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sokcsatornás változatban. A DVD filmek adatsebessége általában 3 és 
10 Mbps között van, és jellemzően a tartalomhoz alkalmazkodik. 

 Egy közönséges DVD élettartama, jó tartási körülmények közt 10–15 év. 
Érdemes fénytől védett, hűvös, páramentes helyen tartani őket. Léteznek 
archiválási minőségű DVD-k, ezek élettartama hosszabb (100 év). Áruk a 
normál DVD többszöröse. 

 A régiókódokat a filmipar igényeinek kielégítésére vezették be; segítségükkel 
az egyes lemezek egy-egy adott területhez rendelhetőek, és azokat csak a 
megfelelő berendezések képesek lejátszani. Ezzel megoldható, hogy a kü-
lönböző földrajzi területeken a filmek kibocsátási dátumai eltérjenek: hiába 
bocsátották ki például a filmet DVD-n Kanadában, attól azt még Japánban 
– megfelelő eszköz híján – nem fogják tudni megnézni. Ezen elv alapján 
egy film például kiadható DVD-n Kanadában még akkor is, ha Japánban 
még a mozikba sem került, hiszen még így sem fenyeget az a veszély, hogy a 
japánok előbb nézhetnék meg DVD-n a filmet, mint moziban. A forgalom-
ban lévő DVD-lejátszók – a specifikáció szerint – csak olyan lemezt játsz-
hatnak le, melyen be van állítva régiókód; számos olyan példány is kapható 
kereskedelmi forgalomban, amely ezt figyelmen kívül hagyja és bármilyen 
lemez lejátszására alkalmas („régiófüggetlen” vagy „régiómentes” lejátszók). 

 Régiókódok: 
o 0: bárhol játszhatók  
o 1: Kanada, Amerikai Egyesült Államok és külbirtokai  
o 2: Európa, Grönland, Dél-afrikai Köztársaság, Japán, Lesotho, 

Szváziföld, Egyiptom, Közel-Kelet  
o 3: Délkelet-Ázsia, Dél-Korea, Hongkong, Indonézia, Fülöp-

szigetek, Tajvan  
o 4: Ausztrália, Új-Zéland, Mexikó, Közép- és Dél-Amerika  
o 5: Oroszország és FÁK (volt szovjet tagállamok), Indiai szub-

kontinens, Mongólia, Észak-Korea, Afrika nem említett részei  
o 6: Kína  
o 7: nem használt  
o 8: nemzetközi területek, például repülőgépek, hajók, olajfúró 

tornyok, stb.  
K. L.  

 
 

A Planck-korszak 
avagy milyen volt a világ kezdete 

I. rész 
 

Jelenleg teljesen bizonytalanok az ismereteink az ősrobbanást közvetlenül követő 
időszak történéseiről, folyamatairól. A mából indulva, időben visszafelé haladva nagyjá-
ból 10-11 másodpercig le tudjuk írni az eseményeket, ismerjük a törvényeket. A genfi 
CERN részecskefizikai kutatóközpontban hamarosan induló nagy hadron ütköztetőben 
(LHC) 7+7 teraelektronvolt energiájú ütközéseket valósítanak meg. Tovább haladva 
visszafelé az időben, olyan folyamatok mentek akkor végbe, amelyek földi laboratóri-
umban való szimulálása belátható időn belül teljesen reménytelen. Bizonyos határig se-
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gíthet egy átfogó, igazolt elmélet alapján történő extrapoláció, de egyszer elérünk egy 
olyan határhoz, amelyen túl már elméleti modelljeink sem működnek. Ez a határ a 
Planck-idő, az első 10-44 másodperc. Az ősrobbanás és a 10-44 másodperc közti tarto-
mány a Planck-kor, a Planck-korszak. A korszak kifejezést hosszú történelmi időszak-
okra szoktuk alkalmazni, de az alkalmazása itt is teljesen jogos. Az ősrobbanás és a 10-44 

másodperc között egy, a későbbiektől teljesen különböző világ létezhetett. (Egyes forrá-
sokban 10-43 másodperc a Planck-határ.) 

A Planck-idő azért határ, mert ezen belül már nem működik a relativitáselmélet. A 
világegyetem mérete kisebb volt saját kvantummechanikai hullámhosszánál, ezért, 
ahogy John D. Barrow írta „A világegyetem eredete” (Kulturtrade, 1994) c. kötetében, 
„úrrá lesznek rajta a kvantummechanikai bizonytalanságok. Amikor ez bekövetkezik, 
nem ismerjük semminek a helyét, sőt, még a tér geometriai szerkezetét sem tudjuk 
meghatározni. Ez az a pillanat, amikor Einstein gravitációelmélete csődöt mond.” (A 
kvantummechanika szerint az anyag minden részecskéjéhez egy meghatározott hullám-
hossz tartozik, ez a hullámhossz fordítottan arányos a testek tömegével. Nagy tömegű 
testek, mint egy ember vagy a mai világegyetem kvantummechanikai hullámhossza na-
gyon kicsi, elhanyagolható.) 

A Planck-korszakban a méret és a távolság fogalma értelmetlenné, a kvantum hatá-
rozatlanság abszolúttá válik. A Planck-skálán egy fekete lyuk Schwarzschild-sugara 
nagyjából megegyezik a Compton-hullámhosszal, ezért ha egy megfelelő energiájú fo-
tonnal próbálnánk megvizsgálni ezt a világot, akkor semmi információhoz nem jutnánk. 
A Planck-méretű tárgy pontos méréséhez elegendően nagy energiával rendelkező foton 
egy ugyanakkora részecskét hozna létre, amely nagy tömegének köszönhetően azonnal 
fekete lyukká válna. A fekete lyuk eltorzítja a környező térrészt és elnyeli a fotont. Eb-
ben a mérettartományban csak az általános relativitáselmélet, és a kvantummechanika 
összehangolása, egyesítése segíthet a folyamatok megértésében.  

A Planck-korszakot jellemző Planck egységek gyakran azt a legnagyobb vagy legki-
sebb fizikai egységet jelentik, amely a mai fizikával még éppen értelmezhető. A Planck 
korszak határán a világegyetem kora 1 Planck-idő, mérete 1 Planck-hosszúság, ekkor 1 
volt a Planck-hőmérséklet értéke. A fény Planck-idő alatt tesz meg Planck-hosszúságú 
távolságot. Tehát 10-44 s Planck-időhöz 1,6 x 10-35 méter Planck-hosszúság tartozik. A 
Planck-hosszúság „természetes” egység, mert három alapvető fizikai állandóval defini-
álható, a fénysebességgel, a gravitációs állandóval és a Planck-állandóval. Bevezetését 
maga Max Planck javasolta 1899-ben a fizikai állandóknak az egyenletekből való kikü-
szöbölésére. Csak jóval később derült ki, hogy a Planck-hosszúság éppen az a határ, 
ahol a gravitáció kvantumos jelenségeket kezd mutatni.  

 
Jéki László, a fizikai tudomány kandidátusa, szakíró 

 
 
 

Érdekes informatika feladatok 

XXV. rész 

Vetítés és forgatás 

 
A feladat: egy origó középpontú, a oldalhosszúságú kocka ábrázolása kavalier-

axonometriával, majd a kocka elforgatása az x, y, z tengelyek körül. 


