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A NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI ÉV
EREDMÉNYEI ÉS AZ Új TERV

A repülőgépek növekvő sebessége összezsugorította a Föld méreteit,
és a rádió szinte szomszédokká tette a távoli országok lakásait. Ezzel
együtt járt, hogy az emberiség ráébredt annak tudatára, nemcsak kicsi
nyes egyéni és nemzeti érdekek vannak, hanem az egész világ jobb jö
vőjének szolgálata az igazi emberhez méltó célkitűzés. Különösen a tu
dományban kezd uralkodóvá válni ez a gondolat. A tudósok egy-egy nem
zetnek fiai ugyan, de a tudomány nemzetközi: csak közös összefogás ve
zethet az emberiséget érintő nagy problémák megoldásához. Ez a gon
dolatrejtőzött'''a nemzetközi geofizikai év megszervezésének hátterében
is. (Angol neve után röviden IGY-al szokták [elezní.)

Ez már a harmadik volt a nemzetközi tudományos vállalkozások so
rában, megelőzte az 1882-es és az 1932-es nemzetközi poláris év. Mére
tükben azonban ezek rnessze elmaradtak az IGY mögött, amely nem is
csak egy év volt, hanem 1957. július l-től 1958. december 31-ig tartott.
66 országnak mintegy 60 OOO tudósa, mérnöke fogott őssze a nagy feladat
megoldására és az évi költség elérte az 500 millió angol fontot (kereken
40 .milliárd forint). A Vigilia már 1957 augusztusában megemlékezett er
ről a nagy tudományos vállalkozásról, most röviden a főbb eredményeit
akarjuk ismertetni.

A Szovjetunió és az Egyesült Államok már előzőleg jeleztek, hogy az
IGY alatt mesterséges holdakat fognak útnak indítani a Napból jövő su
gárzás és a légkör felsőbb rétegeinek tanulmányozására; ezek tényleges
megjelenése lett a vállalkozás első szenzációja, Sullivan, a New York
Times fő tudományos szemleírója nagy könyvet írt a geofizikai évről és
ezt drámai jelenet leírásával kezdi. Elmondja, hogy 1957. október 4-én
este a washingtoni szovjet követség estélyt adott a rakéta kutatással fog
lalkozó sokféle nemzetiségű tudósok számára. Az .uSA már bejelentette,
hogy két hónap múlva tervezi az első mesterséges hold felbocsátását.
Sullivan a bálteremben beszélgetett a kutatókkal, amikor a követség egy
alkalmazottja a telefonhoz hívta. A New York Times washingtoni szer
kesztősége azt a meglepő hírt közölte vele, hogya moszkvai rádió ép
most hozta nyilvánosságra: az első sputnik megkezdte útját a Föld körül.
Sullivan visszasietett a terembe, és Berknernek, az amerikai bizottság
vezető tagjának adta tovább a hírt. Az tapsolva csendet kért, és bejelen
tette a vendégeknek a nagy eseményt. Általános volt a meglepetés. Az·
ezt követő időszak a zavar és aggodalom kora volt Amerikában, fejezi
be Sullivan,

A nemzetközi geofizikai év folyamán az oroszok még két, az ame
rikaiak pedig öt holdat küldtek fel, de csak 1958. január 31-én az elsőt,

és aző rakétáik jóval kisebbek voltak.
Az IGY 17-féle feladat megoldását jelölte meg céljának. Az elért

eredmények közül a kiemelkedőbbekkel foglalkozunk az alábbiakban.
Egyik legfontosabb feladat volt a Napon jelentkező ragyogó kitörések
vizsgálata, amiket angol műszóval flare néven szoktak emlegetni.

Már Galilei óta ismeretes volt, hogy a Nap fe1színén sötét foltok mu
tatkoznak, s hamarosan kiderült, hogy ezeknek a napfoltoknak száma 11
éves periódusban változik, maximális értékig nő, majd újra csökken.
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Ezeknek a földön is megfigyelhető hatásuk van. Éppen ezért kezdték
!J1Pg az IGY-t 1957-ben. hogy a legerősebb napfolt-tevékenység alatt vé
gezhessék a megfigyeléseket. Ekkor ugyan mar tudták, hogy nem maguk
a napfoltok, hanem a kíséretükben jelentkező flare-k okozzák a Földön
az érdekes tűneményeket. ezek megfigyelését szervezték meg azért nagy
gonddal. A föld felületén elosztva 52 állomás vett részt a jelenség tanul
mányozásában, ezek közül 6 esett az USA-ra, 10 a Szovjetunió hatalmas
területére. Több mint 6700 első osztályú flare-ről futott he jelentés a
franciaországi Meudon-i obszervatóriumba, amely az IGY három világ
központjának egyike volt. Nem volt egyszerű a feladat. A [lare néhány
perc alatt alakul ki egészen váratlanul; több száz, néha több ezer millió
négyzetkilométer terület ragyog fel a Napon, akkora hőmérséklettel,

amekkorát csak az atombomba belsejében lehet tapasztalni. De mímdez
nem sokáig tart, 20 perc rnúlva rendszerint már gyengül, s egy-két óra
alatt vége van. Ezért a megfigyelőknek reggeltől estig állandó készen
létben kellett állniok, Az volt a szerenese, hogy 200 millíő rezgésszámú
rádiójelek szoktak a flare keletkezésekor jelentkezni, ezeket 30 állomás
figyelte, hogy kellő időben riaszthassa a flare megfigyelőket. A rövid
hullámú rádiók elhallgatása is hasznos figyelmeztető jel volt.

Hogy a jelenséget tisztábban lehessen látni, meg kellett szabadulni
a légkör zavaró hatásától. Igen hasznosak voltak erre a célra a fellőtt

rakéták, amelyek magukkal vitték a műszereket. Különösen a repülő

támadások ellen tervezett Niké rakétakat lehetett sikerrel alkalmazni,
mert ezeket egy percen belül működésbe lehetett hozni, és egész napon
át készenlétben lehetett tartani. Még olcsóbb megoldás volt a rockoon
használata (ezt a műszót a rocket és a baLloon szavak összeolvasztásából
alkották meg), amelyet léggömb vitt fel 24 kilóméter magasra, és a ri
asztó' jelre onnan lőtte fel a műszert nagy magasságra a rakéta.

A flare kitörések a Nap kromoszférájában játszódnak le. Ez a réteg
a Nap ragyogó felszíne, a sugárzó fotoszféra felett helyezkedik el, s köz
vetlenül csak napfogyatkozáskor lehet megfigyelni, amikor a fotoszférát
a Hold eltakarja. így a magasabbra nyúló kromoszféra - és az efölött
levő korona - gyengébb kisugárzása érvényesülni tud. Napfogyatkozás
kor a Hold árnyéka 300 km másodpercenkénti sebességgel mozog a Nap
felszinén, ezért a kromoszféra alsó 1000 km-es rétege csak néhány másod
percig látszik. így egy csillagász egész életében legfeljebb egy percig lát
hatna, de még nem volt csillagász, aki egy percig is látta volna,

Hogy mi okozza időnként a flare megjelenését, azt nem tudjuk. Igen
erős elektrómágneses és részecskékből álló sugárzás indult ki belőlük,

amely a földön is többféle formában érezteti hatását. A [lare megjelené
sekor egy-két percen belül a rövidhullámú rádióközlekedés megszakad. s
ez az elhallgatás néhány perctől egy óránál is tovább tarthat. Régebben
azt gondolták, hogy ultraibolya sugárzás okozza ezt, azonban az IGY
alatt a fellőtt rakéták segitségével kapott megfigyelési adatok azt mutat
ták, hogy a flare megjelenésekor tízszeresre növekszik a hidrogén vörö
ses sugárzása, de az ultraibolya sugar erőssége változatlan maradt. A
rádió elhallgatását a fel1épő erős Röntgen-sugárzás okozza. Ennek hul
lámhossza 20-tól 2 Á-ig terjed. (1 Á, am. Angström, a centiméter száz
milliornod része.) A rövid Röntgen-sugarak 70 km alá lehatolnak a föld
légkörébe, és ott erős ionizációt okoznak. Ilyen ion-rétegek közönségesen
hasznosak a rádiózásban, mert ezek verik vissza a hullámokat a föld
felé; igy lehet a gömb alakú föld egyik oldaláról a másikra, rádiójele
ket küldeni, Ez azonban csak a száz km körüli magasságban levő ion
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rétegeknél van így. 70 km alatt olyan nagy a légkör sűrűsége, hogy az
itt kialakult ionizált réteg már nem veri vissza, hanern inkább elnyeli a
rövid hullámokat. Így a rádió elhallgat.

Az erős Röntgen-sugárzásból arra lehetett következtetni, hogy a
[lare felett a korona, amely már amúgy is egy millió fokos hőmérsékletű,

18 millió, sőt újabb adatok szerint 180 míllíó fokra melegszik. A Nap fel
színének hőmérséklete nem éri el a 6000 fokot.

A fZare megjelenését más jelenségek is kísérik a földön, 10-12 óra
múlva erős próton (a hidrogén atommagja) sugárzást lehet megfigyelni
nagy magasságban és egyidejűleg a pólusok körüli területen több órára
rnegszűnik a rádió összeköttetés. A nagy sebességgel jelentkező prótonok
adják a Napból származó kozmikus sugárzást, energiájuk több ezer míl
lió elektronvolt (egy elektronvolt energiát ad egy Volt az elektronnak),
ami ugyan még rnessze van a világűrből érkező több trillió elektronvoltos
kozmikus sugarak energiájától. A flare kezdete után 24-26 óra múlva
újabb jelenség mutatkozik, a föld mágneses erejének vízszintes kompo
nense erős ingadozást mutat, "mágneses zivatar" kezdődik, s vele ·egyi
dejűleg a világűrből jövő kozmikus sugár erőssége észrevehetően gyen
gül; az utóbbinak még nem tudjuk az okát. Ezek a megkésett hatások azt
mutatják, hogya flareből elektromágneses hullámokon kívül nagy sebes
séggel száguldó részek áradata is érkezik. Ezzel kapcsolatos az IGY másik
nagy eredménye, a Van Allen övek felfedezése.

Már 18g0-ben felállította a norvég Birkeland azt az elméletet, hogy
az északi fény ragyogó jelenségeit a Napból érkező elektromos vészek
áradata váltja ki a földkörüli magas rétegekben, s ezeket a sugarakat
a föld mágneses tere kormányozza. Ezt az elgondolást a század elején az
ugyancsak norvég Störmer számításaival részletesen kidolgozta. A Napból
érkező elektromos részecske a föld közelébe érkezve spirális pályán kezd
járni a föld mágneses erővonalai körül. Amikor a részecskék még messze
vannak a földtől, nagy ennek a spirálisnak a sugara, de amint az erő

vonal körül csavarodva közelebb jutnak a föld mágneses sarkához. a na
gyobb erő hatására a körűljárás sugara kisebb lesz, s egyúttal már nem
spirális, hanem az erővonaira merőlegesen körvonalban kering a részees
ke. Ennek az lesz a következménye, hogy mintegy visszatükrözödik, s
táguló, majd újra szűkülő spirálisban átmegy a másik sarokig, hol újra
vissza verődik. így valósággal rabja lesz a föld mágneses erőterének. Az
út az egyik saroktól a másikig csak egy-két másodpercig tart. Ezeket az
elgondolásokat nem vették nagyon komolyan. amíg az IGY megfigyelé
sei nem igazolták. Már a második sputnik mérő eszközei mutatták, hogy
a kozmikus sugárzás erőssége felfelé nagyobbodik, de a műszerek nem
dolgoztak elég hosszú ideig, hogy végleges itéletet lehetett volna kiala
kítani. Az amerikai Explorer mesterséges hold azután érdekes eredményt
hozott. Műszerei szerint a sugárzás felfelé növekszik, de alig érte el a
rakéta a 700 km magasságot, a műszer megszünt sugárzást jelezni. Van
Allen ezt azzal magyarázta, hogy a sugárzás olyan erős lett, hogy a ké
szülék már nem tudott rá reagálni. Ezt azután laboratóriumi kísérlettel
is igazolta. A későbbi részletesebb vizsgálat megmutatta, hogy a Van
Allenről elnevezett sugárzási öv kettős. A belső öv közepe vagy 3000 km
magasan van - ez főleg protonokból áll -, a külsőé pedig 16 OOO km-re
- ebben az elektronok vannak túlsúlyban. Ezek az övek nem veszik tel
jesen körül a földet, a sarkok mentén, ezek fölött nincs befogott ré
szecske. Az erővonal rendszer, amely fogva tartja az elektronokat és pro
tonokat; 70-75 fok északi és déli szélességig terjed. Az övekben levő
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erős sugárzás életveszélyt jelenthet a világűr 'Utasai számára - ha majd
ilyen magasra mennek például a Hold felé való utazáskor -, azért ezeket
lehetőleg el kell kerülni. A sugárzási övekben vtrillió számra vannak az
elektromos részecskék, de azért összes tömegük nem sok: talán annyit
adnak ki együttvéve, mint egy ember tömege. Mesterségesen is készí
tettek ilyen sugárzási övet. Az IGY alatt az amerikaiak nagy titokban
500 km magasságra küldtek fel egy 1000 tonna robbanó erejű atombom
bát és ott robhantották fel. Az így kibocsátott elektron-sugárzás meglepő

északi fényt hozott létre, és más hatásai is voltak. ,Az itt szereplő elektro
mos részecskék össztömege a gramnak csak kis töredéke, de mégis félni
lehetett; hogy megzavarja a természet Jegyensúlyát - nem is számítva
azt, hogy veszedelmes lehetett a mesterséges holdak utasaira -, azért a
nemzetközi tudós közvélemény tiltakozott ellene. Szerencsére az. újabb
atomegyezmény megtiltja. hogy a világűrben atomrobbantást végezzenek.

Egy darabig azt hitték, hogy .a Van Allen övben befogott elektronok
mintha valamiféle vödörben lennének, ahonnan azután egy részük kífo
lyik, s ezek okozzák az északi fény jelenségeit. Most már tudjuk, hogy
az átlagos északi fény kiváltói olyan sugarak, amelyek állandóan jönnek
a Napból - talán 40 OOO km magasságban egy gyengébb övet alkotnak,
és abból jönnek tovább -, a Van Allen övből származó elektronok pe
dig csak a nagyon feltűnő, Bokszol' még a déli vidékeken is látható aurórát
okozzák. Ezek az elektronok olyankor szabadulnak ki az övből, amikor a
jlareból 'erős sugárzás érkezik oda. Lehet azonban, hogy Wincklernek van
igaza, aki azt mondotta: "Ahelyett, hogy arra gondolnánk, hogy a külsö
öv vödör, ami felborul, inkább azt hihetnők, hogy valami féle Niagara
alatt van a 'vödör, ami csak keveset fog fel a ráeső áradatból. a többi to
vább száguld."

A rockoonok segélyével végzett érdekes megfigyelések !közé tartozik
a magasban folyó elektromos áramok észlelése is. A legitöbb helyen a
mágnestű délben nem arra mutat, mint éjfélkor. Már Gauss rámutatott,
hogy ennek oka a nagy magasságban keringő áram lehet. Ezt az áramot
az váltja ki, hogy a légkör felső részeiben is megnyilvánul az árapály, a
légtömegek 1-2 km-t fel-le rnozognak, s mível a bennük levő ionizált
részecskék miabt vezető testek, bennük a föld mágneses ereje áramot in
dukál. A rookoonok segélyével és más szovjet meg amerikai rakétákkal
magasba küldött műszerek csakugyan azt mutatták, hogy az egyenlítő

felett 100 km magasságban vagy 300 km széles és 10-20 km vastagságú
áram kering. Ennek változásai okozzák a mágnestű ingadozását. Egyes
megfigyelések szer-int két áram is kering egymás felett ellenkező irány
ban. Más adatok arra mutatnak, hogy 65 OOO km magasságban is kering
egy 5 millió ampér erősségű áram.

Az IGY alatt gravitációs megfigyeléseket is végeztek. Oly finom mű

szert készitettek, amely a gravitációs erő billiomod résznyi változását is
észreveszi. Ennek segélyével állapították meg, hogy nemcsak a tengeren
van árapály, hanem a föld szilárd kerge is fel-le mozog. A hawai szi
geteken például egy hüvelyknyi ilyen árapályt figyeltek meg.

A föld pontos alakjának meghatározására nemcsak a szokott gravi
tációs méréseket használtak, hanem a mesterséges holdak pályáinak meg
figyelése is segített. Megfigyelték például, hogya Vanguard 1. perigeumja
(pályájának a Földhöz legközelebb eső pontja) 82 nap alatt ír le a Föld
körül egy teljes kört. Ezt előre várták, de azt is tapasztalták, hogy a pe
rigeum alacsonyabban járt, amikor északra volt az egyenlitőtől, mint mi
kor délen. Ez arra mutat, hogy az északi sarkon van egy közel 20 m ma
gas és Atlanti Óceán nagyságú kiemelkedés és a déli sarkon egy ha-
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sonló rész hiányzik. Newton előtt azt gondolták, hogya föld a sarkok
felé megnyúlik, Newton szerint belapul, az új eredmény szerint nem
szimmetrdkus. Ezért erősen túlozva azt szekták mondani, régen citrom
alakúnak gondolták a földet, később narancs alakúnak, most pedig körte
alakúnak.

Azt is megállapították hasonló módon, hogy az egyenlítő nem pontos
kör, hanem kisebbik sugara 400 méterrel rövidebb, mint a hosszabb, éé
hogyasarkoknál a belapulás nem a sugár 297-ed, hanem csak 298-ad
része; így az egyenlítői és a sarki főldsugár között a különbség nem
42,952 méter, hanem csak 42,751 méter.

A napfogyatkozás, a kozmikus sugárzás, az éjjeli ég fénye és az
állatövi fény mínd kutatás tárgyai voltak az IGY alatt, de különösen
jelentősek az Antarktison végzett kutatások. A föld jéggé fagyott víz..
tömegének nagyságát 12-13 millió köbkilométerre becsülik, ennek 90%-a
a déli sark körül van. A nagy jégtömegnek jelentős befolyása van az
időjárásra, különösen a déli féltekén. azért fontos a sarkon tanulmányozni
a légkör cirkulációjátés a hőmérséklet megoszlását. A földmágnességre
is ott lehet legérdekesebb adatokat kapni. Ezért az IGY alatt 12 nemzet
fogott össze az Antarktika tanulmányozására. 57 megfigyelő állomást ál.4
Iítottak fel, többek között az amerikaiak magán a déli sarkon, a Szovjet..
unió pedig a déli mágneses sarkon. Robbanás hangjának visszaverődésé..
vel vizsgálták a jégtakaró vastagságát, azt néhány helyen ,4700 méternek
találták. A jég alatti szárazföld profiljának tanulmányozásából arra kö
vetkeztettek, hogy legalább is a keleti vész összefüggő szárazföld. Kutat...
ták azt is, hogy az Antarktikán felhalmozódott jégtömeg növekszik-e
vagy fogy, mert ennek is kihatása van a földi időjárásra. Egymástól tá..
voleső három állomás adataiból arra következtettek, hogy az Antarktika
hóesésből több jeget kap, mint amennyit elveszít párolgás formájában és
a leszakadt jéghegyekkel. Shmunsky szovjet tudós 1960..,ban úgy becsülte,
hogy a' jégtömeg évenként 1220 köbikilométerrel növekszik.

Az indiai óceánban levő rengésí középpontokból érkező jeleket há
rom állomáson figyelték, s a megérkezés idejének eltéréséből arra kö
vetkeztettek, hogy a legfelső földréteg vastagsága az Antarktika alatt
35 kilométer. Ez is arra mutat, hogy szárazfőld, mert a szárazföld alatt
az ún. Mohorovicic réteg 30-40 kilométer, a tengerek alatt azonban csak
5-15 kilométer mélyen van. Ezért is indult meg újabiban a nagy terv.
hogy ezt a réteget a tenger alatt vágják át.

Fontos eredménye volt az IGY alatt végzett kutatásoknak az aritark
tikai szerződés, amely kimondta, hogyasarkvidéket csak békés oélokra
szabad használni, az' atomrobbantás ott tilos. Minden nemzet szabadon
végezheti ott kutatásait.

Az óceánok mélységét is kutatták, vagy 70-80 hajó segélyével.
Újfajta műszerekkel megállapítottak, hogy a Csendes Óceán egyenlítői

vidékén a legfelső 1000 méteres rétegben három tengeráramlás is van
egymás felett, váltakozóari ellenkező irányban. A szovjet Vityaz kutató
hajó a Mariana árokban hangvisszaverődésimérésekkel megtalálta a leg
nagyobb mélységet, 10990 m-t, Ehhez közel szállt le 1960. január 23-án
az ifjabb Piceard, Walsh tengerészhadnagy kíséretében 10900 méter mély
ségbe, Még ott is láttak élő lényeket.

Az IGY-nek nemcsak tudományos jelentősége volt nagy. Helyesen
állapította meg George B. Kistiakowsky, az amerikai fizikai társulatban
1960-ban: "A tudomány ma minden ember közös nyelve, kölcsönös meg
értést ésaz eszmék olyan kicserélödését biztosíthatja, amely független a

284



politikai határoktól és az ideológiáktól. Magában álló alkalmat biztosít a
közös törekvésekre, és ez nagyobb mértékben hozzájárulhat a nemzetek
közötti feszültség enyhítéséhez."

Ez is az egyik oka volt annak, hogy az IGY végeztével nem akarták
megszüntetní a közös munkát, ez több nemzetközi szervben folytatódott.
Most pedig egy új vállalkozás kezdetéhez érkeztünk el. Az IGY-t az erős

napműködés idejére rögzítették, de előnyösnek látszott, hogy a napfolt
minimurnok idején újra folytassák a szélesméretű vizsgálódást. Ezért lét
rejött a nemzetközi megegyezés, hogy 1964. január l-tol 1965. deoember
31-ig megtartják a "nyugodt Nap" nemzetközi évét,

Minden remény meglehet, hogy ez az újabb vállalkozás a tudo
mányos eredmények mellett a nemzetközi összefogást is erősíti.

FOGADALOM A KAOSZBÖL

De, majd ... Uram, ha egyszer
eme utórszor rakott fészekben
e drágá71, kapott cerra-magányban
meqsziilethetik: köröttem és bennem
a REND,
minden betű miként a harmatcsepp
úgy ragyog majd a tisztaságtól
meghirdetni
hogy még a vétkeim is csak
abból eredtek
mert szüntelen minden mögött
förött és aratt,
hogy mierőbb szolgárhassarak!
kerestelek. " kerestelek.

És e vak tapogatózások idején történt
hogy csapdábór-csapdába csaltak az emberek.
mert egyeUen gyengéd szavuk etéa volt
elejtő tőrt vetni rémületben élő felém

aki még magam is rettegtem a fényt . • •
irdatlan, gyógyithatatran, titkolt gyászoknak
szégyelt sebeitől árulón vérző, űzött vadjaként.

De azért mégsem csüggesztett soha, a sötét.
Avagy hogy letűnt újból egy nap: anélkül ...
hogy én megtaláltalak volna ..
a vágyva-vágyott oltalomra, URAM.
Reggel, vállrándítva,
mintha mi sem történt volna 
megindultam ú j r a
ím FELÉD,
hogy keresselek,

És útközben vigasznak felderengett bennem:
jóllehet. csak azért kell annyit mennem
hogy felkészült regyek,
hogy befejeződhessek

az utolsó lépéssel
é n i s ...
nem csupán az Ú T.
PONTNAK.

Mollináry Gizella
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