
a képet függőlegesen 50%-ra, vízszintesen 60%-ra nyomja össze. Általában jobb 
megoldás az, ha csak egyik méretben adunk meg értéket, mert a böngésző ekkor 
arányosan próbálja megjeleníteni a képet. Százalék helyett képpontot is megad-
hatunk (csak számot írunk), ez azonban túlságosan merev megoldás. 

Vannak mozgóképek is, amelyekkel érdekesebbé tehetjük a honlapunkat. Ha 
böngészés közben érdekes képre akadunk, azt letölthetjük, ha az egér jobb oldali 
gombját lenyomjuk és a Saseimage szövegre kattintunk (Windows 95-ben), vagy 
menüből végezzük ugyanazt (a File menüpontból), ha más Windows-vál-
tozatunk van. (Persze előbb érdemes szétnézni az illető helyen, hogy megtud-
hassuk, hogyan viszonyulnak a Copyright-hoz). 

Ha a BODY parancsot kibővítjük, megadhatunk egy képet, amelyet 
megjelenítéskor az alapszín helyett használ, és erre írja a szöveget. A képet 
annyiszor helyezi a képernyőre, ahányszor kell, hogy teljesen kitöltse azt. 
Például: 

<BODY BACKGROUND="kep.gif"> 
Borzási Péter 

Mit tudunk az üstökösökről 

Az égen fényes üstökös; uszálya 
az ég felétől le a földre ér. 
Mondják, ez ama "nagy", melynek pályája 
egyenes, vissza hát sohase tér. 

Vajda János 

Március és április hónap folyamán ritka "égi jelenségben" gyönyörködhettünk. 
A kora esti és a hajnali égbolton sziporkázó üstökös vonult át. Századunkban ez 
a 38. szabad szemmel látható üstökös, melyet 1995 július 23-án pillantott meg 
először két amerikai csillagász Alan Hale és Thomas Bopp. Felfedezőikről az 
égitest a Hale-Bopp üstökös elnevezést kapta. Amikor két évvel ezelőtt először 
megpillantották még jóval a Jupiter bolygó pályáján túl volt, mintegy 7 csil-
lagászati egységre a Naptól (a csillagaszati egység - Cs.E., a Nap-Föld közepes 
távolsága, 150 millió kilométer). A későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy 
évszázadunk egyik legfényesebb üstököse közeledik Naprendszerünkhöz; a 
Hale-Bopp üstökös átmérőjét 35 km körülire becsülték. Az előzetesen számított 
pályája lényegesen megváltozott amikor a Jupiter óriásbolygó közelébe jutott. 

1996. április 5.-én közelítette meg legjobban a Jupitert, amikor attól 0,77 
csillagászati egységre volt. A pályaszámításokból kiderült, hogy mintegy 3500 
évvel ezelőtt már járt a Naprendszer térségében és ha pályája közben nem 
módosul akkor 2500 év múlva ismét látható lesz a Földről. Március 22.-én járt 
földközelben, amikor 187 millió kilométerre volt bolygónktól, a Napot 1997 
április 1-én közelítette meg legjobban, akkor 0,91 csillagászati egységre volt a 
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A Hale-Bopp üstökös tavaly október 30-án a vízöntő csillagképben (balra), az M l 4 jelű 
gömbhalmaz közelében 

Naptól. Május hónap folyamán még követhető volt szabad szemmel is a déli 
féltekéről. Az eddigi vizsgálatok a Hale-Bopp üstökösnél szokatlanul magas 
szénmonoxid-, és portartalmat állapítottak meg. 

Mai ismereteink alapján mit is mondhatunk ezekről az érdekes és látványos 
égitestekről a világegyetem e magányos vándorairól, ahogy a költő nevezi az 
üstökösöket. Honnan jönnek? Milyen a felépítésük? 

Az üstökösök legfontosabb forrásvidéke a Naprendszeren kívüli térségekben 
keresendő. Naprendszerünk határát a csillagászok, a legkülsőbb bolygónknak a 
Plútónak a pályájával azonosítják, melynek átmérője közelítőleg 40 Cs.E.-nek 
vehető. A Plútó pályáján túl, mintegy 100 Cs.E. távolságig terjed az ú.n. Kuiper 
zóna, amely az üstökösök legfontosabb forrásvidékének tekinthető (lásd a 
Kuiper zónáról szóló cikket a 21. oldalon). J.H. Oort holland csillagász az 50-es 
évek elején arra a megállapításra jutott, hogy a Naprendszerünket egy nagyon 
ritka kozmikus porból és üstökös magokból álló gyűrű övezi, melynek határa 
kiterjed a Naprendszer gravitációs határáig. Ennek a gyűrűnek a belső sugara 
30.000 a külső 100.000 Cs.E. Oort számításai szerint ebből a távoli tartományból 
is jutnak üstökösök a Naprendszer belső övezetébe. Ezenkívül feltételezhető, 
hogy óriásbolygónk, a Jupiter is dobhat ki vulkáni tevékenysége során olyan 
magmaanyagot, amely azután üstökösként folytatja útját a bolygóközi térben. 

Az üstökösök felépítésében három részt különböztethetünk meg. A szilárd 
anyagból felépülő központi részt a magot. Ezt a szilárd alakzatot ahogy a 
csillagászok mondják, piszkos hólabdához lehetne hasonlítani, amelyben kisebb 
nagyobb kődarabokat vízjég és megfagyott gázok tartanak össze. A Naptól nagy 
távolságra levő üstökösök csak magból állnak. Ha az üstökös a Nap közelébe 
kerül (néhány Cs.E. távolságra),akkor a napsugárzás hatására a magból gáz és 
porrészek áramlanak ki, ezek a kiáramlott részecskék közelítőleg gömb alakban 
veszik körül a magot, ez az alakzat képezi az üstökös komáját. A koma nagyon 
kis sűrűségű, köbcentiméterenként mindössze 10 4 -10 6 részecskét tartalmaz (a 
laboratóriumokban előállított magas vákuumban a részecske sűrűség ennél 
tízezerszerte nagyobb), viszont igen nagy kiterjedésű, átmérője eléri a 10-100 
ezer kilométert. A koma gázmolekulákból és a magból a gázokkal együtt kiáramló 
apró szilárd részecskékből áll. Színképében kimutatták a C 2 , N 2 , CN, CH, CH 2 , 
NH, NH2, NH 3 , CO, CO2 és Na jelenlétét. 
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Amikor az üstökös a Naptól 1,5-2 
Cs.E. távolságra kerül megindul a csóva 
képződés, ekkor az üstökös Nap felőli 
oldalán igen heves gázkiáramlás 
kezdődik. A Hale-Bopp üstökösnél, 
mérések alapján megállapították, hogy 
március elején már másodpercenként 
mintegy 5.10 3 0 vízmolekulát és ennél 
vagy 15-ször kevesebb szén-monoxidot 
bocsátott ki az interplanetáris térbe. 

A tízezred milliméternél kisebb 
részecskékre a napsugárzás sugár-
nyomása nagyobb taszító erőt fejt ki 
mint a Nap gravitációs vonzása. Így a 
kiáramló részecskék a Nappal ellentétes 
irányban, nagy távolságra szétterülnek 
és kialakítják a csóvát (farok). A csóva 
sűrűsége jóval kisebb a komáénál, 
viszont méreteiben sokszorosan túl
szárnyalja, szélessége eléri az egy millió 
kilométert, a hossza többszázmillió 
kilométer is lehet. Az üstökösök szín
pompás fénye egyrészt a napsugarak visszavert fénye másrészt a gerjesztett 
molekulák és atomok saját fényéből tevődik össze. A színes fényképlemezre 
felvett csóva képe kékes-zöld színezetet mutat. 

A periodikus (visszatérő) üstökösök keringésideje néhány év és több millió 
év között van. A csillagászok hosszú periódusúaknak tekintik azokat, amelyek-
nek keringési idejük nagyobb 200 évnél. A rövidperiódusú üstökösök közül a 
legismertebb az Encke üstökös, melynek periódusa 3,3 év és a Halley üstökös, 
ennek periódusa 76 év. Megfigyelték egyes üstökösök felaprózódását, szétesését. 
Ilyen érdekes látvány volt a Biela üstökösnek, 1846-ban történt szétesése. A 
rendszeres üstökös kutatás nyomán ma már tudjuk, hogy az üstökösök nem is 
olyan ritka vendégek naprendszerünkben. Évszázadonként mintegy 30 olyan 
üstökös tűnik fel, amely szabad szemmel is látható, ezenkívül a távcsövekkel 
megfigyelt és fényképezéssel felfedezett üstökösök száma évszázadonként 500-ra 
tehető. Az üstökösök tanulmányozása azért rendkívüli fontos, mert feltehetően 
anyaguk valószínűleg jól megőrizte a Naprendszer legősibb anyagának kémiai 
összetételét. A Hale-Bopp üstökös igen kedvező lehetőséget biztosított a csil
lagászoknak az üstökösökkel kapcsolatos ismereteik bővítésére, mert már a 
Jupiter pályáján túl is elég fényes volt ahhoz, hogy a magból történő kiáramlások 
megfelelő műszerekkel vizsgálhatók legyenek. A jövő század elején, egy ennél 
is kedvezőbb lehetőség nyílik üstökös vizsgálatra, amikor a Wirtaen-üstökös 
teszi tiszteletét Naprendszerünkben. Erre a nagy eseményre már mostantól 
készülnek a szakemberek. Többek között tervezik a Rosetta űrszondát, amely 
már aféliumban (naptávolpont) megközelíti az üstökös magját és a perihélium 
(napközeipont) átmenetig a közelében marad, ezenkívül leszálló egységet is 
küldenek a mag felszínére. A Roseta és leszálló egysége elkészítésébe magyar 
űrkutatók is bekapcsolódnak. 

A „nagy rokon", a Halley üstökös 
1986-ban 
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Az üstökösökkel kapcsolatban természetszerűen felvetődik a kérdés, vajon, 
jelenthetnek-e valamilyen veszélyt a földi életre? 

A csillagászok természetes jelenségnek tartják, hogy üstökösök más 
égitestekbe csapódnak. Így a Föld sem lehet ez alól kivétel. Legutóbb 1994 
nyarán figyelhettünk meg egy ilyen jelenséget amikor a Shoemaker-Levy-9 
üstökös a Jupiter bolygóba csapódott. A csillagászok nagyszerű színpompás 
felvételeket tudtak készíteni erről a szokatlan nem mindennapi égi jelenségről. 
A bolygónkon és annak égi kísérőjén, a Holdon található "sebek", nem vul
kanikus eredetű kráterek, arról tanúskodnak, hogy az idők folyamán mindkét 
égitestet érte már üstökös becsapódás. A legjelentősebb ezek közül az lehetett, 
amely mint egy 65 millió évvel ezelőtt csapódott a Földbe. Feltételezések szerint 
ezzel magyarázható, hogy abban az időszakban viszonylag rövid idő alatt 
kipusztultak a dinoszauruszok, amelyek mintegy 200 millió éven át háborítatlanul 
uralták bolygónkat. Így ez a kozmikus esemény, amely valószínűleg lényegesen 
megváltoztatta egy időre bolygónk meteorológiai viszonyait, ugyanakkor más 
irányba terelte a földi élet fejlődését. 

Ma már jól kiépített megfigyelő hálózattal rendelkezünk, amely a pálya-
számítások alapján még időben tudja jelezni, ha egy üstökös a Földünk felé 
venné az útját. 

Puskás Ferenc 
Kolozsvár 

Alfa fizikusok versenye 
IV. forduló, VII. osztály 

1. A képen látható hengerkeréken egy tengelyen két 
csiga van összekapcsolva, vagy egyben kiformálva. A 
henger a kisebb átmérőjű, a kerék a nagyobb átmérőjű 
csiga. Ha van ilyen hengerkereked, akkor úgy rendezd el 
a fonalakat, hogy a hengeren egyszer körbefusson a fonal 
és a bal oldalon lógjon le; a kerék peremén pedig legalább 
fél körívnyi hosszan feküdjék fel a fonal, és jobbról lógjon 
le. Mekkora erővel lehet kiegyensúlyozni? Ha van 
hengerkerék az iskolában, méréssel igazold a számításai-
dat! Magyarázd meg a számítások lényegét! (R1 = 2 cm; 
R2=6 cm; m = 60 kg; F = ?) 

2. A felemelt cölöpverő kos milyen 
mechanikai energiával rendelkezik az 
egyes esetekben, és miért? Mi történik 
a c esetben? 
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