
A kísérleti berendezés elkészült, és 1995-ben a gyergyószentmiklósi kommu-
nikációs konferencián bemutatták. Az alábbi kép a vezérlő szoftver egy részlete, 
amelyet Găncean Ion és Csiszár József kollégákkal készítettünk. 

Makó Zoltán 
Kézdivásárhely 

Utazás a Naprendszerben 
A csillagászat az egyik legrégibb tudományág. Az embert mindig foglalkoztatta az őt 

körülvevő világ és ebben kiemelt helyet kaptak az égitestek. Az első elméleteket 
megfigyelésekre alapozták. Az első elmélet, amely helyesen írja le a Naprendszer 
felépítését Kepler nevéhez fűződik. Még az első megfigyelések során észrevette, hogy a 
mozdulatlan csillagok mellett mozgó fényes égitestek is találhatók az égbolton. Később 
jöttek rá, hogy ezek a naprendszert alkotó bolygók. Induljunk el tehát egy képzeletbeli 
sétára melyen természetesen a teljesség igénye nélkül bebarangoljuk Naprendszerünket. 

A Naprendszer központi csillaga a Nap, melynek sugara 696000 km, vagyis 109 
Földsugár, tömege 1.99.10 3 3 g, vagyis 332270 Földtömeg és nehézségi gyorsulása a 
felszínen a földinek 27,9-szerese. Az összes bolygó együttes tömege a Nap tömegének 
csupán 0,001-ed része. A Nap belsejében lejátszódó termonukleáris folyamatok szolgál-
tatják azt az energiát, mely Földünket is melegíti. A Nap mint általában a csillagok két 
részből tevődik össze: légkörből, melynek rétegeiből erednek a Napsugárzások és a Nap 
belsejéből melynek anyaga közvetlenül nem szolgáltat számunkra sugárzásokat. A Nap 
légkörét 3 fő rétegre osztjuk: a fotoszférára, a kromoszférára és a Nap koronára. A Nap 
felszíni hőmérséklete 6000 K körüli. A Nap belsejének anyaga a középpont felé fokozott 
tömörülést mutat, több száz milliárd atmoszféra nyomás alatt áll, hőmérséklete kb. 14 
millió fok, sűrűsége eléri a 150 g/cm3-t, ezért ez az anyag teljesen ionizálódott plazmaál-
lapotban van, és úgy viselkedik, mint az ideális gáz. Kémiai összetételében a H(79%) és 
a He(20%) mellett a többi elem (1%) csak mint szennyeződés van jelen. 

Ha képzeletbeli űrhajónkkal elindulunk a Naprendszer külső részei felé, az első bolygó 
amelyik utunkba akad, a Merkúr. Annyira közel van a Naphoz, hogy igen nehéz 
megfigyelni, ám a Mars mellett ez az egyetlen bolygó, amelynél távcsővel felszíni 
részleteket lehet látni. Tengelyforgásának periódusa a Nap körüli keringő mozgás 
periódusának, 2/3-ad része tehát 58,65 nap. A felszíni maximális hőmérséklet +425° C, 
míg az éjszakai oldal minimális hőmérséklete csak -170° C. A Merkúr mágneses tere a 
Földinek csupán 0,01 százaléka. Légköre nagyon ritka. Felszínét vulkanikus eredetű hamu 
fedi. 

Tovább indulva űrhajónkkal a Vénusz bolygót érjük el, melyet népiesen Esthajnal 
csillagnak neveznek. Méretei és tömege szerint a Föld testvérbolygója de kétszer több 
fényt és hőt kap a Naptól így az élet nem alakulhatott ki rajta. A légkör 96% C02- t , 3,5% 
N-t, 0,135% vízgőzt és nyomokban S02-t, 02-t, He-t, Ar-t és Ne-t tartalmaz. Az 
üvegházhatás a Vénusz közelében oly erős, hogy a felszíni hőmérséklet éjjel és nappal 
csaknem ugyanakkora, +475°C. A légköri nyomás értéke 90 bar körül van. A Vénusz 
felszín igen nagy részének csak kisebb, ±500 m-es kiemelkedéseket mutató hullámos 
jellege van, amit csak helyenként szakítanak meg magasabb hegyvonulatok. 

Elhagyva a Vénuszt, a Föld nevű bolygóhoz érünk. A Föld nem szabályos ellipszoid 
alakú. Inkább körte alakhoz hasonlítható: déli pólusa 25 m-el van az ellipszoid szintje 
alatt, északi pólusa 20 m-el felette. Más helyeken is vannak eltérések, így például Indiától 
délre és Új - Guineánál (-100 m illetve +80 m). A Földnek van egy kísérője is, a Hold. 
3476 km-es átmérőjével a Hold a Föld méretének 27% a, tömege 7,35.10 2 5 g, ami a 
Földtömeg 1,2 %-a, a nehézségi gyorsulás pedig a Hold felszínén 162 cm/s 2 vagyis a földi 
érték 16,6%-a. A Holdnak nincs légköre, így a napos oldalon a hőmérséklet eléri a 118°C-t, 
ugyanakkor az éjjeli oldalon -153°C-ra süllyed. 
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Továbbhaladva Naprendszerünkben a Marsot érjük el, mely a legtöbbet kutatott 
bolygó, mert ritka légköre lehetővé teszi felszínének részletes megfigyelését. Pályájának 
excentricitása miatt a Naptól kapott hőmennyisége a Földre jutó hőmennyiség 36-52%-a. 
A Marson a nap 37 perccel hosszabb a földi napnál. Tengelyének elhajlása miatt, ami 
majdnem ugyanakkora mint a Föld tengelyé, az évszakok ugyanúgy váltakoznak, mint a 
Földön, de közel kétszer hosszabbak. Egy Marsi év 678 nap. A bolygó felszínén változatos 
alakzatok különböztethetők meg, mint például a sarki hósapkák, a nagy vörös színű 
foltok, (valószínű sivatagok) és a tengernek nevezett foltok, amelyek valójában nem 
tengerek, hanem a felszín mélyekben fekvő sötétkék részei. A légkör fő alkotó része a 
C O 2 (95%), emellett van még N (3%), Ar (1,5%), O (0,1%). Felületén szelek söpörnek 
végig. A nappali hőmérséklet +24°C-ig emelkedik, míg éjszaka -80°-ra csökken. Felszínét 
már nem működő vulkánok tarkítják, és megemlítjük, hogy itt található a Naprendszer 
legmagasabb vulkáni kúpja, az Olympus Mares, (26 km magas). A Marsot két hold kíséri, 
a Phobos és Deimos. A Phobos keringése (7 óra 39 perc) gyorsabb mint a mars rotációja, 
ezért a marsi megfigyelő számára, ellentétben a többi égitesttel, nyugatról kelet felé 
mozog. 

A Marsot elhagyva az ún. kisbolygó-övezetbe érünk. Az 1800-1801-es újév éjszakáján 
G. Piazzi felfedezett egy kisebb bolygót, amely a Mars és Jupiter között kering. Azóta 
nem telt el esztendő, hogy ne fedeztek volna fel újabb kisbolygókat. Ma már több mint 
5000-t ismerünk, de számukat 40000 körülire becsülik. A kisbolygók nyers sziklatömbök, 
melyek közül még a legnagyobbak sem tűnnek teljesen gömb alakúnak. A kisbolygó 
övezet tehát a Mars és a Jupiter közötti teret tölti ki, de vannak olyan nagy excentricitású 
kisbolygók, amelyek pályája metszi a belsőbb bolygók pályáját is. Ilyen például a 
Geographos, mely keresztezi a Földpályát, az Apollo és az Adonisz pedig még a Vénusz 
pályáját is. Egy másik szélsőséges este a Hidalgo, mely pályájának aféliumában (Naptól 
való legnagyobb távolság) a Szaturnusz közelébe kerül. 

Naprendszerünk messze legnagyobb bolygója a Jupiter. Már kisebb távcsővel is látni 
a bolygó nagyméretű lapultságát, és azt, hogy korongján szalagszerű képződmények 
húzódnak az Egyenlítővel párhuzamosan. A légköre igen sűrű, fő alkotóeleme a H és a 
He, elegyülve ammóniával és metánnal. A megfigyelhető réteg maximális hőmérséklete 
-150°C körül van. A Jupiter térfogata 1300 - szorosa a Föld térfogatának. Belső felépítése 
- a modern modellek elképzelése szerint - a légkör hatalmas nyomása alatt annak alkotó 
részei nagyobb mélységekben már cseppfolyósodnak, eközben a H fémmé alakul. 
Központjában 30000 °C-os hőmérséklet uralkodik, és a nyomás 100 millió atmoszférát 
tesz ki. A Jupiternek négy nagyobb holdja van: Io, Európa, Ganymede és Callisto, ám 
összesen 16 hold kering körülötte. 

Tovább haladva Naprendszerünkben elérjük a Szaturnuszt, melynek belső felépítése 
hasonlónak tűnik a Jupiteréhez. Sűrűsége (0,7 g/cm 3) az összes bolygóénál kisebb, de 
távcsőben látható képe is, amelyen egy, a Jupiteréhez hasonló, sávokból és övekből 
rendszer ismerhető fel. A Szaturnusz gyűrűit már a legelső megfigyelők is észrevették. A 
gyűrűk számtalan különálló részecskékből, főleg jégrészecskékből, és gyaníthatólag 
meteorikus részecskékből állnak. A legkisebb részecskék mérete mintegy 0,01 mm, a 
legnagyobbak a 10 m-es méretet is elérik. A bolygónak 21 holdja van, melyből 17-t 
ismernek, 4 létezését bizonyították, de még feltételezik 2 hold létezését. 

Utunkat folytatva az Uránusz Földről zöldes színűnek látszó korongját érjük el. A 
bolygó forgástengelye majdnem egybeesik keringési síkjával, így tengelyforgását mintegy 
fekve végzi. Retrográd irányú forgása egyedülálló a nagybolygók sorában. A felszíni 
hőmérséklet -170°C. 15 holdja van. 1977 elején egy Uránusz-gyűrű létezését jelezték 
egyes kutatók. Ez a képződmény nem figyelhető meg távcsővel. A Voyager-2 űrszonda 
megfigyelései szerint a gyűrű 11 vékonyabb gyűrűből áll. 

Utunk következő állomása a Neptunusz, mely szintén zöldes színű bolygónak látszik. 
Felszínén semmilyen alakzatot nem tudtak megkülönböztetni, de megállapították, hogy 
forgási ideje 16 óra. Gyűrűrendszerét 1984-ben fedezték fel. Felszíni hőmérséklete -210°C. 
Első holdját, a Tritont 1846-ban fedezték fel. Ez 3800 km-es átmérőiével Naprendszerünk 
legnagyobb holdjai közé tartozik. A bolygónak összesen 8 holdját ismerik. 
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Elhagyva a Neptunuszt Naprendszerünk utolsó bolygójához, a Plútóhoz érünk, melyet 
1930-ban C . W . Tombaugh fedezett fel. Hosszú ideig vitatott volt, hogy mekkora az 
átmérője. Újabb vizsgálatok szerint 2300 km. lehet. A bolygó erősen megnyúlt elliptikus 
pályán úgy mozog a Nap körül, hogy perihéliumban (Napközelben) köze lebb van a 
Naphoz, mint a Neptunusz, aféliumban a Naptól való távolsága 7350 millió km. Keringési 
ideje 248 földi év. A Plútó kis tömege miatt nem rendelkezik légkörrel, felszíni hőmérsék-
lete pedig -230°C. 1978-ban J . Christy felfedezte a Charon-t, melynek mintegy 1500 km-es 
átmérője lehet. A Pluto-Charon rendszer figyelemreméltó tulajdonsága, hogy a keringésük 
kö lcsönösen kötött, azaz mindkét égitest keringési periódusa pontosan azonos az egymás 
körüli keringésük periódusával. A Plútó felszínén eljegesedett tájra lehet számítani. A 
nehéz légköri gázok, amelyeket a kis tömegű Plútó egyáltalán meg tudna tartani, az ottani 
a lacsony hőmérsékleten már rég kifagytak. Ismert, hogy a metán fagypontja -184°C, az 
ammóniáé -78°C-nál van. Talán Napközelben előfordulhat, hogy a Plútónak ideiglenes 
légköre van. Erről a bolygóról szemlélve Napunk valamivel tűnik fényesebbnek, mint a 
Földről a Vénusz, így itt az örökös sötétség és hideg uralkodik. 

A naprendszerhez tartozik még egy Plútón túli kisbolygó övezet, az ún. Kuiper övezet, 
melyről egy e lőző cikkünkben részletesen írtunk. (Firka, 1997-98 /1 ) . 

Reméljük, utazásunk, melyet Naprendszerünkben tettünk, segíti olvasóinkat a ben-
nünket körülvevő világ jobb megismerésében, és mindenkit szeretettel várunk következő 
utazásunkra, melyet a Tejútrendszerben teszünk. 

Téger Ferenc és Balla Róbert 

Bengáli tűz 
Szerk.: A bengáli tüz igen látványos színes fényű tűzijáték, mely táborozáskor, 

iskolai kirándulásokon élvezetes szórakozást biztosíthat. A kommandói fizika-
kémia táborban Románszki Loránd és Szőke Szilárd voltak a bengáli tűz 
készítésének mesterei. Tapasztalataik a következők: 

Mindenek előtt figyelmeztetünk, hogy a próbálkozások könnyen veszélyessé 
válhatnak, többféle balesetet (túl erős robbanás, tűzveszély, gázmérgezés) okoz-
ha tnak , ha n e m tartjátok b e az előírt anyagmenny i ség arányokat és 
munkavédelmi figyelmeztetéseket: 

1. Csak szabadban, gyúlékony, tűzveszélyes anyagtól távol készítsetek bengáli 
tüzet. 

2. Az anyagok porítását egyenként, mindig gondosan megtisztított, száraz 
dörzsmozsárban végezzétek (egymással szennyezve robbanhatnak). 

3. A porítást védőszemüveggel és kesztyűvel végezzétek. 
4. A keverékeket tartalmazó tasakokat téglára, vagy nagyobb kőre tegyétek, 

s azon gyújtsátok meg. 
5. Az égés idején olyan messziről szemléljétek a jelenséget, hogy ne lélegezá-

zétek be a képződő gőzöket, gázokat. A javasolt mennyiségek (ne legyen több 
10 spatulányi - lecsapott kávéskanálnyi) esetén minimum 2 m-ről. A keverékeket 
ne tároljátok! 

Bármilyen bengáli tűz keltésére alkalmas keverék tartalmaz: 
- redukálószert (kén, szén fémporok, szerves anyagok), ez ég. 
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