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Fekete lyuk, fehér lyuk, féreg lyuk 

I. rész 

Mit nevezünk fekete lyuknak?  
A fekete lyuk egy olyan térrész a világegyetemben, ahol rendkívül nagy tömeg-

koncentráció jön létre, viszonylag kis térrészben. Ez azt eredményezi, hogy a fekete lyu-
kak a világegyetem legnagyobb anyagsűrűségű objektumai, amelyek maguk körül rend-
kívüli erős gravitációs teret keltenek. A fekete lyukak a hatókörükbe kerülő testeket erős 
gravitációs vonzóhatásuk folytán mintegy magukba szívják. Ezért ezek az objektumok 
folyamatosan növelik tömegüket. A fekete lyuk tömegnövekedési sebessége (az időegy-
ség alatt beáramló tömeg), függ a fekete lyuk tömegétől és a környezetében levő anyag-
sűrűségtől. Az eddig ismert fekete lyukak közül egy szupernagytömegű tartja a rekordot, 
óránként két földtömeg nagyságú anyagmennyiséget nyel el. A galaxisok nagy részének 
a középpontjában, ilyen óriás fekete lyukak találhatok. A mi galaxisunk, a Tejút közép-
pontjában is található egy fekete lyuk óriás, melynek tömege négymillió naptömeggel 
egyenlő. Földünk a galaxisunk centrumától mintegy 27 ezer fényév távolságra van, jóval 
messzebb a fekete lyuk beszívási hatókörétől.  

 

Hogyan keletkezik a fekete lyuk 
A fényt sugárzó csillagok belsejében több millió fokos hőmérséklet uralkodik. Ezen 

a magas hőmérsékleten, a csillag belső zónájában levő atommagok között, spontán 
magfúzió jön létre. A fúzió során felszabaduló energia tartja fenn ezt a magas hőmér-
sékletet. A nagy tömegű csillag anyagát a saját gravitációja igyekszik minél kisebb térfo-
gatra összenyomni, ugyanakkor a csillag belsejében levő magas hőmérsékletű plazma 
anyag belső nyomása ellentétes irányú hatást fejt ki, igyekszik a csillag térfogatát tágítani. 
A két hatás kiegyenlítheti egymást és így kialakulhat a csillag állapotára jellemző dinami-
kus egyensúly, amely igen hosszú ideig, évmilliárdokig biztosíthatja a csillag stabil álla-
potát. A mi Napunk is egy ilyen típusú csillag, amely több mint 5 milliárd éve stabil 
„nyugodt csillagként” sugároz és amíg a fúziót biztosító nukleáris üzemanyaga el nem 
fogy, a hidrodinamikai stabilitása fenntartható, ami azt jelenti, hogy még több mint 3 
milliárd évig biztosított a naptevékenység.  

A fekete lyuk fogalmának a megjelenése a fizikában nem új keletű, már a 18. szá-
zadban Laplace – vizsgálva a függőleges hajításokat – eljut arra a következtetésre, hogy 
ha elég nagy egy test gravitációs vonzása, akkor semmilyen anyag, még a fényrészecskék 
(newtoni fényelmélet) sem tudnak a testből kilépni. Egy ilyen égitest létezésének a gon-
dolata csak a 20. században került ismét előtérbe, miután Einstein 1905-ben kidolgozta 
a gravitáció általános elméletét, az általános relativitáselméletet. Az általános relativitás-
elméletben a világegyetemünk nem 3 dimenziós rendszer, hanem egy 4 dimenziós tér-
idő struktúrával (téridő-kontinuum) jellemezhető. A testek körül a téridő alakját a jelen-
levő testek határozzák meg. A nagy tömegű égitestek körül a téridő erősen görbült, 
ezekben a terekben nem érvényesek az euklideszi geometria és a klasszikus fizika törvé-
nyei. Ebben az esetben az általános relativitáselmélet Einstein által kidolgozott egyenle-
tei (mások által is továbbfejlesztett) írják le a fizikai jelenségeket. Ebben az elméletben 
nem hatnak a testek között gravitációs erők, a testek közötti kölcsönhatást, az égitestek 
mozgását a téridő struktúra határozza meg. A testek mozgását ebben a 4 dimenziós tér-
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ben valójában nem tudjuk elképzelni, mivel szemléletünk a 3 dimenziós térhez kötött, 
és egy test mozgását a 2 dimenziós síkon ábrázoljuk.  

  
 

 
 1. ábra  

 
A testek tömegüktől függően meggörbítik a téridő struktúrát. Az 1. ábra egy mo-

dellkép, amely a testek által meggörbített, téridő struktúrát szemlélteti. A modellkép 
szemléltető eszköze egy vízszintes síkban elhelyezett, rugalmas gumiháló. Ha a hálón 
nincsenek testek, akkor az egy vízszintes sík felületet alkot. Ez azt jelképezi, hogy a tér-
idő egy sík (0 görbületű felület). Ha a gumihálóra testeket teszünk, akkor az ábrán látha-
tó módon begörbül, ahogy a tömegek jelenléte meggörbíti a téridő struktúrát. Az általá-
nos relativitáselmélet szerint a testek mozgása a téridőben nem a gravitációs erő hatásá-
ra történik, hanem a téridő görbület következménye. Azon testek közelében ahol ez a 
görbület kicsi, érvényes az euklideszi geometria és a klasszikus newtoni mechanika. Föl-
dünk tömege nem görbíti meg érzékelhetően a téridő struktúrát, ezért a Földön érvé-
nyes az euklideszi geometria és a Földön végbemenő mechanikai jelenségeket a klasszi-
kus fizika törvényeivel értelmezhetjük. Ilyen esetekben szétválasztható a 4 dimenziós 
téridő struktúra, és a jelenségek egy 3 dimenziós térben játszódnak le, ahol az idő egyen-
letesen változik függetlenül a térkoordinátáktól.  

 

Mi történik, ha elfogy a csillag nukleáris tüzelőanyaga? 
A csillag belsejében a magas hőmérsékletet biztosító magfúzió csak addig tartható 

fenn, míg a fúziós átalakulások során a csillag belső tartománya vassá alakul. A vas ato-
mok között spontán magfúzió nem jöhet létre. Itt megszakad a fúziós lánc és a csillag 
hőmérséklete, rohamosan kezd csökkenni. A belső nyomás, amely a hidrodinamikai 
egyensúlyt fenntartotta, lényegében megszűnik. Kezdetét veszi a csillag „gravitációs kol-
lapszusa”, a csillag rohamos összehúzódása a gravitáció hatására, melynek végállapotát a 
csillag tömege határozza meg. A csillag anyaga a tömegének megfelelő gravitációs gyor-
sulással zuhan a középpontja felé, mintha légüres térben mozogna. A kollapszus során a 
csillaganyag végsebessége elérheti a fénysebesség nagyságrendjét. Ez akkora mozgási 
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energiát kölcsönöz a csillag anyagának, hogy az hatalmas erővel összenyomódik. Az 
elektronok bepréselődnek az atommagokban és neutronokká alakulnak át. Ez történik a 
naptípusú csillagokkal. A végállapotban neutroncsillagok lesznek. Ha a csillag tömege 
nagyobb a naptömeg 3,5-szörösénél, akkor az anyaga tovább zuhan a középpontja felé, 
és átalakul egy fekete lyukká, melynek mérete a csillag kezdeti tömegétől függ.  

Az 1900-as évek elején Karl Schwarzschild német csillagász számításai során arra a 
megállapításra jut, hogy a 3 naptömegnél nagyobb anyaghalmaz, a saját gravitációja ha-
tására – ha más ellenhatás lényegesen nem korlátozza – folyamatosan összehúzódik, és 
sűrűsége a végtelen felé tart, az anyag egy sajátos szinguláris állapotba kerül. Ezt az álla-
potot később fekete lyuknak nevezték el. A fekete lyuk mérete a csillag tömegétől függ. 
A kritikus rs sugár, amelyre az anyag összehúzódik, hogy fekete lyukká váljon, a követ-
kező képlettel számítható ki:  rs = 2 G M/c2 , ahol, G gravitációs állandó, M a csillag 
tömege, c a fénysebesség. A képlet alapján a Schwarzschild-sugár a Nap esetében 2,95 
km, a Földnél valamivel kisebb mint 1 cm, egy ember schwarzschild-sugara 10-23 cm. 
Elvileg bármilyen anyag, ha a kritikus rs méretre összenyomódik, fekete lyukká alakul át. 
Ez az atomi méretekre is igaz lehet. Az általános relativitáselmélet nem zárja ki ezt a le-
hetőséget. Ezért az elemi részek standard elméletében a mikro fekete lyukak lehetősé-
gével is számolnak. A CERN, LHC gyorsítójában folyó kísérleteinek egyik fontos része, 
a mikro fekete lyukak megtalálása ha létezik ilyen! A fekete lyuk hőmérséklete függ a sa-
ját tömegétől. Minél kisebb tömegű annál, forróbb. Egy mikro fekete lyuk hőmérséklete 
akár több millió fok is lehet, ugyanakkor élettartama rendkívüli kicsi, hamarabb elbom-
lik, mint a környezeti kölcsönhatásokhoz szükséges idő.  

Puskás Ferenc 
 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Szoftver hibák – hibás szoftverek 
(http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kacd/0/32221/index.html alapján) 

 A Kerberos egy igen széles körben elterjedt hitelesítési protokoll, amely a számítógé-
pes hálózatokban a biztonságos hitelesítést hivatott szolgálni. Ilyen rendszerekben a 
számítógép által generált véletlenszámoknak óriási szerepe van. Sajnos, a Kerberos 
(korábbi verziójában) a véletlenszámgenerálás nem volt eléggé „véletlenszerű”, amely 
megkönnyítette a rendszerbe történő betörést.  

 1990. január 15-én egy szoftverfrissítésben található bug miatt az AT&T társaság 
nagytávolságú hálózati eszközei egymás után álltak le. A problémát korábbi 
szoftverváltozat visszatöltésével orvosolták, de addig 60 000 ember maradt szol-
gáltatás nélkül közel 9 órán át.  

 A kétezres év problémája talán a leginkább ismert bug a közelmúltból. A hátte-
rében az áll, hogy az 1960-as években kifejlesztett programozási nyelvekben – 
nyilván helytakarékossági okokból – az évszámokat nem 4, hanem csak 2 karak-
teren tárolták. Ez az ezredfordulón komoly problémát jelentett, hiszen bizonyos 
rendszerekben nem lehetett immáron megkülönböztetni az 1900-as éveket a 
2000-es évtől. 

 2003-ban történt egy Észak, és Közép-nyugat Amerikát sújtó áramszünet, amely 
hozzávetőleg 50 millió embernek okozott kellemetlenséget. Az okozott kár kö-


