csupán két elem jött létre, a H
és a He, a két legegyszerûbb. A legelsõ csillagok H-bõl és He-bõl álltak, de a belsejükben
uralkodó feltételek lehetõvé tették összetettebb atomok keletkezését is. Ezek a csillagok kö-
zéppontjában halmozódtak fel és ott is maradtak a csillag fejlõdése során. Csak a szupernó-
va-robbanások alkalmával történik meg, hogy ezek az összetett atomok szétszóródjanak a
világûrbe, és csatlakozzanak a gázfelhõkhöz. Minden atom a Földön és testünkben valami-
kor egy csillag belsejéhez tartozott, amely azután felrobbant. A szupernóva nélkül a Napunk
lehet, hogy csak H-bõl és He-ból állna, a Föld pedig, és rajta az élet nem létezne.

A biológiai evolúció is köszönhet valamit a szupernóváknak. Amikor az organizmus
osztódik és megkettõzi magát,  a kópia nem tökéletes mása az eredetinek, mert ha az lenne,
az élet legelsõ formái sohasem változtak volna meg. A tökéletlen másolatok megszületéséhez
több tényezõ is hozzá kellett járuljon, de talán a legfontosabb és a legelkerülhetetlenebb a
kozmikus sugárzás volt. Ezeket a sugarakat a szupernóva-robbanások termelik és a tény mi-



22 1999-2000/1

szerint a földi élet tovább fejlõdött a baktériumok szintjénél, ezeknek a robbanásoknak
köszönhetõ.

A nóvák, a szupernóvákhoz hasonlóan, ugyancsak kataklizmikus (eruptív) változócsilla-
gok. Ezeket a változókat már az ókorban is megfigyelték, de az csak a XX. századra bizo-
nyosodott be, hogy itt semmi esetre sem beszélhetünk új csillagról, hanem egy, már koráb-
ban is meglévõ csillag kitörésérõl van szó. A kitörés amplitúdója olyan nagy, hogy régebben
gyakorlatilag lehetetlen volt a kitörés elõtti csillag, a prenóva kimutatása.

A nóvákat is használják távolságindikátorként. Az M31-ben pl. évente kb. harminc
nóvakitörés várható, ezért az extragalaktikus távolságskála meghatározásában a nóváknak
fontos szerep jut.

A kitörés alkalmával ledobott gázburok tágulásából is meg lehet határozni a nóva távol-
ságát (gömbszimmetrikus tágulást feltételezve, ami sokszor csak durva közelítés).

A változócsillagoknak nagyon fontos, mondhatni életbevágó szerepük van az emberi
életben. Még nagyon sok mondanivaló lenne; azonban e cikk célja az volt, hogy felkeltse az
olvasók érdeklõdését és felhívja a figyelmet arra, hogy még számos megoldatlan kérdés van
létezésünkkel, eredetünkkel, világunkkal kapcsolatban, amivel érdemes foglalkozni még
amatõr szinten is.

Horváth Emõke

A termodinamika második fõtétele,
avagy miért kell állandóan rendet csinálni?

A világegyetem legfontosabb tulajdonsága az, hogy a természeti folyamatok (fizikai, ké-
miai, biológiai stb.) nem véletlenszerûen, hanem bizonyos szabályszerûségek szerint mennek
végbe. Ezeket a szabályszerûségeket nevezzük természettörvényeknek. Einstein éppen ezen
a tényen meditált, amikor azt mondta, hogy: „A legérthetetlenebb az, hogy a világ érthetõ”.

Egyik ilyen törvény a termodinamika (hõtan) második fõtétele. Kissé antipatikusan
hangzik a megnevezés, de a tartalma annál érdekesebb. A tömör fogalmazás érdekében tisz-
tázzunk elõször egy fogalmat: az entrópiát. Az entrópia nem más, mint a rendezetlenség
mértéke: minél nagyobb egy rendszer rendezetlensége, annál nagyobb az entrópiája. Például
egy szoba entrópiája kicsi, mert a tárgyak nem össze-vissza, hanem jól meghatározott helyen
vannak: a szõnyeg a földön, a szekrény a sarokban, a könyvek a polcon. Ugyanígy, az emberi
szervezet entrópiája is kicsi, ugyanis a belsõ szervek jól el vannak különülve egymástól: az
izomsejtek nem szanaszéjjel, hanem az izmokban vannak tömörülve, a vér jól meghatározott
helyeken folyik (az erekben) és nem bárhol. Egy épület entrópiája is kicsi. Viszont egy ösz-
szeomlott épület, egy bomlásban lévõ tetem vagy egy szemétdomb entrópiája már nagyobb,
mert az illetõ rendszert alkotó elemek nincsenek rendezve, hanem össze vannak keveredve,
nagy rendezetlenségben.

És most térjünk a tárgyra. Mit mond a termodinamika második fõtétele? Ezt könnyebb
megérteni, ha az elsõ fõtétellel kezdjük. Az elsõ fõtétel – az energiamegmaradási – törvény,
kimondja hogy a természetben csak olyan folyamatok mehetnek végbe, amelyek során az
energia megmarad. De ez a törvény nem mond semmit a folyamatok irányáról. Így például
ha összeérintünk egy meleg és egy hideg testet, az elsõ fõtétel szerint az is megtörténhet,
hogy a hõ átmegy a meleg testrõl a hidegre, de az is, hogy a hidegebbrõl menjen át a mele-
gebbre, mivel egyik folyamat sem mond ellent az energia-megmaradás törvényének. Mégis
az életben azt tapasztaljuk (tudományosan fogalmazva: azt a törvényszerûséget észleljük),
hogy a hõ mindig a melegebb testrõl a hidegre fog önmagától átmenni, sosem fordítva.
Vagy, ha forró teába egy kockacukrot teszünk, a cukor önmagától mindig szétoszlik és felol-
dódik; sosem észleltünk olyat, hogy a forró teában levõ cukor önmagától összegyûl és össze-
állna egy kockacukor formájába.


