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különböző tudományterületeken szerzett tudásmorzsáinkat egy 
új területen ütköztetjük.

Kiderül, hogy valamelyik (vagy mindkét) területen tévesek az 
ismereteink, rosszul mérjük fel a tételek hatókörét, az állítások 
előfeltevéseit, alkalmazhatóságuk feltételeit.

A paradoxonok vizsgálata és feloldása segít jobban megérteni 
mindkét – jól ismertnek vélt – tudományterületet, és segít 
eligazodni az új területen.
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A paradoxont megoldva talán jobban megértjük mindkét tudományt.
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Talán mégsem az egyenletes anyageloszlású homogén massza 
a végső HŐHALÁL állapota???
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Egy sűrű, fényes csillaghalmaz közepén a felhő
energiát vehet fel a környezetétől!
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A műhold zuhanását és a gázfelhő összehúzódását 
pozitív visszacsatolás gyorsítja: 

az összehúzódott felhő melegebb, erősebben sugároz (~ T4 ),
ezért gyorsabban hűl, azaz gyorsabban melegszik…

Mi lesz az öngyorsító folyamat végállapota?

� Két egymás körül keringő részecske: r î 0, összeütközés a vége 
(pl. két neutroncsillag)

� Műhold: r  csökken, de megállítja a Föld felszíne (ha el nem ég a légkörben)

� Gázfelhő: megáll az összehúzódás, ha fellép egy extra energiaforrás, 
és pótolja a kisugárzott energiát

Elegendően nagy gázfelhő belsejében a hőmérséklet eléri a néhány 
millió fokot, és beindul a magfúzió,

ennek felszabaduló energiája folyamatosan pótolja 
a csillag felszínén kisugárzott energiát,

a csillag stacionárius (állandó üzemmódú, steady-state) állapotba kerül.
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Köszönöm a figyelmet!

Idén ősszel folytatása következik!
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