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tanak fel a boldogságközpontban, ami a függő viszony kialakulását is magyarázza. A nagy 
baj csak az, hogy ez a boldogságérzet előzetes ingert nélkülöz, álboldogságot kínál, csak az 
emberi életminőség rombolását eredményezi, míg a természetes ingerek (egy finom étel, 
kellemes szag, egy szép látvány, a szeretett személy simogatása) kiváltotta 
dopaminfelszabadulás a fajfenntartás, a létfenntartás, a minőségi élet biztosítékai. 
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A Naprendszer keletkezése 

 
A magyar csillagászati irodalom régi adóssága a Naprendszer keletkezéséről szóló 

átfogó, korszerű beszámoló. Az utolsó ilyen jellegű, magyar nyelvű összefoglalók há-
rom-négy évtizede íródtak, s jobbára a tudománynak még ennél is régebbi, 1960 körüli 
állását tükrözik. Pedig bolygókozmogóniai elképzeléseink azóta több tekintetben gyöke-
resen átalakultak. 

A témától való húzódozás egyik oka talán a terület „gazdátlansága”, vagyis 
multidiszciplináris jellege. A Naprendszer eredetének vizsgálata jártasságot igényel az ás-
vány- és kőzettanban, a geokémiában, az izotópos vizsgálatok alapját jelentő atomfizikában, az űr-
felvételek alapján történő kormeghatározást megalapozó planetológiában, a nap- és űrfiziká-
ban, az égi mechanikában, az exobolygó-rendszereket és más csillagok proplidjait vizsgáló 
észlelő asztrofizikában, a csillagkeletkezés és csillagfejlődés elméletében, és nem utolsósorban a szoláris 
köd fejlődését meghatározó hidro- és magnetohidrodinamikában. Hogy most mégis egymagam 
megpróbálkozom e régi adósság törlesztésével, annak oka az illő szerénység hiányán túl 
egyetemi oktatói tapasztalataimban keresendő. Ha az ember még államvizsgázó csilla-
gászhallgatóktól is ősrégi jegyzetekben talált, rég elavult, ködös kozmogóniai koncepci-
ókat hall, előbb-utóbb elszánja magát a helyzet orvoslására. 

A Naprendszer kozmogóniájának régi ismertetései hagyományosan történeti felépí-
tést követtek: voltaképpen egyes tudósok időben egymást követő elméleteinek felsoro-
lásából álltak. Ezzel a hagyománnyal ezúttal szakítunk. Az utóbbi négy évtizedben 
ugyanis az űrkutatás, az izotópos vizsgálatok és a modern számítógépeken végzett elmé-
leti modellezés eredményeképpen a Naprendszer eredetének kutatása minőségileg új 
korszakba lépett, „normálisabb tudományterületté lett, amit nem csak egymás elmélete-
ivel hadakozó, különc öregurak űznek” (Wetherill 1990). Ez a fejlemény szempontunk-
ból irrelevánssá teszi az 1960-as éveket megelőző Naprendszer-kozmogóniai elméletek 
zömét, melyekre legfeljebb mint zseniális korai megsejtésekre utalunk majd futólag. Má-
sik gyakori vonása az efféle ismertetéseknek, hogy az elemzést egy sor alapvető empiri-
kus tény ismertetésével kezdik, amelyekre magyarázatot kellene találni. E hagyomány-
hoz alkalmazkodva tekintsük át mindenekelőtt mi is az ilyen megfigyelési tényeket! 

 
1. táblázat Megfigyelési tények 
 

[MT1] A Naprendszer égitesteinek többsége nagyjából egy síkban, körhöz közel álló pályán kering. (Ki-
vételt képeznek az üstökösök.) 

[MT2] Bolygórendszer a csillagok igen nagy hányadához tartozik. 
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[MT3] 
Fiatal csillagok körül a legtöbb esetben gáz- és porkorong található. Ez a csillag születése (látha-
tóvá válása) után néhány millió évig marad meg. (Néhány esetben azonban jóval tovább fennma-
rad, pl. Vega, β Pic.) 

[MT4] A Naprendszer teljes impulzusmomentumának 99,5%-a a tömeg 0,2%-át kitevő bolygókban van. 

[MT5] 

A bolygórendszer anyaga vegyileg differenciált (elkülönült). A Naptól távolodva egyre alacso-
nyabb olvadás- és forráspontú (és egyben sűrűségű) anyagok az uralkodók. Különösen markáns 
ez a különbség a Naptól mintegy 4 CSE távolságban húzódó ún. hóhatár két oldala között. E ha-
táron túl az égitestek jelentős részben jégből állnak, míg azon belül a jég a légkör nélküli égitestek 
felszínéről a Nap melege miatt elillan, ott tartósan nem maradhat meg. Az egyes bolygók és hol-
dak anyaga általában ugyancsak vegyi rétegződést mutat. 

[MT6] 

A kémiai elemek relatív gyakorisága a legősibb, differenciálatlan meteoritokban (szenes 
kondritok) a Nap fotoszférájában mérthez igen közel áll. Kivételt képeznek a szobahőmérsékle-
ten is gáz vagy folyékony halmazállapotú illó anyagok összetevői (H, He, C, N, O), amelyek a me-
teoritokból természetesen nagyrészt hiányoznak. 

[MT7] A könnyűfémek (Li, Be, B) a planetáris testekben sokkal gyakoribbak, mint a Nap fotoszférájá-
ban. 

[MT8] A Naprendszer legősibb kőzetei 4567±1 millió éve szilárdultak meg. Minden ismert égitest leg-
ősibb szilárd anyagai ezután ~108 éven belül alakultak ki. 

[MT9] Egyes rövid (<106 év) felezési idejű radioaktív izotópok gyakorisága a Naprendszer keletkezésé-
nek idején igen magas volt. 

[MT10] A bolygók pályasugarai kb. mértani haladvány szerint nőnek (Titius-Bode-szabály). 

[MT11] Az óriásbolygók holdrendszerei sok tekintetben a Naprendszer kicsinyített másai, így a fenti té-
nyek rájuk is igazak. (De: MT4 kisebb mértékben.) 

[MT12] 
A Naprendszer égitesteinek tengelyforgási periódusa többnyire 5-10 óra; forgástengelyük közel 
merőleges a pályasíkjukra, s a forgás direkt irányú. A kevés kivétel közé tartoznak a nagyobb égi-
testek közül: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Uránusz. 

 

A szoláris köd és eredete 
Az az egyszerű és közismert tény, hogy a Naprendszer legtöbb égiteste hozzávetőleg 

egy síkban és közel körpályákon kering [MT1], messzemenő következtetéseket enged 
meg a rendszer eredetére nézve. A statisztikus mechanika nyelvén szólva a bolygórend-
szer ma ütközésmentes rendszer. Ez azt jelenti, hogy a planetáris testek egy keringés alatt 
elenyésző eséllyel ütköznek másokkal, vagyis a két ütközés közötti szabad repülési idő 
sokkal hosszabb a rendszeren való áthaladás idejénél. Ilyen körülmények között semmi 
akadálya nem lenne annak, hogy az égitestek egymást metsző, excentrikus és inklinált 
pályákon mozogjanak (ahogyan azt teszik is pl. az üstökösök). 

Ha azonban a planetáris testek anyagát sokkal nagyobb számú, kisebb részecskébe 
osztanánk szét – vagyis porrá vagy gázzá alakítanánk –, az ilyen rendszer a részecskék 
közötti kis távolságok miatt már ütközéses lesz, vagyis a részecskék a keringési időnél 
sokkal rövidebb időközönként ütköznek egymással. Az ütközések során a részecskék 
impulzusa és így impulzusmomentuma is megmarad, viszont mozgási energiájuk egy ré-
sze hővé alakul és elsugárzódik. Ennek következtében a rendszer zsugorodik. A forgás-
tengelyre merőleges irányban ugyanakkor a perdület megmaradása akadályozza a zsugo-
rodást, ezért az anyag bizonyos idő elteltével egy korongba esik össze. A korong síkjá-
ban a részecskék közel körpályákon mozognak, mivel adott perdület esetén ezek a leg-
kisebb energiájú pályák. Hűlő és zsugorodó gáz- és porfelhőknek tehát természetes 
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konfigurációja a korong alak; ezzel magyarázható pl. a galaxiskorongok keletkezése is. A 
ma ütközésmentes bolygórendszer jellemzői tehát arra utalnak, hogy planetáris testek egy 
gáz- és/vagy porkorongból az ún. protoplanetáris korongból (proto-planetáris diszk, vagy elterjedt 
szóösszevonással proplid) alakultak ki. Ez tehát lényegében minden Naprendszer-
keletkezési modell kézenfekvő kiindulópontja. 

Ez azonnal két, egymástól nagyrészt független kérdést vet föl: 
− Honnét eredt a protoplanetáris korong? 
− Hogyan alakult bolygókká? 
Az utóbbi húsz évben az űrteleszkópok és a precíziós földfelszíni spektroszkópia for-

radalmasították ismereteinket más csillagok formálódó és már kialakult bolygórendszerei-
ről. Ennek nyomán jóval biztosabb alapra kerültek a Nap proplidja, a szoláris köd eredetére 
és jellemzőire vonatkozó elképzeléseink. Az azt megelőző két évtizedben pedig az űrkuta-
tás és a modern számítógépes szimulációk eredményei lehetővé tették, hogy a bolygók 
protoplanetáris ködből való kialakulási folyamatáról átfogó, konzisztens képet alkossunk. 
Ennek nyomán napjainkra a fenti alapkérdésekre részletekbe menő, s fő vonásait tekintve 
számos bizonyítékkal alátámasztott válaszokat adhatunk. Ebben a fejezetben az első kér-
dést vizsgáljuk meg, míg a második kérdés a következő fejezet tárgya. 

A fiatal csillagok körül törvény-
szerűen megfigyelhető gáz- és por-
korongok (1. ábra) szemléletesen mu-
tatják, hogy a bolygórendszereket szü-
lő proplidok a csillaggal együtt, nyilván 
ugyanazon anyagból születnek, egy 
csillagközi gáz- és porköd (lat. nebula) 
anyagának összetömörülésével [MT3]. 
Az ilyen nebuláris elméletek hosszú múlt-
ra tekintenek vissza Kant (1755) és 
Laplace (1796) korai, zseniális megsej-
tései óta. Velük szemben a legsúlyo-
sabb ellenvetés – mely a XX. század 
elején átmeneti kegyvesztésükhöz ve-
zetett – sokáig az ún. perdület-probléma 
volt. 
 

 

 
1. ábra 

Proplidok újszülött csillagok körül  
az Orion-ködben 

 

A perdület-probléma és feloldása 
A probléma lényege közismert [MT4]. A Naprendszer teljes perdületének 99,5%-a a 

tömeg 0,2%-át adó bolygók pálya-impulzusmomentuma formájában van jelen. bA tö-
meg 99,8%-át kitevő Nap ugyanakkor igen lassan forog, így csak a teljes perdület 0,5%-
át tartalmazza. Ha a bolygók és a Nap ugyanazon anyagból alakultak ki, amint azt a 
nebuláris elméletek feltételezik, akkor hogyan lehet ennyire eltérő a fajlagos impulzus-
momentumuk? 

Világos, hogy a probléma feloldásához egy belülről kifelé, a Naptól a bolygók felé 
irányuló perdületátadásra van szükség. Mivel a korongban a centrumhoz közelebbi anyag-
részek Kepler harmadik törvénye értelmében gyorsabb keringést végeznek, a közeg bel-
ső súrlódása éppen ilyen perdületátadást okoz. Csakhogy a számszerű becslések szerint 
a viszkozitás túlságosan kicsiny volt ahhoz a szoláris ködben, hogy ez a transzport szá-
mottevő legyen. A XX. század derekán azonban két olyan folyamatot is azonosítottak, 
amelyek a szoláris köd belső súrlódását, „merevségét” kellően fokozhatták: a ködben zajló 
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turbulenciát (Weizsäcker, Kuiper), illetve a részben ionizált gázból álló ködöt átható, abba 
befagyott mágneses teret (Alfvén, Hoyle). Ezen úttörő javaslatok nyomán mára a perdület-
probléma magyarázatát illetően a következő konszenzus alakult ki. 

A szoláris köd őse egy kiterjedt csillagközi gáz- és porfelhő helyi sűrűsödése, egy ún. 
felhőmag volt, mely instabillá vált és gravitációs kollapszusba kezdett. A kollapszust a 
forgástengelyre merőleges irányban a centrifugális erő megakadályozta, így az anyag 
nagyrészt egy koronggá esett össze. (Csupán a forgástengelynél levő anyag perdülete 
volt annyira kicsi, hogy közvetlenül behullhatott a centrumban képződő protocsillagba - 
ezen részek tömege azonban a későbbi Napénak még csak századrészét tehette ki.) A 
korongban főként a turbulencia s emellett részben a mágneses tér folytán fellépő belső 
súrlódás folytonosan fékezte az anyag keringését, amely így lassan befelé spirálozott, 
mígnem behullott az ős-Napba. A Nap tehát már eleve az impulzusmomentumát vesz-
tett anyagból alakult ki, de kezdetben még így is viszonylag gyorsan, Kepler-sebességgel 
(körsebesség), azaz a szétszakadás határán kellett forognia. 

A Nap forgásának további lassulása az ún. mágneses fékeződés révén ment végbe. E 
még ma is tartó folyamat lényege, hogy a Napból kiinduló napszél csekély tömegéhez 
képest aránytalanul sok perdületet visz el.  

A többlet-perdületet az anyagát a nap-
felszínhez láncoló, befagyott mágneses 
erővonalak révén nyeri a kiáramló plazma. 
Szemléletesen úgy képzelhetjük el, hogy a 
befagyott mágneses tér erővonalai rugók-
ként kötik össze a kiáramló anyagdarabo-
kat a felszínnel. A perdület megmaradása 
miatt a felszínhez képest visszamaradó 
anyagcsomókat a megnyúló „rugók” a 
forgásirányba húzzák, ezzel forgatónyo-
matékot gyakorolva rájuk. 

A Naphoz hasonló, de nála fiatalabb 
csillagok megfigyelése megerősíti a fenti 
képet. Jellemzően a Napnál tízszer fiata-
labb csillagok mintegy ötödannyi idő alatt 
fordulnak meg tengelyük körül, mint a 
Nap (2. ábra). 

 
2. ábra 

 Mágneses fékeződés. Nap típusú 
 csillagok kora és forgási sebessége 

 

Történeti kitérő: A nebuláris elmélet alternatívái 
A XX. század első felében a bolygók anyagát átmenetileg olyan kis valószínűségű 

véletlen folyamatokból eredeztették, mint egy sűrű csillagközi felhőmagból való befogás 
(befogási elmélet; Smidt 1941) vagy a Napból való kiszakadás egy közelben elhaladó má-
sik csillag árapálykeltő hatására (árapály- vagy katasztrófaelmélet; Chamberlin 1905, 
Jeans 1917). Az utóbbi évtizedben tömegesen felfedezett exobolygó-rendszerek [MT2] 
fényében effajta lehetőségek többé fel sem merülhetnek, hiszen a fenti folyamatokhoz 
szükséges szoros találkozás a Nap és egy más égitest között csupán a csillagok elenyé-
szően csekély hányadával fordulhatott volna elő. Valójában a fenti lehetőségeket mára 
XX. század derekán elvetették, főként kémiai meggondolások alapján. Mivel a lítium és 
egyéb könnyűfémek a csillagok belsejében lebomlanak, a bolygók anyagában tapasztalt, 
a naplégkörben mértnél jóval nagyobb gyakoriságuk [MT7] ellentmond annak a felte-
vésnek, hogy a szoláris köd anyaga jóval a Nap keletkezése után szakadt volna ki abból. 



2008-2009/1 13 

A befogási elméletet másfelől valószínűtlenné teszi az ősi meteoritikus anyag és a nap-
légkör vegyi összetételének általános jó egyezése [MT6]. Ráadásul ez az elmélet azt sem 
magyarázza meg, miért áll közel a bolygók pályasíkja a Nap egyenlítői síkjához. (A befo-
gási elméletnek később Woolfson (1960–78), valamint Alfvén és Arrhenius (1960–76) olyan válto-
zatait javasolták, ahol a befogott anyag a Napot szülő csillagközi felhőcsomóból származik. Ezek az 
elméletek voltaképpen átmenetet jelentenek a nebuláris elméletek felé, részleteiket tekintve azonban to-
vábbra is kevésbé meggyőzőek annál.) 

Preszoláris szupernóva? 
Az asztrofizikai megfigyelésekből régóta tudjuk, hogy a szupernóva-robbanások kel-

tette lökéshullámok a csillagközi anyagban csillagképződési folyamatokat válthatnak ki. 
Ez alapján már a XX. század derekától többször felvetődött, hogy a Naprendszer kelet-
kezését is effajta lökéshullám indíthatta el. Az elképzelés akkor lépett elő merő spekulá-
cióból hipotézissé, amikor 1975-ben Wasserburg és munkatársai kimutatták, hogy egyes 
ősi meteoritok anyagában feltűnően gyakori a magnézium 26-os tömegszámú izotópja, a 
„rendes”, 24-es izotóphoz képest. Egy ún. kondrula több, mikroszkopikus méretű da-
rabkáját megvizsgálva azt találták, hogy az anomália annál erősebb, minél nagyobb a 
minta alumíniumtartalma. Ez arra utal, hogy a 26Mg a 26Al radioaktív izotóp bomlásával 
keletkezhetett. Utóbbi izotóp rövid (720 ezer éves) felezési ideje viszont azt jelenti, hogy 
a szoláris ködanyagát egy, legfeljebb kétmillió évvel az első meteoritikus szemcsék kelet-
kezése előtt fellángolt szupernóva radioaktív izotópokkal szórhatta tele [MT9]. 

A felfedezést kővetően az elmélet évtizedekre a viták kereszttüzébe került. Többen 
rámutattak, hogy a 26Al nemcsak egy csillag belsejében jöhetett létre, hanem pl. az ős-
Nap erős nagy energiájú részecskesugárzásának (protonflerjeinek) hatására is; ráadásul 
az is felvetődött, hogy ezen izotóp általános gyakorisága a csillagközi anyagban nem tér 
el lényegesen a szoláris ködben mutatott kezdeti gyakoriságától. 

Újabb fordulatot hozott az ügyben a 60Ni izotóp kimutatása egyes meteoritokban 
(Tachibana&Huss 2003). Ez az izotóp  a 26Mg-hoz hasonlóan csak a 60Fe bomlástermé-
ke lehet (felezési idő: 1,5 millió év), amely azonban kizárólag csillagok magjában kelet-
kezhet. Ez a 26Al esetében felvetődött alternatívákat kizárja, megerősítve a preszoláris 
szupernóva hipotézist. A legfrissebb modellszámítások szerint a szupernóvának a szolá-
ris ködtől legfeljebb néhány parszekre kellett fellángolnia, ami valószínűvé teszi, hogy az 
a Nap „idősebb testvére” lehetett. Tudjuk, hogy a Naphoz hasonló legtöbb csillag 
(többnyire rövid életű) csillaghalmazban keletkezik, tehát Napunkról is feltételezhetjük 
ezt. A halmaz egy néhány millió évvel korábban létrejött, igen nagy tömegű tagja lehe-
tett az, amely életét hamar leélve szupernóvává vált, nehéz elemekben feldúsítva a Na-
pot szülő felhőmagot, s talán annak összeomlását is okozva. 

Petrovay Kristóf 

 

A számítógépes grafika  

V. rész 
 
A számítások elvégzésekor az OpenGL a homogén koordinátákat használja. 
A homogén koordináták az n dimenziós tér egy pontjának helyzetét n+1 koordináta 

segítségével írják le, oly módon, hogy egy tetszőleges nullától eltérő értékkel az eredeti n 
dimenziós térben értelmezett koordinátákat, és ezt a konstanst tekintjük az n+1-dik ko-
ordinátának. 


