
2008-2009/3 93 

A Naprendszer keletkezése 

III. rész 
 

A kis égitestek eredete 
A Mars és a Jupiter pályája között keringő kőzet-kisbolygók (aszteroidák) össztömege 

alig 25-öd része a Hold tömegének. Ez az anyaghiány feltehetőleg a Jupiter perturbáló 
hatásának következménye lehet. A perturbációk megnövelték az itt keringő 
planetezimálok pályahajlását és excentricitását. Az ebből következően nagyobb sebessé-
gű ütközések viszont már nem az égitestek összeállásához, hanem éppen szétdaraboló-
dásukhoz vezettek. Az ütközéses erózió végeredményben aplanetezimálok tömegének 
zömét porrá alakította. A bolygóközi por pedig számos hatás (pl. a Nap sugárnyomása) 
eredményeképpen nem marad meg tartósan a Naprendszerben, hanem részben 
kifúvódik, részben belehullik a Napba. Így az övezetben levő anyag nagy része eltűnt, s 
a kezdetben kialakult egyetlen törpebolygó (az összes többi aszteroida tömegének felét 
kitevő Ceres) nem nőhetett tovább. Lehetséges, hogy a Marsnak a szomszédos kőzet-
bolygókhoz képest feltűnően kis tömegét is a Jupiter hatása magyarázza. 

A beljebb keringő planetezimálok és ősbolygók megolvasztásához vezető fűtési me-
chanizmusok erősebbek voltak a Naphoz közelebb. (Itt nagyobbak a keringési, s így az 
ütközési sebességek is; emellett a rövidebb keringési idők folytán az összeállás gyorsab-
ban zajlott, így a gyorsan bomló radioaktív izotópok hőtermelése is jelentősebb lehe-
tett.) A Naptól 1,5–2 CSE távolságon túl, az aszteroidaövben az olvadás már nem lehe-
tett nagymértékű. Színképük és a belőlük származó (az összes meteorit 85%-át kitevő) 
kondritmeteoritok tanúsága szerint a főövbeli aszteroidák csak csekély mértékben diffe-
renciálódott égitestek. 

A meteoritok fennmaradó 15%-a zömmel az aszteroidaöv belső széléről származik. 
Nagyobb részük vas- ill. kő-vasmeteorit, de akadnak köztük kő-meteoritok is, az 
akondritok. Ezek erősen differenciálódott objektumok töredékeinek tűnnek. Sőt, az asz-
teroidaöv belső peremén olyan kisbolygók is találhatók, amelyek színképi jellemzőik 
alapján a többi aszteroidáétól lényegesen eltérő vegyi összetételűek: azok széngazdagsá-
gával szemben a kőzet-bolygókhoz hasonlóan szilikátos kőzetekből állnak. Némelyikük 
maga is erősen differenciált égitestnek tűnik. Legnevezetesebb példájuk a Vesta, mely-
nek kérgéből származtatható aszteroidák szintén előfordulnak az akondritok között. 
Honnan eredhetnek ezek? 

A Föld térségében keringő, differenciálódott planetezimálok az ütközések során 
össze-össze töredeztek. E töredezési és összeállási folyamatot újabban Bottke és mun-
katársai (2006) modellezték. Eredményük szerint a keletkezett törmelék egy kis hányada 
a már kialakulófélben levő ősbolygók perturbációinak hatására kiszóródhatott az aszte-
roidaöv belső peremére, ahol akár a mai napig fennmaradhatott. Ebből a tartományból 
származnak a vasmeteoritok (az ősi differenciált planetezimálok magjából eredő szilán-
kok), a kő-vasmeteoritok (a mag és köpeny határáról), valamint az akondritmeteoritok 
(a kéregből). Az ősi égitestek köpenyanyagából származtatható meteoritokból feltűnően 
kevés akad – talán azért, mert ezek, a többieknél kevésbé ellenálló anyagokból lévén, 
már szétporladtak az ütközésekben. Az aszteroidaöv belső szélére a szilánkok mellett a 
Vestához hasonló, komplett, differenciálódott planetezimálok is kiszóródhattak. 

A Neptunusz pályáján kívül elterülő, jég-kisbolygókból álló Kuiper-öv eredete az asz-
teroidaövéhez hasonlóan magyarázható, csak éppen itt a Jupiter helyett a Neptunusz 
volt a perturbációk forrása. Mindkét esetben döntő az időskála: a Jupiternek illetve a 
Neptunusznak akkor kellett megjelennie a színen, amikor már megjelent néhány törpe-
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bolygó, de bolygó méretű égitest még nem tudott összeállni. A Kuiper-övből olykor a 
perturbációk hatására jég-kisbolygók tévednek be a Naprendszer belsőbb tartományai-
ba. Ezeket az objektumokat nevezzük kentauroknak, illetve, ha a jéghatárnál beljebb jut-
nak, periodikus üstökösöknek. 

A parabolikus üstökösök ezzel szemben eredetileg a Kuiper-objektumoknál beljebb, az 
óriásbolygók tartományában keletkezhettek, ám a bolygók perturbációi igen távolra 
szórták ki őket, ahol extraszoláris hatások (más csillagok ill. a Tejút gravitációs tere) irá-
nyítják további pályafejlődésüket. 

Petrovay Kristóf 
 
 
 
 
 
 

A számítógépes grafika  

VII. rész 

Számítógépes grafika – Az animációról (1.) 
Az animáció olyan filmkészítési technika, amely élettelen tárgyak (többnyire bábok) 

vagy rajzok, ábrák stb. „kockázásával” olyan illúziót kelt a nézőben, mintha az egymás-
tól kis mértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történésben a szereplők meg-
elevenednének vagy élnének. Ahhoz, hogy a szemünk folytonosnak lássa a mozgást, 
minimum 16 képkockára van szükség másodpercenként. 

A XX. század végére az animáció számos váll faja elkülönült: rajzfilm, árnyfilm, 
kollázsfilm, bábfilm, gyurmafilm, homok- vagy szénporfilm, festményfilm, fotó-
animáció, tárgymozgatás, számítógépes animáció, Flash animáció, trükkfilm, pixillá-ció, 
stop motion. 

A CGI (Computer-Generated Imagery) a film és egyéb vizuális médiumok készítése so-
rán alkalmazott számítógépes grafika legelterjedtebbé vált elnevezése mind 2D-ben, 
mind 3D-ben. 

A videojátékok leggyakrabban valós idejű számítógépes grafikát használnak, de ese-
tenként tartalmaznak előrenderelt „vágott jeleneteket”, illetve intrófilmeket, amelyek ti-
pikusan CGI-alkalmazások: FMV-k (Full Motion Video). 

Filmkészítés során filmtrükköt igénylő jelenetekhez azért használják egyre gyakrab-
ban a digitális technika, s így a CGI nyújtotta lehetőségeket, mert: 
− magasabb minőséget eredményez 
− jóval tudatosabban irányítható 
− olyan képek kidolgozására is alkalmas, amelyeket semmilyen más technológiával 

nem lehetséges létrehozni 
− lehetővé teszi egy művésznek, hogy akár színész, költséges díszletek vagy kellé-

kek nélkül dolgozzon 
Az első filmbeli 2D képalkotás 1971-ben jelent meg Az Androméda-törzs (The 

Andromeda Strain) című filmben (Michael Crichton). 
2D-s CGI-t először 1973-ban használtak a Feltámad a vadnyugat (Westworld) című 

filmben (Michael Crichton). 
 


