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Az 5. ábra csak szimbolikus jellegű, egy ma-
tematikai leírásnak a bemutatására szolgáló mo-
dell, ami a természetben nem valósul meg, a fi-
zikusok és a csillagászok nem hisznek ezek rea-
litásában. Ez a modell és ennek az extrapolálása 
a távoli múltra, csak a hipotézisek (feltételezé-
sek) körébe sorolható. A fizika történetében 
számtalan hipotézis látott napvilágot, de ezek 
közül csak kevés vált valóra.  
 

Mégsem olyan fekete a fekete lyuk 

  

5. ábra 

1974-ben S. Hawking kimutatta, hogy az időhorizont közelében az erősen görbített 
téridőben részecskék jönnek létre a fekete lyuk tömegének a rovására. Ez a részecske 
keletkezés annál intenzívebb, minél magasabb a fekete lyuk hőmérséklete, más szóval 
minél kisebb a lyuk tömege. Ezt a jelenséget Hawking a fekete lyuk párolgásának nevez-
te, a jelenséget az ő tiszteletére, Hawking-sugárzásnak nevezik. A feltételezések szerint a 
részecskék, a melyek a fekete lyuk tömegcsökkenése miatt azok az eseményhorizont kö-
zelében megjelennek, elektronok. Ezek az elektronok a nagy sebességgel forgó téridő-
ben nagy mozgási energiával rendelkeznek, és a fénysebességet megközelítő sebességgel 
haladnak át az akréciós korongon, miközben intenzív szinkrotron sugárzást keltenek. 
Ez a nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a fekete lyuk az időhorizont túlsó felén elekt-
ronokat gerjeszt.  

A fekete lyuk nem csak a vonzókörében levő anyagokkal kerül kölcsönhatásba, ha-
nem a világegyetemben mindenütt jelenlevő háttérsugárzással is kölcsönhatásba lép. A 
háttérsugárzás hőmérséklete 2,7 K, az eddig ismert fekete lyukak hőmérséklete jóval ki-
sebb ennél az értéknél. A nagy fekete lyukak hőmérséklete megközelíti az abszolút 0 fo-
kot (10-6  10-8 K). A fekete lyukak, – mivel hőmérsékletük alacsonyabb a háttérsugárzá-
sénál – energiát nyelnek el a háttérsugárzásból, ezáltal növelik tömegüket, és hűtik az 
univerzumot, miközben maguk is hűlnek. A számítások szerint egy Hold méretű fekete 
lyuk hőmérséklete lenne 2,7 K hőmérsékletű. Ebben az esetben egy ekkora méretű fe-
kete lyuk, termikus egyensúlyban lenne a háttérsugárzással. Ennél kisebb méretű fekete 
lyuk, már energiát sugározna az univerzumba, növelve a háttérsugárzás hőmérsékletét.  

 
Puskás Ferenc 

 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

 A Microsoft imádja a kódneveket. Szinte minden fejlesztésük hangzatos 
kódneveken szerepel, gyakran évekig, míg végül termék nem lesz belőlük, 
persze teljesen más néven. Lássunk egy pár Microsoft kódnevet: 

 Sparta, Winball: Windows for Workgroups 3.1 
 Snowball: Windows for Workgroups 3.11 
 Chicago: Windows 95 
 O'Hare: Internet Explorer 
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 Frosting: Microsoft Plus! for Windows 95 
 Detroit: Windows 95 OSR 2 
 Nashville: Windows Desktop Update, Internet Explorer 4.0 
 Memphis: Windows 98 
 Millennium: Windows Me 
 Daytona: Windows NT 3.5 
 SUR (Shell Update Release), Cairo: Windows NT 4.0 
 Wolfpack: Microsoft Cluster Server 
 Hydra: Terminal Services, Windows Terminal Server 
 Janus: Windows 2000 64-bit 
 Impala: Windows NT 4.0 Embedded 
 Whistler: Windows XP 
 Mantis: Windows XP Embedded 
 Freestyle: Windows XP Media Center Edition 
 Harmony: Windows XP Media Center Edition 2004 
 Symphony: Windows XP Media Center Edition 2005 
 Emerald: Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2 
 Diamond: Windows Media Center 
 Lonestar: Windows XP Tablet PC Edition 2005 
 Whistler Server: Windows Server 2003 
 Bobcat: Windows Small Business Server 2003 
 Eiger, Mönch: Windows Fundamentals for Legacy PCs 
 Longhorn: Windows Vista 
 Mojave: Windows Vista 
 Q, Quattro: Windows Home Server 
 Longhorn Server: Windows Server 2008 
 Cougar: Windows Small Business Server 2008 
 Viridian: Hyper-V 
 Centro: Windows Essential Business Server 
 Blackcomb, Vienna: Windows 7 
 Fiji: Windows Media Center TV Pack 2008 
 Red Dog: Windows Azure 
 Aurora: Windows Small Business Server 2011 Essentials 
 Quebec: Windows Embedded 2011 
 Pegasus, Alder: Windows CE 1.0 
 Birch, Gryphon: Windows CE 2.1 
 Cedar, Galileo, Rapier, Merlin, Stinger: Windows CE 3.0 
 Talisker: Windows CE 4.0 
 Macallan: Windows CE 5.0 
 Yamazaki: Windows Embedded CE 6.0 
 Thunder: Visual Basic 1.0 
 Zamboni: Microsoft Visual C++ 4.1 
 Boston: Microsoft Visual Studio 97 
 Aspen: Microsoft Visual Studio 6.0 
 Cassini Web Server: ASP.NET Development Server 
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 Tuscany: Online version of Visual Studio. 
 Eaglestone: Visual Studio Team Explorer Everywhere 
 KittyHawk: Visual Studio LightSwitch 
 Rainier: Visual Studio .NET 
 Everett: Visual Studio 2003 
 Whidbey: Visual Studio 2005 
 Orcas: Visual Studio 2008 
 Rosario: Visual Studio Team System 2010 
 Sphinx: SQL Server 7.0 
 Yukon: SQL Server 2005 
 Katmai / Akadia: SQL Server 2008 
 Blue: SQL Report Designer 2.0 
 Juneau: SQL Server Developer Tools 
 Lightning, Project 42: Next Generation Windows Services 
 Natal: Kinect 
 Hermes: Microsoft System Management Server 1.0 
 Catapult: Microsoft Proxy Server 1.0 

 

Egyszerű programok kezdőknek  

VI. rész 

Római számok 
Már a kőkorszaki ősember ismerte a számolás fogalmát úgy, mint a dolgok meg-

számolását, megszámlálását. Kezdetben csak az egy, kettő, sok között tett különbséget, 
de hamarosan kialakult a többi szám fogalma is. Ezekre a kezdeti időkre elsősorban a 
régészet és nyelvészet segítségével lehet visszatekinteni, részben pedig a közelmúltban 
vagy napjainkban is élő primitív népek állapotának elemzésével vonhatunk le követ-
keztetéseket. 

A számoláshoz az első segédeszközt a két kéz és a rajtuk lévő tíz ujj jelentették. Ké-
zenfekvő volt tehát a tízes számrendszer használata, de egyes ősi kultúrákban találko-
zunk más számrendszerekkel is: az ötös Dél-Amerikában, a hatos Északnyugat-
Afrikában, valamint a finnugor népeknél, a hetes a hébereknél és az ugoroknál, a tizen-
kettes a germán népeknél, a húszas a majáknál és a keltáknál, a hatvanas a babiloni kul-
túrában volt használatos. A római számokat pedig a tízes és az ötös számrendszerek ke-
verékének tekinthetjük. 

Az ősember a számok tárolására rakásba tett köveket, fadarabokat, zsinegre kötött 
csomókat használt, de csontokra, fadarabokra már rovásokkal is rögzített adatokat. Idő-
számításunk előtt az ötödik évezredben elkezdődött a nagy folyómenti kultúrák kialaku-
lása (Egyiptom, Mezopotámia, az Indus és a Sárga folyó völgye). Rabszolgatartó álla-
mok jöttek létre, fejlett városi élettel, közigazgatással, társadalmi rétegződéssel. Volt ál-
lamkincstár és adó is. Így tehát számolni kellett, és elég nagy mennyiségekkel kellett 
gyorsan és pontosan operálni. Az írás már az i.e. III. évezred elején ismert volt. A szá-
mok leírása, illetve az erre szolgáló külön jelek, a számjegyek kialakulása az írással egy 
időben történt. De a számjegyek egyszerű leírása még nem segített a számítások elvég-


