
 

Egy fekete lyuk modellezése 

A fekete lyukak rejtélyének megértése egy gyakorlati tevékenységen keresztül 
Monica Turner, UNAWE 

Rövid ismertető 

Bizonyára számos gyerek hallott már a fekete lyukakról, és kialakult bennük az 

elképzelés, hogy ezek amolyan „feneketlen kutak”. Ha valami beleesik egy fekete 

lyukba, lehetetlen onnan kikerülnie — még a fény sem jut ki onnan, a fekete lyuk 

azt is elnyeli. Ami az illeti, a fekete lyukak éppen a fény hiánya miatt kapták ezt a 

nevet. Ezek az objektumok rejtélyesek és érdekesek, azonban rendkívül nehéz 

elmagyarázni, hogy tulajdonképpen mik is. Ennek a tevékenységnek a keretében 

a gyerekeknek lehetősége nyílik vizualizálni, és ilyen módon elemeire bontani a 

téridő és a gravitáció fogalmait, amelyek központi szerepet játszanak ezen 

érdekfeszítő objektumok megértésében. 

Célok 

Egy fekete lyukat megjelenítő interaktív modell készítésén keresztül értelmezni és 

megérteni a fekete lyuk, a gravitáció és a téridő fogalmát. 

Tanulási célok 

 Egy interaktív, gyakorlati tevékenység segítségével ismertetni a 

gyerekekkel három fontos csillagászati fogalmat: a fekete lyuk, a 

gravitáció és a téridő fogalmát. 

 Egy térgörbület modelljének létrehozása egy nagyobb objektum 

körül, és annak a kisebb objektumokra való hatásának 

megfigyelése. 

 Annak demonstrálása, mi történik egy objektummal, amikor egy 

gravitációs kút közelébe ér, ha nem elég gyorsan halad, vagy ha 

a gravitációs kút túl mély. 
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Szükséges anyagok 

 

 Izomsérüléseknél használt könnyű és rugalmas pólya 

 Kisméretű üveggolyó 

 Nagyobb méretű, nehéz golyó (például olyanok, amiket a 

petanque vagy bocce nevű játékban használnak) 

Háttérinformációk 

Gravitáció 

A gravitáció két tömeggel rendelkező test között fellépő vonzóerő. Minden 

tömeggel rendelkező testnek van gravitációja. A gravitáció úgy működik, mint a 

mágnes, egymáshoz vonzza a testeket. Valójában nem tudjuk, pontosan mi is 

okozza a gravitációt. A Földnek is van gravitációja, amely mindent a bolygó 

felszínének a közelében tart, ezért nem lebegnek az űrben: a fák, a víz, az állatok, 

az épületek, és még a levegő is, amit belélegzünk, szintén a gravitációnak 

köszönhetően marad a Föld felszínén. Az univerzum összes bolygójának, 

csillagának és holdjának is van gravitációja. Még saját testünk is gyakorol 

gravitációs hatást más objektumokra, a Föld gravitációja azonban sokkal erősebb, 

mint a sajátunk, ezért a testünk gravitációja nem érzékelhető. 

A gravitációs erő a testek méretétől és közelségétől függ. A Föld és a Hold 

nagyobb vonzóerővel hatnak egymásra, mint a Föld és a Jupiter, mivel a Föld és 

a Hold között kisebb a távolság. A Föld vonzóereje nagyobb, mint a Holdé, mivel 



 

nagyobb a mérete, ezért a Földön nagyobb vonzóerő hat testünkre, mint ami a 

Holdra szálló űrhajósokéra hatott. Ezért tudnak az űrhajósok magasabbra ugrani 

a Holdon, mint a Földön. A gravitációt igazából nem „érezzük”. Csak akkor 

érezzük a hatását, ha megpróbáljuk legyőzni, például amikor felugrunk a 

levegőbe, vagy ha zuhanunk. Ami azt illeti, azt az embert, akinek a nevéhez a 

„tömegvonzás általános törvénye” köthető, tulajdonképpen egy fejére hulló alma 

inspirálta, amikor a saját kertjében ülve gondolkodott. Az alma a gravitáció miatt 

esett le a földre! 

Fekete lyukak 

A fekete lyuk az űrben található olyan terület, amelynek a gravitációs vonzása 

olyan erős, hogy semmi nem tud belőle távozni, még a fény sem! Fekete lyuk 

akkor keletkezik, amikor egy nagyobb tömegű csillag elégeti összes 

üzemanyagát, és nem képes már megtartani nehéz külső gázrétegeit. Ha a csillag 

elég nagy — megközelítőleg 25 naptömegnyi —, a gravitáció magához vonzza a 

gázokat, és a csillag egyre kisebb és kisebb lesz, mígnem a sűrűsége el nem éri a 

végtelent egyetlen pontban. Ezt hívjuk „szingularitásnak”. 

Miután a fekete lyuk létrejött, a környezetében levő más csillagok vagy fekete 

lyukak tömegének elnyelésével még nagyobbra nőhet. Ha a fekete lyuk elegendő 

anyagot nyel el, mérete akár az egymillió naptömeget is elérheti, és úgynevezett 

„szupermasszív fekete lyukká” válik. Jelen tudásunk alapján úgy gondoljuk, hogy 

a legtöbb galaxis — köztük a Tejút — középpontjában egy-egy szupermasszív 

fekete lyuk található. 

Egy fekete lyuk három részből áll: a szingularitás (az összeomlott csillag maga), a 

„belső eseményhorizont” (a szingularitás körüli terület, ahonnan semmi nem tud 

kiszabadulni, még a fény sem), és a „külső eseményhorizont” (ahol a testekre 

még hat a fekete lyuk gravitációja, de nem olyan erővel, hogy bevonzza azokat). 

A csillagászok általában úgy vizsgálják az űrben lévő testeket, hogy a fényt 

figyelik. De mivel a fekete lyukak egyáltalán nem bocsátanak ki magukból fényt, 

nem tanulmányozhatóak a megszokott módon. Ezért a csillagászoknak a fekete 

lyuk és a többi objektum közötti kölcsönhatásokat kell vizsgálniuk. Például amikor 

egy fekete lyuk magába vonz valamilyen anyagot, az a lefolyóba áramló vízhez 

hasonlóan egy korongot formáz a fekete lyuk körül. Ahogy a korong egyre 

gyorsabban és gyorsabban forog, hőmérséklete rendkívüli mértékben megnő, 

amelynek következtében hatalmas mennyiségű fény és anyag vakító sugárként 



 

árad ki az űrbe. Ezek a sugarak olyan fényesek, hogy ha felénk irányulnak, 

könnyen észrevehetőek távcsövekkel a Földről. Az éppen nem „táplálkozó” fekete 

lyukak megfigyelésének egy módja a körülöttük lévő csillagok mozgásának 

megfigyelése, mivel azok pályáját a fekete lyuk jelenléte módosítja. 

Téridő 

A tér három dimenzióból áll (fent és lent, jobbra és balra, előre és hátra). Ha 

hozzáadjuk a negyedik dimenziót, az időt, akkor beszélhetünk a téridő 

kontinuumról. Ez talán furcsán hangzik, de képzeljük el, hogy találkozni 

szeretnénk valakivel: ehhez tudnunk kell, hogy hol (melyik térbeli ponton) 

találkozzunk, de azt is, hogy mikor! 

Albert Einstein beszélt először a „tér szerkezetének” (téridő) fogalmáról az 

„Általános relativitáselmélet” című művében. Einstein elméleteinek megjelenése 

előtt a gravitációra Isaac Newton óta erőként tekintettünk. Ezzel szemben Einstein 

általános relativitáselmélete szerint a gravitáció a „téridő görbület” 

következménye. Ez az elmélet úgy érthető meg könnyebben, ha a téridőt úgy 

képzeljük el, mint egy gumilapot. A gumilapon elhelyezkedő golyók meghajlítják 

maguk körül a lapot, ahhoz hasonlóan, ahogy a különböző anyagok a téridőt. 

A tevékenység részletes leírása 

Ezen tevékenység során a diákok létrehozzák a fekete lyuk modelljét, amelynek 

segítségével vizuális úton értelmezhetik, hogy hogyan képes egy fekete lyuk 

„meghajlítani” a teret és az időt, illetve hogy milyen hatással lehet a közelben lévő 

testekre. A tevékenység végrehajtásához körülbelül egy óra szükséges. 

1. lépés 

A tevékenység megkezdése előtt magyarázza el a gyerekeknek a gravitáció 

elméletét a „Háttérinformációk” fejezet segítségével. Elmesélheti nekik Isaac 

Newton és az almafa történetét, aztán megkérheti őket, hogy ugorjanak fel, és 

tapasztalják meg a gravitáció vonzóerejét. 



 

2. lépés 

 

Vágjanak ki egy 40x40 cm-es darabot a rugalmas pólyából. Ha a pólya csőszerű, 

akkor ketté kell vágni, hogy ki lehessen teríteni. 

3. lépés 

Kérjen meg néhány diákot, hogy vízszintesen húzzák ki a pólyát, amíg feszes 

nem lesz, ez jeleníti majd meg a kétdimenziós „teret”. Figyelmeztesse a diákokat, 

hogy a pólyát biztosan kell tartaniuk, úgy, hogy az ő mozdulataik ne 

befolyásolhassák a kísérletet. 

4. lépés 

Helyezzék az üveggolyót a pólyára, és gurítsák végig annak felületén. Az 

üveggolyónak egyenes vonalban kell haladnia, mint ahogy a fénysugár halad az 

űrön keresztül. 

  



 

5. lépés 

 

Cseréljék ki az üveggolyót a nehezebb golyóra. Amint a nehezebb golyót 

ráhelyezik a pólyára, látni fogják, hogyan alakítja az át a „tér” szerkezetét. A „tér” 

meggörbül a nehéz test körül. 

6. lépés 

 

Most próbálják a kis üveggolyót elgurítani a nagy golyó mellett. Pályáját erősen 

befolyásolja a deformálódott pólya. Ez hasonló ahhoz, amikor a fény elhalad egy 

olyan nagy tömegű test mellett, amely deformálja a körülötte lévő teret. Próbálják 

meg más-más sebességekkel elgurítani az üveggolyót, és figyeljék meg, változik-

e a pályája. 

  



 

7. lépés 

 

Minél koncentráltabb a központi tömeg (vagyis minél nehezebb a golyó), annál 

jobban begörbül alatta a pólya. Ez megnöveli a „gravitációs kút” mélységét, 

amelyből az üveggolyó nem fog tudni kijutni. 

8. lépés 

Ahogy az üveggolyó közeledik a nagy golyó felé, elkezd keringeni a „fekete lyuk” 

körül, majd végül belezuhan. Látható, hogy a tárgyak milyen könnyen 

belezuhanhatnak egy fekete lyukba, ahonnan aztán képtelenek kijönni. A fekete 

lyukaknál is így történik: gravitációs erejük deformálja a teret, így a fény és 

minden más test belezuhan a fekete lyukba, és nem tud onnan kijutni. 

  



 

Kiértékelés 

 A korábban kitűzött célok teljesítése. 

 Kérje meg a diákokat, hogy mondják el, mit értettek meg a 

demonstrációból. Példa kérdések: 

o Ha egy könnyebb golyót használnánk, hogyan változna 

meg az üveggolyó viselkedése? 

o Ha két azonos súlyú golyót használnánk, azok hogyan 

viselkednének? 

o Mi történne, ha nagyobb erővel gurítanánk az üveggolyót? 

Tanterv 

Egyesült Királyság, 5. évfolyam (9 évesek), „Erők” 

Kiegészítő információk 

A fekete lyukakról további információk találhatók a Cornell University „Ask an 

Astronomer” („Kérdezz meg egy csillagászt”) weboldalán. Itt sokféle kérdésre 

találhatunk választ különféle nehézségi szintek (kezdő, középhaladó, haladó) 

szerinti elrendezésben: http://curious.astro.cornell.edu/blackholes.php 

A European Southern Observatory egy videofelvételén egy fekete lyuk körül 

keringő csillagok megfigyelése során gyűjtött valós adatokat láthatunk: 

http://www.eso.org/public/videos/eso0846a/ 

A Space Telescope Science Institute nagyszerű interaktív weboldala széleskörű 

információkat oszt meg a fekete lyukakról, továbbá internetes tevékenységeket és 

kísérleteket ismertet: http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/ 
  

http://curious.astro.cornell.edu/blackholes.php
http://www.eso.org/public/videos/eso0846a/
http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/


 

Ellenőrző kérdések: 

 Mi történik, ha csökkentjük az üveggolyó sebességét? Miért? 

 Mi történik, ha nehezebb „fekete lyuk” golyót használunk? És ha 

nehezebb üveggolyót? 

 Ha a csillagok mozgását tanulmányozzuk, miből állapíthatjuk 

meg, hogy egy fekete lyuk van valahol a közelükben? 

Befejezés 

A tevékenységet akkor lehet lezárni, ha a fekete lyuk modelljét sikerült elkészíteni, 

és annak segítségével demonstrálták a testek viselkedését. Ez után a tanárok 

beszéljék meg a diákokkal a demonstráció során tapasztaltakat, és értékeljék ki, 

hogy mit tanultak. 
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