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A hangkártyákat CD-ROM illesztovel is fel szokták szerelni, de a CD meghajtókat
általában az alaplapon található EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics – növelt
teljesítményu integrált meghajtóelektronika) szabványú illesztohöz kapcsolják.

A hangkártyát a számítógép ISA (Industry Standard Association), vagy újabban PCI
(Peripheral Component Interconnect) szabványos bovíto busz csatlakozójába helyezik.
A bovíto busz és a hangkártya áramkörei közötti adatforgalamat a busz interfész egysé-
ge vezéreli és hajtja végre.
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Kaucsár Márton

Kozmológia
(VIII. rész)

A belátható világ általános jellemzoi
Az Univerzum állapota idoben változik. Ez a változás azonban az általunk belátott tér-

tartományban nem jelent dönto minoségi változást. Alapvetoen mindenütt ugyanolyan
jellegu az anyag szervezodése, csak pl. az egyes égitesttípusok relatív hányada változik ném i-
leg. Térbeli és idobeli viselkedés ilyen szétválasztása a speciális relativitás elve miatt önké-
nyesnek hathat: késobb látni fogjuk azonban, hogy bár a fizika törvényei minden
inerciarendszerben azonosak, mégis kituzheto az Univerzumban egy kitüntetett abszolút
inerciarendszer. E rendszerhez képest a megfigyelo sebessége mindenkor kicsi  (v/c << 1),
így a fenti szétválasztás az abszolút rendszerhez hasonlóan a megfigyeloében is megteheto.

A Metagalaxisban uralkodó viszonyok e helytol és idotol kevésbé függo minoségi
azonossága lehetové teszi, hogy a világ belátható részérol és mai állapotáról általános
megállapításokat tegyünk.

Izotrópia
A kozmológia szemponjából alapveto kérdés, hogy a Világegyetem anyageloszlása és

egyéb jellemzoi minden irányban egyformának tekinthetok-e, vagyis izotrop-e az Uni-
verzum. Egyszeruen megfogalmazva, az izotrópia azt jelenti, hogy a megfigyelo számára
a belátható világ minden irányban „ugyanúgy néz ki”, a mérheto jellemzok értéke
irányfüggetlen. A teret izotropnak tekintjük, ha létezik legalább egy olyan pont, ahonnan
az irányfüggetlenség fennáll.
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Az izotrópiai vizsgálódásoknál viszonyítási pontnak a Földet használják, mivel innen
vizsgálható a különbözo objektumok irány szerinti eloszlása az égbolton. A gyakorlat-
ban a Tejútrendszer méretét és a galaxisok közötti jellemzo távolságokat figyelembe
véve az izotrópiát csak 1 Mpc-nél távolabbi objektumok esetében van értelme vizsgálni.
A vizsgálódásnál figyelembe kell venni azt is, hogy anizotrópiát okoznak a Földnek a
Naprendszerben, a Naprendszerrel együtt a Tejútrendszerben és azzal együtt a Lokális
csoportban végzett pekuláris (sajátságos) mozgásai. Ezen hatások miatt a megfigyelések
során megfelelo korrekciókat kell alkalmazni.

Az egyik lehetséges izotrópiateszt lényege abban áll, hogy az égbolt egyenlo nagysá-
gú térszögeiben („celláiban”) meghatározzuk az ott fellelheto galaxisok számát. Ha a
galaxisok izotrop eloszlást mutatnak az égen, akkor minden cellában azonos számú
galaxisnak kell lennie. Természetesen, ez az ideális eset még az izotrop eloszlás esetén
sem valósul meg, hiszen véletlenszeru eloszlás esetén is fellép az egy cellában látható
galaxisok számában egy statisztikus szórás, ami azt jelenti, hogy bizonyos cellákban
több, másokban kevesebb galaxis lesz az átlagnál.

A matematikai statisztikában ma már megbízható módszereket fejlesztettek ki,
amelyek segítségével egy megfigyelt eloszlás esetén eldöntheto, hogy az eltérések sta-
tisztikus eltérésnek tekinthetok, vagy tényleges anizotrópiát jeleznek.

A gyakorlatban többféle statisztikai tesztet használnak az izotrópia vizsgálatára. Az
itt vázolt módszer is többféle módon alkalmazható. Eloszlási statisztika készítheto
bizonyos speciális objektumokra, például egy meghatározott galaxistípusra, kvazárokra
stb. Ha ismert, vagy meghatározható az objektumok tolünk mért távolsága, akkor el-
oszlásukat akár valamely kiválasztott távolságtartományra korlátozva is vizsgálhatjuk,
csupán azokat az objektumokat véve figyelembe, amelyek az r1 < r < r2 távolsághatárok
közé eso gömbhéjban találhatók.

Ilyen teszteket már a 19. században is végeztek, ezzel kezdodött a Tejútrendszer
alakjának, méretének és a Naprendszer helyének a meghatározása. Az eredmény
egyértelmu volt: a csillagok eloszlása az égen anizotrop, nem lehet a véletlen muve,
hogy a Tejút irányában jóval több csillagot látunk. A csillagok és általában a galaktikus
objektumok a Tejútrendszer fosíkjának irányában (pulzárok) vagy a Tejútrendszer kö-
zéppontjának irányában (gömbhalmazok) mutatnak surusödést. Ha tehát azt észleljük,
hogy valamely objektumok nem izotrop eloszlásúak az égen, és koncentrálódnak a
Tejútrendszer síkja vagy középpontja irányában, akkor távolságuk ismerete nélkül is
valószínusítheto róluk, hogy a Tejútrendszerhez tartoznak.

Extragalaktikus objektumokra eloszlásvizsgálatokat a 20. század harmadik
évtizedétol végeznek. Az eddigi eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a galaxisok kb.
100 Mpc távolságig bizonyosan anizotrop eloszlásúak, és elhelyezkedésükben
különbözo szerkezetek (galaxishalmazok, „Nagy Fal” stb.) ismerhetok fel. Nagyobb
távolságoknál a galaxisokra és kvazárokra  (illetve általában az aktív galaxismagokra) az
izotrop eloszlás feltételezés elfogadható. Ez az eredmény rengeteg – a rádióhullámoktól
a gammasugárzásig terjedo tartományban végzett – megfigyelés eredményének összege-
zése. Tehát a Világegyetem 100–300 Mpc közötti távolságban izotropnak tekintheto, és
nagyobb távolságokra sincs olyan megfigyelési eredmény, ami az anizotrópiát bizonyíta-
ná.

Az izotrópia vizsgálatában további eredményeket hozhat a gammafelvillanások sta-
tisztikai vizsgálata, amit az 1990-es években kezdtek el.

Homogenitás
A kozmológia másik alapveto kérdése az, hogy a Világegyetem anyageloszlása és

egyéb jellemzoi minden helyen egyformának tekinthetok-e, vagyis homogén-e az Univer-
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zum. Valamely eloszlás térbeli homogenitása azt jelenti, hogy a mérheto jellemzok érté-
ke nem függ a mérés helyétol, ezek a jellemzok minden pontban ugyanolyanok.

A kozmológiai homogenitástesztekkel valamely objektumok suruségét mérik, ami az
illeto objektumok (pl. galaxisok) egységnyi térfogatban található „darabszámát” jelenti.
Az egyszeruség kedvéért tegyük fel, hogy egy objektumcsalád összes egyede ugyanolyan
abszolút fényességu, bárhol is legyen az illeto objektum – ez az ún. standard gyertya felté-
telezés. Ekkor egy ilyen objektum megfigyelheto fényintenzitása (I) nyilvánvalóan csakis
attól függ, hogy milyen messze van tolünk. Minden irányban egyformán sugárzó forrás
esetén az intenzitás fordítottan arányos a távolság négyzetével. Ezen feltételezések
mellett, ha az r távolságban lévo objektumot I intenzitásúnak látjuk, akkor minden olyan
objektum, amely I-nél fényesebbnek látszik, r-nél kisebb távolságra van tolünk.

Amennyiben az objektumok a térben egyenletesen oszlanak el, vagyis suruségük ho-
mogén, akkor ezeknek az r-nél közelebbi, azaz I-nél fényesebb forrásoknak a száma az r
sugarú gömb térfogatával arányos, azaz arányos a sugár harmadik hatványával. Mivel az
intenzitás általában jóval könnyebben és pontosabban meghatározható, mint a távolság,
így az I-nél fényesebb objektumok számát célszeru ugyancsak az intenzitással kifejezni.

A fenti összefüggések alapján az ún. másfeles teszt  adódik, amely szerint: homogén el-
oszlás esetén az I-nél fényesebb objektumok száma I –3/2-edik hatványával arányos.

Ha egy objektumfajtára ez a másfeles teszt fennáll, akkor az objektum (a vizsgálható
távolságtartományban) homogén eloszlású. A gyakorlatban úgy végzik a vizsgálatot,
hogy I különbözo értékeire összehasonlítják az I-nél fényesebbnek észlelt
extragalaktikus objektumok számát a másfeles tesztbol elméletileg várt értékkel.

A csillagászati objektumok esetében az intenzitás helyett a magnitúdóban (m) mért látszó
fényességet szokás megadni, a megfelelo tesztet 0,6 magnitúdós tesztnek nevezzük. Ez
egyenértéku a másfeles teszttel. Ha N<m az m magnitúdónál fényesebb objektumok számát
jelöli (a magnitúdó csökken a fényesség növekedésével), akkor a 0,6 magnitúdós teszt szerint

lg N<m = 0,6m + C,
ahol C a mérés körülményeitol és a mértékegység megválasztásától függo állandó. Ezt a
tesztet már a 19. században is alkalmazták annak bizonyítására, hogy a csillagok eloszlá-
sa a Tejútrendszerben nem homogén.

A gyakorlatban a standard gyertya feltevés nem használható, hiszen a vizsgált ob-
jektumok általában nem egyforma abszolút fényességuek. A mérések során azonban
erre a feltevésre nincs is szükség. Az egész bemutatott gondolatmenet egyenként
megismételheto az objektumok minden I1 – I2 (vagy m1 –  m2) közötti fényességu alosz-
tályára, és homogenitás esetén ezek mindegyikére igaz a másfeles teszt, csak az arányos-
sági tényezo lesz más.

Azt is meg kell említeni, hogy a fejlodési folyamatok jelentos szerepet játszhatnak
mindenféle homogenitástesztnél. A fény véges sebessége miatt a távoli objektumokat
abban az állapotban látjuk, amiben akkor voltak, amikor elindult róluk a most hozzánk
érkezo fény. Ha a távolságot parszek helyett fényévben fejezzük ki (1 pc = 3,262 fén y-
év), a térbeli távolság egyben az idobeli „távolságot” is megadja. Egy egymilliárd fényév
(kb. 300 Mpc) távolságban lévo objektumot olyannak látunk, amilyen egymilliárd évvel
ezelott volt. A galaxisok, kvazárok, rádióforrások is fejlodnek és hosszabb idoskálán
változik a luminozitásuk. Ennek megfeleloen tehát általában nem teljesül az a feltétele-
zés, amely szerint az objektum abszolút fényessége nem függ a távolságtól, s így
helyzetétol sem. A múltbeli luminozitás teljesen más lehetett mint a mai. Ha tehát egy
objektumfajtára nem teljesül a másfeles teszt, az nem zárja ki teljes bizonyossággal a
homogén eloszlásukat, hiszen az eltérést fejlodési hatások is okozhatják.
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A rengeteg megfigyelési anyagot, homogenitásiteszt eredményt összegezve megálla-
pítható, hogy igen nagy (néhány száz Mpc-es) skálán átlagolva az Univerzum valószínuleg homogén
(legalábbis semmi sem szól e feltevés ellen). Nyilvánvaló, hogy kis méretekben (kb 100–
300 Mpc-ig) gondolkozva nem beszélhetünk homogenitásról. Ma már bizonyos, hogy a
galaxisok és ezek halmazai különbözo térbeli alakzatokat (szuperhalmazokat,
filamenteket) alkotnak.

(A mellékelt ábrán egy galaxishalmaz lenyugözo képe lát-
ható. A Hubble-urtávcsovel rögzített felvétel a gravitációs
lencsehatás felhasználásával készült 2002 júniusában. A mint-
egy 2 millió fényév átméroju lencse szerepét az Abell 1689
nevu galaxishalmaz magja alkotta. A felvételen látható halvá-
nyabb objektumok távolsága 13 milliárd fényév is lehet.)

A Metagalaxis tágulása
A Metagalaxis tágul, azaz a legnagyobb csillagászati objek-

tumok távolodnak egymástól. Az 1910–1920-as években E. C.
Sliper, C. Wirtz és E. Hubble kutatásaiból kiderült, hogy szinte
minden extragalaktikus objektum színképében vöröseltolódás
tapasztalható, azaz a színképvonalak a laboratóriumban mérheto
helyükhöz képest a nagyobb hullámhosszak felé tolódnak el.
Csak nagyon kevés olyan galaxis van, amely nem mutat
vöröseltolódást, és a kivételek nagyon közel vannak a Tejút-
rendszerhez: ezek a Lokális csoport tagjai. A színképek általános
vöröseltolódását a felfedezést követo évtizedekben minden

Edwin Powel Hubble
(1889–1953)

kétséget kizáróan igazolták. A jelenségre egyetlen elfogadott magyarázat maradt, a
Doppler-hatás, vagyis a fényt kibocsátó források távolodása.

Ennek értelmében a legnagyobb csillagászati objektumok távolodnak egymástól, ami
azt mutatja, hogy az általunk belátható Univerzum „tágul”. Mint egy léggömbre festett
pontok a léggömb felfújásakor, az Univerzumban  (a háttérsugárzáshoz rögzített ab-
szolút inerciarendszerhez képest) a mozdulatlan objektumok folytonosan távolodnak
egymástól a tér tágulása miatt, s ezzel párhuzamosan a fotonok hullámhossza is no.

Vöröseltolódásnak a pontos meghatározás szerint a relatív hullámhosszváltozást
nevezzük: a ? ? hullámhosszváltozás, vagyis a galaxis színképében mért ?  és az álló
(„laboratóriumi”) fényforrás színképében mérheto ?0 különbsége hogyan aránylik a
laboratóriumi hullámhosszhoz. A Doppler-törvény szerint a vöröseltolódás kis sebességek-
re arányos a forrás hozzánk viszonyított v sebességével.

A galaxisok távolodása
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A kozmológiában szokásos vöröseltolódások esetében azonban már a speciális rela-
tivitáselmélet figyelembevételével kell megadni a fényforrás sebességével fennálló kap-
csolatot (c a fénysebesség)

z
c v
c v

?
?

? ?
?
?

?
? ?

?
?

?
0

0 0

1
?

  kis sebe
 
kis sebességekre v

c
?sségekre  .

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb vöröseltolódású objektumokat találtak a csillagá-
szok. 2001 oszén a galaxisokra z = 5,74, kvazárokra z = 6,2 volt a vöröseltolódási, és ennek
megfeleloen a távolsági rekord. Vannak olyan indirekt, de megfigyeléseken alapuló követ-
keztetések is, hogy bizonyos gammafelvillanások akár z = 20-ig is észlelhetok lehetnek.

A tapasztalat szerint a z ?  v/c alapján számolt tágulási sebesség a d távolsággal
v = H ? r

kapcsolatban áll, amint azt a léggömb analógia alapján is várjuk.
A Hubble-törvénynek ez a közismert alakja. Vagyis a nem túl távoli galaxisok eseté-

ben a Hubble-törvény úgy is fogalmazható, hogy a távolodási  sebesség arányos a távol-
sággal. A közeli galaxisokra (köztük a Hubble által 1929-ben vizsgáltakra) ez valóban
teljesül. A nem relativisztikus közelítésbol az következne, hogy a z = 1 vöröseltolódású
objektum éppen fénysebességgel távolodik. Valójában azonban, a relativisztikus össze-
függés szerint „csak” v = 0,6c sebességnek felel meg. A z = 20 vöröseltolódású objek-
tum sebessége v = 0,99547c.

A klasszikus összefüggést használva arra a le-
hetetlen következtetésre jutnánk, hogy az objek-
tum a fénynél 20-szor gyorsabban mozog. Termé-
szetesen nem errol van szó, hanem a galaxisokat
magába foglaló tér tágulásáról. Tehát kozmológiai
távolságok esetén a klasszikus összefüggés nem
használható. Itt a relativisztikus képlettel kell szá-
molnunk, amely szerint
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A H a Hubble-állandó , mértékegysége km/(s?Mpc). Ha ismerjük a Hubble-állandó
értékét, akkor a Hubble-törvényt viszonylag egyszeru távolságmérési módszerként lehet
használni a legnagyobb távolságokig. A Hubble-törvényt egyéb extragalaktikus távol-
ságmérési eljárások segítségével lehet kalibrálni. A Hubble-állandó értékében még min-
dig elég nagy a bizonytalanság. Az Hubble által becsült 580 km/(s?Mpc) értékhez viszo-
nyítva az utóbbi idoben mintegy nagyságrenddel kisebb értékekrol beszélnek, a közrea-
dott értékek 50–75 km/(s?Mpc) közöttiek. A jelenleg legelfogadottabb érték 73 ?  8
km/(s?Mpc), a hiba tehát mintegy 12%. A kozmológiában a képletek egyszerubbé és
szemléletesebbé tételére a Hubble-állandó helyett a h = H/(100 km/(s?Mpc)) állandót
szokás használni. Látható, hogy h egy dimenzió nélküli, egynél kisebb szám, érétke a
Hubble-állandó elfogadott ért ékétol függoen 0,5–0,8 körüli.

A Hubble-állandó mértékegységében a Mpc átszámolható km-re, és a törtet
egyszerusítve nyilvánvalóvá válik, hogy H dimenziója s-1, vagyis ugyanolyan mint a
frekvenciáé. Ebbol következik, hogy a Hubble-állandó reciproka, H-1 pedig ido dimen-
ziójú mennyiség, ezt Hubble-idonek szokták nevezni. A Hubble-ido szemléletes jelentése:
tekintheto olyan idotartamnak, amely alatt a galaxisok – a klasszikus fizikai közelítést
leíró v = H ? r   egyenletbol adódó – állandó v sebességgel egy közös kezdopontból a
jelenlegi helyükig eljuthattak volna. A tágulás természetesen nem így zajlik, de a Hubble-
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ido a legtöbb kozmológiai modellben nagyságrendileg megegyezik az Univerzum élet-
korával.

A Hubble-ido értékét a fénysebességgel megszorozva megkapjuk azt a távolságot, ahol
– a klasszikus közelítésben – a galaxisoknak már fénysebességgel kellene távolodniuk. Az
r11 = c ? H–1 távolságot Hubble-sugárnak nevezik, és a kozmológiai modellek többségében
az Univerzum általunk belátható részének, a Metagalaxisnak a méretét jellemzi.

Szenkovits Ferenc
Rekurzió egyszeruen és érdekesen

III. rész

Rekurzív függvények – I.
Az „Rekurzió egyszeruen és érdekesen” cikkben arról olvashattál, miként közelíti meg egy

rekurzív függvény az n! kiszámításának feladatát. Emlékeztetoül:
Ha a feladatot banálisnak találta (n=0), akkor felvállalta a teljes feladat megoldását.

Ellenkezo esetben viszont (n>0) két részre osztotta a feladatot: egy oroszlánrészre (az
(n-1)! értékét biztosító elso n-1 szorzás), amit rekurzív hívás által átruházott, és egy saját
részre (az n-ik szorzás) amit felvállalt.

Próbáljuk meg általánosítani a fenti megközelítési módot. A következo sablont java-
solom:

Pascal
Function f(<a feladat paraméterei>):<tipus>;
Var talca:<tipus>;
Begin

if <banalitás feltétele> then <banális eset kezelése>
else
begin

talca:=f(<átruházott rész paraméterei>);
<saját rész>

end;
end;

Tapasztalataim szerint egyszeru függvények estén igen jól használható a fenti sab-
lon. Amint magad is látni fogod, gyakran egyebet sem kell tenni csak ki kell tölteni a
sablont és máris megvan a feladatot megoldó rekurzív függvény. Segítségedre lehet
ebben, ha felteszed magadnak a következo három rávezeto kérdést:

1. kérdés
Hogyan vezetheto vissza a feladat egy hasonlóképpen megoldható, de egyszerubb feladatra?

Az erre a kérdésre adott válaszod világosan el fogja határolni a rekurzívan átruházandó
oroszlánrészt a felvállalt saját résztol. Továbbá nyilvánvalóvá fogja tenni mind a fo feladat
mind az átruházott feladat paramétereit.

2. kérdés
Miután tálcán megkapom az átruházott rész eredményét, hogyan építhetem fel ebbol a

teljes feladat eredményét a felvállalt saját rész megoldása által?

3. kérdés
Mikor tekintem a feladatot annyira banálisnak, hogy teljesen felvállalom a megoldását

anélkül, hogy valamit is rekurzívan átruháznék belole?


