
Magyar Tudomány • 2008/11

1350 1351

mindEnnaPi tér-időnk1

 Fejes István Nagy Sándor 
 a fizikai tudomány doktora nagys@gpsnet.hu 
 fejes@gpsnet.hu

Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma, Penc

1. Bevezetés

A fizi kus szí vesen beszél az óráról, amely mér-
téket rendel az időhöz. A tökéletes óra meg-
mutatja szá mára a tökéletesen egyenletesen 
folyó időt. Száz éve már azt is tudja, hogy az 
óra já rása meg változni látszik, a sebesség és a 
környező anyagtömegek hatására. Napjaink-
ra az idő lett a leg ponto sab ban mérhető fi-
zikai mennyiség. A hosszúság mértékegysé gét, 
a métert is az idő segítségével definiálják.  

Cikkünkben az idő szerepével foglalko-
zunk a földtudományok egy eléggé sajátos 
területén, a kozmikus geodéziában. Megmu-
tatjuk, hogy az időmérési eszközök tökélete-
sedése miként járt karöltve a helymeghatáro-
zás pontosságának növekedésével, míg nap-
jainkra az időpont és a térbeli pozíció hét-
köznapi értelemben is egyaránt könnyen 
hoz záférhetővé váltak.  

2. A csillagászati időméréstől
a korszerű időrendszerekig

Az időmérés fogalma és használatos mérték-
egységei ősidők óta összekapcsolódtak a Föld 
tengely körüli forgásával és Nap körüli ke-
ringésével. A Föld forgásán, illetve a Nap és 

Newcomb nem tudott a Föld lassu lá sáról, 
ezért képletét egzaktnak gondolta. A szoláris 
időt középidőnek nevezte, a kezdőmeridián 
(Greenwich) középidejét pedig világidő nek. 
Newcomb képletét – korszerűsített formá-
ban – ma is használjuk. Csillagidőből „szolá-
ris arculatú” idő skálát származtatunk, ame-
lyet szigorúan világ idő nek nevezünk (Aoki 
et al., 1982). A csillagidő pusztán a Föld 
szöghelyzetét jelenti, pályamenti pozícióját 
nem. Így azután a világidő sincs kapcsolatban 
a valóságos Nap helyzetével. A Nap pozíció-
jából leve zet hető középidő ma már csak tu-
dománytörténeti érdekesség.

„Ne légy szeles. Bár munkádon más keres 
– dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen, úgy érdemes.”

A költő sorait napjainkban is idézik, 
mert a csillag járása ma is a pontosság szim-
bóluma. Ám profán módon szemlélve a 
verset megállapíthatjuk, hogy a földforgás 
egye netlensé gé nek felismerése megfosztott 
bennünket a pontosság eme ideájától. 1956-
ban az ember újra defi ni ál ta a másodpercet, 
amely addig a közepes nap 86 400-ad része 
volt. Az új értelmezés ben a másodperc a 
tropikus év tö redéke, annak pontosan  1 / 31 
556 325,9747-ed része. A hoz zá kapcsolódó 
skála pedig az ún. efemeris idő (ET), amely 
1984-ig szolgált az egyenletesen folyó idő 
megjelení té sére.

Az ötvenes évek közepén Louis Essen és 
munkatársai az angliai Teddingtonban el-
készí tet ték az első nagy precizitású cézium 
sugaras rezonátort. Noha akkoriban még 
sem az efemeris idő, sem pedig az atomi idő 
nem volt szabványosított inercia idő, sokat 
próbálkoztak a kétféle skála össze hangolásával. 
Úgy tűnt, hogy a cézium atomban a (4,0) 
→ (3,0)  átmenethez tar tozó elektromág ne-
ses sugárzás frekvenciája (nulla mágneses 
térerősség esetén) 9 192 631 770 ± 20 ciklus 
(efe meris) másodpercenként. Kezdetben még 
az epochát is följe gyezték a ciklusok mellé, 
mert bizo nyos elméletek 10 -10 nagyságrendű 
relatív frekvencia vál to zást jósoltak.

1958-ban nemzetközi program kezdődött 
a cézium rezonátorok összehasonlítására. A 
több mint egy évig tartó vizsgálat megmutat-
ta, hogy ± 2×10-10 relatív pontossággal a rezo-
 ná torok frekvenciáját azonos szinten lehet 
tartani. Közel egy évtizeddel később – 1967-
ben – a Nem zetközi Súly és Mértékügyi 
Hi va tal (BIPM) a 9 192 631 770 Hz-es frek-
venciát szab vá nyo sí totta az atomi másodperc 
definíciójában.

Az első (kísérleti) atomi időskálát  (A1) a 
US Naval Observatory vezette be. Nullpont-
ját 1958. január 1-én 0 h 0 m 0 s világidőre tet ték. 
Ekkor az A1 skálán 0 h 0 m 0 s értéket „állítot-
tak be”. Később más epochákat is reali záltak. 
A  BIPM például létrehozta az  A3 jelű atom-

1 A cikk az MTA Földtudományok Osztálya Idő a 
Föld tudományban c. nyilvános osztályülésén 2003. má-
jus 7-én elhangzott előadás szerkesztett változata.

a csillagok helyzetén alapuló időfogalom a 
„világidő”. A Föld Nap körüli keringésén 
nyugszik az „ephemeris idő” fogalma, vala-
mint a naptár és az „időszámítás”. Napórákat 
már 3500 évvel időszámításunk előtt hasz-
náltak, és csak a XVI. században jelentek meg 
olyan mechanikus órák, amelyek működése 
rugós szerkezeten alapult. 

Évszázadokon keresztül egyetlen mester 
sem volt képes a földforgás stabilitását (10-8) 
mecha ni kus szerkezettel elérni. Így azután 
minden pontosnak számító órát csillagásza-
ti órával hite lesítet tek, végső soron a csillagok 
járásához igazítottak. Csak a XX. század har-
mincas évei nek végén sikerült olyan elektro-
mos rezgőrendszert létrehozni, amely stabi-
labb volt a Föld forgá sá nál (1. ábra). A nyo-
más alá helyezett kvarckristály soha nem lá tott 
állandóságú frekvenciát szolgálta tott. Meg-
erősítést nyert a korábbi évtizedek sejtése, 
hogy a földforgás évszakosan ingadozik, és 
szekulárisan lassul. Ám egészen 1956-ig a kö-
zépnap volt az idő egysége, amelyet a csillag-
napból lehetett származtatni, figyelembe 
véve a tényt, hogy az esztendőben eggyel több 
a csil lagnap, mint a szoláris nap (kb. 366¼, 
illetve 365¼). A száz évvel ezelőtt tevékenyke-
dő kiváló amerikai csillagász, Simon New-
comb adott képletet a Θ csillagidő és a T 
szoláris idő közötti átszámításra.

Θ = Θ0 + 8 640 184s,542 T + 0s,0929 T2 + 36 525r T 
Θ0 = 2 421 632d 18h 38m 45s,836 
T = d / 36525 
epocha: 1900. január 0. JD0= 2 415 020 
d = JD – JD0   az eltelt napok száma 
JD és JD0   Julián-dátum 
h, m, s  (a felső indexben): óra, perc, másodperc 
r, d (a felső indexben): fordulat, nap
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idő skálát, amelynek nullpontja kb. 34,4 
milliszekundummal későbbi az A1-nél. Az 
A3-hoz igazították később a nemzetközi atom-
időt (International Atomic Time: TAI).

Ma az atomidő-skálát több mint kétszáz 
atomóra tartja fenn a Föld különböző labora-
tóriumai ban. Közöttük találjuk az Országos 
Mérésügyi Hivatal Hewlett-Packard gyárt-
mányú cézium „etalonját” is. A TAI képzé-
sé hez az órákat különféle súllyal veszik szá-
mításba. A követel mé  nyek igen szigorúak. 
Újraindí tás esetén például az óra hónapokig 
csak zérus súlyt kaphat. A nemzetközi atom-
idő fenntartásá ról, az egyes órák működésé-
ről, az összehasonlítási műve le tekről a BIPM 
kör leve leiből, honlap já ról vagy az évkönyvé-
ből értesülhetünk.

Az atomidő nem csillagászati időskála, 
hiszen nincs köze sem a Föld forgásához, sem 
pedig a keringéséhez. Ennek ellenére a 60, 
3600, illetve 86 400 atomi másodpercet szo-
kás perc nek, órá nak és napnak nevezni. Az 
atomórák megbízható működése, a jó repro-
dukálható ság és a kényelmes „leolvasás” hát-
térbe szorította a csillagászati úton nehézke-
sen meghatá roz ha tó efemeris időt. Amennyi-
ben az alap ve tő fizikai konstansok változatlan-
ságát elfogad juk, az efemeris időt az atom-
időhöz köt hetjük: TDT = TAI + 32,184 s. A 
Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 1976-
ban Grenoble-ban megtartott közgyűlése 
ajánlásként meg is fogal mazta a földi di  na-
mikai időskálát (TDT), amely gyakorlatilag 
alkalmas az efemeris idő felváltására. 1984-től 

1. ábra • Az órák stabilitásának növekedése az ókortól napjainkig. A földforgás 10-8 értékű 
stabilitását először a kvarcórával sikerült felülmúlni 1940 körül. (Soffel, 1989)

2. ábra • A világidő (UT1), a koordinált világidő (UTC) és az atomidő (TAI) 
eltérése az utóbbi évtizedekben

a csillagászati évkönyvek független változója 
az ET he lyett a TDT lett.

Az IAU 1991-es közgyűlése még tovább 
lépett, és relativisztikus szem léle tű időskálá-
kat fogadott el. Különbséget tett a sajátidő 
és a koordinátaidő között. Figye lem  be vet te, 
hogy az atomóra által realizált sajátidő a 
koordinátarendszer transzformáció ja után 
más mér ték szá mot kaphat. Ugyanez a köz-
gyűlés törölte a földi dinamikai idő TDT-
meg nevezésből a „dina mikai” szót, és beve-
zette a TT-jelölést. Az egységes földi idő  TT 
kép  zé sé hez előírta, hogy a Föld felszínén mű-
ködő atomórák járását a tengerszint (geoid) 
poten ciál jára kell redukálni. A tel jes földi 
gravitációs potenciál eltávolítása után a 
geocentrikus koordinátaidő (TCG) nyerhető. 

A Nap gravitációs terének és a Föld pálya-
menti mozgásának figyelembe vételével lehet 
elő állí tani a baricentrikus koordinátaidőt 
(TCB), amely a Naprendszer egészéhez ren-

delhető legtöké le tesebb inerciaidő. A rela-
tivisztikus idődilatáció miatt a baricentri kus 
órán száz év alatt 47 má sodperccel több pe-
reg le, mint a földi órákon.

Napjainkban a pontos idő kifejezés két 
fo galmat is jelenthet: atomidőt és világidőt. 
A pá ri zsi székhelyű Nemzetközi Földforgás 
Szolgálat (IERS) fogja össze a Föld rotáció-
jára vonat kozó kutatásokat, és publikálja a 
Föld szöghelyzetét.

A pontos idő szolgáltatása elsősorban a 
koordinált világidő (UTC) közzétételét jelen-
ti. Az UTC szerencsés hibrid időskála, amely-
ből könnyen származtatható mind az atom-
idő, mind pedig a világidő (UT1). 1972 óta 
az UTC definíció szerint pontosan egész 
szá mú másod perc ben tér el a TAI-tól, és 
egy másodpercen belül közelíti a világidőt. A 
TAI – UTC differencia 1972 elején még 10 
s volt, napjainkra azonban 33 másodpercre 
nőtt (2. ábra). A jelenség oká ra a 3. ábra ad 
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magyarázatot. Az utóbbi évtizedekben a 
„nap hossza” (length of day = LOD) né hány 
milliszekundummal meghaladta a korábbi 
átlagértéket.

Az égitestek helyzetét számoló csillagász 
az atomidőhöz kötött valamely időskálával, 
a geo dé ta, a navigátor, vagy az űrkutató vi-
szont a világidővel dolgozhat, mert ebből 
tudja meghatá rozni a Föld szöghelyzetét 
kifejező csillagidőt.

3. Az idő szerepe a helymeghatározásban

A földrajzi hely két polárkoordinátája közül 
csak az egyik, a pólustávolság határozha tó 
meg egy szerű szögméréssel. A másik lemé-
réséhez a Föld forgása miatt már óra szüksé-
ges. Amíg nem volt az embernek pontos 
órá ja, a helyét is csak bizonytalanul ismerhet-
te a glóbu szon. 

Igen régi szögmérő műszer a hajók navi-
gálására szolgáló szextáns. A tenger alkotta 
ho rizont ide á lis referenciasík, amelyhez köny-
nyen mérhető a Nap, a Hold vagy a csillagok 
szögma gassá ga. Három jól választott csillag 

alapján – a klasszikus Sumner-módszer alkal-
ma zá sával – a hajó pozí ciója meghatározha-
tó. A kézben tartott szextáns mérési pontos-
sága aligha érte el a tizedfokot. Te kintve, hogy 
a közepes földgömbön egy szögperc egy 
tengeri mérföldnek felel meg, a szextáns-mé-
rés hibája 10 km körüli érték.

A Föld forgása következtében az egyen-
lítő pontjai 465 métert haladnak másodper-
cenként. Egyet len másodpercnyi hiba az idő 
mérésében közel fél kilométeres pozicioná-
lási hibát je lent. A mi földrajzi szélességün-
kön 300 m/s a kerületi sebesség. A FÖMI 
Kozmikus Geodé ziai Obszervatóriumának 
336 méter hosszú, és közel ke let–nyugat 
irányú alapvonalának szél ső pillérei felett egy 
másodperc különbséggel delelnek a csillagok. 
A nyu gati pillér 1975 óta az ország hosszúsá-
gi főalappontja. A hagyományos mé rés-
technika alkal mazásával, hetekig tartó gon-
dos munkával is csupán századmásodpercnyi 
pontosságot lehetett elérni. Kelet–nyu gat 
irányban tehát három méter volt a főalappont 
bizonytalansága. 

4. Szélső pontosságú igények 
a kozmikus geodéziában

Az utóbbi három évtizedben a geodézia és 
az asztrometria forradalmi vál tozáson ment 
át, főként a mesterséges holdaknak és egy 
rá diócsillagászati technikának köszön hetően. 

A mesterséges holdak geodéziai alkalma-
zásakor kiemelkedő szerep jut a pontos idő -
mérésnek (Fejes – Mihály, 1976). Ezért ért-
hető, hogy a penci Kozmikus Geodéziai 
Ob szer va tórium felállításakor, 1976-ban, az 
időszolgálat létrehozása az első és legfonto-
sabb feladatok egyike volt. Elsőnek egy nagy 
precizitású R&S kvarcóra majd egy R&S 
rubídium atomóra beállítására került sor. 
Frekvencia etalonunk stabilitása 10-11 relatív 
értéknek adódott. Az óráink szinkronitását 
pedig néhány mikroszekundum pontosság-
gal biztosítottuk. 

Rádiócsillagászok a 60-as évek közepén 
kezdtek kísérletezni rádiófrekvenciás inter-
ferometriával több ezer kilo méter hosszúsá-
gú bázisvonalon. A következő évek fej lődése 
elvezetett a „Very Long Baseline Interfero-
metry” (VLBI) technika kidolgozásához. A 
VLBI-technika kulcsa az atomórák alkalma-
zása volt. Ezekkel sikerült távoli obszervató-
riumokban vett rádiójelek koherenciáját 
biztosítani, ami az interferencia létrejöttének 
egyik előfeltétele. Egy másik feltétel az órák 
igen precíz szinkronitása. Te hát nemcsak az 
órajárásnak, hanem az óraállásnak is egyeznie 
kellett, igen szűk hibahatárok között. 

Napjainkban a VLBI-módszer centiméte-
res pontossággal ad interkontinentális távol-
ságot, és nanoradián pontosan szögtávolsá-
got pontszerű égi for rások között. Az aszt ro-
metriában elsődleges maradt a természetes 
rádióforrások VLBI-technikával törté nő 
megfigyelése, ugyanakkor a Föld orientáció-

jának vizsgálatára is a legalkalmasabb. A Föld 
forgásától független inerciarendszer (ICRS) 
megvalósítása a távoli kvazárok VLBI-meg-
figyelésén alapszik. Noha a megfigyelőeszkö-
zök a forgó és imbolygó Földön he lyezked-
nek el, az ICRS-tengelyei mégis 20 mikro-
ívmásodperc pontossággal reprodukálhatók 
(Arias et al., 1995). A geodéziai és az asztro-
metriai VLBI számára a milliméter, a piko-
szekundum (ps) és a nanoradián jelent 
meg felelő mértékegységet. Az első kettőt a 
fény se besség kapcsolja össze: 299 792 458 m/s. 
A harmadik mennyiség a Föld mérete alapján 
értelmezhető szög. A felszín egy centiméteres 
ívéhez két nanoradián, azaz 300 mikro-ív-
másodperc tartozik. A leg nagyobb interfero-
metrikus bázisvonalak a Föld átmérőjével 
mér hetők össze: 10 000 km hosszúak. Itt az 
egy centiméteres abszolút változás 10-9 értékű 
relatív változásnak felel meg. Ívmérték kel 
kifejezve ez éppen egy nanoradián.

A mesterséges holdak geodéziai célú 
megfigyelése is szélső pontosságú igényekkel 
lép fel az időméréssel szemben. Itt két külön-
böző fogalomról kell beszélnünk. Az epocha 
az időpont fogalma valamilyen konvencio-
nálisan elfogadott időrendszerben, ami ana-
lóg a geo dé ziai pozíció fogalmával. Az idő 
intervallum – időköz, két esemény között 
eltelt idő – a tá volság fogalmával tekinthető 
analógnak. A Föld körül keringő mesterséges 
holdak nagyság ren dileg hat-nyolc kilométert 
tesznek meg másodpercenként, pozíciójuk 
néhány centiméter pontosságú megha tározá-
sához tehát az epochát  néhány mikrosze kun-
dum pontossággal kell ismernünk.  Az űr-
geodézia egyik igen hatékony módszerénél, 
a lézersugarakat reflektáló holdak távolságá-
ra végzett (lézeres) mérések esetében a lézer-
impulzus terjedésének időintervallumát tíz 
pikosze kundum (a másodperc százmilliárdod 

3. ábra • A nap hosszának változása 1656-tól napjainkig (Seidelmann 1992)
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része) pontossággal kell mérni. A fény ennyi 
idő alatt 3 milliméter utat tesz meg. 

Nap jaink műholdakon alapuló globális 
helymeghatározó rendszere, a GPS, a legszé-
le sebb körben használt űrgeodéziai technika. 
A pon tosság titka itt is a kiváló időmérés. A 
GPS-holdakon atomórák mű ködnek, a földi 
vevőkben pedig kvarcórák. A mesterséges 
holdak pil lanatnyi helyzetét a rend szer fenn-
tartó (Department of Defense, USA) szolgál-
tatja a geocent ri kus vonatkoztatási rendszer-
ben. A vevőkészülékek fel isme rik és megkü-
lönböztetik az egyes GPS-hol dakról érkező 
jeleket. Az időbeli késés távolság gá konver-
tálható, s az álláspont a mű hol dak kö ré vont 
gömbök metszéséből meghatározható.

Összefoglalásul megállapítható, hogy az 
űrgeodéziai technikák nem léteznének igen 
precíz és stabil órák nélkül, földrajzi koordi-
nátáink nem határozhatóak meg a megfele-
lő precizitású időadatok nélkül. 

5. Miből profitálnak a földtudományok? 

A „föld óra” pontatlanságainak precíz köve-
téséből, a „nap hossza” (LOD) mérésekből 
földi, geofizikai folyamatok sokaságára vo-
natkozóan lehet következtetéseket levonni.  
A LOD és a Föld forgástengelyének változá-
sából bemenő adatok állnak a Föld belső 
szerkezetét modelle ző geofizikusok rendel-
kezésére. Ennek a felismerésnek hatására a 
Nemzetközi Föld forgás Szolgálat keretében 
1998-ban megalakították a Globális Geofizi-
kai Áramlás Közpon tot, melynek speciális 
irodáiban tanulmányozzák az atmoszférikus 
és az óceán-cirkuláció, az árapály, a köpeny, 
a mag és a gravitációs hatások szerepét a 
földforgás változásaiban. Néhány éve a Nem-
zetközi Földfor gás Szolgálat a geocentrum 
mozgásának tanulmányozására mérési kam-
pányt szervezett. Figyelem re méltó, hogy a 

mérési zajból a centiméteres szintű elmozdu-
lás már éppen kiemelkedik. A felszíni észle-
lőállomások által kifeszített keretben észlel-
hetővé vált a tömegközéppont moz gá sa, 
noha maguk a keretpontok is mozognak a 
kontinentális táb lákkal együtt centiméter/év 
nagyságrendű sebességgel (Ray, 1999).

A VLBI méré si módszer finomítása vár-
ha tóan mindaddig folytatódik, amíg csak 
leküzdhetetlen akadályok nem lépnek föl. 
Ez valószínűleg a milliméteres tartományban 
jelentkezik (Sovers et al., 1998). Itt már a 
lehető leggondosabban kell figyelembe ven-
ni a légköri hatásokat, az ionosz féri kus és 
tro poszférikus késést, de nem tekinthetünk 
el a relativisztikus korrekcióktól sem.

Az IAU XXIV. közgyűlése 2000-ben 
definitív konstansként fogadta el a geoid 
poten ciálját: UG= 62 636 856 m2/s2. Ez az 
érték határozza meg a felszíni és a geocent-
rikus órák já rásának ará nyát, valamint a 
felszíni és a geocentrikus elhelyezésű méter-
rudak különbségét. Az IERS 29. kö tete 
számszerűen is megmondja, hogy a két 
hosszúság-skála 7×10-10 mérték ben (ponto-
san: LG=6,969290134×10-10) tér el egymástól: 
XTCG = XITRF2000×(1+LG). A Föld átmérőjét 
he lyettesít ve a jobb oldalra, a hosszúságkü-
lönbség 9 mm. Ez az érték összecseng az 
említett pon tossági mérőszámokkal. Szem-
léletesen szólva nem mindegy, hogy a Föld 
át mé rőjét a geoidon konstruált méterrúddal 
mérem meg, vagy egy másikkal, amelyet 
távol a Földtől (vagy éppen a geocent rum-
ban) potenciálmentes helyen készítettek. 

6. Paradigmaváltás

Az elmúlt évtizedekben két paradigmavál-
tásnak lehettünk tanúi. Az egyik a klasszikus 
fizi ká hoz kapcsolódik, a másik a relativiszti-
kushoz. A klasszikus fizika első idő-etalonja 

a forgó Föld volt, s noha már fél évszázada 
nem az, a változás következményei még 
mindig nem mentek át a köz tudatba. 

A másik alapvető szemléletbeli változás 
a relativitáselmélettel kapcsolatos. Az elmélet 
már közel száz éves, de csak az utóbbi évti-
zedben érvényesült a kozmikus geodéziában. 
Ez természetesen azzal függ össze, hogy a 
relativisztikus hatások kimutatására, méré-
sére ez idő tájt váltak szélesebb körben hoz-
záférhetővé a megfelelő eszközök. Az IAU 
köz gyű lése a naprendszerbeli események 
elkülönülésének meghatározására 1991-ben 
fogadta el a négy dimenziós képletet.

Ebben az ívelem négyzete:

 
A képlet első tagja a térbeli elkülönülést 

(a távolságot), a második az időbeli differen-
ciát fejezi ki (U a gravitációs potenciál, c a 
fénysebesség.), s nemcsak a naprend szer beli 
órák járását írja le, de számot ad a Föld köré 
telepített GPS-holdak működéséről is. 

A Föld felszínéről – mint potenciálgö-
dörből – kiemelt óra látszólag sietni kezd, 
ugyanakkor a moz gó óra járása látszólag le-
lassul. A GPS-holdak esetében mindkét 
hatás fellép, de távolról sem egyforma mér-
tékben. A felbocsátás előtt a GPS-műhold 
oszcillátorát nem szabad a név leges frekven-
ciára hangolni, hanem 4,5×10-10 arányú késést 
kell beállítani. Így azután a pá lyá ra kerülő 
műhold atomórája látszólag pontosan jár. Az 
időmérésre visszavezetett geodéziai mérések 
is pon tossá válnak. Globális méretekben 
elérhető ma már a centiméteres pontosság.

Az utóbbi fél évszázad során az ember 
kétszer is újradefiniálta a másodpercet: 1956-
ban, amikor otthagyta a forgó Földet, és 
1967-ben, amikor szakított a keringő Földdel 
mint az idő etalonjával. Az atomórák akko-
ri 10-13 értékű stabilitása a kilencvenes évekre 
két nagyság ren det javult. 1994-re a passzív 
hidrogénmézerrel 10-15, az aktív H-mézerrel 
10-16 stabilitású frekvenciát sikerült előállítani, 
rövidnek számító, egynapos időtartamra.

7. Mindennapi tér-időnk 

Mindennapi életünk számára talán érdekte-
lennek látszik a pontosság és stabilitás ilyen 
mér té kű hajszolása az időmérésben. Ne fe-
ledjük el azonban, hogy mindez szükséges 
feltétele volt a globális navigációs műhold-
rendszerek létrejöttének és működésének. 
Azáltal, hogy a pon tos helymeghatározást 
olyan, mindenki számára elérhető eszközzel 
végezhetünk, mint egy mobiltele fon vagy 
egy karóra, hihetetlen módon kiterjeszti az 
alkalmazások körét. A helymeghatározás 
rövidesen ugyanolyan nélkülözhetetlen lesz 
mindennapi életünkben, mint a pontos idő 
ismerete. Most ezt a korszakváltást éljük. A 
GPS földrajzi pozíciókat képes meghatároz-
ni akár cm-es pontossággal. De nem csak azt. 
Időt is szolgáltat, mert működé se közben 
maga is szélső pontosságú időadatokat hasz-
nál. A navigációs mű hold  rendszerek ko rá ban 
a pontos térbeli pozíció és a pontos idő egyen-
rangúan és együtt áll rendelkezésünk re.

Kulcsszavak: időfogalom, időskálák, helymeg-
határozás, kozmikus geodézia, GPS

ds2=(1+2U)(dx2+dy2+dz2)–(1–2U) c2dt2

              
c2

                                                          
c2
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Ötven éve, 1958 márciusában kezdődtek azok 
a folyamatos, nagypontosságú légköri szén-
dioxid-koncentráció mérések, amelyek bebi-
zonyították, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetése és az erdőirtások során keletkező 
szén-dioxid a légkörben felhalmozódik, és az 
erősödő üvegházhatás miatt globális éghajlat-
változással fenyeget. Az adatsor által tükrözött 
folyamat megkerülhetetlen kérdéseket vetett 
fel a természettudományok széles spektruma 
mellett a gazdaság- és társadalomtudomány-
ok számára is. A potenciális következmények 
döntéskényszerbe hozták a politikusokat, a 
gazdasági élet szereplőit. A tengerszint-emel-
kedést, árvizeket, gyilkos hőhullámokat és 
egyéb szélsőséges időjárási eseményeket el-
szenvedő, a gleccserek és a sarki jégmezők 
zsugorodásával, az éghajlatváltozás keltette 
népvándorlás veszélyével szembesülő embe-
riség egésze ráébredni kényszerül, hogy eddi-
gi életmódja fenntarthatatlan.

•
A 18. században a síküveg egyre elterjedtebb 
használata ahhoz a tapasztalathoz vezetett, 

hogy az üvegablakokon keresztül benapozott, 
egyébként fűtetlen helyiségben, hintóban 
magasabb lehet a hőmérséklet, mint a szabad-
ban. A meteorológiával kapcsolatos tevékeny-
ségéről is ismert Horace-Bénédict de Saussure 
svájci fizikus, geológus 1767-ben kezdett kí-
sérletei során egymásba zárt üvegtetejű do-
bozokat tett ki a napsütésre, és így a legbelső 
dobozban a víz forráspontját meghaladó 
hőmérsékletet is el tudott érni (Cleveland – 
Lawrence, 2006). Saussure kísérletére is hi-
vatkozott Jean Baptiste Fourier francia ma-
tematikus, fizikus, amikor 1824-ben a Föld 
hőmérsékletével foglalkozva feltételezte, hogy 
a légkör „lassítja” a hő távozását a felszínről, 
így melegebben tartja a bolygót annál, mint 
amilyen légkör nélkül lenne (Fourier, 1827). 
A légkör mint az üvegtető Saussure doboza-
in… Ebből a felismerésből született utóbb a 
ma használt légköri üvegházhatás kifejezés.

Fourier hipotézisét 1860-ban John Tydall 
angol fizikus támasztotta alá mérésekkel, aki 
megállapította, hogy a légkörben lévő vízgőz 
és szén-dioxid (CO2) elnyeli a felszín infravö-
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