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Decemberi csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Fizikai Nobel-díj 2006 

A fizikai Nobel-díjat 2006-ban két amerikai fizikus, John C. Mather a NASA kutató-
ja és Georg F. Smoot a Californiai Egyetem (Berkeley) professzora kapta a kozmikus 
háttérsugárzással kapcsolatos kutatásaiért.   

A modern kozmológia alapját az „Ősrobbanás elmélet ” ( Big Bang) képezi, mely sze-
rint évmilliárdokkal ezelőtt, egy kozmikus robbanás során alakult ki a világegyetemünk. A 
robbanás utáni pillanatokban rendkívül forró (1015-1016 K)  és maximális sűrűségű ( 1091 
g/cm3) volt. A  gyorsan táguló univerzum hőmérséklete és sűrűsége rohamosan csökkent. 
A táguló univerzumban kialakulnak az alacsonyabb hőmérsékleten már stabil elemi részek, 
ugyanakkor a robbanás után mintegy 300 ezer évvel, amikor a hőmérséklet mintegy 
3000 C0-os, kialakul az a termikus sugárzás, amely kitölti az egész teret. Ez a sugárzás 
együtt tágul és együtt hűl le az univerzummal. A múlt század közepén egyes elméleti fizi-
kusok rámutattak arra, hogy ez a sugárzás ma is jelen kell, legyen a világegyetemünkben és  
hőmérséklete, az univerzum korából kiszámítható, amely 3 K körüli értéknek adódott.  

1964-ben két amerikai rádiócsillagász,  A. Penzias és R. Wilson egy kommunikációs 
műhold gyenge jeleit követte nyomon egy nagy érzékenységű vevővel. Méréseik során arra 
figyeltek fel, hogy vevőkészülékükben állandóan jelen van egy meghatározott hullámhosz-
szú zavaró jel, amelyet nem tudtak kiküszöbölni és eredetére sem tudtak választ kapni. 
Egy évi vizsgálódás után rájöttek, hogy ez a jel kozmikus eredetű és különböző hullám-
hosszakon is detektálható hasonló jel, amely a vétel iránytól függetlenül állandó intenzitás-
sal jelentkezik, tehát egy homogén kozmikus eredetű sugárzásra bukkantak. Ezek alapján a 
két kutató 1965-ben nyilvánosságra hozta, megtalálták az ősrobbanás után keletkezett 
termikus sugárzást, amely összhangban a Big Bang modellel, megfelel egy 2,7 K hőmér-
sékletű fekete-test sugárzásának. Penzias és Wilson felfedezése a modern kozmológia 
egyik legnagyobb eredménye volt, amely megerősítette, az ősrobbanás-elmélet helyességét. 
A két kutató ezért a felfedezésért 1978-ban fizikai Nobel-díjat kapott.   



2006-2007/3 113 

A későbbiek során a különböző kozmológiai modelleken végzett számítások arra 
utaltak, hogy egy teljesen homogén háttérsugárzás estén nem alakulhatott volna ki az 
univerzumunk jelenlegi szerkezete. Egy teljesen homogén sugárzási térben nem kelet-
kezhetnek anyag csomósodások, nem alakulhatnak ki csillagok és galaxisok. Viszont a 
sugárzási tér egy csekély inhomogenitása , már elégséges a tömegkoncentrációk, anyag 
csomósodások kialakulásához. Számítások szerint a tömegkoncentrációk kialakulásához 
már elégséges a lokális inhomogenitás egy ezrednyi eltérése az átlagos értékhez képest. 
Később ez az érték módosult, ugyanis csak a látható anyag esetén adódik az egy ezred-
nyi fluktuációs eltérés, de ha a sötét anyagot és sötét energiát is számításba vesszük, ak-
kor sokkal kisebb, százezrednyi fluktuációk is létrehoznak anyag csomósodásokat. An-
nak az eldöntése, hogy vannak-e a kozmikus háttér sugárzásban ilyen csekély inhomo-
genitások, nagyon fontos volt, ezen múlott az eddig alkalmazott kozmológiai modell ér-
vényessége.  

1974-ben a NASA pályázatot hirdetett a világűrben végzendő kutatásokra. A pályá-
zat díjnyertese a COBE ( COsmic Background Explorer ) műhold és a hozzákapcsoló-
dó kutatások. 
 

a.      b. 

1. ábra 
 Az 1a. ábrán látható a COBE műhold makettje, az 1b. ábra a Föld körüli pályáját 

szemlélteti. A NASA-nak ez a kutatási programja egy hatalmas kutatási tervet jelentett, 
amelyben több mint 1000 kutató, mérnök és más szakember vett részt. A pályázati terv 
gyakorlati kivitelezése több mint egy évtizedet vett igénybe. A terv fő irányítója és a fe-
ketetest-jellegét vizsgáló csoport vezetője az egyik Nobel-díjazott J. Mather, a NASA 
kutatója volt. A háttér-sugárzás irány szerinti eloszlását, más szóval a  sugárzás anizot-
rópiáját vizsgáló csoport vezetője és a berendezések fő tervezője, a másik Nobel-
díjazott, G. Smoot professzor volt. 

15 évvel a javaslat kidolgozása után, 1989. november 18-án, egy hordozó rakétával  
pályára helyezték a COBE műholdat. A műhold és a nagy érzékenységű fedélzeti műsze-
reinek a működése minden várakozást felülmúlt. A mérőkészülékek 9 perccel az első
adatgyűjtések után, már fontos eredményt közöltek a földi központtal: az univerzum háttér-
sugárzása, tökéletes feketetest-sugárzás. 1990 januárjában egy tudományos konferencián jelen-
tették be a NASA szakemberei ezt az eredményt. A konferencia résztvevői szokatlan mó-
don, felállva dörgő tapssal fogadták a váratlan örömhírt. Egyes  tudománytörténészek sze-
rint az akkori szokatlanul nagy lelkesedés is hozzájárult a Nobel-bizottság 2006-os dönté-
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séhez. A COBE további mérései kimutatták, hogy a különböző irányokban mért hőmér-
séklet-eloszlásban csekély, százezred nagyságrendű eltérések adódnak.   
 

2. ábra 
 

Ez az anizotrópia már elégséges ahhoz, hogy megfelelő tömegsűrűség esetén létrehozza 
azt az anyag csomósodást, amely elvezet az univerzumunk jelenlegi szerkezetéhez. A 2. 
ábrán látható a hőmérséklet-eloszlás anizotrópiáját szemléltető kép. A különböző árnyala-
tokhoz különböző hőmérsékletek tartoznak (az eredeti színes képen a  színárnyalatok kö-
zötti különbség jól kivehető). Az anizotrópiát jellemző legnagyobb hőmérsékleti különb-
ség mindössze  ∆T = 18 µK . Ez az érték pontos képet szolgáltat arra vonatkozólag, mi-
lyen pontos és nagyérzékenységű mérőberendezést kellett kifejleszteni, hogy a kapott kép 
hőmérséklet eloszlásában ilyen kis különbségeket ki lehessen mutatni. Stephen Hawking 
1992-ben a The Timesnak nyilatkozva az évszázad, de akár minden idők egyik legnagyobb 
felfedezésének minősítette a COBE mérési eredményeit, amely igazolta az ősrobbanás 
elmélet helyességét. A kapott eredmények további kutatási lehetőségeket tártak fel. Ezért 
egy újabb program keretében felbocsátották a WMAP műholdat, amely az anizotrópia 
térképen még finomabb részleteket tárt fel. A WMAP műhold eddigi mérései igazolták az 
ún. inflációs modell helyességét. Közvetlenül az ősrobbanás után egy drámai mértékű tá-
gulás, hirtelen felfúvódás következett be. E szakasz végén a tágulás folytatódott, de sokkal 
lassabb ütemben. Úgy tűnik, egy néhány milliárd éve ismét gyorsuló jelleget öltött a tágu-
lás. Ebben a szakaszban élünk most. De szerencsére a jelenlegi gyorsuló tágulás nem olyan 
nagymértékű mint az inflációs  korszakban volt.  

A hőmérséklet  irányeloszlásának pontosabb ismerete hozzásegít a világegyetemünk 
és egyúttal a modern fizika egyik fontos alapkérdésének a megválaszolásához. Választ 
kaphatunk arra, hogy milyen arányban van jelen az univerzumban a látható és az isme-
retlen, sötét anyag és sötét energia, milyen ezek sűrűségeloszlása. Az Európai-unió sem 
akar e kutatási programokból kimaradni. A közeljövőben várható a Planck műhold fel-
bocsátása, amely az eddigieknél is részletesebb és pontosabb adatokat fog szolgáltatni a 
kozmikus háttérsugárzásról. 

Az utóbbi évszázad kozmológiai kutatásai megmutatták a természet érdekes prog-
ramozását. A nagy rendszerben egy parányi kis változás (lásd a háttérsugárzás csekély 
anizotrópiáját) elvezet egy strukturált tömegeloszlású univerzumhoz, ennek hiányában, 
univerzumunkat egy homogén sugárzás tengere töltené ki, melynek monoton egyhan-
gúságából sohasem fejlődhetnének ki gondolkodó lények. Viszont az anyagcsomósodás 
lehetősége egyenesen  elvezet a gondolkodó lényig, csak mindössze egy néhány milliárd 
évet kell türelmesen kivárni. 
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