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Kaucsár Márton

Kozmológia

VII. rész

Sorozatunk eddigi részeiben röviden áttekintettük az emberiség Világmindenségrõl
alkotott tudományos ismereteinek fejlõdését az évszázadok folyamán az ókortól a XX.
század küszöbéig.

A XX. században a kozmológia elsõsorban elméleti tudomány volt. Az utóbbi
évtizedekben azonban hatalmas észlelési anyag gyûlt össze – és ez állandóan gyarapodik
napjainkban is –, ami lehetõvé teszi, hogy a kozmológia ma már – a jól vagy rosszabbul
megalapozott elméleti meggondolások helyett – nagymértékben támaszkodjon a
megfigyelésekre. Megfigyeléseink alapján ismereteinket a Metagalaxisnak is nevezett
belátható világról gyûjtjük. A ma ismert legtávolabbi égitestek tõlünk mért távolsága
3200 ± 500 Mpc*  (11,5 ± 1,5 milliárd fényév). Nem szabad elfelejteni, hogy a fény
véges terjedési sebessége miatt ez egyben azt is jelenti, hogy a távoli égitesteket több
milliárd évvel ezelõtti állapotukban látjuk. A világegyetem számunkra ismert része (a
Metagalaxis) tehát a téridõ egy igen keskeny szelete: múltbeli fénykúpunk egy vékony
felszíni rétege; természetesen e szeletrõl  birtokolt ismereteink is igen korlátozottak.

Anyagformák a Metagalaxisban

A mai fizikában uralkodó kvantumelméleti szemlélet az anyagi rendszereket
egymással kölcsönható alapvetõ entitások, „részecskék” összességének tekinti; az egyes
részecskefajtákat egy sor paraméter (nyugalmi tömeg, spin stb.) különbözteti meg. Ezzel
összhangban a Metagalaxist is részecskék sokaságának tekintjük, amelyek típusai szerint
különbözõ anyagformákról beszélhetünk. Az egyes részecsketípusok relatív súlyát
számuknál (számsûrûségüknél) jobban jellemzi az általuk képviselt energiasûrûség. A
tapasztalat szerint az Univerzumban nagyobb mennyiségben a következõ anyagformák
vannak (lehetnek) jelen:  barionos anyag, elektromágneses sugárzás, neutrínók, fekete lyukak,
hideg sötét anyag ,  kozmikus „zárványok”.

Az eddigi felosztás mellett a Metagalaxis anyagát tisztán szubjektív alapon két részre
bonthatjuk: a jelenlegi technikai eszközeinkkel (legalább elvben) detektálható észlelhetõ
anyagra, és a többi, „sötét ” anyagra. A sötét anyag jelenlétérõl csak az észlelhetõ
anyagformákra kifejtett gravitációs hatása tanúskodik. Az észlelések alapján ma úgy
tûnik, hogy az ilyen rejtett tömeg  talán egy nagyságrenddel is meghaladja az észlelhetõt.
Mibenléte tisztázatlan, a két leggyakrabban tárgyalt lehetséges összetevõ:
− a barionos anyag valamilyen nehezen észlelhetõ formája;
− gyengén kölcsönható részecskék, azaz neutrínók vagy wimp-ek.

A megfigyelések alapján ma az látszik legvalószínûbbnek, hogy a rejtett tömeg
fõként hideg sötét anyag formájában van jelen.

A barionos anyag és szervezõdése

Az Univerzum mai állapotában (esetleg egészen ritka körülmények kivételével) az
alapvetõ részecskék egyik fõ csoportját képezõ kvarkok huzamosabb ideig csak három

                                                                
* A parszek (pc) egy csillagászati hosszmérték egység, amelyre 1 pc ≅3,0856875•1016 m ≅ 3,259 fényév.
Ennek decimális többszörösei a kiloparszek (kpc) és a megaparszek (Mpc).
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kvarkból álló kötött rendszerek (barionok), azok közül is inkább csak a nukleonok
(protonok és neutronok) formájában maradhatnak fenn. A pozitív töltésû protonok
mellett az egyedüli nagyobb számban jelenlevõ töltött részek a negatív elektronok:
mivel az észlelt anyag mindenütt elektromosan semleges, az elektronok száma legalább
hozzávetõleg meg kell egyezzen a protonokéval, és így célszerû együtt kezelni õket. A
nukleonok és elektronok képviselte energiasûrûség túlnyomórészt nyugalmi
energiájukból adódik, ez pedig az elektronokra kb. kétszer kisebb, mint a protonokra.
Jogos tehát a „barionos anyag” elnevezés annak ellenére, hogy az elektron nem barion
(lepton). A barionos anyag átlagos számsûrûsége kb. 1 nukleon/m3, energiasûrûsége
~10-10 J/m3.

A csillagászat számára az anyag barionos formája kiemelkedõ jelentõségû. Ennek
egyik oka az, hogy az észlelhetõ anyag domináns (legnagyobb energiasûrûséget
képviselõ) formája a barionos; sõt talán domináns anyagformája a mai Univerzumnak
(ha a rejtett tömeg mégsem olyan nagy mennyiségû, vagy barionos természetû). Ennél
azonban sokkal lényegesebb és mélyebb ok, hogy ez az egyetlen olyan anyagforma,
amely mind a négy ismert alapvetõ kölcsönhatásban részt vesz. Ez a tény a barionos
anyagnak páratlan formagazdagságot kölcsönöz, amivel a gyengén kölcsönható
részecskék mégoly nagytömegû diffúz felhõi sem versenyezhetnek semmi esetre sem.
Ha a barionos komponens mennyiségileg talán nem is domináns, mindenképpen a világ
legjellemzõbb, legösszetettebb struktúrákat képezõ alkotórésze.

A barionos anyag szervezõdésének alapvetõ egysége a
galaxis: 1-100 kpc méretû, 106-1013 M

¤

* tömegû
gravitációsan kötött anyaghalmaz. Igen ritka barionos
anyag a galaxisok közötti térben is van. A galaxisok
térbeli eloszlása nem egyenletes: csoportokba, halmazokba
tömörülnek, ezek viszont még magasabb egységeket,
szuperhalmazokat képeznek. Ennél is nagyobb
léptékeken az anyag eloszlását a mintegy 100 Mpc
méretû hatalmas üregek jellemzik.

Az üregek nem teljesen üresek, szintén tartalmaznak galaxishalmazokat, de az anyag
sûrûsége itt jóval alacs onyabb, mint közöttük.

A mi galaxisunk a kb. 50 kpc méretû, 2⋅1011 M
¤ látható (és esetleg 1012  M

¤ rejtett)
tömegû Tejútrendszer. Tejútunk a kis Lokális Csoport  tagja (méret ~ 1 Mpc), amely viszont
a Lokális vagy Virgo Szuperhalmaz  perifériáján foglal helyet. A szuperhalmaz magját
képezõ Virgo halmaz tõlünk 19 ± 3 Mpc távolságra van.

Mind a galaxisokban, mind azokon kívül  a barionos anyag két élesen elkülönülõ fázisra
bomlik. A ritka (ρ < 10-15g/cm 3) diffúz anyagba legfeljebb néhány AU† méretû
szigetekként ágyazódnak be a sûrûbb fázis (ρ > 10-10g/cm 3) különféle diszkrét
tartományai.

A diffúz anyag  részaránya a galaxisok látható barionos anyagában kb. 15 %-ra
becsülhetõ, de helyrõl-helyre erõsen változó. A Tejútunkban található diffúz anyag egy
síkban, az ún. fõsíkban összpontosul, ahol átlagos sûrûsége kb. 10-23g/cm 3, 99 %-a gáz,
1 %-a por (azaz kb. 0,1 mm-nél kisebb ásványi szemcsék). (Tömegszázalékokról van

                                                                
* A csillagászatban használt egyik tömegegység a nap tömege (M

¤
), amelynek ma ismert legpon-

tosabb értéke: 1 M
¤  ≅ 1,9891•1030 kg.

† A csillagászati egység (AU) megközelítõleg a Föld és a Nap átlagos távolságával egyenlõ
(1 AU  ≅ 1,4960•1011 m, azaz mintegy 150 millió kilométer).
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szó.) Az intergalaktikus diffúz anyag ennél sokkal ritkább (ρ  ~ 10-29g/cm 3), de
hatalmas térfogata miatt össztömege messze meghaladja a galaxisokét. Alacsony
sûrûsége és rendkívüli forrósága miatt azonban igen nehezen észlelhetõ, csak a
galaxishalmazokon belüli arán ylag sûrûbb anyag mutatható ki.

A sûrûbb fázisú anyag „szigeteinek” különbözõ típusai közül a csillagok olyan
égitestek, amelyek igen nagy (≥ 1021 W) teljesítménnyel energiát sugároznak ki. A
kisugárzás fõleg elektromágneses hullámok formájában történik, és a csillag magjában
végbemenõ fúziós folyamatok energiatermelése, vagy néha átmenetileg a csillag egyes
részeinek összehúzódása által felszabaduló gravitációs potenciális energia fedezi.
„Pazarló” életmódjuk folytán a csillagok élettartama véges, bár több milliárd év is lehet.
Tömegük néhány századtól néhány száz naptömegig terjed, de a túlnyomó többség az
alsó tömeghatár közelében van. (Az átlagos csillagtömeg 0,5 M

¤
, a leggyakoribb 0,3 M

¤
.)

A csillagok gyakran két vagy több csillagból álló kötött rendszerekben fordulnak elõ
(kettõs ill. többszörös csillagok).

A planetáris testek néhány ezred naptömegnél kisebb, de porszemnél nagyobb
égitestek. Méreteik 0,1 mm-tõl több százezer km-ig terjednek. Saját sugárzásuk nincs
vagy csekély; magreakciók nem folynak bennük. Mai tudásunk szerint a planetáris testek
többnyire egyes csillagok környezetében, azok körül bolygórendszereket  képezve fordulnak
elõ. A mi bolygórendszerünk, a Naprendszer ismert planetáris testeinek össztömege
kisebb, mint a központi csillag, a Nap tömegének két ezrede.

A barna törpék a planetáris testek és csillagok közötti tömegû, néhány százezer km
méretû égitestek. Belsejükben a fúziós folyamatok csak egy igen rövid ideig tartó
deutériumégésre korlátozódnak. Az ezáltal, valamint kontrakciójuk során felszabaduló
potenciális energiát a csillagoknál jóval kisebb luminozitással*, de ugyancsak évmilliár-
dokig sugározhatja szét, fõleg az infravörös tartományban (innen a „barna” jelzõ).
Noha elvben a barionos anyag fõ formáját is képezhetik, tömeges elõfordulásuk,
legalábbis a Naprendszer környezetében, egyre valószínûtlenebbnek látszik.

A kompakt objektumok tömege csillagokra jellemzõ, vagy annál nagyobb, méretük

viszont a planetáris testekhez hasonló: sûrûségük ebbõl következõen igen nagy ( ρ  ≥
105 g/cm 3). E kategória részben átfedi a csillagokét: a közös részt a fehér törpék és
neutroncsillagok képezik. A kompakt objektumok közé számítják gyakran a fekete lyukakat
is. A legsûrûbb ( ρ  ≥ 1014 g/cm 3) égitestek a szuperkompakt objektumok; a neutroncsillagok,

a fekete lyukak , valamint a hipotetikus kvarkcsillagok tartoznak ide. Számos közvetett
bizonyíték alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a galaxisok középpontjában 106

–108 naptömegû fekete lyukak találhatók.
A felsorolt égitesttípusok az Univerzum komplex evolúciós folyamatának

láncszemei: a diffúz anyag helyi csomósodásai instabillá válnak és csillagokká
tömörülnek; a folyamat melléktermékei a planetáris testek. A csillagok az anyag
csomósodási folyamatában olyan metastabil állapotot jelentenek, amely több milliárd
évig is fennmaradhat. Élete során a csillag anyagának jelentõs részét (megváltozott
kémiai összetétellel) visszaadja a diffúz közegnek, a maradék pedig kompakt
objektumként marad hátra.

Elektromágneses sugárzás

                                                                
* Luminozitás = sugárzási teljesítmény
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A Metagalaxist egy egyenletes, gyenge, termikus jellegû spektrális energiaeloszlást (T
= 2,73 ± 0.05 K) mutató rádio-háttérsugárzás tölti ki. Ez az ún. kozmikus mikrohullámú
háttérsugárzás, amit Arno Penzias és Robert Wilson fedezett fel 1965-ben.

A háttérsugárzás felfedezõi

Az azóta végzett számos földi és ûreszközrõl
végzett kutatás vizsgálati eredményeként
megállapíthatjuk, hogy van olyan vonatkoztatási
rendszer, amelyben e sugárzás tökéletesen izotrop
(pusztán véletlen fluktuációkkal): ez jelöli ki a
fentebb már említett abszolút inerciarendszert. Az
egyéb (pl. csillagokból származó) sugárzás
energiasûrûsége földi körülmények között persze
jócskán meghaladja a háttérsugárzásét, a Föld
azonban nagyon kivételes hely a Metagalaxisban,
ahol a „legtipikusabb” hely, minden galaxistól
távol, koromsötét. A háttérsugárzás viszont itt is
éppúgy jelen van, mint bárhol másutt: így az
elektromágneses sugárzás átlagos energiasûrûségét
az Univerzumban kizárólag a háttérsugárzás adja.

 Számsûrûsége ~ 109 foton/m3, energiasûrûsége ~ 10-14 J/m3. Ha a
részecskesûrûséget vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a háttérsugárzás fotonjai
nyolc-kilenc nagyságrenddel többen vannak, mint a barionok. A meghatározó
jelentõségû energiasûrûség viszont mintegy tízezerszeres barionfölényt mutat.

Neutrínók

A neutrínóháttér közvetlenül nem észlelhetõ, de elméleti megfontolások alapján
léteznie kell; számsûrûsége kb. 108 neutrínó/m3 lehet. Energiasûrûsége attól függ, van-e
a neutrínóknak nyugalmi tömegük. Ha nincs, akkor az energiasûrûség a fotonokéhoz
hasonlóan elhanyagolható a barionokéhoz képest. Ha viszont – mint sokan vélik – van
egy 0,1 és 10 eV közötti átlagos neutrínótömeg, az energiasûrûség akár egy
nagyságrenddel is meghaladhatja a barionokét; ez esetben térbeli eloszlásuk  sem lesz
egyenletes.

Fekete lyukak

A fekete lyuk a tér olyan korlátos tartománya, ahonnan a téridõ erõs görbülete miatt
idõdilatációs effektus következtében (ha a kvantumhatásoktól eltekintünk) semmiféle jel
sem juthat ki, így környezetére csak erõs gravitációs terén keresztül gyakorol hatást.
Határa az ún. eseményhorizont : az a felület, ahol a szökési sebesség a fénysebességgel
egyezik meg. Bár lényegüknél fogva közvetlenül nem észlelhetõk, a fekete lyukak
létezése gyakorlatilag bizonyosra vehetõ, és több nagyon valószínû feketelyuk-jelöltet
ismerünk. Az egyes fekete lyukak tömege igen nagy is lehet, összességükben tömegük
mégis elenyészõ a barionos anyagéhoz képest.

Hideg sötét anyag

A feltételezések szerint gyengén kölcsönható nagytömegû részecskék (angol
rövidítéssel wimp-ek) alkotnák. Az újabb kvantumtérelméletek egy sor ilyen részecske
létezését jósolják, bár kísérletileg még egyet sem találtak. Gyengén kölcsönható
természetük miatt az ilyen részecskék nagy száma is létezhet anélkül, hogy detektálnánk
õket.

Kozmikus „zárványok”
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Nem véletlenül használtuk már több ízben „az Univerzum mai állapota” kifejezést,
ugyanis az Univerzum mai állapotát vizsgálva szinte elkerülhetetlenül arra a következtetésre
jutunk, hogy korábbi idõszakban a Világegyetem állapota lényegesen különbözött a
jelenlegitõl. Egyes elképzelések szerint elszigetelt „zárványokban” a mai napig fennmaradtak
ilyen õsi viszonyok. Az ilyen hipotetikus tartományok (legismertebbek közülük az ún.
kozmikus szálak) viszonylag kis térfogatúak, de igen nagy tömegûek lennének; belsejükben
pedig az anyag a fentebb felsoroltaktól teljesen eltérõ formában létezhet. Nagyobb számban
való elõfordulásuk az átlagos energiasûrûséget ugyan nem növelné jelentõsen, de komoly
hatást gyakorolhat a Világegyetem fejlõdésére. Létezésükre azonban jelenleg bizonyíték
nincsen.

Szenkovits Ferenc

Rekurzió egyszerûen és érdekesen

II. rész
Az elsõ részben megírtuk az n! értékét kiszámító f2 rekurzív függvényt. Emlékszel

még rá?
Íme az f 2 függvény Pascal és C/C++ változatban:

Pascal
Function f2(n:integer):integer;
Var talca:integer;
begin

if n = 0 then f2:=1
else
begin

talca:=f2(n-1);
f2:=talca*n;

end;
end;

C++
int f2 (int n)
{

int talca;
if (n = = 0) return 1;
else
{

talca=f2(n-1);
return talca*n;

}
}

Tegyük fel, hogy a 3! értékét szeretnénk kiíratni a képernyõre az  f 2 függvény
segítségével. Hogyan bonyolódik le az f 2(3) függvényhívás? Az egyszerûség kedvéért
csak a Pascal változatot fogom nyomon követni, de az elv azonos C-ben is. Az alábbi
ábra – az úgynevezett lépcsõ-módszert alkalmazva – grafikusan ábrázolja mindazt, ami
egy rekurzív függvény hívásakor a háttérben történik. A „rekurzió lépésrõl-lépésre”
bekeretezett rész pedig, mintegy kézen fogva vezet végig a „rekurzió útján”, és egyben
magyarázattal is szolgál az ábra megértéséhez.

Fõprogram 6
f2(3)-> n <- 3 2 * 3 = 6 ^ 6

f2(2)-> n <- 2 1 * 2 = 2 ^ 2
f2(1)-> n <- 1 1 * 1 = 1 ^ 1

f2(0)-> n <- 0 ^ 1

Az f 2 függvény „útja” az ábrán:
− Indul a „tetõrõl” (fõprogram).
− Lemegy a „lépcsõkön” a „földszintre”(banális eset), hogy megtalálja a 0! értékét.
− Visszafelé jövet minden szinten kiszámítja az „emeletnek” megfelelõ faktoriális

értéket (az alatta lévõ szintrõl hozott értéket megszorozza az „emelet szám ával”).
− Visszaérkezve a tetõre a kezében van az n! értéke.

Következtetések az ábra segítségével:




