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fizikai szem le
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XIX. évfolyam 1. szám 1969. január

AZ ADATÁTVITEL NÉHÁNY ALGEBRAI VONATKOZÁSA

A Fizikai Szemle 1967. 9. száma közölte A. G. 
Oettinger: „A számológépek felhasználása a ter
mészettudományokban” című cikkének fordítását, 
jelen dolgozat a géppel feldolgozandó nagymennyi
ségű adat biztonságos átvitelének kérdéséről ad 
ismertetést.

A növekvő megbízhatóság növekvő költségekkel, 
csökkenő információsebességgel jár, s a paraméte
rek optimális arányát az adott külső feltételek 
szerint választjuk meg. Például a helyi telefonbe- 
szégeltések átviteli rendszerét természetesen nem 
fogjuk költséges hibajavító berendezéssel ellátni 
(az emberi nyelv egyébként úgyis redundáns), 
azonban egy digitális számológép esetén már cél
szerűnek látszik bizonyos hibavédelem, s lénye
gesen nagyobb hibavédelmet fogunk biztosítani 
kozmikus hírközléseknél, pl. egy Hold-kutató űr
hajó kódrendszerében.

Az információelmélet a matematikának egy 
viszonylag új ága, az információátvitellel kapcso
latos gyakorlati problémák matematikai módszerek
kel történő tárgyalására jött léti’e. Első jelentős 
állomása C. E. Shannon 1948-ban megjelent dolgo
zata. C. E. Shannon vezette be az információelmé
let két alapvető fogalmát, az entrópiát és a redun
danciát.

Ha egy jelsorozatban A-féle jel szerepelhet és 
ezek előfordulási valószínűsége p v . . ., pN, akkor

N
az entrópia definíció szerint H — — yj p,log2P/>

i=i
Ha hír redundanciája pedig R — 1 -----------

log2 N
Az előzőekben definiált fogalmak segítségével 

megfogalmazható C. E. Shannon alaptétele:
Az információkat mindig lehetséges úgy kó

dolni, hogy a hibás vétel valószínűsége te t
szőlegesen kis előírt értéknél kisebb legyen, és 
ugyanakkor a kódolt jelsorozat entrópiája te t
szőlegesen előírt mértékben megközelítsen egy 
meghatározott, a használt csatornára jellemző 
és annak adataiból kiszámít ható számértéket, 
olyan kódolás esetén azonban, amikor a kódolt 
jelsorozat entrópiája az említett számértéknél 
bármilyen kevéssel is nagyobb, az átvitel során 
fellépő ,,zaj” következtében az információ egy 
része nagy valószínűséggel veszendőbe megy.

Dénes József
Központi Fizikai Kutató Intézet

A Shannon-féie alaptétel nem ad utalást a fel- 
használásra kerülő kód megkonstruálására vonat
kozóan. Ennek a gyakorlat számára igen jelentős 
kérdésnek a kutatására kialakult az információ- 
elméletnek egy speciális fejezete, a kódoláselmélet.

A továbbítandó információt két, a hibavédelem 
szempontjából lényeges paraméterrel jellemezhet
jük: 1. az információ fontossága, 2. az információ 
redundanciája.

A két szempont alapján tervezhető meg, hogy a 
Mbavédelmet milyen további redundancia hozzá
adásával lehet biztosítani. Ennek a feladatnak 
algebrai eszközökkel való megoldására mutat 
néhány példát ez a dolgozat.

Az 1. ábrán néhány bináris csatornatípusról 
mutatjuk be, hogy az egyes jeleket a csatornára 
jellemző P, Q valószínűséggel mibe viszi át.

a) Bináris szimmetrikus csatorna {P-\-Q =  1).
b) Bináris asszimmetrikus csatorna (Px+Qx =  

=  P  2+ Q 2 — !)•
c) Bináris törlőcsatorna (P-\-Q =  1).
A tekintett csatornáról a továbbiakban feltéte

lezzük, hogy a) típusú, vagyis szimmetrikus 
csatorna.

Q

1. ábra Bináris csatornák

1 1



Az információtovábbítás matematikai modellje 
a következő: Adott a továbbítandó információk 
K ' halmaza, a H  alaphalmaz (más elnevezéssel 
ábécé), és a if  kódszókészlet, amely a //-beli ele
mekből álló összes lehetséges, legfeljebb n hosszú
ságú jelsorozatok halmazának egy részhalmaza. 
K ' és K  elemei között kölcsönösen egyértelmű 
megfeleltetés áll fenn. Ha H  elemei a 0, 1 számok, 
akkor K-t bináris kódnak nevezzük. A bináris 
kódolás elmélete az algebrai kódoláselmélet leg
jobban kidolgozott fejezete. Fontosak még azok 
az esetek is, amikor az ábécé elemszáma pm (p 
primszám, ro)>l) vagy 10. Az algebra szerepe 
akkor kerül előtérbe, ha a H  és K  halmazok al
gebrai struktúrák, pl. H  test, K  vektortér. Az al
gebrai struktúrák használatából adódó előny a 
műszaki realizálásnál mutatkozik meg.

Ha H  test, K vektortér, és tetszőleges kódszó 
hossza rögzített n szám, akkor K-t lineáris kódnak 
nevezzük. Ha H  a két elemű test, akkor K-t 
blokk- vagy csoportkódnak nevezzük.

A lineáris kódok és a vektorterek között köl
csönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető, 
vagyis minden lineáris kódnak megfelel egy vek
tortér és megfordítva, minden vektortérnek egy 
lineáris kód, pontosabban n komponensű vektorok
ból álló vektortérnek n hosszúságú kódszavakból 
álló lineáris kód felel meg.

A csoportkódok mint a kételemű test feletti 
vektorterek jellemezhetők.

Alapvetően a csoportkódok tulajdonságait fog
juk vizsgálni. Ez nem csupán a csoportkódok jelen
tőségének következménye, hanem annak is, hogy 
elméletük egyéb kódtípusokhoz képest tökélete
sebben kidolgozott. Ennek ellenére a lehetőségek
hez képest igyekszünk kitérni egyéb kódosztályok
ra is.

A kódok osztályozása legcélszerűbben az ábécé 
elemszáma és a szóhossz szerint történhet. Ennek 
megfelelően a következő négy osztály adódik:

1. fix szóhosszúságú bináris kódok,
2. fix szóhosszúságú nem bináris kódok,
3. változó szóhosszúságú bináris kódok,
4. változó szóhosszúságú nem bináris kódok.
Csoportkódok esetén egy kódszó súlya a kód

szónak megfelelő vektorban levő 1-esek számát 
jelenti. Az x kódszó súlyát w(x)-szel fogjuk jelölni. 
Az x és y kódszavak közötti q(x , y) Hamming- 
távolság a két kódszó komponensenkénti mod 2 
összegének súlyával egyenlőt, vagyis

g(x, y) =  w(x+y)

Egy adott csoportkód kódszókészletének minimális 
Hamming-távolsága a következőképpen definiál
ható: Legyen G egy csoportkód. Ha q(x , y)~>d 
mindig teljesül, valahányszor x és y egymástól 
különböző G-beli kódszavak és alkalmas x0, y0 
párra p(x0, y0) =  d akkor d-t G minimális Ham
ming-távolságának nevezzük. Könnyen belátható, 
hogy akkor ha G minimális Hamming-távolsága 
d, G d-1 hibát mindig jelez, vagyis G egy kódsza
vában levő d-1 (vagy annál kevesebb) lúba esetén

nem található G-ben egy másik kódszó, amely a 
hibásan vett vektorral megegyezik.

Sok esetben a hibajelzés (ami után emberi 
beavatkozásnak kell következnie) nem elégséges, 
az is szükséges, hogy a hiba automatikusan kija
vítható legyen. E célt a hibajavító kódok szol
gálják.

A hibajavító kódok vizsgálatához szükségünk 
lesz a generátormátrix és a párosságvizsgáló 
mátrix fogalmára és néhány tulajdonságára. Egy 
G lineáris kód bázisvektorainak halmazát felfog
hatjuk, mint egy M  mátrix sorait és ekkor J/-et G 
generátor-mátrixának nevezzük. Ha a G-hez tar
tozó vektortér dimenzója k, akkor M  sorainak 
szám is k. Ha a G-ben levő kódszavak hossza n, 
és generátor-mátrixa k sort tartalmaz, akkor G-t 
(n, k)-kódnak nevezzük, vagyis G az n dimenziós 
teljes vektortérnek egy k dimenziós altere.

Az előzőekből következik, hogy ha G csoportkód, 
akkor kódszókészlete 2k elemből áll.

Számoláshoz, de különösen a műszaki kivitele
zéshez a generátor-mátrix, mint ábrázolási mód, 
nagy előnyt jelent az összes kódszavak felsorolásá
val szemben. A különbség szemléltetésére elég 
figyelembe venni azt a tényt, hogy ha n =  50, 
k =  30, akkor több, mint 109, egyenként 50 bináris 
jegyet tartalmazó kódszó helyett elég egy 30 X 50 
méretű mátrix felírása.

Annak magyarázata, hogy miért előnyős, ha a 
kódszókészlet nem csupán halmaz, hanem algebrai 
struktúra, többek között abban rejlik, hogy a hal
mazokkal szemben az algebrai struktúráknak 
általában van valódi (az egész struktúránál ke
vesebb elemet tartalmazó) generátor-rendszerük, 
vagyis, olyan valódi részhalmaza az elemeknek, 
amelyek szorzataként bármely eleme a struktúrák
nak előállítható. Különösen fontos szerephez jut
nak az egy elem által generált (ciklikus) struktúrák.

Az M  által kifeszített vektortérre ortogonális 
vektorteret M  null-terének, M  null-terének generá
tor-mátrixát pedig párosságvizsgáló mátrixnak 
nevezzük. Ha G (n, /j)-kód, akkor a párosságvizs
gáló mátrixa (n-k) X n méretű.

A fogalmak jobb megvilágítására szolgál a 
következő példa. A G csoportkód elemei a követ
kező vektorok (kódszavak):
Vl =  (00000), v3 =  (10011), v3 =  (01010), 
v4 =  (11001), v5 =  (00101), v6 =  (10110), 
v7 =  (01111), v8 =  (11100)

G generátor-mátrixát jelölje

f  1 0 0 1 1 \
0 1 0 1 0

, 0 0 1 0 1 J
A generátor-mátrix nem egyértelműen rendelhető 
hozzá a kódszókészlethez, pl. G-nek egy másik M'
generátor-mátrixa

1 1 0 0 1 1 \
M ' = 1 1 0 0

1 ■
\ 1 1 1 0 0 J
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A G csoportkód elemei előállíthatok M, illetőleg 
M ' lineáris kombinációiként.

Induljunk ki M '-bői. A G csoportkód elemeit 
jelöljük, mint korábban, v15. . ., v8-cal. Ekkor 
G elemei felírhatok a v2, v. és v8 vektorok lineáris 
kombinációiként:

V1 =  v2+ v 2 v3 =  v2 +  v,, v5 =  v4 +  v8, 
vo =  v2-b+V | +  vs, V -=  v,-[-vs 

G párosság vizsgáló mátrixa:
1 1 0  1 0 
1 0 1 0 1

A párosságvizsgáló mátrix, akárcsak a generátor
mátrix, nem egyértelműen meghatározott.

Legyen a továbbításra kerülő kódszó (1 0 0
1 1). Tegyük fel, hogy két helyen meghibásodik, és
így a hibás (1 1 1 1 1) sorozat jelenik meg.
A párosságvizsgáló mátrix soraira az (1 1 1 1
1) vektor nem ortogonális, mivel
1 .  1 © 1 . 1 ® 0 .  1 ® 1 .  1 ® 0 . 1 =  1
1 . 1 ® 0 .  1 0 1 . 1 © 0 .  1 @ 1 . 1 =  1
ahol 0  a mod 2 összeadást jelöli, így az (1 1 1
1 1) vektor nem tartozhat G-hez, vagyis az
(1 1 1 1 1) vektor hibás, és a hiba jelezhető.

A következőkben a hiba automatikus kijavítá
sának lehetőségét mutatjuk meg.

Egy M  párosságvizsgáló mátrixhoz tartozó G 
csoportkód akkor és csak akkor képes m hibát 
kijavítani, ha M  tetszőleges 2m oszlopa lineárisan 
független.

Két M ,, M 2 mátrixot kombinatorikusán ekviva
lensnek nevezzünk akkor, ha M , sorainak lineáris 
kombinációjával és oszlopainak permutálásával 
M 2 előállítható.

Fontosak a következő tételek.
Tetszőleges generátor-mátrix kombinatorikusán 

ekvivalens egy

(1 0 . . . 0 Pu ■ ■ ■ Pln-k\
0 1 . . . 0 V 21 ■ ■ ■ p2n—k

N ' =

Vei 0 . . .  1 Pkl ■ • • Pkn—k

normál-mátrix -szál, vagyis N ' i ninorkéiit tártál
mázzá a k X k méretű egységmátrixot. Az egység- 
mátrixnak megfelelő komponenseket információs 
jegyeknek, a többi jegyeket párosságvizsgáló je
gyeknek nevezzük.

Az N ' által generált kód egy párosságvizsgáló 
mátrixa:

( b íi 1̂2 ■ ■ hk 1 0 . • ° \*21 2̂2 • ■ ■ b2 k 0 1 . . 0

\bn- kl^n—kí- •• bn_-klf 0 . . . l j
Mint könnyen ellenőrizhető, 

hj = Pji

M "  akkor és csakis akkor egy m hibát javító 
csoportkód párosság vizsgáló mátrixa, ha a követ
kező, kritérium teljesül:
1. w(b,) ~>2m, ahol b, (i =  1, 2, . . ., k) az M "

mátrix első k oszlopvektorát jelöli
2. w (bf 0  b,.) >  2m 1; {i =f= r; i,r= 1, 2,. . ,,k)

j ■ W (b/j © k;2 ©• ■ •© K;) ^  2m-j-)-l
(is ^  h (s t) L =  L 2, . . ., k)

j =. min (k, 2m)
Az M "  párosságvizsgáió mátrixhoz tartozó G" 

csoportkód kódszavai (ezek hosszúsága n) k in
formációs jegyet és n-k párosságvizsgáló jegyet 
tartalmaznak, mivel G" tetszőleges (x1; x2, . . . ,  
xn ) kódszavára teljesülnie kell a következő 
egyenletrendszereknek:

bn  x t ©  ó12 x2 0  . . . ©  blk xk ©  xk+1 =  0,
l>2 i ©  b22 x2 ©  . . . ©  b2k x k ©  x/(+2 =  0,

bn- k lx l ® b n-k2  *2 ©  • • • ©  bn-kk x k ®  x n =  0.

A fentiekből következik, hogy az információs 
jegyek (xL . . . x/() tetszőleges választása mellett 
a párosságvizsgáió jegyek (xfc+1, . . ., x„) már 
meghatározottak. A korábban definiált (n, F)-kód 
meghatározását megadhatjuk, mint olyan kódét, 
amelyben n a kódszavak hossza, és n-k a párosság
vizsgáló jegyek száma. Azokat a kódokat, ame
lyekben az információs jegyek és a párosságvizs
gáló jegyek a kódszóban elválaszthatók, (minden 
jegyről tudjuk, hogy információs vagy párosság
vizsgáló jegy-e), szisztematikus kódoknak ne
vezzük.

Mint az már a korábban leírtakból is kitűnik, 
tetszőleges G n hosszúságú kódszavakból álló 
csoportkódnak az összes n jegyű bináris számokból 
(n komponensű vektorokból) álló V vektortérnek 
egy V1 altere felel meg.

Jelölje V + V additív struktúráját. Tekintsük 
V ' -nak V j  szerinti mellékosztályait. Minden 
egyes mellékosztályt a mellékosztályban levő 
minimális súlyú vektorral reprezentálhatunk, eze
ket a v,, . . ., yr vektorokat mellékosztályvezetőknek 
nevezzük.

Nyilvánvaló, hogy a mellékosztályvezetők kö
zött szerepel az egységelem (csupa 0 komponensű 
vektor), jelölje ezt vr  így

V + = v, V+ U F+ v2 U . . . U V+ vr.
V+ -nak az előbbi felbontását standard elrende

zésnek nevezzük.
A standard elrendezés jól felhasználható, mint 

dekódoló tábla, és D. Slepian bebizonyította, hogy 
a hibátlan dekódolás átlagos valószínűsége egy 
csoportkódra vonatkozóan akkor a lehető legna
gyobb, ha a standard elrendezést használjuk fel 
dekódoló táblának.
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A már példaként felhasznált kód [ (00000), 
(10011), (01010), (11001), (00101), (10110), (01111), 
(11100) ] standard elrendezése a következő:

00000 10011 01010 11001
00001 10010 01011 11000
00010 10001 01000 11011
10000 00011 11010 01001

00101 10110 01111 11100
00100 10111 01110 11101
00111 10100 01101 11110
10101 00110 11111 01100

Plotkin-határ néven ismeretes, és q elemű ábécé ese
tén is igaz a következő tétel: Ha n'>(qd—\)j{q—\), 
akkor az n hosszúságú, d minimális Hamming- 
távolságú lineáris kódhoz szükséges párosságvizs
gáló jegyek száma legalább qdl(q— l)~1_log9 d 
R. R. Varsamov és E. N. Gilbert egymástól 
függetlenül bebizonyították, hogy lehetséges n 
hosszúságú és d vagy annál nagyobb minimális 
Hamming-távolságú csoportkódot konstruálni 
úgy, hogy a párosságvizsgáló jegyek száma r le
gyen, ha r a legkisebb olyan pozitív egész szám, 
amelyre fennáll a következő egyenlőtlenség:

A standard elrendezéssel kapcsolatban felmerül a 
következő probléma:

Legyen V+ az összes, 0,1-ből álló szám -n-eseket 
tartalmazó vektortér additív struktúrája, és by 
ennek egy részstruktúrája, vx, v2, . . . v,. mellék
osztályvezetők, v[, Vg, . . . , \ ’r tetszőleges V+- 
ban levő elemek. Milyen V{ esetén áll fenn a

2  M*i) <1 2  M v’i)-
r—i (=1

egyenlőtlenség? Az ezen egyenlőtlenségnek a v[, 
vL . . . , vr vektorok minden választása esetén 
eleget tevő altereknek megfelelő kódokat kvázitö- 
kéletes kódoknak nevezzük. Tökéletesnek neve
zünk egy kódot akkor, ha megadható egy olyan s 
pozitív egész szám, melynél az összes s vagy annál 
kisebb súlyú kódszavak és csak ezek mellékosztály
vezetők, vagyis az előző egyenlőtlenség akkor és 
csak akkor megy át egyenlőségbe, ha minden v\ 
vektor megegyezik valamely Vj vektorral.

Annak szükséges feltétele, hogy egy (n, 1c) -kód 
tökéletes legyen, az, hogy létezzék olyan s ( <[ n) 
természetes szám, amelyre fennál a következő 
egyenlőség:

Nem sikerült eldönteni, hogy ez a szükséges fel
tétel egyben elégséges-e. Ugyanakkor semmiféle 
elégséges feltételt sem sikerült megadni, így igen 
kevés tökéletes kód ismeretes.

Az eddig ismert tökéletes kódok Hamming- 
kódok és a Golay által felfedezett kód, amelyre 
n — 23, k =  12, s — 3, a szükséges feltétel teljesü
lését a

+
23 23

( o M J 2 + 3,

azonosság mutatja.
Egy (n, &)-kódot, akkor nevezünk egy bináris 

szimmetrikus csatornára nézve optimálisnak, ha a 
hibavalószínűség nem nagyobb, mint egy tetsző
leges hasonló paraméterekkel (n , k értékekkel) ren
delkező kódnál. Másképpen fogalmazva egy opti
mális kód mellékosztályvezetőinek súly összege az 
(n, /c)-kódok között (rögzített n, k értékekre) a 
legkisebb, így a tökéletes és kvázitökéletes kódok 
optimálisak is.

n—11
1 J

<n—11 
d—2/

<  2r— 1.

Általában tetszőleges q elemű test feletti lineáris 
kód esetén

n—1
(<7-1) + (q— 1)2+ . . . +

n—11
d—2 J

(q— !)“-*<  qr— l.

A következő korlát Hamming nevéhez fűződik: 
Bármely n hosszúságú 2m -{- 1 vagy nagyobb 
minimális súlyú kód tartalmaz legalább

log
K I

\ q - D  +  f U -

n 1
+ ( q - i)mm

( q - i)2 +  - . . +

párosságvizsgáló jegyet.
D. D. Joshi bebizonyította, hogy tetszőleges 

kódban a kódszavak maximális száma N  <[ 
qn- d+i, ahol q az ábécé elemszáma, n a szóhosszú
ság és d a minimális Hamming-távolság.

E cikk keretén belül nem foglalkoztunk a cik
likus kódok tárgyalásával, melyek műszaki reali
záció szempontjából előnyös tulajdonságaik miatt a 
legelterjedtebbek. Szintén elterjedt kódtípusok a 
Hamming-kód, Bőse—Chaudhiitri-kód, Reed—Solo
mon kód, Reed—Muller-kód stb.

Az adatátvitel előzőekben vázolt kérdései első
sorban a hibavédelem szempontjából hatásos 
kódokkal kapcsolatosak. Az ebben az irányban való 
általánosításokkal kapcsolatban a korlátozott ter
jedelem miatt csak néhány irodalomra utalunk 
(nem bináris kódok [10], [11], konvoluciós kódok 
[7])-

A hibamentes átvitel mellett a másik fon
tos kérdéskör az információ gazdaságos táro
lása; ezekből a vizsgálatokból fejlődött ki a változó 
szóhosszúságú kódok elmélete: [8], [9].

A változó szóhosszúságú kódok alkalmazása a 
gazdaságos információtárolás vagyis, a redun
danciacsökkentés egyik hatásos módszere. A re
dundancia csökkentő eljárások és ezek gyakor
lati elsősorban fizikai alkalmazásaira vonatkozó 
kísérletek eredményeinek leírása [9]-ben talál
ható.
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A két szempont (biztonságos adatátvitel redun
dancia növeléssel és gazdaságos információtárolás 
redundancia csökkentésével) részben egymásnak 
ellentmondó követelményeinek összeegyeztetésére 
szolgáló algoritmus leírása található [8]-ban. A 
leírt eljárás lényege az, hogy a változó szó
hosszúságú kód szerint kódolt információ-soro
zatban rögzített, meghatározott távolságban 
ellenőrző biteket iktatunk be, amelyek rögzí
tett szóhosszúságú hibajavító kód ellenőrző jegyei 
szerepét játszák.

Példaként említjük, hogy egy (az egyenletestől 
lényegesen eltérő 16 elemű valószínűségeloszlásra 
nem redundáns kódolással4bites átlagos szóhossz) 
és 10 ~3 nagyságrendű bit meghibásodási való
színűség adódik, a [8] dolgozatban leírt kódolással 
ezen paraméterek 5,4 illetve 10~8 értékeket ve
szik fel.

Várható tehát, hogy „nem nagyon nagy” kód- 
szóhossznövekedés árán jelentős biztonsági ténye
zőt nyerünk.

A tárgykör széles körű irodalmából (több könyv 
és ezernél több dolgozat) csak néhányat adunk meg 
a legfontosabbak közül, ([2], [3], [4], [5], [6]). 
A tárgykör iránt érdeklődők magyar nyelven
[l]-ben találhatnak további eredményeket.

IRODALOM

[1.] Dénes József: Bevezetés a hibajelző, hibajavító 
kódok elméletébe Mérnöki Továbbképző Intézet 
Jegyzet 1968. 1 — 97.

[2.] Gallager, R. O.: Low density parity check codes. 
MTI Press Cambridge Mass. 1963. Oroszul meg
jelent. H3g. Mup MocKBa 1966.

[3.] 17. A. Komoe: ToBbimeHHe gocTO B epH ocra n e p e g a n u  
UIKjipOBOH HH({)OpMaUHH. H3g. CßB3b MOCKBa 1966. 

(4.] Massey, J . L .: Threshold decoding. MIT Press 
Cambridge, Massachusetts 1963. Oroszul megjelent 
H3g. M ap M ocKBa 1966.

[5.] Peterson, W.W.: Error correcting codes. MITTechn. 
Press Cambr. Mass, and Wiley New York N. Y. 
1961. Oroszul megjelent H3g. M ap MocKBa 1964.

[6.] A. n. yda/ioa, B A. Cynpyn: YsgHTOMHoe Kogupo- 
BaHne n p u  n e p e g a a e  HH<j>opMagnn gBOimubiMH aoga- 
MH. H3g. CB5I3b. MoCKBa (1964).

[7.] Berlekamp, E .R .:  A dass of convolution codes. In
formation and Control 6 (1963) 1 — 13.

[8.] Dénes, J., Schermann, K . : Variable length encodings. 
Procedings of the Colloquium on Information 
Theory organized by Bolyai Mathematical Society 
Debrecen (Hungary) 1967 141—148.

[9.] Pi. {femur. IlpenpH H T  ohbh gyöna 1968 P5—3985. 
[\0.~\ Golomb, S. W., Posner, E .C .: Rook domains, latin 

squares affine planes and error distributing codes. 
IEEE Trans. IT —10 (1964) 196-208.

11.] Ulrich, W.: Non binary error correcting codes. 
Bell System Tech. Journal 36. (1957) 1341 — 1388.

A FÖLD MÁGNESES TERÉNEK EREDETÉRŐL

Földünk úgy viselkedik, mint egy óriási mágnes, 
amelynek pólusai nem egyeznek meg pontosan a 
földrajzi pólusokkal. Ez a tény már igen régóta 
ismert. A földmágneses erőtér vizsgálata többszáz 
évvel ezelőtt kezdődött. Rendszeres méréseket 
először a hajózás céljára végeztek. A középkor 
végének és különösen az újkor elejének nagy 
felfedező utazásait az iránytű alkalmazása tette 
lehetővé. Ezért mágneses deklinációtérképeket már 
a XVI. században szerkesztettek. (A deklináció a 
mágnestű és a csillagászati észak által bezárt szög.) 
Később a földmágneses tér horizontális összete
vőjének és inklinációjának mérése is megkezdődött.

Habár a földmágneses tér létezése már régóta is
mert, mindeddig még nem tudunk válaszolni 
azonban arra a kérdésre, hogy mi okozza a föld
mágneses teret, vagy más szóval milyen fizikai 
folyamat segítségével keletkezhet a földmágneses 
tér? A gyakorlatban a Föld felszínén megfigyelt 
mágneses tér két része, a belső részre vagy alap
térre és a külső eredetű részre bontható. A külső 
rész — az általánosan elfogadott magyarázat 
szerint — a Nap hullámtermészetű és korpuszku
láris sugárzása és a magas légkör kölcsönhatásából 
származik. Elvi kérdések csak a földmágneses tér 
belső részének magyarázatában merülnek fel.

A földmágnesség kutatása folyamán nagyon sok 
elmélet született a földmágneses tér eredetének 
magyarázatára. A ferromágneses elmélet szerint 
a Föld homogén mágnesezett vasgömbnek tekint-

Le Minh Triet
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

hető és ennek a vastömegnek mágnesezettsége a 
földmágnesség. Ezt az elméletet könnyen meg le
het cáfolni, mert a ferromágneses anyagok a Curie- 
pontnál magasabb hőmérsékleten elveszítik mág
neses tulajdonságukat, pl. az acél Curie-pontja 
kb. 780 °C. Ezt a hőrmérsékletet Földünk 50 km 
mélység körül már eléri. Ennél nagyobb mélység
ben a Föld anyagának tehát már nem lehet ferro
mágnessége. Ez az elmélet ezért nem fogadható el.

1. ábra A Föld mágneses terének elemei és összetevői: 
F  a totális intenzitás 
D  a deklináció 
I  az inklináció

X , Y, Z, H az északi, keleti, vertikális, horizon
tális komponensek.
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Más elmélet szerint magyarázhatjuk pl. a föld- 
mágnességet a földkéregben keletről nyugatra 
folyó felületi elektromos áram mágneses hatásával 
is. Az elmélet azonban nem magyarázza meg az 
elektromos áram okát, és fenntartását. Van még 
több elmélet is, így pl. Barnett angol fizikus elgon
dolása értelmében minden forgatott tömegnek 
van mágneses tere. Ha viszont a forgás mágnesező 
hatását a Földre kiszámítjuk, akkor a valóságban 
mért mágneses tér értéke sokkal nagyobb a szá
mított értéknél. Tehát ezzel a hatással sem lehet 
magyarázni a földmágneses tér eredetét. Említ
hetünk még egy elméletet, amely Blackett ameri
kai csillagász nevéhez fűződik. Blackett szerint 
minden forgó égitestnek a forgás mechanikai mo
mentumával arányos mágneses momentuma van. 
Ez a feltevés azonban kísérlet utján nagyon nehe
zen bizonyítható.

Összefoglalva kimutathatjuk, hogy a Föld mág
neses terének elméletei általában két csoportra 
oszthatók: egyik csoport a Föld felszínén megfi
gyelt mágneses jelenségekből levont kísérleti fi
zikai törvényekre támaszkodik, a másik csoport 
pedig a földmágneses tér létezését az égitestek 
különleges tulajdonságának tartja.

Manapság a Föld mágneses terének eredetét leg
inkább a magnetohidrodinamikai dinamó-elmélet 
alapján magyarázzuk. A dinamó-elmélet tulajdon
képpen J. Larmortól (1919) származik, aki annak 
idején feltételezte, hogy a Nap mágneses tere egy 
dinamóhoz hasonló öngerjesztő mechanizmus se
gítségével tartható fenn. A földmágnesség dinamó
elméletében a Föld magja játsza a legfontosabb 
szerepet. Ezért mielőtt a dinamó-effektussal ma
gyaráznánk a földmágnesség okát, előbb meg kell 
ismerkednünk a Föld belső felépítésével.

Szeizmológiai mérések (a földrengésekből szár
mazó rugalmas hullámok beérkezési időpontjának 
alapján) vizsgálatából megállapítható, hogy Föl
dünk anyaga három részből — az elég vékony, 
kb. 35 km vastagságú földkéregből, az alatta 
2900 km mélységig terjedő földköpenyből és a 
2900 km-nél mélyebben fekvő földmagból — áll. 
A földmag — a jelenlegi elképzelések szerint — 
vas, nikkelből álló folyékony állapotú anyag. A 
magnetohidrodinamikai dinamó-elmélet szerint a

2. ábra A Föld belső felépítése

földmágneses tér a Föld magjának külső részében 
folyó áram mágneses hatásának tulajdonítható. 
A Föld magjának tömegsűrűsége 9,7 — 11,5 g.cm-3 
között ingadozik, hőmérséklete kb. 4500 °C, és elek
tromos vezetőképessége kb. 3.103 Ohm-1.m_1.

Mint már említettük, jelenleg a magnetohidrodi
namikai elmélet a legalkalmasabb a földmágneses 
tér keletkezésének értelmezésére. Magyarázzuk 
meg a már sokszor használt és a nem szakemberek 
számára szokatlan „magnetohidrodinamika” kife
jezést. A magnetohidrodinamika a fizikának az az 
ága, amely az elektromágneses és hidrodinamikai 
törvények alapján foglalkozik az elektromosan 
vezető folyékony közeg mozgásaival mágneses 
térben. Ezért a Föld magja mozgásainak vizsgálata 
kétségtelenül csak a magnetohidrodinamikai el
mélet alkalmazásával történhet.

Elsässer (1939) mutatta meg első ízben, hogy a 
földmágneses tér a Föld belső felépítésével kapcso
latos. Elsässer szerint a Föld magjában létező 
hőmérsékletgradiens következtében termoelektro- 
mos áram keletkezik, ennek a mágneses tere 
tekinthető a földmágneses térnek. Később Elsässer 
elgondolását fejlesztve Frankeil (1947) feltételezte, 
hogy a Föld magjában létezik egy bizonyos elsőd
leges mágneses tér, és a földmag mozgását ilyen 
mágneses térben nyilvánvalóan a dinamóban le
játszódó folyamathoz hasonló indukció kíséri. 
Éppen ezért az Elsässer—Frankell-féle elméletet 
dinamó-elméletnek nevezzük. A földmágnesség 
kialakulási folyamata a 3. ábrán látható.

Ebben a legegyszerűbb modellben a mágneses 
tér alakulása a Föld magjában a következőképpen 
történik. Tegyük fel, hogy a H 0 elsődleges tér 
homogén, a Föld magjában lejátszódó örvény 
ekvivalens egy keréktárcsával, amely co állandó 
szögsebességgel forog. Ekkor a tárcsában keletke
zik egy elektromotoros erő

E = — [v y  H0]
c

ahol fi a mágneses permeabilitás, v a lineáris se
besség és egyenlő [coXr]. Ha v, r, H() merőlegesek 
egymásra, akkor a forgási tengely és a tárcsa 
alkotója között jelentkezik egy potenciálkülönb
ség

"o

3. ábra A földmágnesség kialakulási folyamata az egy
szerű dinamó-modellben: H 0 az elsődleges mágneses 

tér, co az örvény forgási szögsebessége
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a

U = [  E dr =  — — to ra2 H n

Képzeljük el, hogy most B', C' csúszó kontaktus 
segítségével bekapcsolunk egy C, segédáramkört 
az első pillanatban az áramkörben folyó elektromos 
áram

( . 1 jtíCfú a2 „
á l  = --------—  H n

2 c

ahol a az áramkör vezetőképessége.
Ha az áram által okozott h mágneses tér iránya 

megegyezik H 0 irányával, ekkor minden fordulat
ban az általános tér H  =  I f (l-\-h fokozatosan nö
vekszik. így alakul ki a mágneses tér a Föld magjá
ban.

Ilyen modell segítségével valóban magyarázhat
juk a földmágneses tér keletkezését, de nehéz vi
szont megérteni, hogyan alakul ki az említett 
„áramkör” a Föld magjában. Azonkívül a Föld 
magjában folyó áram mágneses tere visszahat a 
feltételezett örvénymozgásokra. Ezért az Elsasser- 
modell alapján több bonyolultabb modellt java
soltak a földmágnesség keletkezésének értelmezé
sére.

Az utóbbi évek paleomágneses vizsgálatai alap
ján tudjuk, hogy a Föld fejlődése folyamán a 
földmágneses tengely iránya több ízben átfordult. 
A földmágnesség elméletének meg kellene ma
gyaráznia ezt az inverziót. Ennek a jelenségnek 
magyarázatára Rikitake (1958) japán kutató 
feltételezte, hogy a földmágneses teret kettős di
namóban történő folyamatok okozzák.

A régi elméletek helyzetéhez hasonlóan, a di
namó-elmélet is sok nehézségbe ütközik, így pl. 
a Föld magjában létező elsődleges mágneses tér 
okának értelmezése vagy a földmag és a földköpeny 
határán lejátszódó folyamatok lefolyásának tör
vényszerűségei, valamint a földmag elektromos 
vezetőképességének kísérleti becslése. Ennek elle
nére az utóbbi időben számos geofizikus kutató

BALLISZTIKUS RAKÉTÁK LŐTÁVOLSÁGA

A középiskolai fizikai szakkörön is gyakran el
hangzó kérdés a ferde hajítással kapcsolatos felada
tok tárgyalása közben, hogy a címben említett 
tényezők mennyiben befolyásolják és nehezítik 
a ballisztikai számításokat. Úgy gondolom, nem 
kell különösebben indokolni, hogy a közép vala
mint a nagy hatótávolságú rakéták esetében fel
tétlen számolni kell az említett tényezőkkel. Isme
retes ugyanis, hogy az interkontinentális rakéták 
esetében a lőtávolság 10 000 km-nél is nagyobb 
lehet. Ilyen távolságok esetén sem a Föld görbü
lete, sem a Föld forgása nem hagyható figyelmen 
kívül. A számításokat az alábbiakban légüres térre 
vonatkozóan végezzük el. Az aerodinamikai hatá
sok figyelembevétele egyébként is nagy matemati-

támogatja a sok érdekes földmágneses jelenséget, 
különösen a földmágneses évszázados változást 
sikeresen magyarázó dinamó-elméletet. Jelenleg 
általában elfogadott nézet, hogy a földmágneses 
évszázados változás oka — a földmágnesség ere
detéhez hasonlóan — a Föld magjában rejlik, 
másszóval mindkét fizikai folyamat egy földmagi 
mechanizmus keretében megy végbe. Slaucitajs 
(1948) és tőle függetlenül Barta (1951) vizsgálatai
ból kiderül, hogy a földmágneses évszázados vál
tozás nem szabálytalan, hanem benne egy kb. 
50 év periódusú folyamat észlelhető, amely való
színűleg a Föld mozgásaival kapcsolatos. Hide
(1965) szerint az évszázados változás a Föld mag
jában végbemenő szabad oszcillációk mágneses 
hatásával megegyezik. Bullard legújabb munkája
(1966) szerint a földmágneses évszázados változást 
a Föld magjában folyó lokális konvekció okozza.

Határozottan állíthatjuk, hogy a földmágneses 
tér eredetének elméletei közül a magnetohidrodi- 
namikai dinamó-elmélet közelíti meg a legjobban a 
valóságot. A dinamó-elmélet nemcsak a földmág
neses tér esetére, hanem a Földhöz hasonló boly
gók: Vénusz, Mars, .. . mágneses terének magyará
zatára is alkalmazható. A valóságban azonban sok 
jelenségnek még nincs magyarázata, de a magneto- 
hidrodinamikai kutatás fejlődésével várható, hogy 
a közeljövőben meg tudjuk magyarázni a rejtélyes 
földmágneses jelenségeket, így pl. Földünk mág- 
nességét, a földmágneses évszázados változást, 
valamint a földmag mozgásaival kapcsolatos nyu
gati irányú vándorlás okát.

IRODALOM

[l.]  Barta György—Le Mink Triet: A földmágneses alap
kutatás néhány időszerű kérdése MTA X. Osztályá
nak közleményei (1968).

[2.] Bullard E. G.: Proc. Camb. Phil. Soo. 62, 783 (1966). 
[3.] Hide R .: Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser. A. 259, 

615 (1966)
[4.] Ianovszkii B. M .: Zemnoi magnetizm, Leningrád 

(1964).
[5] Rikitake T .: Electromagnetism and the Earth’s in

terior, Amsterdam (1966).

Némedi István
Jókai Mór Gimnázium, Komárom

kai nehézségekbe ütközik. Ezen nehézségekről 
egyébként a felsorolt irodalomból tájékozód
hatunk. [2, 3]

Vizsgáljuk meg először a lőtávolság (L) vala
mint a kezdősebesség (v0) és az indulószög (ft0) 
kapcsolatát. A ú0 szöget a vízszintestől mérjük.

1. A lőtávolság kicsi (L R  ; ahol R a Föld 
sugara)

Ismeretes, hogy ebben az esetben

z ._  vo S‘n 2 &0 
9
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A Fold felületét ezen számításoknál síknak tekint
jük. Kis lőtávolság esetén ez feltétlen megenged
hető közelítés. Ismeretes továbbá az is, hogy 
a lőtávolság akkor lesz maximális ha #0 =  45°. 
Amennyiben a kilövési és a becsapódási pontot 
a Föld felszínén tehát ugyanazon magasságban 
vesszük fel, és derékszögű koordinátarendszerünk 
origóját a kilövési pontba, x tengelyét vízszintesen 
z tengelyét pedig függőlegesen vesszük fel, úgy 
a pálya egyenlete:

z — x tg d0 — xl
2 Vg cos2 ( 2 )

ami egy parabola egyenlete.
Mivel a Föld felszínét síknak tekintettük ebben 

bennefoglaltatik az is, hogy a gravitációs erő bár
mely pontban függőleges és g mindenütt állandó

2. A lőtávolság nagy.
A Földet tekintsük gömbnek, amely gravitációs 

szempontból úgy viselkedik mintha tömege a közép
pontban lenne egyesítve. Ekkor tehát centrális 
erőtérrel állunk szemben. A Newton-féle erőtör
vény, valamint a mechanikai energiamegmaradás 
és az impulzusmomentum tétele alapján levezet
hető a pálya egyenlete mint r0; v0\ és függvé
nye, ahol Tg a kilövési pont (rakéták esetén a ki
égési pont) távolsága a Föld centrumától, v0 a 
kezdősebesség és #0 ezen sebességvektornak a víz
szintessel bezárt szöge.

A pálya ellipszis lesz mindaddig, amíg va 
kisebb a szökési sebességnél. A pálya egyenlete 
polárkoordin átákban kifejezve:

ahol

V
1 — e cos cp

P
vl r\ cos2 dg

(3)

( I )

Vg r0 cos dg 
p rn ^  vlri cos2# ’ K)

és y = fM  a gravitációs állandónak a Föld tömegé
vel való szorzata.

Vizsgáljuk meg a lőtávolság és a kezdeti adatok 
kapcsolatát. Erre vonatkozóan több közelítő el
járás ismeretes.

A jelenlegi közelítés amely mint látni fogjuk 
nagyon egyszerű matematikai összefüggésekre 
vezet, azon alapszik, hogy a lőtávolságot amelyet 
a Föld egy főköríve határoz meg a PQ körívvel 
helyettesítjük. (1. ábra)

Belátható, hogy nagy lőtávolság esetén az el
térés kicsi lesz. A cp szögre egyszerű összefüggést 
vezethetünk le: (3)-ból

cos cp 1 -

es
cos cp

alapján
7 i  +  tg2<p

tg 2<p = -  ] . ( 6 )

Habevezetjük a í>0 indulószög pótszögét 0  — 
=  90°— #0 és e valamint p kifejezéseit a (6) össze
függésbe helyettesítjük, úgy

v ts  0tgcp-  8 /rn
1 +(1 — v)tg20

Jelen esetben tg 0  )> 0 és v\ v\ ra ahol
~  P ~  P

/’o

- — =  »jj a kilövési ponthoz tartozó körsebesség 
ro
(I kozmikus sebesség) négyzete, 

így vo — Y* vk és jelen esetben 0 <  v <í 1. 
Amennyiben v =  1 úgy v0-ra a körsebesség adó

dik és a lőtávolság az r 0 sugarú félkör. Ha ezt 
a Földfelszínére vonatkoztatjuk, akkor 20 000 km-t 
kapunk. A lőtávoság az előzők alapján l - 2 rn cp, 
vagy más formában

l 2 r0 arc tg v tg 0
i + ( i - * ) t g * 0  '

( 8 )

Ezen függvénynek adott v esetén van maximuma,
amely a —  == 0 feltétel alapján kapható és ígv 

d0
v 1 l1/2U  =  2r0arctg— ------ 1 . (9)
2 1 — v

Ezen maximális lőtávoLsághoz tartozó szög-
0 m =  arc tg

1
1/2

. Ezen utóbbi összefüggések

alapján elvégezhetünk néhány számítást és az 
eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk 
össze:

Kilövési magasság 
a Föld felszínétől 

számítva (km)
Max. lőtávolság 

km
Kezdősebesség 

km/sec
Indulószög

(lók)

200 8 000 6,55 28,0
200 9 000 6,79 26,0
200 10 000 6,94 24,1
200 11 000 7,10 21,8
200 12 000 7,25 19,1

8



Ezen táblázatból leolvasható, hogy általában kis 
sebességváltozásnak nagy lőtávolságváltozás felel 
meg. Pl. 7,1 km/s és 7,25 km/s között az eltérés 
150 m/s, a lőtávolságváltozás viszont 1000 km. Az 
alábbi táblázat adatai alapján amelyeket (8) alap
ján számítottunk ki még inkább rávilágíthatunk 
ezen problémákra, ahol az indulószög szerepe is 
látható:

sugaránál. Ennek alapján w0-ra az alábbi egyenlőt
lenséget kapjuk:

v0 >  vs
* 1 й

1 r 0 r0J
2,  R 2cos-//,, — —

r2 ro

Indulószög 
fok .

Kezdősebesség
m/s

Lőtávolság
méter

25 7000 9 735 426
25 7010 9 790 614
24 7000 9 744 624

A 10 m/s sebességváltozásnak tehát jelen esetben 
55 188 m lőtávolságváltozás felel meg, az 1 fok 
indulószög eltérésnek pedig 9 198 m. Ha ezek 
összegeződnek 60 — 65 km-es szórás is felléphet. 
A kezdő adatokat tehát a lehető legpontosabban 
kell meghatározni.

Könnyen belátható, hogy amennyiben a lőtávol- 
ság kicsi, l r 0 és így » < 1 ,  úgy a (8) összefüggés

ahol vsz a szökési sebesség, és mivel vsz = Y2vk, 
reális pályát úgy kapunk, ha

1

COS2 -------u о

A törtnek pozitívnak kell lennie, ami akkor áll fenn, 
ha a nevező pozitív, mivel a számláló mindig

R 2pozitív szám. így cos2$0;> — kell, hogy legyen
»0

vagyis cos §0 >  — . Adott kezdőmagasság (r0)

Z «=! 2 r0 arctg - v tg©

lesz, és így
1 + tg 2<9

v tg 0 = t g— > 
1 +  tg2 0  2 rQ

Ismét a #u szöggel számolva
V tg 0  V ctg #„

1 +  tg2 0
Innen

Z
2 r0

l
1 +  ctg2 #0

=  v sin #0 cos #0 = --- -.
2 rn

esetén tehát ú0 egy bizonyos szögnél kisebb kell, 
hogy legyen. Az előbbi kezdőmagasság esetén 
#0<C 14,2°. A (10) által meghatározott függvény
nek (mint az könnyen belátható) adott r-nél nincs 
maximuma.

Belátható továbbá az is, hogy a kezdőadatok így 
az indulószög és a kezdősebesség megváltozása 
itt jóval nagyobb mértékben befolyásolják a lő- 
távolságot. Erről (10) alapján győződhetünk meg. 
A starthely legyen ismét 200 km-re a Eöld felszí
nétől.

9

Visszakaptuk az-(l) összefüggést.
A továbbiakban vizsgáljuk meg azon esetet 

amikor a célt a hosszabbik ellipszis íven, és az 
előbbivel ellentétes irányból, vagyis hátulról köze
lítjük meg. Ismeretes, hogy a Szovjet globális 
rakéta ilyen módon közelíti meg a célt. Ebben az 
esetben lőtávolságnak az ru sugarú kör hosszabbik 
ívét vesszük, ami nagyobb mint 20 000 km. Jelen 
esetben tg 0  <  0 és így a lőtávolságra a következőt 
kapjuk:

v tg 0arctg-1 =  2 , л
(v — 1) tg2 0  1

( 10)

Ekkor 1 <j r < / 2 .  Ar  =  2 esetében éppen a szökési, 
vagyis а II. kozmikus sebesség adódik kezdősebes
ségként, és a pálya ellipszisből parabolába megy 
át. Belátható azonban az is, hogy már a szökési 
sebességnél kisebb kezdősebesség esetén is kapha
tunk olyan ellipszist amely sehol sem metszi a 
Föld felszínét. Ilyen sebességnél tehát szputnyik- 
pálya jön létre. Ez akkor következik be, ha az 
ellipszis bármelyik rádiuszvektora nagyobb a Föld

9



Innen látható, hogy a kezdősebesség 10 ra/s-nyi 
eltérésének a lőtávolságban 65 km, az indulószög 
1 foknyi ingadozásának pedig 1 511 km eltérés 
felel meg. Ezen utóbbi adat alapján 1 percnyi 
szögeltérésnek megfelelő lőtávolságváltozás köze
lítőleg 25 km. Így az előbbi kezdősebesség eltérés 
és 2 —3 percnyi szögeltérés a lőtávolságban 140 km- 
es szórást is okozhat. Figyelembe véve az egyéb 
hibalehetőségeket ez még tovább fokozódik. így 
a globális rakétának mivel az pontcélok leküzdésére 
alkalmas nagyon pontos vezérlőberendezéssel kell 
rendelkeznie. Végül [1] alapján tanulságos össze
állítani az alábbi grafikont ahol a v mint para
méter szerepel és & = 0  az általunk használt 
szög.

A Föld forgásának szerepe
Ezen tényező figyelembevétele általánosságban 
nagyon nehéz feladat. Hiszen ismeretes, hogy a 
Földhöz rögzített vonatkoztatási rendszer esetén 
figyelembe kell venni a tehetetlenségi erőket, így 
elsősorban a centrifugális és a coriolis erőt. Ezáltal 
a mozgásegyenletek megoldása matematikai nehéz
ségekbe ütközik. Bizonyos következtetéseket azon
ban enélkül is levonhatunk.

a) A Föld forgásából származó hasznos tényezők.
Ha rakétánkat a Föld forgásirányába indít juk, 

akkor az magával viszi a forgásból adódó kerületi 
sebességet, illetve annak bizonyos hányadát. Ezen 
sebességkorrekció a következő formában fejez
hető ki:

Av =  v0 cos cp cos i , (11)
ahol v0 a kerületi sebesség az egyenlítőn, cp a föld
rajzi szélesség és i a pályasík valamint az egyen
lítő síkjának hajlásszöge. Ezek szerint Av annál 
nagyobb minél közelebb van a starthely az egyen
lítőhöz és minél kisebb a pálya hajlásszöge. Legyen 
i — 65° és erre vonatkozóan állítsuk össze az 
alábbi táblázatot:

Földrajzi 
szélesség fok

Sebességkorrekció
m/s

0 196
5 195

10 193
15 189
20 184
25 177
30 169
35 160
40 150
45 138
50 126
55 112
60 98
65 83

A táblázatból levonható következtetések:
Tekintsünk egy egyfokozatú rakétát. Legyen 

a relatív gázkiáramlási sebesség w =  2500 m/s és 
tegyük fel, hogy a cél eléréséhez szükséges sebes
ség v =  2200 m/s. Erőmentes tér esetén a szüksé

ges hajtóanyag tömege ismert rakétadinamikai 
összefüggés szerint:

Mh =  mv\ew -  lj,

ahol mv a megmaradó (végső) tömeg.
Ha figyelembe vesszük a Föld forgásából szár

mazó sebességkorrekciót akkor a szükséges vég
sebesség amelyet a rakétának el kell érnie v —Av 
lesz és a hajtóanyag tömege

t v — Av \

mh — mv\e w — lj .

A végső tömeg mindkét esetben ugyanaz. Így a 
két tömeg aránya

v —  Av
W imh e — 1

1. Mozogjon rakétánk az egyenlítő síkjában 
Ebben az esetben

Av = v0 =  463 m/s.

A számítást elvégezve mh a M h-nak 70%-a, 
vagyis a hajtóanyag csökkenés 30%-os.

2. Legyen a pálya hajlásszöge és a starthely 
földrajzi szélessége 65 fok. Ekkor

Av =  83 m/s.

így a hajtóanyag megtakarítás 7% ami még 
mindig jelentős.

b) A föld forgásából származó káros tényező. 
Nagy lőtávolság esetén mivel a repülési idő is 
jelentős feltétlen figyelembe kell venni a Föld el
fordulását. Ahhoz, hogy ezen hatásról némi fogal
mat alkossunk tekintsük az alábbi feladatot:

Mozogjon rakétánk ismét az egyenlítő síkjában 
a Föld forgásirányában. A starthely vagyis amikor 
a rakéta eléri a szükséges végsebességet legyen 
a Föld felszínén.

Ha a lőtávolság 10 000 km akkor a szükséges 
kezdősebesség 7 115 m/s és az indulószög 23 fok. 
Az ellipszis íven való repülés ideje ebben az eset
ben kiszámítható, amelyre 33 perc adódik. A Föld 
ezen idő alatt egy 900 km-es körívvel fordult el. 
Így rakétánk a cél előtt 900 km-rel fog becsapódni. 
Ha azt akarjuk, hogy a célba csapódjon, akkor 
10 900 km-es lőtávolsággal kell számolni.

Ehhez 7 273 m/s kezdősebesség és 21,2 fokos ki
lövési szög tartozik. Így a szükséges sebességnövek
mény 158 m/s és az indulószög változás 1,8 fok. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a Föld forgásából 
származó sebességnyereség az egyenlítőn 463 m/s
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akkor látható, hogy az előbbi ebből fedezhető és 
így a sebességnyereség amely a Föld forgásából 
adódik 305 m/s.

Ezen vizsgálatok alapján tehát megállapít
hatjuk, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus 
rakéták esetén sem a Föld görbülete, sem a Föld 
forgása nem hanyagolható el.

RÖNTGENCSILLAGÁSZAT

A csillagászat köztudottan a legrégibb tudományok 
egyike, ahol sokan már nem is számítanak nagyobb 
újdonságokra, szenzációkra, hiszen — látszólag — 
„öreg” tudományról van szó. Valójában azonban 
azt kell megállapítani, hogy jelenleg szinte a csilla
gászat reneszánszáról lehetne inkább beszélni, 
mint elöregedéséről. Ebben a vonatkozásban még 
csak nem is a mesterséges égitestek korszakával 
kezdődő újabb égimechanikai „virágkorra” aka
runk utalni, mert bár ezen keresztül válik a csilla
gászat első ízben igazi kísérletező természettudo
mánnyá, és teljesen újszerű formában jelentkez
nek a már megoldottnak vélt égimechanikai prob
lémák, azért ez a már évezredeket megért égi- 
mechanika mai továbbfejlesztése, tehát nem vala
mi újszerű.

Inkább arra szeretnénk utalni, hogy az utóbbi 
évtizedekben a csillagászat olyan új ágai alakultak 
ki, amelyeknek még csak a tárgyát sem ismertük 
azelőtt: a rádiócsillagokra és a kvazárokra gon
dolunk. Ezek az objektumok a Világmindenségben 
egyáltalán nem tekinthetők kivételeseknek, és 
éppen ezért nagy a jelentőségük: lehetővé teszik, 
hogy ugyanazt a problémát más és más oldalról 
vizsgáljuk, és ezáltal plasztikusabb, helyesebb 
képet kapjunk, a bennünket körülvevő Világmin
denségről.

A ma csillagásza úgy jár az égitestek fajtáival, 
mint korunk fizikusa az elemi részekkel: rá kell 
jönnünk, hogy az égitestek lehetséges fajtáival 
kapcsolatos elképzeléseink túlságosan primitívek 
voltak, és csupán a technikai lehetőségek függ
vénye, hogy mikor fedezzük fel az égitestek egy 
újabb osztályát. A legutolsó néhány év alatt pl. 
egyre többet hallottunk röntgencsillagászatról, és 
mindinkább kénytelenek vagyunk tudomásul venni 
hogy ismét olyan problémakörrel állunk szemben, 
amelynek mégcsak a létezéséről sem tudtunk. De 
mit is értünk manapság röntgencsillagászaton, és 
mik a főbb problémái, eredményei? Ezekre sze
retnénk az alábbiakban néhány szóval választ 
adni. Előre kell bocsátanunk, hogy a problémák 
többségben vannak az eredményekkel szemben, 
ezért részletesebb képet adni nem tudunk; inkább 
csak a legfontosabb részleteket fogjuk kiragadni és 
vázlatosan ismertetni.

Ismeretes, hogy a csillagászat minden informá
ciót az égitestekről hozzánk érkező sugárzásból 
merít. Ez a sugárzás lehet sokféle, és már régen 
tudjuk, hogy a látható fény a felénk irányuló
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sugárzásnak csak egy része, még pedig gyakran — 
a többi sugárzáshoz képest — csak egy jelenték
telen része. Ennek a sugárzásnak nagy része azon
ban a légkör abszorbeáló hatása folytán annak felső 
rétegeiben többé-kevésbé elnyelődik, és így nem 
jut el a földfelszínen elhelyezett távcsövekbe és 
egyéb műszerekbe. A légköri abszorpció lényege a 
következő modell szerint képzelendő el:

A légkör főleg oxigénből és nitrogénből áll, még
pedig ezeknek különböző állapotú részeiből, kom
binációjából. így pl. az ismert 0 2 mellett találunk 
légkörünkben atomi oxigént és ózont (03) is. Az 
ózon úgy keletkezik, hogy az 0 2 molekulák foton
abszorpció mellett 0  atomokká disszociálnak. Ez a 
folyamat néhány tíz km magasságban történik, 
mégpedig főleg a 2420 Á hullámhosszúságú fény 
fotonjainak hatására. Ha egy ily módon frissen 
keletkezett O atom összeütközik egy 0 2 molekulá
val, akkor adott körülmények között 0 3\(ózon) 
molekula jöhet létre belőlük. A létrejövő ózon saját
sága az, hogy igen erős mértékben elnyeli a 2000— 
3000 Á közötti hullámhosszakat. Azt is lehetne 
tehát mondani, hogy az ultraibolya sugárzást az az 
ózon nyeli el, amelyet maga az ultraibolya sugárzás 
hoz létre. Ezek mellett a közönséges légköri nitro
gén és oxigén is betölti szerepét az abszorbcióban: 
teljes mértékben elnyeli a 2000 Ä alatti sugárzást. 
Végeredményben tehát a spektrumot a légkör a 
3000 Á-nél lezárja, az ennél rövidebb hullám- 
hosszúságú sugárzás elnyelődik.

Ez a légköri abszorpció érthetővé teszi, hogy 
miért nincs a csillagok spektrumfelvételein ultra
ibolya tartomány, noha a negatívanyag érzékeny 
az UV sugárzásra is. A probléma vizsgálata azon
ban azt is kiderítette, hogy tulajdonképpen csak 
néhány tíz km-es légréteget kellene kiiktatni 
ahhoz, hogy a spektrumok az UV vagy annál 
rövidebb hullámhosszú tartományban is leképeződ
jenek. Érthető tehát, hogy a csillagászok már kez
dettől fogva érdekelve voltak a háború után meg
indult rakétakísérletekben, sőt az első rakétakí
sérleteket kimondottan csillagászati céllal végez
ték. Azóta a rakétatechnika már igen nagyot fej
lődött, és bevonult a hétköznapi csillagászatba. Az 
utolsó húsz évben nagy számmal küldtek fel műsze
reket a légkör elnyelő rétegei fölé, hogy ott olyan 
sugárzásokat is észleljenek, amelyeket a föld fel
színén nem lehet. Ilyen rakétás kísérletek kezdet
ben főleg a közeli ultraibolya sugárzással kapcsolat
ban szolgáltattak igen értékes információkat.
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Később aztán egyre rövidebb hullámhosszúságú 
sugárzást sikerült észlelni, és így sor kerülhetett 
egy speciális kísérletre is. Asztrofizikai hipotézisek 
szerint ui. a Napban, pontosabban a koronájában 
lejátszódhatnak olyan folyamatok, amelyek eset
leg kimutatható erősségű röntgensugárzással jár
nak. Ezért került sor 1950-ben egy olyan rakéta 
felbocsátására, amelyet a Nap felé irányítottak. 
A rakéta olyan detektorokat vitt magával, ame
lyek alkalmasak a röntgensugárzás kimutatására. 
A kísérlet sikerrel járt: a műszerek kétségkívül 
kimutatták, hogy a Nap röntgensugárzást is 
bocsát ki magából. A későbbiekben egyre tökéle
tesebb műszerekkel folytatták a Nap röngensugár- 
zásának vizsgálatát, és így csakhamar kiderült, 
hogy a Nap röntgenképe nem egyenletesen világos, 
hanem csak egyes részeken láthatók sugárzó gócok. 
Emellett a sugárzás intenzitása erősen változó, és 
rendszerint aktív vidékekkel kapcsolatos. Felme
rült annak lehetősége, hogy a röntgensugárzást 
napkitörések előrejelzése szempontjából is lehetne 
hasznosítani, mivel rendszerint egy aktivitási góc 
kialakulásának kezdeti stádiumában is már kellő 
intenzitású.

Az első észlelések és a később felvett energia- 
spektrumok legnagyobbrészt igazolták a hipotézi
seket, nem adódtak különösebb nehézségek. Logi
kusnak tűnt tehát az a feltételezés, hogy mivel a 
Naphoz hasonló csillagokban nagyjából hasonló 
folyamatok játszódnak le, így azok is sugároz
hatnak a röntgen tartományban. A számítás azon
ban csakhamar kimutatta, hogy a csillagok légkö
rében feltételezett folyamatok olyan gyenge rönt
gensugárzást eredményeznek, hogy az a csillagok 
rendkívül nagy távolsága mellett egyáltalán nem 
mutatható ki mai műszereinkkel. Az 1960-ban 
végzett ellenőrző mérések igazolták ezt a feltevést: 
a rakétás kísérlet negatív eredménnyel zárult, 
vagyis az a röntgensugárzás, amelyet feltételeztek, 
az észlelhetőség szintje alatt van.

Két évvel később azonban nagy meglepetés tör
tént. Ennek előzménye az volt, hogy elméleti meg
fontolások alapján valószínűnek látszott, hogy a 
Holdnak is van egy igen gyenge, de esetleg kimu
tatható röntgensugárzása. Ezért a kérdés tisztázá
sára egy amerikai kutatócsoport (Gursky és tsai) 
1962-ben fellőtt egy rakétát. A műszerek a Hold 
irányában semmiféle röntgensugárzást nem tud
tak ugyan kimutatni, de a kutatók legnagyobb 
megrökönyödésére az égbolt egészen más irányából 
jövő igen erős röntgensugárzást regisztráltak! 
Tekintve, hogy a műszerek a Holdra voltak fóku
szálva, és főleg mert ezek a kezdeti Röntgen
detektorok nagyon gyenge felbontóképességűek is 
voltak, így a sugárforrás helyét nem lehetett beha
tárolni, de létezése kétségtelenné vált. Ez az ész
lelési eredmény izgalomba hozta a kutatókat, 
mert az új sugárzás lényegesen erősebb volt a Nap
ból jövőnél, és sejtelmük sem volt róla, hogy hon
nan jöhet, vagy hogy mi okozza? Megjegyezzük: a 
röntgencsillagászat kezdetét ettől a nevezetes 
kísérlettől lehet számítani, mert ekkor észlelték az 
első ún. röntgencsillagot.

1. ábra A Crab-köd képe. A szaggatott vonalak mutatják 
a Hold szélének helyzetét a rakéta startjától számí
tott másodpercekben. A kör jelzi a röntgenforrás felté

telezettméreteit (1964. július 7. kísérlet).

Az első észlelésen felbuzdulva a kutatócsoport 
még ugyanabban az évben újabb kísérletet hajtott 
végre, de sikertelenül: nem tudták megtalálni a 
már egyszer regisztrált röntgenforrást! Harmadik 
kísérletük alkalmával azonban (1963. június) ismét 
szerencséjük volt, ismét észleltek az égboltnak 
ugyanarról a részéről, mint korábban, egy erős 
röntgenforrást. Közben egy másik csoport (Fried
man és tsai) szintén foglalkozni kezdett a témával, 
és egy 10 fokra korlátozott látómezejű detektor
ral végeztek észlelést. Letapogatták az égbolt nagy 
részét, és 2 röntgenforrást regisztráltak. A kettő 
közül az erősebb intenzitású azonos volt a másik 
csoport által felfedezettel, és a Scorpio csillagkép 
területére esik. Már az első mérések azt mutatták, 
hogy nem nagy kiterjedésű, 0,2 foknál kisebb átmé
rőjű forrásról van szó, amely nem esett egybe 
egyetlen addig ismert rádióforrással vagy szokat
lanul viselkedő optikai objektummal sem. A másik 
röntgenforrás viszont — a mérési pontosság hatá
rain belül — egybeesett a Crab-köddel. Az utób
bival kapcsolatban megemlítjük, hogy az valószí
nűleg a kínai feljegyzések szerint 1054-ben meg
figyelt szupernóva-robbanás maradványaival azo
nos.

A mért röntgensugárzási intenzitásokkal szem
ben értetlenül álltak — és bizonyos szempontból 
állnak még ma is ! — a szakemberek. Eddigi elkép
zeléseinkkel nem lehet ilyen erős sugárzást meg
magyarázni. A sugárzás rejtélyének megfejtésében 
lényeges lehet pl. azt tudni, hogy milyen kiterje
désű maga a röntgenforrás? A kérdésnek 20. szá
zadi módszerekkel való eldöntésére hamarosan 
alkalom kínálkozott: kiszámították, hogy a Hold 
1964. július 7-én el fogja fedni a Crab-ködöt. Ezért
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a fedés időtartamára felküldtek a légkörön kívülre 
egy rakétát, amely folyamatosan észlelte a Crab- 
ködből jövő sugárzást, mindaddig, míg a Hold azt 
el nem fedte. (1. ábra). A sugárzás intenzitásának 
alakulásából és a rakéta helyzetének ismeretéből ki 
lehetett számítani, hogy a sugárzás a köd melyik 
részéből jön. A tényleg szellemesnek mondható 
kísérlet ragyogóan sikerült, és eredményeként meg
tudtuk, hogy nem a Crab-köd egésze sugározza a 
röntgensugarakat, hanem csak egy kisebb központi 
része. Persze, ez a „kisebb” rész is nagy, kb. 1 
fényév átmérőjű. Később ezt a mérést még finomí
tották és kissé helyesbítették is: a Crab-köd rönt
genképe csaknem akkora, mint az optikai, és a két 
kép központja 20" mérési pontossággal egybeesik. 
Mindkét mérés közös eredménye, hogy a röntgen- 
forrás nem pontszerű, hanem nagyon is kiterjedt 
objektum.

Közben egymás után újabb röntgencsillagokat 
fedeztek fel, de egyiknek az optikai azonosítása 
sem sikerült, vagyis nem tudták megállapítani, 
hogy melyik látható objektumból erednek a rönt
gensugarak. Ez a probléma, amely ma is a legnehe
zebbek egyike, a röntgendetektorokkal függ össze. 
A mérések technikai oldalával itt nem áll módunk
ban foglalkozni, mert igen sokféle megoldást fej
lesztettek ki. A legtöbb mérést azonban akövetkező 
séma alapján lehet elképzelni:

A rakétát fellövés közben egy tengelye körül 
stabilizálják, és e tengely körül való forgás közben 
kisebb-nagyobb sebességgel lepásztázzák az eget. 
A röntgensugárzás észlelésére valamilyen, pl. 
Geiger-számlálót ill. több számlálót egyidejűleg 
használnak. A számláló által bizonyos időinter
vallumban adott impulzusok száma méri a sugár
zás intenzitását, és ezeket az adatokat telemetrikus 
úton juttatják a földi megfigyelő állomásra. A su
gárzásmérésekkel egyidejűleg egy vagy több kame
ra sűrű időközökben (pl. másodpercenként) készít 
felvételt a csillagokról, hogy később azonosítani 
lehessen a detektor tengelyének irányát, vagyis a 
röntgenforrás pozícióját. A detektor és a kamera 
tengelyének párhuzamosítását még fellövés előtt 
végzik. Fenti elvi működés mellett egy észlelt 
röntgenforrás pozíciójának meghatározása — csil
lagászati értelemben — csak durván lehetséges. 
A főbb hibák a következők: 1. a kamera és a detek
tor tengelye nem teljesen párhuzamos, 2. a detek
tor pillanatnyi tengelyhelyzetét az általában 
rövidfókuszú kamerák segítségével nem lehet nagy 
pontossággal meghatározni és 3. az észlelési görbe 
alapján pontatlanul lehet meghatározni az idő
pillanatot, amikor a sugárforrás a detektor közép
pontján áthaladt. A három hiba közül a legutóbbi 
a legsúlyosabb. Mindezek eredményeként a rönt
gencsillagok optikai megfelelőjének a megkeresése 
igen nehéz feladat és eddig még csak nagy erőfe
szítések árán, és akkor is csak 1 — 2 esetben 
sikerült.

Ma már annyira tökéletesítették az észlelőberen
dezést, hogy a sugárforrás helyét a négyzetfok 
tört részével meg tudják határozni, de adott eset
ben a hibanégyszögben még mindig néhány tucat

csillag lehet! Így tehát ma még a szerencse is 
közrejátszik abban, ha egy sugárforrást optikailag 
is azonosítani tudnak. A Crab-köd után a Sco X-l 
volt az, amelyet elsőnek sikerült azonosítani. (2. 
ábra). Az azonosítást az 1966. március 8-án készült 
észlelés alapján hajtották végre. Az észlelést spe
ciális detektorokkal végezték, és a detektorok elé 
helyezett dróthálóval nagyban fokozták a pozíció
meghatározás pontosságát, mivel csak bizonyos 
irányokból jövő sugárzást regisztráltak egy adott 
pillanatban. így a mérés alapján két pozíciót 
kaptak a Sco X-l helyére: mindegyik területe 
1'X2'  volt, és egymástól 5' távolságban voltak. 
Az is kiderült, hogy a sugárforrás nem kiterjedt 
(mint a Crab-köd), hanem átmérője kisebb 20"- 
nél. Az azonosítást tokiói csillagfelvételek alapján 
végezték bizonyos előzetes megfontolások alapján. 
Az első feltevés az volt, hogy az objektum csillag- 
szerű, ami a kapott átmérőből következett. A 
röntgencsillag energiaspektrumának tanulmányo
zása és a látható tartományra való extrapolálása 
pedig azt adta, hogy vizuális fényességének lega
lább 13 magnitúdónak kell lennie, és a csillag 
kékszínű, végül az is valószínűnek látszott, hogy 
nagy ultraibolya excesszusa lesz.
Az egyik hibanégyszögben csak 16 magnitúdónál 
halványabb csillagok vannak, tehát a feltevések 
szerint az kiesett. A másikban, sőt 1/2 fokos kör
nyezetében is csak egyetlen olyan csillag van, 
amely fenti feltevéseknek eleget tesz, így viszony
lag egyszerűen sikerült azonosítani a Sco X-l rönt
gencsillagot, amely az égboltnak legerősebb rönt
genforrása, és kb. tízszer erősebb a Crab-ködnél. 
Az azonosított 12,8 magnitudós csillag optikai 
vizsgálata érdekes eredményeket adott. Legelő
ször is bizonyossá vált, hogy nem szupernóva ma
radványról van szó, mint a Crab-köd esetében. Ha 
az eddigi színképek közé kellene besorolni a csilla
got, akkor leginkább postnóvának lehet tekinteni 
a spektrális tulajdonságok alapján (vonalak fajtái, 
intenzitása és szélessége). Jellemző, hogy szín
képében a hidrogénvonalak emisszióban vannak, 
jelen van a Hell, és jól láthatóan abszorpcióban

2. ábra A Sco X —1 röntgenforrás optikai azonosítása. 
A nyíllal jelzett pont a forrás feltételezett helye.
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van a Call intersztelláris K vonala. Postnóvákhoz 
hasonlóan itt is jelentkezik a Balmer-vonalak in
tenzitásának néhány nap alatti nagy intenzitás- 
változása. Érdekes módon azonban a nóvákra 
jellemző rövidperiódusú radiális sebességváltozás
nak nem találták nyomát. Úgy lehetne mondani, 
hogy noha spektruma leginkább a postnóvákéhoz 
hasonlít, azért spektrális tulajdonságainak összes
sége egyetlen addig ismert postnóváéval sem azo
nos.

Egy későbbi, 89 órás megfigyelési periódus ered
ményeként ma azt is tudjuk, hogy a Sco X-l tkp. 
egy fler típusú csillag, amely a megfigyelési idő 
12%-ában villogásszerűen mutat rendszertelen 
fényingadozásokat („flickering”). Az ingadozá
sok időtartama percnyi nagyságrendű, amplitúdója 
0,1—0,2 magnitúdó, és ilyen „fellobbanások” 
2—3-as csoportokban jelentkeznek akkor, amikor a 
lassú fényváltozások fényesebb szakaszaiban van a 
csillag. Érdekes és rendkívül fontos megállapítás 
adódott az energiaspektrum vizsgálatából is: a 
csillag a röntgentartományban kereken 1000 
(ezer)-szer erősebben sugároz, mint a látható tar
tományban.

A Sco X-l azonosítása feleletet adott egy-két 
kérdésre. így pl. nem tartható az Oda-Sklovszky- 
féle hipotézis, amely szerint a Sco X-l egy olyan 
régebbi szupernóva maradvány, amely viszony
lag közel van, és ezért központi magja, amely már 
néhány ívpercnyire kiterjedt, oly kicsiny felületi 
fényességű, hogy a láthatóság határa alatt van. 
A 20"-nél kisebb átmérő ui. kizárja ezt a lehető
séget. De figyelembe kell azt is venni, hogy a szu
pernóvák kb. 1000km/sec sebességgel expandálnak, 
így az adódik, hogy a Sco X-l nem lehetne idő
sebb 50 évnél, ha szupernóva maradvány lenne. 
Pedig nagyon valószínűtlen, hogy akkor a szuper
nóvakitörést ne észleltük volna.

A spektrális tulajdonságokból adódó következ
tetés, ti., hogy postnóváról van szó, felvetette a 
kérdést, hogy lehetséges-e a feltevés ? A posztnóvák 
általában változó fényűek, és többnyire optikai 
fékezési sugárzásból származó folytonos kék spekt
rumot mutatnak. A gáz gerjesztési mechanizmusa 
a csillagban, és a gáz kinetikus hőmérséklete isme
retlen. De ha a gáz — legalább egyes tekintélye
sebb részeiben — eléri a T =  5 • 107 K° hőmér
sékletet, akkor képes lehet (energetikai szempont
ból) a Sco X-l-nél tapasztalthoz hasonló nagyság- 
rendű sugárzásra. Magára a mechanizmusra vonat
kozóan csak feltevésekkel élhetünk, és meg kell 
jegyezni, hogy természetszerűleg lehetséges, hogy a 
posztnóváknak csak egy kis része rendelkezik 
ilyen nagy kinetikus energiával. Mindenesetre még 
sok hasonló objektummal lehet számolni, ha figye
lembe vesszük, hogy az általunk eddig ismert 150 
posztnóva milyen kevés. Galaxisunkban ui. becs
lés szerint évi 30 nóvakitörés történik !

Az eddigiek tehát eldöntötték azt, hogy legalább 
kétfajta röntgencsillagot kell megkülönböztet
nünk: szupernóvamaradványokat és posztnóvá- 
kat. Logikus volt a kérdés megfordítása: vajon 
minden posztnóva röntgenforrás-e ? A kérdés

eldöntésére 1966. októberében Giacconi és tsai egy 
újabb rakétás kísérletet végeztek, amelynek folya
mán letapogatták 6 régi nova helyét: P Cyg, Q 
Cyg, CP Lac, Y 404, DI Lac, V 450. A hatposztnóva 
közül egyetlen egy sem sugároz kimutatható inten
zitással ! Pedig a Sco X-l azonosításánál bevált 
gondolatmenet alapján a várható intenzitásnak 
akár a 2%-át is ki lehetett volna mutatni, tehát az 
eredmény teljesen negatívnak tekinthető.

A következő lépésben Fisher és tsai megvizsgál
ták Kepler és Tycho Brache szupernóvamaradvá
nyait, és ott is teljesen negatív eredményt kaptak, 
így tehát az eredmények mellett egyre inkább 
jelentkezni kezdtek a problémák is, mihelyt a 
mérési eredmények interpretálására került volna a 
sor. Az egyik tendencia az, amely mutatja, hogy a 
röntgencsillagok száma nem kicsi (ma már csak
nem 50 röntgencsillagot ismerünk!), tehát egyál
talán nem valami kivételes jelenségről van szó, 
hanem az égitesteknek egy teljesen ismeretlen, 
számunkra új osztályáról. Másrészt azonban na
gyon nehéz a jelenségeket értelmezni a — pillanat
nyilag legalábbis úgy látszik ! — nagy sokféleségük 
miatt. Az említett negatív eredmények utalnak a 
megfelelő koncepció hiányára. Kiegészítésként 
megemlítjük, hogy pl. a Magellán Felhők sem 
mutatnak semmiféle röntgensugárzást, ami azzal a 
következtetéssel jár, hogy — figyelembe véve a 
kb. 50 kpc-os távolságot, de elhanyagolva az 
intersztelláris abszorpciót — a Magellán Felhőkben 
a Crab-ködhöz hasonló intenzitású röntgencsilla
gok száma nem haladhatja meg a 100—200-at.

Az elmúlt évek folyamán felfedezett röntgen
csillagokat több ízben észlelték, némelyiket soroza
tosan. így aztán ismét újabb problémák kezdtek 
jelentkezni. Kiderült, hogy egyes röntgencsillagok 
intenzitása meglehetősen állandó (pl. Tau X-l, 
Sco X-l, stb.) Akadtak azonban olyanok is, ame
lyek egyértelműen változtatják intenzitásukat. 
Sőt, egész rejtélyes változások is akadnak. így pl. 
kiderült, hogy a Cas A rádiócsillag egyúttal rönt
gensugarakat is bocsát ki magából. A méréseket 
azonban hamarosan mások kétségbevonták, sze
rintük a Cas A-ból semmiféle röntgensugárzás 
nem jön. Mindkét mérésnél az etalon szerepét a Sco 
X-l és a Tau X-l töltötte be. így nem maradhat 
más következtetés, mint az, hogy a Cas A (és 
ugyanígy az M87-es rádióforrás is !) változó intenzi
tással sugároz röntgensugarakat, és az intenzitás 
időnként az észlelhetőség határa alá esik. Hozzá 
kell azonban még fűzni azt is, hogy a változandó- 
ság ténye mellett még egy faktor is szerepet játsz
hat, ti. a pozíciómeghatározás bizonytalansága, 
így lehetséges az is, hogy nem a vélt két optikai 
objektumról van szó, hanem a közelükben levő 
más, eddig ismeretlen csillagról. Amennyiben 
mégis az M87-es lenne az egyik objektum (ami 
nagyon valószínű), kiderül, hogy míg a Sco X-l 
röntgensugárzása ezerszerese az optikainak, addig 
az M87-nél a röntgensugárzás teljes fluxusa kb. 1 
nagyságrenddel kisebb a teljes optikai sugárzásnál, 
de ugyanakkor kb. 50-szerese a rádiótartományban 
észlelhetőnek.
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3. ábra A Cen X —2 röntgenforrás optikai azonosítása.
A nyíl jelzi a röntgenforrás feltételezett helyét.

Érdekességként megemlítjük, hogy hasonlóan a 
fentihez, a 2C273 kvazár esetében is Friedman és 
tsai határozottan kimutatták a röntgensugárzást, 
míg mások regisztrátumaiban ezt nem lehet 
kimutatni — itt is valószínű a változó intenzitás, 
ha figyelembe vesszük, hogy gyakorlatilag minden 
mérést rendszerint a Sco X-l-en kalibrálnak!

A változó röntgenforrások közül kiemelkedik a 
Cen X-2. (3. ábra). Az alábbiakban táblázatosán 
közöljük, hogy kik és mikor mekkora energia
fluxust mértek a röntgentartományban: (2—5 keV 
között)
1965. okt. 28 Grader et al. F =  1 • 10-9 erg cm-2

s -1
1967. ápr. 4. Harries et al.

Francey et al. =  1,1 • 10~7 
1967. ápr. 10. Cooke =  1,6 • 10~7
1967. ápr. 20 Harries+ Francey =  7,5 • 10-8 
1967. május 18 Chodil és tsai =  2,6 ■ 10~8
1967. szept. 28. Chodil és tsa =  3,0 • 10-9

Megjegyezzük, hogy egyrészt minden mérésnél 
megtörtént a műszereknek a Sco X-l-en való ka
librálása, tehát működési zavarok ki vannak zárva. 
Másrészt az első adat tulajdonképpen azonos a 
zörejszinttel, amely az égi háttérsugárzással te
kinthető egyenlőnek, így tehát az első mérés ide
jén a Cen X-2 még nem is szerepelt röntgencsillag
ként ! A további adatok elemzése azt mutatja, 
hogy 1965. október és 1967. április között az objek
tum röntgenintenzitása legalább százszorosára 
nőtt. További néhány nap alatt ez a megnöveke
dett intenzitás még másfélszeresére nőtt, majd 10 
nap alatt felére csökkent, vagy ha úgy tetszik: 
ápr. 10 és május 20 között 1/5-ére csökkent, és 
további 3 hónap alatt szinte eltűnt. I tt tehát ismét 
egy rejtélyes jelenséggel állunk szemben: vannak 
olyan röntgencsillagok, amelyek csak rövid ideig 
észlelhetők, bár akkor igen nagy intenzitással (a

Cen X-2 a maximumában erősebben sugárzott, 
mint a legfényesebb röntgencsillag, a Sco X-l !) 
sugároznak. Lehet, hogy a folyamat visszatérő, de 
az is lehet, hogy nóvaszerű kifényesedésről van 
szó. A röntgensugárzásnak fent részletezett alaku
lása teljesen megfelelne az optikai nóvák fénygör
béi menetének is.

A Cen X-2 egyike azon keveseknek, amelyiknek 
az optikai azonosítása sikerrel járt. Tekintve, hogy 
a pozíciómeghatározás pontossága az utolsó két 
évben lényegesen megjavult, nem is volt túl nehéz 
feladat. A jelzett vidéken egy feltűnően kék objek
tumot kellett megkeresni, amely nem halványabb 
14 magnitúdónál (energiaspektrum alapján). Sze
rencsére, csak egyetlen objektum jöhetett számí
tásba, mégpedig az NGC 5189 gázködben levő 
egyik csillag, amelynek fényessége tényleg 14 magn. 
A csillag optikai vizsgálata kimutatta, hogy az 
nemcsak a röntgen, hanem az optikai tartomány
ban is változó. Azt, hogy postnóva lenne, még nem 
sikerült kimutatni! A dolognak azonban van még 
egy csattanója is. Herschel tulajdonképpen ezt a 
ködöt is lerajzolta, és rajzán a szóbanforgó köd 
minden egyes csillaga szerepel, de ez az egy nin
csen ra jta ! Vajon Herschel valamilyen fatális 
véletlen folytán kihagyta volna ? Ez kevéssé hihető. 
Akkor pedig csak az lehet a magyarázat, hogy a 
csillag annak idején, 1835-ben még lényegesen 
halványabb volt, mint az utolsó 50 évben, amikor 
fényingadozásai nem túl nagy határok között 
mozognak. A csillag mindenesetre optikailag is 
rendkívüli objektumnak tekinthető.

A már azonosított röntgenforrások optikai meg
felelőinek spektroszkópiai vizsgálata folyamatban 
van, és így napról napra pontosabb adatok birto
kába jutunk. Kiderült pl., hogy a Sco X-l és a 
Cyg X-2 sugárforrások közös vonásokat mutatnak, 
és mindkettőt szoros kettős csillagnak tartják. 
Ugyanakkor mindkettő mutat olyan vonásokat, 
amelyek a posztnóvákra jellemző: a karakterisz
tikus spektrum, a fényfluktuációk és pekuliáris 
fény. Érdekes módon azonban a Sco X-l-nél a 
radiális sebességváltozás nincs meg, a Cyg X-2-nél 
pedig megvan: úgy látszik, ez a röntgensugárzás 
szempontjából nem játszik szerepet. A Cyg X-2 
spektruma arra utal, mintha spektroszkópiai 
kettősről lenne szó. Az egyes hullámhosszakhoz 
tartozó vonalakból különböző radiális sebességek 
adódnak, így a Call-nél és a Balmer-sorozat ala
csonyabb tagjainál, ami gázkiáramlásokra utal. 
Ez pedig szoros kettősökre jellemző.

A sugárzás legnagyobb része a Cyg X-2 esetében 
egy G típusú szubtörpétől jön. Az említett szín
képi változások vagy gázkiáramlásokra, vagy 
legalább egy második komponensre, vagy mind
kettőre utalnak. Míg a Sco X-l-nél szinte bizo
nyos, hogy olyan kettőscsillag, amely posztnóva, 
addig a legújabb vizsgálatok szerint a Cyg X-2 
kettős vagy többszöröscsillag ugyan, de nem fel
tétlenül posztnóva. Keresték már azt is, hogy vajon 
ez a két kettős csillag (Sco X-l és Cyg X-2) miben 
különbözik az egyébként ismert kettősöktől, hogy 
így olyan ismérvre tegyenek szert, amely más
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kettősöknél is utalhat a röntgensugárzás jelen
létére. A spektrum általános képe mindkét rönt
gencsillagnál normálisnak látszik. A nagy negatív 
radiális sebességek, amelyeket a Call abszorpciós 
vonalaiban találtak nem általános ugyan, de más 
kettősöknél is előfordul, ahol erősebb gázkiáramlá
sok szerepelnek. Hasonlóan a néhány óra alatt 
bekövetkező fényingadozások más kettős rend
szernél is ismertek, pl. UX Mon-nál, tehát ez sem 
lehet összefüggésben a röntgensugárzással, össze
gezve azt lehet mondani, hogy az eddigi spektrosz
kópiai vizsgálatok nem tudtak semmi különlegeset 
kimutatni a röntgencsillagoknál. Kiegészítőleg 
pedig következik, hogy noha a csillagok tekintélyes 
része kettős, csak nagyon kevésben valósulnak 
meg azok az ismeretlen feltételek, amelyek nagy
intenzitású röntgensugárzáshoz vezetnek.

Az általánosításra való törekvés nem mindig 
eredménytelen. Meg lehetett pl. állapítani, hogy a 
röntgenforrások zöme a Galaktika síkjában vagy 
ahhoz közel helyezkedik el (4. ábra). Ebből joggal le
het arra következtetni, hogy a röntgencsillagok nagy 
része Galaktikánk tagja. Feltűnő, hogy a galaktikus 
hosszúság szerinti eloszlás teljesen aszimmetrikus. 
A galaktikus hosszúság szerinti eloszlás nagy ha
sonlóságot mutat a H II eloszlással, ami viszont azt 
sugallná, hogy a röntgencsillagok főleg a spirál
karokban helyezkednek el. A spirálkarokban való 
elhelyezkedés viszont az objektumok fiatal korára, 
és az ezzel kapcsolatban várható gyors fejlődésre 
utal. Mindezek természetesen csak olyan követ
keztetések, amelyek esetleg még meg is dőlhetnek.

A megfigyelési adatok lezárásaként megemlít
jük 3 kaliforniai egyetem munkatársainak kísér
letét. ők arra a gondolatra jutottak, hogy érdekes 
lenne az eget a lágy röntgensugarak hullám
hosszán is letapogatni, és ezért egy a 44—70 Á 
tartományban dolgozó detektort küldtek fel raké
tával. Kísérletükben mind a Crab-ködöt, mind a 
Sco X-l-et sikerült regisztrálniuk, amivel egyúttal

a detektor orientációját is pontosabbá tudták 
tenni. E kettőn kívül diszkrét forrásokat nem is 
találtak, de egy igen érdekes megfigyelést tettek: 
azt, hogy egy állandó röntgen-alapzajt kaptak 
ugyan, de ennek intenzitása a galaktikus szélesség 
függvénye. A Tejút centrális vonalán volt a leg
gyengébb, a pólusok felé közeledve egyre erősebb, 
vagyis a galaktikus egyenlítő lágy röntgenképe 
sötét volt, a többi rész a pólusok felé egyre világo
sabb. I tt szoros analógia kínálkozik az extragalak
tikák előfordulásával. Ismeretes, hogy az extra
galaktikák is „elkerülik” a kisebb galaktikus szé
lességeket, és ezt a jelenséget egyszerű módon az 
intersztelláris abszorpcióval magyarázzuk. Míg 
azonban az extragalaktikák esetében az abszorp
ciót intersztelláris por okozza, addig a lágy röntgen- 
sugarak esetében valószínűleg az intersztelláris H 
és He okozhatja az észlelt jelenséget. Ha a jelenség 
értelmezése helyes, akkor ez egyúttal extragalak
tikus röntgensugárzás létezését bizonyítja. Ez 
annál inkább sem lenne hihetetlen, mert elméleti 
munkák e kísérlettől függetlenül is kimutatták, 
hogy a galaxisképződés korai stádiuma együtt jár
hat intenzív röntgensugárzással, ami az extra- 
galaktikák számát tekintve lényegesen hozzájárul
hat a háttérsugárzás intenzitásának kialakításához.

Fentiekben igyekeztünk számot adni azokról az 
észlelési eredményekről és a velük kapcsolatos 
problémákról, amelyek eddig ismeretessé váltak. 
Nem szóltunk még arról, hogy az észlelt jelensége
ket hogyan lehetne értelmezni. Azt, hogy ez a 
pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok alapján 
rendkívül nehéz feladat, azzal szeretnénk szemlél
tetni, hogy összefoglalóan felsoroljuk mindazokat a 
szempontokat, amelyekről egy elméletnek számot 
kellene adnia. Ezek nagyjából a következők:

1. Már kb. 50 röntgencsillag ismeretes, ami arra 
enged következtetni, hogy nem valamely elszigetelt 
vagy kivételes jelenségről van szó, hanem az égi
testeknek egy vagy több új osztályáról.

4. ábra A röntgenforrások a galaktikus egyenlítő tájain sűrűsödnek.
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2. A röntgensugárzás az optikainak törtrésze 
lehet, de ugyanúgy előfordul olyan röntgensugár
zás is, amely az optikainak százszorosa, ezer
szerese.

3. A röntgenforrás lehet szupernóvamaradvány, 
de nem minden szupernóvamaradvány egyúttal 
röntgencsillag. Ugyanezt mondhatjuk el a post- 
nóvákról, kettős csillagokról, rádiócsillagokról, 
sőt kvazárokról is, vagyis: van köztük röntgen- 
forrás, de távolról sem mindegyik az.

4. A röntgencsillagmodellnek olyannak kell 
lennie, hogy meg lehessen vele magyarázni az 
állandó és változó intenzitású sugárzást, sőt a 
rövid idő alatti — nóvaszerű — „fellángolást” is.

5. A röntgenforrások kerülik a nagyobb galak
tikus szélességeket, és feltehetően a spirálkarok
ban helyezkednek el nagyobb számmal. (4. ábra.)

6. A sugárzás lehet extragalaktikus eredetű is.
Belátható, hogy az elméletnek, amely ezeket a

jelenségeket egységes magyarázattal egybefogja, 
meglehetősen átfogónak kell lennie. Feltehető, 
hogy nem is egyetlen hipotézis ad majd feleletet a 
problémákra, könnyen lehet, hogy nagyon külön
böző jelenségek kívülről nézve egységes megjele
nési formájáról van szó.

A hipotézisek felépítéséhez az észlelt energia- 
spektrumok szolgáltatnak némi alapot. Sajnos, az 
észlelt energiák — a mérési pontosságon belül —- 
nem döntik el egyértelműen még azt a kérdést 
sem, hogy milyen típusú az energiaspektrum. Leg
többször egyaránt fedi az észleléseket egy exponen
ciális eloszlású energiaspektrum, amelynek alakja: 
(1/E) • e~ElkT, és amely pl. egy ritka és forró plaz
ma termikus sugárzásának tekinthető, vagy pedig 
ugyanúgy egyeztethető egy csillapításos termikus 
fékezési sugárzási spektrummal, amelynek általá
ban a következő alakja van: A • e~íEalE)S'a • e~ElkT ■
• E _1 Gyakran az előző kettő mellett még az 

A • E2/(e£,&r—1) típusú fekete test sugárzása is 
fedi az észlelési anyagot. Így tehát az energia- 
spektrumból kiindulni nem lehet egy hipotézis fel
építésénél, csak bizonyos ellenőrzési célokra lehet 
felhasználni az észlelt energiafluxusokat.

Csakhamar kiderült, hogy a nem-termikus mecha
nizmusok feltételezése nehezen járható utat jelent. 
Szóba jöhet pl. a Compton szórás, de igen való
színűtlen értékek szükségesek egy elfogadható 
mechanizmushoz. így pl. elképzelhető, hogy 
Compton-szórás jöjjön létre intergalaktikus koz
mikus szekunder elektronok és kozmikus fekete
test elektronok között. Ehhez azonban az lenne 
szükséges, hogy a kozmikus sugárzási intenzitás a 
földinek ezerszerese legyen, és ugyanakkor a 
nagyon valószínűtlen N =  10~3 részecske/cm3 
gázsűrűséget kellene feltételezni.

A röntgensugárzás magyarázatára létrehozták a 
neutroncsillaggal kapcsolatos hipotézist. Hangsú
lyozni szeretnénk, hogy a neutroncsillag egy hipo
tetikus égitest, azt még észlelni nem sikerült. Az 
asztrofizika szerint a neutroncsillag a csillagfejlő
dés utolsó stádiuma lenne. Mai felfogásunk sze
rint a nukleáris energiatermelés először a csillag 
magjában indul be. E folyamat első fázisaként az

ismert H-He-reakció játszódik le mindaddig, míg a 
mag hidrogénjének legnagyobb része fel nem hasz
nálódott. Ekkor a mag összehúzódik, és vele pár
huzamosan a csillag hőmérséklete emelkedik, míg 
meg nem kezdődik a hélium égése. Tekintve, hogy 
ezen a ponton túl részletes modellszámítást még 
csak igen kis számban végeztek, ezért csak álta
lánosságban tartja magát a felfogás, hogy az előbb 
vázolt folyamat, ti. magösszehúzódás, hőmérséklet
emelkedés és újabb nukleoszintézis, ez folytatódik, 
de egyre nehezebb nukleonokkal. A folyamat 
— feltételezés szerint — akkor áll le, amikor már 
vas kerül a magba, és bizonyos okoknál fogva már 
hiányzanak a folyamat folytatásának feltételei. 
Ezután következik egy nagyobb mértékű gravitá
ciós kollapszus, ami a csillag centrális részében 
hirtelen hőmérsékletemelkedéssel jár. A nagy és 
hirtelen hőmérsékletemelkedés aztán katasztrofá
lis robbanáshoz vezet: ilyenkor a földi megfigye
lők szupernóva feltűnéséről beszélnek, miközben a 
csillag kb. 1000 km/sec sebességgel lelöki magáról 
külső burkát.

Ha az eredeti csillag tömege nem túl nagy, 
akkor a szupernóva maradványa főleg neutronok
ból áll, legfeljebb kevés protonnal és elektronnal. 
Ha a mag sűrűsége elég nagy, akkor még kisebb 
számban hyperonok is lehetnek jelen. A kollapszus
nál nyert gravitációs energia egy része felmelegíti a 
csillagmaradványt kb. 1010 K° nagyságrendű 
hőmérsékletre. Az ilyen hőmérsékletű objektum 
külső légburkának hőmérséklete kb. 107 K° lenne, 
és ennek következtében szinte kizárólag a röntgen- 
tartományban sugározna. Mivel tehát az optikai 
tartományban rendkívül keveset sugározna, és 
mivel ezen felül a mérete is viszonylag kicsiny 
lenne, ezért szinte ki van zárva, hogy optikailag is 
fel lehessen fedezni. Ahhoz, hogy pl. a Palomar- 
hegyi 5 méteres távcsővel észlelni lehessen, a neut
roncsillagnak a Naprendszerben belül kellene 
elhelyezkednie, mert távolabb már túl halvány 
lenne. Megjegyzendő, hogy a neutroncsillagnak 
jelentéktelen rádiósugárzása lenne csak, így a 
rádiótartományban sem lenne felfedezhető.

Az edigiekből már következik az, hogy pl. a 
Crab-köd nem lehet neutroncsillag a kb. fény
évnyi átmérője miatt: a neutroncsillag ennek csak 
kis törtrészét tenné ki. Az is biztos, hogy a spirál
karokban elhelyezkedő röntgencsillagok általában 
nem neutroncsillagok, éppen koruk miatt.

A neutroncsillag-hipotézist viszonylag hamar 
lehet felülvizsgálni. Az elmélet szerint ui. a neut
roncsillagok a nagy anyagkiáramlás miatt néhány 
év alatt kihűlnek, ami a röntgenintenzitás folya
matos csökkenésével járna együtt.

Ugyanakkor jellemzőként a 15 Á környékén egy 
erős abszorpciós sávot is kell találni. A két krité
rium együttesen lehetővé teszi a hipotézis ellen
őrzését.

A röntgensugárzás magyarázatául el lehet fo
gadni a fékezési sugárzást is. I tt  lényegében arról 
van szó, hogy gyors elektronok nehéz ionokkal való 
találkozáskor lefékeződnek azok elektromos teré
ben és eközben elektromágneses sugárzást bocsá
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tanak ki, méghozzá legnagyobbrészt röntgensuga
rakat. Ha ezzel a folyamattal akarjuk magyarázni 
a röntgencsillagok működési mechanizmusát, ak
kor nagyenergiájú elektronok állandó pótlását is 
fel kell tételeznünk, ti. a már lefékezettek pótlására, 
ill. a sugárzás folytatására. Szupernóva esetében ez 
a pótlás viszonylag egyszerűen elképzelhető, ha a 
felrobbanó anyagnak akár csak néhány százaléka 
rádióaktívvá válik a robbanás folyamán. Egy becs
lés szerint a rádióaktív anyag bomlása elegendő 
lenne olyan intenzitású sugárzás magyarázatára, 
mint pl. a Crab-ködé.

A fékezési sugárzás tetszetős, de több, a részle
teket érintő kifogást lehet ellene felhozni. Ennek 
ellenére elképzelhető, hogy vannak olyan objektu
mok, ahol ez a folyamat dominál, de biztos, hogy 
nem minden esetre alkalmazható.

A sok hipotézis közül meg kell említenünk még a 
szinkrotronsugárzást is, mint lehetséges magya
rázatot. A nem-termikus magyarázatok közül ez 
látszik legelfogadhatóbbnak. Szinkrotronsugárzás- 
ról beszélünk akkor, ha nagyenergiájú elektronok 
mágneses térben mozogva energiájuk egy részét 
emittálják. Nevét onnan kapta, hogy első ízben 
földi szinkrotronban figyeltek meg először (a lát
ható fény tartományába eső) sugárzást. A sugár

A HASONLÓSÁGI MÓDSZERRŐL

Érdekes, hogy a középiskolai oktatásban és a 
mérnöki gyakorlatban szinte azonos módon jelent
kezik egy „pedagógiai” probléma: mi a fontosabb, 
a konkrét ismeretek mennyiségének növelése vagy 
a tájékozódóképesség, a rendszerező képesség foko
zása?

A kérdés persze nem ilyen egyszerű, hiszen isme
retek nélkül tájékozódni vagy rendszerezés nélkül 
hasznosítható ismereteket szerezni egyaránt lehe
tetlen. Mégis gondot jelent — legalábbis a mérnö
köknek —, hogy a rohamosan fejlődő technika 
olyan tömegben szállítja az új ismeretanyagot, 
amelyet megtanulni — még a szűkebb szakterüle
ten is — képtelenség. Milyen módon válogassuk 
ki a szakcikkek és könyvek tengeréből a feladataink
hoz szükségeseket? Hogyan fogjunk hozzá olyan 
új feladatok megoldásához, amelyekkel eddig még 
más nem foglalkozott ? Gondolom, hogy a pedagó
gusokat is foglalkoztatják hasonló problémák. 
Hogy csak egyet említsek ezek közül: Hogyan 
készítsék fel diákjaikat arra az életre, amelyben 
— ma még ismeretlen, az elkövetkezendő években 
feltalált — új technikai vívmányok fognak „ural
kodni” ?

Nem érzem hivatottnak magamat, hogy ezekre 
a kérdésekre részletes választ adjak. Csak arra 
szeretnék rámutatni, hogy mind a mérnöki, 
mind a középiskolai gyakorlatban megkönnyítené 
a munkát, ha nagyobb gondot fordítanánk arra: 
hogyan kell felismerni a megszámlálhatatlanul 
sok különböző jelenségben, folyamatban, beren
dezésben azt, ami közös, hasonló.

zásnak folytonos a spektruma és polarizált. Emel
lett az elektronok nem minden irányban, hanem 
csak saját mozgási irányukba sugároznak. Az 
optikai tartományban már jó néhány objektum
nál lehetett kimutatni, hogy a sugárzás nagy
részt szinkrotronsugárzásból származik. így pl. 
sok rádióforrásnál és a Crab-ködnél is egy egységes 
szinkrotron-spektrummal lehetett megmagyarázni 
a teljes sugárzást. Röntgencsillagok esetében 
sikerrel lehetne alkalmazni ezt a hipotézist, de még 
nem tisztázottak azok a kérdések, amelyek meg
magyaráznák a nagyenergiájú elektronok pótlását.

*
Feltehető, hogy az egyre pontosabb és széles- 

körűbb megfigyelések egy-két éven belül lényege
sen előbbre viszik az egész kérdéskomplexumot. 
Fentiekben szerettük volna bemutatni, hogy a 
napjainkban kialakult új csillagászati ág, a rönt
gencsillagászat hol tart, és milyen problémák meg
oldásán dolgozik. Egy új tudományág ilyen kezdeti 
stádiumában természetszerű, hogy a problémák 
még túltengjenek, és az eredmények nagyon sze
rények. A vázoltak azonban alkalmassak arra, 
hogy erősítsék a meggyőződést: a röntgencsillagá
szatnak még szép jövője lehet!

Szűcs Ervin

A pszichológia jól ismeri a „transfer problémát” : 
hogyan lehet átvinni egyes tantárgyak gyakorlási 
eredményeit más területekre. PIETRASINSKI* 
hangsúlyozza, hogy „valamely területen végzett 
gyakorlás eredményei annál jobb hatással vihetők 
át, mennél nagyobb a két területre vonatkozóan 
a tartalom, a módszerek és az alapelvek hasonló
sága”.

Minden külön magyarázat nélkül nyilvánvaló, 
hogy sokkal gyorsabban és könnyebben értünk 
meg olyan anyagot, amelyhez hasonlóval már 
foglalkoztunk. De vajon az is nyilvánvaló, hogy 
egy új feladat esetében azonnal észrevesszük a 
hasonlóságot az új és a már ismert és megoldott 
feladatok között? . . . Ügy gondolom ezzel érde
mes egy kissé részletesebben is foglalkozni.

Van olyan hasonlóság (görög szóval: analógia), 
aminek felismeréséhez nem kell különösen elmélyült 
gondolkodás, nincs szükség külön módszertani 
ismeretekre. „A kezdetleges ember csak durva ana
lógiákat ismert: azokat, amelyek az érzékeket 
megkapják, a hang és a szín analógiáit” — írja 
Poincare**. A külső jelek hasonlóságának felis
merése vezetett az első fogalomalkotásokhoz. De 
magát a hasonlóság fogalmát először a geometriá
ban definiálták.

*Pietrasinski: A helyes gondolkodás pszichológiája. 
Gondolat, Bp. 1967. 223. o.

** Poincare: A tiszta analízis és a mathematikai 
physika kapcsolata. Mathematikai és Physikai Lapok, 
VIÍ. 1898. 376. o.
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Mint ismeretes geometriailag hasonlónak neve
zünk két idomot, ha egymásba torzításmentes 
deformációval átvihetők. A hasonló geometriai 
idomok megfelelő oldalai egymással arányosak, a 
közbezárt szögek pedig rendre megegyeznek. Az 
egyik idom minden pontja kölcsönösen egyértel
műen leképezhető a hasonló idom megfelelő pont
jaiba.

Általánosan: ha r jelöli az egyik idom egy pont
jának helyvektorát és r ' a másik, vele hasonló 
idom megfelelő pontjának helyvektorát, akkor

r =  T  (r'); illetve r ' =  T~x (r).
I t t  a T  ill. a T~x a leképzési (transzformációs) függ
vény, ill. ennek inverze. A geometriai hasonlóság 
esetében a transzformációs függvény egy skalár 
szorzó, értéke tehát a koordináta iránytól függet
len:

X( — c ' x\ (£=1,2,3).
Ilyen transzformáció kört körbe, négyzetet 

négyzetbe, s i. t. visz át.
A geometriai hasonlósági transzformáció kiter

jesztése az ún. affin transzformáció, amelynél a 
„torzítás léptéke” (a transzformációs szorzó) 
irányfüggő:

*1— *1 ! *2 — ^2^2 » *̂3 —
vagy másként:

T  =
’c1 0 0 
0 c2 0 ; 

.0 0 c3.

az affin transzformációnál a „leképzési függvény” 
diagonális mátrix, amelynek legalább egy c(- eleme 
különbözik a többitől. Ilyen transzformáció visz 
át pl. kört ellipszisbe, kockát téglatestbe, s i. t.

Vajon elegendő-e a geometriai hasonlóság felis
merése akkor, amikor különböző berendezések, 
jelenségek, folyamatok Tcözös (egymáshoz hasonló) 
tulajdonságait keressük ? ,, . . . aki meg akarná 
őrizni a szokásos emberi test részeinek arányát 
megnövelt méretekben, annak valamilyen másfajta 
„csontanyagot” kellene használnia, amely szilár
dabb; vagy olyan „testanyagot”, amely kisebb 
súlyú. Ellenkező esetben a méretnövelés arra 
vezetne, hogy a test önsúlya alatt széttörne.”

Az idézet 1638-ból származik. Szerzője: Gali
lei*. ő  mutatott rá először arra, hogy a geomet
riai hasonlóság, a méretarányok egyszerű változta
tása sokszor kizárja, hogy az eredetihez működésé
ben, jellegében hasonlót nyerjünk. (A részletes 
elemzés* helyett csak felsorolásszerűen néhány 
„meggyőző” példa: a kapillárisok, a tartószerke
zetek, az élőlények — mind olyan „szerkezetek”, 
melyeknél a méretek egyszerű növelése a bennük 
lefolyó jelenségek jellegének megváltozásához 
vezet!)

* Galilei: Discorsi e dimostrazioni matematiohe, 
intorno á due nuove scienze.

*Szüc.h : A J'HRonlóságelmélet alapjai. Műszaki könyv
kiadó, Bp. 1967.

A geometriai hasonlóságból tehát nem indul
hatunk ki akkor, amikor a jelenségek hasonlóságát 
vizsgáljuk. De a geometriában alkalmazott mód
szereket és fogalmakat felhasználhatjuk.

A geometriai hasonlóság felismeréséhez az egyes 
tárgyak tartalmától való elvonatkoztatás vezetett. 
(A forma hasonlóságát csak úgy lehet felismerni, 
ha absztrahálunk a konkrét minőségtől.) A jelen
ségek hasonlósága sem ismerhető fel absztrakció 
nélkül.

A geometriában két idom között megfelelő lekép
zési kapcsolatot (skalár szorzó vagy diagonális 
mátrix) állapítottunk meg. A jelenségek hasonló
ságánál is a két jelenség közötti leképzési kapcso
latot kell keresnünk.

A geometriai idomok között a legáltalánosabban 
bármilyen transzformáció leképzési kapcsolatot 
jelenthet (gondoljunk pl. a konform leképzésre). 
A feltétel az, hogy a leképzés kölcsönösen egyér
telmű legyen: az egyik idom minden pontjához 
a másik idomból csak egy pontot rendeljen és 
egyik idomban se legyenek olyan pontok, ame
lyekhez a másik idomból megfelelő pontok nem 
rendelhetők. A jelenségek hasonlóságára ezt az 
általánosabb transzformációt alkalmazzuk. Hason
lónak nevezzük az olyan rendszereket, amelyek 
megfelelő változói között kölcsönösen egyértelmű 
leképzési kapcsolat van.

Tegyük fel, hogy ismertek két rendszeren belül 
a fizikai jellemzők eloszlásfüggvényei és. a rendsze
rek geometriájára vonatkozó transzformációs kap
csolat. Kiválasztva az 1 rendszerben egy pontot, 
egyértelműen megadható a 2 rendszerben az ehhez 
tartozó „megfelelő” pont:

r(2) =  T  (r(l)).

Jelölje az egyes fizikai jellemzők számértékét az 
1 rendszer r(1) pontjában x(1), a 2 rendszer megfelelő 
r(2) pontjában x<2;. Nyilvánvaló, hogy x(1) és x<2) 
ismeretében található olyan A kapcsolat, amelyre

x«l =  A x«.
Ha A nem függ a helytől, vagyis minden (meg

felelő) pontban az egyes fizikai változók közötti 
kapcsolat ugyanolyan, akkor a A a fizikai változók 
terének leképzési függvénye. Azon rendszerek, 
amelyekre létezik ilyen A és annak A -1 inverze — 
egymáshoz hasonlók.

Összevonva a geometriai és a fizikai változókat, 
az x vektor egy adott értéke jellemezze a tér egy 
meghatározott pontjában és időpontban az összes 
fizikai jellemző számértékét. Az előbbi gondolat- 
menet alapján két rendszer hasonló, ha fennáll 
közöttük az

x =  T  (x'); illetve x ' =  í 7-1 (x)

kölcsönösen egyértelmű leképzés.
A hasonlóság definiálásával még csak arra 

adtunk választ, hogy ha ismerjük két rendszerben 
a fizikai jellemzők eloszlását, milyen módon kell 
eldöntenünk, hogy hasonlóak-e egymáshoz. Felada
tunk azonban ennél több. Az eloszlások ismerete
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nélkül kell „előre” eldöntenünk, hogy mi a felté
tele két rendszer hasonlóságának.

Minden rendszer azzal jellemezhető, hogy vala
milyen behatásra (meghatározott valószínűséggel) 
adott módon reagál. Jelölje a behatást (a bemenő 
jellemzőket, illetve a független változókat) X, a 
reakciót (a kimenő jellemzőket, illetve a függő 
változókat) Y. Könnyen belátható, hogy a két 
rendszer hasonlósága esetén mind az X, mind az 
Y jellemzőik között fennáll az előbbiek Szerinti 
leképzési kapcsolat.

Az X bemenő jellemzők a rendszer egyértelmű - 
ségi feltételei. Az Y =  Y(X) a rendszerre vonatkozó 
megoldása a leíró D differenciálegyenletnek.

Két rendszer esetében az X, X', illetve az Y, 
Y' bármely értékhalmaza között akkor és csakis 
akkor állhat fenn a T,  ill. a T ~1 kapcsolat, ha a 
rendszerre vonatkozó differenciálegyenletek struk
túrája azonos, vagyis a T  transzformációval szem
ben az egyenletek invariánsak.

Megfordítva is igaz: Ha két rendszer D és D’ 
differenciálegyenletei, valamint X és X' egyértel- 
műségi feltételei között létezik a kölcsönösen egyér
telmű T  kapcsolat, akkor ez a kapcsolat az Y és 
Y' megoldások között is fennáll. Ebből következik 
a tétel: Két rendszer hasonlóságának szükséges és 
elégséges feltétele, hogy a leíró differenciálegyenleteik 
és az egyértelműségi feltételeik egymásba kölcsönösen 
egyértelműen áttranszformálhatók legyenek.

Mégegyszer hangsúlyozzuk: a transzformációra 
vonatkozóan egyetlen kikötésünk, hogy kölcsönösen 
egyértelmű legyen. Ennek legegyszerűbb (de nem 
egyetlen!) formája a diagonális mátrixtranszfor
máció.

Félreértés ne essék! Nem arra gondolok, hogy 
a középiskolás diákoknak a differenciálegyenletek 
transzformációján keresztül mutassuk be a külön
böző jelenségek hasonlóságát. De a fizikus és a 
mérnök nem nélkülözheti ezek ismeretét. Elegendő 
csak arra utalni, hogy a műszaki gyakorlatban 
a hasonlósági módszer alkalmazása teszi lehetővé, 
hogy költséges vagy nehezen megvalósítható 
üzemi mérések helyett modelleken határozzuk 
meg a berendezések viselkedésének jellemzőit.* A 
jelenségek matematikai leírása nélkül nehéz lenne 
felismerni, hogy pl. a hőmérséklet változása egyenes 
rúdban és a feszültség változása ellenállásokból 
és kapacitásokból álló ún. RC hálóban — egymás
hoz hasonló jelenségek. A diffúzió és hővezetés 
hasonlóságát sem olyan könnyű „szemre” megál
lapítani.

A már idézett cikkben Poincare így ír: 
„Ki tanít meg bennünket arra, hogy felismerjük 
az igazi, a mély analógiát, melyet a szem nem lát, 
csak az ész sejt? A matematikai szellem az, amely 
eltekint az anyagtól, hogy csupán a formával 
foglalkozzék.”

„Szerencsére” a jelenségeket leíró egyenletek 
igen sok esetben meglepően hasonlóak. A mérnöki 
gyakorlat és a középiskolás fizika anyagának 
jelentős része ún. transzportfolyamatokkal kapcso-

* Szűcs: A hasonlóságelmélet alkalmazása. Modellkí
sérletek. Műszaki könyvkiadó, Bp. 1969.

latos. Két vagy több rendszer kölcsönhatásakor 
a rendszerek között kiegyenlítődési folyamat indul 
meg (a kölcsönhatásra jellemző intenzív mennyi
ségek különbségének hatására). Ennek során az 
ún. jellemző extenzív mennyiségek áramlanak 
egyik rendszerből a másikba. A folyamat törvény- 
szerűségei (alapelvek és módszerek!) valamennyi 
transzportjelenségnél hasonlóak.

Ha az áramló extenzív mennyiség az elektromos 
töltés — a hozzátartozó jellemző intenzív mennyi
ség az elektrosztatikus feszültség. Ha az extenzív 
a kémiai komponens tömege — a megfelelő inten
zív: a kémiai potenciál. Ha csak belső energia áram
uk — a kiegyenlítődésre törekvő intenzív mennyi
ség a hőmérséklet. Tovább folytathatnánk a külön
böző kölcsönhatások jellemző extenzív és inten
zív mennyiségeinek felsorolását. Mindezen folya
matok dinamikáját leíró ún. transzport egyenletek 
matematikailag azonos alakúak. Ez az oka annak, 
hogy pl. a diffúzió (tömeg-áram), a hővezetés 
(belső energia áram), az RC háló (elektromos 
töltésáram) jelenségei egymáshoz hasonlóak. Ennek 
feUsmerése a mérnöki gyakorlatban a kísérletezés 
megalapozását és lehetőségeink kiterjesztését segíti 
elő. A fizikai oktatásban pedig — emlékezzünk a 
transfer problémára! — a tartalom, a módszerek 
és az alapelvek hasonlóságán keresztül a gondol
kodás- és rendszerező-képesség kifejlesztésének 
segédeszköze.

A transzportfolyamatok törvényszerűségeivel a 
termodinamika foglalkozik, amely — modern 
formájában — már nem egyszerűen „hőtan”, 
hanem az energia (és más jellemző extenzív meny- 
nyiségek) áramlásával járó kölcsönhatások leírá
sával foglalkozó tudomány.* A modern termodina
mikai szemléletmód megfelelő elterjedéséről saj
nos még nem beszélhetünk, sem a műszaki tudomá
nyokban, sem a fizika oktatásban. Jelentőségét 
pedig — mind didaktikai, mind pszichológiai 
szempontból — nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A visszahúzó erők, a régi megszokott sémákhoz 
ragaszkodók azonban ezt nem tudják, vagy nem 
akarják megérteni.

Milyen választ lehetne tehát adni az elöljáróban 
feltett kérdésekre?

Az oktatásnak (mind középiskolai, mind egye
temi szinten) olyannak kell lennie, mely képessé 
teszi a tanulókat az új ismeretek befogadására. Nem 
maguknak az ismereteknek, az egyes konkrét 
berendezéseknek az oktatásán legyen a hangsúly, 
hanem azokon a természettörvényeken, amelyeken 
alapszik minden meglevő és majdan megépülő 
műszaki berendezés.** A fizikai világ egysége

*Nemrég jelent meg a modern termodinamika szem
léletét részletesen tárgyaló könyv, melynek szerzője 
maga is jelentősen hozzájárult az elmélet kifejlesztésé
hez. Fényes Imre: Termosztatika és termodinamika, 
Műszaki könyvkiadó, Bp. 1968.

**,,A technika nem más, mint az ember tudatos akara
tának alávetett, célszerűen működtetett és célszerűen 
megválasztott természeti erők, folyamatok és anya
gok . . . , melyek gyakorlati hatalmat biztosítanak a 
külső természet felett.” Ágoston L.\ Az ember és a tech
nika. Kossuth, Bp. 1965. 155. o.
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önmagában, szinte „tálcán kínálja” a különböző 
folyamatok hasonlóságán alapuló oktatást. A 
hasonlósági módszer segítségével ez az általános 
megállapítás konkretizálható: A szakirodalomból 
a hasonló jelenségek, berendezések kiválasztását 
nem „érzés alapján”, nem a formai hasonlatosság 
vagy a hasonló technológiai cél alapján kell kivá-

DETRE LÁSZLÓ

Kicsivé zsugorodott, modern és zajos világunk egyet
len hivatásos remetéje: a csillagász. A hegycsúcson 
emelkedő obszervatóriumban lakik, a nappali vilá
gosság nagy részét átalussza, munkaideje tulajdon
képpen akkor kezdődik, amikor a madarak is elcsön- 
desednek. Nem tudja, mikor van hétvége, ünnep, 
mert az úgynevezett Julianus-periódus, ez a 7980 
esztendőre szóló, időszámításunk előtt 4713-ban kez
dődött szakasz napjait számolja; nemrég jegyezte 
föl a kétmillió-négyszázötvenezredik napot. Nincsen 
könnyű dolga a külvilággal, hiszen amikor ő a leg
frissebb, mások elfáradnak. Nem egykönnyen találja 
meg a párját, aki hajlandó lemondani érte és a hiva
tásért az emberi élet megszokott ritmusáról, apróbb, 
nagyobb örömeiről. A csillagász, különösen a meg
figyelő csillagász munkáját az elhivatottság szigo
rúan tudatos üzemanyagán kívül a szenvedély 
kifogyhatatlanul heves érzelmi töltése is hajtja; más
képpen nem is lenne képes, — milyen ellentmondásos
nak látszik! —, ekkora türelemre, ennyi áldozatra. 
De mindenért kárpótolja tudományos kutatói biro
dalmának végtelensége és számára egyre kevesebb 
titokzatosságot jelentő szépsége.

Ezek a gondolatok, valamint a sok színes irodalmi 
emlék is arra inspirálnak, hogy a világmindenségben 
éjszakánként búvárkodó tudós szigorúan zárt képe 
mögé romantikus díszleteket rajzoljon a képzelet. 
Ám dr. Detre László, a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagja, tanszékvezető professzor, a 
változó csillagok vizsgálatának világszerte ismert és 
jelentős alakja élete művével és útjával meggyőzően 
cáfol. Az Esthajnal csillagnál is fényesebben bizo
nyítja, hogy a modern asztronómus, amikor csöndes 
és fekete éjjelente a nagy tükrös távcső mögé ül, 
nem a fényév milliók messzeségébe szökik, hanem a 
csillagokat hozza a földre.

Pedig valóban romantikusan kezdődött. Egészen 
gyermeki fővel, Flammarion könyvének hatására 
eldöntötte már, hogy csillagász lesz belőle. Aztán, 
tizenhat évesen, számára nagyon izgalmas, matema
tikai mű került a kezébe. Megpillantott egy másik, 
ugyancsak végtelen birodalmat, amelyben még sebes
ség-korlátozás sincsen; a nagy logikai expedíciókra 
induló elme a fénynél is gyorsabban közlekedhet benne. 
Fiatalos hévvel és önbizalommal hozzálátott, hogy 
mindent megtudjon róla. Ezért megtanult németül

Elhangzott a Magyar Rádió „Tudósaink arcképcsar
noka” c. előadássorozatának keretében

lasztani; a kritérium: a matematikai modell meg
egyezése. Ilymódon már számtalan technikai 
eredmény született meg. Ennek alapján joggal 
várható, hogy a hasonlósági módszer és a modern 
termodinamika térhódítása a középiskolás fizika 
oktatásban szintén jelentős eredményekkel fog 
járni.

Hajduska István

és angolid, elolvasta az összes felsőbb matematikai 
közleményt, amelyet akkor, Magyarországon, egy 
vidéki gimnáziumi diák megszerezhetett. 1924 tava
szán, az érettségi előtt, első lett az országos matema
tikai tanulmányi versenyen. Ősszel beiratkozott a 
budapesti tudományegyetem matematika-fizika sza
kára. Legelső szerelméhez azonban nem lett teljesen 
hűtélen. Indexébe fölvette, s szorgalmasan hallgatta 
a csillagászati előadásokat is.

Elvégezte a második évet. Alapvizsgáját kitűnő 
eredménnyel letette. Ugy festett, hogy végleg megoldó
dott a pályaválasztási dilemma. Elméleti matemati
kus lesz, akinek a csillagászat a hobbyja.

Ám a sors hirtelen a visszájára fordította ezt a 
képletet. A berlini Collegium Hungaricumban két 
ösztöndíjas csillagász hallgató számára kínáltak 
gondtalan továbbtanulást és világviszonylatban magas 
színvonalú kiképzést. A budapesti egyetem Detre 
Lászlót ajánlotta az egyiknek. A professzorok kitün
tető figyelme nem kis problémát okozott. Mert egy
szeriben megszabadította a nyomasztó anyagi gon
doktól, de ez egyben a szakítást is jelentette a matema
tikával. Igaz, hogy a másik kedvenc javára, azonban 
egy húszéves fiatalember nem szívesen egyezkedik, 
még ilyenkor sem, a körülmények akármilyen ked
vező hatású kényszerével.

A berlini egyetemen a fizika is a bűvkörébe vonta. 
Nem csoda, hiszen abban az időben egyszerre öt 
Nobel-díjas fizikus professzor, közöttük Einstein, 
Planck, Schrödinger előadásait hallgathatta a szeren
csés diák. 1929-ben kapta meg bölcsészet-doktori 
oklevelét csillagászat főtantárgyból, valamint mate
matika, elméleti fizika és filozófia melléktanszakok
ból. Disszertációja a Tejútrendszer szerkezetéről 
szólt. Tudományos kutatói témájául mégis a változó 
csillagok vizsgálatát választotta.

Annak, aki nyomon akarja követni a tehetséges 
lélek fejlődési útjának fordulóit, nemcsak a pálya- 
választás végső kibontakozásának okai tanulságosak. 
A szakon belül sem véletlenül történik meg a döntés. 
Ki, hogyan találja meg azt a témát, amelyben aztán 
újat alkothat, — e kérdésre adott felelet, ha leplezet
lenül őszinte —, választ adhat arra is, hogy milyen 
maga az ember, aki éppen úgy viaskodik önmagával 
és az anyaggal, mint más földi halandó, csupán a 
szférák mások.

Tehát miért éppen a változó csillagokat szemelte ki ?
Dr. Detre László, aki kutatásainak jelentős ered

ményeiről előadásokat tartott a Szovjetunióban, az 
Egyesült Államokban, Hollandiában, Nyugat-Német-
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országban, Kínában, és még sok más táján a világ
nak, a Nemzetközi Csillagászati Unió Változó 
Csillagok Szakosztályának elnöke —, készségesen 
és nyíltan fölvilágosítja az érdeklődőt. Azért ezt, 
mert a rangos oklevéllel a kezében higgadtan föl
mérte a lehetőségeit. Gondosan mérlegelte: melyik 
lehet az a terület, amelyben kis országban, csekély 
eszközzel, elérhető anyagi feltételek között számottevő 
eredményt elérhet a szorgalmas és türelmes kutató. 
Nem álmodozott tehát, nem követelőzött, és nem kere
sett sértődötten, rangos diplomájához méltóbb és 
gazdagabb új hazát magának. Visszatért Magyaror
szágra, és elhatározta: a változó csillagokat kutatja. 
Nagy munkával, szerény igényekkel, óriási megfi
gyelési anyag fölhalmozásával igyekszik nemzet
közileg is jelentős újat fölfedezni.

Sokáig, több ezer éven át, maguk a csillagászok is 
úgy vélték, hogy az égbolt viszonyai állandóak, a 
csillagok fénye változatlan. E hiedelmüket erősítette, 
hogy a szabad szemmel jól látható csillagok szinte 
valamennyien valóban változatlan fénynek. A fény
képezés föltalálásával derült ki, hogy nagyon sok 
csillag fénye változik, számos esetben a változás 
periodikusan, szabályos időközökben ismétlődik, s 
némelyiküknél ez a folyamat igen rövid időn belül 
ismétlődik.

A türelmes, konok embert pártolja a szerencse. 
Rövidesen a csillagvizsgáló intézetbe került egy új 
munkatárs: Dr. Balázs Júlia, aki örömmel társult 
Detre Lászlóval és vállalta a fotografikus anyagok 
rendszerezésének, értékelésének aprólékos és mégis 
igényes munkáját. Később összeházasodtak, létrejött 
az alkotó közösség, amely a későbbi szép diadalok 
harmonikusan dolgozó műhelyévé vált.

Az úgynevezett RR Lyrae-csillagokra specializál
ták magukat. Ennek a típusnak az a nevezetessége, 
hogy változó periódusuk egy napnál rövidebb, általá
ban félnapos, s ezért jól megfigyelhető. Hatalmas 
mennyiségű megfigyelési anyagot halmoztak föl, 
közel 40 000 felvétel alapján dolgozták ki észleleteik
nek összegezését. Az első jelentésüket 1938-ban tették 
közzé. Tüstént fölfigyelt rá a tudományos világ, a 
földkerekség minden tájáról érkezett válasz, gratulá 
ció.

Kiderült, hogy nagyon sok RR Lyrae csillag perió
dusa és a periódust jellemző fénygörbéje változik, 
s ezek a jelenségek egészen szabályosan ismétlődnek. 
Blasko orosz csillagász fölfedezését, amelyet Blasko- 
effektus néven tartott nyilván a tudományos világ, 
Detre László újabb, széleskörűen alkalmazható föl
fedezésekkel és általánosításokkal gazdagította.

Később, amerikai kutatók újabb ismeretekkel, 
olyan változó csillagokkal gyarapították az égi tér
képet, amelyeknek a mágnessége változik bizonyos 
időszakokon belül. A  magyar tudósok kimutatták, 
hogy a mágneses változók ugyancsak a Blasko-effek- 
tussal kapcsolatosak. Ezzel két legyet ütöttek egy 
csapásra. Mert az összefüggés megállapításával 
most már azt is kimondhatták, hogy minden olyan 
csillagnál, amelynél a Blasko-effektus megállapít

ható, — mivel a mágneses változással a tengelyfor
gásra lehet következtetni —, meghatározható az illető 
csillag tengelyforgásának az ideje is.

Olyan ez tulajdonképpen, mint valami izgalmas 
nyomozás. A logikus következtetések, kapcsolatok 
aprólékos föltárása újabb és újabb fölismeréshez 
vezettek. A csillagász, aki elméleti fizikus és matema
tikus is egyben, a megfigyelések útján szerzett adatok
kal számol és halad előre, — s lehet, hogy az így szer
zett újabb ismereteit a megfigyelés csak évek múltán 
bizonyítja. Ilyen érdekes megállapítások születhettek 
a csillagok szerkezetére vonatkozóan, a periodikus 
változások értelmezésére és e változásoknak a csilla
gok fejlődésével való összefüggésére.

Íme: mire jutott a szerénységből és a realitások 
felismeréséből választott téma! Ám az elsőként válasz
tott terület, a Tejút-rendszer sem merült feledésbe. 
Mindössze harminc évet pihent, — nem is olyan sok 
idő ez a fényévekkel számoló csillagászok szemében. 
A magyar tudós sok világraszóló eredménye, nem
zetközi tekintélyének nagysága, nem beszélve a kuta
tók nélkülözhetetlen makacsságáról — lehetővé tette, 
hogy a Mátrában, Piszkéstetőn fölépüljön a modern 
csillagvizsgáló, amely technikailag alkalmas a Tejút
rendszer vizsgálatára. Amit Detre László annakidején 
nem végezhetett el, most a tanítványai, munkatársai 
teszik. Nem kevés büszkeséggel említi, hogy például 
1968-ban már három szupernóvát fedeztek fel, és 
ebben nem szárnyalta túl őket a világ legnagyobb 
obszervatóriuma sem, amely ugyancsak három új 
szupernóvát jegyezhetett föl teljesítménye mellé. Most 
a mátrai csillagdában is elkezdik a változó csillagok 
vizsgálatát. A Szabadsághegyen a periodikus, ott 
pedig a rendszertelen, az úgynevezett irreguláris 
változókat fogják megfigyelni.

Szó esett már a csillagász tudós, az átlagossal pon
tosan ellentétes, s úgyszólván időtlen munka-rit
musáról. Vajon mi jelent kikapcsolódást annak az 
embernek, akinek a végtelenség magánya, a mélysé
ges csönd az osztályrésze és naptárán milliós nagy
ságrendekben számol ? Detre László rendszerint akkor 
pihen, amikor külföldi konferenciákra utazik, és 
olyankor mértéktelenül élvezi a nagyvárosi zajt, 
forgatagot, a sok embert, a lármás sokaságot. Nagyon 
szereti a zenét, de koncertre alig juthat el, ehelyett 
a rádiót nyaggatja. Ha könyvhöz nyúl, régi szerel
mével: a matematikával társalog, vele foglalkozik a 
legszívesebben. Négy gyermeke közül egyik sem lép 
a szülei nyomdokaiba, sőt a legidősebb pontosan az 
ellenkező szakmát választotta: geológus.

Jövendő programja óriási. Szeretne, a fizikusok
kal szövetkezve kutató csoportot létrehozni a nukleáris 
asztrofizika témáira. Együtt a matematikusokkal 
az irreguláris változó csillagokkal kapcsolatos meg
figyelések, az észlelések értelmezését szeretné megol
dani. Új, jó csillagász kutatókat nevelni, akik 
majd öregbítik a magyar tudósok világszerte elismert 
hírnevét.

Szerencsére a Julianus-periódus 3267-ig tart. 
Úgy, hogy van mindenre idő elég . . .
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A FI ZI KA T A N Í T Á S A

A MOLEKULAMOZGÁS HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSÉNEK 
DEMONSTRÁCIÓJA
Ehhez az alapvető tapasztalatkineshez gázdiffúziós 
bemutatással a következőképpen juttathatjuk el tanít- 
vánvainkat. A bevezetés különböző molekulasúlyú gázok 
diffúziós kísérlete legyen. Ezt célszerű az 1. ábra szerint 
éter (C2H 5 —0 —C2H 5) vagy kloroform (CHC13) gőzzel 
végezni, mert amellett, hogy igen jól párolognak, a le
vegő 29-es molekulasúlyához képest igen nagy molekula- 
súlyukat (74 illetőleg 119) az ezzel arányos fajsúlyúk 
alapján jól tudjuk demonstrálni. A kísérlethez szükséges 
főzőpoharat ugyanis Schlieren-vetítés közben töltjük 
meg éter-, illetőleg kloform-gőzzel.

1. ábra

Amikor a vízmanométerrel ellátott porózus agyaghenger 
alá toljuk a nagy molekulasúlyú, tehát nehéz gőzzel töl
tött üvegpoharat, egy-két másodperc múlva a belső tér 
nyomáscsökkenését észleljük. (Sajnos a vetítés nem lehet 
egyesített! A nehéz gőz öntésének Schlieren-vetítéséhez 
pontfénylámpa egyszerű sugárkúpja kell. A manométer 
folyadék-szintjeinek vetítéséhez viszont 8 —13 cm átmérő
jű kondenzoros vetítő berendezés szükséges.)

Az így bemutatott jelenségnek a legtermészetesebb 
értelmezése az, hogy az agyaghenger lyukacsain nagyobb 
számban diffundálnak ki a kisebb molekulasúlyú, tehát 
fürgébb levegőmolekulák, mint a lomhább étermole
kulák befelé. A kinetikus elmélet szerint azt tételezzük 
fel, hogy a levegő-, az éter- és az agyagmolekulák 
mivel egyenlő hőmérsékletűek, tehát egyenlő kinetikus 
energiájúak. Az ütközés végeredményeként az üvegpohá
ron belüli térben elő fog állani egy egyensúlyi állapot, 
amikor ugyanis bent az agyaghengerben, valamint az 
azt körülvevő, de az üvegpoháron belüli térben azonos 
arányú lesz a gázkeverék. Ettől kezdve a lyukacsokon 
keresztül befelé és kifelé azonos számú molekulák fognak 
áthaladni, tehát a manométernek nem szabad nyomás- 
különbséget mutatni. Egy-két perc alatt ez valóban be is 
következik. (Gyorsabban áll be ez az egyensúlyi állapot, 
ha nem tiszta étergőzt, hanem étergőz és levegőkeveréket 
tartottunk az agyaghenger alá.)

Elmélyíti a szerzett ismeretünket, adott magyarázatunk 
hitelességét pedig növeli az, ha előre átgondoltatjuk a

Csekő Árpád 
ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

következőket: Minek kell bekövetkezni a pohár eltávolí
tásakor? Nyilvánvaló, hogy most a kívülről befelé irá
nyuló diffúzió lesz nagyobb, mert belül a fürgébb levegő
molekulákon kívül bizonyos arányban lomhább étergőz 
molekulák is vannak. A manométer 1 — 2 másodperc 
múlva valóban mutatja is a belső térben bekövetkező 
nyomásnövekedést, amelyik csak percek múlva szűnik 
meg, amikor ugyanis az agyaghengerből az étergőz eltá
vozott.

A különböző gázok diffúziójának eltérése bemutatására 
szokásosabb a 2. ábra szerinti kísérlet [2 — 432], Akárme
lyik kísérlet szemlélete után önként felvetődik a jelenség 
kinetikus gázelmélet szerint adott magyarázatának kö
vetkező további problémája: mutassuk ki azonos tömegű, 
de különböző hőmérsékletű, vagyis különböző átlagse
bességű molekuláknak a porózus falon való különböző 
mértékű diffúzióját! (Szokás az idegen falon át bekö
vetkező diffúziót transzfúziónak is nevezni.) Melegítsük 
tehát például a 3. ábra szerint a főzőpoharat 150 — 200 °C- 
ra, majd borítsuk le a manométerrel ellátott agyaghengert! 
Annak belsejében, valamint az üvegpohárban levő leve
gőmolekulák sebessége között ezzel a melegítéssel az 
arány l:5/4-re változott. Ez a sebességarány az elválasztó 
fal nélkül olyan diffúziót eredményezne, mintha a 29-es 
levegőmolekulákkal töltött porózus hengert 23-as mole
kulasúlyú gázzal vennénk körül. A manométer nem mu
tatja a belső tér nyomásnövekedését, noha az elméleti 
kép alapján azt várnók, hogy kívülről a melegebb, fürgébb 
levegőmolekulák nagyobb számban diffundálnak befelé. 
(Ha az üvegpoharat a Bunsen-lánggal nem kívülről, ha
nem belülről melegítjük, akkor észlelni fogunk belső 
térfogatnövekedést, mert a szájával lefelé tartott pohár
ban az égéstermékek között levő kisebb molekulasúlyú 
gáz felgyülemlik.) Könnyen belátható, miért nem észle
lünk nyomáskülönbséget. Az üvegpohárban felmelegített 
nagyobb átlagsebességű levegőmolekulák a milliomod- 
centiméternyi szabadúthosszukhoz képest igen nagy 
úton, tehát legalább is 106 ütközéssel kerülnek az agyag
henger lyukacsain keresztül a belső térbe. Energiatöbb
letüket a belső levegőmolekulákkal azonos átlagenergiájú 
agyagmolekuláknak adják át. Az agyaghengernek ezáltal 
kívülről befelé való felmelegedése lassú, mert a meleg
transzportot lebonyolító levegő tömege csekély az agyag
henger tömegéhez képest. A belső térbe tehát a megfi
gyelés 5 —10 perce folyamán gyakorlatilag ugyan
olyan átlagenergiájú (hőmérsékletű) levegőmolekulák 
kerülnek, mint amilyenek belül vannak. Az agyaghenger 
lyukacsainak már a legkülső részében lelustulnak a fürge 
levegőmolekulák, ezért nem létesítenek belül molekula- 
többletet, vagyis nyomásnövekedést.

Az előző sikertelen próbálkozás végiggondolása azon
ban rávezet, miképpen remélhető a hőmérsékletkülönbség 
révén előálló gázdiffúzió bemutatása. Nyilvánvaló, hogy 
a viszonyokat kell megfordítani! Belül kell létrehozni a

3. ábra
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magasabb hőmérsékletet, vagyis azt, hogy meleg agyag
henger lyukacsainak külső nyílásait fürge levegőmoleku
lák hagyhassák el, tehát melegen kerüljenek a hideg leve
gőmolekulák közé. Ehhez a kísérlethez el kell látni az 
agyaghenger belső terét még egy hőmérővel is. Leg
egyszerűbben ez úgy készíthető, hogy egy vörösrézcső 
egyik végét beforrasztjuk, másik végébe pedig folyadék - 
manométert ragasztunk. (Lásd a címlap-képet és az 5. 
ábrát.) Szükséges kiegészítés az, hogy mind ennek a gáz
hőmérőnek, mind a belső nyomást jelző folyadék-manó- 
méternek olyan csapja is legyen, aminek állításával a 
belső nyomásoknak a külső légnyomással való kiegyenlí
tése tetszés szerint bekövetkezhessék. A képeken lát
ható egyfuratos csapokkal ez úgy oldható meg, hogy a 
csapok dugóit kihúzzuk.

5. ábra

A kísérlet végzése a következő. Borítsuk le az agyag
hengert a főzőpohárral és azt 15 — 20 percen át Bunsen - 
lánggal körülnyaldostatva jó erősen melegítsük fel. 
A manométerek csapjainak dugóit előzőleg ki kell venni 
és közben csak ellenőrzésre behelyezni. A felmelegítés 
után hagyjuk magára a berendezést. Kívülről fokozatos 
lehűlés fog bekövetkezni. Amikor a léghőmárő manométe- 
re is kezdi jelezni a lehűlést, az agyaghenger belső nyo
mását jelző folyadék-manométer csapjának dugóját 
vegyük ki és dugjuk vissza, ezáltal mind a belső tér, 
mind pedig a manometer belső szára a külső térrel kerül 
összeköttetésbe. Három-négy másodperc alatt a belső 
szár folyadék-felszíne felemelkedik, vagyis a belső térben 
nyomáscsökkenés áll elő. (Lásd az 5. ábrát.) Ennek a nyo
máskülönbségnek a nagysága a felmelegítés mértékétől 
függ és körülbelül 1 — 2 cm olajoszlop nyomású. A csap 
dugójának kivételével tetszőlegesen megismételhető. 
A rendszer fokozatos lehűlése következtében mind ki
sebb és kisebb lesz a nyomáskülönbség.

A jelenség magyarázata az előzőek alapján világosan 
megadható. A belső magasabb hőmérsékletű és a külső 
valamivel alacsonyabb hőmérsékletű levegőmolekulák 
között az agyaghenger lyukacsain keresztül olyan közle
kedés van, hogy belülről kifelé a nagyobb átlagsebességű 
levegőmolekulák nagyobb számban diffundálnak, mint a 
lustább külső levegőmolekulák befelé. A nyomásválto
zást létesítő egyéb tényezőktől való elkülönítés miatt 
jól megfigyelendő az, hogy ez a diffúzió-differencia kö
vetkeztében előálló nyomáskülönbség 3—4 sec alatt 
alakul ki és ezen idő alatt a léghőmérő manométerének 
állásán semmi változást nem észlelünk.

Nagyobb hőmérsékletkülönbséget tudunk előállítani 
azáltal, hogy az üvegpoharat egészen leemeljük. Ebben 
az esetben azonban egy zavaró effektus is fellép. A forró

üvegpohár leemelésekor ugyanis a szilárd agyaghenger 
hirtelen lehűl. Összehúzódása megnöveli a belső gáznyo
mást, ami pedig a manométer folyadékfelszíneinek az 
előbb leírt változásával ellenkező irányú elmozdulását 
eredményezi. Az agyaghenger összehúzódásából származó 
ezen változás az előbbinél gyorsabban, 1 — 2 sec alatt 
zajlik le.

Jogosan merül fel a kérdés: vajon nem írható le az 
agyaghengerben levő gáz nyomáscsökkenése az egyete
mes gáztörvénnyel? Nyilvánvaló ugyanis az, hogy vala
mely elzárt gáz lehűlése nyomás-és térfogatcsökkenéssel 
jár, ami ugyanolyan irányú manométernívó változást 
létesít, mint a diffúzió-különbséggel magyarázott válto
zás. Először azt lássuk tisztán, hogy az agyaghengerben 
levő levegőre csak akkor volna alkalmazható a gáztör
vény, ha nem lennének lyukacsai, mert így lenne csak 
benne állandó a gázmennyiség. Hogy az agyaghengerben 
a lassú lehűléskor más folyamat is lezajlik, az kitűnik a 
következőkből. A két manométer folyadék felszínei nem 
párhuzamosan változnak, noha a léghőmérő manométer- 
csöveinek keresztmetszete térfogatának megfelelően ki
sebb. A csapok dugóinak kihúzása és bedugása után az 
agyaghenger manométere másodpercek alatt, a léghőmérő 
manométere csak percek múlva jelez változást.

Az agyaghengerhez manométer-folyadéknak nem sza
bad vizet használni, mert annak 18 a molekulasúlya, 
tehát gőze a belülről kifelé diffundáló nagyobb átlagse
bességű részek számát szaporítaná. Jól megfelel a nehezen 
párolgó, jóval nagyobb molekulasúlyú (kb. 80) paraffin
olaj. Vízmanométerrel hasonló hőmérséklet mellett való
ban nagyobb nyomáskülönbség észlelhető.

A jelenség alaposabb megismeréséhez mennyiségi 
kapcsolatok felderítése volna szükséges. Sajnos ahhoz ez 
az összeállítás nem alkalmas. Bizonyára döntő szerepet 
játszik az a lyukacsos fal, amelyben lefékeződnek az ab
szolút hőmérsékletük gyökével arányos átlagsebességű 
belülről kifelé diffundáló molekulák. Ennek a porózus 
falnak válthatónak kellene lenni, és belső-, valamint 
felületi hőmérsékleteinek mérése volna kívánatos. Az 
irodalomban található egyetlen hasonló jelenségre vonat
kozó leírás [3—407] a belső tér állandó fűtése következ
tében előálló állandó belső túlnyomás kialakulására és 
számítására vonatkozik. Az agyaghenger lyukacsaiban 
szemben haladó, különböző sebességű molekulák transz
fúziója az ilyen állandósított áramlásban észrevehetet
lenné válik. A hőforrás állandó üzemeltetése pedig meg
nehezíti a sebességeloszlás megbecslését.

A molekulamozgás hőmérsékletfüggésének demonstrá
lására pillanatnyilag az 5. ábra szerinti kísérlet az egyet
len lehetőség, tehát a hőtan korszerű tanításában alap
ismeretként alkalmazandó. Bizonyára serkenti elterjedé
sét az, ha rádöbbenünk arra, hogy a fizika minden ágában 
felhasznált hőmozgás-fogalom pusztán elméleti jellegű 
és annak tapasztalására a tanítási gyakorlatban még 
eddig nem alakult ki kísérleti berendezés. Amíg jobb 
nincs, szükség van a fentiekben megismert kvalitatív 
jellegű demonstrációra, amelyik azonban módot nyújt 
némi mennyiségi becslésekre is. A magasabb hőmérsék
letű helyről az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé na
gyobb számban diffundáló levegőmolekulák által létre
hozott nyomáscsökkenést nemcsak pillanatnyilag lehet 
a manométerről leolvasni, hanem annak a hőmérséklet, 
valamint a hőmérsékletesés csökkenése következtében 
hosszú idő alatt bekövetkező megszűnését is világosan 
lehet követni. Pontosabb megfigyelések mutatnák meg 
azt, hogy a számításokban a nitrogén és az oxigén mole
kulákra alkalmazható-e az átlagolt 29-es molekulasúly, 
illetőleg mennyire játszik szerepet e jelenségben a ter- 
modiffúzió [2 — 433] révén a nitrogén molekuláknak a 
belső-, az oxigén molekuláknak pedig a hidegebb külső 
térben való feldúsulása.
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A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK XI. ORSZÁGOS ANKÉTJA 
ÉS FIZIKAI ESZKÖZKIÁLLÍTÁSA
(1908. április 10—12)

Az 1968. évi tizenegyedik ankétot az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat és az Országos Pedagógiai Intézet a 
József Attila gimnázium helyiségeiben és az ELTE 
Kísérleti Fizikai Tanszékén rendezte meg. A tavaszi 
szünet utolsó napjaira tervezett ankét ápr. 10-i megnyitó 
ünnepségén a Művelődésügyi Minisztérium, a Fővárosi 
Tanáos, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége és az Országos Pedagógiai Intézet küldötteiből 
alakult elnökség mellett Jánossy Lajos akadémikus a 
tradicionáhsnak jellemzett ankéthoz azt a reményét 
fejezte ki, hogy arról majd a tartalmas előadások, az 
izgalmas viták és a sok értékes látnivaló után mind a 
350 résztvevő azzal az érzéssel távozik: most is tanultunk, 
ismeretekben gyarapodtunk. Ezután elemi tapasztalatok
ból kiindulva ismertette a hőmérsékleti skálák kialaku
lását, majd az azzal kapcsolatos mélyreható elemzései 
egyrészről a következő ankételőadások témái iránt éb
resztettek érdeklődést, másrészről megszívlelendő peda
gógiai útmutatásokat tartalmaztak.

A megnyitót két, termodinamikai alapismereteket 
felelevenítő és továbbképző előadás követte. Szabó János: 
A hőtan statisztikus mechanikai alapjai, majd Kürschner 
István: Termodinamikai egyensúlyok stabilitása címmel 
adtak elő. Az irreverzibilis folyamatokkal kapcsolatos 
igen termékeny hozzászólásokból érdemes kiemelni 
Párkányi László igen előremutató, hasznos javas-

1. ábra. Az elnökség tagjai között Jánossy Lajos akadé
mikus a XT. ankét megnyitóját tartja

2. ábra. A kísérleti délutánon bemutatott demonstrációs 
termo-oszlop

latát. A hőtan komolya tanítása megkívánja, hogyamecha- 
nikát az eddiginél elmélyedtebben oktassuk. A tanköny
vek célszerűtlenül nagy terjedelme azzal volna meg
menthető, ha a szükséges elmélyülést a tanulók egy-egy 
párhuzamosan kiadandó példatárból merítenék.

Az első ankétnap délutánját Wiedemann László: 
Statisztikus mechanikai és termodinamikai feladatok 
címmel tartott előadása, valamint középiskolai hőtani 
demonstrációs kísérletek bemutatása töltötte be, mely 
utóbbit Főzy István és Cseh Oéza szervezték meg és a 
kiállítási helyiségekben 14 tanár végezte. Külön helyiség
ben mutatta be a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Köz
pont különleges oktatási célokat szolgáló vetítőgépeit 
Bartalis Ödön és Bíró László.

Az ankét második délelőttjét a hőtan alkalmazási 
területéről választott előadások töltötték ki. Szűcs Ervin : 
Az, égés egyes termodinamikai kérdései; Szabó Ferenc: 
Atomerőművekkel kapcsolatos» hőtechnikai kérdések; 
Foyarassy Bálint: Az alacsony hőmérsékletek fizikájáról 
és technikájáról tartották nagy- érdeklődéssel kísért 
előadásaikat. A délutáni program az ELTE Kísérleti 
Fizikai Tanszék Múzeum-körúti fizika előadótermét 
zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt zajlott le. Radnai 
Gyula összeállításában és konferálásában hőtani tárgy
körből Csekő Árpád, Poór István, Skrapits Lajos, Schuszter 
Ferenc és 12 negyed-, illetőleg ötödéves tanárjelölt 14 
kísérletet és 14 filmet mutattak be. Párkányi László 
bevezetőjében és az értékelő zárószavaiban többek között 
azon tervezési szempontra mutatott iá, hogy a korszerű
sített előadóterem megismerése a régebben végzetteknek 
pótlás, mindenki számára pedig ösztönző lehet. A demons
trálásban az ipari tv elterjedése még nem remélhető, de a 
különböző vetítések, a modern szemléltető eszközök, 
valamint a hurokfilmek megfelelő alkalmazása már most 
általános lehet. A tanárjelöltek gondosan előkészített 
bemutatásaikkal nagy mértékben hozzájárultak a kísér
leti délután eredményességéhez.

Jól zárta le a napot a Technika Házában rendezett 
társasvacsora, amelyiken a három országból érkezett 7 
külföldi kartárssal közelebbről ismerkedhettek meg a 
résztvevők.

Legészrevehetőbben aktivizálta az ankéton résztvevő 
tanárokat a zárónap délelőttjének programja. Az elnöki 
tisztet betöltő Nagy Elemér és az előadók között szereplő 
Fényes Imre professzorok már az öt év előtti ankéton 
tettek javaslatot a hőtan tanításának korszerűsítésére, 
ami azóta is mindkettőjük szívügye. Fényes Imre: Javas
lat a hőtan új rendszerű tanításának korszerűsítésére 
címmel előadott radikális változtatásait iskolájához tarto
zó több kartárs kipróbálása alapján tehette. Azok közül

.7. ábra. A kísérleti délutánon: hőmérőállás demonstrálása 
ipari tv-készülékkel
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Drommer Gyuláné lapunk 1968. évi 2. számában és jelen 
hozzászólásában a hőtan Fényes professzor elgondolása 
szerinti tanítását sikeresnek véli. Soós Károly: A hőtan 
jelenlegi gimnáziumi és szakközépiskolai tanítása című 
előadásában a korszerűsítésnek fokozatos megvalósítását 
tartja helyesnek és például az entrópia-fogalom középis
kolai szinten történő bevezetését korainak ítéli. A számos 
hozzászólás azt mutatta, hogy a precízebb hőtani fogal
mak elterjedőben vannak, tehát azok tudományosabb 
oktatására minden remény megvan. Hogy mennyire 
nehéz téves fogalmakat a közhasználatból kiirtani, azt a 
következő példán láthatjuk be. Annak ellenére, hogy 5 év 
óta szóban és írásban számtalanszor tudomásunkra jutott: 
,,A hő nem szubsztancia, nem energia, nem állapotjelző, 
hanem egy impulzusközléssel járó energiaátadási forma, 
tehát inunkajellegű fizikai mennyiség, vagyis egy folya
matjelző”, mégis nemcsak szóban, hanem írásban is a 
hőenergia-fogalom használatát észlelhetjük. Noha a hoz
zászólások révén némely esetben igen nagy ellentétre 
derült fény, sőt azok némelyikének élessége is kíméletlen 
volt, az elnöki szóval lezárt viták résztvevőiben és való
színűleg a hallgatókban is helyes irány felé tendáló kép 
alakult ki.

Az előadások és a dcgnonstrációk anyagából 38 oldal 
terjedelemben a következőket tudta rendelkezésre bocsá
tani a rendezőség. Szűcs Ervin: Az égés egyes termodina
mikai kérdései; Fényes Imre: Javaslat a hőtan új rend
szerű középiskolai tanítására; Poór István—Kovács Pál 
—Kulcsár András: Demonstrációs oszcilloszkóp.

Az ankéttal kapcsolatos tizedik, tehát jubileumi Esz
köz kiállítás a József Attila gimnázium két tantermét 
töltötte be és szokásosan mindig tele volt érdeklődőkkel. 
Párkányi László ápr. 9-i megnyitójában arra mutatott rá, 
hogy a kiállítóknak fáradozása és pedagógiai terveikre 
fordított szabadidejük feláldozása bizonyára termékeny 
talajra talál és másokat is a realitásokra épített tanításra 
buzdít. Munkájuk elismerése mellett szükségük van 
felülről jövő támogatásukra, tevékenységük anyagi 
feltételeinek biztosítására. A kiállítás méreteire a követ
kező statisztikából nyerhetünk tájékoztatást. 14 gimná
zium 18 tanára 89 db, 1 egyetem 2 oktatója és 2 hallgatója 
16 db, 1 kutató intézet 2 munkatái'sa 4 db, 2 vállalat 
2 munkatársa 44 db, tehát 18 intézmény 26 kiállítója 
153 db taneszközzel, illetőleg eszközsorozattal szerepelt. 
A kiállítók fáradhatatlanul működésben mutatták be ez 
alkalommal is készítményeiket és az bizonyára az érdek
lődőkben felejthetetlen élményanyaggá vált. Ezen az 
országos jubileumi kiállításon látottak, valamint annak 
statisztikája arra nézve gondolkoztat el, hogy a remélt 
szélesedés elmaradása vajon nem az irányító intéz
mények tevékenységében észlelhető csökkenés következ
ménye-e? Nagyon sajnálatos az, hogy a fizikát tanító 
kartársak látókörét általában kiterjesztő, de különös
képpen a szemléltetés tervezőinek fejlődését olyan nagy 
mértékben elősegítő külföldi kiállítók ismét hiányoztak.

/. ábra. Kísérleti délutánon: rugalmas ütközés bemuta
tása légpárnás kiskocsikkal

A kiállítást látogató tanárok — amikor a kiállított 
eszközöket saját maguk működtették — egyben elárulták 
a legnehezebb továbbképzési feladatot, a szemléltetési 
készség fejlesztésének szükségességét. Amint erre már 
többször is rámutattunk, e feladatnak sikeres megoldásá
val a kiállítás a maradandó hatás és a pedagógiai ered
ményesség tekintetében felzárkózhatnék az ankét előadói 
nyomába.

Az iskolai és egyéni kiállítók nagy részéről a díjazások 
kapcsán, valamint a közölt fényképek aláírásai révén 
adunk részleteiben ismertetést. Szükséges azonban 
rámutatni arra, hogy a szemléltetéssel elmélyülten fog
lalkozó tanárok számára ez az Országos Eszközkiállítás 
az egyetlen fórum, ahol alkotásaik a legnagyobb szakmai 
publicitást kapják meg. Különösen kiemelkedő darabok 
voltak: Simon László műállata, Cseh Géza és Fözy István 
gáztörvényeket demonstráló eszköze, Németh Gyula ele
ktromos hőmérője, Pórián-Szabó Zoltán és Terényi Lajos 
gázok kinetikus model Íj ének szemléltető eszköze, Kovács 
Pál és Kulcsár András századmásodperces stopperje. 
Jutalmazás szempontjából elbírálás alá nem kerülő 
kiállítók közül az ÉLTE Kísérleti Fizikai Tanszéke 
Csi kó Árpád és Poór István összeállítása révén a hőtan 
tanításával és általánosnak tekinthető 14 db eszközzel, 
illetőleg eszközsorozattal, a Felsőoktatási Pedagógiai 
Kutató Központ Bartális Ödön és Bíró László fáradozása 
révén 4 oktató-vetítő összeállítással szerepelt. A TANÉRT 
vállalat nagyobbrészt elektromos demonstrációs és ta
nulókísérleti eszközeit Bihari Sándor, a MIGÉRT válla
lat laboratóriumi és üzemi célokat szolgáló hőtani mérő
eszközeit Grcsich Iván rendezte. A kiállítási termek beren
dezése és a kiállítás gördülékeny lebonyolítása Cseh 
Géza és Fözy István vezető tanárok érdeme.

.5. ábra. ELTE kiállítása: demonstrációs oszcilloszkóp

6. ábra. ELTE kiállítása: 1/100 sec-os stopper

26



7. ábra. ELTE kiállítása: hőtani demonstrációk

8. ábra. Bánkuti Sándor kiállítása

9. ábra. Cseh Géza és Főzy István: a gáztörvények 
demonstrációs mérőeszköze

Az ankét záróünnepségén Nagy Elemér, társulatunk 
középiskolai bizottságának elnöke osztotta ki a következő 
díjakat és jutalmakat. Ebben az évben ketten kaptak 
Mikola Sándor-díjat: Ar. Huszka Ernőné, a Radnóti M. 
gyakorló gimnázium vezető tanára, valamint Madas 
László a Petrik vegyipari technikum tanára. Első alka
lommal került kiosztásra ebben az évben két Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója kitüntetés, mégpedig Szalánczy Sámuel 
miskolci egyetemi adjunktusnak, valamint Gál Mária 
Győr—Sopron-megyei nyugalmazott tanárnak és közép

10. ábra. Kovács Mihály tanulókísérleti elektromos 
doboza

11. ábra. TANÉRT Vállalat: torziós mérleg és egyéb 
eszközök

iskolai szakfelügyelőnek. Az elmúlt évek gyakorlatához 
hasonlóan az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetősége 
3000 Ft-os juttatásából és a Művelődésügyi Minisztérium 
4000 Ft-os támogatásából a következő egyéni kiállítók 
nyertek jutalmat. A díjak odaítélésekor a Bíráló Bizott
ság az ankét témájához való illeszkedést, az eszközöknek 
a demonstrációkban való hasznosságát, azok ötletességét 
és kivitelezésük minőségét vette figyelembe. Három 1000 
—1000 Ft-os I. díjat kapott Cseh Géza és Főzy István 
budapesti, Fórián-Szabó Zoltán és Terényi Lajos budapes
ti, valamint Németh Gyula tiszaföldvári gimnáziumi tanár. 
Négy 800 — 800 Ft-os II. díjat kapott Bánkuti Sándor 
szeghalmi, Jurisits József bonyhádi, Simon László túr ké
véi és Nagy Pál dunaújvárosi gimnáziumi tanár. Két: 
400 — 400 Ft-os III. dijat kapott Frühwirt Mihály monori 
gimnáziumi tanár és megosztva Kovács Pál és Kulcsár 
András budapesti tanárjelölt. Elsőfokú dicséretben ré
szesültek Kovács Mihály budapesti, Bonyecz József hód
mezővásárhelyi, Uhrin János szeghalmi; másodfokú di
cséretben Földházi János csurgói és Kellner Dénes buda
pesti gimnáziumi tanárok. Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat nevében Nagy Elemér köszönetét fejezte ki a 
kiállító intézményeknek és azok kiállító dolgozóinak 

A jubileumi kiállítás lezárásakor talán érdemes a to
vábbfejlődés egyengetésére visszapillantani a múltra. 
Csak a második ankéttói kezdve vannak eszközkiállítá
sok. A Magyar Tudományos Akadémia folyosóján rende
zett első igen terjedelmes kiállítás óta váltakozó darab
számmal, de a pedagógiai használhatóság és a kivitelezés 
tekintetében állandó és fokozatos a fejlődés. A minőségi 
fejlődés mellett a szemléltetési mozgalom szélesedése volna 
kívánatos. A szemléltetőeszközök tervezésén következe-
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12. ábra. Simon László: m űálla t ős u ltrahang-generátor

teson és k ita rtó an  fáradozó kartá rsak  jó példája nyom án 
nagyobb számú felzárkózóra, a  szem léltetés általánossá 
válására volna szükség. A kiállítók között legtöbbször 
lá ttu k  a következőket: Csekű Árjiád  10, Kovács M ihály 9, 
Bihari Sándor 8, Kunfalvi Rezső és Simon László 6 — 6, 
O n ff Géza, Németh Gyula, Párkányi László és Szalmái 
János 4—4 alkalom m al szerepeltek. Az iskolák, intézm é
nyek ankét-tám ogató  m unkája  á lta lában  dolgozóik 
agilitásával kapcsolatos. A kiállításokon legtöbbször a 
következő intézm ények ve ttek  részt: M IG ÉR T 9, b u d a
pesti p iarista  gim názium  9, TA N ÉR T és ITG  8, ELTE 
7, O PI 7, tú rkevei V ányi A. gim názium  6, Bp. Toldy F. 
gim názium  és a tiszaföldvári gim názium  4 — 4 esetben. A 
mozgalom elterjedésének megítélésében n y ú jth a t tá jékoz
ta tá s t a következő ada t. A 10 kiállítás során 80 iskola és 
egyéb intézm ény 127 kiállítója 281 szereplésével Ki74 
kísérleti eszközt, illetőleg eszközsorozatot m u ta to tt be. 
Ezek között van ö t alkalom  során 7 külföldi szereplése is. 
A kiállításokra való v isszatekintést azzal az óhajtással 
zárhatjuk , hogy a  szem léltetés kérdésén szívósan fárado- 
zók fenti seregének m unkája  a  fizika tan ításában  bizo
nyára  országosan fogja meghozni gyümölcseit.

Az anké t harm adik  nap jának  délu tán ján  a  résztvevők 
kisebb csoportja a Technika H ázában  a külföldi k a rtá rsak 
kal beszélgetett el. Az N D K  időszerű ok ta tási kérdései
ről dr. Plötz Rudolf, a  Bulgáriában m ost megjelenésre ke
rülő fizika tankönyvekről Cekov Kristo  docens ta i’to tta k  
előadást. Legrészletesebben a  program ozott ok ta tás 
m egvalósulását tá rgya lták  meg. A megbeszélések a  késő 
esti órákig még az étterem ben is fo ly ta tód tak . A külföldi 
k a rtá rsak a t Kunfalvi Rezső kalauzolta, ak i egyben a 
konzultációkat is vezette. Jó  volt hallani az ankétunkra 
t e t t  elismerő ny ila tkozata ikat. Közléseikből arró l bizo-

14. ábra. Az elnökség sorában Nagy E lem ér professzor 
bezárja а  X I. ankéto t

nyosodtunk meg, hogy a fizika ok ta tásában  felmerülő 
problém áink közösek, te h á t megoldásuk vállvetve gyor
sabban következhetik be.

Köszönet illeti a József A ttila  gimnázium vezetőségét, 
hogy ankétünk  céljára igen szép helyiségeit m ost m ár 
m ár m ásodízben rendelkezésünkre bocsáto tta.

Gs. Á.

EGYESÜLETI ÉLET

50 ÉVES A TUNGSRAM ELEKTRONCSÖGYÁRTÁS

Je lentős jubileum ot ünnepelt m ájus 27—28-án a 
H íradástechnikai Tudom ányos Egyesület és az Egyesült 
Izzólám pa és Villamossági R t .  (EIVRT). E ze lő tt 60 évvel 
kezdték el M agyarországon — ezen belül az E gyesült 
Izzóban — az elektroncsövek fejlesztését és gyártását. 
A félévszázados jubileum  nem zetközi szem pontból is 
jelentős, m ert ebben az időben indu lt el a  világ m ás nagy 
vállalatainál is az elektroncsövek töm egszerű gyártása, 
így hazánk  és az Egyesült Izzó tevékenysége ezen a  téren

Mészáros Sándor 
oki. vegyészmérnök

úttörőnek tek in thető . K ülön kiemeli a  jubileum  je len tő 
ségét az a  tény, hogy az elektroncsőgyártásban az E g y e
sült Izzó kezdetben — m ár a  húszas évek végén — világ
hírnévre te t t  szert és jelentős exportp iacokat szerzett 
m agának. Ezzel a tevékenységgel az elektroncsőgyártás 
nem zeti iparunkká n ő tte  fel m agát és a m ai napig m eg
őrizte jó hírnevét.

A hazai elektroncsőgyártás jelenlegi helyzetét jó l 
m u ta tta  a  jubileum i előadássorozat, ahol a  40 előadásból
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8 történelmi vonatkozású visszaemlékezés volt, 13 elő
adás a vevőesövekkel, 8 előadás az elektronsugárcsövek- 
kel, 6 előadás mikrohullámú és 5 előadás az adócsövekkel 
foglalkozott; 7 előadást külföldi meghívott vendégek 
tartottak, a Szovjetunióból, NDK-ból, Svájcból és a 
Telefunken, Siemens, Lorenz nyugati cégektől.

Az előadásokon és ünnepségeken a nagyszámú hazai 
érdeklődőn kívül 3 fő a Szovjetunióból, 4 fő az NDIv-ból, 
G fő Csehszlovákiából, 8 fő NSzK-ból, 1 fő Ausztriából,
2 fő Franciaországból, 1 fő Svájcból, 2 fő Romániából,
3 fő pedig Hollandiából érkezett.

Az előadásokkal párhuzamosan egy hétig nyitvatartott 
emlékkiállításon bemutatásra került az Egyesült Izzó 
elektroncsőprofilválasztékának számos terméke, képek, 
tablók formájában a régi és új gyártási módszerek, hirde
tések, katalógusok stb.

A kiállításon bemutatták a különféle vevő-, adó- és 
mikrohullámú csövek fejlődési folyamatát is, valamint 
az első kisebb képcsöveket, a modern robbanásmentes 
képcsövek mellett.

Az Egyesült Izzó félévszázados elektroncsőgyártása 
során végzett kutatómunkát és annak eredményeit szá
mos eredeti szabadalom bemutatásával ismerhette meg 
a közönség. Ugyancsak feltűnést keltett a vállalat eredeti 
dokumentációs anyaga a Tungsram Kutatóban 1936-ban 
végzett televíziós kísérletekről, majd az 1946-ban le
folytatott Holdkísérletekről. Sok eredeti csőmodell és 
fényképdokumentáció tette színessé és látványossága 
mellett is tanulságossá a kiállítást, amely a szakembereken 
kívül a nagyközönség számára is sokatmondó volt.

A múzeumi szempontból is jól sikerült kiállítás való
ban érzékeltette hazánk és az Egyesült Izzó ezen fontos 
iparának jelentős tudományos és technikai fejlődését.

*

Ismeretes, hogy az elektroncső fejlesztésében az első 
lépést még 1884-ben Edison tette meg. Szénszálas izzó
lámpával végzett kísérleteinél azt észlelte, hogy az izzó 
szénszál és a búrába beforrasztott fémlemez között áram 
folyik, ha a lemez pozitív feszültségen van a szénszálhoz 
képest. Nem sokkal később azt is megállapították, hogy 
az áramot a negatív töltésű részecskék, elektronok hozzák 
létre. Ezen megfigyelések alapján 1904-ben az angol 
Fleming alkotta meg az első egyenirányító diódát, ame
lyet tökéletesített is és a szénszál helyett már fém izzó
szálat használt.

1905-ben az amerikai Lee de Forest egy harmadik 
elektródával, a ráccsal már vezérelni is tudta a csőben 
folyó áramot, így az erősítésre is felhasználhatóvá vált. 
Az első elektroncső-szabadalmat az osztrák B. Lieben

nyújtotta be 1906-ban. Az elektroncső feltalálói és első 
fejlesztői az 1. ábrán láthatók.

Ezen kísérleti eredmények és a Lieben-szabadalom 
alapján 1912-ben az AEG-nél kezdtek a világon először 
ipari méretekben diódákat és triódákat gyártani, majd 
az első világháború alatt alkalmazták azokat először 
r ádiózás céljára. Történelmi érdekesség, hogy a Lieben- 
csövek kezdeti gyártásánál Bécsben Perczei Aladár — 
most nyolcvanegy éves, aranydiplomás magyar mér
nök — is közreműködött, aki az 1911 — 1922 közötti 
években a Tungsram mérnöke volt. Perczei Aladár az 
egyike a ma is élő kortársaknak, aki az első Tungsram- 
csövek születésénél is jelen volt. A 2. ábrán látható Lieben - 
féle cső másolatát is az ő rajzai alapján készítették el 
az 50 éves jubileum alkalmából a Tungsram szakemberei. 
Ebből az ,,őscső”-ből fejlődött ki az elmúlt fél évszázad 
alatt az a számos elektroncső fajta, amelyeknek közös 
jellemzője, hogy a vákuum-, vagy gáztöltésű rendszeren 
belül a töltéshordozók elektronok, így minden elektron
csőben megtalálható egy vagy több elektron forrás vagy 
más néven katód.

A Tungsram Magyarországon 1917 végén, újpesti 
telepén kezdte el az elektroncsövek előállításához szük
séges kísérleteket. Az első igen primitív felépítésű csö
vek — az akkori hadvezetőség felszólítására — telefon
erősítőkhöz készültek, természetesen katonai célokra. 
Ugyanezen csövekkel építette első katonai rádióit 1918- 
ban az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege számára 
a budapesti Telefongyár. A készülék fedőneve KLERA 
volt a Klein Radio-ból összevonva. A rádió adó-vevőket 
az olasz fronton próbálták ki először.

A 4 V és 0,5 A, akkumulátorral fűtöttkatód 23000°-on 
izzott. A cső meredeksége 0,2 mA/V, áthatási tényezője 
8% volt. Az első ilyen kísérleti cső felépítése a 3. ábrán 
látható.

Az első világháború után a Magyar Posta kísérleti 
állomásainak készülékeiben ebből az első időből szár
mazó számos cső kifogástalanul működött. A háborús 
szükséglet megszűnésével azonban ez a kezdeti gyártás 
rövid időre megszakadt.

A rádió útján történő hírszórás először Amerikában 
terjedt el 1920-ban, de a mindinkább népszerűvé váló 
szórakoztató rádiózás csakhamar átterjedt Európára is. 
A rádiótelefónia céljára számos adót építettek és az adó
állomások terjedésével kibontakozott egy új iparág kör
vonala. Ekkor, 1922-ben határozta el az Egyesült Izzó, 
hogy az elektroncsövek fejlesztésére és gyártására új 
osztályt létesít, amit 1922-ben Audion osztályként létre 
is hozott.

Az első gyártásból származó, még ugyancsak wolfram- 
katódos, csőtípusok — H2 és H3 néven 1923-ban kerültek
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forgalomba (4. ábra), majd 1925-ben születtek meg az 
MR2 és MR3 típusok, melyek már nagy számban kerültek 
eladásra és csekély thoriumot is tartalmazó wolframkatód- 
juk volt.

A wolframhuzal-katódú H2 és H3 egyenáramú fűtésű 
csövek még 2 W fűtőteljesítményt igényeltek és 2200 
C°-on izzott a katódjuk. Az MR2 és MR3 ugyancsak 
direktfűtésű volt, de a thoriumos wolframkatód miatt 
már csak 1600 C° katódhőmérsékleten üzemelt és az 
akkumulátorból csak 0,2 W fűtőenergiát fogyasztott, 
vagyis a H 2—H3 fűtősteljesítményének csupán 10%-át. 
A maga korában ez a lépés is hatalmas fejlődésnek számí
tott.

A húszas évek közepén az elektroncső már nagyjából 
rádió-vevőcsövet jelentett. A rádióipar követelményei
nek hatására elkezdődött a világméretű verseny, mely 
tehát elsősorban a wattonkénti fűtőenergiára számított 
elektronáram növelésére irányult. Ez egyben a termikus 
emisszió fizikájának és technológiájának mindjobb meg
ismeréséhez vezetett. A thoriumos katódokat hamarosan 
felváltották a báriumkatódok és a Tungsram világvi
szonylatban is jelentős kutatómunkájának eredménye
képpen jött létre a jobb emisszióképességű báriumcső.

Kezdetben a platina-nikkel ötvözetű katódmagfémre 
ún. báriumgőzös eljárással — magában a csőben — 
fém-báriumot párologtattak fel. A fém-báriumot az 
anódra felvitt báriumoxid és magnézium keverék reduk
ciós termékeként nyerték, az anódnak nagyfrekvenciával 
történő felizzítúsa útján. Ezen kísérleti munkát az Egye-
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sült Izzó két világhírű szakembere, dr. Czukor Károly és 
a most 71 éves Kossuth- és Puskás-díjas akadémikus, 
di'. Winter Ernő — mindössze 4 hónap alatt — végezte el. 
Az új csövek konstrukciós fejlesztése már 1927 márciusá
ban el is indulhatott. (Az 5. ábrán látható dr. Winter 
Ernő, amint átveszi kitüntetését az 50 éves elektroncső 
jubileum alkalmával az EIVRT vezérigazgatójától, 
Dienes Bélától.) A Tungsram szakemberek katódkísérlc- 
tei azonban nem várt sikerrel jártak. Czukor és Winter 
megállapították, hogy a jó katód működéséhez a fém
báriumra elengedhetetlenül szükség van és a báriumoxid 
magában igen rosszul emittál, illetve azzal jó emisszió 
csak az aktiváláskor keletkező fölös fém-bárium hatására 
élhető el. Ezeket a feltétlenül úttörő felismeréseket a 
későbbi elektron kilépési munka meghatározásokkal is 
igazolták. Ezen az elven már 1927 decemberében meg
jelent az első, még platina magfémű TUNGSRAM BA- 
RIUMCSŐ, az MR406 és LD408.

A drága és hamar törékennyé váló platina magfém 
felhasználása csak rövid ideig tartott, mert a bárium
katódok működési mechanizmusának felismerése alapján 
sikerült fém-wolfram katódmagfémmel is létrehozni 
báriumkatódokat. Az eljárásnál felületén eloxidált wolf-
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ramhuzalt szei'eltek a csőbe és az oxidált felületre páro
logtatták a fém-báriumot, amelyet aktiválva kiváló 
emisszióképességű, ún. filmkatódokat nyertek. A világ- 
szabadalmat jelentő katódhoz a megfelelő tulajdonságú 
wolframhuzalt a Kossuth-díjas Tury Pál fejlesztette ki. 
Ennek a munkának eredményeképpen 1928 tavaszán 
megjelent a világhírű „TUNGSRAM BÁRIUMCSŐ” 
sorozat: P414, L414, PP415, PP430, P4100, G407, G409 
stb. A G409 triódára különösen büszke volt a cég, hiszen 
2,4 mA/V-os meredeksége és 4 V 0,08 A fűtése abban az 
időben rekordnak számított.

1929-ben jelentek meg a Tungsram első közvetett 
fűtésű csövei, amelyeket az első hazai hálózati rádió- 
készülékekbe is beépítettek. Ezzel egyidőben kezdték 
Amerikában a Wehnelt által, még 1904-ben felfedezett 
oxidkatódokat alkalmazni, ahol az elektronokat emittáló 
bevonat alkáliföldfémoxid (CaO, SrO, BaO). A katód
magfémre felvitt alkáliföldfémkarbonát-pasztából az 
oxid a cső szivattyúzása közben, a katódnak vákuumban 
történő felhevítésével, a karbonátok termikus disszociá
ciójából keletkezik. A szivattyúzást követően megfelelő 
túlfűtés és égetés közben a magfém magnézium szennye
zése a báriumoxidból fém-báriumot redukál, amely 
tulajdonképpen már a báriumcsöveknél felismert elv 
alapján a jó emissziót létrehozza. Az oxidkatódok fejlesz
tése és a működési mechanizmusának kutatása a mai 
napig sem zárult le és a félvezetők térhódítása ellenére 
is minden nagy csőgyárban serényen tovább folyik. 
Ebből a munkából a Tungsram szakemberei — élükön 
dr. Winter Ernővel — számos szabadalmazott eljárás 
kidolgozásával vették ki részüket. Az első oxidkatódos
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Tungsramcső az LD210 volt. Bár az oxidkatód-kutatás 
több eredményét ismertették a szakirodalomban, ért
hetően még hosszú ideig ezen a területen folyt a leg
nagyobb titkolózás. Az oxidkatódok — alacsony üzemi 
hőfokukkal és nagy fajlagos emisszióképességükkel — 
lehetővé tették a jó minőségű hálózati készülékek részére 
a közvetett fűtésű csősorozat kifejlesztését. Az indirekt 
fűtésű csövek katódrendszere az alumíniumoxiddal be
vont wolfram fűtőtesttel és különféle redukáló adalé
kokat tartalmazó nikkel magfémmel, valamint az arra 
felvitt alkáliföldfémoxid-réteggel és a belső maradék gáz
térrel bonyolult fizikai-kémiai, illetve termodinamikai 
egyensúlyrendszert képez. Ennek koncentráció eltolódá
sai az elektronemisszióra kedvező és kedvezőtlen össz- 
hatásúak lehetnek és még ma is a legnagyobb problemati
káját képezik az elektroncsőgyártásnak. Ennek követ
keztében érthető, hogy a kérdést a Tungsram kezdettől 
fogva az elektroncső-fejlesztés és kutatás legfontosabb 
kérdésének tekintette.

A kutatás fontosságát a Tungsram vezetői már 1921 - 
ben felismerték. Ezért hatékony és világviszonylatban 
is versenyképes kutatólaboratórium megszervezésére és 
vezetésére kérték fel dr. Pfeiffer Ignác műegyetemi pro
fesszort.

A Tungsram Kutató Laboratóriumát Pfeiffer profesz- 
szor 1922 nyarán szervezte meg, mint a termelő üzemtől 
független szervet, 5 — 6 egyetemi végzettségű kutatóval 
és mintegy 8 főnyi segédszemélyzettel.

1928-tól az Egyesült Izzó rádiócső-kutatása és fej
lesztése — Winter Ernő vezetésével — már az időközben 
létesített modern, a legtökéletesebb műszerekkel fel
szerelt Elektroncső Laboratóriumában folyt, ahol világ- 
viszonylatban is elsőrangú szaktudósokat foglalkoz
tattak.

1930 körül a Kutató Laboratórium személyzete mint
egy 70 fő volt, beleértve a 30 főnyi Elektroncső Labora
tóriumot, amely szervezetileg csak lazán függött össze 
a többi kutatórészleggel.

1932 és 1935 között fejlesztette ki a vállalat dr. Winter 
Ernő kutatómunkájával az antimikrofóniás csöveit és 
tisztázta a rácsemisszió okát. A rácsemisszió csökkenté
sére bevezetett és szabadalmazott nemesfém rácsbevona
tokat rövidesen a világ minden részén alkalmazták.

1936-ban a vevőkészülékek állomásra hangolása még 
viszonylag nehézkes feladatnak látszott. Ennek vizuális 
könnyítésére segédeszközként fejlesztették ki a hangolás
jelző csövet vagy varázsszemet, amelynek első hazai 
kereskedelmi neve „TUNGSRAM TUNOSCOPE” volt 
Az ME4 és MEG jelzésű csövek első ismertetését — szá
mos más termékkel együtt — az 1936 — 37. évi „Tungs- 
ram-Radiotechnische Mitteilungen”-ben Fehér István, 
a vállalat kereskedelmi mérnöke közölte.

A vevőcsőfejlesztés egyik fontos szakasza volt 1939- 
ben az ún. színüvegcsövek kidolgozása. Ezek kisebb

mérete és újszerű, teljesen üveg felépítése lehetővé tette 
a készülékek előnyösebb kapcsolástechnikai és konstruk
ciós továbbfejlesztését és sok évre meghatározta a köve
tendő utat. Az olcsó és racionális csőgyártás szakítva 
az izzólámpaszerű felépítéssel, egyben a készülék ár- 
csökkentését is magával hozta. A színüvegsorozat csövei
nél már megvalósították az univerzális alkalmazhatósá
got, melynek eredményeképpen mindössze 4-féle össze
tett csővel az összes korabeli kapcsolástechnikai követel
ményt sikerült kielégíteni.

A telepes wolfram katódok fejlesztéséibe a vállalat 
különösen sok energiát fordított és csak a telepes oxid
katódok területén 6 értékes szabadalmazott eljárást dol
gozott ki. A Tungsram Elektroncső Laboratóriuma már 
1934-ben eldöntötte és kísérletekkel tisztázta, hogy a 
kettős alkáliföldfém-karbonátokkal szemben a hármas 
karbonát katódok előnye emissziós szempontból igen 
jelentős. Ezt az elvet a cég a mai napig megtartotta és 
alkalmazza.

A telepes csövekhez 1942-ben olyan hármas karbonát 
összetételt és felviteli eljárást sikerült kidolgozni, amely - 
lyel 1000 órás üzem és 0,9 V-os aláfűtés esetén is kielégítő 
működést lehetett biztosítani, míg a katalógus szerinti 
beállításnál a kivehető emissziós áram duplája volt a 
korábbinak. Érdemes megemlíteni, hogy ezt a kiváló 
emissziós tulajdonságú katódot a második világháború 
miatt titokban kellett tartani és szabadalmaztatása is 
csak 1948-ban történt meg, amikor az amerikai rendszerű 
telepes miniatűr sorozatban a katód alkalmazására újra 
sor került.

A második világháború alatt a mikrohullámuk terü
lete előtérbe került és ez új feladatot jelentett a cső- 
fejlesztésnél is. Ezen a területen a Tungsram Elektroncső 
laboratóriumban folytak a kutatási munkák.

A további kísérletek irányát a lokátortervezés jelen
tette. Bay, Papp és Simonyi vezetésével 1944-ben meg
épül a Borbála nevű tüzérségi lokátor is, amit a háború 
befejeztével sikerült világraszóló tudományos kísérletre 
is felhasználni. 1946 februárjában a szovjet és amerikai 
kísérletekkel majdnem egy időben az újpesti Kutatóinté
zet antennái is felfogták azokat a mikrohullámú jeleket, 
amelyeket ugyanezen antennák a Holdra sugároztak. 
Ugyanezen berendezéssel a világon elsőként észlelik 
a Nap rádióhullámú sugárzását is. A történelmi emlékű 
antenna fényképe a 6. ábrán látható.

Az Egyesült Izzó a második világháborút követő 
válságból hamar kiemelkedett. A Magyarországon folyó 
ütemes újjáépítésben és a talpraállás versenyében az
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Egyesült Izzó kezdettől fogva az élen járt. Már a felsza
badulás első évében, 1945-ben is 32 ezer rádiócsövet 
gyártottak, 1946-ban pedig közel félmilliót. A háború 
előtti, 1940. évi 2,4 milliós termelési maximumot már 
1950-ben eléri a vállalat. A termelés ezután napjainkig 
töretlenül növekedett. 1948-ban már újra megindul 
a világhírű Tungsram-csövek exportja is.

A háború után Európa vevőcsőiparában már egységes 
fejlesztési irányelvek uralkodnak. Kezdetben természete
sen a jól bevált színüvegcsövek jelentik a slágert, de a 
korábbi E- és C-szériájú lapításos csövek is mindenütt 
keresettek.

A háború alatt elért miniatürizálási sikereket minden 
vevőesőgyártó cég hasznosítani kívánta. Ennek követ
keztében kezdték kifejleszteni Európában is az amerikai 
7 kivezetéses miniatűr és a 8 kivezetéses peremcsapos 
csöveket. Végül 1952-től napjainkig a Tungsram kifej
lesztette az összes fontosabb európai 9 kivezetésű, novál 
csövet is. A novál széria fejlesztésére és csőpéldányaira

már rányomta bélyegét az ultrarövidhullámú rádió és 
televízió alkalmazás is.

1952-től a Tungsram újra elkezdte a televízió-vevőcső- 
és képcsőfejlesztést is. 1956-ban a magyarországi tv-adás 
és készülékgyártás elindításakor már minden akkor 
ismert csőtípus készen volt.

Az elektroncsövek fejlődése — a félvezetők térhódí
tása mellett is — mindazon területeken tovább folyik, 
ahol a célszerűség és gazdaságosság a versenyképességet 
biztosítja. Ennek értelmében az Egyesült Izzó világos 
és ésszerű távlati célkitűzése az elektroncsövek további 
fejlesztése és a gyártás szélesítése.

A Tungsram elektroncsőgyártás családfájának — az 
elmúlt 50 év alatt —- megszülettek mindazon mellék
hajtásai is, amelyek a modern elektronika nélkülözhetet
len alapelemeit képezik. így  külön fejlődéstörténete van 
az adócső, mikrohullámú cső, katódsugárcső, képcső és 
gáztöltésű csöveknek is, amelyekről a jubileum alkalmá
ból külön tanulmányban számoltak be.

Vili. ELMÉLETI FIZIKAI NYÁRI ISKOLA, VISEGRÁD

Az idei Elméleti iskolán újra az elemi részek erős kölcsön
hatásairól tanultunk. Azonban míg tavaly elsősorban az 
elmélet és a kísérlet közötti kapcsolat részletes elemzése 
folyt, addig idén az elmélet belső problémái álltak a fi
gyelem középpontjában. Az előadások két fő téma köré 
csoportosultak. Az ELTE Elméleti Intézetének munka
társai az áramalgebrák, a KFKI munkatársai a Lorentz 
pólusok elméletét ismertették. A hazai kutatás örvende
tes fejlődését jelzi, hogy idén is lehető volt az előadókat 
az egyes témák olyan aktív művelői közül kiválasztani, 
akik saját eredményeikkel gazdagították az elméletet. 
Ez nemcsak azt biztosította, hogy az előadások szakmai 
színvonala megfeleljen a nemzetközi normáknak, hanem 
azt is, hogy az elméletben jelenleg meglevő, egymástól elté
rő nézőpontok az egyes előadásokban kifejezésre jussanak. 
Sajnos a napi 6 óra előadás mellett nem maradt elég idő 
a diszkusszióra, és a kialakuló vitákat gyakran időhiány 
miatt félbe kellett szakítani. Valószínűleg hasznos lenne 
a jövőben az eddigi gyakorlattól eltérően néhány dél
utánt már a tanrend összeállításakor vitákra fenntar
tani.

Az Iskolának az idén újra az ELTE visegrádi üdülője 
nyújtott kellemes otthont. A 22 főnyi hallgatóságot úgy 
lehetett elhelyezni, hogy egy szobában legfeljebb két 
személy lakott. Ez kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy 
mindenki nyugodt körülmények között dolgozhasson és 
pihenhessen.

A VIII. Magyar Elméleti Fizikai Iskola egyik feladata 
a Nemzetközi Hadronspektroszkópiai Szimpózium (Keszt
hely, 1968. szeptember 6 — 11.) szakmai előkészítése volt. 
Hála az előadók odaadó munkájának, ezt sikerült is elérni.

V. MAGFIZIKAI NYÁRI ISKOLA, TIHANY

Ebben az évben június 19 — 26 között rendezte meg a 
Társulat a Magfizikai Nyári Iskolát, melynek színhelyéül 
a tihanyi Biológiai Kutató Intézetet választották. Az is
kolán kb. 50 résztvevő gyűlt össze az ország különböző 
magfizikával foglalkozó intézeteiből: Budapestről a MTA 
Központi Fizikai Kutató Intézetéből, a MTA Izotóp 
Intézetéből, a MTA Elméleti Kutató Csoportjából és az 
ELTE Elméleti Fizikai Tanszékéiül, Debrecenből pedig a 
MTA Atommag Kutató Intézetéből és a KLTE Kísérleti 
Fizikai Intézetéből érkeztek kutatók. A résztvevők egyik 
fele a Biológiai Kutató Intézet szállodájában, a másik 
része a környező magánházak IBUSZ-szobáiban nyert

Reméljük, hogy az egyik elkövetkező Iskolán az erős 
kölcsönhatások ehnáletének további fejlődéséről, és ezen 
belül újabb hazai eredményekről adhatunk számot.

F. A.

A V i l i .  Magyar elméleti fizikai iskola előadásai
(május IS —29)

Ősikor Ferenc: Rögzített pólusok és kinematikai szingu- 
laritások áramamplitudókban.

Domokos Gábor: Trajektória generáló algebrák.
Frenkel Andor: Megnyitó.
Kunszt Zoltán: Uj hadron rezonanciák.
K uti Gyula: Lokális S-matrix, gauge variancia és áram

algebra.
Marx György: Zárszó.
Montvai István: Szuperkonvergens és áramalgebrai 

összegezési szabályok; áramumplitudók analitikus tu
lajdonságai.

Nagy Tibor: Alacsony és nagy energiás tételek áramalgeb
rák alkalmazásainál. Parciálisán megmaradó axiálvek- 
tor áram.

Pócsik György: Schwinger tagok. Spektrál függvények 
összegezési szabályai.

Surányi Péter: Bethe-Salpeter egyenlet.
Szegő Károly—Tóth Kálmán: SL (2, C) kinematika és 

konspiráció.

elhelyezést. Naponta délelőtt lfJ) 1 óriág és délután 
5 — 6 óráig az Intézet könyvtárában voltak az előadások.

Az iskola „tanuló” jellegű volt, azaz az előadók, akik a 
résztvevők soraiból kerültek ki, nem saját kutatásaikról 
számoltak be, hanem a magfizikának egy alapvető, a je
lenleg folyó kutatások nagy részéhez szervesen kapcsolódó 
területéről tartottak elméleti előadásokat. Az iskola elő
adói és programja:

Hraskó Péter, KFKI: Az izospin fogalma.
Zimányi József, KFKI: Az izospin szerepe a magreak

ciókban.
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Bencze Gyula, KFKI: Az izospin hatása a rugalmas 
szórásban és a töltéskicserélő reakciók.

Gyarmati Borbála, ATOMKI: Az izobár analóg álla
potok mikroszkopikus modelljei.

Lovas István, KFKI: A hatáskeresztmetszet közbülső 
szerkezete.

Révai János, KFKI: A félfinom szerkezet fenomenológi- 
kus leírása.

Fodor Ilona, KFKI: A kötött állapotok félfinom szer
vezete

europhysies
1968. szeptember 26-án délelőtt Genfben megalakult az 
Európai Fizikai Társaság. A megalakulást több előzetes 
megbeszélés előzte meg, a legutóbbi Prágában zajlott le.

A genfi ülésen a Társasághoz csatlakoztak a jelenlevő 
fizikusok, illetve az általuk képviselt fizikustestületek. 
Hazánkat Szigeti György és Turchányi György képvi
selték. Mindketten beléptek az új Társaságba, egyúttal 
bejelentették az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részvé
telét is. Ennek révén Társulatunk 529 kutatófizikus tagja 
kollektiven az Európai Fizikai Társaság alapító tagjává 
vált.

A Társaság elnökévé Bernardini olasz professzort válasz
totta. Az első közgyűlésig az ügyek vitelét egy 11 tagú 
Végrehajtó Bizottságra bízták. Ennek tagjai többek közt 
Cohen és Edwards (Anglia), Jansen és Jauch (Svájc), 
Janouch (Csehszlovákia), Rudberg (Svédország), Szigeti 
György (Magyarország). A Végrehajtó Bizottság első 
ülését november 6-án tartotta Genfben. Az Európai 
Fizikai Társaság első közgyűlését 1969. április 8-ra hív
ták össze Firenzébe.

A Társaság kéthavonta megjelenő Bulletint ad ki az 
aktuális hírekről. Ezeknek magyar fizikusokat is érdeklő 
híreit a Fizikai Szemle rendszeresen közölni fogja.

K /b  NYVSZEMLE

FÉNYES IMRE:
TERMOSZTATIKA ÉS TERMODINAMIKA
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968 
25 ív és 40 ábra.
Termikus jelenségekkel a tudomány már régóta foglal
kozik. Az ún. klasszikus termodinamika az idők során 
szerzett új ismereteket fokról-fokra építette be, s talán 
ennek következtében sohasem tudott teljesen elszakadni 
az eredeti kiindulási alaptól: a hőt alapfogalomnak tekinti, 
s csak a sztatikus egyensúlyi állapottal és az ún. kvázi- 
sztatikus folyamatokkal foglalkozik. Ez a tárgyalásmód— 
amellett hogy több, a fizikai valóságban nem létező fik
ciót alkalmaz (pl. reverzibilis folyamat) — a folyamatok 
dinamikáját nem képes átfogni. A tulajdonképpeni dina
mikai elmélet a 30-as években alakult ki és közismert 
nevén irreverzibilis folyamatok termodinamikájának 
hívják.* A két elméletnek széles körű irodalma van, de 
éppen a köztük levő különbség miatt nem jelent meg 
eddig olyan könyv, amely a sztatikát és dinamikát 
egységes elvek alapján mutatná be.

Fényes Imre, aki maga is kiváló úttörője a modern

* Az irreverzibilis termodinamika megalapozásában szerzett érdemeiért 
kapott ezévben Nobel-díjat Lars Onsager norvég származásé amerikai 
fizikokémikus.

Kluge Gyula, KFKI: Átlagos nívósűrűség.
Zámori Zoltán, KFKI: Ismerkedés a függvényekkel.
A záróülésen elhangzott vélemények szerint az iskola 

mindenki számára igen hasznos volt. A résztvevők elhatá
rozták, hogy 1969-ben ismét rendeznek hasonló jellegű 
iskolát.

Az Intézet szép fekvése és kellemes környezete a tu
dományos munka után jó pihenést és szórakozást nyújtott. 
A közös programot egy bankett egészítette ki a füredi 
Baricska csárdában. Sz. J.

A Bulletin első próbaszáma (1969. július) arról tudósít, 
hogy az Európai Fizikai Társaság szakosított konferenciá
kat kíván rendezni. Ezek témaköre korlátozott lesz, és 
azok a kutatók vesznek majd részt rajtuk, akiket speciá
lisan érdekel ez a téma. A szervezőbizottságok fenntart
ják maguknak a jogot, hogy a részvételt — az eredményes 
munka érdekében — korlátozták.

Az első ilyen konferencia témája „Időfüggő korrelációk 
folyadékokban” volt. Szervezte Prof. S. F. Edwards 
(Manchester). Hely: Westoubirt School, Glos. Időpont: 
1968. április 22 — 24. Egy másik konferenciát a „fémek
ben előforduló mágneses szennyezésekről” Morginsban 
(Svájc) tartottak 1968. június 4 és 6 között, A. Blaudin 
(Orsay) ésB .R . Coles (London) szervezték. Az Europhy- 
sics News próbaszáma felsorolta az 1968. év több más 
európai specializált fizikai konferenciáját is, amelyeket 
különböző testületek rendeztek.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat választmánya 
1968. október 21-i ülésén jóváhagyta Társulatunk csat
lakozását az Európai Fizikai Társasághoz, és kifejezte 
reményét, hogy az új nemzetközi szervezet hasznos 
munkát fog végezni kontinensünk fizikus-életének koordi
nálásában, fellendítésében.

termodinamikának, ezen könyvében megalkotta a sztatika 
és dinamika tárgyalásának szintézisét.

Könyvében alkalmazott tárgyalásmód több pontban 
eltér az irodalomban szokásostól.

1. Csak irreverzibilis folyamatokat ismer, a reverzi- 
bilitást teljesen mellőzi.

2. Kimutatja, hogy a hő nem önálló energiafajta, 
hanem éppúgy, mint a munka, energiaközlési mód. 
Értéke függ attól a pályától, melyen az állapotváltozás 
történt. Ennek megfelelően a hő sem önálló szubsztancia, 
sem az anyag attribútuma, s semmi sem indokolja alap
fogalomként való kezelését. A hőt leszármaztatott foga
lomnak tekinti, s ezzel a matematikai tárgyalásmódot is 
lényegesen egyszerűsíti.

3. A sztatika és dinamika — az állapotok és folyama
tok — törvényeiről bebizonyítja, hogy azok a hő és 
entrópia fogalma nélkül is megfogalmazhatók. Az entró
pia — melyet mint a hőhatást jellemző extenzív mennyi
séget kezel — csupán a tárgyalásmód egyszerűségét 
segíti elő.

Mindezek előrebocsátása után a könyv szerkezete a 
következő:

A szigorú logikai felépítésnek megfelelően nem tekinti 
eleve ismertnek a kizárólag termodinamikai állapothatá
rozókat, mint pl. a hőmérsékletet, s így elkerüli olyan 
„definíciók” használatát, mint a szubjektív hőérzet



hidegebb-melegebb fogalma. Ehelyett a termodinamikai 
rendszereket kizárólag már a mechanikából ismert ada
tokkal jellemzi. (Energiájukkal, térfogatukkal, tömegük
kel, nyomásukkal.) Bebizonyítja, hogy ezek a jellemzők 
egyértelműen meghatározzák egy test állapotát.

Ugyanezekkel a mennyiségekkel, illetve a belőlük 
Származtatottakkal jellemzi az állapotváltozásokat is, 
mert a termodinamikában egyensúlyt és állapotváltozást 
ugyanazon állapot jellemzők homogén, illetve inhomogén 
eloszlása determinálja.

A termodinamikai állapothatározók két csoportba 
sorolhatók:

1. extenzívek a kiterjedéssel arányosan változó meny- 
nyiségek, mint pl. a térfogat, tömeg, energia;

2. intenzívek a kiterjedéstől független mennyiségek 
pl. a nyomás, hőmérséklet; intenzív továbbá valamennyi 
extenzív mennyiség sűrűsége. Fényes, ezen a csoportosí
táson belül, kiemeli az egyes kölcsönhatásokhoz tartozó 
jellemző extenzív és intenzív mennyiség-párok kitüntetett 
szerepét.

Az egyetlen dinamikai törvény: a jellemző intenzív 
mennyiségek kiegyenlítődésre törekszenek. Ha egy rend
szeren belül, vagy két rendszer egymásra hatásakor az 
intenzívek eloszlása nem homogén (pl. nem egyenlő a 
nyomásuk vagy hőmérsékletük), megindul a jellemző 
extenzívek árama, s addig tart, míg az összes intenzív 
mennyiség egyenletes eloszlású nem lesz. Ezzel egyben 
az egyensúlyt is definiáltuk: az egyensúlyi állapot szük
séges és elegendő feltétele az összes jellemző intenzív 
mennyiség homogén eloszlása.

DÉRY TIBOR:
SZEMBENÉZNI
LLYÉS GYULA:

AZ ÉDEN ELVESZTÉSE
Magvető, Bp. 1968. 100 oldal
„M i gyakorlati tanácsot adhatunk már most egy szegény 
kis magyar falu népének az atomerő helyes felhasználása 
dolgában?” — ismétli meg a százszor elgondolt kérdést 
Illyés Gyula, de ő egyben kísérletet is tesz arra, hogy
— szavalókorusra írt oratórium formájában — meg
fogalmazza a választ. Tudjuk, nagyon tudjuk, hogy 
választ találni nem könnyű, az atomháború olyan 
óriási fenyegetés, amilyennel még nem kellett az emberi
ségnek szembenéznie. Égy dunántúli kis falu népe pedig 
hatástávolság tekintetében messzire esik azoktól, akik 
az atomrobbanófejes rakéták elindítására utasítást adnak.

Illyés következtetése optimista. Ezt az optimizmust 
vonja kétségbe Déry Tibor írása. Déry Tibor könyörtelen 
őszinteséggel néz szembe mindazzal a borzalommal, 
amellyel a mai kor (a technika, a tudomány) körülvette 
az embereket, azokat az embereket, akiknek még mindig 
nem sikerült az Édent megteremteni a földön. „A bak- 
terioviruszok behatolván egy idegen tenyészetbe, fejüket, 
mint fúrót becsavarják áldozataik sejtfalába, s az így 
ütött résen át beléjük fecskendezik halálos vegyszereiket.
— S  ezt másolád, komám, évmilliók óta, génjeid ezt a kódot 
követnék, a bunkó zuhantatását, fogak csattogását, csontok 
szopogatását, agy velő kiszívását, a gyilkosságot, hogy jólakot- 
tan bukhass nászágyadba, majd sírodba?” Déry Tibor 
szembenézése sötétebb feszültebb, drámaibb. A genetikus 
determináltságú végzet sodorja szerinte az emberiséget 
a káini pályán, és utolsó feloldozásként sem tud mást 
elmondani, mint az anya énekét, aki borzad fiaitól, 
hiszen „vétkük gépi szárnnyal a földgolyót bejárja”, de 
ugyancsak genetikusán determinált konoksággal hir
deti az élet makacs folytonosságát: „boldogtalanság 
segíts, én újraszülöm őket, édes babáimat.”

Ezt a töprengésre és szembenézésre kényszerítő kötetet 
kötelező olvasmányként kellene a kezébe adni minden 
fizikus hallgatónak, hogy ő maga gondolja végig szerepét 
a társadalomban, és fogalmazza meg a választ. A fizikuso
kat különösen érzékenyen érinti a könyv, hiszen ajánlásá
ban ez szerepel: „A két nagy fogódzó, a Biblia és a Fizika 
könyörtelenségével, az embertelen istennel, az ember nélküli

A kiegyenlítődési folyamatokat mérlegegyenletek írják 
le, melyek az extenzív mennyiségek áramlására vonat
koznak. Megmaradó extenzív mennyiségek (pl. tömeg, 
energia) esetében a mérlegegyenletek a megmaradási 
törvényeket fejezik ki. A folyamatok jellemzésébe szük
ségszerűen belekapcsolódik az idő is.

A különféle kölcsönhatásokat egy-egy extenzív és 
intenzív mennyiség jellemzi. Pl. a mechanikai kölcsön
hatás jellemző mennyiségei a térfogat (extenzív) és a 
mechanikai feszültség (-p, intenzív).

Az entrópiát, mint a termikus kölcsönhatás jellemző 
extenzív mennyiségét értelmezi. Kihasználva, hogy az 
entrópia a többi extenzív mennyiség homogén elsőrendű 
függvénye, minden posztulátum nélkül matematikailag 
bizonyítja, hogy az entrópia nem lehet megmaradó 
tulajdonság.

A „kinyilatkoztatás mentes” tárgyalásmód jellemző 
az egész könyvre. Nagy érdeme a szerzőnek, hogy az 
eddig homályos, vagy nem szemléletes tételeket (mint 
pl. a Caratheodory-féle adiabatikus elérhetetlenség axió
mája) mindig valamely szemléletes, már ismert tényhez 
kapcsolja, s így egyes tételek megfogalmazása a szokásos
nál pontosabb, s egyben könnyebben megérthető is.

A kézikönyvként és tankönyvként egyaránt használ
ható munka az irodalom által ismert összes eredményhez 
eljut, sőt egyes tételeket világosabban definiál, s ezzel 
véleményem szerint bebizonyítja, hogy az itt ismertetett 
tárgyalásmód fog a termodinamika mélyebb összefüggé
seinek megismeréséhez vezetni.

M. L.

természeti törvényekkel egy általános érvényű humánumot 
állít szembe, egy emberközpontú, mondhatnám, Somogyjád- 
központú filozófiát.” A fizikusok atommag-hasadással, 
laser-sugarakkal és magasfeszültséggel dolgoznak, a la
boratóriumban is megszokták a halál potenciális közelsé
gét. Számunkra azonban az is nyilvánvalóbb, hogy a kap
csolótábláknál is emberek ülnek. Korunk nagy és kis 
tudósai majdnem egyöntetű kórusban hívták fel a társa
dalom figyelmét az atomháború végítéletének lehetősé
gére. Talán túl gyors volt a változás, túlságosan idegen 
volt az atomfizika, túlságosan fenyegetőek voltak a fel
idézett energiák, így az emberek fejében egy modem 
atom-mitológia formálódott ki. Az atombomba után már 
a computer is, a futószalag is, az érelmeszesedés is úgy 
ködlik fel a horizonton, mint a modern kor emberfeletti 
démonai. Pedig a a másik oldalon elmondhatjuk: soha nem 
élt még ennyi ember a Földön, soha nem lakott jól ennyi 
ember a Földön, soha nem éltek üyen hoszú életet az 
emberek a Földön, mint most, az ipari forradalom és 
a tudományos forradalom eredményeképpen. Az szenved
het érelmeszesedésben, aki megélt legalább fél évszáza
dot. A tudomány a technikában testet öltött, és társadal
mi hatalommá vált. Kétségkívül feszültséget teremtett, 
olyan feszültséget, amely ott szikrázik Illyés és Déry 
oratóriumában is. Ettől a feszültségtől lehet megszé
dülni, de lehet élvezni is azt. A fizikus hivatást olyanok 
szokták választani, akiket csábít atudományos forradalom
ban formálódó jövő; mi élvezzük ezt a feszültséget. De 
nem tagadjuk meg azt a fizikusi kötelességet sem, hogy 
segítsük az emberiségnek abban: szokj a meg, vállalja 
és szeresse ezt az izgalmat. Amit tudatosan vállalunk, 
az már nem nyomaszt és nem rettent annyira. Más 
alternatíva aligha van, a tudományt és technikát ketrecbe 
zárni úgysem lehet.

Déry Tibor írása azért rázott meg, mert kényszerít 
arra, hogy az óriási haladás mellett szembenézzünk 
annak félelmetessé nőtt árnyékával is. Illyés Gyula írása 
pedig tartalmazza azt a viszont-választ is, amellyel 
a fizikusok bizonyára szívesen egyetértenek: „Ha jő a 
harag napja, s a robbanó atom arkangyal-dühü kardja 
lángláncolattal hajtja a tettest ( a magateremtette vadon 
sivatagon) ama napon, s az fény-vakon hátra néz, s meg
siratja, mint elvesztett a kertet, — az ősöktől örökbe s örökí
tésre nyertet: megértheti vajon ( fél-ember, fél-majom agyát 
váltig gyötörve,) hogy ő (akit kivertek) épp ö az is, aki 
kerget?”

M. Gy.
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Kr-85 AZ ATMOSZFÉRÁBAN Csongor Éva
MTA Atommag Kutató Intézete, Debrecen

Légköri radioaktivitás

A légkör radioaktív anyag tartalma részben termé
szetes eredetű, részben az emberi tevékenység 
következménye.

A természetes radioaktivitás a levegőben lénye
gében a földkéregben előforduló U-238, Th-232 és 
U-235 bomlási termékeinek tulajdonítható, amelyek 
diffúzió útján jutnak az atmoszférába (Rn, Tn és 
bomlástermékei). Ugyancsak természetes eredetű 
az a kisebb része a légköri aktivitásnak, amely a 
kozmikus sugárzásnak az atmoszféra atomjaival 
való kölcsönhatása révén jön létre (H-3, Be-7, 
C-14, Na-22, stb.). A légkörnek a radioaktivitása 
azonban mintegy csak 1%-át teszi ki (1 mrem/év) 
annak a sugárterhelésnek, amelyet az ember a 
talajsugárzás és a kozmikus sugárzás révén kap. 
A környezet sugárzása az emberi szervezetre egy 
100 — 150 mrem/év nagyságrendű dózisterhelést 
jelent. Ez az adat azonban geológiai tényezőktől 
erősen függ, pl. urán lelőhelyeken ennek az érték
nek tízszerese is lehet.

A légkör radioaktivitása az utóbbi másfél évti
zedben az emberi tevékenység következtében foko
zatosan emelkedik, ugyanis a hasadási és fúziós 
folyamatok révén mesterséges radiaoaktív anyagok 
kerülnek a légkörbe. Nehéz atommagok hasadásá
nál több, mint 200 hasadvány keletkezik, ezek 
legnagyobb része aeroszolokhoz tapadva hamarosan 
a csapadékkal együtt, vagy szedimentációval leke
rül a légkörből. Kivételt képeznek a hasadáskor 
keletkező nemesgázok, amelyek a légkörben nem 
alkotnak vegyületeket, ill. nem tapadnak porré
szekhez. Az I. Táblázat tartalmazza a különböző 
nehéz magok hasadásánál keletkező, 1 óránál 
hosszabb felezési idejű nemesgáz izotópokat és 
hasadási hozamaikat százalékban [1—2], A hasa
dáskor a Kr-nak összesen 16, a Xe-nak 20 izotópja 
keletkezik, ezek közül 10 stabilis, a többi rövid, 
vagy igen rövid felezési idővel elbomlik, az egyetlen 
Kr-85 kivételével, amelynek felezési ideje 10,76 
év [8].

Kr-85 a légkörben

Az atomfegyver kísérleteknél keletkező Kr-85 
teljes egészében a légkörbe kerül, míg a reaktor 
fűtőelemek feldolgozásánál az aktív gáz egy részét 
felfogják további felhasználásra, a többi szintén az 
atmoszférába jut. A hosszú felezési idő miatt a 
Kr-85 évtizedes viszonylatban így felhalmozódhat.

Szalay S. és munkatársai 1955-ben gondoltak 
arra, [4] hogy a hasadáskor keletkező radioaktív 
Kr izotópok a krypton gáz üzemi előállítása köz
ben kimutathatók sugárzásuk révén. A gyártás 
során radioaktív anyag feldúsulása valóban tapasz
talható volt, azonban a felezési idő mérése alap
ján az Rn-222-vel volt azonosítható. Hasadási 
termék jelenlétét az alkalmazott mérési módszer
rel nem lehetett kimutatni.

Az atmoszférikus Kr-85 tartalom megállapításá
hoz a Kr gáz mintákat a miskolci Kryptongyár 
bocsátotta rendelkezésünkre, ahol a Kr gáz elő
állítása a levegő 1,14 • 10-6 térfogatrésznyi Kr 
tartalmának [5] feldúsítása révén Linde eljárással 
történik. [4]. A gyár adatai alapján a gáz össze
tétele térfogat % szerint a következő: 98,16% Kr; 
1,18% Xe; 0,49% Ar; 0,16% N2; 0,01% 0 2; 
0,01 % C 0 2.

Annak megállapítására, hogy a Kr gáznak mek
kora a Kr-85 tartalma, a Kr-85 beta sugárzását 
mértük (Emax =  0,67 MeV). Belső gáz számláló 
módszert használtunk, amikor a radioaktív gázt 
közvetlenül GM csőbe vittük. A számlálócső effek
tiv térfogatának ismeretében lehetőségünk van a 
fajlagos aktivitás meghatározására.

Az effektiv térfogat meghatározásához azonos 
végkonstrukcióval 3 különböző hosszúságú GM 
csövet készítettünk, a csöveket 90 Torr krypton +  
10 Torr izobután gázzal töltöttük és a mérést a 
gáz Rn tartalmának teljes lebomlása után végez
tük. A gyári Kr gázt további tisztítás nélkül hasz
náltuk a csövek töltésére. A csövek konstrukció
jának részletes leírása és az effektiv térfogat meg
határozása [6] közleményben található.

Méréseket végeztünk 1954. augusztusi és 1966. 
decemberi eredetű Kr gázzal. A mért aktivitást
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Maghasadásnál keletkező, 1 óránál hosszabb felezési idejű nemesgáz izotópok és 
hasadási hozamaik százalékban [1—2]

Izotóp Felezési idő
U-233 U-235 Pu-239 Th-232 U-238

termikus neutronok gyors neutronok

Kr—83m 1,86 h 0,48
Kr—83 stab 1,17 0,544 0,29 1,99 0,4
Kr—84 stab 1,95 1,00 0,47 3,65 0,85
Kr—85m 4,4 h 1,3 3,9
Kr—85 10,76 a 0,58 0,273 0,127 0,87 0,153
Kr—86 stab 3,27 2,03 0,76 6,0 1,38
Kr—87 76 min 2,7
Kr—88 2,8 h 3,7
Xe—128 stab 2 • IO"4
Xe—129 stab 4 • IO“4
Xe—130 stab 5 • IO“3
Xe—131m 12 d 0,03
Xe—131 stab 3,39 2,93 3,78 1,62 3,2
Xe—132 stab 4,64 4,38 5,28 2,87 4,7
Xe—133 5,27 d 6,62 6,91
Xe—133m 2,3 d 0,16
Xe—134 stab 5,95 8,06 7,47 5,38 6,6
Xe—135 9,2 h 6,0 6,3 7,27 5,5
Xe—136 stab 6,63 6,46 6,63 5,65 5,9

1 cm3 normál állapotú (NTP) Kr gázra, és T =  
10,76 év felezési idővel számolva, a begyűjtés idő
pontjára vonatkoztattuk.

Mérési adatainkat más szerzők [7 — 13] adataival 
összesítve az 1. ábra tartalmazza. A különböző 
szerzők mérései alapján a Kr-85 aktivitásnak egy 
folytonos növekedése állapítható meg, az aktivitás 
mintegy 3 —4 évenként megkétszereződött.

Az atmoszférikus Kr-85 eredete

Az 1966. év végi általunk mért aktivitás (22,4 
bomlás/min. cm3 Kr NTP) csaknem húszszorosa az 
1954. évinek. Jelenleg 1,8 • 108 Kr-85 atom van 
1 cm3 normál állapotú Kr gázban, illetőleg 208 
Kr-85 atom van 1 cm3 levegőben.

A hosszú felezési idő és a viszonylag lassú kon
centráció növekedés miatt jogos az a feltevés, 
hogy a Kr-85 egyenletesen oszlik el a légkörben. 
Ha a Pöld légkörének összes tömegét 5,3 ■ 1021 g- 
nak vesszük [14], akkor a légkör Kr-85 tartalmára 
121 kg Kr-85 adódik, aminek 47,2 MCi aktivitás 
felel meg.

A Kr-85 hasadási hozama ismeretében becslést 
végezhetünk a hasított anyag mennyiségére. A Kr- 
85 hozama hasadási folyamatokra az I. Táblázat 
adatai szerint 0,127 és 0,87% között változik a 
felhasznált hasadó anyagtól és a hasítást létrehozó 
neutronok energiájától függően. Mivel nem történt 
közlés arról, hogy a különböző hasadó anyagokat 
m i l y e n  arányban alkalmazták, célszerű mérésein
ket az U-235 termikus neutronokkal történő 
hasítására vonatkoztatni, így a felhasznált hasadó 
anyag mennyiségét U-235 ekvivalensben kapjuk 
meg.

A Kr-85 hozama az U-235 termikus neutronok
kal történő hasítása esetén a jelenlegi legpontosabb

1. táblázat mérések szerint 0,273% [15].
Az általunk meghatározott 121 
kg Kr-85 létrehozásához 120 t 
U-235-tel ekvivalens hasadó 
anyag hasítása volt szükséges, 
ami 2400 Mt TNT-nek meg
felelő hasadási energiát jelent.

1962 végéig összesen mintegy 
510 Mt TNT-nek megfelelő 
energiájú atomfegyver robban
tása történt, amiből — becslés 
szerint — 193 Mt TNT-vel ek
vivalens a hasadásból szár
mazó és 317 Mt a fúzióból 
származó energia [16]. Tehát 
az atomfegyver kísérletekben 
1962-ig mindössze 9,6 t  U- 
235-tel ekvivalens hasadó anya
got használtak fel. Ez az adat 
az utóbbi évek során gyakorla
tilag igen kis mértékben válto
zott, mert csupán néhány, az 
atomcsend egyezményben részt 
nem vevő ország részéről tör

téntek szórványosan a szabad légkörben atom
fegyver kísérletek.

Méréseink szerint viszont a hasított anyag 
mennyisége legalább 120 t  U-235-tel ekvivalens, 
tehát több, mint tízszerese az atomfegyver kísér
letekből eredő mennyiségnek. Ez az adat egyértel
mű bizonyíték amellett, hogy a légkör Kr-85 
szennyezettsége csak kisebb részben ered az atom
fegyver kísérletekből és nagyobb részben a kimerült 
fűtőelemeket feldolgozó üzemekből. Ugyanezt bi
zonyítja az is, hogy az 1962-es atomcsend egyez
mény óta is az aktivitás további növekedése álla
pítható meg.

Az összes hasított anyagnak az általunk meg
határozott 120 t  U-235 ekvivalensnyi mennyisége 
egy alulbecsült értéknek tekinthető és a tényleges 
hasított anyag ennél többre tehető, mert szá
mításunkban sem azt nem vettük tekintetbe, hogy 
a Kr-85 aktivitásának egy része már lebomlott,
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sem azt, hogy a reaktorokban és a reprocesszálás- 
nál keletkezett Kr-85 egy része biztosan nem jutott 
a légkörbe, továbbá, hogy a kimerült fűtőelemeket 
sok helyen egyelőre csak tárolják és még nem dol
gozzák fel.

Bár a Kr-85 aktivitása a légkörben erősen nő, és 
jelenlegi értéke (11,5 • 10_12 Ci/m3 levegő) hamaro
san eléri az átlagos légköri Rn aktivitás értékét 
(10-10 Ci/m3 levegő), ez radiobiológiailag nem 
jelent veszélyes koncentrációt. Ugyanis Rn-ból a 
maximálisan megengedhető koncentráció 3 • 10~9 
Ci/m3 levegő, viszont Kr-85 esetén 3 • 10-7 Ci/m3 
levegő a megengedett [14].

Ipari alkalmazás szempontjából a Kr gáz mai 
szennyezettsége nem aggályos, de ionizációs kam
ra töltésére többé nem alkalmazható a kozmikus 
háttér többszörösére növekedett saját sugárzás 
miatt. Ilyen célra a xenon továbbra is használható.

Köszönetemet szeretném kifejezni a miskolci 
Kryptongyárnak (Bállá Béla gyáregységvezető 
főmérnöknek) a mérések során nyújtott együtt
működésért.
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A SZÍNÉRZÉKELÉS FIZIOLÓGIAI RENDSZERE Vitányi Iván
ÉS A FIZIKA

Az érzékszervek — így a szem, s különösen a szín
látás fiziológiájáról szerzett tudásunk az utóbbi 
évtizedben örvendetes gyorsasággal fejlődött. Ered
ményeit ma már a fizika szempontjából sem árt 
összefoglalnunk1. Nem mintha az új adatok befo
lyásolhatnák a színekről a fizika által kialakított 
képét, hanem mert mivel a fiziológia egyre mélyebb 
szintekre hatol le, lassan ezen a területen is elvé
konyodnak a fizika és a fiziológia valaha oly 
merev határfalai.

Mit tudtunk meg az újabb kutatásokból? Műi
dének előtt azt, hogy lényegében eldőlt az évszáza
dos vita, amelyet Helmholtz és Hering hívei, a 
három- és a négyszínlátás képviselői folytattak. 
Nem egyik vagy másik igazával végződött, hanem 
egy olyan magasabb szintű elmélettel, amely mind
kettőt magában foglalja.

A vita pozíciói ismertek. Az ún. Young — Helm
holtz elmélet hívei azt vallották, hogy látásunk hár
mas rendszerű, a retinán háromféle (vörös-, zöld- és 
kék-érzékeny) pigment fogja fel a szemünkbe 
hatoló fénysugarakat, a három anyag különböző 
arányú ingerületéből valamennyi színárnyalat 
„kikeverhető”2. A Hering-elmélet ezzel szemben 
négy „ősszínt” , pontosabban két szín- „szubsztan

1 Ezt megtették más külföldi fizikai folyóiratok is. 
Lásd pl. Saul M. Luria: Color Vision. Physics Today, 
March, 1966.

2V.ö. II. von Helmholtz: Handbuch der Physiologi
schen Optik. Hamburg und Leipzig, 1896

ciát” vett fel (sárga-kék, zöld-vörös), amelyek 
egymással polárisán ellentétesek3.

Más és más magyarázatot adott a két hipotézis 
az ún. komplementer színek jelentkezésére is. 
A komplementeritás kétségtelenül színlátásunk 
egyik alapvető fiziológiai (és nem fizikai) ténye, 
hiszen kétségtelenül érzékelő apparátusunkban, s 
nem a fénysugarak fizikai természetében keresendő 
az oka annak, hogy bizonyos hullámhosszú fény
sugarak a szemben együtt a fehér szín érzetét kel
tik. Hogy mely színek komplementerek egymás
sal, azt tapasztalati úton (egymástól függetlenül) 
Grassmann4, Helmholtz5 és Maxwell6 tisztázták. 
A matematikai összefüggést először Grünberg7 adta 
meg (1905) a következőképpen (a számértékeket 
az ICI 1931-es kongresszusa által elfogadott alap
értékek szerint módosítva8:

(A 565,52) (497,78 -  A’) =  223,02

3V.ö. Ewald Hering: Wissenschaftliche Abhandlun
gen, II. Band. Georg Thiemes Verlag, Leipzig, 1931.

4 Hermann Orassmans Gesammelte Mathematische 
und Physikalische Werke. II. Band, II. Teil. Leipzig, 
1902. Zur Theorie der Farbenmischung (1853).

5 Helmholtz: i. m. 315 — 330. oldal
G V.ö. Maxwell színelméleti dolgozatait (The Theory of 

Colours in Relation to Colour Blindness, On the Theory of 
Compound Colours, On the Theory of Three Primary 
Colours, stb.) In: The Scientific Papers of James Clere 
Maxwell. University Press, Cambridge, 1890. Vol. I —II

7 V. Grünberg: Farbengleichung mit Zuhilfnahme der 
drei Grundempfindungen im Young—Helmholtzschen 
Farbensystem. Annalen der Physik. Vierte Folge, Band, 
17, Heft 1.1905, 165-173. oldai.

8 Lásd S. W. Krawkow: Das Farbensehen. Akademie 
Verlag, Berlin, 1955. 16. oldal.
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Mi az oka ennek a jelenségnek? Helmholtz sze
rint abból kell kiindulnunk, hogy a három pig
ment együttes izgalma ad fehéret, az egyik „alap
színnek” tehát a másik kettő összege a komp lemen - 
terje (a vörösnek kék -f- zöld =  kékeszöld, a zöld
nek kék -f- vörös =  bíbor, a kéknek vörös -f- 
zöld =  sárga). Hering szerint viszont az egyes 
szubsztanciákon belül a komplementer végpon
tok (sárga-kék, zöld-bíbor) ellentétes vegyi folya
matokat (asszimilációt, illetve disszimilációt) kel
tenek.

Mindkét felfogás elfogadhatónak látszott, s a 
továbbiakban (pl. a színvakság magyarázatában) 
is mindkettőnek megvoltak a maga erősségei. 
Mégis mindkettőnek volt egy kardinális hiányos
sága: sem a három pigmentet, sem a két szubsz
tanciát nem lehetett kimutatni. így mindkét 
elmélet egyaránt hipotézis maradt, a rájuk épülő 
bonyolultabb teóriákkal egyetemben.

Bizonyossággal csak annyit lehetett megállapí
tani, hogy a látás folyamatában kétféle receptor
elem vesz részt, a pálcikák és a csapok. A pálcikák 
száma sokkal több (125 miihó), mint a csapoké 
(4—7 millió). A pálcikák nagyobbak, erősebbek, a 
retina szélsőbb részein helyezkednek el, csoporto
san kapcsolódnak az idegrostokhoz; a csapok kiseb
bek, karcsúbbak, a retina közepén a sárgafolt
ban és a látógödörben (fovea) találhatók, — kis 
számban, sőt olykor egyenkint csatolódnak az 
idegrostokhoz. Feltették tehát, hogy funkciójuk is 
különböző: a pálcikák az alkonyati látásban, 
gyenge megvilágítás esetén kapnak szerepet, a 
csapok pedig a nappali látásban, erős megvilágí
tásban.

Ezt a feltevést az is alátámasztotta, hogy sike
rült megtalálni a pálcikák látópigmentjét, a rho- 
dopsint (BoU, 1876). Bebizonyosodott, hogy fény
érzékenységi maximuma megegyezik az alkonyati 
látáséval, vagyis 500 m/j, (újabb mérések szerint 
497 muf .  Kézenfekvő volt tehát, hogy a csa
pok az 560—565 m/i maximummal rendelkező 
nappali látást szolgálják. Kérdés azonban, hogy 
hányféle látópigment vesz részt ebben a folyamat
ban ? Egzakt felelet híján a kérdés teljesen nyitva 
maradt, s továbbra is tág tere nyílt a különféle 
elméleteknek.

A három- és négyszínlátás híveinek küzdelme 
így tovább folytatódott. Csak csodálkozhatunk 
azon, hogy ebben a heves vitában olyan kevesen 
figyeltek fel Erwin Schrödiger szavára, aki pedig 
éppen nem eldugott folyóiratokban, hanem az 
Annalen der Physik-ben, a Naturwissenschaften- 
ben, a bécsi Tudományos Akadémia közleményei
ben több igen jelentős szín-metrikai tanulmányt

9 Eagner Gránit: Receptors and Sensory Perception. 
Yale University Press, New Haven, 1955. 124. oldal 
— George Wald—Paul K . Brown: Human Rhodopsin. 
Science, January 31, 1958. Volume 127. No. 3292. 225. 
oldal.

publikált.10. Bebizonyította, hogy a „höhere 
Farbenmetrik” szintjén a színek rendjét csakis 
Riemann-geometria felhasználásával lehet ábrá
zolni, amelyben a színeknek a legkisebb érzékel
hető különbség alapján rendezett sorai geodetikus 
vonalakat alkotnak. Bebizonyította továbbá, hogy 
pusztán szemlélet és kiindulópont kérdése, hogy az 
ismert színdiagramot két vagy három irányban 
kiterjedtnek fogjuk-e fel. A két elmélet tehát mate
matikailag szinte egyenértékű.

Schrödinger állásfoglalása olyannyira vissz- 
hangtalan maradt, hogy még Pascual Jordan is 
figyelmen kívül hagyta, amikor 1947-ben írt szín- 
elméleti cikkében11 egyoldalúan a háromszín- 
elmélet álláspontjára helyezkedett, és félrevezető 
tévedésnek nevezte a Hering-féle felfogást.

Az újabb eredmények
A fiziológiai kutatás újabb eredményei voltakép
pen Schrödingert igazolták. A legmodernebb fel
fogás szerint a színérzékelés többlépcsős folyamat: 
egyes szinteken hármas (vagy ötös, hetes), más 
szinteken az opponens négyes (vagy hatos, nyol
cas) rendszer érvényesül. A kettő harmonikusan 
kiegészíti egymást és egyetlen egymásbakapcso- 
lódó szisztémát alkot. Ezt fejtette ki többek között 
MacNichol, valamint S. M. Luriais a színlátás leg
újabb eredményeit összefoglaló cikkeiben12.

A konkrét megoldás tekintetében persze ma még 
igen sok eltérés lehetséges, különösen a látás bio
kémiai folyamatának megítélésében. I tt  változat
lanul az a kérdés, hogy hány színérzékeny anyag, 
hányféle látópigment vesz részt a színlátásban.

Az újabb kutatások ismét felelevenítették a 
háromszínlátás-elméletét. Ezen a téren elsősorban 
Wald, Rushton, Campbell és MacNichol vizsgála
tait kell említenünk (többen közülük ezért meg
kapták az 1967. évi Nobel-díjat). Igaz, a három
féle pigmentet nekik sem sikerült a retináról ki
vonni, bevezettek azonban több új kutatási mód
szert, például a retinára rávetített és onnan vissza
verődött fény hullámhossz-módosulását vizsgál
ták. Ennek alapján arra az eredményre jutottak, 
hogy háromféle színérzékeny anyagnak kell lennie 
a retinán, s ezek színérzékenységi maximuma 
447,544 és 577 m /i körül van.13

Az eredmények birtokában több kutató egyre 
öntudatosabban beszél a háromszín-elmélet győ
zelméről, — úgy hisszük azonban, hogy az eddig

10 Erwin Schrödinger: Grundlinien einer Theorie der 
Farbenmetrik im Tagessehen. Annalen der Physik. Vierte 
Folge, Band 63, 1920 — Erwin Schrödinger: Theorie der 
Pigmente von grösster Leuchtkraft. Annalen der Physik, 
62, 1920. — Erwin Schrödinger: Über der Verhältnis der 
Vierfarben zur Dreifarbentheorie. Sitzungsberichte der 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Abteilung Il/a . 
134. Band, 1925.

11 P . Jordan: Zur Biophysik des Farbensehens. Optik, 
Band II. Heft 3, 1947.

12 E. F. Mac Nichol: Three Pigment Theory of Color 
Vision. Scientific American, 1964, Oct. 54, 56. oldal — 
Luria: i. m.

13 MacNichol: i. m. 49. és 56. oldal.
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elért sikerek még nem adnak elégséges okot a meg
nyugvásra. Nemcsakhogy nem sikerült megtalálni 
magukat a pigmenteket, de a már korábban fel
fedezett rhodopsin funkcióját sem sikerült egyér
telműen tisztázni. Egyesek szerint a szín-érzéke
lésben nem is vesz részt (R. W. G. Hunt például 
négy pigmentről beszól, amelyek közül azonban 
csak három érzékel színt, egy csak intenzitást)14. 
Mások viszont a színlátásában is fontos szerepet 
tulajdonítanak neki (mint pl. De Valois,15, vagy 
Alpem és Campbell16). Nálunk Tánczos Zsolt 
alakított ki olyan véleményt amely szerint a 
rhodopsin útján történő látás mintegy a színes 
látás viszonyítási hátterét alkotja.

Vannak eltérő eredmények a pigmentek számára 
vonatkozóan is. Stiles például öt színlátó mecha
nizmust talált, (nv 7r2, %, tt4, jr5), részben azonban 
hasonló maximumokkal (445, ismeretlen, 440, 542, 
573 m/x)17. A szintén Nobel-díjas Granit által 
felállított dominátor-modulator elmélet viszont 
mai, Hartridge által továbbfejlesztett formájában 
kétféle dominátort és hétféle modulátort külön
böztet meg. A dominátorok a nappali vagy alko
nyati látásra akkomodálnak, a színérzékelés tulaj
donképpeni szervei a modulátorok18.

Érdekes módon egybevág ezzel az az új koncep
ció, amelyet 1964 és 1966 között Sir C. V. Raman 
fejtett ki folytatásokban az Indiai Tudományos 
Akadémia folyóiratában.19 Ez az elmélet két 
alapvető pigmentet vesz fel, amelyek azonban 
bomlástermékeikkel együtt 7-féle fényérzékeny
ségi maximumot alkotnak. Az első anyag az ala
csonyabb hullámhosszú (ibolya, indigó, kék, kékes
zöld) sugarak érzékelésére szolgál. Alapanyaga a 
karotin, amely az eddigi megállapítások szerint a 
rhodopsinnak is alapanyaga, de Raman rámutat 
arra, hogy a sárgafolt sárga színe is egy karotin 
ß származék, a xantofül-(C40H 56O2) jelenlétének 
következménye. A karotin spektrumának három 
maximuma van, a xantofillnak pontosan 476,447 és 
420 m/x körül. Ha a karotin származékok több 
oxigént vesznek fel, a maximum 500 m/x felé toló
dik, s az asztacén (C40H 48O4) esetében el is éri.

Mindezzel Raman még nem mond gyökeresen 
újat. Teljesen újszerű azonban az az elmélete, 
amely a spektrum másik szélén elhelyezkedő szí
nek (sárga, narancs, piros) érzékelését az oxihemog- 
lobinnak és származékainak (a hemoglobinnak és

14 R. W. G. H unt: The Strange Journey from Retina to 
Brain. Royal Television Society Journal, 1967/10.

15 Russel L. De Valois: Color Vision in the Monkey. In: 
Mechanismus of Vision. The Journal of General Psysio- 
logy. Volume 43. No 6., Part 2. July 1960 119. oldal.

16 M. Alpern and F. W. Campbell: The Spectral Sensi
tivity of the Consensual Light — Reflex. Journal of 
Physiology. 1962/164. 505. oldal.

17 Ismerteti C. H. Graham: Color Theory. In: Phycho- 
logy: A Study of Science. Volume I. McGraw Hill Book 
Company, NewYork—Toronto —London, 1959 171 — 177. 
oldal.

18 A dominátor-modulátor rendszer legbővebb magyar- 
nyelvű ismertetését lásd Went István: Élettan, Budapest, 
Medicina 1962, 580 — 582. oldal.

191Sir C. V. Raman: The New Physiology of Vision. 
The Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Vol. 
LXI —LXI, 1964—1955, I —XXV. közlemény.

hemiglobinnak) tulajdonítja. A hem-pigmentek 
jelenlétét is kimutatták már a retinán. Raman 
most a színérzékelés adatait a hem-pigmentek 
spektrumának minden tankönyvben megtalálható 
adataival veti egybe20 és meglepő megegyezést 
talál. (Az oxihemoglobinnak két maximuma van, 
579 és 545 m/x-ban, a hemoglobinnak és a hemig
lobinnak egy-egy 560 és 630 m/x-ban). Az egész 
rendszer működését így az is szabályozhatja, hogy 
az oxihemoglobin bomláskor oxigént ad le, a karo- 
tin viszont oxigént vesz fel.

Raman eredményeinek és feltevéseinek birto
kában szenvedélyesen tagadja a helmholtzi elmé
letet. Mégis itt már Ditchburn-nek kell igazat 
adnunk, aki szerint a Helmholtz-koncepció modern 
tolmácsolásának nem az a lényege, hogy okvetle
nül három különböző pigmentet vegyünk fel. Meg
lehet, hogy több pigmentet is találunk, amelyek 
esetleg éppen három szakaszba oszthatók (mint 
Raman elméletében is). Meglehet az is, hogy keve
sebb pigmentet találunk, amelyek munkáját azon
ban szűrők, esetleg saját bomlástermékeik szű
rője modulálja21. (Barlow például odáig merész
kedik, hogy elég egy fotopikus pigmentet felven
nünk, amelynek spektrális érzékenységét aztán 
szín-szűrők variálják22.)

A megoldás tehát lehet többféle. Amiben mégis 
mindegyik koncepció megegyezik Helmholtzéval, 
az az, hogy mindegyik szerint egymás mellett 
működő, de egymással elvileg nem polárisán ellen
tétes rendszerek működéséről van szó szín-érzékelés
nek ezen a retinális szintjén. Éppen ezért nem 
tekinthetjük véletlennek, hogy receptor-egységek 
(pigmentek, szűrők) száma minden koncepció sze
rint törzsszám (három, öt, hét).

Más eredményekre jutunk, ha egy fokozattal 
mélyebbre hatolunk, s az ingerület idegi elvezeté
sét vizsgáljuk. Az utóbbi években ennek a bio
elektromos folyamatnak is sok sajátosságát tár
ták fel, s a kutatók közül elsősorban Granit, Hart
line, Svaetichin és MacNichol nevét kell említe
nünk. Vizsgálataik szerint ezen a szinten kettős 
ellentétes (opponens) rendszer működik, amelyet 
R  — G (Red-Green =  Vörös-Zöld) és Y  — B  (Yel- 
low-Blue =  Sárga-Kék) rendszernek neveztek. 
Svaetichin szerint a halaknál az R  —O típus nega
tív feszültségének maximumát a kékeszöldben 
(550 m/x körül) éri el, pozitív feszültségét a 650 m/x 
körüli vörösben, a semleges pont helye 575 m/x 
körül van. Az Y —B típus két maximuma 450 és 
575 körül, semleges pontja pedig valamivel 500 
m/x fölött23 * *. De Valois szerint az on-off sejtek

20 lásd pl. Straub F. Bruno: Biokémia, Budapest, 
Medicina, 1961 — 418. o.

21R. W. Ditchburn: 20th Thomas Young Oration, 
Delivered before the Society on 12th November, 1959. 
77. oldal.

22 H. B. Barlow: Intrinsic Noise of Cones, National 
Physical Laboratory, Paper 28. 1967, 14. oldal.

23 E. F. MacNichol, L. Macpherson, G. Svaetichin:
Studies on Spectral Response Curves from the Retina.
In: Visual Problems of Colour. Proceedings of a symposi
um. National Phvsical Laboratory, Sept. 23 — 25. Paper 
No. 39.531-535. oldal.
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opponens rendszerének adatai a majmoknál: 
vörös-zöld rendszer csúcspontjai 640 és 510 mp 
körül, semleges pontja 570 mp körül. A kék-sárga 
rendszer csúcspontjai 450 és 560 ma, semleges 
pontja 490 my körül24.

Könnyű felismernünk, hogy az adatok össze
vágnak. Ha nem is tudjuk még felrajzolni a mecha
nizmus minden részletét, azt már világosan látjuk, 
hogy a különböző szintek összefüggő rendszert 
alkotnak. A szín-látás struktúrájának lényegét 
eszerint egy igen egyszerű modellen ábrázolhat
juk, amely ha akarjuk hármas, ha akarjuk négyes 
szerkezetű. A spektrumon ugyanis három sza
kaszt (A, B, C) veszünk fel, amelyet négy kitün
tetett (1, 2, 3, 4) határol, s amelynek alapján a 
színek lineáris sorát két opponens rendszerre 
bonthatjuk25. (1. ábra)

És valóban: a Helmholtz által feltételezett és 
most megtalált pigmentek rendre az A, B, C sza
kasz középső vagy legalábbis benső területein 
érik el az érzékenységi maximumukat — a Hering 
által feltételezett és most az ingerület elvezetésé
ben megtalált opponens rendszerek végpontjai 
pedig az 1, 2, 3, 4 kiemelt pontokon helyezkednek 
el. Mivel ezek a pontok páronként (kék-sárga, 
kékeszöld-vörös) egymás kiegészítő színei is; az 
így feltárt struktúra zárt, kerek és teljes rendszert 
alkot: a két belső pontot a két szélső (a látható 
spektrum két széle) határozza meg.

A szín-érzékelés struktúrája
A kitüntetett pontok értékét a színérzékelési 

kutatások alapján ma már meglehetős biztonság
gal meghatározhatjuk:

1. A két szélső pont értékét kétféleképpen is 
megadhatjuk:

a) A stabil szín-látás szélső határai 400 és 700 
my. Ezen alul, illetve túl is észlelhetünk sugarakat 
(Pinegin szovjet kutató adata szerint 300, ill. 
950 m/i-ig), de csak kivételes intenzitásúakat.

b) A  szín-megkülönböztetés szélső határai 430 
és 650 my. Ezen alul és felül látunk ugyan színt 
(ibolyát és vöröset), de nem különböztetjük meg 
mondjuk a 405 my hullámhosszú ibolyát a 425 my 
hullámhosszútól.

2. Űgyszintén egyértelműen adhatjuk meg a két 
belső pont értékét is 500 és 565 my-ban. Mint lát
tuk, a komplementer színek összefüggését is úgy

24 De Valois: i. m. 115-128. oldal.
25 Itt szükségesnek tartom utalni arra, hogy a szín

látás fiziológiára vonatkozó kutatások eredményeivel 
részletesen foglalkoztam a Magyar Filozófiai Szemle 
1968/4 számában megjelent cikkemben. A színérzékelés 
struktúrája címmel (644—707. oldal). Ott igyekeztem az 
1. ábra bővebb indoklását is megadni.

kapjuk meg, ha az egyes színek hullámhosszát e 
két határértékhez viszonyítjuk. Közöttük talál
ható a zöld szín, amelynek a spektrumon nincs is 
komplementer je (a bíbor a fehérhez hasonló 
módon csupán „virtuális” szín, az ibolya és a vörös 
együttes érzékelésekor keletkező érzet). 500 my- 
ban található az éjszakai fényérzékenység (és a 
„rhodopsin” fényelnyelési görbéjének) maximuma, 
565-ben pedig a nappali fényérzékenységé. E két 
pontban van a szem szín-megkülönböztető képes
ségének maximuma, ezeknek a színeknek az érzete 
nem változik meg sem a szukcesszív, sem a szimul
tán kontrasztban26.

Eelmerül azonban a kérdés: miért éppen ezek a 
rendszer kitüntetett pontjai, és miért nem mások ? 
Vajon pusztán valamilyen „véletlen” alakította a 
rendszert ilyenné, vagy találunk fizikai összefüg
géseket a számszerű értékek között is ?

E kérdés eldöntése érdekében foglalkoznunk kell 
a színek és hangok érzékelésének évszázadok óta 
kísértő analógiájával is.

A színek, majd később a spektrumvonalak sőt az 
elektronrezgések összefüggéseinek keresésében va
lóban sokan fordultak analógiaként a hangrezgé
sek rendszeréhez. Nemcsak azok a minden időben 
nagy számmal található dilettánsok, akik egy
szerű azonosságot tételeztek fel a hangok és a 
színek rendje között, s ennek alapján szín-orgoná
kat, szín-zongorákat szerkesztettek27, — hanem 
felbukkan ez az analógia a tudományos fizikában 
is.

Már Newton is ennek alapján adta meg a hét „főszín” 
intervallumát28, később Fraunhofer ennek alapján 
nevezte el a napszínkép egyes vonalait29, Young ebből 
kiindulva határozta meg a három „főszín” kapcsolatát30, 
sőt egyik utolsó cikkében Maxwell is fontosnak tar
totta a hangok harmonikus analízisének és a fény
sugár prizmatikús felbontásának összehasonlítását31. 
Ismeretes az is, hogy a hidrogén-színkép elemzésében 
Balmer32, majd később Rydberg33 és Ritz34 is a fel-

26 S ezen kívül még sok más szempont szerint emelhet
jük ki az 500 és 565 my értékeket. V.ö. az előbbi jegyzet
ben említett cikk 701 — 702. oldalával.

27 Talán Castel atya volt közöttük az első, akiről 
Rousseau is megemlékezik, s aki később is rendre meg
ihlette e törekvések képviselőit. Csak néhányat említek 
közülük: Johann Leonhard Hoffmann (1786), Radicke 
(1839), A. W. Rimington (1894), Wilhelm Schmeer, és 
talán a legkiemelkedőbb, a magyar László Sándor. 
(Alexander László). Lényegében hasonló úton járt Szkrjá- 
bin is. Az újabb időben ismételten hírt kapunk hasonló 
jellegű szovjet kísérletekről is.

28 Newton’s Philosophy of Nature. Selections from his 
writings. Haftner Publishing Company, New York, 1953. 
140. és 98. oldal.

29 V.ö. Helmholtz: i. m. 287. oldal.
30 Uo. 309. oldal.
31 Maxwell: i. m. II. 801. oldal.
32 V.ö. J . J . Balmer: Notiz über die Spektrallinien des 

Wasserstoffs, Annalen der Physik und Chemie (Poggen- 
dorf Annalen), Band XXV. No. 5 Leipzig, 1895. Balmerre 
vonatkozóan lásd: Fáy Gyula és Tábori Gizella: A 70 éves 
Balmer-formula. Fizikai Szemle, VI. 3. 1956 május.

33 V.ö. J . J . Rydberg: Untersuchungen über die Be
schaffenheit der Emissionspektren der Elemente (1889), 
Leipzig, 1922.

34 V.ö. August Hagenbach: J . J . Bálmer und W. Ritz: 
Naturwissenschaften. IX. 23. 1921.
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hangsorral való analógiából indult ki. Sőt kitér rá — a 
korrespondencia elv kapcsán — Bohr35 és Sommerfeld36 
is (amennyiben a színképvonalak rezgésszámának 
kvantumelméleti és klasszikus kiszámítása közt állapí
tottak meg korrespondenciát, a klasszikus elmélet pedig 
a színképvonalakat egy bizonyos alaprezgés felharmo
nikusainak tekinti). És végül a rezgő húr analógiájából 
indult ki a hullámelmélet kidolgozásában de Broglie37, 
Schrödinger38 és Heisenberg39 is.

Mindezekben az esetekben azonban az analógia a han
gok, illetve a fény- és elektron-rezgések fizikai tulajdonsá
gaira vonatkozik, mintegy jeléül annak, hogy a kutatók 
ugyanolyan egyértelmű (bár természetük szerint más
milyen) összefüggéseket keresnek pl. a színképvonalak 
kiszámítására, mint amilyen egyértelműen meghatároz
hatók a hanghullámok felharmonikusai. A feladat meg
oldásában azonban már éppen ezért el is kellett tekinte
niük ettől az analógiától.

Más kérdés az, hogy vajon az emberi színlátás rend
szere pusztán a receptor-szerv fiziológiai tulajdonságai
ból határozható-e meg, vagy visszavezethető az érzékelt 
jelenség fizikai sajátosságaira is. A zenei hangok rendszeré
vel való összehasonlítás éppen ebből a szempontból érde
kes a számunkra, a zenei hangok fiziológiai érzékelésének 
rendje ugyanis kimutathatóan a hangrezgések fizikai 
tulajdonságain (a felhangsoron) épül. Ezzel szemben a 
szín-érzékelés rendjében (tehát mindenekelőtt abban, 
hogy éppen 500 és 565 m/i a rendszer „kitüntetett pont
jai”) eddig még nem sikerült ilyen törvényszerűségeket 
felfedezni.

Hasonlítsuk össze — legelemibb összetevőikben — a 
zenei hallás és a szín-látás struktúráját.

A zenei hallás rendjét már a pythagoreusok is egy 
olyan sémában foglalták össze, amely külsőleg rendkívül 
hasonlít a színlátás most ismertetett rendszeréhez40:

F -------------------- C
C --------------------  G

2. ábra

Ez a rendszer a skála két oktáv (1:2) viszonyban lévő 
végpontja között két hangot vesz fel, amelyek a két vég
ponttal kvint rokonságban (2:3) állanak, ők  alkotják a 
két végpont harmonikus illetve aritmetikus középpont
ját, egyben C legközelebbi felhangja G, F legközelebbi 
felhangja C. Az aritmetikus és harmonikus osztás, az 
oktáv és a kvint-elv, továbbá a felhangsor összefüggései 
alapján ebből a sémából egész mai hangrendszerünk és 
lényegében a hangrendszerek egész története levezet
hető. A fiziológiai szint nincs élesen elválasztva a fizikai
tól, hanem szervesen reá épül.

A hasonlóság a zenei hallás és a szín-látás szerkezete 
között azonban pusztán formális. Sokan megpróbáltak

35 Niels Bohr: Das Quantenpostulat und die neuere 
Entwicklung der Atomistik (1927). In: Atomtheorie und 
Naturbeschreibung. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1931 — 45. oldal. Ugyanezt hangsúlyozza Bohr ra vonat
kozóan Max Born is (Kísérlet és elmélet a fizikában. 
Budapest, 1947 — 18. oldal).

36 Arnold Sommerfeld: Atombau und Spektrallinien. 
Verlag Vieweg und Sohn. Braunschweig. V. Auflage 1931. 
7 6 -7 7 . oldal.

37 „Az atom maga, matematikailag nézve, voltaképpen 
egy rezgésrendszer. Már most tudvalevőleg egy rezgési 
rendszer (rezgő húr, hangsíp, rádióantenna stb.) csak 
azokban a meghatározott rezgésállapotokban lehet, ami 
„saját rezgéseinek” megfelel.”) (Louis de Broglie: Lieht 
und Materie. Fischer, 1958. — ill. oldal.)

38 Schrödinger ezzel a gondolattal kezdi Quantisierung 
als Eigenwertproblem címmel megjelent nagyjelentőségű 
értekezését. (E. Schrödinger: Abhandlungen zur Wellen
mechanik. Leipzig, 1928. Verlag von J. A. Barth. 1. oldal)

39 Bohr írja Heisenbergről: „a klasszikus-mechanikus 
mennyiségek Fourier-féle fejlődését matrix-sémával pó
tolta, amelynek elemei tisztán harmonikus rezgéseket 
szimbolizálnak és a stacionárius állapotok közötti átme
netekhez vannak hozzárendelve.” (Bohr: i. m. 21. oldal.)

már a színek között a zenéhez hasonlóan kvinteket, kvar
tokat, terceket keresni, de eredménytelenül. Maga 
Helmholtz is kísérletet tett erre, a kiegészítő színek táb
lázatánál sorra megjelölte a két komplementer hullám
hossz viszonyának hányadosát, s megállapította, hogy a 
zenéhez hasonló összefüggésnek nyomát sem lehet találni.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a zenei hangok 
és a színek érzékelésének struktúrájában nem állnak fenn 
bizonyos analógiák. Csak azt jelentik, hogy a numerikus 
összefüggést rossz helyen keresték, amikor mindenáron 
kvintet és kvartot kerestek a színérzékelés rendszeré
ben.

Másfajta kapcsolatot mutat a következő összefüggés:

A zenei hangok rendszerében alaphangtól (C) 
felfelé és lefelé tükörképszerűen azonos lépésekkel 
haladva, olyan hang-párokhoz jutunk el, amelyek 
rezgésszámának (illetve hullámhosszának szor
zata) mindig C-t eredményez (természetesen egy 
magasabb „regiszterben”, vagyis a két hang rez
gésszámának szorzata C rezgésszámának több
szöröse, pontosabban C-nek 2 valamelyik hatvá
nyával való szorzata).

Ez magától értetődően következik a temperált 
hangrendszer szerkezetéből, amelyben egyaránt 
ugyanazzal a számmal (2-nek 12. gyökével) kell 
megszoroznunk H-t, hogy C, s C-t hogy Cisz 
legyen belőle. Ezzel a rendszerrel tehát a követ
kező hangpárokat nyerjük (C-hez viszonyított 
intervallumaik egyébként a zeneelméletben mint 
„hangközmegfordítások” ismeretesek, a két hang
köz ugyanis együtt oktávot ad):

C
H -----Cisz

Aisz ----1)
A -----------------  Disz

Gisz -------- ------------  E
G ----------  -  F

Fisz — -------- Fisz
3. ábra

I tt most csak utalhatok arra, hogy ez a struktúra 
alapvető jelentőségű a zenei hangok egész szisz
témájára vonatkozóan. A zenei mozgás belső szer
kezetét pl. az ún. „funkciós rendszer” szabályozza. 
Ebben mindig három olyan hang alkot teljes „funk
ciós kört” , — pl. a klasszikus zenében mindenek
előtt G, F, és C, amelyek közül kettőnek, ez eset
ben F-nek és G-nek rezgésszám szerinti szorzata 
az alaphangot, C-t, illetve többszörösét adja. 
A rendszer részletes jellemzése esetében azonban 
messze bele kellene hatolnunk a zeneelmélet tár
gyalásába, ami itt nem lehet célunk. A kérdés 
inkább az, hogy találunk-e ennek a rendszernek 
valamilyen megfelelőjére a színek érzékelésében.

A felelet meglephet bennünket egyszerűségével 
és világosságával. Ha sorravesszük az előbb „kitün
tetett pontok” címmel megadott színpárokat, 
(400 és 700, 430 és 650, 500 és 565 my) azt tapasz
taljuk, hogy szorzata valamennyinek egyenlő: szám- 
szerint 280 000.
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4. ábra

Ha ezt az összefüggést az ismert, a szín-metrika 
egzakt mérésein alapuló (és először Maxwell által 
megrajzolt) színdiagramra vetítjük, érdekes képet 
kapunk. A megjelölt párok a diagramon egymás
sal „szemben” , körülbelül a bíborvonallal párhuza
mos irányban feküsznek.

Olyan hideg-meleg színpárokat kötnek tehát ösz- 
sze, amelyek a festői gyakorlatban és a festői szín- 
rendszerekben annyira jelentősek. Paul Klee a 
komplementer színkettősöktől való megkülönböz
tetés céljából periferális színkettősöknek nevezi 
őket festői színelméletében40 41. E színkettősök szubsz- 
traktív keveréke feketét ad, tehát joggal tekint
hetjük kapcsolatukat a komplementer színekéhez 
hasonló jelentőségű összefüggésnek, hiszen ez a két 
kapcsolat együtt adja az emberi szín-látás rend
szerét.

Ebből a kettős összefüggésből indul ki Fáy Gyula is, 
amikor egy (kéziratban levő) tanulmányában42 kísér
letet tesz a szín-rendszerek hálóelméleti modelljének 
megalkotására.

Lényegében ez a kiindulópontja Hans Wolter modern 
megoldásának is, amelyben az additív és a „multiplika
tiv” színkeverést (ez utóbbi kifejezést a „szubsztraktív” 
keverés szerinte téves terminusa helyett használja) a 
szín-rendszer F és G operátorainak tekinti43.

E különböző összefüggéseket összefoglalva a 
Klein-féle négyes csoport diagramjához jutunk el. 
Az alapszínt A-nak, az előbb feltárt összefüggés 
szerint vett reciprokját E-nek („ellenszín”), komp- 
lementerjét K-nak, és végül a komplementer ellen
színét V-nek („váltószín”) nevezve, a következő 
sémát kapjuk:

Vagyis minden szín mellé egyértelműen három 
másik rendelhető, az alapszín ellenszíne, kiegészítő 
színe és váltószíne. Minden szín ellenszínének vál

40 V.ö. R. L. Crocker: Pythagorean Mathematics and 
Music. The Journal of Aesthetics and Art Criticsm. Spring, 
1964, 330. oldal.

44V.ö. Paul Klee: Das bildnerische Danken. Verlag 
von Benno Schwabe, Basel, 1965.

42 Fáy Gyula: A színkeverés elmélete. „Szivárvány
algebra” . Kézirat.

13 Hans Wolter: Farboperatoren und ihre Darstellun
gen durch Matrizen und Integralkerne. Annalen der 
Physik. 7. Folge. Band 16. Heft 3 - 4 .  1965 —184 — 194.
oldal.

tószíne =  a komplementer színével és így tovább. 
A műveletek kommutatívak, minden elemnek 
megvan az inverze és reciprokja, a csoport identi
tás eleme: A. Világosan kitűnik ez abból, ha meg
szerkesztjük a csoporthoz tartozó műveletek táb
lázatát:

A E V K
A A E V K
E E A K V
V V K A E
K K V E A

Ha mármost az alapszínt az előbb felsorolt kitün
tetett pontok bármelyikére tesszük, egyértelműen 
megkapjuk a másik hármat.

Ellenőrizhetjük az összefüggést akkor, ha a 
komplementer színeket az előbbi összefüggés (5. 
ábra) alapján fejezzük ki. Abból indulunk ki, hogy 
a felrajzolt színnégyes esetében nemcsak az alap
szín és a komplementer szín (Áa — 565) (497 — 
Xk) = 223 összefüggése érvényes, hanem az ellen
színek azonos szorzatának (280 000, jelöljük C-
nak) törvénye is. Ez esetben tehát Aa =  — ,

A A A ^CAe =  — , Xk — — és A„ =  —. Ezt az új összefüg
gő Ay Xk

gést behelyettesítve az eredeti Grünberg-féle 
képletbe valamely szín komplementer színének 
kiszámítására a következő formulát kapjuk:

l -  497
k 0,00079 lc ’

la — 565
ahol is 0,00079 =  223/2,800.000.

Ez a formula tehát az ellenszínek segítségével 
fejezi ki a komplementerszínek összefüggését, s a 
Grünberg-féle képlettel lényegében azonos értéke
ket ad44.

44 Ez a formula azért is érdekes lehet a számunkra, 
mert a színképek egy — itt nem vizsgált — másik rendsze
réhez, a molekuláris színképhez mutat analógiát. A mole
kuláris színképek egyes színképvonalai — az atom-szín
képekkel ellentétben — többnyire egyenlő távolságban 
vannak egymástól, szerkezetük tehát még közvetleneb
bül analóg a felhangsoréval, („felhang-rezgések”). Ez a 
jelenség azért fontos a számunkra, mert hiszen a valóság
ban ritkán szemlélünk atom-színképet, amikor tehát az 
atomi szintről a molekuláris szintre térünk, egy fokkal 
jobban megközelítjük az ember számára közvetlenül 
adott valóságot.

A molekuláris színképek felhangszerű sávjainak szer
kezetét a Deslandre képlet szabályozza. Eszerint az egy
mást követő vonalak közti távolság mégsem teljesen 
egyenlő, hanem igen kezdetben igen kicsi, később egyre 
nagyobb különbséget mutat. Képletben kifejezve:

V =  c +  dm2 -)- em2
ahol c, d, e állandók, m pedig egész szám. (Gerhard 
Herzberg: Molekula-színképek és molekula szerkezet. 
I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956, 54. oldal) E sorban 
két egymásután következő szín viszonyát a következő 
aránnyal jellemezhetjük:

c
c +  dm +  em2
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De mi ennek a rendszernek a középpontja, vagyis 
zenei hasonlattal élve C-pontja? Ezt megkaphat
juk, ha 280 000-t tekintjük C-nek. Ebből kiindulva 
a látható fény tartományán belül az a hullám felel 
meg C-nek, amelyek 280 000-nek 2 valamely hat
ványával (ezúttal 29-el) való osztása útján kapunk. 
Értéke 546 mp. Ezt tekinthetjük tehát az emberi 
szín-látás struktúrájában C-nek.

Ez az eredmény is megfelel a legújabb fiziológiai 
kutatásoknak. Alpern és Campbell alapvető dolgo
zata éppen ide teszi az emberi színérzékelés közép
pontját45. (A nappali és az éjszakai apparátus
nak a normális állapotra jellemző együttes műkö
dése esetén). Ugyanezt erősíti meg Saul M. Luria 
is46.

Egy fizikai szempontból is rendkívül érdekes meg
egyezéshez jutottunk. 546 (pontosabban 546,8) ugyanis 
többszöröse a Balmer-állandónak (91,14 m«), felső a kvintje 
a második elektronpályához tartozó Balmer számnak 
(364,5 mp), s alsó kvintje a harmadik pályáénak (822 mp). 
Egyben 364,5 és 822 mértani középpontja).

A számszerű összefüggés természetesen önmagában 
még semmit sem bizonyít amellett, hogy itt nem véletlen, 
hanem valamilyen lényegi kapcsolatról van szó. A meg
felelés mégis olyan pregnáns, hogy okain érdemes elgon
dolkoznunk47.

illetve----- 1 1-nek tekintvec

1 +  dm +  em?
Ha a komplementer szín kiszámításának a szövegben 

közölt képletét
l k - 497

1 + 0,00079 Xa 
Xa -  565

formában írjuk fel, felfedezhetjük a két képlet elvi rokon
ságát.

45M . Alpern — F. W. Campbell: The Spectral Sensi
tivity of the Consensual Light Reflex. Journal of Physio
logy. 1962/164 — 183. oldal.

46Luria: i. m. 34. oldal.
47 A kibocsátott fény hullámhosszát — mint ismeretes 

— az elektronnak az egyik „pályáról” a másikra való 
ugrása határozza meg, ahol is a számítás alapját az egyes 
pályákhoz tartozó Balmer- (illetve rezgésszámra át
számítva Rydberg-) féle számok szabják meg. Ezek 
(csak úgy mint az egymásután következő pályák sugara 
és kerülete) nem a felhangszerű 1 : 2 : 22 : 23 . . ., hanem 
1 : 22 : 32 : 42. . . viszonyban állanak, azaz, hogy úgy 
mondjuk négyzetes felharmonikus sort alkotnak. Az egy
másután következő tagok viszonyszámai a sorban feljebb 
haladva aszimptotikusan közelednek a felhangsor viszony
számaihoz — maga Sommerfeld is így értelmezte egy he
lyen (i. m. 318. o.) a korrespondencia-elvet. Az emberi 
színlátás szempontjából a 2. és a 3. pályához tartozó 
Balmer-számok jönnek tekintetbe (364,5 és 822 mp), 
amelyek — zenei kifejezéssel élve egy nóna (4 : 9) inter
vallumot fognak át. Pinegin említett vizsgálatai szerint 
e hullámhosszú fénysugarakat — rendkívül erős intenzi
tás esetén — még érzékelni tudunk, noha önálló szín- 
minőséget már nem tulajdonítunk neki. Ha mármost a 
négyzetes felharmonikus sorból adódó összefüggések 
alapján próbáljuk felállítani az emberi színlátás inter
vallum rendszerét, meglepő módon megkapjuk a szín- 
érzékenység kiemelt pontjait. A két szélső pont (364, 5 és 
822 mp) geometriai középpontja 546 mg, az aritmetikus, 
illetve harmonikus középpontra viszont jellegzetes arany -

13 , 181metszésinter-vallumok adódnak j 
18

8
1 S'*
— I. 500m p  364-

nek kb. * -szorosa, 565 mp-1 pedig úgy kapjuk meg, haJLo

A látható spektrum elhelyezkedése
Vajon teljesen véletlenszerű az, hogy az elektro
mágneses sugárzások közül szemünk éppen a 
400 — 700 mp közöttieket fogja fel? E határokat 
olyan törvények adják meg, amelyek a világegye
tem teljességéhez képest ugyan „helyi” jellegűek, a 
mi számunkra mégis objektívek. Az emberi (és 
általában a földi) látás ugyanis egyetlen számot
tevő természetes fényforrásunkkal, a Nappal áll 
összefüggésben.

H. K. Hartline ezekkel a szavakkal kezdi a neuro- 
fiziológia nagy reprezentatív összefoglalójának, a 
Handbook of Neurophysiology látásról szóló részé
nek bevezetőjét: „Valóban a «Nap gyermekei» 
vagyunk. Az élő szervezeteknek a nap energiájától 
való végső függése valószínűleg az oka annak, hogy 
az állatok miért fejlesztenek igen specializált érzék
szervet a nap sugárzásának kihasználására.”48 
Szergej Vavilov pedig egész könyvet szentelt a 
szem és a nap összefüggésének bemutatására.

Ez határozza meg azt, hogy miért éppen a látható 
fény oktávjára terjed ki látási érzékenységünk. 
Először is: a Napból érkező sugarak spektruma az 
ultraibolyában 290 mp körül hirtelen megszakad, 
a rövidebb hullámhosszú sugarakat az atmoszféra 
ózonrétege visszatartja. A 290 mp-nál rövidebb 
hullámú sugarak érzékelésére alkalmas szem magá
tól értetődően biológiailag céltalan lenne49. Más
részt nemcsak értelmetlen, hanem veszélyes is: 
a rövidhullámú sugarak elpusztítják a szerves anya
gokat. Pontos számítások szerint ez a határ protei
neknél 255 mp, a nukleineknél 260 mp körül van5l). 
Ilyen fénysugarak a recehártyán is vakságot okoz
nak, a szemlencse ezért mintegy szűrőként visel
kedik, az ultraibolya sugarak nagyrészét elnyeli.]

Látjuk tehát, hogy szemünk miért nem alkalmas 
az ultraibolya hullámok érzékelésére. De miért 
éppen a 400 — 700 mp sávot fogja fel ? Azért, mert a 
Nap sugárzási energiája éppen 450—650 mp közt a 
legerősebb, s csúcspontját — normális földi 
viszonyok között átlagban 560 — 580 mp közt éri el.

E sáv egyb en a hatás szempont j ából is mintegy for
dulópont a rövid és a hosszabb hullámhosszú elektro
mágneses sugárzásféleségek közt. A nagy hullám- 
hosszú rádióhullámok magas áthatolóképességűek, 
áthatolnak az élőlényeken és magán az anyagon, 
anélkül, hogy megváltoztatnák. A rövid hullámok 
ezzel szemben behatolnak az anyag szerkezetébe, 
kémiai, majd fizikai hatást tesznek rá.

Eckart Heimendahl a színről szóló nagy könyvé
ben (Licht und Farbe) a látható fénynek az elektro-

822 mp-ra (a — -al oktáv viszonyban álló) — intervallu- io io
mot mérjük. Ehhez már csak azt tehetjük hozzá, hogy a 
pigmentációban is kimutatható bizonyos kapcsolat 500 
és 364 mp között. A látóbíbornak 500 mp körül van a 
fényelnyelési maximuma, bomlástermékének 367 mp- 
ban. (V.ö. J. Segal: Mechanismus der Farbensehens. 
Fischer Verlag, Jena, 1957. 8. oldal).

48H. K . Hartline: Vision — Introduction. In: Hand
book of Neurophysiology. Volume I. Washington, 1959 
— 615. oldal.

49 Szergej Vavilov: A szem és a nap. Az Orosz könyv 
kiadása, 1954. 148. oldal.
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mágneses sugárzások közt elfoglalt helyét az 
ember helyzetével hasonlítja össze: az ember is 
közbülső nagyságrendű a „mikro” és a „makró- 
világ” között. Napunk, ez a közepes nagyság- 
rendű, hőmérsékletű és színképosztályú csillag hoz 
létre olyan helyzetet itt a Földön, amelyben az 
anyag nem „olvad szét” hidrogénné vagy plaz
mává, hanem kialakulhatnak, megszilárdulhatnak 
az elemek, de nem is dermednek „jégkeménnyé” . 
Látásunk ehhez a világhoz alkalmazkodott.

Az emberi (és általában a földi) színlátás többi 
sajátossága abból vezethető le, hogy — a hallás
sal ellentétben — egy viszonylag zárt tartományra 
terjed. A hallásban oktávok épülnek egymásra, 
spirálszerű ismétlődéssel. A kontúrok elmosódot
tabbak, az alsó és a felső határ mintegy a ködbe 
vész. A látás csak körülbelül egy oktávnyi terüle
tet ölel fel. Ezen belül pedig a látott színt az elnyelt 
és a visszavert fény összefüggése szabja meg. Az 
emberi szem határolt látásában a lehetőségek 
körülhatárolt sorával állunk szemben. Ha ebből a 
sorból kiveszünk néhányat, vagy akár csak egyet
len egyet, a fennmaradó rész pontosan meghatá
rozható struktúrát mutat, a két rész matematikai 
értelemben is egymás komylementuma, az egészhez 
való viszonyukban egymást kizárják és feltétele
zik. A színkomplementaritás jelensége ennek egye
nes következménye, ha egy tárgy bizonyos fény
sugarakat elnyel, akkor a visszavert sugarak az 
elnyeltek komplementumát alkotják. E szerint 
formálja át látásunk a látható fénysugarak lineáris 
sorát polárisán szervezett színrendszerré.

A színek objektivitása

Az. elmondottak alapján adhatunk választ a színek 
objektivitásának sokszor felvetett problémájára 
is. Mert hát mi is egy szín ? Vajon objektív valóság ? 
— Nem — mondják gyakran — a természetben 
nincs szín, csak meghatározott hullámhosszú 
elektromágneses sugárzás. Amit színnek látunk, az 
pusztán ennek nagyonis szubjektív és bizonytalan 
érzete. Látunk például fehér színt is, holott ennek 
megfelelő hullámhossz egyáltalán nincsen, ez tehát 
már egyenesen szubjektív képzet, ami mögött 
nem áll semmi.

A kérdést voltaképpen Démokritosz vetette fel elő
ször, akinek atomelmélete korántsem olyan egyértelmű
en materialista, mint ma sokan hiszik, hanem nagyon is 
elvont és spekulatív. Csak a kis golyókként felfogott ato
mokat és a közöttük levő űrt képzelte el valóságosnak, a 
valóságról szerezhető minden reális információt (a han
got, színt, szagot, ízt stb.) azonban másodlagos homályos, 
szubjektív minőségnek nevezett50 51. Így állott elő az a 
paradox helyzet, hogy a filozófiai idealizmus azóta is az 
ókori atomelmélet megteremtőjének egyik kardinális 
gondolatából táplálkozik.) (A másodlagos minőségnek ezt

50 Hugo Theorell: Light and human life. In: Comission 
Internationale de l’Eelaraige (CIE), Douzieme Session, 
Stockholm, 1951.

51 Filozófiai szövetgyűjtemény. Az ókortól a 37 —X
század végéig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958 — VII.
38. oldal.

a tanát újította fel pl. Berkeley52, Leibniz53, sőt 
Kant54 is).

Az a felfogás, amely szerint a szín-érzet pusztán szub
jektív jellegű, olyan makacsul tartja magát, hogy még a 
modern természettudományok filozófiai problémáiról 
1958-ban tartott szovjet kongresszuson is ezt szegezte 
valaki N. I. Gravcsenkovval szembe. („Objektív tulajdon- 
sága-e, a megismerő szubjektum kölcsönhatásától, az 
érzetektől függetlenül létező tárgynak vagy folyamat
nak a szín?”)55.

A kérdésre a fizikusok is különbözőképpen feleltek, 
— világnézetüktől függően. Schrödinger éppen egyik 
színelméleti munkájában „nyers berkeleyzmusnak” ne
vezi a szubjektivista álláspontot, és érdekes módon fej
tegeti, hogy akármilyen választ fogadjunk is el, magát a 
kérdést ki kell terjesztenünk a fizika egész területére, 
hiszen ugyanilyen joggal azt is mondhatjuk, hogy a 
fizikai vizsgálódás bármely más tárgyra is csupán érzék
szervünk funkciója56. Későbbi filozófiai munkáiban 
a kérdést szubjektivista irányban meg is válaszolja. 
A Geist und Materie-ben fizikai világképünk legnagyobb 
antinómiájaként jelöli meg, hogy a világot színtelennek, 
hidegnek és némának kell tekintenünk, mivelhogy a szín, 
a hang és meleg csak érzeteink benyomásai. S éppen 
Démokritoszra hivatkozva mondja ki, hogy a közvetlen 
érzékelés semmit sem mond nekünk egy tárgy fizikai 
lényegéről57.

Egészen más Max Planck álláspontja. Optikai munká
jában ő is abból indul ki, hogy a modern fizika nem fog
lalkozik a közvetlen látási érzékelés fény és szín fogalmá
val, hanem elektromágneses sugárzásokkal és rezgés
periódusokkal. Józanul ítéli meg azonban az összetett 
fény kérdését: a természetben nincsen homogén fény, 
csak különböző hullámhosszú sugarakból összetett58. 
Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy színérzeteink 
(amelyek mindig összetettek) nem szubjektivek, hanem 
statisztikusan fogják fel a beérkezett információkat. Ami 
Plánoknál éppen nem jelenti objektivitásuk tagadását, 
hiszen a statisztikus törvényszerűségek érvényessége az 
ő felfogásában jól megfér a kauzalitással59.

A színérzékelés fiziológiai rendje filozófiai érte
lemben semmiesetre sem szubjektív, hanem ob
jektív információt nyújt az embernek az őt 
körülvevő valóságról60. Számításba kell azon-

52 Berkeley: Értekezés a látásnak egy új elméletéről. 
Budapest, Franklin, 1909 — 162, 191. oldal.

53 Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről. 
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1930 — 
115-116. oldal.

64 Kantnál már összetettebb a kérdésfeltevés, de a két
féle tulajdonság szétválasztását nála is gyakran felismer
hetjük. Pl. A tiszta ész kritikája. Budapest, Franklin, 
1891 -  5 8 -5 9 . oldal.

55 A modem természettudományok filozófiai problémái. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962 — 736. oldal.

56 Schrödinger: Grundlinien... idézett kiadás, 407 — 
408. oldal.

57 Erwin Schrödinger: Geist und Materie. Vieweg und 
Sohn. Braunschweig, 1961, 29, 76. oldal.

58 Max Planck: Einführung in die Theoretische Optik. 
Verlag S. Hirzel, Leipzig, 1927 — 1., 31. oldal.

59 Max Planck: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 
Budapest, 1965 — 276. 278. oldal.

60 íg y  válaszolt Grascsenkov is a neki feltett kérdésre: 
„Természetesen a megismerő szubjektum nélkül nem tár
hatjuk fel a színek egész sokféleségét. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a színezettség nem jellemző a külvilág 
tárgyaira. . . Úgy gondolom, hogy még a színórzékelés- 
sel kapcsolatban sincs semmiféle elvi alapunk arra, hogy 
akár a legkisebb engedményt is tegyük a szubjektív 
idealizmusnak, abban az értelemben, hogy elismerjük a 
színérzékelésnek csupán látókészülékünk velünkszületett 
specifikus tulajdonságaitól való függőségét.” (I. m. 
737. oldal.)
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ban vennünk ennek az információnak a „kód
rendszerét” , vagyis azt, hogy szemünk csak 
az elektromágneses sugárzások egy zárt tarto
mányát fogja fel, azon belül egyrészt statisztikus, 
másrészt poláris jellegű. (Azaz az érzékelt külön
böző hullámhosszúságú sugarak statisztikai átla
gát érzékeli színként, s ezzel a színtartományt 
mindig két egymást komplementerként kiegészítő 
részre bontja). Az tehát, hogy egy különböző

hullámhosszú sugarakból álló sugár-nyaláb a kék, 
vörös vagy éppen a fehér vagy bíbor érzetét kelti 
bennünk, az kétségtelenül fiziológiai folyamatok 
eredménye. Az ilyenmódon „kódolt” információ 
azonban a valóság tényleges állapotáról és mozgá
sáról nyújt felvilágosítást, semmivel sem homá
lyosabbat vagy másodlagosabbat, mint bármely 
más úton szerzett információ.

FÖLDÜNK ÉS A VILÁGEGYETEM ELEKTROMÁGNESES Kanyó Sándor
SUGÁRZÁSA MTA Csillagvizsgáló Intézete

A megismerés alapja a tapasztalat ill. az informá
ció szerzés. A csillagászatban az információ szerzést 
korlátozza a csillagászati objektumok Földünktől 
való roppant távolsága. Ennek ellenére a Földün
ket környező Univerzumból a Földünkre állandóan 
információk „zuhognak” sugárzás formájában.

Ezeknek két fő formája van: korpuszkuláris 
sugárzás, elektromágneses sugárzás.

A korpuszkuláris sugárzás kisebb szerepet já t
szik az őt kibocsátó forrásról való információ szem
pontjából. Ugyanis e sugárzás, a forrása és a Föld 
közti térségben erősen „dezinformálódik” az inter- 
sztelláris anyag és a Világegyetem térségeiben levő 
fizikai terek — főleg a mágneses tér — erős per- 
turbáló hatása miatt. Ez utóbbi a töltött részecs
kékre hat igen nagy mértékben (proton, elektron). 
Ami a neutrális komponenst illeti, az vagy bomló- 
kony (n, n°, stb.) vagy nagy áthatolóképessége 
miatt ezideig még nem detektálható (neutrínó). 
Az elektromágneses hullámok ezzel szemben álta
lában megbízható információt nyújtanak a forrá
suk helyéről és fizikai jellemzőiről. E sugárzás 
kvantumai töltéssel nem rendelkeznek, ugyan
akkor — az elektromágneses kölcsönhatás kvan
tumai lévén — az anyaggal könnyen kölcsönha
tásba léphetnek, így könnyen detektálhatok. 
Ezért a közbenső tér kevésbé dezinformálja e sugár
zásban levő információt, ill. a kisebb-nagyobb per- 
turbáló hatások nyomonkövethetők, és így maga a 
beállt változás is információt szolgáltat a pertur- 
báló hatásokról. (Pl. intersztelláris abszorpció, 
vörösödés, rotáció, Zeeman effektus stb.)

Energetikai szempontból szintén az elektro
mágneses sugárzásé a döntő fölény, hiszen a Föl
dünkre érkező energia fluxusból: 
a korpuszkuláris sugárzás 1 eV/cm2 
az elektromágneses sugárzás 1,938 cal/cm2 =  
0,85 • 1018 eV/cm2
A Föld felszínére érkező mindenféle sugárzás szem
pontjából döntő zavaró tényező a földi atmoszféra. 
Ez a sugárzások nagyrészét szórja, ill. elnyeli.

Az 1. ábra mutatja azt, hogy mely elektromág
neses sugárzási tartomány milyen mélységig nye
lődik el az atmoszférában és hol vannak ablakok, 
ahol a Föld felszínére juthat a sugárzás. Uymódon 
az atmoszférának mind a földi élet kialakulása, 
mind pedig a Világűrből jövő információ szerzés 
szempontjából döntő jelentősége van.

Az atmoszféra meghatározó szerepe szembeötlő 
a csillagászati megfigyelések kialakulásának tör
téneti periódizálódásában is. Főbb periódusok:

1. megfigyelések az optikai hullámhossz tarto
mányban (Föld felszínéről),

2. megfigyelések a rádió hullámhossz tartomány
ban (Föld felszínéről),

3. megfigyelések az egyéb (infravörös, ultraviola, 
x-sugárzás, y-sugárzás) hullámhossz tarto
mányban (atmoszféra fölött).

Bár a 2. periódus alig 1 —2 évtizeddel előzte meg a
3. periódust mégis külön kell választani a kettőt, 
mert a rádióhullámhossz tartomány nagy része a 
Föld felszínéről szintén megfigyelhető. Ezzel szem-
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ben a többi tartomány nem, vagy alig észlelhető a 
atmoszféra alatt. Hogy mégis ilyen későn fejlődött 
ki a rádióasztronómia, annak az az oka, hogy 
korábban nem ismertük a rádióhullámokat és nem 
voltak még meg a megfelelő technikai berendezé
sek (teleszkóp, detektor) e tartomány észlelé
séhez.

Első 'periódus. Optikai tartomány: 3500 A A 
<  7000 Á. A vizuális hullámhossz tartomány 
szerepe a földi életre két szempontból, energetikai 
és informatív okból is fontos. A Nap produkálta 
Planck-sugárzás görbe beilleszkedik az atmoszféra 
vizuális résébe, vagyis e résen kapjuk a lehető leg
nagyobb energia zuhatagot. Ennek nyilván meg
határozó és kiválasztó szerepe volt a földi élet 
kialakulására, annak specifikációjára. (Pl. asszi
miláció, látás stb.) Ez kifejlesztette a biológiai 
detektort, a szemet, s ezzel a csillagászatban is 
hosszú időre biztosította a vizuális hullámhossz- 
tartomány hegemóniáját. A szem az egyetlen 
biológiai eszköz a kozmikus térségről való infor
málódás számára. Benne a teleszkóp és a detektor 
funkciója egyesül.

Az információ szerzés két fő, egymást kiegészítő 
eszköze a teleszkóp és a detektor. A teleszkópok 
(lencsés és tükrös) legfontosabb jellemzői az átmérő 
(D) és a fókusztávolság (f). Ezek határozzák meg 
ugyanis a csillagászati információ-szerzés növelé
sének két legfontosabb jellemzőjét. Ez egyrészt a 
teleszkóp fotongyűjtő képessége, amely arányos 
D2-el. A kiterjedt csillagászati objektumok (pl. 
köd, stb.) leképzésénél a fotonsűrűség (foton/cm2) 
viszont arányos az átmérő és a fókusztávolság 
hányadosának négyzetével.: (Z>//)2.

Másrészt a teleszkóp feloldóképességének alsó 
határa, melyet az alábbi képlet ad meg:

L — szögmásodpercben.

A Naprendszerbeli vizsgálatoknál szerepet ját
szik a távcső nagyítás is: M  = f /F ; ahol M  a nagyí
tás, F  pedig az okulár fókusztávolsága.

Mint látható a teleszkóp hatékonyságát elméle
tileg elsősorban objektívjének átmérője határozza 
meg. A hatékonyságát azonban rontja az atmosz
férikus zaj — háttér, mely részben az atmoszféra 
fluktuációjából, részben az elektromágneses hul
lámoknak a levegő molekulákon való szóródásából 
ered. Ez a távcső hatékonyságának az objektívje 
átmérőjével való növekedését fokozatosan csök
kenti, míg végül elérünk egy határhoz, melyen túl 
nincs is értelme növelni az átmérőt. Gyakorlatilag 
a legnagyobb teleszkópokkal el is érkeztünk ehhez 
a felső határhoz. Jelenleg a világ legnagyobb 
átmérőjű teleszkópja (D =  5 m) Californiában a 
Palomar-hegyen működik, mellyel 23 magnitúdóig 
lehet „látni” . Kb. 6 milliárd fényévre levő leg
fényesebb extragalaxisok látszanak ilyen fényes
nek.

Az információszerzés másik fontos, a teleszkó
pokhoz kapcsolódó eszköze a detektor. A detektor 
az információs jelek erősítésére és mérésére (rögzí

tésére) szolgál. Ma már a szem helyett — szemnek 
a mérésben való szerepét teljesen kiiktatva 
érzékeny detektorokat használunk a csillagászati 
fotometriában: fotolemezeket, fotomultipliert, stb. 
— A második világháborúig a csillagászati meg

ismerés kizárólag az optikai tartományon „becsor- 
gó” információkra támaszkodott.

Második periódus. Rádióhullámok tartománya: 
10~2 cm =  10 p A <  oo. Amikor Jansky 1932- 
ben érzékeny rádójával a rádióhullám tartomány
ban kozmikus zajokat észlelt, azzal a rádiócsilla
gászat első megfigyelését végezte el. Igaz a rádió
hoz, mint detektorhoz csak a második Világháború 
alatt fejlődött ki — a radar feltalálásával — a 
rádió teleszkóp. A háború végén a maserek feltalá
lásával aztán hallatlanul megjavult a detekor 
érzékenysége. Ma már a rádióteleszkópok feloldó
képessége interferencia módszerrel 0,01 szög
másodpercet is eléri. Kifejlődött a rádióasztro
nómia és fantasztikus eredményeket produkált. 
Felmérték a Tejútrendszer spirál struktúráját. 
Kozmikus méretű energiafolyamatokat fedeztek 
fel ködökben, galaktikus magokban és bizonyos 
extragalaxisokban. (Pl. kvazarokban.) Fontos koz
mológiai vonatkozású információkhoz jutottak az 
Univerzum expanziójáról, alaphőmérsékletéről. Leg
utóbb rádióforrások kétségtelen szabályos, pe
riodikus változását is észlelték, amelynek oka 
egyenlőre rejtély.

Harmadik periódus. A ballon és rakétatechnika 
fejlődése a második világháború után fokozottan 
lehetővé tette, hogy az obszervatóriumok — ha 
rövid időre is — az atmoszféra fölé kerüljenek és 
ott megfigyeléseket végezzenek. Ezzel a teljes 
elektromágneses spektrum előtt szétnyílt a füg
göny. A teljes elektromágneses spektrum eddig 
nem mérhető része is több tartományra tagozó
dik, részben az elektromágneses sugárzások fizi
kából ismert tagozódása, részben az ehhez használt 
technika szerint.
Tartományok: infravörös — 

ultraviola —
Röntgen — 
y-sugár — tartomány.

Infravörös tartomány: 7000 Á <( A <( 10 p. E tar
tomány vizuális oldalán több szűk ablak is van, 
így kitekintésre már korábban is megvolt a lehe
tőség, de nem voltak meg az eszközök, elsősorban e 
sugárzástartományra érzékeny detektorok. Ma 
két fajta detektor használatos. Nagy érzékenységű 
speciális fotolemezek (A <( 104 Á tartományra), 
ill. ólomszulfid (1 p <( A 4 p) és germánium 
(A <  4 p) detektorok, elektronikus technikával és 
sokszínfotometriával kombinálva. A sokszínfoto- 
metria lehetővé teszi az egyes infravörös objektu
mok energiagörbéjének felvételét, A =  200 000 Á- 
ig, s ezáltal az objektum hőmérsékletének meg
állapítását. A detektorok termikus zaj szintje 
igen magas, minthogy éppen hősugárzás tartomány 
ban igen érzékenyek. E zaj-szint csökkentésére 
mélyhűtést használnak. Ez egyébként az észlelési 
berendezés legproblematikusabb és technikailag
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legigényesebb része. Az infravörös tartományra 
használt teleszkópok olyan közönséges optikai, 
vagy műanyag reflektorok, melyek visszaverő felü
letanyaga (alumínium) nem nyeli el az infravörös 
sugárzást.

Már közel 30 esztendeje találtak erős vörös 
csillagokat (/eff kb. 8500 Á), melyekről feltehető 
volt, hogy erős infravörösek is. A fentemlített két 
detektor segítségével egy-két évtizede indult meg 
az észlelés. 1960 előtt Kuiper bolygókat, Whitford 
csillagokat kezdett vizsgálni ilyen berendezésekkel. 
A fotografikus módszer inkább a csillagok identi
fikálására, a fotoelektromos detektálás pedig a 
pontosabb információk szerzésére vált használa
tossá. Eddig már több ezer infravörös csillagot 
találtak.

A 2. ábra néhány érdekes csillag energiagörbé
jét ábrázolja. Megemlíthető pl., hogy az NML 
Cygni felületi hőmérsékletére — Wien törvény 
szerint — 700K° hőmérséklet adódik. Az infravörös 
csillagok azonban főleg intersztelláris vörösödést 
szenvedett Mspektráltípúsúak és Myra típusú vál
tozók (óriások). Ezért az ebből kapott hőmérsékle
tek nem reálisak, sokkal kisebbek a valódi érték
nél. Ma még teljes biztonsággal csak néhány objek
tumról állíthatjuk, hogy hideg, infravörös sugárzó. 
Ilyenek elsősorban a bolygók egy része, melyek a 
Naptól nyert hő hatására sugároznak az infravörös 
tartományban. A Jupiterről azonban az utóbbi 
időben kiderült, hogy intenzívebben sugároz infra
vörösben, mint az a Nap besugárzásából várható 
lenne. Feltételezhető ezért, hogy a többletet valami 
belső energiaforrás szolgáltatja. Eddig két infra
vörös csillagról tételezik fel, hogy még a termo
nukleáris folyamatok beindulása előtti üsszehúzódó 
stádiumban van: R-Monoceros (lásd ábra), Orion 
ködben egy infravörös csillag.

Egy infravörös köd az Orionban még kezdetibb 
stádiumban van, mely mintegy 70 °K-ot mutat. 
Low talált egy valószínű korai stádiumban levő 
infravörös csillaghalmazt is. A vörösen és infra
vörösen sugárzó T Tauri változócsillagok a csillag
fejlődés korai, a termonukleáris folyamatok bein
dulása körüli stádiumban lehetnek. Nemrég talál
tak egy, még kontrakciós fázisban levő T Tauri 
csillagot is. — Láthatjuk tehát, hogy az infravörös 
asztronómiának rendkívüli jelentősége van a csil
lag-evolúciós vizsgálatok szempontjából. Megem
líthető azonban, hogy az infravörös spektroszkó
piának fontos szerepe van a hidegebb csillagok lég
körének, az intersztelláris anyagnak a vizsgálata 
szempontjából is. Az utóbbi időben egyes kvazarok 
magjáról is kiderült, hogy infravörösben is erősen 
sugárzók.

Ultraviola tartomány: 100 A <  Á <j 3500 Á. 
E tartományban hasonló teleszkópok és detekto
rok használhatók, mint a vizuális tartományban, 
azzal a különbséggel, hogy ezek az ultraviola suga
rakat is jól reflektálják (alumínizáltak) ill. detek
tálják. Az első ultraviola csillagokat ballon-meg
figyelésekkel 1960 táján találták. Az ultraviola 
vizuális széle a Földről is észlelhető, így a földi 
nagy teleszkópokkal már a fentiektől függetlenül

is nagyszámú ultraviola csillagot fedeztek fel és 
gyűjtöttek katalógusba.

A galaxisok magját és bizonyos részeit ugyancsak 
vizsgálják ultra violában is.

Az amerikai Gemini űrhajós programban több
ször is szerepelt az ultraviola tartományban vég
zendő fotózás. A Gemini 10 1966-ban a Tejútrend
szer déli féltekére eső részén ultraviola csillagokban 
gazdag területeket talált. A Gemini 12 felvételein a 
Sirius és a Canopus spektrumában Mg, Fe és Si 
vonalak találhatók az ultraviola tartományban. 
Eddig legalább 50 ultraviola csillagot ismertek 
meg a légkörön kívül. Az Orbiting Astronomical 
Observatory programban szerepel csillagok és kö
dök ultraviola emissziójának vizsgálata. Az ultra
viola tartományban történő megfigyelések köz
vetlen informálnak:

csillagfotoszféráról (abszorpciós vonalakban) 
táguló csillagatmoszféráról (emissziós vonalak) 
változó csillagokról (Ha emisszió) 
intersztelláris anyagról
kvázistelláris objektumokról és más extragalaxi

sokról.
Ultraviola csillagok vizsgálata segít megismerni 

a csillagok kémiai összetételét, nyomását, sűrűsé
gét és nagyban hozzájárul a csillag-evolúciós 
elmélet tökéletesítéséhez. Ugyanakkor indikátora 
az extragalaxisokban előforduló nagy energia
folyamatoknak .

Röntgen-sugár tartomány 10-1 A <j A <j 100 A. 
Amikor a ballon és rakétatechnika lehetővé tette, 
hogy — a légkör abszorpcióját elkerülve — koz
mikus X-sugarakat a légkör fölött megfigyeljenek, e 
sugarak detektálására jól ismert detektorok álltak 
már rendelkezésre. Ezek a GM- és scintillációs 
számlálók, melyeket már korábban a magfizika 
igényei fejlesztettek ki. Ezek lehetővé teszik, nem
csak az X-sugárzás intenzitásának, hanem energia 
spektrumának mérését is. AzX-sugár teleszkóppal 
azonban más volt a helyzet. Abban az időben még 
nem tudták fókuszálni az X-sugarakat, csak egy 
10 —15°-os apertúra nyíláson át észlelve próbálták 
az irányt megállapítani. Az utóbbi években kifej
lesztettek egy teleszkópot, mely a nagy szögben 
beeső optikai nyaláb mintájára fókuszál. Ezzel 
jelenleg mintegy 20 szögmásodperc feloldást tud
nak elérni.
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A nagy energiájú y — és kozmikus sugárzás az 
észlelésnél, mint  intenzív háttér jelentkezik, melyet 
eliminálni kell. — A sugárforrás pontos hely és 
méretmeghatározására jól használható az ún. 
Hold-fedéses módszer is, melyet már a rádióforrá
sok meghatározásánál is nagy sikerrel használtak. 
I t t  lényegében azt használják ki, hogy ha a Hold 
elfedi a forrást, akkor a detektoron a sugárzás 
intenzitása lecsökken, majd a forrás előbukkanása
kor ismét felemelkedik. Ismervén a Hold szög- 
átmérőjét és pontos helyzetét az idő függvényében, 
az égen a forrás pozíciója pontosan megállapít
ható. Ha a forrás kiterjedt, annak mérete is meg
állapítható az elfedéskor és kibukkanáskor kiraj
zolódó intenzitásgörbe alakjából.

Az első eredményeket a Nap X-sugárzásáról 
nyerték. A 3. ábra mutatja a Nap röntgen képét. 
Jól látszik, hogy a Nap koronában és bizonyos 
aktív vidékeken, különösen a flare-eknél a legin
tenzívebb az X-sugárzás. A Nap egyébként a teljes 
energiájának csak 10“6 részét sugározza ki X-sugár
zás formájában. 1962-ben a Scorpium csillagképben 
találtak egy eleddig legintenzívebb x-sugár forrást 
(Sco X-l). Később ezt sikerült egy erősen kék 13m- 
jú csillaggal identifikálni, mely l m-ós fluktuáció
kat is mutat. Spektrumában erős H és H e+ + 
emissziós vonalak találhatók. Úgy tűnik e csillag az 
X-sugárzás tartományban emittál annyi energiát, 
mint a Nap összesen. Ezen X-sugár forrás sok 
tekintetben úgy viselkedik, mint egy postnóva. 
(A nova csillag, fellobbanás utáni állapotban.) 
A Crab-köd egy 1054-ben felrobbant szupernóva 
maradvány, mely erős rádióforrás is. Az itt észlelt 
X-sugár forrás kiterjedt, tehát nem pontszerű. Öt 
év óta tucatnyi rakétafelvétellel, mintegy 30 X- 
sugár forrás vált ismeretessé. Ezek közül csak a 
fenti kettőt sikerült azonosítani látható objektum
mal. A legtöbb forrás a Tejútrendszerben van, csak 
egyről tételezhető fel, hogy az M 87 rádióforrással 
esetleg azonos. Érdekes, hogy a legtöbb X-sugár 
emitter a Tejút spirálkarjában helyezkedik el. 
Ennek fontos csillagfejlődési vonatkozása lehet. — 
Az utóbbi időben jelentős változást mutat a Cen
taurus XR-2 forrás. 1965. és 1967. között fluxusa 
50-szer nagyobb lett, majd ezután ismét csökkenni 
kezdett.

3. ábra

■+15
O B  A F G K M
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4. ábra

A X-sugárzás 10 eV — 104 éV-ig terjedő nagy 
energiájú sugárzás. Ennek létrehozásában több
féle folyamat is szerepet játszhat:

1. Nagy energiájú elektronok sincrotron sugár
zása.

2. Magas hőmérsékletű (108 K°) gázok termikus 
sugárzása.

3. Nagysűrűségű, magas felületi hőmérsékletű 
(107 K°) fehér — törpe, vagy ennél is sűrűbb 
neutron csillagok sugárzása. E csillagokat egyéb
ként a csillag evolúció végső stádiumainak tekin
tik. (L. 4. ábra.)

4. Fékezési sugárzás

Az eddig ismert X-sugárforrások esetében azon
ban egyik energia átalakulás sem tud kielégítő 
magyarázatot adni, különösen az X-sugárforrások 
igen nagy intenzitására és annak tartósságára. 
Vajon honnan kaphatnak ezek energia utánpótlást ? 
Általában a csillagok születése és halála jár nagy 
energia átalakulásokkal, így az X-sugárforrások 
vizsgálata is nagy lépéssel viheti előbbre a csillag
evolúció elméletét.

y-sugarak tartománya 10-6 Á <j A 10 _1 Á

A y-sugárzás extrém nagy energiájú: 1 MeV- 
-  10 GeV.

Az atmoszférában rövid a szabad úthossza, 
ezért 20—25 km alá nem juthat. így csak ballon és 
rakétatechnikával észlelhető ez is. Detektálható: 
GM- és scintillációs számlálókkal, fotoemulzióval, 
ionizációs kamrával stb. Fokuszálása még nincs 
megoldva. A detektorok eddig a kozmikus y-suga
rak minimális érzékenység-küszöbéig jutottak el. 
Ezért ezideig interpretálható kozmikus y-sugár 
fluxus mérési eredmények még nincsenek, csak a 
Nap flare-ekről. A kozmikus y-sugarak észlelé
sének rendkívül nagy a jelentősége, minthogy más 
elektromágneses sugárzással szemben az Univer
zumban végbemenő nagy energiájú átmenetek 
detektálhatok általa. A kozmikus korpuszkuláris 
sugárzás forrás-identifikációs nehézségeinek leküz
désére szintén a y-sugár a legalkalmasabb. A koz
mikus korpuszkuláris sugarakkal együtt, vagy 
azokból ugyanis y-sugarak is keletkeznek, amelyek 
viszont nem dezinformálódnak annyira a kozmikus



térségben, mint a korpuszkuláris sugarak. A y- 
sugaraknak korpuszkuláris sajátságai (Compton- 
szórás, fotoeffektus, párképződés) már erőseb
ben érvényesülnek mint a hullám sajátságok.

y-sugarak keletkezhetnek
1; ha a kozmikus sugarak kölcsönhatnak inter- 

sztelláris vagy intergalaktikus anyaggal és n + , 
n~ és 7i° mezonok keletkeznek. Ez utóbbi aztán 
így bomlik. n° —► 2 y, 10~16s alatt.

2; atommag átalakulásoknál (csillagokban),
3; részecskepárok szétsugárzásánál.
Fentiekből következik, hogy a y-sugarak olyan 

anyag-átalakulásokról és energiafolyamatokról is 
számot adhatnak, melyekről semmilyen más elektro
mágneses sugárzás nem képes. Információt nyújt
hatnak, tehát a y-sugarak többek között a koz
mikus korpuszkuláris sugarak eredetéről és sorsá
ról a Világegyetemben, alapvető csillagfizikai 
folyamatokról, (belső termonukleáris folyamatok, 
csillagatmoszférikus folyamatok), kozmológiai kér
désekről. (A szétsugárzásból az anyag-antianyag 
arányok, kozmológiai modellek eldöntése.)

Milyen perspektívák lehetnek azzal kapcsolat
ban, hogy szétnyílt a függöny a teljes elektro
mágneses spektráltartomány előtt? Tulajdonkép
pen most kezdünk szabadulóban lenni attól, hogy 
a Nap által ránk kényszerítetten egy erősen 
leblendézett kozmoszba tekintsünk. Ez alatt — 
mint már említettük — azt értjük, hogy az elektro
mágneses hullámtartomány 100 oktávjából eddig 
csak 1 oktávot, a vizuális tartományt használtuk. 
Továbbá a Nap sugárzása mellett az összes égi
testekről hozzánk érkező sugárzás a Napénak csak 
egy trilliomod része, tehát teljességgel elenyésző. 
Ha a Napot kirekesztjük vizsgálati körünkből, 
mindjárt tekintélyesebbé válnak a vizuáüs tarto
mány melletti egyéb elektromágneses sugárzás
tartományok is. A kérdés az, hogy ez a körülmény 
mennyiben torzította a Világegyetem anyagáról, 
annak átalakulási folyamatairól alkotott képünket. 
Minden bizonnyal torzította. Azonban feltételez
hetjük, hogy — megismerési folyamatként tekintve 
az elektromágneses spektráltartomány csillagá
szati felhasználását — ez a folyamat megfelel 
annak a modellnek, hogy a megismerés a lényeges 
és tartósan tapasztalható jelenségektől és törvé
nyektől indul a kevésbé szembetűnőek felé. Ugya
nis eddigi ismereteink szerint a Nap a legközönsé
gesebb csillagtípushoz tartozik: sárga törpe csillag.

Ha rátekintünk a H - R diagramra a 4. ábrán 
(ez a csillagok abszolút fényesség-színképtípus 
szerinti eloszlását adja), megállapítható, — ha bár
milyen csillagcsoportból (Napot környező csilla
gok, halmazok, csillagrendszerek) vesszük is a 
mintát a diagramhoz, — hogy a legtöbb csillag a 
főágon helyezkedik el. A főágon levő csillagok kisu
gárzását termonukleáris folyamatok táplálják, s 
míg ehhez utánpótlás van, dinamikai stabilitás 
állapotában vannak. A főágbeli csillagok viszont a 
Naphoz-méretben- hasonló törpecsillag. Belátható 
könnyen, hogy a törpék ilyen nagymértékű gyako
riságának két alapvető oka lehet:

2. Már a csillagok keletkezésekor olyan szelekc1 
ós hatások érvényesülnek, hogy a törpeméretű 
csillagtömegek alakulnak ki a legnagyobb 
számban.

2. A törpecsillagok élettartama a leghosszabb. 
Ez utóbbit elméleti megfontolások is igazol
ják. Számításokból ismeretes, hogy a szuper
óriás csillagok élettartama (termonukleáris 
folyamatok lefolyásának teljes időtartama) a 
a legrövidebb — párszázmillió év — a tör
péké a leghosszabb, kb. 10 milliárd év.

Valószínű, hogy mindkét tényező közrejátszik a 
törpék gyakoriságában. — Ha tehát a Nap a Világ- 
egyetem tipikus egyede, az itt tapasztalt folyama
tok és hatások is általánosnak és első közelítésben a 
legfontosabbnak tekinthetők. Ennek jelentőségét, 
azonban nem szabad eltúlozni. A Világegyetem 
anyaga ugyanis többféle formában létezhet. Meg
említhető pl., hogy az intersztelláris és intergalak
tikus ködök és por, pár évtizeddel ezelőtt elenyé
szőnek tűnt. Ma már általában feltételezik, hogy az 
anyag ilyen formában olyan nagyságrendben létez
het, mint csillagok formájában. Ennek tapasztalati 
alátámasztására nem volt elégséges az elektromág
neses hullámok optikai tartománya. Mint ismere
tes a Tejútrendszer neutrális H-tömegeit (főleg a 
spirálkarok mentén tömörülnek) a A =  21 cm-s 
rádióhullámon kibocsátott „tiltott” vonal segít
ségével mérték fel. E tiltott vonal Földi viszonyok 
közt meg sem figyelhető a molekulák kis szabad 
úthosszának következményeként. A Világegye
temben viszont döntő szerepet játszik.

A csillagászatban általánosan elfogadott elmé
let szerint, a Világegyetemben az anyag gravitációs 
tere (esetleg más terekkel, pl. mágneses térrel 
együtt) az anyagot hierarchikus formában ren
dezte és rendezi el. Létrehozott csillagokat, csillag- 
halmazokat, csillagrendszereket, (extragalaktikákat 
galaxishalmazokat és a Metagalaktikát. (Az Uni
verzum általunk ismert részét.) Ezen objektumok 
mindegyike keletkezési körülményei és belső fel
tételei alapján fejlődik és végül elhal. E fejlődési 
kérdésekkel a kozmogónia foglalkozik. A keletkezés 
és elhalás körülményei ma egyáltalán nem világo
sak még és eléggé ellentétes elméletek is léteznek. 
A keletkezést és elhalást azonban — legalább is sok 
esetben — katasztrofális folyamatok kísérik. Az 
anyag legkülönbözőbb objektumait érhetik ilyen 
katasztrófák, amikor olyan instabilitások lépnek 
fel, melyeknél rezonanciaszerűen, az objektumot 
teljesen átható hatalmas energiafolyamatok, anyag 
és energiakisugárzás kíséretében indulnak be és ez 
esetleg az objektum teljes pusztulásához vezet. 
Ilyenek: novakitörósek, szupernovarobbanások, 
robbanó galaxismagok, kvazárok, az expandáló 
Univerzum stb. Ezen folyamatok vizsgálata tehát 
kulcsfontosságú a kozmogónia számára. Egyébként 
ezek az instabil, rendkívül heves folyamatok nem 
bármely objektum evolúciós időrendjében kép
zelhetők csak el, hanem attól függetlenül az anyag 
egyidejű kialakulási formáinak extrém eseteként.
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Elképzelhető továbbá, hogy az anyag szubatomi 
formákban is nagy bőségben létezik a Világegye
temben, csak ez ideig nem sikerült detektálni azt. 
Minden bizonnyal itt is sokat várhatunk a y-sugár

A TUDÓS ÉS AZ INFORMÁCIÓ I.

Bevezetés

A csillagászok mérései szerint tágul a világegyetem. 
Az ember világa azonban nemcsak fizikai értelem
ben tágul. Világképünk évszázadról évszázadra, 
évről évre, napról napra bővül, ismereteink egyre 
gyorsabban gyarapodnak.

Egyforma izgalommal kutatja az ember a 
makrokozmoszt, távcsöveit, rádióteleszkópjait az 
égnek szegezve, s a mikrokozmoszt, az anyag kicsi, 
10~13 cm térrészeken belüli szerkezetét, hatalmas 
gyorsítókat, atomreaktorokat építve. A világ 
mind teljesebb megismerésének vágya röpíti az 
űrhajókat a bolygók felé, s gyorsítja többmilliárd 
elektronvoltos energiákra a protonokat. S ahogy 
tágul világunk, úgy fokozódik a megismerés üte
me, mely a tudásmennyiség hatalmas növeke
dését eredményezi. E mennyiségi növekedést ana
lizálva megállapították, hogy az ismeretanyag 
az idő függvényében A =  b • e0’07 • t  képlet 
szerint változik, ahol A a t  időpontban, b a 0 
időpontban felhalmozott tudásmennyiség, e a ter
mészetes logaritmus alapszáma. Az időt években 
kell számítani. A tudásanyag mennyisége az utób
bi időben mintegy nyolc—tíz évenként megkétsze
reződött. A mennyiségi növekedés szinte évről 
évre új minőségeket eredményez, és a XX. század 
emberét elsősorban nem biológiai mivolta, hanem 
tudásának minősége, s a gyors változásokhoz való 
alkalmazkodás képessége különbözteti meg elő
deitől.

Az emberiség az egyes emberi felismerések át
származtatásával tud egyre többet. A fejlődés 
hajtóerői ezek az egymásra épülő felfedezések és 
felismerések, melyek rögzítése, összegzése, meg
őrzése és átszármaztatása elengedhetetlen felté
tele a haladásnak.

Ha csupán az eredmények rögzítését vizsgáljuk, 
minden korban az írásbeliség volt a döntő. A meg
őrzés és átszármaztatás módja azonban mindig az 
adott kor és fejlettségi szint függvénye.

Az írásban rögzített szellemi termékek megőr
zésére jöttek létre a könyvtárak, hogy össze- 
gyűjtsenek mindent, ami a jövő számára érdekes 
lehet, hogy megőrizzék a nemzeti kutúrákat rep
rezentáló műveket, s mindazokat, amelyek előbbre- 
vihetik az embert a megismerés útján.

A művészetek és az irodalom virágoztak már az 
ókorban is, és több nagy gyűjtemény született, de a 
tudományos, technikai eredmények tömeges meg
őrzése még nem volt időszerű. Az ipari forradalom 
után alakul ki a szakkönyvtár, a könyv mellett a

asztronómiától, hiszen az anyag ilyen állapotairól 
elsősorban nagyenergiájú (vagy más, nem mágne
ses kölcsönhatással kapcsolatos) folyamatok tud
nak információt nyújtani.

Csaba Mária
ELTE Könyvtártudományi Tanszék

szakemberek szükségleteinek megfelelően meg
jelenik a folyóirat, majd megszületik az aktív 
tájékoztatás. A tájékoztatás hagyományos formái 
(bibliográfiák, könyvkatalógusok) mellett meg
jelennek a szakbibliográfiák, az ajánló bibliográ
fiák, és létrejön a dokumentáció. Ma már a könyv
tári és dokumentációs intézmények szervezett háló
zatai működnek.

A dokumentumok és adatok halmazában csak a 
tudományos rendszerezés igazíthatja el a használót. 
Minden korban a könyvtári és dokumentációs rend 
alapjául a tudományrendszerezések, és az egyes 
tudományok belső rendjét kialakító nagy induk
tív összegezések szolgáltak.

A XIX. század különálló, viszonylag egyszerű, 
világos szerkezeti felépítésű tudományainak átte
kinthető mennyiségű ismeretanyagában a szak- 
könyvtárak találhattak egyszerű rendszerezési 
elveket.

Napjainkban a rendkívül nagy ütemű tudomá
nyos és technikai fejlődés következtében a tudo
mány belső rendje gyorsan változik, a tudományok 
specializálódnak, s ezzel párhuzamosan integrá
lódnak, új tudományágak keletkeznek szinte 
egyik napról a másikra, határtudományok és 
segédtudományok tömegei csoportosulnak át. Ezt a 
gyors szerkezeti (s egyben minőségi) változást a 
könyvtárak, hagyományos módszereikkel — tekin
tettel az információ hatalmas tömegére, annak tehe
tetlensége miatt — nem tudják követni. E mennyi
ségi növekedést szemléltetjük a természettudomá
nyos folyóiratoknak, mint a tudományos közle
mények megjelenési helyének számával [1]

Év a folyóiratok száma

1665 4
1700 7
1750 12
1800 90
1850 900
1900 9 000
1950 80 000
1956 100 000

Auger becslése alapján, ha figyelembe vesz- 
szük a tudásanyag növekedését, ez a szám 2000-re 
egymillióra emelkedik. A képhez még az is hozzá
tartozik, hogy nemcsak a folyóiratok száma nő, 
hanem az egyes folyóiratok terjedelme is. Jelenleg 
évente kétmillió természettudományos és műszaki 
cikk jelenik meg, harmincezer műszaki folyóirat
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létezik és számuk jelenleg évente ezerrel növekszik. 
Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a világon évente 
egymillió kutatási jelentés is napvilágot lát, indo
kolt a kérdés: hova vezet ez a gyors ütemű fejlő
dés ?

Vannak olyan nézetek (Auger, Price), melyek 
szerint a tudományos anyag ilyen mértékű növe
kedése bizonyos idő után automatikusan leállítja 
a fejlődést. Az információ áradat „elönti” az embe
riséget, és még a kivételes egyéniségek sem tudják 
majd áttekinteni a felgyülemlett adathalmazt. 
Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus ezt így fogalmazta 
meg:

„Bármely területen a siker nemcsak új meglátásokat, hanem 
új képességeket és energiákat is eredményez. Az így elő
állított és az egész világon szétszórt képességek és ener
giák nagy száma és változatossága azzal fenyeget, hogy a 
labilitás elemeit is magába foglalja .”[2]

A tudományos tájékoztatás feladata, hogy bizto
sítsa a stabilitást. Ez azért nehéz feladat, mert míg 
a századfordulón a tanulmányok többsége még 
egy-egy témakört fogott át, az 1950-es évek óta a 
tanulmányok 85%-a összetett tárgyú. Ebből fakad 
az a S. C. Bradjord által felismert törvényszerűség, 
hogy a primer információknak csak 1/3-a jelenik 
meg a szakirodalom reprezentáns orgánumaiban, a 
második harmad a határterületi és a harmadik 
harmad egyéb tudományos, vagy színvonalas 
ismeretterjesztő folyóiratban lát napvilágot.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a műszaki és ter
mészettudományok új felfedezéseit a folyóiratok 
közleményei csak késve reprodukálják. A tudo
mányos és műszaki tanulmányoknak csupán 30 — 
40%-a kerül kiadásra. A fennmaradó mennyiség a 
tudósok és szakemberek számára legalább olyan 
fontos. Ezért a tájékozódni kívánó, egyéb forráso
kat és csatornákat keres. Sokféle kisegítő, il
letve helyettesítő forma jön létre, melyeknek 
egyre növekvő szerepe mégjobban megnehezíti a 
tájékoztatás helyzetét. Ennek az irodalomnak a 
megőrzése, hozzáférhetővé tétele, ellenőrzése, vi
lágszerte a legnagyobb információs problémák közé 
tartozik.

A fenti tényezők válságba sodorták a tudomá
nyos és szakkönyvtári tájékoztatást. A megoldá
sok jelentős része a hagyományos tájékoztatás 
reformjára irányul. Mivel az egyes országok infor
mációs rendszerei elszigetelten, sajátosan egyéni 
módszerekkel dolgoznak, a legfontosabb szempon
tok a nemzetközi együttműködés és az egységesí
tés a meglevőkben.

Például a Szovjetunió dokumentációs szerve, a 
VINITI (Vszeszojuznüj Insztitut Naucsnoj i Tech- 
nicseszkoj Informacii =  Összövetségi Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztatási Intézet) a publikált 
irodalom ellenőrzésében nyújt nagy segítséget a 
szocialista országoknak; az OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development =  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve
zet) a nyugat-európai országokat látja el technikai 
információkkal.

A publikált irodalom megőrzését és gyűjtőköri

elhatárolását is nemzetközi kooperációval próbál
ják megoldani. A fő irányzat, hogy egy-egy könyv
tár mint felelős gyűjtse (lehetőleg teljességre 
törekedve) egy szűk szakterület anyagát a nemzet
közi irodalomból (Scandia terv). A könyvtári és 
dokumentációs módszerek egységesítésén kívül 
magukat a közléseket is koncentrálni és tömöríteni 
kívánják, — ezt a célt szolgálnák a nemzetközi 
folyóiratok. Bernardini olasz fizikus professzor 
például európai fizikai folyóiratok szakosított háló
zatát javasolta, melyet a nemrég alapított Euró
pai Fizikai Társulat adna ki. [3] A folyóirat meg
könnyítené ezen országok tudósainak bekapcsoló
dását a nemzetközi információ-cserébe és egy hely
ről sugározná ki a fontosabb közleményeket. Van 
olyan elképzelés is, mely szerint a folyóiratok csak 
primér információt tartalmazó közleményeket pub
likálnának, szabványosított formában.

Ha a tudományos tájékoztatás legsürgetőbb 
problémáit nézzük azt tapasztaljuk, hogy a fenti 
kezdeményezések, bármennyire is fontosak, az 
egyik leglényegesebb kérdést figyelmen kívül hagy
ják, nevezetesen a nem publikált irodalom prob
lémáját. A nemzetközi áttekintés igénye itt hatvá
nyozottan jelentkezik, a hagyományos keretekbe 
azonban ezek a dokumentumok nem illeszthetők 
bele. Az új próbálkozások a nem hagyományos 
dokumentumok oldaláról kívánják az információ 
növekvő tömegét ellenőrizni és a tudományos tájé
koztatás válságát enyhíteni.

A tudományos és műszaki tájékoztatás minél 
korszerűbb megoldása nemcsak egyes szakemberek, 
tudósok és elszigetelt intézmények problémája. 
A kérdés gazdasági vonatkozásai miatt, állami 
szinten is jelentkezik.

Koszigin elvtárs, a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XXIII. Kongresszusán a Szovjetunió 
ötéves népgazdaságfejlesztési tervének irányelvei
ről elmondott beszédében akövetkezőket mondotta:

A népgazdaság műszaki haladása, valamint a tudomány 
eredményei nagymértékben függnek attól, hogy jól működjék 
a hazai és külföldi kutatások eredményeiről, a termelés 
vívmányairól és új módszereiről, a találmányokról és az 
újításokról hírt adó tájékoztatási rendszer.

Nagy hatékonyságú országos állami tudományos tájékoz
tatási rendszert kell teremteni. Ez kétségtelenül hozzásegíti a 
tervező gazdasági szerveket ahhoz, hogy gyorsabban honosítsák 
meg a népgazdaságban a műszaki-tudományos vívmányokat. 
Kutatóink és szerkesztőink így elkerülhetik az indokolatlan 
párhuzamosságot, a felesleges idő- és pénzpazarlást. A tudo
mányos és műszaki bizottságnak tudósok részvételével ki kell 
dologznia a jól szervezett és megbízható tájékoztató rendszer 
megteremtésére hivatott intézkedéseket.

Hasonló felismerés születik mindenütt a világon 
a fejlett országokban. A megoldási módszerek 
azonban eltérőek, a helyi hagyományoktól, fejlett
ségi szinttől nagy mértékben függnek.

Hogy bekapcsolódhassunk az információs láncba, 
ismernünk kell a már kialakult rendszereket és a 
legújabb utakat.

Az Egyesült Államokban öt éve, Kennedy elnök 
kezdeményezésére a tájékoztatás merész, új mód
szereit vezették be. A kialakított információs mód
szerek méltán tarthatnak számot érdeklődésünkre.
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1. Tudomány- és információ-szervezés az Egyesült 
Államokban

A tudományos forradalom kezdetei az 1930-as 
évekre esnek, de a tudomány szerepének felisme
rése a kutatások fejlesztése és állami szintű támo
gatása a második világháború idején kezdődik. 
A háborúban egyre nagyobb szerepet kaptak a 
tudományos számítások, a háborús célokból létre
hozott tudományos laboratóriumokból került ki 
egybek között a radar, a célközeli robbanást időzítő 
berendezés és nem utolsó sorban az atombomba. 
Az állam a tudósokat többé nem kárhoztathatta 
másodrendű szerepre. A tudományos kutatás a 
hatalmi potenciál egyik leglényegesebb elemévé 
vált.

Ebben az időben az Egyesült Államokban szá
mos olyan kormányszerv alakul, melyek csak tudo
mányos és műszaki ügyekkel foglalkoznak. (Pél
dául az Atomenergia Bizottság =  Atomic Energy 
Commission =  AEC.) 1950-ben létrejön a tudomá
nyos élet fellendítését elősegítő adminisztratív 
kormányszerv, a Nemzeti Tudományos Alap (Na
tional Science Foundation =  NSF), 250 000 dollár 
költségvetéssel.

Fokozatosan nő a Tudományos Akadémia (Na
tional Academy of Sciences) és a tudomány elő
mozdítására alakult a Tudományos Haladás Ame
rikai Szövetsége (American Association of the 
Advancement of Science =  AAAS) szerepe.

Eisenhow er kormányzása idején külön tanácsadót 
neveztek ki, hogy tudományos és műszaki ügyek
ben felvilágosítást adjon az elnöknek (az Elnök 
Tudományos és Műszaki Külön Tanácsadója =  
Special Assistant for Science and Technology).

Nem sokkal később egy tanácsadó testületet is 
létrehoznak (Elnöki Tudományos Tanácsadó Bi
zottság =  President’s Science Advisory Committee 
=  PSAC), melynek feladatai közé tartozik az is, 
hogy kapcsolatot teremtsen a tudósok és az elnök 
között, és hogy lehetőséget adjon a tudósoknak 
arra, hogy az állami tudománypolitika alakításá
ban résztvegyenek; nemzetközi tudományos kap
csolatok kiépítésére és megjavítására pedig tudo
mányos attasékat küldjön ki.

*
A tudományos forradalom kibontakozása és egy 

újabb politikai szituáció vezetett a testületek tevé
kenységének megélénküléséhez, sőt döntő válto
zásokat idézett elő a tudományszervezési szemlé
letben.

A fordulat 1957-ben, az első szputnyik fellövésé
nek évében következik be. A Szovjetunió tudomá
nyos sikerei aktivizálják az amerikai tudomány és 
kutatás szervezetét.

Felismerik, hogy „szabad verseny” helyett ter
vezésre és koordinálásra van szükség. Felmérik a 
tényleges helyzetet és megvizsgálják, mit vehet
nének át a szocialista rendszertől saját viszonyaikra 
alkalmazva. Ezek a felismerések mint a kutatás és 
fejlesztés egyetlen összehangoló szervének az 
NSF szerepének ugrásszerű növekedéséhez vezet

tek, költségvetése meredeken felszökik a kezdő 
tőke több, mint ezerszeresére. (Költségvetése ma 
a kezdő tőke kétezerszerese.) A kutatás szerve
zésében tényleges koordináció helyett azonban 
még mindig inkább csak passzív, ajánló, támogató 
szerepet tölt be. Nincs jogköre arra, hogy konkré
tan beavatkozzon az irányításba.

A kutatásirányítást megnehezíti a magán és 
állami kutatások egybefonódása, de az áttekintést 
megkönnyíti az, hogy a Szövetségi Kormány egyre 
jobban befolyásolja a kutatást és fejlesztést:

1953—54-ben az alapkutatások 45%-át,
1957 — 58-ban az alapkutatások 51%-át,
1960—61-ben az alapkutatások 60%-át,
1966-ban az alapkutatások 70%-át támogatta.

Az állam által finanszírozott ipari kutatások és fejlesztő 
tevékenységek 97%-ának 300 nagyvállalat a végrehajtó
ja, s egyben a teljes ipari kutatás és fejlesztés 92%-át 
összpontosítják.

Ezeket a tevékenységeket az állam különböző formá
ban és keretek között végezteti.

1. A megbízások nagy része szerződéses: az állam bár
kit megbizhat a kutatás lebonyolításával — az alkalma
zott, ipari kutatások túlnyomó része ebbe a kategóriába 
tartozik.

2. Kutatóintézeteket és létesítményeket tart fenn, az 
államigazgatás keretein belül, s a bennük folyó kutató
fejlesztő tevékenységet az állami költségvetés rendes 
keretéből, vagy erre a célra szolgáló külön alapból tá
mogatják.

3. Nem haszonra folyó kutatások esetén a mecénás 
szerepét tölti be, támogatást nyújt (szubvenciók, céltá
mogatások, stb.) különböző intézmények kutató tevé
kenységének előmozdítására. Pl. alapkutatások, egyetemi 
kutatások, társadalom és humán tudományok támoga
tása.

Mivel az NSF nem tudja betölteni az elvi irányító 
szerepét, Kennedy elnök 1961-ben javasolja a 
Tudományos és Műszaki Hivatal (Office of Science 
and Technology) felállítását. A szerv 1962-ben 
kezdte meg működését az Elnök Tudományos 
Tanácsadójának vezetésével. Mint kormányközi 
szerv átveszi az NSF néhány fontos funkcióját; az 
elnök számára kiértékeli a kutatási tevékenysé
gek összehangoltságát és az állami kutatóintézetek 
programjait; megszabja a kutatások általános 
irányát, feladatkörébe tartozik a munkaerőszük
séglet szemmeltartása és az ország külpolitikai 
célkitűzéseinek a tudományos tervekkel való egy
behangolása.

*

1957-től a kutatás és fejlesztés koordinációjára 
irányuló törekvések mellett állami szinten a tájé
koztató tevékenységek fejlesztése is hasonló erő
feszítéseket igényelt.

Elsőként W. 0. Baker vezetésével a PSAC egyik 
bizottsága mérte fel a tudományos és műszaki 
tájékoztatás helyzetét, megvizsgálva annak lehető
ségét, hogy a VINITI mintájára központi műszaki
tudományos tájékoztató és referáló szervet létesít
senek.

Az Egyesült Államok erősen decentralizált tudomá
nyos és műszaki tájékoztató szervezete hozzávetőlegesen 
három nagy csoportra osztható.

1. Szakmai tudományos egyesületek által végzett 
információs tevékenység.
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2. Bizonyos tudományos kutató és fejlesztő intézetek 
által végzett tájékoztatás.

3. Egyetemi, kereskedelmi kiadóvállalatok.
A bizottság megállapította, hogy az adott körül
mények nem teszik lehetővé a centralizációt, to
vábbá kifejezte azt a meggyőződését, hogy ilyen 
intézkedésekre a továbbiakban sincs szükség. 
A decentralizált szervezet rugalmasabb, és az egyes 
szerveknek biztosítani kell a kezdeményezési lehe
tőséget. Ehelyett az NSF összehangoló tevékeny
ségét e téren is meg kell erősíteni és az államigaz
gatás szintjén kell a tájékoztató apparátus szerve
zését előkészíteni. Ennek megfelelően létrehozták a 
Szövetségi Tudományos és Műszaki Tanácsot (Fede
ral Council for Science and Technology =  FCST), 
melynek feladata, hogy a PSAC vezetésével a kor
mány információs hálózatát irányítsa.

1958-ban törvénybe iktatják az NSF tájókoz- 
tatásszervezési feladatait.

„Az N SF  felelős az elsődleges és másodlagos publikálás, 
a tudományos adatgyűjtő központok, a nem publikált kuta
tási információk, a tárolás és visszakeresés, valamint a gépi 
fordítás területén végzett tevékenységek országos áttekintéséért 
és előmozdításáért.” A törvény egy tudósokból, könyvtárosok
ból, jól informált laikusokból álló 15 tagú tanácsadó cso
portot is létesített (Scince Information Council) Tudomá
nyos Tájékoztatási Tanács néven. Hogy ezeket a feladatokat 
jobban végre tudja hajtani, az N SF  1959-ben létrehozta 
saját tájékoztatásirányító szolgálatát, a Tudományos Tájé
koztatási Tanács Hivatalá-t ( Office of Science Information 
Service — OSIS-t).

Az NSF a tájékoztatás szervezésében is az ajánló és 
támogató szerepét tölti be. A kormányszervek tá 
jékoztatási tevékenységeinek koordinálása azon
ban elengedhetetlenül szükségessé vált. így jön 
létre a PSAC—FCST kormányközi bizottsága, a 
Tudományos és Műszaki Információs Bizottság 
(Comittee on Scientific and Technical Information 
=  COS ATI). A COSATI utasításokat adhat a kor
mányszerveknek és feladata az információk keze
lésére vonatkozó szabványok megállapítása. 259 
szövetségi dokumentációs és tájékoztató központ 
munkáját irányítja. Kiépült tehát állami szinten a 
tudományos konzultánsok és opponensek háló
zata.

T udom ányos élet és tájékoztatás
Először explicite 1958-ban mutatkozott meg, hogy 
az állami tudományos és műszaki tájékoztató szer
vezet módszereinek hatékonyságát növelni kell. 
A tudományos megismerés sajátosságainak vizs
gálata elengedhetetlenül fontos a tájékoztatás
szervezésekor. A mindenkori tudományos hierar
chia döntő mértékben befolyásolja az információs 
rendszert.

Az iparban dolgozók és tudományos kutatásban 
dolgozók aránya az utóbbiak javára növekszik, 
1970-re az USA-ban 11 — 14%-kal lesz több mint 
az iparban.

Az alapkutatások növekedési aránya a kutatás 
és fejlesztés összegének

1964- ben 11%-a
1965- ben 12%-a
1966- ban 13%-a,

és 1956 óta az alapkutatások célját szolgáló szövet
ségi kiadások megtízszereződtek, a kutatást és fej
lesztést szolgáló összeg csak ötszörösére nőtt.

,,. . .így ma már nem állíthatjuk, hogy a tudományos 
felismerésekben az ipar „megrendelő” szerepe. . . a döntő, 
ellenkezőleg a kezdeményezés egyre nagyobb számban magá
nak a tudományos megismerésnek szükségleteiből, rendsze
reinek összefüggéseiből, módszertani szintéziseiből, az egyes 
tudományszakok közötti összefüggésekből, stb. indul H .”[4]

Ha ezt az állítást elfogadjuk, akkor a fejlődés 
mozgató rugóiként a tudomány ezen sajátosságait 
kell tanulmányoznunk.

Az ipar és a tudomány kapcsolata az utóbbi idő
ben olyan új törvényszerűségeket mutat, melyeket 
nem hagyhatunk figyelmen kívül.

„A jelenkori „tudomány a tudományról” kimutatja, hogy 
a tudományos kutatás annak arányában növekszik, ahogy 
elönyhelyzete van, és hogy a kutatás színvonalától egyre 
inkább függ majd az egész kutatási alap ákciöképessége.”\ i \

A feladat azért nehéz, mert az Egyesült Államok 
napjainkban éli a tudomány szerveződésének 
átmeneti időszakát.

P rice  a fejlődés irányát vizsgálva — az utóbbi 
évek tapasztalatai alapján — arra a következte
tésre jutott, hogy a fejlődés alapvető törvényszerű
ségei megváltoznak e szerveződés nyomán. Míg a 
„kistudomány” exponenciálisan fejlődött, a „nagy
tudomány” fejlődését egyre inkább ellaposodó 
görbe írja le. A fékezés, adaptáció jelenségét a 
tudomány néhány mutatója növekedési jellegének 
megváltozásával indokolja. Bebizonyítja, hogy 
7árt rendszer fejlődése esetében törvényszerű az 
exponenciális görbe megváltozása; helyét a loga
ritmikus görbe veszi át.

Valamely folyamat expoennciális jellegű, korlátlan 
fejlődése ugyanis csak abban az esetben lehetséges, ha a 
folyamat forrása is ugyanilyen törvényszerűség szerint 
és ugyanekkora sebességgel növekszik. Differenciál 
egyenlet formájában ezt így írja le:

, dn dy — —  • c n
ahol n =  a tudományos dolgozók számának

y =  a tudományos munka eredményeinek mu
tatója.

Ez a „nagvtudomány” fejlődésének logaritmikus görbéje. 
A fékezés jelensége úgy következik be, hogy a tudományos 
munka eredményeinek növekedése egyenesen arányos a 
tudományos dolgozók számának növekedésével, de for
dítva arányos azon dolgozók számával, akik egy adott 
területen dolgoznak.

Ez az átmenet újszerű nehézségeket okoz a tudo
mányos információk cseréjében is. A „kistudo
mány” egyik jellegzetes vonása, hogy az informá
ciókat hagyományos folyóiratokban közölték egy
mással a kutatók. Ma az információcsere új formá
kat ölt. Folyóiratokban egyre inkább a végleges 
eredmények látnak napvilágot, a tényleges infor
mációcsere az úgynevezett láthatatlan kollektívá
kon belül koncentrálódik. Ezek a kollektívák 
sajátos szervezetűek, nem lokalizálhatok és nem
zetközi jellegűek. Gyakran átfogják az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia, Kanada stb. tudomá
nyos társadalmát, s nem ritkák ma már az olyan 
publikációk, melyek társszerzői különböző orszá-
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gokban élnek és dolgoznak. Akiknek nem sikerül 
kapcsolatot találni ilyen kollektívákkal, az nem a 
jelenségeket, hanem a publikációkat kénytelen 
elsősorban tanulmányozni. A láthatatlan kollek
tívák legfontosabb közlési eszköze az előzetes 
lenyomat (preprint), melynek segítségével az érde
keltek a még folyamatban levő kutatásokba be
kapcsolódhatnak .

Price, amikor arról ír, hogy a tájékoztatás hagyo
mányos rendszere (folyóiratokon, könyveken ke
resztül stb.) lassan értelmét veszti, tulajdonkép
pen az amerikai tudósok általános véleményét 
mondja ki. [3].

1963-ban Kennedy elnök javaslatára a PSAC un. 
Weinberg bizottsága — tudósok részvételével — 
felülvizsgálta a tudományos és műszaki tájékoz
tatás rendszerét és módszereit. Az elemzés során 
mindig a tudomány és az ipar szükségleteiből 
indultak ki, s megállapították, hogy elsősorban 
nem a tájékoztatás rendszerét, hanem a tudomá
nyos szervezetek által létrehozott információs 
rendszerek módszereinek javítását és e módszerek 
terjesztését kell elősegíteni. így egy idő után ennek 
alapján ki lehet majd építeni a teljes információs 
rendszert is. E módszerek minél hatékonyabb fej
lesztéséhez és fokozott alkalmazásukhoz elenged
hetetlenül szükséges a tudósok és műszaki szak
emberek minél nagyobb arányú részvétele. Ők az 
információs lánc minden pontjára hathatnak.

A Eehér Ház számára írt jelentés leghangsúlyo
sabb mondatai a felelősség kérdésével foglalkoz
nak:

„Az információ átadás a kutatás és fejlesztés elválaszt
hatatlan része. . . Mindazoknak, akik kapcsolatban vannak 
a kutatással és fejlesztéssel, felelősséget kell vállalniuk az 
információ átadásáért ugyanolyan mértékben és szellemben, 
ahogy felelősséget vállalnak a kutatásért és fejlesztésért ma- 
gáért.”[5]

Tehát az információ-csere fejlesztése állami szin
ten is a kutatással és fejlesztéssel egyenlő jogokat 
követel.

A bizottság javaslatainak középpontjában a 
szakmai tájékoztató szervezetek által kifejlesz
te tt szakosított információs központok és központi 
dokumentum depozitoriumok hálózatának kiépí
tése áll.

*
Ugyanebben az időszakban az állam szempont

jából a probléma más oldalról is jelentkezett.
Az általános fejlődés elsősorban a tudomány 

fejlődésének ütemétől függ, a tudomány fejlődése 
pedig annál nagyobb, minél fejlettebb valamely 
ipari ország. így figyelembe kell vennünk az össze
tevők között a gazdasági és szellemi potenciál 
mértékét is.
Gazdasági téren és a szellemi potenciál növelése 
terén azt látjuk, hogy a tudomány fejlődésével 
párhuzamosan exponenciális növekedést mutat az 
anyagi ráfordítás, és a tudományos kutatással és 
műszaki fejlesztéssel foglalkozó szakemberek szá
ma.

„Az Egyesült Államok tudományos fejlődését elemző sta
tisztikák azt a benyomást keltik az olvasóban, mintha egy

karrier-regényt olvasna — írja Wigner professzor.[2\ 
1947-ben a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások összege 
3,5 milliárd dollárt tett ki, 1963-ban ez az összeg meghaladta a 
20 milliárdot. Kétségtelen, hogy ugyanebben az időszakban 
a bruttó nemzeti termék is igen megnőtt: mintegy 200 milli
árd dollárról csaknem 600 milliárdra emelkedett, a termékek 
kutatásra és fejlesztészre jutó hányada pedig az 1947. évi 
1 —3/4 százalékos értéket 1963-ban már több, mint kétszere
sével haladta meg. . . .  a tudomány és a műszaki haladás fej
lesztésére fordított összeg 1947-ben 1 milliárd dollárt tett ki, 
ma viszont már 15 milliárd körül já r.”

A tudományos kutatás rendelkezésére bocsájt- 
ható ember, anyag és pénzmennyiségnek azonban 
határai vannak. Nyilvánvaló, hogy a kutatásráfor
dítás évenkénti 10—15%-os növelése hosszú távon 
nem reáüs, hiszen a nemzeti jövedelem növekedése 
még ennek a felét sem éri el (3,5%). Ugyanez a hely
zet a személyi állomány tekintetében is.

„Tudományunk és technológiánk, valamint tudós és mér
nöklétszámunk gyorsabban gyarapodik, mint gazdaságunk 
és népességünk — mondta Wallace 11. Erode [6]. Komoly 
kérdés azonban az, hogy továbbra is folytatódik-e tudomá
nyunk és tudományos produkciónk tíz évenkénti megduplá
zódása. Jelenleg számos területen ilyen a növekedés üteme, 
de számításaink alapján fel kell tételeznünk, hogy tudo
mányos és technikai összvolumenünk mostani évi 8%-os 
növekedési rátája, amely a tíz évenkénti megduplázódást 
eredményezte, e század végéig (2000-ig) 2%-ra fog csökkenni. 
Ahhoz, hogy minden tudományos területen fenntartsuk ezt a 
8%-os növekedési rátát, a természettudományos és mérnöki 
hivatást űző személyeknek az egész dolgozó népességhez 
viszonyított, jelenleg 1,4%-os számarányát 2000-ig 10%-ra, 
a 2060. évig pedig 100%-ra kellene növelnünk, ami nyil
vánvalóan lehetetlen.”

Más úton kell tehát a fejlesztés lehetőségét 
keresni. A következő táblázatból, mely az USA 
gazdasági fejlődésének intenzív forrásait tagolja 
(százalékban) 1929—1960 között, megállapíthat
juk, hogy a legkiaknázatlanabb terület a szerve
zési és irányítási rendszer, melyhez az információs 
hálózat is tartozik.

USA • 1929-1947 1947-1960

1. A nemzeti jövedelem növekedési 
ütem e.............................................. 100,0 100,0

2. Extenzív források......................... 34,5 28,6
3. Intenzív források........................... 65,5 71,4

a) a tőke minőségének fejlődése .. 37,9 37,1
b) a munka minőségének fejlődése 22,8 28,5
c) a szervezési és irányítási rend

szer hatása ............................... 4,8 5,8
[4]

A fellendülés ezen a területen azért is várható, 
mert a jövőben (az automatizálás korában) az 
emberi tevékenységek többsége szervezési és irá
nyítási jellegű lesz.

1963. szeptemberében Carl Elliott képviselő 
vezetésével megalakult a Zártkörű Állami Kuta
tási Bizottság (Select Comimittee on Government 
Research). A bizottság nagyarányú vizsgálatot 
folytatott, mely kiterjedt az USA egész kutatás
igazgatási apparátusára, a szövetségi kormány által 
fenntartott, szerződéses megbízásokkal ellátott, 
vagy anyagi támogatásban részesített kutatóhe
lyek egész hálózatára, a központi kutatástervezés, 
kutatásfinanszírozás és kutatáskoordináció úgy
szólván teljes mechanizmusára. A vizsgálat ered-
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ményét 1964. novemberében tíz vaskos kötetbe 
foglalva tárták a Kongresszus elé [7].
A jelentés IV. kötete foglalkozik a kutatások és 
fejlesztések irodalmának dokumentációjával és 
terjesztésükkel. Hangsúlyozza, hogy a tudomá
nyos kutatás és fejlesztés hatékonysága növelésé
nek legfőbb eszközét a tájékoztatás és oktatás 
hatékonyabbá tételében látja. Bírálja az igazgatási 
szerveket, mert a költségvetés 1/6-át kitevő kuta
tási és fejlesztési ráfordításoknak csupán 1%-át 
fordítják a kutatási eredmények dokumentáció
jára és terjesztésére.

Ez az 1% körülbelül a tizedrésze annak, amire 
égetően szükség lenne.

1. Kutatási és fejlesztési ráfordítások
beruházásokkal együ tt...................

^.T udom ányos és m űszak i tá jé k o z ta tá s
3. Á ltalános célú  tu d o m án y o s a d a t

g y ű jté s  .........................................................
Összesen:

1964 
Millió $ * 3

16 931 
181

291
17 403

A kormányjelentés — az egyes szervek konkrét 
terveit és iépéseit rögzítve — tükrözi azt a pezs
gést, mely a Weinberg jelentés hatására megindult, 
s a Weinberg bizottság javaslatait továbbfejlesztve 
sürgeti konkrét megvalósításukat.

2. Egy merész új út: a depozitorium

A Weinberg bizottság egyik felismerése az volt, 
hogy bár minden tudományágnak megvan a kiala
kult közlési rendszere és minden tudománynak más 
szerkezetű tájékoztatási intézményre, más termé
szetű tájékoztatásra van szüksége, és egyik tudo
mányszak jól bevált sémáját sem szabad ráerő
szakolni a másik, még esetleg kialakulatlan tájé
koztatási rendszerére, lehet azonos formában tá
rolni és visszakeresni dokumentumokat minden 
területen. A tárolás és visszakeresés ilyenfajta 
egységes rendszerét központi irányítással lehetne 
kiépíteni.

Az ötletet két kormányszerv, nevezetesen az 
AEC és a DÓD jól működő műszaki depozitoriumai 
adták. E depozitoriumoknak hasonló szerepük van, 
mint a könyvtáraknak: tárolják, feldolgozzák és 
visszakeresik a nem publikált dokumentumokat. 
Tehát dokumentumtárak, mint a könyvtárak és 
funkcióik is egyezéseket mutatnak.

Mi indokolja, hogy a nem publikált dokumentu
mokat a könyvtárakon kívül depozitoriumokban 
gyűjtsék és melyek ezek a dokumentumok?

A szakember, a tudós információ iránti igényei 
és a tájékoztatáshoz való viszonyuk éppúgy meg
határozója az információs folyamatnak, mint a 
tudomány fejlettségi szintje, a kommunikációs 
eszközök formája.

Az egyes szaktudományok kialakult közlési rend
szerében tájékozódási eszközök különbözőek. Nem 
is annyira műfajukra, mint a műfajok súlyozott 
egymásutánjára nézve.

Általános vonásként csak azt állapíthatjuk meg, 
hogy a tudósok és műszaki szakemberek mindig a 
legfrissebb releváns eredményeket keresik, hogy 
ezek segítségükre legyenek kutatásaik tervezésé
ben, vagy eredményeik értékelésében.

Ezeket az információkat nem mindig találhat
ják meg a publikált szakirodalomban, sőt ezt az 
irodalmat ma már inkább azért használják, hogy 
esetleges mulasztásaikat pótolják.

Nem várhatnak addig, amíg a saját munkájuk
kal összefüggő új, folyamatban levő, vagy a közel
múltban befejezett munkáról egy folyóirat vagy 
egy másodlagos publikált forrás értesíti őket. 
Erőfeszítésük így főleg arra irányul, hogy kapcsola
tot találjanak a folyamatban levő kutatásokkal. 
Ennek érdekében vesznek részt összejöveteleken, 
szűk körű szakmai csoportok tevékenységében, 
folytatnak levelezéseket és lépnek személyes kon
taktusba azokkal, akik munkaterületükön dol
goznak.
A tudósok tájékozódásának főbb csatornáit a kö
vetkezőképpen csoportosíthatjuk:

1. Könyvtárak — hozzáférhetővé teszik ,,a nyílt 
irodalmat” : könyvek, folyóiratok, konferenciák 
publikált anyaga, szabadalmak stb.

2. Szekunder szakirodalom — feltárja kivona
tok, indexek stb. formájában a „nyílt irodalmat” és 
részben a „nélkülözhetetlen irodalmat” : preprin- 
tek, reprintek, műszaki és egyéb kutatási jelenté
sek, műszaki rajzok stb.

3. „Kötetlen formák” : levelezés, brosúrák, pros
pektusok, beszélgetések, televízió, film, helyszíni 
látogatás, továbbképzés, tanulmányút, konferen
ciák különböző formái, kiállítások, nemzetközi 
vásárok stb.

Ez azt jelenti, hogy a „nyílt irodalom hozzáfér
hetővé tétele és feltárása megtörténik, de a „nél
külözhetetlen irodalmat” csak részben tárják fel és 
hozzáférhetővé tételüknek nincs szervezett csa
tornája.

A folyóirat és az új módszer
A folyóirat eredetileg, mint az új eredmények egyik 
leghatékonyabb átadási formája lépett be a kom
munikációs eszközök sorába, s ez indokolta gyors 
elterjedését, uralkodóvá válását a tudományos és 
műszaki tájékoztatásban. Ujdonságértesítő funk
cióját ma már kiegészíti egy újabb funkció, nem
csak az új ismeretek közlési eszközeként használ
ható, hanem az ismeretek tárházaként is.

Ez a kettős szerep válságba sodorta a folyóiratot; 
az utóbbi viszonylag új funkció egyre jobban ki
szorítja az eredetit. Ennek ellenére még mindig 
domináns szerepe van; az idő múlásával azonban 
sokasodnak a problémák: lassú és drága hírköz
lési eszköznek bizonyul.

Az NSF megvizsgáltatta az USÁ-ban megjelenő fizikai 
folyóiratokat, formai szempontból. Úgy találta, hogy 
egy lap áltagosan évi 160 cikket jelentet meg és a cikkek 
átlagosan 5800 szó hosszúak. A kézirat beadása és a cikk 
megjelenése között általában 5 — 7 hónap telik el.

A folyóiratok átlagára emelkedett: 1947 —1959 között 
3,62 dollár volt, 1964-ben pedig 6,64 dollár; a költségek
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növekedési üteme meggyorsult: a folyóiratok költségei 
az utóbbi 15 évben átlag 5,56%-kal emelkedtek évenként, 
az utolsó öt évben viszont már 8,3%-kai.

Még a növekvő anyagi ráfordítás sem teszi lehe
tővé, hogy a folyóirat minden lényeges közleményt 
megjelentessen. Ha az időproblémától el is tekinte
nénk, s feltennénk, hogy minden releváns közle
mény megjelenik, akkor is nagy probléma lenne 
ezek kiválasztása.

A referálás, mely a kutató tájékozódását igyek
szik megkönnyíteni, mind nagyobb akadályokba 
ütközik. Nehéz eldönteni, hogy a kutató számára 
melyik közlemény elsődleges tájékozódási forrás. 
A szakirodalom szóródása miatt a többszörös 
referálások száma is növekszik. A referátumok, 
bibliográfiai összeállítások és egyéb ellenőrző esz
közök publikálása lassú és az anyagmennyiség 
növekedésével drágul. A Chemical Abstracts, a 
Nuclear Science Abstracts és a Physics Abstracts 
referátumainak száma 1955-től 1964-ig az elsőnél 
15 000-rel, a duplájára, a másodiknál 37 000-rel az 
ötszörösére, a harmadiknál 21 000-rel a háromszo
rosára nőtt.

A Chemical Abstracts előfizetési ára 1934—40 közöt t 
6 dollár volt, 1964-ben pedig 1200 dollár. A folyóiratok 
és a másodlagos publikációk állami támogatása 1970-re 
30 millió dollár lesz. [5]

Ha figyelembe vesszük, hogy a legújabb infor
mációk nem így jutnak el a felhasználóhoz, indo
koltnak látszik az a törekvés, mely ennek a csator
nának a megjavítását formai változtatással 
kívánja megoldani.

Európában már 1926-ban Ponwal, 1928-ban 
Seidell, 1939-ben Davis javasolta a folyóiratok 
átszervezését. [8] Ezeket az elszigetelt, alig ismert 
javaslatokat továbbfejlesztve, főleg Davis javas
lata alapján, részben módosítva azt, 1948-ban J. 
D. Bernal a Royal Society Londonban tartott 
Tudományos Tájékoztatási Konferenciáján konk
rét javaslatként előterjesztette egy olyan központ 
létesítésének tervét, mely egy szakterületen az 
egész világ tudományos közleményeit tárolná.

A központba beküldött kéziratokat elbírálás 
után nem jegyzék formában köröznék, hanem 
többnyelvű kartonszolgálat útján és a beküldött 
anyagból nemcsak kérésre adnának ki másolatot, 
hanem mindazoknak az információs intézmények
nek és szakembereknek, akik ezt igénylik.

Javaslatát komoly ellenállás fogadta, mind a tu
dósok, mind a folyóiratszerkesztők részéről, ezért 
többször átdolgozta, de egyik változatát sem sike
rült elfogadtatnia és végül, 1957-ben visszavonta.

A probléma azóta még élőbb. Minden tudomány- 
területen akad napjainkban egy-két tudós, aki 
saját szakterületén szeretné megvalósítani a folyó
irat-áradatot levezető központi intézményt, az 
információs szakemberekről nem is beszélve. Her
bert Coblans, az Európai Magfizikai Kutató Szer
vezet Tudományos Tájékoztató Szolgálatá-nak 
(Scientific Information Service of the European 
Organization for Nuclear Research) igazgatója 1957- 
ben újabb tervezetet nyújtott be, mely a Bernal-

féle elképzelésre épülve a változott viszonyokhoz 
alkalmazkodó központi elosztást ajánl.

A Weinberg jelentés egyik fő gondolataként is 
találkozhatunk a problémával. W einberg már nem 
csupán elképzeli a központot, hanem az amerikai 
gyakorlatra támaszkodva konkrét megvalósításá
nak lehetőségeivel foglalkozik. Az intézményt köz
ponti dokumentum depozitoriumnak nevezi, jel
lemző sajátosságai miatt automata központi letét
helynek is hívhatnánk.

Égy jól körülhatárolt szakterületről gyűjti 
anyagát, s a dokumentumok másolatait hozzáfér
hetővé teszi. Kéziratokat is tud tárolni és bárki 
számára hozzáférhetővé tudja tenni azokat. Egy 
szakterületről a szerzők tanulmányaikat megkül
dik a depozitoriumnak és az a kéthetenként meg
jelenő bulletinjában listát készít róluk. Kíván
ságra az automatikus és gépi visszakereső egységek 
segítségével pár órán belül a teljes szöveg másolatát 
rendelkezésre bocsátja.

A depozitoriumnak megküldött kéziratok díj
mentesen állnak rendelkezésre a szakfolyóiratok
ban való közlés számára, ami a folyóiratoknak 
lehetőséget ad arra, hogy válogassanak és a szín
vonalat emeljék. Ha el lehetne érni hogy mindenki 
beküld je kéziratát a központba, a bibliográfiai 
ellenőrzés megoldódna.

„. . . a központi dokumentum depozitoriumnak megvan 
az az előnye, hogy pótolja, vagy méginkább helyesttesíti a ha
gyományos közlésmódot.” — írja a Weinberg jelentés. [5]

A jelentést összeállító testület ,,. . . néhány tagja bizalco- 
dóbban, más része pedig kevésbé optimisztikusan vélekedik 
afelől, vajon sikerül-e meggyőzni a szakfolyóiratokat ar
ról hogy osszák meg funkcióikat a központi depozitoriu- 
mokkal, — még a tudomány egységének és hatékonyságának 
szélesebb elvi alapjain nyugvó egyetemes érdekek szem előtt 
tartásával is — hiszen a hagyományos közlésmódnak igen 
nagy múltja, s ebből eredően igen nagy tekintélye van.”

Bár vannak akik idegenkedéssel fogadják a 
„radikális” gondolatot, azok a kísérletek, amelye
ket az Egyesült Államokban a depozitorokkal foly
tattak, azt bizonyítják, hogy fokozatosan be lehet 
vezetni az új módszert, és a rendszer életképes.

W einberg igen szerencsésen átvezető megoldás
nak tartja azt a „félutas” rendszert, amelyet az 
Amerikai Fizikusok Egyesületében (American Phy
sical Association) fejlesztettek ki. Az Egyesület 
két csoportba osztja a beérkezett közleményeket: 
az egyik csoportba az időszerűeket és a különösen 
fontosakat, a másikba a kevésbé időszerű és inkább 
archivális jellegűeket. Az előbbieket egy hónapnál 
nem nagyobb késedelemmel tömöríti és közli a 
Physical Review Letters-ben. Az utóbbiakat 4—6 
havi késedelemmel teljes terjedelemben a Physical 
Reviewben; ez utóbbiban megjelenő cikkek referá
tumai a Physical Review Letters-szel együtt meg
jelenő referáló Bulletinben kerülnek közlésre. 
A Physical Review tehát „egyfajta központi depo- 
zitoriummá” válik, egyre több fizikus csupán a 
referáló Bulletint olvassa el, a teljes cikket könyv
tárban tanulmányozza, vagy szerzői különlenyo- 
matot igényel.

Az Amerikai Dokumentációs Intézet, (American Do
cumentation Institute =  ADI) a tiszta dokumentum
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depozitorium megvalósításával kísérletezett. A kísérlet 
azonban eredménytelen maradt. Weinberg a siker
telenséget azzal indokolja, hogy hiányoztak a depozitori
um működéséhez szükséges olyan tényezők, mint pl.:

— a szakterület megfelelő átfedése,
— széleskörű közreadás lehetősége,
— kisegítő szelektáló szemlék és visszakereső szolgál

tatások,
— megfelelő anyagi támogatás,
— a legmegfelelőbb tudományos és állami főhatósá

gok.

A dokumentum depozitoriumokat eredetileg nem a 
hagyományos közlésmódok válságának enyhítésére 
és megoldására hozták létre, és ma sem ez a fő 
funkciójuk, hanem, hogy gyűjtsék, rendszerezzék 
és hozzáférhetővé tegyék a nem hagyományos 
dokumentumokat. Ezek a dokumentumok okoz
zák a legtöbb problémát a tudományos és műszaki 
tájékoztatásban, mert „nélkülözhetetlenek” tar
talmuk miatt és hozzáférhetetlenek megjelenési 
formájuk és körülményeik miatt.

A tájékoztatásban betöltött szerepük szerint két 
nagy csoportot különböztethetünk meg, a preprin- 
tek és a kutatási jelentések csoportját. A preprin- 
teket az alapkutatásban dolgozó tudósok, a kuta
tási jelentéseket pedig az alkalmazott tudomány
ágak szakemberei, tudósai használják primer tájé
kozódási forrásként. Mindkét fogalom többféle 
dokumentumot, úgy is mondhatnánk, hogy doku
mentum csoportot takar.

Preprint központ =  depozitorium,

Preprintnek nevezik a publikálásra szánt monográ
fiák, könyv fejezetek, cikkek előnyomatát és az 
ugyancsak előnyomatként megjelenő szerzői kivo
natot. Preprint minden nem hivatalos házi kiad
vány, mely az intézet kutatásairól rendszertelenül 
tájékoztat, s e tájékoztatás esetlegesen terjed. La
zán, tágabb értelemben preprintnek neveznek az 
alaptudományok területén majdnem minden írott 
közleményt, mely a hivatalos irodalmon kívül van. 
így sokszor összeolvadnak a „report” , „preprint” , 

„kézirat” jelentések.
Az alaptudományok több, erősen versenyképes 

és gyorsan fejlődő területén a hagyományos köz
lésmód mozgási sebessége túlságosan lassú ahhoz, 
hogy az igényeket kielégítse. így alakultak ki, 
terjedtek el és váltak népszerűvé az előnyomatok, 
melyekkel a kutatók legújabb eredményeiket cir
kuláltatják az érdekelt szakkörökben.

A preprintekhez tehát csak az juthat hozzá, s 
így csak az szerez róla tudomást, akit, vagy amely 
intézeteket a szerző megtisztel egy példánnyal, 
vagy az az intézmény, mely szerepel annak az 
intézetnek preprint listáján, ahol a tanulmány 
készült. Minden olyan intézetben, ahol ilyen módon 
kívánják terjeszteni az eredményeket, egy listát 
készítenek arról, hogy kinek küldjenek rendszeresen 
preprinteket. Elsősorban a hasonló szakterületen 
dolgozó intézeteket és személyeket akarják tájékoz
tatni munkájukról. A legvalószínűbb, hogy a leg
nagyobb intézetek kutatói között lesz a legtöbb 
érdeklődő és mivel véges számú helyre küld egy- 
egy intézet preprintet, általában a nagyobb intéze

tek kapnak többet. A kisebb intézetek hátrányos 
helyzetbe kerülnek, mert nagyon nehezen, vagy 
egyáltalán nem jutnak fel a nagy intézetek pre- 
printlistáira.

„A fizikusok között talán csak a Nobel-díjasok 
vannak ma olyan szerencsés helyzetben, hogy 
mindenhonnan kapnak preprintet.” — mondta 
Marx György, az ELTE Elméleti Fizika Tanszé
kének professzora.

A terjesztés és a hozzáférhetőség problémája 
tehát nincs megoldva, ezenkívül, minthogy kivona
tok, előnyomatok és belső használatra írt munkák, 
a preprintekben előforduló hibákért, pongyola 
megfogalmazásért senki sem vállalja a felelősséget.

Ezért a könyvtári szakirodalom ,,az előnyomatok kiadásá
nak gyakorlatát visszaélésnek, a műfajt pedig elfajzásnak 
minősíti.” Bármilyen fontos a tudományos közösségeknek, 
könyvtári szempontból „felesleges ballasztot jelent, másrészt 
pedig — és különösképpen — a szerzők által gondtalanul 
feltűntetett bibliográfiai adataik fogyatékosságai miatt a 
visszakeresésében zavarokat idéznek elő.”[9~\

Nemcsak a könyvtárosok, a szakemberek is lát
ják a preprint-rendszer hiányosságait és elsősor
ban ők érzik az ebből eredő nehézségeket. Ezt 
felismerve saját tájékoztató rendszerük kiépítésé
ben aktív szerepet vállalnak. E munka jelentő
ségére a Weinberg jelentés nyomatékosan, újra és 
újra felhívja a tudósok figyelmét. A rendszerépítés 
csak akkor lehet igazán eredményes, ha minden 
lényeges tevékenység találkozik a tudósok helyes
lésével.

Weinberg felismeri az erős szakmai szervezetek 
jelentőségét, és főleg a fizikusok tájékoztatási ered
ményeit hozza fel példaként.

A preprint-probléma megoldásával is elsőként a 
fizikusok próbálkoznak.

Morvacsik János, magyar származású amerikai 
fizikus 1965. márciusában javasolta, hogy a nagy- 
energiájú elméleti fizikában egy centralizált pre- 
print-elosztó központot létesítsenek.

Ez a központ lényegében depozitor lenne.
Az úgynevezett PIE (Információcsere a Fizikában 
=  Physical Information Exchange) javaslat alap
ján az Amerikai Fizikai Intézet (American Institu
te of Physics =  AIP) az AEC támogatásával fel
mérést készített. A módszereket illetően 45 fizikus 
véleményét kérték ki, majd kérdőíveket küldtek a 
világ 2000 ismert, nagyenergiájú elméleti fizikával 
foglalkozó tudósának, s egy másik kérdőívet a 
„preprint” könyvtárosoknak. [10].

Az így összegyűjtött adatok, javaslatok és véle
mények alapján arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy feltétlenül kívánatos lenne egy kísérleti 
preprint központot felállítani.

1967. augusztusában hozták nyilvánosságra a 
felmérés eredményeit és ezt a végső konklúziót.

A kísérleti terv két fő részből áll. Első lépésként 
egy centralizált preprint bejelentő központot hoz
nának létre, mely központ rendszeresen megjelenő 
közleményében nyilvánosságra hozná azokat, még
pedig a felmérés alapján meghatározott formában. 
Közölnék az írásmű tárgyát, típusát és adatait. E 
központon kívül létrehoznának egy, a szakterüle
ten dolgozó, fizikusokból álló igazgatóságot, mely
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a későbbiekben, mint ellenőrző szerv szerepelne.
A második periódusban az előző tevékenységek

kel párhuzamosan kísérleti preprint elosztási rend
szert dolgoznának ki. A központ gondoskodna a 
preprintek példányainak szétosztásáról, a szerzők 
szigorú ellenőrzése mellett (ügyelve a megfogal
mazásra'és az érdemességre); közvetlenül a kivá
lasztott és feljogosított egyedeknek küldenék sze
lektált rendszer szerint, témakörökre bontva az 
anyagot. Tehát mindig csak azt az anyagot kapná 
az egyén vagy intézmény, melyre igényt tart. 
A kísérlet utolsó szakaszában csak bizonyos anyagi 
ellenszolgáltatásért küldenék a kívánt anyagot, 
ezzel a központ szükségességéről szeretnének meg
győződni. (A kísérlet költségeit 360 000 dollárra 
becsülik.)

A preprint központ annyiban különbözne a 
Weinberg által javasolt depozitortól, hogy tudó
sokból álló igazgatóság ellenőrizné a preprinteket, 
hasonlóképpen működve, mint egy folyóirat szer
kesztősége. A bibliográfiai ellenőrzés biztosított 
lenne és a jövőben bővíteni is lehetne, ha erre

Az 1968. évi fizikatanári ankét egyik napján a termo
dinamika középiskolai tanítása került megvitatásra. 
Egy ott elhangzott javaslat gondolatai a Fizikai Szemle 
olvasói előtt az 1968. évi márciusi számban megjelent 
cikk alapján ismeretesek. A termodinamika elemeinek 
tanítása középiskolában.) E cikk olvasói előtt egy pilla
natig sem kétséges, hogy a szerző szándéka a tanítás 
színvonalának emelése volt. Ennek ellenére e sorok 
írójának az a nézete, hogy a cikkben javasolt eljárás 
nem célravezető, nem kivihető, nem kívánatos.

A tanulók a középiskolában találkoznak először a 
fizika fogalmainak viszonylag rendszeres felépítésével. 
Ekkor az ismeretszerzés útja a következő. Megvizsgálunk, 
kikísérletezünk természeti jelenségeket. Megismerjük 
ezek gyakorlati alkalmazásait. A megszerzett ismeretek
re ugyanilyen módon újabb emeleteket húzunk fel. 
Ameddig lehet, ameddig az idő és tanítványainak adott
sága engedi és ameddig erre az illető iskolafajban egyál
talán szükség van. Tehát a konkréttól haladunk az abszt
rakt felé. Az első, második, esetleg harmadik menetben 
mindig jobban el lehet mélyíteni, általánosabb alapokra 
lehet helyezni a gondolatmenetet, amire az egyetemen ke
rül sor. De ezeket a fokozatokat átugorva, rögtön az első 
menetben, a legáltalánosabb fogalmazással nem lehet 
kezdeni.

A hőtanra alkalmazva (természetesen mindvégig e 
sorok írójának nézete szerint) ez a következőket jelenti. 
Első alkalommal a hőmérséklet fogalma csak úgy közelít
hető meg, hogy valamely anyaghoz kapcsolódva önkény - 
nyes, de reprodukálható, használható hőmérsékleti ská
lát állapítunk meg. Lehet, hogy az ideális gáz ebből a 
szempontból jobb anyag, mint a higany, de ez a lényeget 
nem érinti. Ä következőkben különböző hőmérsékletű 
testek érintkezésekor végzett megfigyelésekkel eljutunk 
a hőmennyiség fogalmához. Hőmennyiségnek a tömeg 
és a í2 — tl -nek a szorzatát nevezzük (a fajhővel együtt). 
Talán jobb elnevezés volna számára,,a hőközlés mértéke”, 
mert nem valamilyen összmennyiségről, hanem különb
ségekről van szó, vagyis kiadás-bevételről és nemvagyon-

igény van, például a hivatkozások jegyzékével, 
mely a folyóiratcikkek esetében oly jól bevált tájé
koztatási eszköz. A visszakeresés gépesítésével a 
központ bármikor másolatban megküldené a kért 
preprintet az igénylőnek.

Az intézeti könyvtárak vállalhatnák az intézet 
érdeklődési körébe tartozó preprintek gyűjtését. 
Az anyag nem lenne tehertétel a későbbiekben sem, 
hiszen a központban visszamenőleg is megtalál
hatók a dokumentumok, így bátrabban élhetnének 
a selejtezés lehetőségével.

Az alaptudományok több területén a depozito- 
rium lenne az utolsó tájékoztatási lépcsőfok, ami 
után már megkezdődik a valódi tudományos 
munka. Nem ez a helyzet az alkalmazott és műsza
ki tudományok, valamint az alaptudományoknak 
azokon a területein, melyek szorosabban össze
függnek a kísérleti technikával és főleg az ipari 
felhasználással. A dokumentum depozitoriumokon 
és a könyvtárakon kívül van még egy tájékoztatási 
egység a tudományos alkotómunka előtt, és ez a 
speciális tájékoztatási központ.

(Folytatása következik.)

Vermes Miklós 
Jedlik Ányos gimnázium

ról. De középiskoláinkban a hőmennyiség szó a meg
szokott. Röviden: arról van szó, amit kalóriával mérünk.

A hőmennyiség „lényegéről” legalább is egyelőre sem
mit sem kell szólnunk. Amint munkának nevezzük az erő 
és út szorzatát, vagy forgatónyomatéknak az erőnek és 
karjának szorzatát anélkül, hogy ezeket a szorzatokat 
fluidumoknak képzelnénk.

A termodinamika I. főtételéhez ezek után a következő
képp jutunk. Először is sok tapasztalat mutatja, hogy 
egy bizonyos elvégzett munka nyomán mindig ugyan
annyi felvett vagy leadott hőmennyiség mutatkozik. 
Tehát jogos az a gyanú, hogy az átment hőmennyiség a 
munkából lett. Felfedezték annak idején és felfedezzük 
most az energiamegmaradás törvényét, amely a hőtan 
viszonylatában azt jelenti, hogy 1 cal hőmennyiség támad 
0,427 mkp elvégzett munka nyomán és fordítva. Most 
meg tudjuk magyarázni, hogy az, amit a mechanikában 
elvégzett munkának neveztünk, az a kísérlet befejezté
vel mint az egyes molekulák kinetikus-energia megnöve
kedése jelentkezik. De ez a tény tapasztalatból, kísérletek
ből következik és később újabb kísérletekkel újabb terü
leteken találjuk érvényesnek, például az elektromosság
tanban. Amíg a mechanika energiamegmaradás tétele 
csak a Newton-axiomák átírása és tartalmilag nem mond 
többet, addig a hőtanra kiterjesztett energiamegmaradási 
törvény (az u. n. I. főtétel) új tartalmat kifejező termé
szeti törvény. Ezért is fontos, hogy az első esetben, amikor 
a tanulók életükben találkoznak az energiamegmaradás 
törvényével, ez tapasztalaton alapuljon és nem kinyilat
koztatásként kerüljön bemondásra. Galilei után 300 év
vel csak így járhatunk el. Más dolog, ha későbbi fokon, 
az egyetemen először igaznak jelentünk ki egy axiómát és 
azután megmutatjuk, hogy következményei nem ellen
keznek a tapasztalattal.

Megvilágíthatjuk ezt az eljárásmódot a mechanika 
köréből vett hasonlattal. Itt először tapasztalati úton fel
ismerjük azt a törvényt, hogy a rugós erőmérővel mért 
erő és a kinematikai számításokból adódó gyorsulás egye
nesen arányosak. Ennek a tartalomnak az első átszövege-
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vése, hogy az impulzus idő szerinti differenciálhányadosa 
adja az erőt. Egy még magasabb szintű átírás Hamilton- 
egyenleteket használ. Talán javasoljuk, hogy a mechani
kával először találkozó tanulónál is Hamilton-egyenlet- 
tel kezdjük és a végén lespecializálva a szabad esésre álla
pítsuk meg, hogy nem jutottunk ellenkezésbe a tapaszta
lattal ?

(Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de le kell írnom, 
hogy az I. főtétel tárgyalása tekintetében helytelenítem 
a jelenlegi III. osztályos tankönyv eljárását is. Kinyilat
koztatásként közli az I. főtételt abban az általánosított 
szövegezésben, hogy az energiagyarapodás a testen vég
zett munka és a közölt hő összege, de az ezt megalapozó 
tapasztalati tényt, hő u. n. mechanikai egvenértékét csak 
10 oldallal később veszi sorra. Eközben értelmezés, defi
níció nélkül szerepel egy Q-betű. Felesleges bonyodalmat 
okoz — az összes energia fogalma helyett — a belső energia 
fogalmának szerepeltetése. Hiszen természetes, hogy hő- 
tani kísérlet közben az ember nem száll vonatra vagy kör
hintára és nem ad ezzel az egész berendezésnek mecha
nikai energiát. Azonkívül hol van a „belső” elhatárolása 
lefelé ? A belső energáának az összes energiából a tankönyv 
287. olvasható leválasztása nyilván nem kielégítő: „A gáz 
munkavégző képességét belső energiának nevezzük.” 
És ha az a gáz durranógáz vagy 235-ös uránatomokat 
tartalmazó uránhexafluorid ? Amellett a jelenségek folya
mán mindig energiakülönbségekről van szó és ehhez mind
két végpont megadása szükséges. Ha már mindenáron 
akarjuk a belső energia kifejezést használni, ezen a fokon 
egyszerűbb lenne a molekulák mv2/ 2-inek összegét belső 
energiának nevezni. Meg kell jegyezni, hogy például sem 
Landau—Lifsitz 9 kötetes elméleti fizikájának 600 olda
las V. kötetében, sem G. Joos Theoretische Physik című 
könyvében a belső energia, extenzív-intenzív mennyiség 
fogalmai nem fordulnak elő. A belső energia fogalmának 
tankönyvbeli bizonytalan definíciója nehézségeket okoz 
a tanításban és ez a fogalom, e sorok írójának nézete sze
rint a középfokú tanításban mellőzhető.)

ELEKTROMOS STOPPERÓRA

Ha iskolai bemutató kísérletben mozgásokat, például 
szabad esést figyelünk meg, akkor jó szolgálatot tesz egy 
stopperóra, amellyel 1/1Ó0 másodperces pontossággal 
mérhetünk időt. Ilyen demonstrációs stopperórák mecha
nikus, elektromágneses kivitelben is régóta ismeretesek. 
Mi egy olyan eszköz leírását adjuk meg, amely tranziszto
rokkal működik és kettes számrendszerben jelzi az idő-

Visszatórve a Fizikai Szemlében közölt javaslatra, a 
módszerre vonatkozó ellenvetés mellett a tervbe vett, el
vont anyag nagy mennyiség ellen kell kifogást emelni. 
A szokványos mennyiségeken kívül szerepelnek az entró
pia, kémiai potenciál. Ilyen sok és ennyire elvont fogal
mat csak hosszas, egészen konkrét feladatsorok részletes 
feldolgozása után lehetne megtanítani. Bár személy 
szerint kétségesnek tartom, hogy ilyen életkorú tanulók 
esetében ez elérhető. Verbális képletvisszamondásra mint 
káros jelenségre, a tanítás egyetlen fokán sincs mentség.

A harmadik érv, amit a javaslat ellen felhozok, hogy 
az ilyen méretű ismeretanyagra középiskolai, gimnáziumi 
tanulónak nincs is szüksége. Most, amikor első alkalom
mal találkozik a tanuló a hőtan valamelyes mértékben 
rendszeres felépítésével, elsősorban a hőtani jelenségek 
kísérleti szempontból történő megismerése szükséges, 
amihez csatlakozik az energiamegmaradás törvénye. 
Entrópia, kémiai potenciál stb. majd annak a kis tört
résznek a tanulmányaiban az egyetemen fog szerepelni, 
amely kis hányad mérnöki vagy fizikus pályára megy. 
Ennél fontosabb volna, ha elbeszélő, leíró formában 
tanítványaink valamit hallanának a II. főtétel fizikai 
tartalmáról, a kiegyenlítődési folyamatokról, az energia- 
gazdálkodás problémáiról. Ha lehetséges, ugyanilyen 
modorban sorra kerülhet, hogy lehetséges a hőmérséklet 
fogalmát megalkotása a felhasznált anyagtól függetlenül.

Végezetül szögezzük le: kísérletezni a didaktikában is 
helyes és szükséges. Azonban az emberanyagon végzett 
kísérlet, épp úgy, mint a klinikai kísérlet felelőségérzetet, 
óvatosságot követel. E sorok írójában él az aggodalom, 
hogy az Egressy-szakközépiskola tanulóinak az órákon 
végzett intenzívebb hőtani Studium után érettségi vizsga, 
felvételi vizsga előtt pótlólag külön kell megtanul niok, 
miként kell jeget olvasztani és mi a telített gőz? És mit 
szól az egészhez a túlterhelés ismert problémája? Össze
foglalva a Fizikai Szemlében közölt javaslatot minden 
részében ellenzem, úgy is, mint gyakorló pedagógus és a 
gyümölcsöző eszmék terjesztését másképp képzelem el.

Kovács Pál—Kulcsár András

tartam hosszát. (1. ábránk a készülék kapcsolási rajzát 
mutatja.)

Eszközünk lényege, hogy a hálózati 50 Hz-es váltó- 
feszültségből kétutas egyenirányítással először 100 Hz-es 
rezgésszámmal lüktető egyenfeszültséget állítunk elő 
f  A.-pontban). A lüktető egyenfeszültséget egy Schmidt- 
körrel szimmetrikus négyszögjelekké alakítjuk ('ll.-pont-

a
220 V
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pontos beállításával kell biztosítanunk. Más kollektor
feszültség (más jelző izzók) esetében szintén a pozitív 
előfeszültséggel kell beállítanunk a multivibrátorok 
működését. Ekkor azonban a számlálót működtető tran
zisztor bázisosztóját is meg kell változtatnunk, tekintetbe 
véve annak maximális disszipációját, kollektoráramát, 
kollektorfeszültségét.

A készülék kettes számrendszerben számol. A század
másodpercenként jövő impulzusok minden másodikánál 
gyújták ki az 1., minden negyedikénél a 2., minden nyol
cadikénál a 3. jelzésű izzó, stb. így  például, ha a számolás 
végén az 1., 2. és 3. izzót ég, ez 2*+22+ 2 3 =  2 +  4 +  8 =  14 
impulzust, vagyis 0,14 másodpercet jelent. A 0. jelzésű 
izzó égése 2° =  1 impulzusról ad számot. Tekintettel a 10 
fokozatra a számolás 10,24 másodpercig lehetséges. A 
készüléket használhatjuk úgy, hogy B t és Ct közé egy kap
csolót iktatunk. A készülék addig számol, amíg ez a kap-

3. ábra 5. ábra

4. ábra 6. ábra

ban). Az impulzusok számlálása kollektorban indított 
bistabil multivibrátorokkal történik. Ezekből 10 teljesen 
egyforma egység alkotja a számláló láncot. 1. ábránkon 
csak egy számláló egység van feltüntetve. A multivibrá
torok második tranzisztorának kollektorára kötöttük a 
számlálást jelző izzókat működtető OC 1072-es tranzisztor 
bázisosztóját és ennek munkaellenállása a századmásod
percek számát jelző 18 V, 0,04 A-es hüvelyfoglalatos 
zabszem(-játékvasút) izzó (L.).

A számláló működtetéséhez elég jól szűrt kb. —20 vol
tos tápfeszültség és nagyon jól szűrt, kb. + 0 ,7  voltos 
előfeszültség szükséges. 1. ábránk baloldali részén látható, 
hogy egy primer oldalon 220 voltra kapcsolt hálózati 
transzformátor egyenként kb. 115 voltot adó szekunder 
tekercseiről miként vesszük le, egyenirányítjuk és szűrjük 
a tápfeszültséget, valamint egy külön szekunder tekercs
ről az előfeszültséget. Egyébként a 115 voltos szekunder 
tekercsekről vesszük le a számlálandó impulzusokat 
is. A készülék jó működését a pozitív előfeszültség

csoló zárva van. Például esés idejének mérésekor az ejtés 
pillanatában ezt a kapcsolót zárnunk kell és az eső tárgy
nak kell azután ezt a kapcsolatot megszakítania. Ha 
a B, és C, közötti kapcsolón kívül B 2 és C2 közé is kapcso
lót iktatunk, akkor a számlálás megszűnik, amint ezt a 
kapcsolót zárjuk. Ugyanis ekkor a számlálandó impulzu
sok vezetékét földeljük. A két kapcsoló működtetésével 
a legkülönbözőbb indítási és megái litási kombinációkat 
valósíthatjuk meg szükség szerint. A számláló izzólámpa
sor nullára való visszaállítása E  kapcsoló rövid ideig tartó 
benyomásával történik; ilyenkor az egyik tranzisztor
bázis előfeszültségét kapcsoljuk le.

Időmérő készülékünkhöz foto-kapcsolót is készítettünk 
(2. ábra). Ennek lényeges része egy üvegházas tranzisztor, 
amelyről lekapartuk a festéket és az emitter-bázis érint
kezési helyet egy kis gyűjtőlencse fókuszába helyeztük. 
Ez a foto tranzisztorként használt tranzisztor fénnyel 
vezérelt tranzisztoros fázisfordító kapcsolásban dolgozik, 
emitter és kollektor körébe egy-egy 2,2 kohmos ellen-
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állást tettünk. Aszerint, hogy fényre vagy sötétre akar
juk megindítani a számlálót, az egyik vagy másik 
ellenállás melegpontját kapcsoljuk egy Schmidt-kör 
bemenetére, amely második tranzisztorának munka
ellenállása közös az impulzusadó munkaellenállásával, 
így , ha a fotokapcsoló második tranzisztora kinyit, 
lesöntöli az impulzusadó kimenetelét. A fénykapcsoló 
X , Y, Z  pontjait az 1. ábrán megjelölt X, Y, Z  pontokhoz 
kell kapcsolni. Fénykapcsolóval különösen egyszerű a 
mozgások tanulmányozása, hiszen például egyenletesen 
mozgó vagy lejtőn leguruló kocsi sebességét abból az

NOVOBÁTZKY KÁROLY SÍRKŐAVATÁSA

Október 4-én a Kerepesi temetőben, a Kossuth-mauzóleum 
mellett felavatták Novobátzky Károly sírkövét. Az M SZM P  
Központi Bizottsága nevében Szerényi Sándor méltatta 
Novobátzky Károly érdemeit. A Magyar Tudományos 
Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem nevében Nagy Károly a követke
zőket mondta:

At. Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Egyetem Elméleti Fizikai 
Tanszéke nevében tisztelettel emlékezem volt mesterünkre, 
Novobátzky Károlyra. Alig több mint 9 hónapja annak, 
hogy Novobátzky Károlytól ezen a helyen örök búcsút 
vettünk, fájó szívvel és mély megrendüléssel állva rava
talánál. Alkotó munkájának gyümölcse örök emlékként 
él a magyar tudományos közéletben. Különösen a fiziku
sok nevelésében alkotott maradandót: a fiatalok ezrei 
előtt tárta ki a tudomány e csodálatos világának kapuját 
és vezette őket a szebbnél-szebb törvények birodalmába, 
a tudomány iránti öröktüzű lelkesedéssel és a fiatalok 
iránti mély emberi szeretettel.

Az oktató-nevelő munka és a tudományos kutatás 
terén végzett munkásságát a nekrológok és a szaklapok
ban az elmúlt hónapokban megjelent megemlékező tanul
mányok életművének maradandó értékeit találóan meg
ragadva méltatták, ezért most a nyugvóhelyét megörökí
tő sírkő felavatásánál ettől eltekinthetünk. Csupán arra 
szeretnék rámutatni, hogy hosszú életpályája valóban 
teljes volt: igaz emberhez méltóan állt helyt tudomány - 
szaka művelésében, a közéletben és tudóstársaihoz, 
munkatársaihoz való viszonyában egyaránt. Ahogyan 
Novobátzky Károly bontotta ki hallgatói előtt a kozmikus 
látóhatárúvá érett fizikai világ mindjobban feltáruló 
gigantikus méreteit, abban mindenkor megvolt a tudo
mány iránt érzett alázatosság, a nagy felkészültség impo
náló nyugalma, a lenyűgöző lelkiismeretesség, az ideoló
giai tisztaság, a tudomány fejlődésével való lépéstartás

időből lehet meghatározni, ameddig ismert hosszúságú 
testével elvágja a fénykapcsolóra eső fénysugár útját. 
(Ekkor úgy kell a fénykapcsolót beállítani, hogy sötét 
esetben számoljon.)

A leírás szerinti, 32 tranzisztort és 25 diódát tartalmazó 
berendezés anyaga kb. 1000 forintba kerül. Mi a készülé
keket nyomtatott áramköri technikával állítottuk össze.
Az eddig elkészült egyik eszköz Budapesten a Demonstrá

ciós Laboratóriumban, a másik a Jedlik Ányos gimnázium
ban van használatban. Eszközünkkel az 1968. évi ta
vaszi tanszerkiállításon jutalomdíjat nyertünk.

megható becsületessége és az elméleti fizika tovább
fejlesztésének sok-sok szép eredménye. Teljes volt ez az 
életmű nemcsak azért, mert Novobátzky Károly legjobb 
erejéből mindig a maximumot igyekezett nyújtani, ha
nem azért is, mert a tudományos világ elismerése és meg
becsülése kísérte. Novobátzky Károly azt a tudóstípust 
testesítette meg egész életében, aki szelíd, konciliáns 
egyénisége mellett is legmagasabb koráig a legnemesebb 
értelemben harcosa volt a szocialista építésnek, s gazdag 
élete csodálatos harmóniában foglalta magába az 
örökké kutató tudományos elmét, a szocialista humánum 
emelkedettségét, a fiatalos fejlődőképességgel párosult 
bölcs öregség megértő derűjét.

Novobátzky Károly azok közé a ritka emberek közé 
tartozik, akiknek nagyságát éppen az idő múlása emeli 
ki mindjobban. Az elvesztésekor érzett gyász kegyeletté 
enyhült, a vele kapcsolatos sok-sok közvetlen személyes 
élmény nosztalgikus visszaemlékezéssé változott, szavai 
már messze-messze szállva csengenek fülünkbe, s közben 
állandóan nő előttünk ennek a csupa jószándékkal tele, 
tiszta embernek az alakja. Ez pedig csak az igazán na
gyoknak jut osztályrészül, akiknek emlékét sokkal jobban 
őrzi az emberek szíve és a tudomány fejlődése, mint egy 
sírkő. Mert akinek szeretete ős nagyrabecsülése az embe
rek szívében gyökerezik, annak élete halála után is tart 
bennünk s általunk.

Ezekkel a gondolatokkal állunk Novobátzky Károly 
síremléke körül, lehajtott fejjel, de azzal a felemelő tudat
tal, hogy aki annyi magot vetett el, aki munkás életében 
nyílt, rokonszenves egyéniségével annyi tisztelőt és 
barátot szerzett, annak emlékezete példamutatást áraszt 
és mélyen emberi tiszteletre késztet. Éppen ezért Novo
bátzky Károly emlékezete ezen az őszi napon nemcsak 
meghatódott visszatekintés, hanem vigasztaló, bátorító 
jövőbenézés is.
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AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT IX. KÖZGYŰLÉSE

1968. november 18.-án az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat megtartotta IX. tisztújító közgyűlését.

A közgyűlés elnökekéntTarján Imre professzor nyitotta 
meg a közgyűlést és üdvözölte a jelenlevő vendégeket és 
tagokat. Megállapította, hogy az alapszabályok értelmé
ben a közgyűlés határozatképes, majd javaslatot tett a 
közgyűlés elnökségére, amelyben azután Turiné Frank 
Zsuzsa, az MTESZ főtitkárhelyettese, Lengyel Sándor a 
METESZ elnökségének tagja, Szigeti György főtitkár, 
Jánossy Lajos és Vermes Miklós a Társulat elnökségének 
tagjai foglaltak helyet.

Az elnök ezután átadta Büchner elvtársnak, az NDK  
társegyesület titkárának üdvözletét, majd bejelentette, 
hogy a közgyűlés tartamára a Választmány a következő 
bizottságokat küldte ki: Jelölő bizottságot Nagy Károly, 
szavazatszedő bizottságot Boros János és a határozati 
javaslatokat megszövegező bizottságot Marx György 
elnökletével. Majd felkérte Szigeti György főtitkárt, 
hogy tartsa meg az elnökség szóbeli beszámolóját.

Szigeti György főtitkár beszámolója megkezdése előtt 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg azokról a súlyos 
veszteségekről, amelyek a Társulatot az elmúlt két eszten
dőben érték. Elhunyt Novobátzky Károly a Társulat 
örökös tiszteletbeli elnöke és Gyulai Zoltán, aki tizenöt 
éven keresztül viselte a Társulat elnöki tisztét. Távozásuk
kal nemcsak a Társulatot érte pótolhatatlan veszteség, 
hanem az egész magyar tudományos életet. Ugyancsak 
szomorú szavakkal emlékezett meg a főtitkár Horvai 
Rezsőről, a Társulat szegedi titkáráról és Doktorits István
ról, választmányi tagunkról. — A közgyűlés egy perces 
néma felállással adózott eltávozott tagjai emlékének.

Ezután Szigeti György főtitkár rátért a beszámolóra.
A Társulat munkájáról 57 oldalas beszámoló jelent 

meg, amelyet még a közgyűlés előtt minden tag meg
kapott. Ez a beszámoló tartalmazza a részletes, szám
szerű adatokat a Társulat budapesti és vidéki rendezvé
nyeiről: a nyári iskolákról, kollokviumokról, az előadások
ról, ankétekről, a soproni vándorgyűlésről, valamint az 
Eötvös versenyről, a Társulat lapjairól és a szakcsoportok 
munkájáról. Szigeti György nem kívánta ezeket az adato
kat megismételni (amelyekről a Fizikai Szemle is eseten- 
kint beszámolt), hanem a legutóbbi közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról beszólt. Ezek közül elsősor
ban azokról szólt, amelyek nagyobbszabású feladat végre
hajtását, illetve ilyennek folytatását irányozták elő.

Első helyen említette az ifjúság fizikai tudásával való 
foglalkozást; ezen a téren -  hála elsősorban Kunfalvi Rezső 
odaadó munkájának — igen szép eredményeket értünk el 
a fizikai olimpiákon való részvétellel, illetve hazai olimpia 
szervezésével. — Hasonlóképpen sikeresek voltak a közép
iskolai fizikai délutánok, valamint a részvétel a Közép
iskolai Matematikai Lapok fizikai rovatának példameg
oldásában.

A külföldi társegyesületekkel (Csehszlovákia, NDK, 
Bulgária, Lengyelország) a múltkori határozatok értel
mében igyekeztünk a kapcsolatokat szorosabbra fűzni.

Sikeresen végrehajtott határozatnak tekinthető a 
szakcsoportok megalakítására, illetve megerősítéséről 
szóló. Különösen a nemzetközileg is sikereket elért sugár- 
védelmi szakcsoport munkáját (vezetője Fehér István) 
lehetett kiemelni. — Ugyanígy hatásosan működött a 
Híradástechnikai Tudományos Egyesülettel közös szak
csoportunk a vákuumtechnika területén.

Elmondta a főtitkár, hogy a múltkori határozatok 
értelmében az elnökség felülvizsgálta az Eötvös Loránd 
tanulmányi versenyt, és annak eddigi feltételeit nem tar
totta szükségesnek megváltoztatni.

A fizika oktatás kérdése is a központi feladatok közé 
tartozott, de a probléma igen sokrétű és nemzetközi 
viszonylatban is komoly gondokat jelent. Ezt a munkát 
továbbra is nagy intenzitással kell művelni és reméljük, 
hogy a decemberben Eindhhovenben tartandó nemzetközi 
ankét is fog néhány hasznos indítékot adni.

Végül az egyetemi ifjúságot úgy kívánja az Elnökség a 
Társulat munkájába bevonni, hogy számukra a pártoló 
tagságot lehetővé teszi.

Nem került végrehajtásra az a határozat, amely pályá
zatok kiírása formájában igyekezett a Fizikai Szemle 
számára cikkanyagot biztosítani. Ennek az az oka, hogy 
a Fizikai Szemle egyelőre szerencsére bőven el van látva 
cikkekkel és inkább a válogatás okoz problémát. A pályá
zat lehetőségét azonban nyitvatartjuk.

A kutatóintézetek és az egyetemi oktatás közötti kap
csolat szorosabbra fűzéséről szóló határozat megoldása 
megnyugtató módon van folyamatban: a fizikus hallgatók 
mind diploma munkáikat készítik a kutatóintézetekben, 
mind nyári termelési gyakorlatokon vesznek itt részt, 
egyre nagyobb számban.

Beszámolója végén Szigeti György megállapította, 
hogy a határozatok végrehajtása általában kielégítőnek 
tekinthető, majd érdekes tájékoztatást adott a nem
régiben megalakult Európai Fizikai Társulatról, amely
hez szeptemberben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat is 
csatlakozott a Szovjetunióval együtt. Szigeti elvtársat 
a l l  tagú végrehajtó bizottságba is beválasztották.

Elnök ezután megnyitotta a vitát az előre elkészített 
és a tagokhoz eljuttatott munkaterv és a beszámoló 
felett.

A rendkívül élénk, számos hozzászóló részvételével 
folytatott vita elsősorban három súlypont körül zajlott
1.) a vándorgyűlések tematikája, általában megtartása 
(Kovács István, Jánossy Lajos, Keszthelyi Lajos, Marx 
György, Gergely György). 2.) A hétfői klubestek, ezek 
látogatottságának problémája (Keszthelyi Lajos, Jánossy 
Lajos, Póeza Jenő, Sviszt Pál, Tarján Imre). 3.) A Társu
lat ipari kapcsolatai (Tarján Imre, Lengyel Sándor,
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Sviszt Pál, Gergely György, Némák Béla, Barna Péter, 
Szűcs Ervin).

A vita során a jogos bírálat mellett több építő javaslat 
hangzott el, amelyek a más témákkal kapcsolatos hozzá
szólásokkal együtt be is kerültek a közgyűlés határozatai
ba.

A más témák közül talán érdemes kiemelni a követke
zőket: Marx György a választmány nevében javaslatot 
tett a második Bródy, illetve Schmid díjnak a jövőben 
Novobátzky, illetve Gyulai díj elnevezésére. Az ezek 
szerint név nélkül maradó második Selényi díjra Pócza 
Jenő az Eötvös díj elnevezést javasolta, amelyet a jövő
ben idősebb, tudományos fokozattal rendelkező kutatók
nak ítélnek oda. Ennek azonban akadálya, hogy a Geo
fizikai Társulatnak — amelynek üdvözletét Renner János 
tolmácsolta a közgyűlésnek — már van Eötvös díja, a 
fennálló rendelkezések szerint azonos elnevezésű díjakat 
a különböző tudományos társulatok nem adhatnak ki.

Kunfalvi Rezső elmondta, hogy Csaba G. István 
középiskolai tanár felajánlotta a 25 éves jubileiuma alkal
mából kapott 2500.— Ft-osegyhavi fizetését a Közép
iskolai Matematikai Lapokban megjelenő kísérleti fizikai 
munkák díjazására. Bármily tiszteletreméltó is ez az 
áldozatkészség, jó volna, ha a hivatalos költségvetés is 
nagyobb keretet biztosítana erre a célra.

Szigeti György válaszában rendkívül érdekes ismerte
tést adott az elmúlt nyár folyamán az ipar képviselőivel 
folytatott ankétről, jelezve, hogy a hozzászólók olyan 
problémát vetettek fel, amely mind a Társulat, mind az 
ipar vezetőit foglalkoztatja. Az Eötvös verseny átszerve
zésére vonatkozó (Medveczky László és mások) hozzá
szólásokra leszögezte, hogy a verseny eddigi feltételein 
a jövőben sem kívánatos változtatni.

Szünet után került sor a Társulat Bródy, Schmid és 
Selényi díjainak kiosztására. Ezeket a díjakat idén is 
— mint Szigeti György elmondta — a Társulat akadémi

kus tagjaiból alakult bizottság ítélte oda az arra érdemes 
fiatal kutatóknak.

A Bizottság a díjakat a következőknek ítélte oda: 

Selényi Pál-dijat kaptak:

Schanda János, a MÜFI tudományos munkatársa.
Az optikai kísérleti technika fejlesztéséért és a foto- 
lumineszcencia, továbbá az elektrolumineszcencia terén 
végzett kiemelkedő vizsgálataiért.

Tihanyi Jenő, a HIKI tudományos munkatársa.
A nem-homogén bázisú tranzisztorok nagyjelű áram- 
erősítésének és a szilicium-sziliciumoxid határfelületé
nek vizsgálataiért.

Schmid Rezső-dijat kaptak:
Nagy Tibor, az ELTE Elméleti Fizikai Intézet tudomá

nyos munkatársa.
Az elemi részek fizikája terén végzett kiemelkedő tudo
mányos munkásságáért.

Frenkel Andor, a KFKI tudományos munkatársa.
A nagyenergiájú pion-nukleonszórás mechanikájának, 
valamint a gyenge kölcsönhatások közbenső vektor - 
bozonos elméletének területén végzett kutatásaiért.

Bródy Imre-dijat kaptak:

Koltay Edéné, Gyarmati Borbála, az ATOMKI tudományos 
munkatársa.
Az elméleti magfizikában, különösen a kétnukleon 
transzfer reakciók témakörében elért eredményeiért. 

Sólyom Jenő, a KFKI tudományos munkatársa.
A mágneses szerkezetek és fázisátalakulások, a híg
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mágneses ötvözetek és Kondó-effektus, továbbá az 
antiferromágneses szigetelők mágneses tulajdonságai 
terén elért eredményeiért.

Szigeti György amikor további jó munkát és sok sikert 
kívánt a kitüntetteknek, felkérte őket, hogy munkásságu
kat a Társulatban majd ismertessék.

Ezután a régi tisztikar felmentését kérte a közgyűlés
től és ennek elnyerése után Nagy Károly ismertette a 
jelölő bizottság javaslatát. Rövid vita és néhány kiegészí
tés után a közgyűlés elfogadta a jelöltek listáját.

A délutáni ülésszakot Kónya Albert nyitotta meg. 
Boros János ismertette a szavazás módját, majd elnök 
a szavazás tartamára szünetet rendelt el.

Következő napirendi pont Jánossy Lajos akadémikus 
„Kvantummechanikai több testprobléma és a hidro
dinamikai modell” című nagy érdeklődéssel fogadott elő
adása volt.

Ezután Boros János ismertette a szavazás eredményét. 
A közgyűlés ezek szerint a következő tisztikart válasz
totta meg:

Elnök: Szigeti György
Alelnökök: Marx György, Nagy Elemér, Pál Lénárd, 

Vermes Miklós,
Főtitkár: Kovács István 
Főtitkárhelyettesek: Pócza Jenő, Sas Elemér 
Számvizsgáló Bizottság elnöke: Sviszt Pál 
Titkár: Dobos Lajos
Fizikai Szemle főszerkesztője: Marx György 
Fizikai Szemle felelős szerkesztője: Túri Istvánná

Az elnökség újonnan megválasztott tagjai a következők 
lettek:

Bodó Zalán 
Bozóky László 
Csikai Gyula 
Detre László 
Ernst Jenő 
Gergely György 
Gombás Pál 
Groma Géza 
Hoffmann Tibor 
Turchányi György 
Holies László

Jánossy Lajos 
Keszthelyi Lajos 
Kónya Albert 
Kunfalvi Rezső 
Nagy Károly 
Nagy László 
Rieger Éva 
Szalay Sándor 
Tarján Imre 
Mátrámé Zemplén Jolán 
Varga Zoltán

Kónya Albert ezután köszöntötte az új tisztikart és 
megköszönte Szigeti György volt főtitkárnak olyan sok 
esztendőn keresztül végzett eredményes munkáját és 
annak a reménynek adott kifejezést, hogy mint elnök

legalább ugyanannyi ideig és ugyanolyan aktivitással 
fogja vezetni a Társulat munkáját.

A közgyűlés elfogadta az elnökség javaslatát a Fizikai 
Szemle szerkesztő bizottsági tagjaira vonatkozólag.

Az Eötvös .Loránd Fizikai Társulat 
1968. november 18-án tartott IX. Közgyűlése 

a következő határozatokat hozza:

1. A Közgyűlés szükségesnek érzi, hogy Társulatunk 
1969-ben méltó körülmények közt emlékezzék meg Tár
sulatunk alapítója és névadója Eötvös Loránd halálának 
ÜO. évfordulójáról. Ezért a Közgyűlés felszólítja az Elnök
séget, gondoskodjék arról, hogy Társulatunk érdemben 
megemlékezzen Eötvös Loránd tudományos és társadal
mi munkásságáról, Eötvös felfedezéseinek a fizikára 
gyakorolt hatásáról. Egyúttal a Közgyűlés úgy dönt, 
hogy először 1969-ben az Eötvös ünnepségen, utána 
minden évben Eötvös Loránd arcképével díszített emlék
plakettet adományoznak annak a tagjának, aki a fizika 
területén elért eredményével, a magyar fizikus-életben 
való szereplésével, elsősorban pedig társulati munkájával 
azt kiérdemli. Az emlékérem elnevezéséről és adományo
zásáról a Társulat Elnöksége döntsön. Az emlékérem 
művészi kivitelű, a társulati díjakhoz hasonló, vagy azon 
túlmenő értékű legyen.

2. A Közgyűlés kegyelettel emlékezik meg Gyulai 
Zoltánnak, a Társulat elnökének és Novobátzky Károly- 
nak, a Társulat tiszteletbeli elnökének elhunytáról. Mind
ketten régóta aktív tagjai és vezetői voltak a Mathema- 
tikai és Physikai Társulatnak, valamint a felszabadulás 
után újjáalakult Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak. 
Működésük maradandóan gazdagította Társulatunk mun
káját. Emlékük megőrzésére a Közgyűlés úgy határoz, 
hogy a Társulat által évente kutatóknak kiosztott Bródy 
Imre, Schmid Rezső és Setényi Pál díj mellett Gyulai 
Zoltán díjat és Novobátzky Károly díjat adjon ki. A 
Gyulai Zoltán díjat és Novobátzky Károly díjat 1969-től 
kezdődően évente olyan fiatal kutatóknak ítéljék oda, 
akik a névadók példáját követve komoly eredményeket 
értek el a fizika megfelelő területein. — Kegyelettel 
emlékezik meg a Közgyűlés Horvai Rezsőnek, a szegedi 
csoport elhunyt titkárának érdemeiről.

3. A Közgyűlés őszinte köszönetét fejezi ki Szigeti 
Györgynek több mint másfél évtizedes főtitkári működé
séért. A Közgyűlés megállapítja, hogy ezalatt a másfél év
tized alatt a Társulat eredményesen működött, tevékeny
ségi köre kiterjedt. Elsősorban Szigeti György érdeme 
volt, hogy nemzetközi konferenciák rendszeres szervezésé
vel, szocialista társegyesületeinkkel való együttműködés
sel, az Európai Fizikai Társaság megalakításában történt 
részvételünkkel a Társulat nemzetközi kapcsolatai ki
fejlődtek és megerősödtek. A Közgyűlés kéri Szigeti 
Györgyöt, hogy elnökként a jövőben változatlan aktivi
tással vezesse a Társulat munkáját.

4. A Közgyűlés helyesli Társulatunk csatlakozását az 
Európai Fizikai Társasághoz. Kéri az Elnökséget, tegyen 
meg mindent, hogy Társulatunk az Európai Fizikai 
Társaságban aktív működést fejtsen ki. A külföldi kap
csolatok elmélyítésére céljából a jövőben a közgyűlés élni 
kíván azzal a lehetőséggel, hogy kellő előkészítés után 
külföldi neves kutatókat tiszteletbeli tagjaivá választ, 
s őket székfoglalójellegű előadásuk tartására felkéri.

5. A Közgyűlés felhívja az újonnan választott Elnök
séget, törekedjen arra, hogy minden középiskolai fizika
tanár és minden fizikus a Társulat tagjává, a Fizikai 
Szemle előfizetőjévé váljék. Keresse az Elnökség annak 
módjait, hogy a tagok zömét bevonja az aktív munkába. 
Az Elnökség csak azokat részesítse jutalmakban (díj, ki
tüntetés, prémium, utazás), akik külön érdemeik mellett 
ennek az általános követelménynek is eleget tettek. 
Az Elnökség vizsgálja meg, hogy a tagokhoz a Társulat 
egyes működési formái mennyire jutnak el és mi a Tagok 
igénye e téren.

6. A Társulat távlati céljának tekinti, hogy fokozato
san minden megyeszékhelyen alakuljon helyi csoport. 
Rövid időn belül létre kell hoznunk a kaposvári és szom-
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bathelyi csoportot. Meg kell vizsgálni az Elnökségnek 
annak lehetőségeit, hogy a kisebb csoportok (más 
METESZ egyesületekkel, a TIT-tel, Megyei Oktatási 
Osztállyal, helyi üzemekkel együttműködve) miként 
válhatnak aktív centrumokká.

7. A Közgyűlés felszólítjaazElnökséget,hogy a már jól 
működő Sugárvédelmi és Csillagászati Szakcsoport mellett 
további szakcsoportok megalakítását támogassa, azokon 
a területeken, ahol erre igény mutatkozik. Különösen 
indokolt ez, ha a terület komplex volta az ipari kapcsola
tok, a többi társegyesületekkel való együttműködés ebben 
a szervezeti formában hatékonyabbá tehető.

8. Törekednünk kell arra, hogy a Fizikai Szemle a 
tagok minden rétegéhez szóljon, minden taghoz eljusson. 
E célból tovább kell emelni a lap tartalmi és formai szín
vonalát. Az új szerkesztő bizottság terjesszen erre vonat
kozóan javaslatot az Elnökség elé.

9. Az Elnökség rövid időn belül foglalkozzék a buda
pesti hétfői előadóülések kérdésével. Vizsgálja felül azok 
jellegét, elemezze azoknak az egyes intézeti szeminári
umokhoz való viszonyát. Kívánatos, hogy társulati elő
adások tartására erre alkalmas külföldi fizikusokat hív
janak meg. Az előadásokon kívül ankétokat, klubesteket 
is rendezzenek.

10. Minden olyan esztendőben, amikor nincs köz
gyűlés, rendezze meg a Társulat vándorgyűlését. Az E l
nökség érdemben foglalkozzék a vándorgyűlések cél
kitűzésével. Törekedni kell arra, hogy a vándorgyűlés 
összefogja a társulati tagok minden rétegét.

11. A Társulat fontos feladatának tekinti a fizikusok 
továbbképzését. A Közgyűlés elismeréssel állapítja meg, 
hogy a Társulat által rendezett nyári iskolákon és nemzet
közi konferenciákon tevékeny részt vesznek a kutató

fizikusok széles rétegei. E rendezvényeknek a továbbiak
ban is meg kell adnunk minden támogatást. Törekedni 
kell arra, hogy minél több konferenciánk illeszkedjék be 
az Európai Fizikai Társaság konferenciáinak rendszerébe. 
Azok a magyar fizikusok, akik nem társulati tagok, 
minden rendezvényen felemelt részvételi díjat tartoznak 
fizetni.

12. A Középiskolai Bizottság a jövőben is rendszeresen 
szervezzen tanári előadásokat és ankétokat. Emellett 
foglalkozzék a fizikaoktatás elvi kérdéseivel, az egyete
mes fejlődés által támasztott új követelményekkel. Adjon 
meg minden segítséget a Középiskolai Fizikai Lapok 
szerkesztőjének. Az eddigieknél aktívabb munkát kell 
kifejtenünk a tanulóifjúság körében. A Középiskolai 
Bizottság errevonatkozó javaslatát terjessze az Elnökség 
elé. Az Elnökség tűzze napirendre az általános iskolai, 
középiskolai és felsőoktatás kérdéseit.

13. Súlyt helyez a Közgyűlés arra, hogy a Társulat 
bővítse ipari kapcsolatait, újabb kapcsolatokat létesít
sen, esetleg jogi tagság és minden más lehetővé váló 
kölcsönösen előnyös forma felhasználásával. Az üzemek
ben dolgozó fizikusokat hatékonyabban be kell vonni a 
Társulat munkájába. Az Elnökség vegye figyelembe az 
1968 augusztusába tartott aktíva ülés határozatait.

14. A Társulat alapszabálya 1959-ben készült. A követ
kező Közgyűlésig megfelelő előkészítés után az Elnökség 
készítsen új korszerű követelményeket figyelembevevő 
alapszabályt. Az elnökségi munka hatékonyabbá tétele 
érdekében az Elnökség féléven belül készítse el a Társulat 
Működési Szabályzatát és terjessze a Választmány elé.

15. A főtitkár a jövő év végén számoljon be a választ
mánynak arról, mennyit sikerült megvalósítani a Köz
gyűlés határozataiból.

ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK AZ 1968. ÉVBEN

A Társulat központi előadásai

jan. 15. Zawadowsky Alfréd: Zérus feszültségű dióda 
anomáliák és Kondo effektus, 

jan. 22. Surányi Péter: A nagyenergiájú kölcsönhatá
sok elmélete.

jan. 29. Bitó János: A katódtulajdonságok kihatása 
az alacsonynyomású ívkisülések egyes alap
vető jelenségeire.

febr. 5. ZsoldosLehel: Szilárdtestekreális szerkezetének 
vizsgálata röntgen elhajlási maximumok alak
jának analízisével.

febr. 12. Barna Péter: A párologtatott vékonyrétegek 
morfológiája.

febr. 19. Ádárn János: Ellipszometria és alkalmazása 
vékonyrétegek vizsgálatára.

márc. 4. Jánossy Lajos: Az általános relativitáselmélet 
egyes kozmológiai vonatkozásai, 

márc. 11. Cser László: A ZnMn-ferritek vizsgálata Möss- 
bauer-effektus segítségével.

márc. 25. Kroo Norbert: Spinhullámok és mágneses 
fázisátalakulás.

ápr. 8. Pál Lénárd: Mágneses fázisátalakulások, 
ápr. 22. Vasvári Béla: A fém-nemfém átalakulások, 
ápr. 29. Nagy Elemér: Híg rézötvözetek gyakorlati fel- 

használásának szilárdtestfizikai lehetőségei, 
máj. 6. Fenyves Ervin: A nagyenergiájú kísérleti 

fizika perspektívái.
május 13. Schiller Róbert: Elektron-oldatok, 
május 14. J. Lecomte: Az infravörös spektrometria és 

alkalmazásai fejlődését gátló tényezők, 
május 17. G. Carpeni: Sav-bázis izopolykondenzáció a 

kémiában.
május 20. Tarján Imre: Molekuláris kölcsönhatások 

mikroorganizmusok és környezetük között, 
szept. 30. Varga Péter: A nemlineáris optika jelenségei.

okt. 7. 

okt. 14. 

okt. 28. 

okt. 29. 

dec. 9.

Szűcs Ervin —Horváth Ferenc: A hasonlóság 
módszer elméleti alapjai.
Szűcs Ervin—Horváth Ferenc: Termodinamikai 
folyamatok hasonlósága.
Vincze István: A statisztikai fizika néhányi 
eloszlás - tételéről.
Emile Durand (Université de Toulouse). Az 
elektromágneses energia terjedése.
Dr. A. Dévényi: Amorf germánium és szilí
cium

A Csillagászati Szakcsoport előadásai

márc. 18

ápr. 12.

ápr. 23.

máj. 16. 
jún. 17. 
nov. 20.

Balázs Lajos: Statisztikus módszerek a Tejút
rendszer szerkezetének vizsgálatában.
Barcza Szabolcs: Atommag folyamatok a 
csillagokban.
V. A. Ambercumjan: Űj adatok a galaktikák 
magjairól és azok aktivitásáról.
Károlyházy Frigyes: Gravitációs kollapszus. 
Ili Márton: Űrcsillagászat.
Detre László: A Nemzetközi Csillagászati 
Unió budapesti Változócsillag Konferenciája

A Sugárvédelmi Szakcsoport előadásai

febr. 26. Bozóky László, Bujdosó Ernő, Fehér István: 
Beszámolók külföldi szakmai látogatásokról, 

márc. 18. Filmdozimetriai ankét.
máj. 6. K . Spurny: A Csehszlovák Tudományos Aka

démián folyó aeresolos kutatások, 
jún. 3. Urbán Aladár: Beszámoló franciaországi ta

nulmány útról .
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szept. 30. 

nov. 4.

dec. 9.

jan. 17. 
jan. 31. 
febr. 14.

febr. 28. 
márc. 13. 
máre. 27, 
ápr. 24. 
máj. 8.

máj. 22. 
okt. 23. 
nov. 6. 
nov. 20

dec. 4. 
dec. 18.

Szepesi Dezső: Atomerőművek tervezésének és 
üzemeltetésének meteorológiai vonatkozásai. 
Zsdánszky Kálmán: Beszámoló az OMH Sugár
fizikai Mérések Osztályának munkájáról, külö
nös tekintettel a sugárvédelmi műszerekre. 
Fehér István—Tóth Mihály, Koczkás Gyula, 
Bozóky László: évzáró klubest előadásokkal

Az Ifjúsági Fizikai Kör előadásai

Kugler Sándor: Relativitáselmélet.
Tichy Géza: Potenciál.
Kugler Sándor: Relativitáselmélet paradoxo
nok
Kovács Miklós: Kepler törvények.
Pálffy Mária: Cavendish-kísérlet.
Mihály László: Váltakozó áramok törvényei. 
Diósi Lajos: Joule-Thomson-effektus.
Az 1968. évi fizika tanulmányi verseny felada
tainak megbeszélése.
Gnädig Péter: Kinetikus gázelmélet.
Palla László: Hajítások.
Nagy Dénes Lajos: Az elektromágneses tér. 
Nagy Dénes Lajos: Az elektromágneses tér 
II.
Nagy Dénes Lajos: A II. Maxwell egyenlet 
Horváthy Péter—Schörch Jenő: Az I. Max
well egyenlet

A középiskolai tanároknak és tanulóknak tartott 
előadások

febr. 17. Abonyi Iván: Folyadékok és gázok a súlyta
lanság állapotában.

márc. 20. Fogarassy Bálint: A mágnesség alapfogalmai

márc. 23. Jánossy M ihály: Holográfia, 
ápr. 17. Fogarassy Bálint: A  mágnesség alapfogalmai

III.
máj. 15. Kroó Norbert: Anyagok mágneses tulajdon

ságainak vizsgálata magfizikai módszerekkel 
II.

máj. 18. Vermes Miklós: Az 1968. fizikai tanulmányi 
verseny feladatai.

jún. 19. Kroó Norbert: Anyagok mágneses tulajdon
ságainak vizsgálata magfizikai módszerek
kel III.

szept. 28. Radnai Gyula: Termodinamikai rendszerek 
mechanikai modellezése (bemutatásokkal) 

okt. 24. Beszámoló a II. Nemzetközi Fizikai Diák
olimpiáról .(Kunfalvi Rezső, Marossi Ferenc, 
Mihály László, Takács László).

A Társulat nagyrendezvényei

ápr. 10—12. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Fizi
kai Eszközkiállítás.

máj. 18 — 29. VHI. Magyar Elméleti Fizikai Iskola 
(Visegrád).

jún. 19 — 26. V. Magfizikai Nyári Iskola (Tihany).
júl. 15 — 18. Magspektroszkópiai Konferencia (Deb

recen).
szept. 6 — 11. Hadronspektroszkópiai Konferencia 

(Keszthely).
szept. 24 — 28. Mágneses Konferencia (Eger).
nov. 18. IX . Közgyűlés.

I. 4 - 5 .
IV. 1 0 -11 . 
okt. 19.

Egyéb rendezvények

Ifjúsági Fizikai Kör Ankétja. 
Ifjúsági Fizikai Kör Ankétja. 
Eötvös verseny.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON
4. kötet, L—Ny
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967

A kötetet a becsülésünket már kivívott ismerősnek 
kijáró öröm, egyben az új által ébresztett várakozás .érzé
sével veszi kézbe az olvasó. Kíváncsisággal lapozza fel a 
hozzá legközelebb álló, őt leginkább érdeklő címszavakat, 
elismeréssel gondol a kiadóra, a szerkesztőkre és a magas 
színvonalú cikkek szerzőire, akiknek a hazai természet
tudományos művelődés ezt az újabb értéket köszönheti, s 
elégtétellel állapítja meg az előző kötetekkel kapcsolat
ban a kritika által szóvá tett aránytalanságok mérsék
lődését vagy eltűnését. Megemlítendők a korábbi kötetek 
anyagához járuló kiegészítések is. Lapozgatva a kötetet, 
pl. a Lagrange, Lagrange-féle zárójeles kifejezés, Laplace, 
Laplaee-egyenlet, laser, Laue-módszer, Le Chátelier-elv, 
Lee-modell, Liénard—Wiechert-féle potenciálok, Lorentz- 
transzformáeió, Mach-elv, Mach-szám, magerők, mag- 
modell, magnetohidrodinamika, magnetosztatika, mag
reakciók, magspektroszkópia, Magyar Tudományos Aka
démia, második kvantálás, Maxwell-démon, Maxwell- 
egyenletek, mértékrendszerek, Nap, napkorona, nap
rendszer, nehézségi erő, nehézségi gyorsulás, nemlineáris 
és nemlokális tórelméletek, neutrínó, neutron, nukleon és 
megannyi más címszó alatt egyenletesen magas színvo
nalú, különleges műgonddal, a különféle igényekre gon
dolva és a fokozatosságra ügyelve megírt cikkeket talá
lunk. A hatalmas és valóban sikeres vállalkozás kivál
totta tisztelet érzésétől áthatottan legszívesebben mellőz
nénk minden bíráló megjegyzést. Másrészről azonban az 
anyag mérhetetlenségének és a terjedelem korlátozott
ságának ellentéte, a különféle cikkírók, valamint olvasók

nézőpontja között mutatkozó eltérések elkerülhetetlenül 
alkalmat szolgáltatnak ilyen észrevételekre. Jóformán 
találomra említjük, hogy pl. a Landauról szóló cikkből 
hiányoljuk az elemi részek fizikája terén, a kombinált 
tükrözés bevezetésével elért eredményének (és fontos 
iskolaalapító, tankönyv ill. monográfia-író tevékeny
ségének) említését; a leptontöltés c. cikkből hiányzik 
Marx György idevágó eredményeinek említése. Szívesen 
láttunk volna egy Laplace-determinizmus (esetleg Lap- 
lace-démon) c. cikket. Talán a fizikust meglepi egy-egy 
megfogalmazás, mint pl. a minőségileg különböző mozgás
formák megvilágítására szánt ezen mondat a mozgás c. 
cikkben: „Különösen nagy az eltérés az anyag korpusz
kuláris fajtáira és az erőtereknek (elektromágneses, gra
vitációs stb. mezőknek) megfelelő fajtáira vonatkozó 
mozgástörvények között.” A továbbiakban pedig: A mik
rorészecskék mozgása „nem írható le úgy, mint meghatá
rozott pályán haladó merev testeké, hanem mozgástör
vényeik bonyolultabbak, s részleteiben még nem tisztá
zottak”. De, mint mondottuk, minden viszonylagos 
hiányérzet elenyészik a nagy és sikeres vállalkozás ébresz
tette tisztelet érzése mellett. Mélyen átérezzük, milyen 
nagy segítséget jelent ez a lexikon az ambiciózus közép- 
iskolásnak, a hirtelen eligazítást kereső egyetemi hallga
tónak, olykor-olykor a szakembernek is, és mindenkinek, 
aki természettudományos ismereteit kiegészíteni, gyara
pítani kívánja.

Gy. G.
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ÚJ EREDMÉNYEK

Kísérleti bizonyíték a kettős béta-bomlásra a ,ÍOTe eseté
ben. A kettős béta-bomlás kimutatására irányuló vizsgá
latok mintegy két évtizedes múltra tekintenek vissza. 
Ennél a folyamatnál a mag rendszáma nem eggyel vál
tozik, mint a szokásos béta-bomlás típusainál, hanem 
kettővel két elektron (pozitron) és két antineutrinó 
(neutrínó) vagy csak két elektron (pozitron) és semmiféle 
neutrínó kibocsátása mellett. Annak ellenére, hogy egy 
egész sor olyan nuklid van, ahol ilyen folyamat energe
tikailag lehetséges, mindeddig csak alsó határt tudtak 
megadni előfordulására, de a jelenség tényleges felléptét a 
természetben kimutatni nem tudták.

A probléma vizsgálatának különös jelentőséget adnak 
bizonyos — a gyenge kölcsönhatással kapcsolatos — 
alapvető kérdések (S. P. Rosen és munkatársa, K. Sieg
bahn „Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy”, 
Nort-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1965. könyvében, 
1499. lap). Arról van ugyanis szó, hogy a kettős béta
bomlás vizsgálata arra vonatkozólag adhat információt, 
hogy a neutrínó azonos-e minden tekintetben az anti- 
részecskéjével, az antineutrinóval (mint ahogy a semleges 
pion és anti-részecskéje teljesen azonosak), vagyis hogy a 
nukleon-lepton kölcsönhatásokban teljesül-e a lepton
szám megmaradása. Ha ugyanis a neutrínó azonos az 
antineutrinóval, akkor a kettős béta-bomlási folyamat
ban a számítások szerint csak két elektron vagy pozitron 
fog emittálódni, de se neutrínó, se antineutrinó egyáltalán 
nem, ez pedig végső soron azt bizonyítja, hogy a lepton
szám nem marad meg nukleon-lepton kölcsönhatásokban. 
A neutrínó és antineutrinó különbözősége esetén a kettős 
béta-bomlásban két neutrínó vagy két antineutrinó is 
keletkezik, aszerint, hogy pozitív (két pozitron kibocsá
tásával járó) vagy negatív (két elektron kibocsátásával 
járó) kettős béta-bomlásról van-e szó. Ha bizonyítást 
nyer, hogy a kettős béta-bomlás ez utóbbi módon, tehát 
neutrínók vagy antineutrinók kibocsátásával történik, 
ez a lepton-szám megmaradás kérdését nyitva hagyja.

Kísérletileg a felszedési idő alapján lehet különbséget 
tenni a kettős béta-bomlás előbbi két lehetséges típusa 
között. Ha a természetben a neutrínók kibocsátásával 
járó kettős béta-bomlás valósul meg, akkor a számítások 
szerint a folyamat várható felezési ideje 1022>5±2>5, míg a 
neutrínó-nélküli folyamaté 10I0.3±2 0 év.

Az eddig végzett vizsgálatok részben elektron-elektron 
koincidenciával, részben egy pontból kiinduló két elektron 
nyom kimutatásával (pl. fotoemulzióban) törekedtek a 
jelenség kimutatására és felezési idejének meghatáro
zására. Egy harmadik módszer ásványokban, amelyek 
gazdagok feltételezett kettős béta-bomló izotópokban, 
megmérni a kettős béta-bomlás után keletkező izotóp 
feldúsulásának mértékét. Ilyen utóbbi típusú vizsgálato
kat korábban is végeztek, legújabban azonban — a New 
York-i Állami Egyetemen és a Brookhaven Nemzeti 
Laboratoriumban végzett közös munkában — úgy látszik 
— ezzel a módszerrel sikerült kimutatni a kettős béta
bomlás jelenlétét a természetben és megmérni felezési 
idejét, nemcsak alsó határt adni meg rávonatkozólag, 
mint az összes többi vizsgálatokban történt (T. Kirsten és 
mtsi, Phys. Rev. Letters, 20, 1968. 1300. lap).

A fenti vizsgálatokban a Te — J!0Xe esetét vizs
gálták. Tellurium ásványok mellett, amelyek korát más 
módszerrel megbízhatóan megállapították, tömegspekt- 
roszkópiailag meghatározták a jelenlevő Xenon-izotópok 
tömegeloszlását. Minden zavaró körülményt elhárítva, 
illetve korrekcióba véve kvantitatíve összehasonlították a 
kapott spektrumot a légkörben található Xenon izotóp
összetételével. Az összehasonlítás nagy 130Xe töbletet 
mutat az ásványokból eredő Xe esetében (lásd az ábrát).

1. ábra. Tellurium ásványokból eredő xenon tömegspek
truma. A vízszintes vonalak az egyes tömegszámok
nak megfelelő csúcsoknál az atmoszférikus eredetű xe

non eloszlását jelzik.

A mérés kiértékelése a kettős béta-bomlás felezési 
idejére 102M4±°>12 évet adott, ami — mint már említet
tük — nincs ellentétben a lepton-szám megmaradással 
nukleon-lepton kölcsönhatásokkal.

Meg kell jegyeznünk, hogy egyesek kételkednek az 
adat megbízhatóságában (pl. T. E. O. Ericson, CERN, 
Genf, magán közlés) tekintve, hogy a mérések kiinduló 
pontját képező nem laboratóriumi környezet (kőzetek) 
esetleg ellenőrizhetetlen faktorokat hozhat be. Viszont 
Kristen és munkatársainak eredménye összeegyeztethető 
Wu csoportjában legújabban laboratóriumi mérésben a 
48Ca-ra vonatkozólag kapott határral (D. A. Bromley, 
Phys. Today, 21, 1968. No. 5. 29. lap). Ők 1021 alsó határt 
kaptak, ami legfeljebb 10“ 3 -ad résznyi valószínűség
gel engedi meg neutrínó nélküli kettős béta-bomlási 
folyamatok felléptét. A hibahatárok miatt Kristen és 
munkatársai mérései is megengedik bizonyos felső határig 
ilyen utóbbi típusú folyamatok felléptét, és ez a felső 
határ 3.10-3 . Ez arra mutat, hogy ha Kristenók ered
ményei valóban helytállóak, akkor a kísérleti feltételek és 
módszerek viszonylag kismértékű tökéletesítésével labo
ratóriumi körülmények között is ki kell tudjuk mutatni a 
kettős béta-bomlást.

fí. D.

Tranziens mágneses terek az atommagok helyén. Grod- 
zins és munkatársai 30—40 MeV energiájú leO ionok
kal bombáztak különböző atommagokat (Pd, Cd, Te, . . .), 
amelyeket a bombázó részecskék mágnesezett vas fó
liába löktek be. A mágnesezett vas fólia hatására az 
atommagok helyén mágneses tér alakul ki, amelyet a 
bombázás hatására keletkező y-sugárzás szögeloszlása el
fordulásának a mérésével lehet megmérni (1. Keszthelyi, 
Fizikai Szemle, 1968. 1. szám). A mérések analízise azt 
mutatta, hogy az atommagok helyén f-í 10-12 s idő

tartamú, igen erős (10—20 MegaGauss) mágneses tér 
alakul ki. Ezek a legerősebb mágneses terek, amelyeket a 
földön megfigyeltek. Értelmezésünkre kidolgozott munka- 
hipotézis szerint a meglökött, gyorsan mozgó részecskék 
teljes lefékeződésük előtt a vas mágnesesen polarizált 
d-elektronjait magukhoz ragadják, és ezek a mozgó ionok 
belső elektronjait polarizálva hozzák létre a nagyon nagy 
belső teret. Az elragadott d elektronok polarizációja gyor
san megszzűnik.

K . L.



Új kvantumgenerátorok. Lézerek céljaira eddig olyan 
anyagokat használtak, amelyeknek eléggé keskeny az 
emissziós sávjuk, mert úgy tűnt, hogy a széles spektrumú 
anyagok erre a célra gyakorlatilag alkalmatlanok. Ez a 
nézet azonban az utóbbi időben helytelennek bizonyult. 
1960-ban Ivanov, még az első optikai kvantumgeneráto
rok megjelenése előtt, majd azóta többen mások is széles 
emissziós sávú bonyolult molekulák erős gerjesztése esetén 
számos frekvenciánál jelentős erősítést észleltek. B. I. 
Sztyepanov és munkatársai, előbb elméletileg analizálva 
ezt a problémát, vizsgálták ama folyamatok mechanizmu
sát, amelyek intenzív gerjesztés esetén ilyenkor végbemen
nek, valamint a generálás küszöbére, teljesítményére és 
sajátosságaira vonatkozóan fontos megállapításokat tet
tek. Pl. megállapították, hogy a generálás frekvenciája 
erősen függ a molekula-koncentrációtól, a generátor vesz
teségi együtthatójától, és szerves festékoldatoknál közel 
esik a rubin és a neodium-üveg generációs küszöbéhez. Az 
eredmények kísérleti ellenőrzésénél rubin-OKG monoim
pulzusával gerjesztették a festékoldatokat, majd megket
tőzött frekvenciájú neodium-üveg és rubin generátorokat 
használtak pumpáló fényforrásként, ami lehetővé tette 
olyan molekulák generálását is, amelyek spektrumai a kék, 
zöld és sárga színképtartományba esnek. Kb. ötven, 
különböző molekula esetében sikerült generálást elérni. E 
molekulák abszorpciós színképei és, még inkább, a kvan
tumhatásfokai nagyon eltérőek voltak (előfordult az, 
hogy egyes nem lumineszkáló anyagokon is értek el gene
rálást). Újabban különösen a Rhrodamin C-t vizsgálták, 
amelyet közönséges körülmények között, spirális xenon
lámpa impulzusával sikerült generálásra bírni. Ezek az új

festéklézerek számos új lehetőségre hívják fel a figyel
met. Az atomok és egyszerű molekulák sugárzásán ala
puló szilárdtest- és gázlézerekkel ellentétben lehetővé 
teszik a genei'álási frekvenciának az egész látható szín
képtartományban való szélesskálájú megválasztását, és 
lehetőséget nyitnak a generálandó sugárzás frekvenciá
jának szabályozására. E tulajdonságuk felhasználható 
változtatható frekvenciájú, nagy fényerejfi fényforrások 
kidolgozására, amit a színes holográfia előnyösen kihasz
nálhat. Sajátos tulajdonságként jelentkezik az is, hogy a 
kibocsájtott sugárzás intenzitása nem lüktet, tehát meg
valósíthatónak látszik a sugárzási intenzitás külső modu
lálása. Azon túlmenően, hogy az új aktívaanyagok olcsók, 
és tekintettel arra, hogy a festékoldatok szobahőmérsék
leten generálnak, a generátor-konstrukció is egyszerűbbé 
válik. Hiányosságuk, hogy — miként a többi folyadék
lézereknél — a folyadék törésmutatója nagyon érzékeny a 
hőmérsékletváltozásra, minek következtében a felmele
gedés miatt az aktív közegben optikai inhomogenitások 
lépnek fel, ami a veszteségek növekedéséhez vezet. Sze
rencsére azonban az a körülmény, hogy semmi sem kor
látozza a generálásnál szerepet játszó folyadék térfogatá
nak a növelését, ha sikerül biztosítani a folyadék kon
centrációjának homogenitását, az aktív téren való sta- 
cionér átáramoltatással csökkenthető az aktív közeg fel
melegedése. Ez az átáramoltatási módszer egyben csök
kenti az intenzív megvilágítás következtében fellépő foto
kémiai átalakulások miatt fellépő zavaró tényezőket is 
\B. I. Sztyepanov és A. N. Rubinon, Zsurn. Prikladnoj 
Szpektroszkopii 7. 507 — 521 (1967)].

H. .7.
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fizikai szemle
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven 

XIX. évfolyam 3. szám 1969. március

A MIKROKEMÉNYSÉG MÉRÉSÉRŐL

1. Bevezetés

Az anyagvizsgálat és technika egyik legrégebben 
ismert módszere a keménységmérés. Több, mint 
egy százada alkalmazzák. Ma már különböző ter
helésekkel működő, a legkülönfélébb konstruk
ciójú keménységmérő berendezéseket ismerünk, 
melyeket széles körben alkalmaznak technikai és 
tudományos célokra. A módszer alkalmazási köre 
különösen gyorsan bővül a mikrokeménységmérő 
módszerek kidolgozása óta. Ezek a módszerek 
tették lehetővé, hogy a főleg technikai minősítésre 
használt keménységmérés széleskörű tudományos 
alkalmazásra találjon, szobahőmérsékleten és ma
gas hőmérsékleten egyaránt.

A keménységmérés klasszikus alkalmazási te
rülete a fémek és ötvözetek vizsgálata volt. A 
mikrokeménység mérését ma már fémeken kívül 
számos anyagnál használják. Különösen fontosak 
azok a vizsgálatok, melyek új, rohamosan terjedő 
anyagféleségek: félvezetők, mesterséges ásványok, 
mágneses anyagok stb. keménységére vonatkoz
nak. A félvezetők területén főleg Si, Ge félvezető 
AmBv és AnJBVI vegyületek vizsgálata jelentős. 
Újabban többen foglalkoznak igen kemény és el
lenálló boridok, szilicidek és karbidok keménysé
gének meghatározásával is. Rohamosan nő az ionos 
kristályokra, különösen az alkáli haloidokra vonat
kozó mérések száma.

A vizsgált anyagok mellett az elmúlt években 
jelentősen bővült a módszer alkalmazási köre is. 
Az alkalmazás kiterjedésének két fő iránya külön
böztethető meg. Az egyik azt a tapasztalati tényt 
használja ki, hogy az anyagok keménysége és 
néhány más jellemzője (összetétel, folyási határ, 
szerkezet stb.) között összefüggés állapítható meg. 
A másik csoporthoz tartozó alkalmazás annak 
köszönhető, hogy mikrokeménység mérése során 
lokálisan plasztikus deformáció idézhető elő még 
szobahőfokon igen kemény és rideg anyagokon 
is. Ez lehetővé teszi mikrotérfogatokban különféle 
anyagok plasztikus tulajdonságainak, diszloká- 
ciók keletkezésének és mozgásának stb. a tanul
mányozását.

Az első csoporthoz tartoznak azok a vizsgálatok, 
melyek külön fázisok, fémötvözetek összetevőinek

Lendvay Ödön
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete

tanulmányozására, diffúziós folyamatok és homo
genitás ellenőrzésére, felületi rétegek vizsgálatára 
irányulnak. Sok esetben mikrokeménység méré
sét használták fel kvalitatív fizikai-kémiai elem
zésre fémek és félvezető rendszerek állapotábrái
nak megállapításához is. Keménységvizsgálatok
kal néha egészen távolnak tűnő területeken is 
sikerült eredményt elérni, így pl. megállapították, 
hogy különböző Hume- -Rothery fázisok (CuZn 
CuZn, CuSn, AgZn, AgCd) keménysége, a kemény
ség hőmérsékleti koefficiense és az anyagok Bril- 
louin zónái között összefüggés van, u.i. az első 
zóna telítettsége esetén a deformációhoz szükséges 
energia lényegesen megnő Egyes mérések szerint 
rideg anyagok mikrokeménysége a felületi energi
ára jellemző mennyiség. Alkálihaloidokon megfi
gyelték, hogy szennyezés, besugárzás ill. additív 
színezés az ionos rács keménységének jelentős mér
tékű megváltozásához vezet. Bet) és Cu esetén 
megállapították, hogy neutron besugárzás ill. a 
ponthiba-koncentráció és a keménység szintén 
összefügg. Az egyik legérdekesebb eredményt 
félvezetőknél sikerült elérni; kimutatták, hogy 
elektro és fotomechanikai effektusok félvezetők 
felületének mechanikai tulajdonságait, így pl. 
keménységüket jelentősen befolyásolják. A ke
ménység változása a többségi töltéshordozók típu
sától és koncentrációjától függ.

A második típushoz tartozó vizsgálatok közül 
különösen a diszlokációk keletkezésére és mozgá
sára vonatkozó megfigyelések fontosak. Ezekkel 
— mivel nem tartoznak szorosan a tárgyhoz — 
ebben a munkában nem kívánunk részletesen fog
lalkozni. Elég annyit megjegyezni, hogy az ún. 
szúrókeménység (Vickers, Brinell, Rockwell stb.) 
benyomatok körül marással előhívható diszlokációs 
rozetta (geometriailag rendezett marási gödörsorok) 
ill. a behatolás során keletkezett diszlokációk moz
gása érzékenyebben változik a fent felsorolt fizikai 
paraméterekkel, mint a maga keménység.

2. A keménység meghatározása
A keménység valamilyen test, a „minta” ellen
állásának mértéke egy beléhajoló másik testtel, 
az ún. mérőfejjel szemben. (A mérőfej olyan ke-
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meny, liogy a folyamat során elvileg nem szenved 
deformációt.) Attól függően, hogy ezt az ellen
állást milyen módon definiáljuk, beszélünk szúró- 
ill. karcolási keménységről.

A szúró vagy szatikus keménység terhelés alatt 
létrejövő permanens deformáció kvanitatív méré
sén alapul. Ide tartozik a Brinell, Rockwell, Vi
ckers, Knoop és Ludwik-keménység. Brinell mód
szernél a mérőfej gömb, Vickers és Knoop mód
szernél gúla, Ludwik módszernél kúp alakú. (A 
Rockwell keménység mérésénél szintén gömb,vagy 
legömbölyített alakú mérőfejet használnak). Ma
gát a keménységet úgy definiálják, mint a mérő
fejre ható erő és a mintában keletkezett benyomat 
F  felületének a hányadosát és általában 77-val 
jelölik.

7/ nyomásdimenziójú, és leggyakrabban kpmm 2 
egységekben adják meg, mint a minta képíékenv- 
ségének a mérőszámát. F helyett gyakran T -̂nek 
a minta sík felületére vonatkoztatott vetületét 
használják, ez azonban nem okoz jelentős eltérést.

Mivel H  keménység általában terhelésfüggő, 
gyakorlati szempontok alapján megkülönbözte
tünk mikro, alacsony vagy közepes terhelésű és 
makroterhelésű vagy standard keménységet. Mik- 
rokeménységről a 0 és 0,2 kp terhelés között, 
közepes vagy alacsony terhelésű keménységről 0,2 
és 3,0 kp között, standard keménységről pedig a 
3,0 kp feletti terheléstartományban beszélünk. 
A fenti felosztást az teszi szükségessé, hogy a 30/̂ - 
nál kisebb átmérőjű benyomatok, melyek általá
ban a mikrokeménység tartományába esnek, alap
vetően különböznek a többitől. Ez az a tartomány, 
melyben H  rendkívül erősen függ a terheléstől 
és a minta felületétől, amelyben H  az anyag 
lokális, vagy az ún. „koherens” tulajdonságait tük
rözi. A standard keménység általában mindig na
gyobb anyagtartományra vonatkozó átlagérték, 
és vagy egyáltalán nem függ a terheléstől, vagy 
csak nagyon kevéssé változik / ’-vei. (A benyomat- 
átmérők ebben a tartományban már meghaladják 
a 300 fi-1). A kettő közötti átmeneti tartomány 
általában nem jelentős, mivel sem a mikro, sem 
a makro tulajdonságokra nem jellemző. A fenti, 
történelmileg kialakult felosztásban némi zavart

M inta

1. ábra

jelent az, hogy kis keménységű anyagokban már 
a mikrokeménység tartományába eső terhelések is 
nagy benyomatokat hoznak létre. Ennek kiküszö
bölésére többen az átmérő alapján történő osztá
lyozást javasolták, ez azonban eddig még nem tu 
dott gyökeret verni.

A mikrokeménységnél fellépő benyomatátmé- 
rők (d~30 fi) miatt a berendezéseket általában 
fémmikroszkópra építik, az átmérő megfelelő pon
tosságú meghatározása miatt. Két típust külön
böztethetünk meg. Az egyik kizárólag keménység
mérés céljait szolgálja, ilyen pl. a szovjet gyárt
mányú 77AÍT-3, a Leitz gyártmányú Miniload Tes
ter, stb. A másik típus önálló működésre is alkal
mas mikroszkópra építhető, ilyen pl. a Zeiss — 
Hanemmann és Reichert féle mikrokeménység fel
tét.

A deformációt létrehozó terhelés több módon 
biztosítható. Az egyik módszernél a terhelést ru
galmas erők felhasználásával állítják elő spirális 
vagy laprugókkal, ill. megfelelő rudak torziója 
útján (1. 1. ábra). (A mikrokeménységmérők nagy 
részénél a szúrás konstrukciós okokból alulról fel
felé történik). Ennek a módszernek igen nagy 
előnye, hogy a berendezés nem tartalmaz súrlódó 
alkatrészeket. Mivel viszonylag igen kis térfogatba 
összeépíthető, a legtöbb, univerzális mikroszkó
pokra feltétként alkalmazható mikrokeménység- 
mérő ezen az elven épül fel.

A terhelés merev rúd és megfelelő mechanizmu
sok segítségével is átvihető a mintára, azonban 
ennél a módszernél általában már súrlódó alkat
részek kerülnek a berendezésbe. Bizonyos hátrányt 
jelent az is, hogy az előzőnél lényegesen nagyobb 
helyszükséglete van a berendezésnek. Ide sorolható 
pl. az amerikai Tűkön Tester, mely Vickers és 
Knoop mérőfejjel is használható.

3. Szúró és karcolási keménységek
Mikrokeménység mérésére elvileg valamennyi 
szúrókeménységi módszer alkalmas, de gyakorlati
lag csak a Vickers és Knoop módszert használják. 
Az első mikrokeménység mérést 1932-ben, a ted- 
dingtoni National Physical Laboratory-ban vé
gezték. Ezt követte az első, fémmikroszkóppal 
kombinált mikrokeménvségmérő leírása. Az újabb 
konstrukciók ismertetése az 1936—4950-es évekre 
esik.

A Vickers módszernél ui. mint a többi szúró
keménység esetén a deformáció során keletkező 
felület meghatározásához pontosan ismerni kell 
a mérőfej alakját. Meg kell határozni egy olyan 
geometriai adatot, melyből a benyomat felülete 
egyértelműen meghatározható. A fenti kívánal
mak kielégítésére az első megfelelő módszert Lud
wik ajánlotta, és Vickers fejlesztette ki. Ennél a 
módszernél gyémánt mérőfejet alkalmaznak, mely
nek négyzetes gúla alakja van. A gúla a csúcsszöge 
136°. A csúcsszög megválasztása a Brinell kemény
ség meghatározásából ered, itt ui. szokásos olyan 
átmérőjű, gömbsüveg alakú benyomatokat ké
szíteni, melyek átmérője a golyó átmérőjének fele
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cs negyede közé esik, átlagosan 0,375 D. A gömb 
főkörén az adott pontokhoz húzott érintők szöge 
136°. (1. 2. ábra). A Vickers gúlával előállított 
benyomat bázisa a palást felületének 0,927-szereso, 
maga az F  felület a gúla bázisának d átlójából 
könnyen megadható.

*  =
2 sin

d2 d2

* 2 sin 68° 1,8544
m m- ( 2 )

P PMivel 11 = — , H„ =  1,8544 -  (kgmin“2) . (3)
F d2

A gúla behatolási mélysége

2 1̂ 2 tg —
2

(4)

A Vickers féle mérőfejből fejlődött ki a Knoop-féle 
gúla. Egyik nagy előnye az, hogy a kemény
ség orientációfüggése könnyebben kimutatható és 
mérhető egy-egy meghatározott orientációjú síkra, 
mint a Vickers-mérésnél. A Knoop gúla elnyújtott 
alakú, hosszú élei 172°30’-et, rövid élei pedig 130°- 
ot zárnak be. (1. 3. ábra). A hosszú átló közel 7- 
szerese a rövid átlónak. A rövid átmérő rendszerint 
erős rugalmas relaxációt mutat, ezért a kemény
ség meghatározásához a hosszú átlót használják 
fel. A Knoop keménységet szintén (1) egyenletnek 
megfelelően definiálják:

0,07028 d2 ’

mivel F = — cotg - (172° 30') 
2 2

tg —130c d2 =

=  0,07028 d2

Igen elterjedt kemónységmérő eljárás a Brinell- 
féle módszer. Főleg standard keménység mérésére 
alkalmas. A Brinell-keménység (HB) meghatáro
zása abból áll, hogy egy nagy keménységű acél, 
vagy újabban wolframkarbid golyót nyomnak a 
mintába, és mérik a gömbsüveg alakú benyomat 
d átmérőjét, d ismeretében a felület könnyen meg
határozható, és (1) képlet alapján a keménység

ji D(D — ][D2 — d2) '

Az ún. Rockwell-keménység a Brinell-módszer 
speciális változata, melynél 1/16 inch átmérőjű 
golyót vagy legömbölyített végű gyémánt kúpot 
alkalmaznak. A keménységet a behatolási mélység 
alapján adják meg. Mivel egyik utóbbi kemény
ségmeghatározás sem használatos mikrokemény- 
ség mérésére, részletesen nem foglalkozunk velük.

A keménység és ezen belül a mikrokeménység 
mérésének másik nagy csoportját alkotják a kar- 
colási, vagy dinamikus módszerek. Szilárd testek 
keménységének mérése gyémánt vagy más ke
mény anyaggal történő karcolással régen ismert, 
régebben, mint a szúrókeménységek. Az első, kar
coláson alapuló keménységmérőt, az ún. szklero- 
métert kb. 150 évvel ezelőtt alkalmazták, a szúró
keménységek csak 30—40 évvel ezelőtt jelentek 
meg. A karcolási keménység részben a kristály- 
szerkezet mechanikai roncsolásával szembeni ellen
állás mértéke. Ilyen mechanikai roncsolást jelent 
a karcolás, kopás, fúrás stb. Ebbe a csoportba 
tartozik az egyik legrégibb és legelterjedtebb ke
ménység, az ún. Mohs-féle keménység mérése is.

A Mohs-féle keménység meghatározását főleg 
ásványok vizsgálatára használják. A meghatáro
zás alapja tíz, önkényesen megválasztott ásvány. 
Ezeket úgy rendezték, hogy minden ásvány kar
colja az előtte levőt, de ne karcolja már a sorrend
ben következő ásványt. Az így keletkező ún. Mohs 
skála a következő tagokból áll: 1. talkum, 2. gipsz, 
3. kalcit, 4. fluorit, 5. apatit, 6. ortokláz, 7. kvarc, 
8. topáz, 9. korund, 10. gyémánt. A ma használa
tos karcolási módszerekben általában kemény acél 
vagy gyémánt tűket használnak, és a statikus 
módszerekhez hasonlóan meghatározott terhelést 
helyeznek a tűre. Az alkalmazott terheléssel vál
tozik a karc szélessége. A karcszélesség abszolút 
értéke a terhelés mellett attól is függ, hogy a 
karc milyen mechanizmussal alakul ki (plasztikus 
deformáció vagy forgácsolás). A terhelési tarto
mány hasonló a statikus módszerekhez: 0,3 p-től 
20,0 kp-ig terjed. A karcolási keménységet több 
módon lehet definiálni. Szokásos módszer megadni 
azt a terhelést, ami adott szélességű karcot hoz 
létre, vagy azt a karcszélességet, amit adott, ál
landónak választott terhelés mellett kapunk. Az 
első csoporthoz tartozó keménységmeghatározá-
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sok közül legismertebb a Martens-féle keménység- 
meghatározás. Ennél 90° csúcsszögű gyémánt kú
pot húznak végig a felületen. Meghatározzák azt 
a terhelést, melynél 10 y  széles karc keletkezik. 
Mivel nem túl széles terheléstartományban a karc
szélesség a terheléssel lineárisan változik, néhány 
terhelésnél mérve a karcszélességet, a 10 y -hoz tar
tozó p érték grafikusan meghatározható. Gyakor
lati okokból egyszerűbb a karcolási keménységet 
a másik módszerrel megadni. Az adott terhelés 
mellett keletkező karc b szélessége, ill. negatív 
hatványai (b-1, b -) vagy ezzel arányos mennyi
ségek szintén jellemzőek a keménységre.

Idesorolható az ún. Bierbaum-féle keménység
meghatározás, melyet főleg az USA-ban alkalmaz
nak. Ez háromoldalú gúlát használ karcoláshoz. 
A gúlát egy kockából származtatják úgy, hogy a 
kocka sarkát lemetszik (1. 4. ábra). A gúla terhelése 
állandó (3p). A K  keménységet a (7) egyenlettel 
adják men:

10 000
b2

ahol b-t /t-ban mérik. A karcolási keménység a szú
rókeménységek analógiájára is kifejezhető. Ha 
négyoldalú Vickers gúlát használnak karcolásra,

P
Hk =  3,708 — (8)

b2

Az egyenletben szereplő állandó a karcoló tű alak
jának függvénye.

Valamennyi anyagnál, de különösen a plasztikus
an deformálódó anyagoknál a karc szélességének 
meghatározása nagyobb nehézségekbe ütközik, 
mint a szúrókeménységeknél fellépő átmérő-meg
határozás. Erre még a mérési hibák tárgyalásánál 
visszatérünk.

4. A keménység terhelésfüggése

tartományban érvényes az ún. Kick-féle hasonló
sági törvény:

P  =  ad2 (9)
A Kick-törvény értelmében a keménység anyagi 

minőségtől függő állandó, mivel pl. Vickers ke
ménységnél

P
Hv =  1,8544— =  1,8544 a (10)

d2

ahol a csak az anyagi minőségtől és a mérőfej 
alakjától függ. A fenti összefüggés a standard ke
ménység tartományában általában teljesül, de kis 
terheléseknél szinte soha nem érvényes. A mikro- 
keménység terhelésfüggésére csak közelítő formu
lákat ismerünk. Közelítésként az ún. Meyer-féle 
hatvány törvényt, ill. ennek logaritmizált alakját 
használják:

P — ad", ahol n<f, 2  (11)
log P =  log a -f n log d

A fenti egyenlet n =  konst, esetén egyenest ad 
log-log ábrázolásban. A kísérletek szerint még ez 
a közelítés sem jó, mivel log P- log d ábrázolásakor 
egyenes helyett görbét nyerünk n = n(P) függés 
miatt [5]. A görbe egyes pontjaihoz húzott érin
tők felelnek meg az ún. Meyer-vonalaknak yn =  
=  konst). Az említettek alapján a keménység és 
terhelés általános összefüggése

n—2

Hv =  konst. P  2 , ahol n — n{P) (12)
P  nagy értékeinél, ahol n =  2, 11 függetlenné 

válik P-től, és a Meyer törvény a Kick törvénybe 
megy át. A közepes terhelés vagy mikrokeménység 
tartományában n kísérletileg meghatározott érté
kei 1 <j n <[ 2 tartományba esnek. Ez feltehetően 
azért lép fel, mert n egy lineáris és egy négyzetes 
tag összegeként adódik. Az egyik a plasztikus 
alakváltozás, a másik a felületi energia miatt lép 
fel. Megpróbálkoztak a kísérleti eredmények le
írásával úgy is, hogy a rugalmas relaxáció figye
lembevételével d helyett (d c) értéket, az ún. 
„valódi” átmérőt helyettesítették be, ahol c a gyé
mántgúla eltávolítása utáni rugalmas kontrakció 
Ez is, mint az előző egyenletek csak a köze
pes terhelés tartományában érvényes. Egységes és 
elméletileg megalapozott leírása a keménység ter
helésfüggésének még ma sincs, ezért inkább empi
rikus formulákat próbálnak felállítani. Két, a gör
bék menetét jól leíró egyenletet adtak meg. 
Ezek:

H„ =  //„ 3a-

illetve
d + b

(13)

Azoknál a szúrókeménység mérőfejeknél, melyek
nél a benyomatok a behatolási mélységtől elte
kintve hasonló alakúak, a benyomat előidézésé
hez szükséges munka arányos a benyomat tér
fogatával, azaz a deformált térfogattal. Ilyen mé
rőfejek a Vickers és Knoop gúlák. Ezekre adott

log P  =  «j arctg (a2 log d -f a3) A 2 log d a1

ahol H0 a standard keménység, a, — k és b pedig 
anyagi állandók.

Maguk a kísérletileg meghatározott log P  =  
=  /(log d) és l l u = f(P) görbék két, egyszerű alap
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típus szuperpozíciójaként állnak elő, melyek 
tg~kc alakúak. Egyszerű esetekben a függvények 
aszimptotái n — 2, tehát terheléstől független eset
nek felelnek meg. (1. a (12) formulát és az 5a 
ábrát).

Ha a méréseket tiszta, homogén fázisokon, egy
kristályokon vagy nagyon finom szemcsés anya
gon végzik, az A típusú görbék gyakoribbak. He
terogén vagy precipitátumokat tartalmazó, eset
leg hidegen megmunkált minták esetén a B eset 
gyakoribb. Mind az A, mind a B típusú görbe 
alacsony és nagy terheléseknél állandó értékhez 
tart. Az átmeneti tartományban a görbültség mér
téke és az inflexis pont helye a koherens tarto
mány méreteitől függ. Nagy terheléseknél Hv ál
landósága nem meglepő, mivel a standard kemény
ség tartományában a Kick-féle hasonlósági elv 
általában érvényes. Az igen kis terhelési tartomány
ban H állandósága már nem nyilvánvaló, mivel a 
terhelésfüggés éppen az alacsony terhelések esetén 
a legszembetűnőbb. A gyakorlatban alkalmazott 
terhelések egy meghatározott, közbeeső tartomány-

5. ábra

ba esnek, melynek alsó korlátja 3—5 p. Az n 
értéke a leggyakrabban alkalmazott terheléstar
tományban általában nem 2, így az 5a. ábra 
aszimptotáit ún. látszólagos (n <  2) aszimptoták 
váltják fel, és ennek megfelelően a Hv — P  görbék 
aszimptotái helyett is hiperbolákat kapunk. Ilyen 
esetekben a kis terheléseknél H nem tart állandó 
értékhez, ez azonban a fentiek következménye. 
A mérések során nyert görbék, miután a legtöbb 
anyag heterogenitásokat (szemcsehatárok, preci- 
pitátumok, feszültségek stb.) tartalmaz, a fenti 
görbéknél összetettebb jellegűek, de közelíthetők, 
A ill. B típusú görbék összegeként. Kis benyoma- 
toknál a koherens rács, nagyobb benyomatoknál 
a kvázi—homogén viselkedés kerül előtérbe. A 
közbeeső terhelés tartományokban a keménység 
komplex módon változik a terheléssel (1. 6. ábra).

Mivel elég sok tényező befolyásolja a tényleges 
mérési eredményeket egy-egy anyag, a IIv — f(P) 
görbe alakja erősen vitatott. Még az igen kiterjedt 
alkalihaloid vizsgálatoknál is sok kétség merül fel. 
Egyes szerzők szerint Hv nő a terhelés növekedésé
vel, azaz B típusú mások szerint fordított, azaz A 
típusú megint mások szerint pedig maximuma van, 
azaz összetett szerkezetű. Egyes irodalmi adatok 
szerint a jelentős eltérések abból adódnak, hogy 
nem vették figyelembe a vizsgált felületeken mű
ködő rugalmas és elektrosztatikus erőket. Kimu
tatták, hogy a keménységmérést megelőző plasz
tikus deformáció jelentősen befolyásolja mind a 
Hv — P  görbe alakját, mind a keménység abszo
lút értékét. A hatás csak egy felületi rétegben 
lép fel. Világosan mutatja ezt a Hv =  f {E,h) függ
vény, ahol £ a plasztikus igénybevétel, h pedig 
a behatolási mélység. Kis átmérőjű benyomatok
nál, ahol h kicsi, a keménység igen erősen válto
zik e-nal. Csak nagy benyomatoknál, ahol h nagy
sága következtében már a térfogati tulajdonságok 
kerülhetnek előtérbe, válik H„ gyakorlatilag füg
getlenné £-tól (1. 7. ábra).

Az elektrosztatikus erők főként töltött felület 
és töltött diszlokációkból keletkező elektromos 
kettős rétegek között lépnek fel. Ezek az erők 
szintén befolyásolják a Hv = f(P) függvényt. Iga
zolja ezt az is, hogy nem csak az ionos, de ko
valens kristályokban is, ahol elektromos erők lép-
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nek fel a felületen, Hv erősen változik a behato
lási mélység növekedésével. így pl. Ge esetén jelen
tős különbség mutatkozik H,,-ben attól függően, 
hogy mekkora a h behatolási mélység, folyik-e 
áram a mintán és milyen típusú a Ge. Ha H0 
az árammentes minta, Hl pedig a kis feszültséggel 
előfeszített minta keménysége, (átfolyó áramsűrű
ség, 2 mA mm -)AII =  (H0 — IP) cseppfolyós 
nitrogén hőmérsékletén igen erős csökkenést mu
ta t h növekedésével. Hasonló eredmények nyer
hetők Knoop gúlával is.

A Brinell benyomatokra geometriai okokból már 
eleve nem teljesül a hasonlósági elv. Nagyobb 
benyomatok ill. terhelés esetén a képlékeny alak- 
változással együtt a keménység értéke is nagyobb 
lesz, azaz itt is jelentős terhelésfüggés lép fel. 
Hasonló jelenségek figyelhetők meg a karcolási 
keménységek esetére is.

5. Szúrókeménység mérésénél lezajló folyamatokról
Egy adott geometriájú idegen test behatolásánál 
a mintában igen bonyolult folyamatok játszódnak 
le, ezért a keménysógmérés részletes elmélete még 
nincs kidolgozva. Néhány fólkvantitatív próbál
kozást ismerünk csak, ezek is inkább fenomenoló- 
gikus jellegűek. A behatolás során végbemenő 
folyamatokat két csoportra oszthatjuk: rugalmas 
és képlékeny változásokra.

A rugalmas folyamatok eredményeként lép fel 
az ún. rugalmas relaxáció. Ez elsősorban a defor
máló test eltávolítását követő benyomat-torzulás- 
ban nyilvánul meg. Ez a torzulás a behatolás 
irányában crF/K-ve 1 arányos, ahol aF a minta fo
lyási határához tartozó feszültség, E  pedig aYoung 
modulus. A fenti torzulás fémeknél 1—30%, mű
anyagoknál elérheti a 90%-ot is.

Knoop benyomatoknál kimutatták, hogy a fen
tieken kívül az átlók, mentén is megfigyelhető ru
galmas relaxáció. Ennek értéke különösen a kis- 
átmérőnél számottevő. Ha feltételezzük, hogy az 
elasztikus feszültség kifejezhető a

(14)

egyenlettel, akkor Knoop mérésből a rugalmassági 
modulus is meghatározható, (AF a benyomat fe
lületének az elasztikus deformációból eredő vetü- 
lete) ui. az elasztikus igénybevétel a dE hosszú 
átmérő rövidüléséből közelíthető:

A
1 +  A 1 ’

(15)

ahol 1 a gúla eltávolítása után mért nagy átmérő, 
A1 pedig az eltávolításkor fellépő kontarkció. A 
rugalmassági modulus a fentiek alapján

Ö T?
€ =  — • (16)

A Knoop-gúlára vonatkozó megfigyeléseket sokan 
extrapolálták Vickers-benyomatokra is. Mint az 
előző fejezetben láttuk, még a mikrokeménység 
terhelésfüggését is próbálták értelmezni a rugal
mas relaxációval. Sok anyagnál megfigyelték, hogy 
a benyomatok alakja eltér a négyzetestől. Ez az 
eltérés néhány esetben összefüggésben volt az át
lók és meghatározott kristálytani irányok viszo
nyával. A jelenséget szintén rugalmas relaxáció
val magyarázták, és homorú ill. domború élű Vic
kers-benyomatokra különböző, az átmérők torzu
lását tekintetbe vevő korrekciókat alkalmaztak.

A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a Vic- 
kers-átmérők rugalmas torzulása rendkívül kicsi. 
A Brinell benyomatoknál a Knoop méréshez ha
sonlóan van átmérőváltozás tehermentesítéskor, a 
Vickers gúla élei mentén azonban erős plasztikus 
deformáció megy végbe. A számos megvizsgált 
anyag közül csupán néhány üveg és kvarc mu
tatott átmérőtorzulást rugalmas relaxáció mi
att, értéke azonban ennek is elhanyagolható 
volt. Műanyagok és üvegek vizsglatánál az is ki
derült, hogy az élek, ill. az eredeti átmérő még 
akkor is tisztán látszik, ha a térfogat relaxáció ja 
csaknem teljes.

A keménységmérés folyamatainak másik, nagy 
csoportját alkotják a plasztikus folyamatok. A 
mérőfej alatt kompressziós igénybevétel lép fel 
[9]. Tartós folyás elsősorban a komprimált tar
tományban indul meg, a mérőfej palástja mentén 
Kúp-palást esetén ez a folyás egyenletes a palást 
minden pontján, gúla esetén azonban minimális és 
maximális értékeket mutathat a sarkok ill. élköze
pek mentén. Ha a vizsgált anyag hidegmegmunká
lási keményedése kicsi, akkor a behatolás első fá
zisaként fellépő megnyúlás szerepe a végeredmény 
szempontjából elhanyagolható. A felületi alakvál
tozás fő része a komprimált anyag elcsúszása kö
vetkeztében lép fel. Mivel a komprimált anyag 
centruma a mérőfej hegye alatt helyezkedik el, 
izotróp anyagoknál a felület felé törő anyag leg
rövidebb útja a bázis élközepeinek felel meg. Ez 
az oka annak, hogy időnként domború bázisélű, 
ún. hordó alakú benyomatokat kapunk (1. 8. ábra).

Jelentős megmunkálási keményedés esetén a 
behatolás első részében a mérőfej alatti réteg fel- 
keményedik, és úgy hat az alatta elhelyezkedő
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anyagra, mintha maga is a mérőfejhez tartozna. 
A mérőfej alatt mélyebben elhelyezkedő kompri
mált tartomány folyása következtében a szúrás 
helyétől távolabb helyezkedő felületi rétegek mu
tatnak anyagtorlódást. A benyomat körül kiala
kuló hatás-zóna nagysága egyes esetekben el
érheti a mérőfej behatolásának 10—15-szörösét 
is. A folyamat eredményeként a benyomat köz
vetlen környezete lesüllyed, ezért a bázisélek ho
morúvá válnak (9. ábra). Mindez arra mutat, hogy 
hogy a benyomat szimmetria-elemeinek a mérőfej 
szimmetriájától való eltérését a minta plasztikus 
tulajdonságai határozzák meg, nem a rugalmas 
tulajdonságok.

A képlékeny alakváltozást létrehozó feszültsé
gek hidrosztatikus és nyíró komponensei eltérő, 
szerepet játszanak. Tapasztalati tény, hogy szta
tikus nyomás a keménységmérésnél fellépő nyo
mástartományban az eredő képlékeny alakválto
zásnál nem játszik szerepet. A plasztikus alakvál
tozást elsősorban a nyírófeszültségek hozzák létre. 
Brinell golyó vagy Yickers-gúla benyomásakor 
a mérőfej alatt egy P intrinsic nyomás alakul ki.

Ha erről feltételezzük, hogy független a mérő
fej alakjától, akkor könnyen meghatározható. A 
behatolás során a mérőfej dS felületelemére pd>S 
normális és p, súrlódási együttható esetén /tpdS 
érintőleges súrlódó erő hat. (1. 10. ábra). Ezek 
vertikális komponensei, melyek az elemre jutó 
terheléssel szemben lépnek fel:

d P  = p sin x d S  +  ppcos x  d S , (17)

ahol x a mérőfej csúcsszögének a fele. Az elemi 
terhelések teljes felületre vonatkozó összege adja 
P-1, a teljes terhelést.

P  =  J d P  =  J (p sin x  -f- ppcos x) d S ,
(18)

P  = p( 1 -f- /icotg a) | sin x d S  = p( 1 -f pcotg a) F ' .
ahol F ’ az AB irányú vetület, ui. sin x  d S ,  d S  
felületelem AB irányú vetülete. A fentiek alapján 
tehát p

Terhelés

U --  f \ /
(1 +  /icotga) F'

A behatolás során fellépő hidrosztatikai nyomás
komponens értéke közel kétszerese a folyási határ
hoz tartozó aF feszültségnek a mérőfej alatt és kb. 
0,5 cfF azokban a külső, benyomat körüli tartomá
nyokban, ahol az anyag elmozdulása még észre
vehető. A legtöbb anyagnál ez a hidrosztatika 
nyomás akadályozza meg a ridegtörést, a be
nyomatok ún. kirepedését a mérés során. Még 
olyan rideg anyagok, mint pl. az üveg vagy a 
zafír is számottevő plaszticitást mutat szobahő
fokon 250 kpmm 2 hidrosztatikai nyomásnál. Ez 
teszi lehetővé mikrokeménységük mérését.

A mérőfej körül kialakult feszültségzóna palást
tal párhuzamos nyíró komponensei az anyag csú
szási és iker-síkjainak megfelelően bomlanak fel. 
Mint említettük, ez a feszültség hozza létre a kép
lékeny alakváltozást, sokszor 1000—1500 C°-kal 
az anyag olvadáspontja alatt. A folyamat'első 
lépéseként diszlokációk keletkeznek a mérőfej alatt. 
Ezt követi a behatolás szűk környezetében levő 
diszlokációk elmozdulása és rendeződése, egv csú
szási vagy ikerképződési folyamat. Utolsó lépés
ként az említett diszlokáció-rendszer átrendező
dése játszódik le tehermentesítéskor. A csúszási 
deformáció a kristály rácsában addig terjed, míg 
le nem állítja valamilyen szerkezeti hiba. Azt a 
homogén tartományt, melyen belül a deformáció 
elemi lépése lezajlik, tekintjük a már említett, 
„koherens” tartománynak. A csúszást megállító



akadályok lehetnek szemcsehatárok, precipitációk, 
diszlokáció felhalmozódások stb. Ezek rendszere 
határozza meg a koherens tartományok méretét, 
és ezzel együtt a keménység értékét is. Jól ismert 
pl. hogy egyes polikristályos anyagokon H állandó 
terhelésnél mért értéke erős növekedést mutat a 
szemcsenagyság csökkenésével. A különböző ter
heléseknél mért szemcsenagyság-függésből meg
állapítható, hogy H értéke telítéséhez tart, ha a 
szemcsék mérete a diszlokációk úthosszának nagy
ságrendjébe (10 6—10 1 cm) esik. Precipitátu- 
mok, szennyezők hatása szintén kimutatható, 
szennyezett NaCl keménysége pl. jóval magasabb 
a tiszta kristályok keménységénél (30,0 kpmm 2 
ill. 20,0—21,0 kpmm 2). Mindez indokolttá teszi 
azt, hogy egyes szerzők a koherens tartományok 
méretét a diszlokációk maximális úthosszával de
finiálják.

A csúszás mellett egyes anyagokon, főleg hexa- 
gonális fémeken erős ikerképződés figyelhető meg. 
Mg esetén pl. a {0001} síkokon a benyomat 
körül lépnek fel ikrek, Zn-nél a benyomat alatt 
figyelhetők meg. A behatolás a benyomatátmérő 
sokszorosának megfelelő távolságokon hat. Ez 
különösen előzőleg létrehozott ikertartományok 
megszüntetésénél figyelhető meg. Ilyen a beha
tolás következtében előálló xin. ikertartomány 
visszaalakulást a benyomattól még 450 // távol
ságban is sikerült megfigyelni a <0001) irány 
mentén. Más irányokban a hatás már sokkal kor
látozottabb, az [1210]irány mentén pl. nem figyel
hető meg effektus 100 /x-t meghaladó távolságokon.

Mind az ikerkópződésnél, mind a csúszási fo
lyamatoknál több diszlokáció-rendszer működik. 
Az anyag érintőleges és normális mozgásában rend
szerint eltérő csúszási síkok szerepelnek. A külön
böző síkokban mozgó diszlokációk metszése fontos 
szerepet játszik a végeredmény kialakulásában. 
NaCl-ban pl. a (001) felületen a benyomat kelet
kezésekor ortogonális {110} ún. éldiszlokáció síkok 
és a felülettel 45°-ot bezáró ún. csavardiszlokáció 
síkok játszanak szerepet. Alkálihaloidokban szoba
hőfokon az említett 6 síkon megy végbe legköny- 
nyebben a csúszás. A geometriailag lehetséges disz- 
lokáció-reakciók közül energetikailag csak a

1 a [ lo ll -f- — a [011 ] — -- a [110]
2 2 2

reakció kedvező, ennek eredményeként azonban 
rögzített diszlokációk keletkeznek. Hasonló ered
ményre vezet nem ortogonális csavar, valamint 
csavar és éldiszlokációk metszése is. A fenti köl
csönhatás miatt a benyomat központi tartomá
nyában diszlokáció-háló alakul ki, mely nem en
gedi áthatolni a frissen keletkező diszlokációkat. 
A tehermentesítéskor végbemenő egyszerű és ket
tős keresztcsúszás igen keskeny diszlokáció-félhur- 
kok és prizmatikus diszlokációk megjelenésére ve
zet. Ezek hozzák létre a benyomat körüli szelektív 
kémiai marással előhívható marási gödröket, me
lyek az ún. rozettát alkotják. A legtöbb anyagnál,

melynél a diszlokációk elmozdulása az adott hőfo
kon már számottevő, hasonló folyamatok mennek 
végbe.

6 . A  karcolást keménység elméleti vonatkozásai
A karcolási keménység fizikai értelmezésére már a 
húszas években történtek kísérletek. Megállapí
tották, hogy a keménység értéke és az atomtér
fogat ill. vegyérték között AB típusú anyagoknál 
a következő közelítő összefüggés írható fel:

H  =  S r Z 1 Z 2 r~ m , (20)
ahol Sr az ún. szerkezeti tényező, Z, — k a vegy
értékek, m kitevő pedig rendszerint 2—3, NaCl 
szerkezetre 4—6, ZnS típusú rácsokra pedig 5—15.

A Mohs skálára is adtak egy közelítő egyenle
tet, amely igen jól illeszthető az 1—8 Mohs-tarto- 
mányra

g  =  «*(Zt +  Z ) f r _ (21)

ahol a az ún. taszítási tényező, mely az alkotók 
vegyértékének függvénye, k a kötés jellegétől füg- 

’ gő állandó (1,0 ha a kötés 0%-ban kovalens, 2,0 
ha 100%-ban). d  az atomközi távolság y koordi
nációs számtól függő illeszkedési állandó 0,65 né
gyes, 1,3 nyolcas koordinációra, ß pedig egy, az 
atom ill. iontól (sugár, elektronhéj stb.) függő ál
landó.

Újabban a rácsenergia (U) és móltérfogat (F) 
hányadosát, az ún. térfogati rácsenergiát tekinti 
a karcolási keménység mértékszámának. Ez igen 
sok anyagra és kristályszerkezetre igaznak bizo
nyult

II — — (22)
V

U meghatározható a Born Haber-folyamatból, de 
számítható különféle módszerekkel is, pl.

U ——  (o)cr0x p), coc=-— 0. (23)
Zi ti

ahol Z  a szilárd testet alkotó atom vegyértéke, 
ill. több atomfajtánál a legmagasabb közös vegy
érték, mr a redukált tömeg, r0 az atomközi távol
ság, k és h a Boltzmann és Planck állandó, 0  pedig 
a karakterisztikus hőmérséklet.

E ( A ) = - C =  *m-  (24)
P

az anharmonicitás közvetlen mértéke, ahol vc a 
szilárd test rezgési spektrumának ún. centrális, 
vagy átlagos frekvenciája anharmonikus, vd pedig 
harmonikus esetben, melyet a

J v f(v) d v ,,
rc =  0------ ,-----=  —  (25)

f / W i .  h e
0

egyenlet alapján nyernek. (23) nem vezető anya-
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gokra teljesül, vezető anyagoknál az átlagos frek
vencia nem azonos a Debye frekvenciával. V ará
nyos rjj-el, ezért

(/ Zmr ( k 0

(001)

H = G'
h F(A)j

(26)

C  = NSrl 
2 M

ahol N  az Avogadro szám, M  a molekulasúly, S 
pedig a test fajsúlya. Az utóbbi egyenlet az erő
állandó felhasználásával átalakítható, mivel

=  Mc X

11 = Zf_
2crn

mr

- . 3 .

(27)

20

18-

a (elfordulás szöge)

90° 50° 30° 0 30° 60° 90°
11. ábra

'(100)

(100)

ahol c a V = érj} egyenletből származik. A fenti 
eredményből az derül ki, hogy a karcolási kemény
ség arányos az erőállandóval, és fordítottan ará
nyos az atomközi távolság értékével. Az erőállan
dótól való függés világosan magyarázza azt a 
tényt, hogy még egyébként izotróp kristályok is 
nagyfokú keménységanizotrópiát mutatnak egyes 
krisztallográfiai irányokba. Erre a keménységan
izotrópia tárgyalásakor még visszatérünk.

7. A mikrokeménység anizotrópiája
A mikrokeménység mérések során igen sok, an
izotrópiával kapcsolatos jelenség merül fel. Az ún. 
elsőfajú keménységanizotrópiánál egy adott kris
tálylapon különböző mikrokeménység mérhető a 
krisztallográfiai irányoknak megfelelően. Ez első
sorban karcolási vagy Knoop keménység mérésé
nél lép fel, okairól az előző részben esett szó. 
Különösen alacsony szimmetriájú anyagoknál le
het nagy keménységkülönbségeket megfigyelni, 
így pl. ÁI2Ü3. SiÖ2 triklin rácsú ásvány (disten) 
Mohs keménysége az (100) síkon [001] irányba 
4,5, [010] irányba 7,0. Igen erős elsőfajú kar
colási anizotrópiát mutattak ki Sb, Te és CdS, MgO 
stb. felületeken.

Az elsőfajú anizotrópia leírására az ún. kemény- 
ség-rozetták használhatók fel. Ezek úgy állít
hatók elő, hogy egy kristálylapon meghatározzák 
a különböző irányokba mért karcolási vagy Knoop

-Í12Í)

keménységet. Egy közös pontból, valamilyen al
kalmasan megválasztott egységbe és az adott irány
ba felmérve a keménység értékeket, ezek végpont
jai egy olyan zárt görbét adnak, mely teljesen 
leírja az adott lap elsőfajú keménységanizotropiá- 
ját. Ez a rozetta sokszor összefüggést mutat a 
kristályrács szimmetria elemeivel. Zn egykristály
(0001) felületén pl. hatforgású, periodikus kemény
ség-változás mutatható ki. A maximális és mini
mális Knooji keménység értékek között 25% kü
lönbség van. Az (1450) lapon az elsőfajú kemény - 
séganizotropia elérheti a 100%-ot is. Hasonló vi
selkedést mutattak a Mg egykristályok is. Ezek 
(1010) prizmalapjain a keménység változása a 

H — íi-f& cos20 (28)
közelítő egyenlettel írható le, ahol n az átlagos 
keménység, k a periodikus változás amplitúdója, 
0  pedig a Knoop gúla hosszú átlója, és megválasz
tott kristálytani irány közötti szög. A bázislapon 
a Zn-hez hasonló, hatforgású keménységváltozás 
mutatható ki. (1. 11. ábra).

Mint az előző fejezetben utaltunk rá, még izo
tróp kristályok lapjain is tapasztalható elsőfajú 
keménységanizotropia a kötésorientáció, ill. az 
erőállandók irányfüggése miatt. Különösen alkáli- 
haloidok {100} ill. {111} lapjain lép fel erős 
különbség a különböző irányokba. (1. 12. ábra).
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Néhány esetben poláros anizotropiát figyeltek 
meg, azaz párhuzamos, de ellentétes irányba hú
zott karcok szélessége sem volt egyforma. A je
lenséget sok anyagon, pl. Sb-on és GaP-on is si
került megfigyelni.

Vickers gúla esetén vitatott kérdés, hogy a gúla 
szimmetriájától való eltérés elsőfajú anizotrópia-e. 
A benyomat torzulása kétféle lehet, vagy dx -7̂  d2, 
vagy u1 a2, ahol a a benyomat élhossza. Az 
első esetben rombusz, a másodikban téglalap alakú 
benyomat keletkezik. Az ilyen alakzatok gyakran 
előfordulnak, és nagyon sok anyagnál (Bi, Te, Al, 
galenit, magnetit, kvarc, fluorit stb.) figyelték meg 
őket. [3] szerint ez valódi, elsőfajú anizotrópia, 
mivel pl. dt ^  d2 esetén két eltérő keménység 
számolható ki az átlók irányába. Sokan, ellen
zik a benyomatanizotropia ilyen értelmezését. 
Rámutattak arra, hogy olyan felületeken, me
lyek karcolásakor erős keménység anizotropiát 
mutattak, a Vickers benyomatok alakja sok eset
ben szabályos. CdS (1010) lapján pl. ahol rend
kívül nagy elsőfajú keménységanizotrópiát kap
tak karcolással (a c tengely irányába mért karco- 
lási keménység 36,8 kpmm 2, a c tengelyre merő
leges karcolási keménység 123,5 kpmm-2) a Vic
kers benyomat alakja teljesen szabályos.

Erősen anizotrop anyagokon, ahol dl -A d2 (Te, 
barit) végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
karcolási keménység maximumainak irányába eső 
Vickers átlóból minimális Hr keménység számol
ható. A Vickers benyomat anizotrópiája, — mint 
azt a deformált felület interferometrikus vizsgá
lata is mutatta, — nem a keménység, hanem első
sorban a kristály mechanikai tulajdonságainak az 
anizotrópiája Létrehozásában szerepet játszó té
nyezőkről a rugalmas relaxációnál már megemlé
keztünk.

Másodrendű keménység-anizotrópiának neve
zik az egyes kristálylapok között fellépő kemény
ség különbségeket. Ennek egyik alapvető oka a 
kristályszerkezet, ill. a vizsgált síkok eltérő atom 
vagy ionsűrűsége. A másodrendű keménységanizo
trópiát {AH) a következő egyenlettel definiálják:

AH =  H(hkí>I—^ m y) (2 9 )
II m

ahol Hm—H h'k'V, ha Hhkl̂ >Hh,k,v. Fordított eset
ben Hm = Hm . Egyszerűbb rácsoknál, pl. a gyé- 
mántrácsú n-Si és n-Ge esetén a szoros illeszkedésű 
{111} síkok a legkeményebbek, míg minimális 
keménység mérhető az {110} síkokon, p-típusú 
anyagokon ennek fordítottját is mérték már, azon
ban ennek valószínűleg a már idézett elektro
mechanikai effektus az oka. Az említett elemi 
félvezetőknél AH értéke kis terheléseknél igen 
nagy lehet. 5 p terhelés mellett AH Ge-on 0,25— 
0,3, Si-on 0,5—0,8 értéket is elérheti. Más rács
típusoknál, pl. a hexagonális rácsoknál általában 
a {0001} síkok a legkeményebbek.

Van az eltérésnek egy harmadik fajtája is, 
ennek a megjelenése azonban véletlenszerű. A soro
zatmérések során egy meghatározott kristálytani

síkon mindig találhatók olyan szinguláris pontok, 
melyek keménysége sokszorosa, ritkább esetben 
törtrésze az átlagosan mérhető keménységnek. 
Ezek a pontok valószínűleg diszlokáció-torlódá- 
soknak felelnek meg. Ha a torlódásban diszlo- 
káció-félhurkok találhatók, gyakran figyelhető 
meg a lenyomat környezetében ridegtörés. Ez való
színűleg arra vezethető vissza, hogy a nyomóerő 
egy része a hurkok mentén áttevődik, és a fel búk- 
kanási pontokon az anyag kitörik.

8 . A rnikrokeménység mérésénél előforduló hibák
A rnikrokeménység mérése során fellépő hibákat 
két csoportba sorolhatjuk. Az egyik az ún. szim
metrikus, a másik az aszimmetrikus hibák cso
portja [3]. Az elsőbe tartoznak a véletlen hibák, 
a másodikhoz a szisztematikus hibák: a berendezés 
ill. a módszer hibái. Mivel a rnikrokeménység 
tartományban csaknem kizárólag Vickers vagy 
Knoop módszerrel találkozunk, a továbbiakban 
ezen mérések szimmetrikus hibáival fogunk foglal
kozni.

Mint említettük, mindkét keménység kifejezése

# = ! / ( * )  m

alakú, ahol /(a) a keménység és a mérőfej csúcs
szöge vagy szögei közötti kapcsolat. A mérés pont- 
tosságát befolyásoló tényezők: a terhelés és d 
pontossága, valamint az előző részben előfordult 
harmadik eltérés-fajta előfordulási gyakorisága. 
Adott berendezésre a állandó, így esetenként szisz- 
tematikus hiba forrása lehet. Mivel

dJL= k -  = -• = (31]
BP cP P  ’ H ~  P

a mérés relatív hibája lineárisan változik a terhelés 
meghatározásának relatív hibájával. A d szerinti 
relatív hiba értéke

3 H  3<Z
~H ~  ~d

(32)

Mivel mind P, mind d értékének növekedése a 
mérés relatív lűbájának csökkenésére vezet, cél
szerű P-t (és ezzel együtt cZ-t is) a lehetőségekhez 
képest maximálisra választani.

A módszer hibái közül a legfontosabbak a minta 
előkészítésénél, befogásánál lépnek fel. Lényegesen 
befolyásolják a mérés eredményét mérés közben 
fellépő rezgések, a terhelés tartama, sebessége stb.

A minta előkészítése során elkerülhetetlen felü
leti megmunkálások: fűrészelés, darabolás, resze
lés, csiszolás, polírozás stb. az esetek többségében 
a felületi rétegek felkeményedését eredményezik. 
Ez — különösen kis terheléseknél — a mérés
ben 20—30%-os hibát okozhat. A polírozás idejé
nek növelése csökkenti a hatást, mivel a nagy 
mélységben ható, durva felületi megmunkálás nyo
mait fokozatosan eltávolítja. A roncsolt felületi 
rétegek kémiai lemaratása nem minden esetben
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használható, mivel rövid ideig tartó maratás nem 
távolít el megfelelő vastagságú réteget, hosszú 
maratás után pedig rendszerint igen egyenetlen 
felületek nyerhetők.

Néhány esetben megfigyelték, hogy a felület 
csiszolása után H időben csökken minden me
chanikai vagy kémiai felületkezelés nélkül is. Ge 
esetén pl. a csiszolt felület keménységének egyen
súlyi értékét 15 nap múlva éri el, a változás kb.
10—15%-os. Az egyensúlyi érték a marás ill. polí- 
rozás után kapott értéknek felel meg. A kemény
ségváltozást a

H = H„ — C exp (—cet) (33)

közelítő egyenlet írja le, ahol H0 a felület csiszolása 
után közvetlenül mért keménység, t  — az eltelt 
idő napokban, a pedig állandó. Si-nál hasonló 
változás szintén kimutatható, de jóval kisebb mér
tékű (1—2%).

A minta befogása szintén befolyásolhatja a mik- 
rokeménység értékét. A mintafelület síkjának me
rőlegesnek kell lennie a Knoop vagy Vickers gúla 
magasságvonalára. Ha ez a feltétel nem teljesül, 
a benyomat alakja az anizotrópiánál tárgyaltak
hoz hasonló torzulást szenved, és a két fázisátló 
nagysága eltérő lesz. Ilyenkor d2 helyett (dminm 
dmax) értéket használják fel a keménység megha
tározására, ami erősen redukálja a hibát.

Igen veszélyes és nehezen kimutatható hiba
forrást jelentenek az alacsony terhelési tartomány
ban (P <C 10 p) a berendezés rezgései. Ezek jelen
tős keménységcsökkenést okoznak, ui. az additív 
rezgési energia miatt a benyomat átmérője jelen
tősen megnő. Néhány fém, így pl. A1 esetén ala
csony terhelés tartományában fellépő rezgési hiba 
elérheti a 80%-ot is.

Kisebb mértékben, de befolyásolja a mérési ered
ményeket a terhelés sebessége és a terhelt állapot 
időtartama is. Hosszú terhelési idők növelik a 
rezgés okozta hiba valószínűségét, ugyanakkor fi
gyelembe kell venni a plasztikus deformáció idő
igényét is. Az utóbbi függ az anyagi minőségtől. 
Általában célszerű egy állandó, aránylag rövid 
időt (2—3 sec) megválasztani, mivel a rezgési hiba

sokkal nagyobb, mint a plasztikus folyás időtar
tamából eredő hiba.

A terhelés mérésének abszolút hibája már a 
H —P  görbe megváltoztatására vezet (1. 13. ábra). 
Különösen erős ez a kis terhelések tartományában, 
ahol a keménységmérés hibája elérheti a 100%-ot 
is. Nyilvánvaló, hogy a fentiekkel azonos hibát 
okoz a súlyskála eltolódása is. A görbék jellegét 
tekintve hasonló hibát okoz d pontatlan méré
se is, mely rendszerint a berendezés mikromé
terének pontatlanságából ered. Ez d elektronmik
roszkópos mérésével úgyszólván teljesen kiküszö
bölhető. d látszólagos rövidülését okozza a mik- 
roszkópobjektív feloldóképességének korlátozott 
volta is, melyet némileg kiegyenlít az ún. kontraszt
hiba. Ez annak a következtében lép fel, hogy a 
már tárgyalt anyagfeltorlódás miatt a reflexió 
folyamatosan változik a benyomat éle mentén. A 
feloldóképességből eredő hiba a hullámhosszon 
kívül a mikroszkópobjektív numerikus apertúrájá- 
tól és a benyomat a sarokszögétől függ. Abszolút 
értéke a szokásos berendezéseknél nem haladja 
meg a 0,4 gm-t.

A fenti hibák, ha némileg módosítva is, de meg
találhatók a karcolási keménységeknél is. I tt  kü
lönösen a karc élei mentén felhalmozódó anyag 
növeli meg a karcszélességet (1. 14. ábra) és okoz 
hibát. A b valódi értékét nagy pontossággal inter
ferencia mikroszkóppal lehet mérni. Kimutatták, 
hogy a karcolás sebességének növelésével különö
sen műanyagoknál a keménység növekedése ta
pasztalható. Ezt a folyamatot némileg kiegyen
líti a karcoláskor lokálisan jelentkező hőmórsék- 
letnövekedés, mely a keménység csökkenésével 
jár.
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FERDINÁND BRAUN 1850— 1918
PILLANTÁS AZTELEKTRONIKA ŐSKORÁBA

Horváth Árpád

A rádió, televízió, a félvezetők századunk legfon
tosabb technikai felfedezései, ill. találmányai, de 
alapelveiket már a XIX. században megismerték. 
A drótnélküli távírás, a félvezetők, valamint a 
képcső feltalálása körül dolgozó kutatók között 
messze kiemelkedik Ferdinand Braun német fizi
kus neve. A magyar fizika- és technikatörténeti 
irodalom nagyon szűkszavúan emlegette Braun 
nevét ezideig, azért a következőkben néhány 
oldalon megemlékezünk róla, hiszen felfedezései 
előkelő helyet biztosítanak neki a tudományok és 
a technika történetében. Egyébként 1968-ban 
múlt ötven éve, hogy meghalt.

Ferdinand Braun 1850-ben a németországi 
Fulda városkában tisztviselőcsaládban született; 
szülőháza 1945-ben pusztult el.

Gyerekkorában nem árult el különösebb képes
ségeket. 1859-ben a jól felszerelt fuldai gimná
ziumba íratták be, ahol igen jó erők tanítottak s 
ahonnét számos kiváló egyéniség került ki.

Braun 13 éves volt, amikor a lipcsei csata 50 
éves évfordulóját ünnepelték, de a fiú érdeklődését 
az üzembehelyezett új gázgyár sokkal jobban 
lekötötte, mint az ünnepség. 6 gázlámpa gyúlt ki 
a város terein, ami roppant büszkeséggel töltötte 
el a fuldaiakat.

Tanárai közé tartozott Dr. Wilhelm Gies, korá
nak egyik legjobb kísérletező fizikusa és előadója, 
akinek előadásaira még teológusok is jártak. 
Kristálytani előadásai, esti távcsöves csillagászati 
bemutatói hallatlanul felkeltették az élénk fantá
ziájú fiatal Braun érdeklődését a természettudo
mányok iránt.

1868-ban végzett Fuldában, ami után felsőbb 
tanulmányokra Marburgba került, ahol a fizikai 
gyakorlatok során, az akkor „kimerült bányá”- 
nak tartott akusztikával foglalkozott behatóan.

A fizika professzor akusztika-szeretetének talán 
az is oka volt, hogy világéktében operaénekes 
szeretett volna lenni, de vágya csak álom maradt. 
Egy idő múlva a tanulnivágyó fiatalember az ak
kor már 750 ezer lakost számláló Berlinbe költö
zött tanulmányai folytatására.

A berlini egyetemen ekkoriban közel 2000 hall
gató tanult, de csupán 263 foglalkozott mate
matikával és fizikával. Braun haza írt leveleiben 
érdekes előadásokról számolt be és megemlítette, 
hogy doktori értekezését a húrok rezgéséről írja.

A fizikusprofesszor — Gustav Magnus — la
boratóriumát saját költségén szerelte fel, majd 
Berlin városának ajándékozta azzal, hogy ő igaz
gatóként vezeti tovább. Valójában kevés hallgató 
tudott Berlinben korszerű gyakorlatokat végezni, 
hiszen Magnus összesen négy hallgatót fogadott 
be laboratóriumába, de az egyik Braun volt. Eb
ben a laborban dolgozott egy időben Helmholtz 
és Tyndall is, ahol a legteljesebb szabadság ural
kodott, fizetni sem kellett. Magnus akárhányszor 
vasárnap délelőtt is intézetében maradt és ott

szabadon, minden megkötöttségtől mentesen vi
tatkoztak, beszélgettek. Braun ekkor szülei kíván
ságára filozófiát is hallgatott, hogy tanári vizsgát 
tehessen, melynek letételére később visszaköltö
zött Marburgba.

1869-ben a berlini ipari akadémia —- későbbi 
technikai főiskola — állást ajánlott fel Braunnak, 
havi 25 tallér fizetéssel. I tt  dolgozta ki doktori 
értekezését. Szóbeli vizsgáját Helmholtz előtt tette 
le, aki az időközben elhunyt Magnus katedráját 
átvette. Braun dolgozata A rezgő húrok vizsgálata 
volt. Egyébként Helmholtz első doktorandusa 
ő volt.

Braun a rezgő húrok vizsgálatára készüléket 
próbált összeállítani, amelynek lengő része vagy 
nagyon kicsiny tömegű, vagy egyáltalán nincs is 
—- számításbajövő — tömege. Ez volt alapgondola
ta az 1897-ben megalkotott Braun-féle katódsuga- 
ras csőnek is.

Az 1870/71-es háború után a német egyetemek
ről számos oktató költözött Strasbourg-ba s az 
akkor bekövetkezett üresedések során Braun 
Wurzburgba került, ahol két termékeny esztendőt 
töltött.

Würzburgban kezdett az elektromos vezetőkkel 
foglalkozni. Akkoriban „fémes” és „elektroliti- 
kus” vezetőkről beszéltek. Braun figyelmét a meg
olvasztott sókristályok és a sók vizes oldatainak 
tulajdonságai annyira lekötötték, hogy sok egyéb 
foglalkozása mellett kedvvel űzött szépirodalmi 
tevékenységét is felfüggesztette.

Ma már kevesen tudják t. i., hogy Braun ver
seket írt, évekig dolgozott a híres Fliegende 
Blätter-nek és mint ismeretterjesztő író is figye
lemre méltó sikereket ért el. Mindezzel egyidejűleg 
Poggendorff híres lapjába az Annalen der Physik 
und Chemie-be is dolgozott. A Fliegendeben 1874- 
ben jelent meg utoljára cikke.

A vezetőképesség vizsgálata során törvényt, 
vagy tételt nem fedezett ugyan fel, de vizsgála
tairól több figyelemre méltó cikke jelent meg.

Würzburgból pályázat útján a leipzigi gimná
ziumba került. Főleg azért iparkodott nagyobb 
városba jutni, hogy korának jelentékenyebb ku
tatóival személyes kapcsolatba kerülhessen. Ér
demes megjegyezni, hogy würzburgi utóda az 
akkor 35 éves Kohlrausch építette az új fizikai 
intézetet, melyben 1895-ben Röntgen nevezetes 
felfedezéséhez eljutott.

Braun a leipzigi Thomas gimnáziumban 1874-től 
1877-ig tanított; heti 20 órája mellett elegendő 
ideje maradt laboratóriumi munkára is.

Az ásványok vezetőképességét tanulmányozva 
tapasztalta, hogy a szabálytalan alakú darabok 
megfelelő befogása nehézkes, azért megpróbálko
zott az ásvány felületébe csavarozott kontaktu
sokkal, majd a besüllyesztett lyukakba öntött 
higannyal, végül, hogy minden ásványt azonos 
feltételek közt vizsgálhasson, az áram ki- és be



vezetésére kétoldalt rugóalakúra formált ezüst
drótokat alkalmazott.

Ez az egyszerű, de praktikus megoldás váratlan 
felfedezéshez vezetett. A fémszulfid ásványok pél
dául a fenti elrendezés esetén különös sajátságot 
mutattak, egyenirányítókká váltak. Röviden szól
va: a félvezető ásványok egyenirányító tulajdonsá
gait fedezte fel, másszóval megalkotta az első kristály - 
detektort, a tranzisztor ősét.

Ma már tudjuk, hogy a félvezetők belső szer
kezete elektromos instabilitást mutat és azért az 
egyik irányban vezetőként, másikban szigetelőként 
szerepelnek; félvezetők kombinációja, megfelelő 
elektródákkal és feszültségekkel adja a tranzisztort. 
A félvezetők fontosságát senkinek sem kell ma
gyarázni, de a felfedezés idején csupán tudományos 
jelentőségűnek tartották.

Braun hagyatékában nem találtak olyan írást, 
amiből megtudnánk, hogyan fedezte fel a félve
zetés jelenségét, szóbeli közlés sem őrzi a felfe
dezés emlékét.

Az ásványok vezetőképességének vizsgálata so
rán a „Wiedamann-féle busszolá”-t használta, 
melynek mutatója az áramiránytól függően jobbra, 
vagy balra lendül ki, tehát alkalmas lehetett az 
egyenirányító effektus jelzésére. Braun az áram
forrásként használt Bunsen elemet és a mérő
műszert többször kicserélte, elrendezést változ
tatott, hogy megfigyelése helyességéről meggyő
ződjék, mert úgy látta, felfedezése ellentétet mu
tat Ohm törvényével, amit megmagyarázni egyelő
re sem ő, sem más nem tudott.

1874-ben, a felfedezés idejében túlkorainak lát
szott a félvezetőkkel való behatóbb foglalkozás. 
Braun életének kutatói úgy vélik, a félvezetés 
felfedezése Würzburgban történt, az erről szóló 
cikk Poggendorff lapjában az 1874—75. év for
dulóján jelent meg. A kísérleteket feltehetően nem 
az iskolában, hanem lakásán végezte.

A felfedezés technikai jelentőségét illetően, mai 
szemmel nézve, „ismeretterjesztő” módon ma
gyarázva, olyan vasútvonalra gondolhatunk, amely
nek építését több szakaszon megkezdték, de a kez
dőállomáshoz az elkészült szakaszoknak még 
nincs kapcsolata. A félvezetők megismerése idején 
hiányzott a technikai alapépítmény, azért mű
szaki alkalmazásra még évtizedekig nem kerül
hetett sor.

A félvezetők megismerése Braun nevét nem- 
csupán a folyóiratolvasó fizikusok, hanem a nagy- 
közönség előtt is ismertté tette, ha nem is híressé. 
Könyvkiadók keresték fel, írjon népszerű, tudo
mányos ismeretterjesztő munkát, amit jól el le
het adni és ami hozzájárul a közműveltség ter
jesztéséhez. Braun elvállalta, és 1875 októberére 
még is jelent a 420 oldalas Der Junge Mathemati
ker und Naturforscher című gazdagon illusztrált 
könyve, melyben ,,24 szórakoztató este” leírása 
során egy természettudományokban jártas család- 
apa gyerekeinek természeti jelenségeket magyaráz 
meg, kísérletek bemutatásával kísérve. A család
tagok fizikai, növénytani, kémiai kísérleteket vé
geznek. A könyv figyelemre méltó kísérlet volt

közel 100 évvel ezelőtt a természettudományi 
ismeretterjesztés kibővítésére. Az estéket rendező 
apa alakja elnagyolt volt, ami a 25. éves szerzőtől 
nem vehető rossz néven, hiszen nem szépirodal
mat akart művelni, de a kísérletek leírása kifogás
talan. A könyvet 6 év múltán újból kiadták.

A félvezetőkhöz visszatérve még annyit, hogy 
ha a felfedezést Kirchhoff, vagy Helmholtz jelenti 
be, bizonyára világszenzáció lett volna belőle, 
így — minthogy a felfedező túlságosan fiatal volt 
még — a figyelem ellankadt, műszaki alkalmazásra 
senki sem gondolt, mert a váltakozóáramok egyen- 
iránvításának gazdasági szüksége még nem jelent
kezett. Érdekes különben, hogy több kutató két
ségbevonta a megfigyelések helyességét, mások 
viszont kiálltak mellette. Ez utóbbiak között volt 
a Cambridge-ban dolgozó 25 éves Clark Maxwell, 
Németországban pedig Werner Siemens.

1876- ban Braun a Naturforschende Gesellschaft- 
ban előadást tartott „a rugalmas utóhatás” címen. 
A probléma, melyet tárgyalt a sajtolószerszámok
ban bekövetkezett alakváltozásokról szólt. Bizo
nyos esetekben a sajtolt anyag egy idő múlva 
visszanyerte eredeti alakját, amit Braun úgy fo
gott fel, mint egy hosszú időtartamú rezgést, 
illetve egyetlen rezgés amplitúdójának felét. A hú
rok másodpercenkint több százat rezeghetnek, az 
összenyomott, majd alakját visszanyerő fémdarab 
több óra — nap — alatt egy fél .amplitúdójú rez
gést végez.

1877- ben Braun pályázat útján megkapta a mar- 
burgi egyetem rendkívül tanári állását. Érdekes, 
hogy a katedrát nem tudományos eredményei 
alapján ítélték oda, hanem — ismeretterjesztő — 
könyvéért, mert — szólt az indoklás — „előadása 
oly világos és érdekes, amilyen csak született 
pedagógusé lehet” .

A fiatal professzornak a középiskolából az egye
temre történt átmenet nem okozott gondot, bár 
fizikai előadásaival párhuzamosan a madarakról 
és ásványokról is előadásokat kellett tartania. 
Fizikából „Az elektromosság és mágnesesség elmé
lete”, „a galvanizmus elmélete” és „A fény ma
tematikai elmélete” címen tartott kollégiumokat.

1879-ben a strasbourgi egyetem fizikusa Conrad 
Röntgen Giessenben kapott katedrát s helyére 
Braunt hívták meg. Marburgból távozva az ottani 
egyetemen az elektromosságtani előadások abbama
radtak s a hallgatók száma rohamosan lecsökkent.

Braun 1880-ban kezdte meg Strasbourgban elő
adásait „Az elektrosztatika és mágnesség elmé
lete,” majd a „Mechanikai hőelmélet” és „A fény 
elmélete” címen.

Strasbourgban folytatta a félvezetőknek vál
takozóárammal és lüktető egyenárammal való 
vizsgálatát, amiről 1883-ban cikke jelent meg az 
Annalen-ben „Megjegyzések a szilárd testeknek 
egysarki vezetéséről” címen. Ez volt a félvezetők
ről szóló negyedik és egyben utolsó tanulmánya. 
Bizonyos, amit az ő idejében elméletileg és gya
korlatilag ki lehetett kutatni, ő megtette annyira, 
hogy közel 50 éven át eredményeihez nem tudtak 
semmit hozzátenni.
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Az 1882-ik év végén újabb vándorlás követ
kezett, a karlsruhei politechnikumba került a még 
fiatal professor (33 éves ekkor). Ahogy a Stras
bourg! állomáson ottani barátaitól búcsúzott, be
futott a párizsi expresszvonat. Sötéthajú fiatal
ember szállt ki belőle: Nikola Tesla, aki a Con
tinental Edison Company megbízottjaként érke
zett, hogy az állomásépület villanyvilágításának 
berendezését vezesse, új villamostelepeket szerel
jen fel, mert az eredeti felrobbant. (Lehet, hogy 
kazánrobbanás történt, lehet, hogy a dinamó 
forgórésze repült szét, ami megtörtént abban az 
időben másutt is.) Tesla egy évig maradt Stras- 
bourgban s közben vállalatának az állomás köze
lében levő műhelyében megszerkesztette első vál
takozóáramú motorját.

Mi történik, ha . . . a kiváló gyakorlati érzékű 
Tesla és az elméleti téren felülmúlhatatlan Braun 
ekkor találkoznak, együtt dolgoznak . . .  de sajnos 
ez a találkozás csak 32 év múltán valósult meg.

1883—1885 között a karlsruhei ipariskolában töl
tött munkaévek után 1885-ben Tübingenbe került

A karlsruhei évek alatt jelent meg „Olvadt 
fémfürdők termoelektromos tulajdonságai” című 
tanulmánya; mely vizsgálataihoz pyrométert is 
szerkesztett. Ez oly jól sikerült, hogy egy műhely 
sorozatban gyártotta és némi anyagi sikert is ho
zott a feltalálónak. Vállalat alakult a műszer gyár
tására ,,Hartmann & Braun Fabrik elektro-tech- 
nischer Apparate” cégjelzéssel.

Mielőtt továbbmennénk egy kis kitérőt kell 
tenni.

Mialatt Braun Tübingenben dolgozottKarlsruhe- 
ban, Heinrich Hertz új ,,szikramikrométer”-rel 
kísérletezett. 1886. október 25-én kezdte meg kí
sérleteit a sűrítők kisülésekor keletkezett szik
ra pontos hosszának megmérésével. Hamarosan 
észrevette, hogy ha a készülék közelében drótból 
való — egy ponton felvágott — gyűrű volt, 
„mellékszikra” keletkezett, ha a drótvégek közötti 
légrés elég kicsiny volt. Hertz a gyűrűt távolabb 
vitte a sűrítőtői és bámulva látta, hogy a „mellék
szikra” akkor is jelentkezik. Hertz az Annalen 
1887. május 15-i számában ismertette megfigyelé
seit; ugyanebben a számban Braun hőtani kísér
leteiről számolt be.

Braun és Hertz személyesen is megismerkedtek, 
de Braun nem foglalkozott Hertz kísérleteivel, 
mert intézetének laboratóriuma túlságosan kicsiny 
volt az ilyen természetű vizsgálatokhoz.

Időközben a Neckar mentén végzett kőszén
kutató mélyfúrásokban Braun hőmérsékletméré
seket végzett a „geotermikus gradiens” tanulmá
nyozására. Hőmérője zárt edény volt, melyet le
eresztettek a fúrólyukba amikor a felmelegedő 
higany kifolyt az edényből és a súlyveszteségből 
lehetett a hőmérsékletet meghatározni. Eljárása 
nehézkes, de pontos módszernek bizonyult.

Az 1895-ik esztendő „tübingai invázió”-t hozott 
Strasbourgba, ahol a Braun család, összesen 8 sze
mély végleg letelepedett.

Az 1894-ik év súlyos veszteségeket hozott a fi
zikának, ekkor halt meg August Kundt -— Braun

Elektrisch« Pyrometer nach Prof. »raun.

1. ábra. Braun-fóle pirométer. Hartmann & Braun 
1893-as katalógus képe

egykori professzora — Berlinben, Heinrich Hertz 
Bonnban, alig 37 éves korában, vérmérgezés kö
vetkeztében és Helmholtz Berlinben 73 éves korá
ban. A neves fizikaprofesszorok halála tovább- 
mozdított egész sor tudóst, így került Braun 1895- 
ben ismét Strasbourgba. Az itteni új intézetben 
szereltek fel először váltakozóáramú berendezé
seket — motordinamó stb. — ami Braun labora
tóriumát az akkori idők legmodernebb kutató- 
intézetévé tette.

Braun 1896-ban olvasott először Röntgen kísér
leteiről, ami akkor lázbahozta a világot. Stras- 
bourgban ekkor az 1096 hallgató közül minden 
tizedik külföldi volt, sokan tanultak itt Oroszor
szágból, Amerikából is. Számos színes hallgatója 
is volt az egyetemnek.

A Strasbourgi Fizikai Intézetben — Braun 
intézete — 1896-ban kezdték meg a „csősugarak” 
vizsgálatát. Ekkor érkezett meg a bonn-i „Franz 
Müller, Geissler Nachf.” cégtől faládában az 50 
centiméter hosszú különös formájú, belül csillogó 
fémrészekkel felszerelt cső. Zenneck, Braun mecha
nikusa bontotta ki és sokáig nézték elgondolkodva 
az új találmányt, az üvegtechnika mesterművét, 
a Röntgencsövet.

A csövet statikus elektromos géppel hozták 
működésbe. A cső még nyitott volt s üzem közben 
szivattyúzták ki a levegőt (demonstrálás céljából) 
s nemsokára megjelent a világítóernyőn a világos
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folt. Ekkor történt, hogy a közelben levő elektro
mágnes hatására az ernyőn levő kép mozogni kez
dett.

Izgalmas pillanatok következtek. Az elektro
mágnesben a strasbourgi villanytelepen fejlesztett 
50 periodusú váltakozóáram keringett s a körül- 
állók osztatlan bámulatától kísérve megjelent az 
ernyőn a sínusgörbe. Ekkor Braun hangvillát ho
zatott, melynek rezgése ugyancsak 50 másodper
cenként és a forgótükör kivetítette a rezgés okozta 
hullámvonalat, ami szintén sínusgörbét mutatott.

„Professzor úr, úgy gondolom — mondta egyik 
munkatárs — ön most egy nagy dolgot fedezett 
fel” .

így jutott el Braun a leggyakorlatibb felfe
dezéshez a világhírűvé vált katódsugaras oszcil
loszkóphoz, melynek első leírása az Annalen der 
Physik und Chemie 1897. február 15-i számában 
jelent meg.

A Wiedemann-féle Annalen-ben Bernhard 
Walter cikket írt. „Indukciós készülékek folya
matai” címen, melyben megjegyezte, hogy a rez
gési jelenségek „viszonylag könnyen tanulmányoz
hatók a Ferdinand Braun professzor úr által kidol
gozott katódsugárcsővel”. Ebben a tanulmányban 
jelent meg először a „Braunsche Rőhre” , azaz 
Braun-féle cső elnevezés.

Braun a róla elnevezett csövet elsősorban a vál
takozóáramok, illetve változó feszültségű áramok 
vizsgálatára és demonstrálására szerkesztette. Rez
gések bemutatására, jegyzésére már előbb is sok
féle készüléket állítottak össze, de minden olyan 
készülék, amely elmozduló súlyos alkatrészekkel 
— vasmag, tekercs, tükör — dolgozik, a tehetetlen 
tömeg miatt nem lehet pontos. Azonkívül a ké
szülékek roppant bonyolultak és drágák is voltak 
s a legkorszerűbbet sem lehetett már 10 000/sec 
rezgésszámnál használni.

1897 júliusa és októbere között Braun Ameriká
ban tartózkodott, ahova a British Association for 
the Advancement of Science meghívására utazott. 
Űtközben sokat fényképezett, ezek a képek ma is 
megvannak.

IS. (Jeber e in  V erfa h ren  nur D em on stra tion  und 
sum Studium , des seitlich en  V erlaufes var iab ler  

StrOme; von F e r d in a n d .  B r a u n .

1; D ie  im  F o lg e n d e n  b e s c h r ie b e n e  M e th o d e  b e n u tz t  die  
A b le n k b a r k e i t  d e r  K a th o d e n s t r a h le n  d u rc h  m a g n e tis c h e  K rä fte . 
D ie s e  S t r a h l e n  w u rd e n  in  R ö h re n  e rz e u g t ,  v o n  d e re n  e in e r  ich  die  
M a a sse  a n g e b e ,  d a  m i r  d ie s e  d ie  im  a llg e m e in e n  g ü n s tig s te n  
z u  s e in  s c h e in e n  ( F ig .  1). K  i s t  d ie  K a th o d e  a u s  A lu m in iu m 
b le c h ,  A  A n o d e ,  C  e in  A lu m in iu m d ia p h r a g m a ;  O e ffn u n g  des 
L o c h e s  =  2  m m . JD e in  m i t  p h o s p h o re s c i r e n d e r  F a r b e  ü b e r
z o g e n e r  G lim m e rs c h irm .  D ie  G la s w a n d  B  m u s s  m ö g lic h s t 
g le ic h m ä s s ig  u n d  o h n e  K n o te n ,  d e r  p h o s p h o re s c ire n d e  S c h irm

Fig. 1.

2. ábra. Braun-féle cső első leírása az Annalen der Physik 
u. Chemie 1897. február 15-i számában.

A találmányok történetében jól ismert elsőbb
ségi vita és huzavona ezúttal sem maradhatott el. 
A Wiedemann-féle Annalen-ben Albert Hess 
francia kutató cikket közölt, melyben kijelentette, 
hogy ő már 3 évvel előbb megalkotta a szerinte 
tévesen Braunról elnevezett katódsugaras oszcil
loszkópot. A dolognak Braun és munkatársai utá
nanéztek és kiderült, hogy Hess készülékében nem 
foszforeszkáló ernyőt, hanem bonyolult elrende
zésű fényképezőlemezt használt, tehát a Braun-féle 
cső jellegzetessége az ernyő — ami később a TV 
képcsőben is megjelent -— hiányzott belőle.

A katódsugaras oszcilloszkópot hamarosan sok
féle tudományos és gyakorlati célra felhasználták. 
Egyik ilyen alkalmazás volt a tüzérségi mérőszá
zadoknál a csőtorkolattűz és hangbeérkezés, vala
mint a löveg hátrarugásakor keltett rengéshullám 
érkezési idejének meghatározása, a különféle gene
rátorok áramának ellenőrzése. Napjainkban a lo
kátor, radar, loran készülékek és legfőképpen a kép
cső az, ami a csövet jóformán mindenki számára 
ismertté tette. A „távolbalátó” mindaddig megold
hatatlan maradt, amíg mechanikus alkatrészekkel 
próbálták a képalkotást — képbontást — létre
hozni. A Nipkow tárcsa bár rendkívül szellemes 
berendezés volt, a katódsugárral nem vehette fel 
a versenyt. A „katódsugaras oszcillográf” ma min
den villamossági laboratórium legfontosabb mű
szere. Egyik legújabb alkalmazása a „telluromé- 
ter” , mellyel a geodéziában lehet nagy távolsá
gokat az irányított elektromágneses hullámok ki
indulása és visszaérkezése közötti idő meghatáro
zásával végezni. Hasonló készülék szolgál tenger
alattjárókon az ellenséges hajók helyének megál
lapítására — Sonar berendezés — valamint jég
alatti hajózáskor a tengerfenék és jégtakaró egy- 
mástóli távolságának meghatározására.

Dr. W. Rogowski professzor vezetésével hét
tagú kutatócsoport — Achenben — foglalkozott 
elsősorban a cső gyakorlati használatbavételével. 
Parányi csövektől kezdve egészen a cambridgei 
egyetem 3 tonna súlyú műszeréig — melyet nagy- 
feszültségű vezetékek rövidzárlatainak tanulmá
nyozására készítettek — rengeteg berendezés ké
szült. 1905-ben Wehnelt feltalálta az izzókatódos 
elektronforrást és az elektrosztatikus sugárirá
nyítást.

Braun két asszisztense Max Dieckmann és Gus
tav Glage hamarosan megtalálták a képtáviratozás 
módját és 1906-ban szabadalmaztatták készülé
küket „írás és más jelek továbbítása katódsugár
csővel címen.

3. ábra. Braun-féle cső első kivitele. R. Me Weston féle 
gyűjtemény. Történelmi vákuumcsövek múzeuma Ame

rikában .
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4. ábra. Braun-féle rezgőkör.

Az eredeti — legrégibb — Braun-katódsugárcső 
az amerikai Történelmi vákuumcsövek gyűjte
ményében (R. Me V. Weston) található.

A századforduló évei a drótnélküli táviratozás 
kifejlesztésének nagy esztendei voltak.

A „szikratávíró” Hertz eredményeiből született 
meg. Kifejlesztése körül Alexander Popovnak és 
Guglielmo Marconinak a kutatásai, eredményei 
közismertek. 1890-ben sikerült Edoudard Branly- 
nek üvegcsőbe töltött, ezüstdugókkal közrefogott 
fémporral — koherer — ,,hullámjelző”-t összeál
lítani, amit azután sokan, sokféleképpen tökéle
tesítettek. A 90-es évek közepén a koherer készítés 
valóságos titkos tudománynak számított, hiszen 
a drótnélküli táviratozás megoldása súlyos pén
zeket ígért, a feltalálók tehát titkolóztak.

Braun a strasbourgi erődöv egyik árkában, össze- 
szegelt deszkabódéban kezdte meg kísérleteit 
a szikratávíróval. 1898. július 12-én „távírórend
szer vezeték nélkül” címen szabadalmat kapott. 
Kísérleteit a híres Stollwerck cukorkagyár egyik 
tulajdonosa támogatta anyagilag. Braun korszak- 
alkotó találmánya a rezgőkörnek az antennával 
való induktív kapcsolat megoldása volt. A „hul
lámkeltés” eszközéül a „Braun-féle rezgőkör”-t 
szerkesztette meg.

Braun élete ettől kezdve a rádiózás kifejlesztő
nek jegyében zajlott. Vállalat alakult találmányai 
kihasználására és ez a vállalat a Marconi társa
sággal áldatlan pereket folytatott. Az idők során 
hajókat, sőt léghajókat is felszereltek szikratávíró
val. Régi kép mutatja a Bodeni tó felett szálló 
léghajó és a földi szikratávíró közötti kapcsolat 
létrehozásán fáradozó társaságot, melynek egyik 
tagja ekkor az orosz — nálunk is jól ismert — 
Papalexi volt. Papalexi ekkor Braun intézetében 
spektroszkópiával és a Röntgensugárzás tanulmá
nyozásával foglalkozott.

Érdekes, jellemző anekdota emléke maradt meg 
a rádiózás korai időszakában. John Ambrose 
Fleming londoni fizikusprofesszor előadást tartott 
a Society of Arts ülésén Londonban arról, hogy 
az újrendszerű Marconi szikratávíróállomásokat 
nem lehet idegen adóval zavarni. Bizonyítékul hall

5. ábra. Szikratávíró kísérletek a Bodeni tó felett repülő 
Zeppelin léghajó és a földi állomás között. Balra ülő alak 

Papalexi, jobbra tőle Braun.

gatóinak megmutatta a távírókészülék Morse sza
lagját, amelyre a Poldhu-ban levő nagy állomás 
adását vették fel. A professzor és a hallgatóság 
legnagyobb megrökönyödésére a várt szöveg he
lyett Nevil Maskelyn londoni fizikus játékszer
számba menő kicsiny készülékével a szomszédban 
leadott szöveg jelent meg: humbug, humbug, 
humbug.

A koherer helyett 1899-ben Braun ajánlotta 
az egyenirányító hatást felmutató kristály detek
tort és ezzel egyidejűleg a táviratok vételére a szo
kásos távírógép helyett fejhallgatót próbált ki. 
A kristálydetektortól vezetett az út a tranzisz
torig.

Az akkor használt — szikrával keltett —„csilla
pított” elektromágneses hullámok helyett Braun 
ajánlott elsőízben „csillapítatlan” hullámokat. 
Ezek keltésére 1908-ban már körforgó gépeket 
kezdtek alkalmazni, számos új rendszer, készülék, 
műszer jelent meg, egyszóval forrt, pezsgett a tu 
dományos műszaki élet.

Braun számos kísérletet végzett irányított rádió
adással, és 1903—1905 között a fény és elektro-

6. ábra. Az első katódsugaras oszcilloszkópfelvétel. Braun 
felvétele.
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megkapta a

7. ábra. Braun a katedrán.

mos hullámok azonos természetének igazolására 
kísérletsorozatot végzett.

Említsük meg, hogy 1905 és 1908 között tanít
ványa volt Albert Schweitzer is.

A TUDÓS ÉS AZ INFORMÁCIÓ II.

A kutatási jelentés

A műszaki kutatás információ-közlő eszközei kö
zött is megtaláljuk az előzőekben ismertetett do
kumentum típusokat, de az uralkodó dokumentum 
műfaj a kutatási jelentés. E dokumentum típus 
informatív erejű a tudományos dolgozók, kutató 
mérnökök, technikusok számára és a kutatást 
adminisztratív eszközökkel irányító vezetők szá
mára. Céljuk főleg az adminisztratív vezetők tájé
koztatása. Korábban csupán az ő döntéseik meg
hozatalára „tudományos hírszerzés”-re szolgáltak. 
A műszaki szakemberek információszerzésében 
való felhasználásuk eredete az ipar célszerű fesz
telenségében rejlik, mely abból fakad, hogy a szak
emberek kevésbé érdekeltek az elméleti kutatás
ban, mint abban, hogy az eredmények gyors gyakor
lati alkalmazást nyerjenek. Az információ-szerzés 
problémája itt súlyosabb, mint az alapkutatással 
foglalkozó tudós esetében, mert a kutató tudós 
rendszerint igen szűk szakterületről igényel irodal
mat, míg a műszaki szakember egyszerre több 
tudományterületről igyekszik tájékozódni. Hely
zetét megnehezíti, hogy minden szervezet külön
böző formában kezeli és tárja fel kutatási jelenté
seit. Főleg az a probléma, hogy az egyes szerveze
tek, szervek, intézmények nem egyforma súllyal 
foglalkoznak kutatási jelentéseikkel.

A DÓD (Defense of Department) Fegyveres 
Erők Műszaki Információs Szerve (Armed Services 
Technical Information Agency =  ASTIA), nem 
több, mint 40%-át gyűjti azoknak a jelentéseknek,

1909-ben — december 10-én 
Nobel-díjat.

1913- ban tökéletesítette a keretantennát.
1914- ben a világháború előestéjén a Zeppelin 

léghajók rádióberendezését tökéletesítette.
Két legkedvesebb tanítványa: Mandelstam és 

Papalexi oroszok voltak. Okét 1914 júniusában 
,,fegyvergyakorlat”-ra hazahívták s nem is tértek 
többé vissza. Mandelstam a forradalom után az 
odesszai Politechnikai Intézet professzora lett, 
1925-ben a moszkvai egyetemre nevezték ki, 
1944-ben halt meg 65 éves korában. Papalexi -— 
könyvét nálunk is jól ismerik — 1923-ban az új 
leningrádi Központi Rádió-Laboratóriumban, majd 
a leningrádi technikai főiskolán tanított. 1947-ben 
halt meg. Ö képviselte a kelet-európai országok
ban a „Braun-féle iskolát” .

Braun a világháború elején — az akkor még 
semleges — Amerikába utazott. Amikor a hadi
állapot Németország és Amerika között bekövet
kezett a kintlevő német állampolgárokat inter
nálták, őt, a „nobeldíjas Braun-t” békénhagy- 
ták és aránylag nyugodt körülmények között élt 
New Yorkbaií 1918. április 20-án bekövetkezett 
haláláig.

Csaba Mária
ELTE Könyvtártudományi Tanszék

amelyek a DÓD kutatási és fejlesztési tervének 
melléktermékei.

Az AEG Műszaki Információs részlege (Division 
of Technical Information Extension =  DTIE), 
nemcsak az összes, az AEC által kiadott jelentést 
gyűjti, de az összes olyan publikált és nem publi
kált kiadványt, melyek a nukleáris tudományokkal 
és technológiával foglalkoznak.

Az NSF nem tesz külön lépéseket azért, hogy 
összegyűjtse és hozzáférhetővé tegye azokat a 
közleményeket, melyek az általa támogatott kuta
tásokból erednek.

A NIH (National Institutes of Health) kutatási 
eredményeinek 60—70%-át publikálja, s csak a 
zárójelentéseket tartja arra érdemesnek, hogy szak
emberek között körözze.

Ellenőrzésükben és feltárásukban tartalmi sajá
tosságaik, főleg az a vonásuk, hogy hivatalos 
jellegűek, nehézségeket okoznak. Jelentős részük 
titkos vagy bizalmas jellegű információt hordoz. Az 
új eredmények terjesztése egyes esetekben — pl. 
szabadalmaztatás előtt, hátrányokkal járhat. 
Terjesztésük gazdasági, politikai okok miatt ne
héz. Minden intézet, minden ország kutatási jelen
tései általában hozzáférhetetlenek a nagy nyilvá
nosság számára. Sokkal kisebb körben terjesztik, 
mint a preprinteket; bibliográfiai ellenőrzésük 
csak részben megoldott és országonként változó.

Az USÁ-ban ,,. . . a szerződések alapján létrehozott tu
dományos és műszaki információk a Szövetségi Kormány 
tulajdonába jvának és további terjesztésüket a szerződő hiva
talok határozzák, meg, s mivel technikai információkról van
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szó, a tulajdonjogra hivatkozva hasznos információkat tar
tanak vissza a tájékoztatási rendszerből. A tulajdonjog a 
kormány szerződések esetében bonyolult és nehéz jogi kérdé
seket vet fel, amelyek túlmennek az információ-átadás kérdé
sein.'”[.5]

Mivel a támogató és felettes hatóságok admi
nisztratív okokból mindig kapnak jelentéseket, 
viszont mindenki más csak rendszertelenül, vagy 
egyáltalán nem jut hozzá, csak egy megoldás lehet
séges: a felettes szervek egy közös depozitorba 
adnák a kutatási jelentéseket, vagy ők maguk 
egy-egy területre vonatkozóan depozitorokká vál
nának és vállalnák az ezzel kapcsolatos feladato
kat. Eltekintve az „osztályozott” (nem terjeszt
hető) és titkos anyagokból, még így is szép szám
mal marad feltárandó dokumentum: és ez az 
anyagmennyiség évről-évre 30—40%-kal nő.

Pirog Wojcieh becslése szerint 1985-ig 
a nem publikált dokumentumok kb. 250 000 kötetet 
az időszaki kiadványok kb. 100 000 kötetet
szabadalmi leírások kb. 100 000 kötetet

tesznek ki.

A depozitor rendszer az AEC, DÓD és a NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) 
állami műszaki kutatási jelentéseire kiterjedően 
már működik. Regionális depozitoriumaik hozzá
férhetővé teszik a kormányszervek technikai jelen
tés anyagát a nagyközönség számára is.

A Weinberg elgondolás szerint a jelenlegi nagy 
kormánydepozitoriumok — mint pl. az ASTIA, a 
DTIE s a NASA Tudományos és Műszaki Infor
mációs Szerve az OSTI (Office of Scientific and 
Technical Information), elsősorban a dokumen
tumok terjesztői lennének. Fő funkciójuk ezen
kívül az lenne, hogy bibliográfiai tájékoztatást 
nyújtsanak az anyagról, úgy mint a Szövetségi 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Clearing- 
intézete (Clearinghouse for Federal Scientific and 
Technical Information =  CFST), mely évente töhb 
mint 50 000 kutatási jelentést és beszámolót gyűjt 
össze (emellett tájékoztatást nyújt az USA-ban 
állami dotációval végzett kutatásokról). A CFST 
kéthetenként megjelenő kiadványában közzéteszi 
az összegyűjtött beszámolók és jelentések referá
tumait U. S. Government Research and Develop
ment Reports címmel.

A regionális depozitorium példájára külföldi 
központokat lehetne létesíteni, melyek közvetíte
nék az országok nem publikált irodalmát egymás 
számára. Tárolhatnák és hozzáférhetővé tennék a 
fordításokat is. Ilyen jellegű központra van már 
példa: Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország 
közös költséggel az USA-ban dokumentációs köz
pontot állított fel, melynek az a feladata, hogy az 
Egyesült Államokban folyó kutatási tevékenységek 
eredményeit tartalmazó kutatási jelentéseket köz
vetítse a skandináv államoknak. Az intézet fontos
ságát mutatja, hogy a SCANDOC (Scandinavian 
Documentation Center — Skandináv Dokumen
tációs Központ) évi 35 ezer dollárt fordít az USA 
nem titkos kutatási jelentéseinek (melyeknek évi 
száma hozzávetőlegesen 25 000-re tehető) és be

jelentett szakfordításainak (melyek száma szintén 
kb. 25 000 évente) dokumentálására és terjeszté
sére.

3. Az információs centrumoké a jövő
Az Egyesült Államok tudományos tájékoztató 
rendszerének áttekintésekor láthattuk, hogy jelen
leg a Weinberg elgondolás alapján egy egységes, 
egész országra kiterjedő tájékoztatási rendszer 
kialakítására törekednek. A Weinberg bizottság 
Wigner Jenő magyar származásit Nobel díjas fizikus 
elképzelésére hivatkozva, a tudomány szerveződé
sét figyelembe véve tette meg javaslatait.

Wigner szerint a tudomány, részben az informá
ciós krízisre válaszként, társadalmi méretű átala
kuláson megy át, melynek eredményeképpen 
kialakul a tudományos és információs rendszer 
hierarchikus szervezete. Ez a hierarchikus rend
szer legalább két szintből áll. Az első szinten lesz
nek a „munkapad-tudósok”, akik elég szűk terüle
ten kísérletezéssel foglalkoznak és mindegyikük 
csak a velük hasonló területen dolgozó tudóssal 
cserél információt. A „munkapad-tudósok” egyes 
csoportjainak eredményét a tudósok egy követ
kező csoportja foglalná össze, tartaná felügyelet 
alatt, a „csoportvezetők” vagy „hivatalfőnökök” 
csoportja. Ezek a csoportvezetők kapcsolatban áll
nak egymással, információt cserélnek és ebben a 
vonatkozásban fenntartanák a kapcsolatot a 
„munkapad-tudósok” különböző csoportjai között. 
Elvben a hierarchiát ki lehetne terjeszteni a 
csoportvezetők csoportjaira is, melyek munkáját a 
„szuper csoportvezetők” kísérnék figyelemmel, s 
akik ugyancsak cserélnének információt egymás
sal, de az absztrakció magasabb fokán. A legfelső 
szint a filozófusok szintje. Weinberg szavaival: 
„A hagyományos dolgozó tudós apiramis alján van, 
aki majdnem mindent tud a majdnem semmiről, s 
amint haladunk felfelé a piramison, a tárgyi anyag 
mind absztraktabbá válik, míg el nem érjük a filo
zófus szintjét, aki majdnem semmit tud a majdnem 
mindenről.” [11]. Ez a felépítés lehetővé teszi az 
egyre magasabb szinteken való szintetizációt, s 
végső soron biztosíthatja a teljes áttekintést a 
tudomány egyes részei, sőt egésze felett. A létre
jövő elméleti eredmények a kutató tudós számára 
megvilágítják a már megtett utat s mintegy meg
mutatják a fejlődés irányát. Az elméletiek pedig 
rendszeresen összefoglalva a szétszórt eredménye
ket, az valóság újabb és újabb területét ismerhe
tik meg.

íg y  például a fizikában az elméleti fizikus centrális 
szerepet játszik az információs krízis megoldásában. Az 
elméletek egyrészt elmélyítik a kísérleti jelenségek meg
értését. másrészt egy leegyszerűsítstt vázat adnak, melyre 
fel lehet aggatni a kísérleti adatok sokaságát. Az elemi
rész fizikában ma már több, mint 150 elemi részecske 
(mezonok, ritka részecskék, rezonanciák és ritka rezo
nanciák) ismeretes és számuk állandóan nő. Bárki szá
mára, aki nem dolgozik aktívan a területen, de még az 
aktívan dolgozók számára is (pl. a részecskék nyomait 
buborék és szikrakamrában megfigyelő kísérleti fiziku
sok) ijesztő feladat különbséget tenni 2  és A között vagy 
emlékezni a sokféle mezon kísérletileg megállapított
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kvantumszámaira. De Gell-Mann és Ne’eman 19(i2-ben 
felfedezett úgynevezett „nyolcas út” modellje, melyre 
valóban több évig tartó elméleti tanulmányozás után 
bukkantak rá, egy addig eltakart szabályszerűséget, 
sémát adott a fizikusok kezébe, melynek segítségével 
nem csupán mélyült tudásuk ezen részecskék tulajdon
ságaival kapcsolatban, de ugyanakkor képessé váltak 
arra is, hogy memorizálják azokat. Ebben az értelem
ben az elmélet az izolált kísérleti tények számára ke
retet adott.

A fenti példa lényegében a tudomány induktív mód
szerét illusztrálja.

Ma már a kísérleti adatok összegyűjtését nem 
képes elvégezni egyetlen tudós sem. Az indukciós 
módszer a ma tudományában jóval erősebben függ 
az információs rendszer hatékonyságától.

Az igényeket az USA-ban információs centru
mokkal próbálják kielégíteni. Az információs cent
rumot úgy definiálhatjuk, mint egy olyan szerve
zetet, mely megszerzi, raktározza, mutatóval 
látja el, besorolja és szintetizálja az adatokat és az 
információt. Az információs centrum fő termékei 
olyan közleményekben jelennek meg, mely kiér
tékeli, analizálja, összegzi és szintetizálja az adato
kat és az információkat egy speciális tudományos 
területen. A tájékoztatási központ tehát korláto
zott területről nyújt információkat; rendszeres 
időközökben kiadványokban referál a szakiroda- 
lomról, rendszerezve közli a megszűi’t, kritikailag 
ellenőrzött anyagot. Munkája az információk és 
nem a dokumentumok visszakeresése.

Weinberg meghatározása szerint: „A specializált 
információs centrum inkább műszaki intézet, mint műszaki 
könyvtár. A könyvtártól főleg abban különbözik, hogy a mun
katársaktól, akik használják, elvárják, hogy ismerik, még
pedig úgy, abban az értelemben, ahogy egy tudós ismeri annak 
az anyagnak a tartalmát, mely a központban van felhalmozva. 
A könyvtárosok eszközeit használja és nem tudja ellátni se
gítségük nélkül feladatát, de szempontjai a tudós szempont
jai.

A specializált információs központ hozzájárul központilag 
és közvetlenül azon tudományok előrehaladásához melyeket 
szolgál.”

-Jellegénél fogva az információs centrumot olyan 
helyen kell elhelyezni, ahol a tudomány aktív 
művelése folyik, például kutatóintézetekben és a 
fejlesztés centrumaiban, libben az elgondolásban 
az információs központ kapcsolja és értelmezi, 
vagy egyéb módon feldolgozza a folyóiratok, 
könyvtárak és a depozitorok anyagát. Míg a depo- 
zitoroknak inkább a kormányszervek, vagy kiadó- 
vállalatok mellett kell működniük, az információs 
centrumok a referáló folyóiratokkal együtt a nagy 
laboratóriumokban találnak ideális helyet.

Az információs centrumok fajtái
A centru mok kategorizálása nem mindig egyértelmű, 
mert a jellemző vonások keverednek. Néhol egye
sítik az elemző információs központ, a kutató 
könyvtárak és az adatközpontok vonásait. Van 
olyan információs központ, melynek adattára 
egyúttal az illető szakterület depozitora. Az infor
mációs centrumokat funkciójuk szerint lehet leg
könnyebben osztályozni:

— adat központokat,
— specializált vagy analizáló központokat,
— szelektív tájékoztató központokat külön

böztetünk meg.
Az adatközpontok nem elképzeléseket és eljáráso
kat, hanem adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel. 
Az egyik legkorábbi adatfeldolgozó központ készí
tette el az International Critical Tables-t. A Mag
fizikai Adatfeldolgozó Központ (Nuclear Data 
Project) igen jelentős mértékben járult hozzá az 
atommag héj modelljének kifejlesztéséhez. Ez a 
közjiont az Oak Ridge National Laboratory- 
ban működik, kiadványa a Nuclear Data Sheets. 
A Nuclear Data Sheets-ben jól meghatározott ada
tokat gyűjtenek össze, melyek tisztán illeszkednek 
a szélesebb fogalmi keretbe, az elméleti magfizika 
keretébe. A kiadvány karton formában jelenik meg. 
Egy-egy karton egy-egy atommag eddig mért ener
giaszintjeit tünteti fel. Nemzetközi megállapodás 
jött létre, melynek alapján a résztvevő országok 
intézetei beküldik a munkájuk során észlelt új 
jelenségek adatait. A központ ellenőrzi a mérést és 
ha szükséges, kijavítja, vagy kiegészíti az előző 
kartont — a javított kartonokat szétküldi azok
nak, akik részt vesznek a rendszer munkájában. 
A kiadványt nemzetközi szerkesztőbizottság állít
ja össze. (Magyar tagja Berényi Dénes). A régi 
kartont az újjal helyettesítve, naprakész, a jelen
legi kísérleti eredményeket tükröző rendszer áll a 
magfizikus rendelkezésére.
Analizáló központ. — A Lawrence Radiation La
boratory University of California, Berkeley és a 
CERN, Geneva intézetek vezető kísérleti fizikusai 
A. H. Rosenfeld irányításával közösen szerkesztik 
az ún. Rosenfeld táblázatot. A táblázatban, melyet 
kéthavonként adnak ki, az elemi részecskékre 
vonatkozó kísérleti adatokat sűrítik. Az egyes méré
sek eredményeit speciális gépi módszerekkel újra 
feldolgozzák, s az úgynevezett „világátlagot” 
adják meg, pontosan jelezve, hogy ehhez kiknek 
az adatait használták fel. Célja: állandóan a fizi
kusok rendelkezésére álljanak a legfrissebb adatok. 
(A szerkesztőbizottság nehézségekkel küzd, melyek 
abból fakadnak, hogy sok fizikus nem hajlandó 
eredményeit Rosenfeldék — s ezen keresztül a tájé
koztatás - rendelkezésére bocsátani.)

A szakemberek sokrétű tájékozódási igénye 
miatt különösen fontosak a műszaki információs 
centrumok. A szakirodalom áttekintésének igénye 
itt sem olyan széles körben jelentkezik, mint a 
technikai szakirodalom egésze, hanem annak csak 
egy-egy speciális része iránt nyilvánul meg. A mű
szaki specialistának valóban nem a szakirodalomra, 
hanem az abban foglalt információra van szüksége. 
A műszaki speciális információs központok a köz
ponti depozitóriumok fedezetével a műszaki tájé
koztatás domináns eszközévé válhatnak. 1964-ben 
több, mint 400 műszaki információs központ műkö
dött. Számuk a specializálódással párhuzamosan 
nő.

Weinberg felhívja a figyelmet arra, hogy bár a 
műszaki szakembereknek lenne a legnagyobb szükségük 
az információs központokra, a műszaki szakemberek lát-
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ták be legkevésbé az információs munkában való részvé
tel fontosságát.

A szelektív tájékoztatást végző központok egy szűk 
szakterület irodalmi termését figyelik, mind a pub
likált, mind a nem publikált irodalomra kiterjedő
en. A tájékoztatás személyre szóló, az egyes kuta
tó és tudós munkáját igyekszik megkönnyíteni az 
általa meghatározott részterület irodalmának fi
gyelésével és ennek az irodalomnak analizálásával, 
ha erre igény van. Az információs központnak 
érdeke, hogy tudomást szerezzen minden publiká
cióról, mely a kérdéses szakterületen közlésre ke
rült, a tárgykörben egyezteti és átvizsgálja az in
formációkat és előfizetőinek szabályos időközön
ként megküldi az elkészült kompilációkat, kritikai 
szemléket, áttekintéseket, bibliográfiákat és más 
szolgáltatásokat. Ez a központ tehát adatokat 
és közvetlen információkat nyújt olyan formában, 
mely megfelel az individuális kívánságnak. ígv e 
kívánságok szerint alacsonyabb és magasabb szintű 
tájékoztatást nyújthatnak. Ilyen az Automatikus 
Tárgyi Hivatkozás Szolgálat (Automatic Subject 
Citation Alert =  ASCA) rendszer is, mely 50 mag
fizikai témát figyel. Minden témában megjelöltek 
20 alapvető cikket. Ezekre a cikkekre épül a hi
vatkozási index, mely feltünteti mindazon szerzők 
nevét, akik a kijelölt cikkekre hivatkoztak, vala
mint a művek címét, megjelenési körülményeiket. 
Ezt az indexet hetente küldik meg az előfizetőknek. 
(Itt jegyzem meg, hogy a publikációk feltárásának 
hasonló eszköze a Science Citation Index, mely 
a természettudományok területén az összefüggé
seket a hivatkozásokon keresztül mutatja meg. 
Ez a hatalmas apparátusé, gépi úton előállított 
index reprezentáns példája a legmodernebb vissza
keresési lehetőségeknek. Elég ismerni egy alapvető 
cikket, vagy olyan tudóst, aki lényegeset alkotott 
az adott területen, s máris össze tudjuk gyűjteni 
a legfrisebb irodalmat.)

Az információs központoknak nemcsak a tudományos 
és műszaki tájékoztatásban van alapvető szerepük, hanem 
a gazdasági információk megszerzésében is. Például sok 
piackutató, elemző tájékoztató központ működik az 
Egyesült Államokban. Ilyen típusú információs központ 
már más országokban is létrejött, például nálunk is.

Könytárosok, tudósok, használók
A könyvtárosok szerepe az információs központ 
munkájában nagyon lényeges. (Pl. megmaradnak a 
hagyományos könyvtári funkciók, különösen a 
visszakeresés és katalogizálás). Ugyanakkor az 
információs centrum követelményei elég speciá
lisak és túlmennek a könyvtárosokkal szemben 
támasztott hagyományos követelményeken.

A tájékoztató központban dolgozó könyvtáros
tól elvárják, hogy megfelelő szinten ismerje azt a 
szakterületet, melynek szolgálatában áll. Az ott 
dolgozó tudóstól pedig azt várják, hogy ismerje a 
legújabb információs módszereket és a könyvtári 
technikát. Ilyen módon az itt dolgozóknak kétféle 
szakterület ismerőinek kell lenniök, ha hatékonyan

kívánnak dolgozni. A mai gyakorlat még az, hogy 
egymás mellett dolgoznak tudósok és könyvtáro
sok, segítve egymást, de egyre nagyobb szükség 
van a mindkét szakterületet ismerő speciális szak
emberekre. Az igény minőségi téren jelentkezik, 
ugyanakkor e speciális képességekben még nagy a 
hiány. Az itt kialakuló újtípusú könyvtárosi munka 
vissza fog hatni a könyvtárak tájékoztatási mód
szereire; a könyvtárosoknak ott is előbb-utóbb 
alkalmazkodniuk kell az új követelményekhez. 
Mivel a speciális információs központ inkább 
műszaki intézet, mint könyvtár -  azáltal, hogy 
ideális formájában új tudást hoz létre, — a tudósok 
itt tehetnek a legtöbbet információs rendszerük 
megjavításáért, itt kell a legaktívabb szerepet 
vállalniok.

Ahogy Darwin és Mengyelejev, Bohr és Pauli az 
adatok hatalmas halmazára épülő lenyűgöző induk
ciójuk és intuíciójuk révén új tudást hoztak létre, 
hasonlóan az információs központ, a hatalmas 
mennyiségű egyéni eredmény és adat összegyűj
tésével, szintetizálásával új minőségeket hoz létre, s 
előkészíti a még magasabb szintetizációt, az elmé
leti tudós munkáját, előkészíti a gyakorlati szak
ember döntéseit. Ez a szintetizáló munka tuladon- 
képpen tudományos tevékenység és csak szakem
ber — mégpedig a területen aktívan működő szak
ember — végezheti eredményesen.

Minden információs központ visszatükrözi an
nak a tudományos vagy műszaki kutatási terület
nek az állapotát és jellegét, melyet letakar. Ez a 
visszatükrözés feltétlenül a tudós munkájának szín
vonalától függ. Éppen ezért csak az adott tudo
mányág legjobb tudósainak aktív részvétele esetén 
tudja valóban ellátni feladatát. A centrum rugal
mas intézmény, rugalmassága abban nyilvánul 
meg, hogy használóinak igényváltozásait követni 
tudja. Ezt csak akkor érheti el igazán, ha jól ismeri 
használóit. Ez a központ esetében biztosított, hiszen 
szakmai szervezet ellenőrzése alatt áll. Rugalmas
ságát biztosítja önállósága is, rendelkezhet a de
centralizált intézmények minden jó tulajdonságá
val. A tájékoztató szolgálat magára vállalja a mun
kamegosztásban azoknak a feladatoknak nagy ré
szét, melyet eddig a tudományos kutatás látott el. A 
használók nagyon nagyra becsülik ezt a tevékeny
séget. Wigner professzor, aki mint magfizikus az 
Oak Ridge National Laboratory-ban elhelyezett 
speciális információs központot használja, a követ
kezőképpen értékeli munkájukat: ,,Űgv gondolom, 
ez a speciális információs centrum nagyon jól 
működik, gyakran használom termékeiket, vagy az 
ott dolgozó tudósok személyes tudását arra, hogy 
információt szerezzek a magfizika legújabb ered
ményeiről” [12].

Hogy az érdeklődők minél szélesebb köre kerül
jön kapcsolatba az információs centrumokkal, az 
NSF és a Kongresszusi Könyvtár (Library of 
Congress) közös akcióval létrehozták a Kongresszu
si Könyvtár részeként a Nemzeti Tájékoztató Köz
pontot (National Reference Center), mely számon- 
tartja az összes specializált központot és kapcsola
tot teremt a felhasználók és a megfelelő specializált
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tájékoztatási centrumok között. 1964-ben a szö
vetségi információs szolgálatok 12 millió kérésnek 
tettek eleget.

A centrumok alakulóban lévő, fejlődő intézmé
nyek, melyek a rohamosan terjedő gépesítés során 
egyre központibb helyet fognak betölteni a tájé
koztatásban. Bár még csak a dokumentum vissza
keresés gépesítése megoldott, és az információvisz- 
szakeresés gépesítése még a jövő feladatai közé tar
tozik, elmondhatjuk, hogy a minden szakterületre 
kiterjedő információs központ-hálózat a dokumen
tum depozitoriumok és a hagyományos könyvtárak 
fedezetével az új tájékoztatási forma diadalát 
valósítják meg.

Az információs centrumok által nyújtott tájé
koztatást azok a magasabb tudományos szintézisek 
követik, melyeket a Wigner által elképzelt hierarc
hiában az információs centrumok szintje felett 
levő „szupercsoportvezetők” készítenek, illetve jó 
lenne, ha készítenének. A legkiválóbb tudósok által 
írt összefoglaló tanulmányok, melyek egy-egy év 
eredményeit egy szűkebb szakterületen ismertet
nék a jelenlegi preprint elosztási rendszer mellett 
is lehetővé tennék, hogy az alaptudományok kuta
tói megfelelő áttekintésre tegyenek szert. [3] Sok 
ismétlődésnek, felesleges párhuzamosságnak elejét 
lehetne így venni s a kutatást fellendítené, ha 
potenciálisan lehetővé válna egy szakterület lénye
ges eredményeinek nyomon követése. Ezt a fela
datot, megfelelő díjazás ellenében, vállalnák a tudó
sok. Erre a tájékoztatási módra is több péda van 
már. Pl. az 1967. január 1-én indított Comments on 
Nuclear and Particle Physics, ami a legfrissebb 
irodalom kritikai diszkusszióit közli a magfizika és 
elemi részecske fizika legjobb tudósainak tollából. 
A folyóirat kéthavimként jelenik meg kis terjede
lemben (egy szám általában 20 -30 oldal). A fizi
kusok szerint ezek a rövid cikkek egyre inkább 
nélkülözhetetlenné válnak a gyors tájékozódásban.

4. Kísérletek a hazai problémák megoldására
A szocialista országokban a tudományos kutatás 
és műszaki fejlesztés egységes állami irányítás alatt 
áll. Hazánkban a tudományos kutatás irányítása a 
felszabadulás után rövid ideig a Magyar Tudomá
nyos Tanácsra, majd 1950-től a Magyar Tudomá
nyos Akadémiára hárult. A különböző főhatóságok
hoz tartozó kutatóintézetek munkájának koordi
nálását egyéb feladatai folytán és kellő tapasztala
tok hiányában az Akadémia nem tudta kielégítően 
elvégezni. A tudományos kutatás egyre növekvő 
jelentősége miatt 1957-ben — a szocialista orszá
gok mintájára — létrehozták a Kormány tanácsadó 
szerveként a Tudományos és Felsőoktatási Taná
csot, azzal a céllal, hogy az országban folyó tudo
mányos kutatásokat hazai és nemzetközi vonat
kozásaikban irányítsa, koordinálja és az MTA- 
val együtt kidolgozza a magyar tudományos kuta
tás első távlati tervét.

A tanács tagjai tudósok és a gazdasági élet vezető 
szakemberei voltak. 1960-ban a tudományos táv
lati terv elkészült.

Az új gazdasági mechanizmus szellemének meg
felelően a Tanácsot 1967-ben megszüntették, fela
datainak nagy részét a minisztériumok, valamint 
az OMFB (Országos Műszaki és Fejlesztési Bizott
ság) hatáskörébe utalták át. Az OMFB-t 1962-ben 
hozták létre, az Országos Tervhivatal Műszaki 
Titkársága utódaként, mely a műszaki fejlesztés 
alapvető irányainak kidolgozására alakult 1960- 
ban. A tájékoztatás szempontjából fontos központi, 
nyilvános kutatásnyilvántartást egyik szerv sem 
végezte el. Egy ilyen nyilvántartás nagy segítséget 
nyújthatna az információszerzés meggyorsításá
ban, a felesleges ismételt kutatások kiküszöbölésé
ben s a kutatások eredményeinek hatékonyabb 
ellenőrzésében. Tudományos kutatással és műszaki 
fejlesztéssel hazánkban, szervezett keretek között, 
az akadémiai intézetek, minisztériumok és egyéb fő
hatóságok felügyelete alatt álló kutató, fejlesztő, és 
tervező intézetek, az egyetemek és főiskolák tanszé
kei (intézetei, klinikái), valamint az országos és helyi 
igényeknek megfelelően az ipari üzemek, kutató
laboratóriumai; kórházak, múzeumok, könyvtárak 
stb. foglalkoznak.

1963-as statisztikai felmérés szerint:

összesen Kút. int. Tanszék Egyéb

Kutatóhelyek száma: 903 14,5 71,9 13,6
összes dolgozók száma: 
Tudományos kutatók és

34 920 57,5 30,7 11,8

oktatók száma: 
Ráfordítás

14 048 39,3 47,8 12,9

(milliárd Ft.): 2,4 74,5 9,6 15,9
Munkában lévő kutatási 12 064 46,2 31,3 22,5

témák száma: s z á z a l é k b a n

A ráfordítás a nettó nemzeti jövedelem 1,5%-át 
tette ki. A kutatási témák fele (6000) az Országos 
Távlati Tudományos Kutatási Terv keretébe tarto
zott.

A tudományos és műszaki tájékoztatás rend
szere különféle főhatóságok felügyelete alatt mű
ködő szervezetek összességéből, különféle szintű 
feladatkörű tájékoztatási részlegekből áll, melyek 
nemcsak szakirodalmi, hanem egyéb tájékoztatási 
feladatokat is ellátnak. A tájékoztatási rendszer 
viszonylagos fejletlensége elsősorban ezzel magya
rázható; fejlődését az is gátolja, hogy ezeknek a 
szerveknek különböző nézeteik vannak a tájékoz
tatást illetően. A tudományos és szakirodalmi tájé
koztatás alapvető egységei nálunk a tudományos és 
szakkönyvtárak.

„Szakkönyvtár alatt általában egy intézmény szak
irodalmi tájékoztatási egységének könyvtárát értjük, 
amely könyvtár egységes, szerves részét képezi a tájékoz
tatási szervezetnek. A szakkönyvtár tehát általában egy 
intézmény, vállalat, üzem, tudományos intézet munkáját 
támogató dokumentumok gyűjteménye, mely ennél fog
va az egyes szakterületek, illetve azokat határterületeinek 
irodalmát gyűjti, tárja fel és hasznosítja. A szakkönyvtár 
második jellegzetessége, hogy a szakirodalomból azo-



kát a dokumetuinokat gyűjti, amelynek a fenntartó 
intézmény feladatainak megoldása szempontjából infor
matív tájékoztató értékük van.” [13]

A „nélkülözhetetlen” irodalom problémáját a 
szakkönyvtárak nálunk sem tudják megoldani. 
Legsürgősebb intézkedésekre a műszaki információ- 
csere javítása érdekében lenne szükség. Ezen a 
területen az OMFB az országos irányító szerv. Az 
ÜMFB felmérte a hazai tájékoztatás helyzetét és 
több javaslattervezetet vitatott meg. Foglalko
zott a kutatási jelentések nyilvántartásával, gyűj
tésével és terjesztésével is.

*
Az új típusú dokumentumokat, mint amilyen a 
kutatási jelentés, újfajta tájékoztatási módsze
rekkel keli közvetíteni. Az új típusú tájékoztatási 
formák azonban csak egy szilárd szakkönyvtári 
hálózatra támaszkodva épülhetnek ki eredménye
sen. Egyenlőre azonban még a hagyományos szak- 
könyvtári tájékoztatási kapacitást sem tudjuk 
kihasználni; s még nem sikerült elég hatékony 
szervezeti formákat sem találni. Szakkönyvtáraink 
nagy része rendkívül kis állományú, kevés dotá
ciót kap, gépesítésről gyakorlatilag nem beszélhe
tünk. Azokkal az általános nehézségekkel is meg 
kell bírkózniok, melyeket a szakkönyvtári válság 
okaiként emlegettünk. Nehezíti a helyzetet, hogy 
a szakkönyvtárakra egyre több felelősség hárul, 
lévén egyedüli letéteményesei (a dokumentációs 
szervekkel együtt) a hazai tudományos és szak- 
irodalmi tájékoztatásnak.

Az OMFB számára két tanulmány készült a 
kutatási jelentések nyilvántartásáról, mindkettő 
javaslat formájában vetette fel a problémákat, de a 
megoldást még mindig nem sikerült megnyugató 
módon megtalálni. Az egyik elképzelés szerint az 
OMKDK a műszaki szakirodalom vonatkozásá
ban mindenfajta szakirodalmi anyag központi 
gyűjteménye lenne, gyűjtené a publikált és nem 
publikált hazai és külföldi szakirodalmat egyaránt, 
így az OMKDK általános gyűjtőkörű, teljességre 
törekvő könyvtár lenne. Egyesítené magában a 
szakkönyvtár, a depozitor és nagykönyvtár funk
cióit és dokumentációs feladatait.

Rózsa György és Győré Pál 1965-ben az OMFB 
számára készített tanulmányukban centralizált 
kutatás és kutatási jelentés-nyilvántartó központot 
javasolnak, mely „Elvileg és távlati program
ként . . . valamennyi Magyarországon művelt tu
dományra, minden kutatási kategóriára és minden 
kutatóhelyre . . . ” kiterjed. Ugyancsak elvileg ez a 
központ nyilvántarthatná:

az alapkutatások, az alkalmazott kutatások és a 
fejlesztési kutatások körét és mindháromnál a 
befejezett, a tervezett és a folyamatban levő 
kutatásokat.
Első lépésként az alkalmazott kutatások köréből a 

befejezett műszaki kutatásokat, és műszaki fejlesztési 
kutatásokat tartaná nyilván. A központ funkciói a kö
vetkezők lennének:

1. Mint a kutatási jelentések gyűjtő és feldolgozó helye, 
a report-könyvtár (dokumentum tár; depozitor) szerepét 
tölti be.

2. Mint a kutatási jelentések elemző feltárásának helye, 
a népgazdaságilag legjelentősebb kutatásokról dokumen
tációs összeállításokat készít.

3. Mint a kutatásokra, kutatási jelentésekre spéciéit 
információs központ (-ok) ellátja az ezekre vonatkozó 
aktív (saját kezdeményezésű) és passzív (érdeklődésre 
történő) tájékoztató szolgálatot.

4. Mint a kutatásszervezés kisegítő apparátusa, több 
szempontú nyilvántartást vezet (a kutatások tematiká
jának regisztrálásán kívül) a kutatómunkára vonatkozó, 
népgazdaságilag fontos adatokról és ezek alapján össze
állításokat készít a kutatásokat tervező és irányító szer
vek í'észére. [14]

A tervezet tehát olyan központi szervet javasol, 
mely egyesítené magában a depozitor, az infor
mációs központ és a kutatásnyilvántartó központ 
vonásait s így elég sok funkciót látna el. Hatal
masra dagadó munkáját azzal szeretnék enyhíteni, 
hogy az egyes területeken csupán részfeladatokat 
követelnének meg; így azonban elég ellentmondá
sos helyzet alakulna ki. Az OMFB Dokumentációs 
Állandó Bizottsága ezt figyelembe vette az 1965-ös 
újabb javaslat kidolgozásánál, melynek vonatkozó 
része így hangzik:

„A hazai kutatási jelentések gyűjtésében a 
következő szempontok érvényesíthetők: tekin
tettel arra, hogy a jelenlegi helyzetben országos 
report könyvtár — az előbbi tervezet — nem 
valósítható meg, célszerűnek látszik, hogy az 
érintett könyvtári hálózatok (műszaki-termelési, 
műszaki felsőoktatási) központjai gyűjtsék az 
érdekeltségi körükbe tartozó kutatóhelyek jelen
téseit; célszerű továbbá, hogy minden kutató
hely szakkönyvtárában meg legyen a saját inté
zetben és az érintkező profilú intézetekben 
készült jelentések egy példánya.” [13]
A kutatási és fejlesztési jelentések gyűjtési helyeként 

az alábbi intézményeket javasolja:
— OMKDK
— tárcaközpontok,
— ipari kutató-, fejlesztő-, tervezőintézetek,

- trösztök, nagyvállalatok, vállalatok, amelyeknek 
kutató és fejlesztő részlegük van.

- Műszaki egyetemek központi könyvtárai, ill. 
tanszéki könyvtárai

— MTA Könyvtára; ELTE könyvtára (TTK).
A gyűjtés helyét a koncepció más'dokumentumok
nál is kijelöli. Ezeket a szempontokat azóta már 
részben érvényesítették a gyakorlatban. így.'a mű
szaki szakember többé-kevésbé szervezett formá
ban juthat majd hozzá az őt érdeklő nem publikált 
hazai forrásokhoz. A külföldi kutatási jelentések 
és egyéb új típusú dokumentumok beszerzéséről 
és hozzáférhetővé tételéről nem tájékoztat a ter
vezet.

A tájékoztatási munkában jelenleg a fő erőfeszí
téseket a szakkönyvtári rendszer általános javítá
sára, a szakemberek szélesebb tömegeinek jobb 
informálása érdekében teszik. A tudományos tájé
koztatás, a tudományos információcsere még csak 
esetlegesen került könyvtáros elemző vizsgálat alá. 
A könyvtárosok nagy része még a reference tájé
koztató munka követelményeinek sem tud eleget 
tenni, s így nem várhatjuk egyelőre, hogy tömege
sen aktív szerepet fognak játszani a tudósok infor
mációs problémáinak megoldásában.
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A tudományos információcserében nagyon fon
tosak a külföldi eredményekről hírt adó preprin
te d  kutatási jelentések és egyéb nem publikált 
dokumentumok. A kutatók nagyon határozott 
igényeire válaszolva, egyes tudományos könyv
tárak már gyűjtik s feldolgozzák a külföldi prep- 
rinteket, kutatási jelentéseket s egyéb kiadványo
kat is. (Például a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Könyvtára). De a gyűjtés szempontjai nincsenek 
jól körülhatárolva, a különböző intézetek egymás
tól teljesen függetlenül végzik a beszerzést s ennek 
módjai esetlegesek. A tudósok kénytelenek egyéni
leg megoldani a nem publikált dokumentumokkal 
kapcsolatos problémáikat. Jelenleg az a helyzet, 
hogy a tudós mindig jobban tudja, hogy mire van 
szüksége a külföldi szakirodalomból s hogyan jut
hat hozzá, mint a könyvtáros. Sokszor intézetek is 
a könyvtár mellőzésével szereznek be, vagy fizetnek 
elő olyan dokumentációs, bibliográfiai vagy infor
mációs centrum kiadványokat, melyekre munká
jukhoz elengedhetetlenül szükség van. így például 
szintén a Központi Fizikai Kutató Intézetben a 
Magfizikai Kutatócsoport előfizetett a már ismer
tetett ASCA szolgáltatás tíz témájára; az elemi 
részecske fizikusok pedig egyénileg szerzik be a 
munkájukhoz nélkülözhetetlen ún. Rosenfeld táb
lázatot, mely az elemi részecskék adatait feldolgozó 
információs centrum terméke.

Hasonló jelenségekkel találkozunk más tudo
mányterületeken is, például kémiában, radiológiá
ban, biofizikában. A tudósok igyekeznek a nem
zetközi kezdeményezésekbe bekapcsolódni, ugyan
akkor információs rendszerünk még nincs eléggé 
felkészülve arra, hogy aktívan kivegye részét a 
nemzetközi információcsere feladataiból. Kétség
telenül nagyon fontos volna behatóan megvizs
gálni a tudományos tájékoztatás hazai helyzetét, 
mivel:

,,. . . a tudományos és műszaki tájékoztatás hatékemy- 
ságának „kis országok” szempontjából talán még fokozottabb 
jelentősége van. Ezek az országok ugyanis a dolgok természe
ténél fogva csak bizonyos kutatási szektorokban folytathatnak 
nagyobb arányú tevékenységet és számos területen csupán 
megfelelő információs apparátus fenntartása útján biz
tosíthatják azt, hogy lépést tartsanak a fe jlő d é sse l[15]

Tudományos tájékoztatási rendszerünk viszony
lagos fejletlenségeitől függetlenül, a magyar tudó
sok és kutatók is egyre inkább az analitikus tájé
koztatás felé fordulnak, dokumentumok helyett 
információkat keresnek, hiszen a kiadványáradat 
nyomon követése számukra is megoldhatatlan 
feladat az információs szakemberek segítsége nél
kül. Igényeiknek főleg külföldi tájékoztatási intéz
mények szolgáltatásain keresztül tesznek eleget, 
sokszor kemény valutáért. Tájékoztatási appará
tusunk jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
úgy kiegyenlítsük a „számlát”, mint ahogy azt 
kiadványkapcsolatainkban tesszük. Tájékoztatási 
rendszerünket más országok kutatói és tudósai 
ritkán veszik igénybe, sőt a hazai kutatók sem 
használják kellőképpen a számukra nem megfelelő 
tájékoztatási rendszert.

Csillag ászaink az élen

A tudományos tájékoztatás megjavításának nálunk 
is szükséges feltétele a tudósok aktív részvétele. 
Meg kell győzni a kutatókat: vegyék ki részüket, 
— saját érdekükben — ebből a munkából. Meg 

kell-győzni a gazdasági és állami vezetőket arról, 
hogy a tájékoztatási rendszer jóval nagyobb ütemű 
fejlesztése elengedhetetlenül szükséges a tudomá
nyos forradalom kibontakozásához, tudományos és 
gazdasági életünk nagyobb ütemű fejlődéséhez.

Hogy a tudósok aktív szerepe milyen lényeges, 
az információs rendszer színvonalának emelésében, 
egy példával szemléltetjük.

Legfejlettebb tájékoztatási rendszere a tudo
mányos élet területén, jelen pillanatban talán a 
csillagászoknak van. A csillagászatban minden más 
tudománynál fontosabb a gyors tájékoztatás. Az 
égbolton ritkán mennek végbe gyors változások 
(üstökösök, szuper nova robbanások) éppen ezért 
azok megfigyelése nagyon nagy jelentőségű, ugyan
akkor megfigyelésüknek nagyon sok akadálya van. 
A csillagvizsgálók berendezése és felszerelése nem 
egységes, így az észlelési adottságok különbözőek. 
A megfigyelés folyamatosságát ugyanazon a helyen 
a nappalok és éjszakák váltakozása, az időjárási 
változások lehetetlenné teszik. Nagyon fontos, 
hogy egy-egy eseményről az egész világ csillagászai 
tudomást szerezzenek, hogy a megfigyelés folya
matossága biztosítva legyen. így a csillagászok a 
szükségleteknek megfelelően már régen kiépítettek 
egy nemzetközi tájékoztatási láncot. Mindenképpen 
vállalniuk kellett tájékoztatási rendszerük kialakí
tásának munkáját. A tájékoztatási rendszert az 
International Astronomical Union (IAU-Nemzet- 
közi Csillagászati Unió), irányítja. Az irányító 
szerv minden három évben kongresszust tart, ahol 
összegezik az elért eredményeket és tág határok 
között kiosztják a feladatokat, figyelembe véve a 
helyi adottságokat. A kongresszus összehívása 
előtt kiadják az addigi tudományos eredményeket 
egy kiadványban összegző Agenda and Draft 
Ke ports-ot. A kiadás költségeit az UNESCO viseli. 
A kongresszus 44 szakosztályban bonyolítja le 
tevékenységét, az összegző kiadvány beosztása 
ennek megfelelően tagolódik. A csillagászok tehát 
három évenként áttekinthetik az egész tudomány- 
területet, mert rendelkezésükre áll egy összefoglaló 
kiadvány. Időközben a tanulmányok folyóiratok 
hasábjain és obszervatóriumi kiadványok formá
jában jelennek meg. Az obszervatóriumi kiadvá
nyok nem hivatalos közlemények, melyeket csak 
az obszervatóriumoktól lehet megszerezni. Ezeket a 
kiadványokat minden obszervatórium megküldi 
minden obszervatóriumnak, tehát elvileg mindenütt 
minden kiadvány szerepel. A továbbítás gyors, a 
tanulmányok elkészülésétől számított egy héten 
belül minden obszervatórium megkapja őket. Ha 
valamilyen gyors lefolyású jelenséget észlelnek, 
melynek állandó figyelése nagyon fontos lehet, 
távirat vagy telex útján közlik egymással a csillag
dák. A közlés mechanizmusa a következő:

Első fokon mindenütt az obszervatórium veze-
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tője dönti el, hogy a felfedezés érdemes-e a továb
bításra, ha igen, táviratban közli a megfigyelés 
adatait a centrummal. A centrum felülvizsgálja a 
bejelentett észlelést, és ha valóban szükséges a to
vábbi megfigyelés, táviratot küld az alközpontok
ba. A világon nyolc alközpont működik. Az alköz
pontok továbbítják a közlést az obszervatóriumok
ba. Egy bejelentés a láncon maximábsan két nap 
alatt szalad végig. Ugyanezt a közleményt bőveb
ben, rövid kritikai értékeléssel közli a Central 
Bureau for Astronomical Telegrams IAU, sza
bálytalan időközökben megjelent kiadványában. 
Annak ellenére, hogy tájékoztatási rendszerük 
elég jó, állandóan tovább tökéletesítik: legújabban 
egy depozitorium létrehozását tervezik Angliában, 
mely az obszervatóriumok kiadványait kritikailag 
elbírálná, referálná és csak azokat küldené szét 
témakörök szerint, melyeket az egyes obszervató
riumok igényelnek. E nemzetközi tájékoztatási 
feladatok megoldásában csillagászaink tevékenyen 
és eredményesen vesznek részt. Munkájuk elisme
résének fokát hűen tükrözi a Nemzetközi Csilla
gászati Unió megbízása, mely a Magyar Csillag- 
vizsgáló Intézetet, s vezetőjét Detre Lászlót bízta 
meg a változó csillagokról szóló nemzetközi 
folyóirat szerkesztésével. Címe: Information Bul
letin on Variable Stars. [16]

HIVATKOZÁSOK
[1.] Price, D .: The exponential curve of science 

Discovery, 1956/6.

SZALAY SÁNDOR

A debreceni lokálpatrióta k nagyon büszkék a vá ros tikra. 
A dicsőséges históriai dátumokat, a híres kollégium, 
az egyetem neveltjeit, nagy költők, írók itteni indu
lását mindenki nyilvántartja. Vajon azt is tudja-e 
valamennyi, a szülőföldjére rátarti ember, hogy e 
helyen kezdődött az atommag fizikai kutatása Ma
gyarországon ? Először itt létesült, itt működik ma is 
a modern fizika tudományának egyik messziföldön 
híres műhelye, amelynek alapítója és jelenleg is 
vezetője: Szalag Sándor, tudós akadémikus, megbe
csült vendég mindenütt a földön, ahol e szakma jelesei 
összegyülekeznek. Most éppen Stockholmból érkezett 
vissza. A Svéd Tudományos Akadémia ez évi Nobel- 
díjat odaítélő közgyűlésének a résztvevői előtt tartott 
előadást legújabb fölfedezéseiről.

Régi igazság, hogy minden ember életpályája egy- 
egy izgalmas regény téma. A tudományos és társadal
mi megbecsülés csúcsaira emelkedett tudós útja kü
lönösen érdekes és tanulságos. A nyíregyházi gim
názium egykori fizikatanárának a fia ugyancsak
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Hajduska István

messziről indult el. Győzelme a csillapíthatatlanul 
kíváncsi, sokoldalúan művelt, páratlanul szorgalmas 
és tehetséges kutató hűségének a diadala. És annak 
is példája, hogy az áldozat önmagában hordja 
a kárpótlást; az alkotás, a fölfedezés örömével 
nem vetekedhet semmi más, nem beszélve arról, 
hogy idővel a mostohán kezelt vágyak is megvaló
sulnak.

A fizika szertár volt úgyszólván a gyerekszobája. 
Mint édesapjának a kisinasa segített a szemléltető
eszközök gyártásában; tekercselte a szikra-indukto- 
rokat, szerelt, forrasztott. Korengedéllyel, tizenhat 
éves fővel érettségizett és iratkozott a budapesti tu
dományegyetemre. Egy pillanatig sem volt kétséges, 
hogy ő is fizikus lesz. Ám az atyai örökség hatá
rozott indításán kívül egyéni vonzalmak is hajtották. 
A nagyon fiatal gólya az eredetileg kiszemelt két 
tárgy; a matematika és a fizika mellé harmadik
nak még a kémiát is fölvette. Négy szemeszteren át 
becsülettel levizsgázott mindegyikből. Aztán le kellett

Elhangzott a Magyar Rádió „Tudósaink arcképcsarnokai” című sorozatában
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mondania a vegytanról, ám a szakítás — mint majd 
kiderül —, nem volt végleges.

Az ifjan . megszerzett doktorátus után egy évre 
Szegedre került, Szent-Oyörgyi Albert mellett dolgo
zott, mint fizikus; ultrahang hullámok előállításá
val foglalkozott. Számára nem jutott szerep a C- 
vitamin fölfedezésében, de érzékelhette a nagy mű 
születésének magas hőfokú élményét.

Szalay Sándor ugyanazt vallja, mint Haldane, 
a nagy angol tudós, akitől egy kíváncsi újságíró 
megkérdezte egyszer, hogy szereti-e a krimit? — 
Nem — hangzott a kategorikus válasz. — Miért?
-  érdeklődött a riporter. — Mert unalmas — fe

lelte a tudós. — Unalmas ? —- Haldane bólintott. — 
Szörnyen. Annak, aki megismerkedett azzal az iz
galommal, amely az embert elfogja ha a természet 
egyik titkának a nyoméira jön.

Szeged után Lipcsébe utazott, Debye Nobel díjas 
professzor keze alá, majd a következő esztendőben a 
müncheni műegyetem fizikai tanszékén dolgozha
tott. E három tudományos tanulóév befejeztével ju
tott el végre (limainak színterére: a cambridge-i Ca
vendish laboratóriumba, ahol a Nobel-díjas Lord 
Rutherford, az atommag kutatás nagy úttörője tevé
kenykedett.

Mert erről ábrándozott kezdettől fogva, mivel ő is 
azok közé tartozott, akik a fizika eme új területén 
szívesen indultak volna lélegzetállítóan izgalmas ka
landokra. Es ott, Angliában első kézből hozzájutha
tott a modern tudomány e korszakot jelentő fölfe
dezésének alapvető tapasztalataihoz. Ehhez a sodró 
élményhez párosult egy másik, személyes hatású, 
ugyancsak meghatározó fölismerés. A Rutherford 
irányításával dolgozó tudományos közösségben érezte 
először a kísérletes kutatás igazi megbecsülését.

A magyar és a német egyetemeken mindaddig az 
nyomasztotta az hogy az elméleti munka kizárólagos 
jelentőségét hallotta unos-untalan hangsúlyozni. A 
Cavendish-laboratóriumban nemcsak az atommag fi
zika kísérleti módszereit és problémáit ismerte meg, 
hanem azt is tapasztalhatta, hogy teljesen indokolat
lanok már-már kifejlődő kisebbrendűségi érzései, A 
világ egyik legtekintélyesebb fizikusi műhelyében győ
ződhetett meg arról, hogy a kedve szerinti kutatói gya
korlat értéke, jelentősége semmivel sem kisebb a teo
retikusok elvont szellemi tevékenységénél.

Németországban, majd Angliában sokan marasz
talták, Tökéletesen beszélte mind a két nyelvet, te
hetségesnek ítélték, szívesen szerződtették volna. A 
többszörösét kínálták annak, mint amennyit a gaz
dasági válságtól sújtott Magyarországon a legked
vezőbb esetben megkereshetett.

Egy pillanatig sem töprengett azon, hogy haza
jöjjön-e, vagy sem. Alapos, rendszerető ember lévén 
kiszámította, hogy szerény ösztöndíja hat magyar 
parasztcsalád évi adójának az összege. A nyíregyházi 
fiú jól ismerte a szabolcsi földművelők nehéz életét. 
Pontosan tudta, mennyi kínnal, verejtékkel szerzett 
pénzen tanul. Szörnyű hálátlanságnak tartotta volna, 
ha ezen az áron gyarapítóit tudását nem otthon 
kamatoztatná.

Visszajött, pedig sejtette: nem lesz könnyű dolga. 
Nagy ambíció feszítette, hajtotta: a várható ne

hézségek nem riaszthatták, inkább növelték a 
kedvét.

Háromezer pengős adományt kapott a Magyar 
Tudományos Akadémiától, hogy megindítsa a mag
fizikai kutatást Magyarországon. Ezen a pénzen 
kézihajtású szivattyút, stopper-órát, rádium-D kész
letet vásárolt és hozzáfogott polonium preparátumo
kat készíteni. Ez volt, 1938-ban a kísérletező föl- 
fedezői munka nyitánya hazánkban. Aztán az anya
got bőröndbe csomagolta, és elvonatozott vele Pécsbe, 
mivel csak ott juthatott megfelelő műszerekhez. Meg
születhetett az első tudományos közlemény e tárgyból.

Ám a nagy fölfedezések korszaka tulajdonképpen 
a fölszabadulással kezdődhetett el igazán.

Az atommag fizika fantasztikus fejlődésével óriási 
érdeklődés támadt világszerte az urán iránt. Ebben 
az időben, az akkori ismeretek alapján, a hazai 
geológusoknak véleménye szerint nálunk reményte
lennek látszott bármilyen próbálkozás. Ám Szalay 
Sándor a nemzetközi irodalmat tanulmányozva arra 
a következtetésre jutott, hogy az eddig ismerteken kívül 
lehetségesek más típusok, olyanok, amelyek itthon is 
föllelhetők.

1947 nyarán, a Földtani Intézettől kölcsönkapott 
rozoga autóval, ötezer forinttal és egy geológussal: 
Földvári Aladárral indult először útjára az expe
díció. A következő év nyarán, közlekedési eszköz 
hiányában, nem tudták folytatni a kutatást. 1949- 
ben megint fölkerekedtek, Abból a következtetésből 
indultak ki, hogy a földtörténet folyamán föltehe
tően a masszívumokban levő savanyú kőzetek tekint
hetők az urán és a tórium ősforrásainak, A masszí
vumok lepusztulása révén kerültek e nyomelemek 
a természet körforgásába. E körforgást igyekezvén 
követni egyik bányavidékünk területén ütötték föl a 
sátorfájukat.

A döntő pillanat, amikor végre fölcsattan a dia
dalmas heuréka! — a legtöbbször nagyon prózai a 
valóságban. Most is az történt, hogy a saját gyárt
mányú Geiger—Müller mérőt, amellyel kora reggel
től vallatták a kőzeteket, az ebéd pihenőben letették a 
közeli szénpala kitüremlésre. A készülék kattogni 
kezdett. . .

A radioaktív anyagot tartalmazó kőzetet megta
lálták, Ez volt az a fordulat, amely a detektív regé
nyek nyelvén szólva föladta az obiigát krimikérdést: 
ki a tettes? Az izgalmas nyomozás pedig a feleletet 
kereső tudóst más tudományágak területére vezette. 
Ismét kenyere lett a kémia, még pontosabban: a 
geokémia.

A Magyar Tudományos Akadémián tartott elő
adásán erről a következőket mondta: ,,A természet 
nem ismeri a tudományok metafizikai elhatárolását, 
felosztását, ez utóbbi a rendszerező emberi elme ter
méke, A természeti jelenségek, törvényszerűségek a 
természetben gyakran nem nyilvánulnak meg olyan 
tiszta, elvont, idealizált formában, ahogyan azokat 
a tankönyvekben tanítjuk és a laboratóriumokban 
előállítjuk. A természetben gyakran szinte elválaszt
hatatlan egységbe olvadnak össze a fizikai, a kémiai, 
és a jelen példa esetén a geokémiai, kolloidikai tör
vényszerűségek. Vagy fel kell adnunk a reményt, 
hogy azokat kibogozzuk, vagy pedig a maguk egé-
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szében kell a jelenségeket vizsgálnunk, hogy a termé
szeti törvényeket végül is tiszta, elvont formában 
fölismerhessük. Én ez utóbbi utat választottam, egy
részt azért, mert megragadta az érdeklődésemet az 
urán feldúsuló sónak eddig megmagyarázhatatlan tör
vényszerűsége, másrészt mert reméltem, hogy ezen 
rendkívül fontosságú nyersanyag ilyen kis koncent
ráltsága előfordulásának gazdaságos kivonását, és 
ezzel a magyar nép jövő energia ellátásának meg
alapozását csak a feldúsulás törvényszerűségének 
tudományos földerítése után remélhetjük.

K i a tettes? — hangzott tehát a kérdés, illetve: 
miért dúsul föl az uránium a szenekben? Hosszú, 
körültekintő laboratóriumi vizsgálat következett ez
után, és végre megszületett a válasz. Szalag Sándor ki
mutatta, hogy a tőzeg, a lápföld, a víz alatt korhadó 
mocsári növényzetben keletkező humusz-savak a víz
ben oldott urániumot kiadszorbáljak. Sikerült az 
urán feldúsulására egy geokémiai hipotézist felállí
tani, amely újabb átfogó érvényességű geokémiai 
fölismerésekhez vezetett.

Ez a fölfedezés az elmúlt tíz-tizenöt év alatt azután 
ugyancsak sok újat adott. Kiderült, hogy más fémek 
is dúsuknak a természetben, ugyanezen az úton a 
tőzegek humuszsavaiban. Ami feldúsul, az szükség
képpen eltűnik a talajvízből. Minthogy a növények
nek a közönséges tápelemeken kívül nyomokban bi
zonyos fémekre is szükségük is van, rézre, cinkre, 
mangánra, molibdénre, bárra, tőzeges lápos terüle
teken a növényeknél éhségnek kell fellépnie. Ez a 
felismerés újabb utakra térítette a már-már agrár- 
vizeken is evező és csökönyösen oknyomozó tudóst.

A debreceni intézetben a Mezőgazdasági és Élelmezési 
Minisztérium anyagi támogatásával azt vizsgálják, 
hogy humusz savakban dús földeken, lecsapolt táp
talajon hol és milyen mérvű éhezést okoz ez a dúsulási 
folyamat.

Jogos a kérdés attól a tudóstól, aki e tudomány 
megszületésénél bábáskodott, hogy mi lehet még a 
magfizika jövője, s mik Szalay Sándor tervei?

— Nem szabad jósolni — feleli tüstént. És idézi 
egykori nagy mesterének, Rutherfordnak a szavait, 
aki egyszer azt mondta, hogy aki az atomenergia 
fölszabadításáról beszél, az a holdvilágnál ábrándo
zik. Ma úgy tűnik, hogy e fizika alapjainak a föl
dolgozása megtörtént, ele érhetik a tudósokat megle
petések. ők, a debreceni intézetben azon fáradoznak, 
hogy szerény kereteikhez mérten résztvehessenek a 
részletek adat és ismeretszerzésének gyűjtésében és 
földolgozásában. Épül a Van de Graaff generátor és 
a szorgalmas kutatók mérnek.

A legérdekesebb fölfedezéseket talán a határterü
leteken lehet most elérni, ott, ahol az atomfizika a 
kémiával, geológiával, biológiával, az agrártmlomá- 
nyokkal találkozik. Mint a már említett sikerek is 
mutatják, a tudós és a maga nevelte tanítványok 
idejében fölismerték, s nem kevés eredménnyel mun
kálkodnak rajta.

Negyvenedik éve küszöbén jutott ideje arra, hogy 
önmagára is gondoljon. Tanársegédjét, aki tanít
ványa is volt, vette feleségül. Nagyobbik fia tavaly
előtt megnyerte a fizikus diákolimpiát, s most fizikus 
hallgató. A teljes boldogsághoz most már az hiányzik, 
hogy néha elszökhessen horgászni. . .

A FIZIKA TANÍTÁSA

AZ EÖTVÖS-EGYETEM OKTATÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Világszerte, de hazánkban is a felsőoktatás terén az évszázad- 
egyik legnagyobb éltalakulása bontakozik ki. A tudományok 
ismeretanyagának és a tudományra éhes fiatalok száméinak 
lavinaszerű növekedése szétfeszíti a hagyományos kereteket. 
Különösen jelentkezik ez az egyik legdinamikusabb tudo
mánynak, a fizikának az oktatásában. Hazánkban is sok 
vita, tervezgetés folyik különböző egyetemeken, oktatók, kuta
tók, diákok között. A Fizikai Szemle Szerkesztőbizottsága 
szeretne ennek az eszmecserének fórumot teremteni. Eddig is 
megjelentettük a fizikus- és tanárképzésre vonatkozó egyéni 
véleményeket. Most — újabb hozzászólásként — rövidített 
formában közreadjuk az ELTE Bektorátusa által összeállított 
és 1969 őszétől megvalósításra kerülő irányelveket. Utána 
közlünk egy kétlépcsős fizikusképzésre vonatkozó elképzelést, 
amelyet most vitatnak meg az ELTE fizikai tanszékei és a 
Természettudományi K ar vezetői.

I. Célkitűzés

Egyetemünk oktatásügye a felsőoktatási reform beve
zetése óta, különösen pedig az utóbbi néhány év folyamán 
a kedvező fejlődés számos jelét mutatta. A reformtervek a 
szakok nagy többségében a korábbiaknál célszerűbb, a 
változó viszonyoknak, igényeknek jobban megfelelő kere
teket biztosítottak a tanulmányi munka számára. Több 
szak viszonylatában is kísérletezések indultak korszerűbb, 
hatékonyabb, változatosabb oktatási és vizsgamódszerek

alkalmazására. Általában megnőtt a gyakorlatibb okta
tási formák szerepe, s ezzel jobban előtérbe kerültek a 
szakmai képzés gyakorlati követelményei. És ami e 
tekintetben a legfontosabb: a korszerűsítésre irányuló 
öntevékenység biztató jelei számos szakterületen konk
rét tervekben, javaslatokban, sőt, részben már megvaló
sításokban mutatkozni is kezdenek.

Ezeknek a kétségtelen eredményeknek ellenére is egye
temünk oktatásügyének előrehaladása az említett vonat
kozásokban sem egyenlő ütemű és értékű, oktatási egy
ségenként, szakonként is eléggé változó, egyes területeken 
pedig nehézségek, megoldandó kérdések is bőven jelent
keznek. E nehézségek egyik alapvető oka az oktatás tö
megjellegében, pontosabban egyes úgynevezett „nagysza
kok” tömegjellegében keresendő. Félreértés ne essék, itt 
sem annak a hatalmas társadalmi-politikai vívmánynak a 
kifogásolásáról nincs szó, melynek eredményeként, ma a 
mi egyetemünkön is sokszorosan nagyobb létszámú hall
gatóságnak, köztük a múltban e tekintetben háttérbe 
szorult társadalmi rétegek gyermekeinek adatik meg az 
egyetemi tanulmányok folytatásának joga, sem a mai 
szakember szükséglet kielégítésében ránk váró feladatok 
előtti meghátrálásról. Azt azonban feltétlenül látnunk kell, 
hogy egyfelől a mai hallgatói létszám, másfelől a rendel
kezésünkre álló nem is annyira személyi, mint inkább 
anyagi feltételek (helyiségek, felszerelés, megfelelő szín
vonalú szakkönyvtárak, kiadványok, stb.) mellett az
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oktatás továbbfejlesztésének, korszerűsítésének objektív 
akadályai is vannak, hogy e feltételek javítása nélkül az 
oktatás tömegjellegónek enyhítése nehezen elképzelhető.

Egy másik, de az előbbivel többé-kevésbé összefüggő 
tényező, amely oktatásunk színvonalát, hatékonyságát 
hátráltatja, az oktatási rendszer, szervezet bizonyos tiíl- 
méretezettsége, túlkomplikáltsága. Ezt a kérdést az 
egyetemi reform — az egyes szakok sovinizmusa, ver
sengése, presztízs-kérdéseinek előtérbe kerülése, a hagyo
mányokhoz való ragaszkodás és egyéb okok miatt — nem 
tudta megoldani. Szó van itt az egyes oktatási és vizsga
formák túlzsúfoltságáról, belső összefüggéseik, harmó
niájuk nem mindig jól elrendezett voltáról, a kötelezően 
hallgatandó előadások általában túlságosan magas szá
máról, s bennük bizonyos „üresjáraf’-jellegű formák 
(pl. prelegáló, pusztán anyagközlő, tankönyvet, jegyzetet 
ismétlő előadások) érvényesüléséről és hasonlókról. Ezek 
legtöbbnyire nem növelik az oktatás hatékonyságát, sőt, 
sok tekintetben annak ellenében hatnak: fölösleges időt, 
energiát kötnek le, ezáltal túlzott és nem szükségszerű 
idegi terhelést jelentenek a hallgatók számára, s ugyan
akkor elvonják a lehetőségeket az intenzívebb tanulmá
nyi munkától, a szakma átfogóbb elméleti és módszerbeli 
problematikájának megismerésétől, az öntevékeny, gya
korlati készségek kifejlesztésétől, a speciális szakmai 
érdeklődés felkeltésétől és kielégítésétől, stb. Ez az, amit 
ma — találó szóval — „fölösleges túlterhelés”-nek szokás 
nevezni. Okvetlenül szükségesnek látszik, hogy ezt az 
alapvető problémát ésszerűen, rugalmasan, ellenkező 
irányú túlzásoktól mentesen megoldjuk, úgy, hogy a for
mai egyszerűsítések, racionalizálások a szakmai követel
ményszintet ne csökkentsék, hanem éppen ellenkezőleg, 
érdemi, tartalmi, minőségi szempontból emeljék.

Jelen nehézségeinknek fontos — és az előbbivel megint 
csak szorosan összefüggő — tényezőjét a korszerű isme
retanyag belső, tartalmi vonatkozásaiban jelentkező 
hiányok képezik. A legtöbb szak viszonylatában meg
figyelhető, hogy a tudományok hallatlanul gyors fejlő
désével együttjáró ismeretanyag-felhalmozódás az okta
tásban nem kap megfelelő szelekciót, nem válik benne 
eléggé szét a viszonylag elavúltabb, inkább csak tudo
mánytörténetileg számba veendő részleg és a mai szinten 
fontos, valóban korszerű ismeretek csoportja. Ezen túl- 
menőleg is számos szak oktatásában túlzott szerephez 
jut az adatszerű, enciklopédikus, lexikális jellegű ismeret- 
anyag közlése. Ugyanúgy mint az előbb jelzett formális 
kötöttségek, ez az enciklopédikus túlméretezettség is 
fölösleges túlterhelésre vezet, elvonva hallgatóink idejét, 
energiáját a már említett készségek kifejlesztésétől, a 
kérdéses szakmáknak egyrészt az elvi-módszerbeli prob
lematikájától, másrészt gyakorlati, alkalmazási vetüle- 
teitől. — Bér — elsősorban a Természettudományi Ka
ron — sok szakterületen biztató törekvések vannak az 
alsóbb évfolyamok alapképzésének, majd a felsőbbek 
speciálisabb képzésének megvalósítására, az oktatás 
felépítésének ilyen jellegű lépcsőzetessége, illetőleg a kor
szerű igényektől mindinkább megkövetelt specializáló
dás kielégítése még nem eléggé általános. Ezzel össze
függésben oktatásunk egész rendszere nem eléggé bizto
sítja a hallgatóság számára a szakmán belüli szabadabb 
választásnak, az egyéni hajlamok, érdeklődések rugalma
sabb kielégítésének lehetőségeit. — Lényegében e körbe 
tartozik az a régóta felismert, de ma sem megoldott nehéz
ség, hogy az egyes, egymással szorosan összefüggő, egy
mást kölcsönösen kiegészítő szakok oktatása nem kerül 
egymással kölcsönhatásba, tartalmi harmóniába. E tekin
tetben főként az ideológiai és a szakmai tárgyak eléggé 
általános jellegű elszakítottsága, illetőleg a szaktárgyak 
keretébe tartozó, azokkal szorosan összefüggő elvi-ideo
lógiai problémafelvetés csekély volta, vagy éppen hiánya 
okoz alapvető nehézségeket. De nem mindenben látszik 
megoldottnak, pontosabban az egyes szaktárgyak kere
teibe ágyazottnak didaktikai-pedagógiai képzésünk szá
mos mozzanata sem.

Egyetemünk oktatása egészének a továbbfejlesztése, 
korszerűsítése a jelzett problémáknak, nehézségeknek a 
megoldása vagy legalábbis enyhítése nélkül nem kép
zelhető el. E tekintetben voltaképpen nem megint valami 
új egyetemi reform véghezviteléről van szó, hanem lénye

gében az egyetemi reform eddig nem mindenben meg
valósított helyes elveinek, elképzeléseinek gyakorlati 
kimunkálásáról és alkalmazásáról, melyben a rokon szak
mák sokszor megnyilvánult formális jellegű presztízs
harca helyébe az oktatás egész struktúrájának problémáit, 
belső érdemi, tartalmi kérdéseit kell előtérbe állítani. 
Nem várhatjuk, hogy ezt az előrehaladásunk érdekében 
szükséges munkát előttünk, helyettünk bármilyen más 
intézmény (minisztérium, más egyetem, stb.) elvégezze; 
helyi problémáinkat, adottságainkat és lehetőségeinket 
különben is mi ismerjük, tudjuk a legjobban, nekünk kell 
tehát a továbbhaladás elvein gondolkozni és azokat a 
gyakorlatban kimunkálni.

II. A megvalósítás módja
Mindenekelőtt minden szak keretében biztosítani kell az 

oktatás három alapvető módjának, illetőleg eszközének: 
az írásos anyagnak, az előadásnak és a gyakorlatnak a 
harmóniáját, azt, hogy ezek a maguk sajátos, fő funkció
juknak megfelelően illeszkedjenek bele az egyes szakok 
oktatási rendszerébe. A kézikönyvek, tankönyvek, jegy
zetek és egyéb írásbeli segédletek az oktatásnak mintegy 
alapanyagai kell, hogy legyenek, melyek elsősorban az 
adatszerű, enciklopédikus ismeretanyag közlésével teher
mentesítik az előadói és gyakorlatvezetői munkát. Az 
előadásokat az elvi kérdések tisztázására, a módszer és a 
problematika megvilágítására, az összefüggések felis
mertetésére, a szakma legújabb, írásban még kevésbé 
hozzáférhető eredményeinek előtárására kell felhasználni. 
A gyakorlatoknak, szemináriumi, laboratóriumi foglal
kozásoknak, stb. a gyakorlati alkalmazási készségek 
kifejlesztésére, a részletelemzések lefolytatására kell szol- 
gálniok.

Ezeket a közhelyeknek látszó tételeket azért kell leszö
gezni, mert az alapvető oktatási formáknak a tartalma és 
funkciója nem kap nálunk mindenhol helyes értelmezést. 
Egyes szakok oktatásában igen nagy szerepet játszanak 
például a többé-kevésbé nagylétszámú hallgatóságnak 
szóló, prelegáló, illetőleg túlnyomórészt enciklopédikus 
ismeretanyagot, adatokat közlő előadások, sőt, ez a pusz
tán közlő jelleg bizonyos esetekben még a gyakorlati, 
szemináriumi munkára is kiterjed. Az alapvető oktatási 
módoknak a funkcióját természetesen az oktatás minden
napi, gyakorlati menetében nem lehet mereven elhatá
rolni (a jó tankönyv, jegyzet sem szorítkozhatik puszta 
adatközlésre, a jó előadás sem lehet puszta elméletieske- 
dés stb.), fő szerepeik, feladataik félreismerése, fölcseré
lése azonban olyan diszharmóniát eredményez, amely az 
oktatás hatékonyságát súlyosan veszélyeztetheti.

Az alapvető oktatási módok harmóniája természete
sen nemcsak azt jelenti, hogy mindegyik a maga jellegé
nek megfelelően funkcionál, hanem azt is, hogy helyze
tüket, kölcsönösségüket, együtthatásuk jellegét mindig a 
kérdéses szak, illetőleg tantárgy természete és oktatási 
szükséglete határozza meg. Kétségtelenül vannak olyan 
tantárgyak, amelyek mindhárom mód együtthatását 
igénylik, ahol egyrészt tankönyv, jegyzet, kézikönyv, 
másrészt előadás, harmadrészt gyakorlat, szeminárium, 
laboratórium stb. egyaránt szükségeltetik (az utóbbi 
kettő esetleg kiscsoportos oktatás keretében, kombináltan 
megvalósítva). Az oktatandó tantárgyaknak azonban 
alkalmasint a többsége nem olyan, hogy mindhárom 
módot okvetlenül együttesen követelné meg, hanem meg
felelő szintű oktatásához közülük kettő (tankönyv és elő
adás, tankönyv és gyakorlat, előadás és gyakorlat) páro
sítása vagy éppen egy is elegendő, természetesen meg
felelő számonkérési formákkal egyeztetve. A hiba ott 
van, s oktatási rendszerünk túlzsúfoltságának ez az egyik 
alapvető oka, hogy ezeket az egyes tantárgyak külön
böző jellegéből fakadó eltérési, illetőleg egyszerűsítési 
lehetőségeket az egyes szakok tantervi előírásai és okta
tási gyakorlata nem veszi eléggé figyelembe, s olyankor is 
külön-külön teljes párhuzamosságot, hármasságot való
sít meg, amikor — mondjuk — az írásos anyagból való 
felkészüléssel párosított vizsga, vagy a gyakorlati fog
lalkozásokon mérhető hatású előadás is elegendő volna, 
nem is beszélve a kiscsoportos oktatásban lehetővé váló 
kombinatív módokról. Az e tekintetben való racionali
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zálásra és ezzel a hallgatók fölösleges terhelésének men
tesítésére a legtöbb szakon nemcsak lehetőség, de szükség 
is van.

Annak, hogy az egyes oktatási módok elsődleges szere
pükben tudjanak funkcionálni, hogy viszonyuk, együtt
hatásuk optimális legyen, alapvető feltételéül az egyes 
szakok tankönyv-, jegyzet-, kézikönyv ellátottságának 
megfelelő voltát kell tekinteni. Az egészen kis létszámú 
hallgatóságot foglalkoztató szakok kivételével minden 
szakon arra kell törekedni, hogy legalább a fő tárgyak 
ismeretanyaga írásos feldolgozásban a hallgatók kezébe 
legyen adható, s hogy ezek az írásos segédletek mind 
szakmai, mind didaktikai szempontból alkalmasak legye
nek legalábbis a hallgatóktól megkövetelt alapvető, encik
lopédikus anyag birtokbavételének kielégítésére. A többi 
oktatási forma elsősorban közlő jellegét csakis ezekkel a 
segédletekkel lehet kiküszöbölni, tehermentesíteni. A ko
rábbi éveknél valamivel nagyobb számú és jobban átgon
dolt jegyzetmegbízásokkal a legégetőbb hiányok egy 
részének kiküszöbölése folyamatba került. De e tekintet
ben egyes szakokon igen sok még a teljes hiányt pótlandó 
feladat, s szinte mindenütt vannak folyton megújuló 
feladatok is az írásos anyag időnkénti korszerűsítésére.

Az egyes szakok írásos anyaggal való kellő ellátott
ságának azonban természetesen vannak objektív felté
telei is. Általános szempontként le kell szögezni, hogy az 
anyagi érdekeltség elvének bizonyos mértékű, szerény 
érvényesítése nélkül itt sem lehet előrehaladni. Fel keil 
számolni továbbá a tankönyv- és jegyzetírás terén mutat
kozó monopóliumszerű tüneteket. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a jövőben a tankönyv- és jegyzetírói meg
bízásokban az egyes személyek helyett jobban kell támasz
kodnunk a tanszéki-szakmai kollektívákra.

Bár a fentebb jelzett, jó értelemben vett előadások 
funkciója vitán felüli és fenntartásuk mindenképpen 
indokolt, jelenlegi oktatási rendszerünkben — tekintve 
jelentékeny részük prelegáló, anyagközlő voltát is — az 
előadások száma túlméretezettnek látszik (egyetemünk 
egészének viszonylatában, természetesen szakonként 
bizonyos ingadozással, kb. 60%). Ma mindenesetre a 
kötelezően fölveendő és hallgatandó előadások jelentik 
hallgatóink súlyos időbeli kötöttségének legfőbb szín
terét, sőt, amennyiben ezek máshol (kézikönyvekben, 
jegyzetekben stb.) hozzáférhető anyag puszta reprodu
kálásai, a többé-kevésbé fölösleges üresjáratok kritériu
mait is kimeríthetik. A teljes vagy nagymértékben prele
gáló, anyagközlő előadásoknak mindenképpen kívánatos 
kiiktatása, illetőleg ésszerű átalakítása mellett is szük
ségesnek látszik az előadások kötelező látogatásával kap
csolatos nagy időbeli kötöttség enyhítése és ezzel együtt- 
járóan a hallgatóság számára a rugalmasabb választliatási 
lehetőségek biztosítása. Ez — az egyes oktatási módok 
előbb tárgyalt ésszerű kombinálása, valamint az előadás 
esetleges tanrendi kiiktatása mellett — a kötelező elő
adáslátogatás részbeni feloldásával, rugalmasabb értel
mezésével érhető el legegyszerűbben. A jövőben ki kell 
iktatni annak a lehetőségét, hogy a hallgatóságot admi
nisztratív eszközökkel (névsorolvasás stb.) késztessék az 
előadásokon való jelenlétre. (A gyakorlati, szemináriumi, 
laboratóriumi foglalkozásokra természetesen ez a feldol- 
dás nem vonatkozhat.) A feloldás tekintetében leginkább 
az első évfolyamon való eljárásmód látszik problematikus
nak, mivel a középiskolában teljes tanulmányi kötöttség
hez szokott hallgatók esetleg nem tudnak jól élni a hirte
len adódó másféle lehetőségekkel. Ezt a kétségkívül fenn
álló veszélyt azonban az önálló tanulásra való rendszeres 
ráneveléssel, valamint a kiscsoportos, gyakorlati-szemi
náriumi foglalkozásokon való erősebb kézbentartással 
ellensúlyozni lehet.

Magától értetődő, hogy a kötelező előadáslátogatásnak 
az immár hagyományos elvével való részbeni, rugalma
sabb szakítás csak akkor hozhat az eddigiekhez képest 
jelentékeny változtatást, csak akkor érheti el célját, ha 
egy ehhez igazodó oktatási és vizsgarendszerbe, illetőleg 
szemléletbe illeszkedik bele. Nem pusztán arról van tehát 
szó, hogy megvalósítása esetén ezután nem fognak pl. 
katalógust olvasni azok a tanárok, akik eddig — nem kis 
számban — megtették. Többek között az is kell hozzá, 
hogy ne minden előadást zárjon le okvetlenül kollokvium;

hogy a kollokvium letételének joga legalább részben a 
hallgató választásától is függhessen; hogy előírt kollok
vium esetén a rendelkezésre álló tankönyv, kézikönyv 
anyaga is elfogadtassák a számadáskor; hogy nem előírt 
kollokvium esetén az előadás anyaga csupán nagyobb 
összefüggésekben (pl. szigorlat keretében) vagy folyama
tos ellenőrzéssel (pl. párhuzamos gyakorlat keretében) 
kéressék számon stb. És nem utolsósorban kell hozzá,- 
hogy az úgynevezett „nagyelőadások” szokását a kis
csoportos oktatás korszerű módozatai váltsák fel. A köte
lező előadáslátogatás hagyományának felszámolása csak e 
szükséges változtatásokkal, rugalmasságokkal együtt 
lehet a remélt hatásfokú.

A kötelező előadás-látogatás régebbi értelemben vett 
elvének feladásától több vonatkozásban is kedvező hatá
sokat lehet remélni. Hallgatói viszonylatban jobb idő
kihasználási, szabadabb választási, jelentékenyebb spe- 
cializálódási lehetőségeket biztosíthat. Oktatói viszony
latban arra késztetheti az előadókat, hogy hallgatóságuk 
biztosítása céljából előadásuk formai és tartalmi szintjét 
emeljék, hogy hasznos, korszerű ismeretek nyújtására 
törekedjenek, hogy jó értelemben vett, szakmai-didaktikai 
rivalizálás fejlődjék ki közöttük. Az oktatási rendszer 
viszonylatában a kiscsoportos oktatási módok, az inten
zívebb, gyakorlatibb formák számának emelkedését 
jelentheti, hiszen az egyes szakok, tanszékek óráik láto
gatottságának biztosítása végett ilyen típusú változta
tásokra esetleg rá is kényszerülhetnek (s az intenzív 
formák szaporodása már egymagában is tiszta nyereség). 
— Az egyes szakok, illetőleg főként az egyes oktatók 
között alkalmasint kifejlődhető, egészében pozitív elő
jelű, egészséges versengés egy vonatkozásban feltétlenül 
veszélyeket is rejt magában: növelheti a vizsga liberaliz
musnak bizonyos szakokon, illetőleg oktatóknál még min
dig meglevő, ható érvényesülését. Ha a tudásszint lemé- 
résének részben objektívebb, részben folyamatosabb 
módozatai az eddiginél jobban elterjednek, az ellensúlyozó 
tényezők e veszélyt nagymértékben csökkenthetik.

A gyakorlati (szemináriumi, laboratóriumi stb.) 
munka hatékony, célszerű voltának a felismerése már'jó 
ideje megtörtént nálunk, de a kétségtelen eredmények 
ellenére is azért még számos szakon eléggé alacsony 
százalékarányúak az ilyen típusú foglalkozások. Ezeknek 
a jó hatásfokéi, intenzív formáknak a lényege voltakép
pen a kis tanulócsoportokban, az úgynevezett kiscsopor
tos foglalkozásokban van, ahol a közvetlen tanári ráha
tás, a hallgatókkal való együttmunkálkodás, azoknak az 
oktatásba való aktív bevonása, egyéni foglalkoztatása 
optimális kereteket, lehetőségeket biztosíthat az egyes 
tantárgyak elsajátításához. Éppen azért, mert ennek az 
oktatási módnak a kis létszámú tanulócsoport a lényege, a 
,,gyakorlat”-jelleget nem is kell itt mereven értelmezni: 
benne az egyes tantárgyak sajátos természetétől meg
kívánt módozatok valójában tetszés szerint, kombináltan 
is megvalósíthatók, tehát pl. előadás és gyakorlat, elvi 
problematika közlése és részletkérdések elemzése, alkal
mazása mindig a szükségnek megfelelően válogatható. E 
kiscsoportos oktatás igen nagy előnye tehát, hogy az 
egyes tantárgyakhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati 
ismeretek teljes egységben tartását lehetővé teszi, egy 
oktató kezébe adja, s ezáltal eleve elkerülhetővé teszi az 
előadásoknak és a hozzájuk csatlakozó gyakorlatoknak a 
több oktató párhuzamos működésekor eléggé gyakran 
jelentkező koordinálatlanságát.

A kérdéses tantárgy oktatásának egységét biztosító, a 
kombinált módozatokat lehetővé tevő, az adott körülmé
nyekhez mindig igazítható kiscsoportos oktatás a kor
szerű képzés alappillére. Okvetenül szükséges tehát, 
hogy az egyes szakok oktatásának súlypontja egyete
münkön is ide helyeződjék, hogy e forma az eddiginél még 
jóval elterjedtebbé váljék. A kiscsoportos oktatási módok
nak — akár „tiszta” gyakorlati típusúak, akár az előbb 
jelzett kombinált formájúak — minden szakon jelentős 
számbeli fölénybe kell kerülniük az ex katedra jellegű, 
„nagyelőadás” típusú oktatási módokkal szemben. így  
nagy lépést tehetünk az oktatás tömegjellegének elkerü
lése felé, s ezzel együttjáróan a nevelőmunka hatékony
sága alapfeltételének, a tanár és hallgató emberközelbe 
kerülésének biztosítása felé is. A kiscsoportos oktatás
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fokozott megvalósítása és hatékonságának biztosítása 
érdekében tennészetesen meg kell teremtenünk a valóban 
kis létszámú tanulócsoportok létrehozásának lehetőségeit. 
Ha a tanulócsoportok nemzetközileg elismert optimális 
10—12-os létszámát viszonyaink miatt egyelőre nem is 
remélhetjük elérni, azt mindenképpen biztosítanunk kell, 
hogy a belépő új, első éves évfolyamoknál egyetlen tanuló- 
csoport létszáma se haladja meg a 15 főt.

Oktatásunk továbbfejlesztése, korszerűsítése meg
kívánja a hallgatók tudásszintje számonkérésének az 
eddigieknél rugalmasabb rendszerét, illetőleg fejlettebb, 
változatosabb típusait. E tekintetben az előremenetel 
főként a következőkben látszik egyrészt szükségesnek, 
másrészt reálisnak.

Az intenzívebb, hatékonyabb, kiscsoportos oktatási 
módokban lehetőség nyílik a hallgatók tudásának, tel
jesítményének folyamatos; évközi megismerésére és lemé- 
résóre (ha kell, zárthelyi ellenőrző dolgozatok rendszeresí
tésével is); ezekhez tehát külön kis részletvizsgákat, 
kollokviumokat csatolni a legtöbb esetben nem szükséges. 
Ez vonatkozik mind a kis csoportokban megvalósított 
kombinált oktatási módokra, mind az előadásokkal eset
leg továbbra is párhuzamban futó külön gyakorlatok, 
szemináriumok, laboratóriumi foglalkozások típusára. 
Mindezen esetekben a régi értelemben vett „gyakorlati” 
jegy teljes kifejezője lehet a hallgatók résztárgybeli tudá
sának, s ugyanakkor jelentősen tehermentesítheti a jelen
legi túlzsúfolt vizsgarendszert, enyhítheti a meglehető
sen nagy vizsgacentrikusságot.

A feltétlenül szükséges nagy, összefoglaló vizsgákat 
(szigorlatokat stb.) természetesen nem számítva, a 
kollokviumszerű részvizsgákat csak azokban a tantár
gyakban kell okvetlenül megtartani, ahol a hallgatók 
teljesítményének mérése a tanulmányi időszak folyamatá
ban nem szükséges, vagy nem lehetséges, ahol a kiscsopor
tos oktatásnak, illetőleg a gyakorlati, szemináriumi fog
lalkozásnak a keretei ezt nem biztosíthatják. Az oktatási 
módok együtthatásának, illetőleg a hozzájuk kapcsolódó 
vizsgarendszernek a korábban említett egyszerűsítései 
lehetővé tehetik pl. azt, hogy bizonyos, arra alkalmas 
tantárgyakban a hallgatók teljesen öntevékeny (kézi
könyvekből, tankönyvekből, jegyzetekből való) felkészü
lését — más oktatási módok alkalmazása nélkül — egye
nesen vizsgán mérhessük. De ugyanez vonatkozik a puszta 
előadás -f- vizsga viszonyára is.

Egyes szakokon már évek óta alkalmaznak a hagyomá
nyos, szóbeli vizsgától eltérő, új vizsgatípusokat (tesztek, 
feladatlapok stb.). Ismeretes, hogy ezek sem az oktatók, 
sem a diákok egy részénél nem örvendenek különösebb 
népszerűségnek, az előbbieknél főként elvi és gyakorlati 
okok, valamint munkaigónyességük, az utóbbiaknál 
főként objektívebb és szigorúbb voltuk miatt. Mindezek 
ellenére a következő években az objektív vizsgamódsze
rek alkalmazását, a velük való kísérletezést szükséges 
fokozottabb mértékben, lényegében minden nagyobb lét
számú szakra kiterjeszteni, az e módszerekben rejlő 
pozitívumokat kihasználni. Természetesen nem arról van 
szó, hogy az új módszerek minden esetben a régiek helyébe 
lépjenek, hanem azok mellé, azok kiegészítésére, mind
egyik a saját funkcióját betöltve. Az objektív, írásos 
vizsgamódszerek kiválóan alkalmasak arra, hogy a hall
gatók tárgyi, enciklopédikus jellegű részletező tudását, 
valamint a részletekbe vágó alkalmazási készségét velük 
mérni lehessen; de kevésbé szolgálhatnak az elvi problé
ma ti k a_ fe 11 árasara, illetőleg az átfogó tudás megállapítá
sára. Értékük éppen abban van, hogy a tárgyi tudás 
obkjektív mérésével lehetővé teszik a szóbeli vizsga ilyen 
vonatkozású tehermentesítését, s ezzel annak magasabb 
színvonalra emelését, időt, lehetőséget adva arra, hogy a 
szóbelin a tanár a szakma elvi-módszerbeli problematiká
jának alapvető kérdései, összefüggései felől közelítse és 
mérje a hallgatók tudásszintjét. Ez esetben sem az egyes 
módozatok kizárólagosságra juttatása a feladat, hanem 
egymást harmonikusan való kiegészítésük, együtthatásuk, 
a szükségleteknek mindig legjobban megfelelő kombiná
ciók biztosítása.

Főként egyes természettudományi szakokon már eddig 
is sikerrel alkalmazták azt az elvet, hogy a felvételi vizs
gán átkerült, de egyetemi tanulmányok folytatására mégis

kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmas hallgatókat már 
az I. vagy a II. évfolyam vizsgáin kell „kiszűrni”. A jövő
ben nem szabad annak a mind egyéni, mind társadalmi 
szempontból káros, veszélyes helyzetnek előfordulnia, 
hogy hallgatók egész sorozatáról IV. vagy V. éves koruk
ban derül ki egyetemi tanulmányokra való alkalmatlan
ságuk ténye.

Elsősorban egyes természettudományi szakokon a lép
csőzetes képzés megvalósulásának a jelei mutatkoznak, 
melyben az alsóbb évfolyamok általános és alapozó jel
legű képzését a felsőbb évfolyamokban a specializálódás 
igényeinek több-kevesebb kielégítése követi. Nagyon sok 
szakunkon azonban a szak nagy egészén belül a képzés 
meglehetősen egyoldalúan koncentrált, egysíkú és ezáltal 
gyakran sematikus, nem veszi eléggé figyelembe sem a 
hallgatóságnak a speciális témák iránti növekedő érdeklő
dését, sem az egyes szakmákon belül a differenciáció 
irányában ható fejlődést, sem az idevonatkozó társadalmi 
igényeket.

A fejlődést mindenesetre az általános képzésnek az 
alsóbb évfolyamokra való koncentrálása irányában, ille
tőleg a felsőbb évfolyamokon a képzés többsikúvá, dif
ferenciáltabbá tétele, a speciális foglalkozások bizonyos 
ésszerű és célszerű kiterjesztése felé kell a jövőben 
irányítanunk, főként az ilyen szempontból eddig el
maradottabb szakterületeken. A lépcsőzetesség ki-, ille
tőleg továbbfejletsztése esetén egyes, ilyen szempontból 
számba jöhető (pl. természettudományi) szakokon meg 
lehetne a módját találni annak, hogy nemcsak a végbizo
nyítvány, hanem a nagyobb tanulmányi szakaszokat 
lezáró szigorlatok is bizonyos szintű szakmai képesítést 
jelentsenek, úgy, ahogy az több, fejlett oktatásügyü 
országban szokásos. Bölcsészkari viszonylatban is meg 
kellene találni a formáját, módját annak, hogy egyes 
nagyszakokon a mai egysíkú tanárképzés mellé a tény
leges társadalmi szükségleteket jobban számbavevő 
ágazatok is kifejlődhessenek; pl. a magyar szakon a 
magas szintű kulturális tevékenység (könyvkiadás stb.) 
szakemberképzése, az idegen nyelvi szakokon a magas 
szintű szakfordító-képzés, stb. stb.

Oktatásunk egyik alapvető feladata, hogy hallgatóink 
az önálló tanulásra vagy legalábbis az irányított önkép
zésre való készséget minél hamarabb elsajátítsák, és föl
tétlenül e készséggel fölvértezve kerüljenek ki az egyetem
ről. Tekintetbe kell azonban venni, hogy a középiskolából 
ilyen készségnek általában még egyes elemeit sem hozzák, 
nem is hozhatják magukkal, így ennek kifejlesztése szinte 
teljes egészében az egyetem feladata, már lehetőleg az első 
évfolyamon. A szakmai alapozó tárgyak keretében tehát 
e problémára különös figyelmet kell fordítani, vagy ha ez 
valamely szaktárgy alapozó oktatásának eddigi rendsze
rében kevésbé oldható meg, külön erre a célra rendszeresí
tett gyakorlati, szemináriumi foglalkozásokon kell a 
szükséges ismeretek elsajátítására sort keríteni.

Az az igény, hogy a szaktárgyi és az ideológiai oktatás 
szorosabb kölcsönhatásba kerüljön egymással, szinte olyan 
régi, mint magának az ideológiai oktatásnak a bevezetése, 
Az e téren való előrehaladás egyik feltétele a marxista— 
leninista tárgyak oktatási szintjének olyan fokú emelése, 
hogy azok mind belső tartalmukat tekintve, mind a hall
gatók igényei felől nézve a szaktárgyakkal minden szem
pontból egyenrangú partnerekké válhassanak. Bitosítani 
kell, hogy az ideológiai tárgyak oktatása mindig ido
muljon a fejlődő, változó élet követelményeihez, a 
mindenkor szükséges politikai, világnézeti tájékoztatást 
nyújtsa a hallgatók számára, választ adva azok aktuális 
problémáira is. A kérdés megoldásának kulcsa másrészt a 
szaktanszékek kezében van: az ideológiai oktatás haté
konyságát ugyanis oly módon is lehet, sőt, kell is növelni, 
hogy a dialektikus materializmus szemlélete és módszere 
a szaktárgyakon keresztül kerüljön életközelbe és gya
korlati hasznosításra, a szaktárgyak problematikájába 
ágyazva váljék a hallgatók sajátjává. Ennélfogva a leg
több szaktárgynak az eddiginél jóval többet kell vállalnia 
a szakma elméleti-ideológiai kérdéseinek a marxizmus 
szellemében való megvilágításából; törekednie kell 
továbbá arra, hogy a marxizmus talaján fogant szemléleti- 
módszerbeli kérdések már a szakmai tamdmányok kezdő 
szakaszában a hallgatók elé állítassanak, s hogy az ilyen



indíttatás után a későbbi előadások és szemináriumok is 
a marxizmus alkalmazásának a példái legyenek. — Mind
ehhez többek között arra is szükség van, hogy a szaktan
székek és az ideológiai tanszékek e problémákról valóban 
konkréten szót értsenek, elsősorban az egyes szaktárgyak 
elvi-módszerbeli igényei felől közelítve az ideológiai kér
déseket.

Sajnos, a reform-tan tervekbe annak idején nem minden 
szakterületen került be az illető szakma tudománytörténe
tének az oktatása, s ahol bekerült, ott sem valósul meg 
mindenhol eléggé rendszeresen és intenzíven. Vannak 
ellenben — részben a tudománytörténet hiányából adódó 
— olyan jelenségek, hogy a korszerű ismeretanyag és a 
már csupán tudománytörténeti jellegű anyag — a túl
terhelés egyik mozzanataként — az oktatásban felvegyül, 
összekeveredik, pontosabban egyforma teret, súlyt kap. 
Ezeket a hiányosságokat okvetlenül ki kell küszöbölni. 
Minden szakterület tantervébe be kell iktatni és rendsze
resen meg kell valósítani a tudománytörténetnek első
sorban elvi-ideológiai szempontú oktatását, egyúttal arra 
törekedve, hogy ezzel a szaktárgyi oktatás általános 
menetében a mai, korszerű ismeretanyag közlésének a 
tágabb lehetőségeit biztosítsuk.

A Művelődésügyi Minisztériumnak az a helyes elhatá
rozása, hogy az oktatásügy helyi jellegű részproblémáinak 
megoldásában nem ragaszkodik tovább a nehézkes és az 
előrehaladást fékező országos szintű egyeztetéshez, sem 
minden szak oktatási rendszerének teljes uniformizálásá
hoz, a továbbfejlesztés, korszerűsítés terén kezdeményezési 
jogot, öntevékenységi lehetőséget, de ugyanakkor felelős
séget is ró a mi egyetemünkre, illetőleg az itt művelt 
tudományszakokra.

111. A végrehajtás részleteire vonatkozó javaslatok

1. A kötelezően előírt órák számát úgy kell csökkenteni, 
hogy az — egy-egy hallgató teljes oktatási elfoglaltságát 
tekintve — a heti 24 órát nem iépheti túl. Egy-egy szak
tárgy óráinak száma azonban az első nyolc félévben nem 
lépheti túl a heti 9 órát (harmadik szaktárgy esetében a 
heti 0 órát), az utolsó két félévben pedig a főtárgyaknál a 
heti 4 órát. Az általánosan kötelező tárgyak heti összes 
órszáma (a testnevelést és a polgárvédelmi ismereteket 
nem ide számítva) egy félévben nem lépheti túl a heti C 
órát.

2. A tanterveket úgy kell összeállítani, hogy a köte
lezően előírt órákon belül a kiscsoportos, részben vagy 
teljesen gyakorlati jellegű foglalkozásoknak az előadások
hoz viszonyított aránya egy szak esetében nem lehet keve
sebb az ossz óraszám 60%-ánál. Ezt az arányt az egész 
tanulmányi időre, a teljes tantervre kell érteni.

3. A nagy hallgatói létszám előtt folyó, prelegáló jel
legű előadások anyagával kapcsolatban pontosan meg 
kell állapítani a kapcsolódó vizsga (szigorlat, kollokvium) 
anyagát, követelményrendszerét és követelményszint
jét, s gondoskodni kell arról, hogy ezt a hallgatók meg
ismerhessék. A továbbiakban a hallgatókra kell bízni, 
hogy ehhez a felkészülés milyen formáját (az előadás 
hallgatását, a jegyzetekből, tankönyvekből, kézikönyvek
ből való felkészülést, stb.) választják. A kimondottan 
prelegáló, nagy hallgatóság előtt folyó előadási formákon 
való részvételre a hallgatókat adminisztratív eszközök
kel (névsorolvasás, a vizsga alkalmával kizárólagosan az 
előadott anyag kérdezése, stb.) nem szabad kényszeríteni. 
A kiscsoportos, részben vagy teljesen gyakorlati jellegű 
foglalkozásokon azonban a jelenlétet szigorúan számon 
kell tartani és meg kell követelni.

4. A jelenlegi, túlméretezett vizsgarendszert — a szi
gorlati és államvizsgái formák és előírások változatlanul 
hagyásával — elsősorban a részvizsgák, kollokviumok 
terén a kötelező óraszámok fentebb megadott csökkentésé
nek megfelelő arányokban kell racionalizálni. Mindazok
nál a tantárgyaknál, ahol az oktatás nagyobb részben 
vagy egészben kiscsoportos, gyakorlati jellegű foglalkozá
sokon folyik, a hallgató felkészültségét, teljesítményét 
(beleértve a kapcsolódó előadások anyagának számon
kérését is) általában e formák kérői ében kell mérni és

gyakorlati jegy adásával kell kifejezni, minősíteni. 
Kollokviumot csak ott szabad rendszeresíteni, ahol az 
előírt követelmények számonkérése a gyakorlati formák 
keretei között valamilyen okból (pl. különlegesen fontos 
elméleti anyagrészek, túlnyomórészt előadási forma, tan
könyv- és jegyzethiány stb. miatt) nem látszik elegendő
nek. Az így előírt kötelező kollokviumok száma azonban 
az ötéves képzési időszak egészében nem haladhatja meg 
szakonként a 10-et, az általánosan kötelező tárgyak 
összességében pedig a 6-ot.

5. A tanszékek — elsősorban a felsőbb évfolyamokon
hirdessenek meg lehetőségeikhez mérten minél több

nem kötelezően hallgatandó órát, úgynevezett szak
kollégiumot, vagy szakszemináriumot. Az ily típusú, 
szabadon választható kollégiumok ésszemináriumok tema
tikájában legyenek minél nagyobb tekintettel egyrészt a 
hallgatók elméleti-módszerbeli képzésére, másrészt gya- 
korlati-specializálódási igényeikre, illetőleg az egyes 
szakokhoz fűződőén felmerülő társadalmi-népgazdasági 
igények kielégítésének biztosítására.

6. A tantervi racionalizálások keretében a kari szak- 
bizottságok (tanszékcsoporti vezetőségek) legyenek tekin
tettel mindazokra a tartalmi oktatási problémákra, 
amelyeket az oktatás korszerűsítéséről szóló anyag irány
elvei fölvetnek. Különös súllyal essenek itt latba a követ
kezők: az enciklopédikus jellegű ismeretanyag csökken
tése, illetőleg mai kívánalmak, szükségletek szerinti 
szelektálása; — az önálló szakmai munkára és tovább
fejlődésre való képességnek, az átfogó elméleti tájéko
zottságnak, valamint a gyakorlati alkalmazási készségek
nek a kifejlesztését; — az ideológiai kérdéseknek a szak
tárgyi oktatás kereteibe való fokozottabb beiktatása; — 
az egyes szakok tudománytörténetének elvi-kritikai ala
pon való tárgyalása; — az első évesek önálló tanulási 
készségét kifejlesztő gyakorlati, metodikai ismeretek 
átadása.

7. A bérkeret felhasználásának különféle lehetőségei
vel (új oktatók beállítása, megbízott előa<lók alkalmazása 
stb.) elsősorban azokra a tanszékekre kell koncentrálni, 
melyek a kiscsoportos oktatás bevezetésében élenjárnak.

8. Azokon a szakokon, ahol az alapozó és specializáló 
oktatás kettéválasztásának lehetőségei nagyobb mérték
ben fennállnak, a kari szakbizottságok (tanszékcsoporti 
vezetőségek) 1968. december 31-ig vizsgálják meg az 
úgynevezett „kétlépcsős” oktatási rendszer bevezetésé
nek lehetőségeit, s tegyenek erről konkrét javaslatot.

Fizikus-doktorok tanterve

1. félév: 1. Fizika I 2+ 1
2. Kémia I 2 +  4
3. Analízis I 5+ 1
4. Geometria 4+ 1

KOLLOKVIUMOK: 1, 2, 3, 4 2Ö~

2. félév: 5. Fizika II 4+ 1
6. Elektrotechnika I 1 +  2
7. Kémia II 2 + 4
8. Analízis II 5+ 1

KOLLOKVIUMOK: 5, 7, 8 W

3. félév: 9. Fizika III 3+ 1
10. Elektrotechnika II 1 +  2
11. Mechanika I 3 -j— 1
12. Analízis III 5+ 1
13. Valószínűségszámítás 2+ 1
KOLLOKVIUMOK: 9, 11, 12, 13 2Ö“

4. félév: 14. Fizika IV 3+ 1
15. Elektronika 2 + 0
16. Mechanika II 3+ 1
17. Fizikai laboratórium I 0 + 4
18. Analízis IV 5+ 1
KOLLOKVIUMOK: 16, 18 20~
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KÍSÉRLETI FIZIKAI SZIGORLAT 
(1, 5, 9, 14, 15)

5. félév: 19. Elektrodinamika 5 +  1
20. Atomfizika 2+ 1
21. Fizikai laboratórium 11 0 + 6
22. Fakultatív szeminárium 0+ 1
23. Analízis V 3 +  1
KOLLOKVIUMOK: 19, 20, 23 20

6. félév: 24. Kvantummechanika 5+ 1
25. Fizikai laboratórium I I 1 0 +  7
26. Analízis VI 3+ 1
27. Algebra 2 +  0
28. Fakultatív szeminárium 0+ 1
KOLLOKVIUM: 24 20

MATEMATIKAI SZIGORLAT
(3, 4, 8, 12, 13, IS, 23, 26, 27)

7. félév: 29. Statisztikus fizika 5+ 1
30. Magfizika I 2+1
31. Szilárdtestfizika I 3 + 0
32. Fizikai laboratórium IV 0 + 7
33. Fakultatív szeminárium 0+ 1
KOLLOKVIUM: 29, 30, 31 20

S. félév: 34. Kvantumelektrodinamika 2+1
35. Magfizika II 3 + 0
36. Szilárdtestfizika II 3 + 0
37. Fizikai laboratórium V' 0 + 7
38. Matematikai gépek 1 +  2
39. Fakultatív szeminárium 0+ 1
KOLLOKVIUMOK: 31, 32 20

ELMÉLETI FIZIKAI SZIGORLAT 
(11, IC, 19, 24, 29, 34)

0. félévtől: Speciális előadások, félévenként 8 + 0
Fakultatív szeminárium, félévenként 0-j- 2 
Diplomamunka, félévenként 10-)-0
KOLLOKVIUMOK: Minden ________

előadásból 20

EGYESÜLETI ÉLET

A PISZKÉSTETÖi CASSEGRAIN TÁVCSŐ

A Piszkéstetői Obszervatóriumban 1906 novemberében 
új távcsövet állítottak fel. Ezt a műszert is a Jenái Zeiss 
gyár készítette. A távcső egy 50 cm átmérőjű Cassegrain- 
rendszerű, 7 méter fókusztávolságú műszer. A Cassegrain- 
rendszerű távcsövek egy paraboloid felületű, középen át
fúrt főtükörből, és ennek fókuszában elhelyezett hiper- 
boloid felületű segédtükörből állnak. A főtükör fókusztá
volsága aránylag rövid, (pl. a Piszkéstetői Obszervatórium 
távcsövénél kb. 2 méter) a hiperboloid felületű segédtükör 
görbületétől függően ezt a fókusztávolságot többszörösére 
meg lehet nyújtani.

A Schmidt-távcsővel az égbolt nagy területéről lehet 
fényképfeltvételt készíteni, de egyes objektumok pontos 
észlelésére nem alkalmas. Ezzel szemben a Cassegrain- 
típusú műszerrel ilyen vizsgálatok elvégezhetők.

Az új műszerrel részben tovább folytatják a Szabadság
hegyi Obszervatóriumban több évtizede folyó változó- 
csillag észleléseket fotoelektromos módszerrel, másrészt

DOKTORI SZIGORLAT 10, 11 vagy 12 félév végén 
fakultativen választott szakokból. (Pl. ha főtárgy a 
szilárdtestfizika, akkor 20, 31, 36 kötelező kollégiumokon 
kívül kb. 10 óra speciális kollégium anyaga.) 
DOKTORI ÉRTEKEZÉS beadható Í0. félév végétől 
kezdve bármikor. A diák megszűnik hallgató lenni, ha 
doktori szigorlatát letette, értekezését elfogadták, de leg
később 12. félév végén. Ha ekkor szigorlata megvan, 
értekezés később is beadható.
Másik felmerült változat szerint az ötéves fizikusképzés 
diplomamunkával és szakszigorlattal zárulna. A kiváló 
tudást nyújtó, értékes diplomamunkát készítő hallgatók 
a G, évben ösztöndíjjal az egyetemen maradhatnak, hogy 
ott (diplomamunkájuk alapján) doktori értekezésüket 
elkészítsék. Mivel azonban az ELTÉ-n jelenleg is évente 
10—15-en doktorálnak fizikából, reálisnak látszik az a 
javaslat, hogy a hatéves fizikusképzés elfogadott be- 
fejése (az orvosképzéshez hasonlóan) az egyetemi dok
torátus legyen.

Fizikus-gyakornokok tauterve

1 — 4. félév: fizikus-doktorokéval azonos.

A fizikus-doktorok 5. félévére csak engedély alapján 
lehet beiratkozni. Általában nem kaphat engedélyt, aki 
a 3. és 4. félévben nem ért el jeles vagy jó eredményt. 
Ezek fizikus-gyakornoki tanulmányokat folytathatnak.

5. félév: 40. Atomfizika 2-j— 1
4L Elektrodinamika 3-|-l
42. Matematikai gépek 1 +  2
43. Anyagtechnológia 2 + 3
44. Géprajz 1 +  2
45. Fizikai laboratórium II 0 +  7
KOLLOKVIUMOK: 40, 41, 42 25“

6'. félév: 46. Magfizika 3 +  1
47. Kvantummechanika 2 + 0
48. Szilárdtest-fizika 3+ 1
49. Radiológia 2 +  5
50. Fizikai laboratórium III 0 + 8
KOLLOKVIUMOK: 43, 44, 45 25

MŰSZAKI FIZIKAI SZIGORLAT 
(6, 10, 43, 45, 48, 50)

M. Gy.

a csillagokról érkező fény polarizációjának mérését kezd
ték el. Ezekhez a mérésekhez Virághalmi Géza készített 
egy kétcsatornás analizátort, amely a csillagokról érkező 
fény lineáris polarizációjának a mérésére alkalmas. A be
rendezés érzékenysége 10-14 lumen 5500Á-nél és 10 magni
túdóig lehet mérni ezrelék pontossággal. Ezeket a mérése
ket UBV rendszerben végzik, a szögmérések pontossága a 
fényességtől függően 0,5 — 1°. A stabilitás jobb, mint 
1 milivolt óránként. Az elmúlt évben sok mérést végeztek 
az RU Cam, P Cyg, Beta Lyrae változócsillagokról és a 
Nova Delphinisről.

Annak ellenére, hogy ez viszonylag kis teleszkóp, 
mégis szép eredményeket várhatunk a mérésekből ame
lyeket ezzel végeznek, mivel a csillagfény polarizáció 
mértéke sok értékes felvilágosítást ad a csillagok fizikai 
állapotáról. A távcsövet mutatja be a Fizikai Szemle 
címképe.

L. M.
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AZ 1968. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY

A/. Eötvös Loránd Fizikai Társulat hagyományos, a sor
rendben 45-ik őszi versenyét október 19-én tartotta 
Budapesten és hat vidéki városban (Debrecen, Szeged, 
Veszprém, Miskolc, Eger, Pécs). 5 órás munkaidő alatt 
3 fizikai feladatot kellett megoldani és most is bármely 
segédeszköz használata meg volt engedve. A feladatok 
a következők voltak.

1. m tömegű, L  hosszúságú rúd egyik végén ékkel van 
alátámasztva, másik végén fonállal van felfüggesztve 
(1. ábra). A fonalat elégetjük. A mozgás megindulásának 
pillanatában mekkora erővel nyomja a rúd az éket?

2. 4 méter mély medence fenekén síktükör fekszik. 
Egy fényképész gépével 2 méter magasan van a víz színe 
felett. A víz színe alatt 2 méter mélyen hal úszik. Hány 
méterre kell a gép lencséjét élesre állítani, ha a) az úszó 
halat, b) a hal tükörképét akarja lefényképezni ?

3. A iajz szerinti kapcsolásban mindkét ohmos ellen
állás egyenlő (a 2. ábrán R). Az A és B  pontokra váltó
feszültséget kapcsolunk. Mekkora legyen L  és C, hogy az 
egész berendezés R nagyságú ohmos ellenállásként visel
kedjék ?

Összesen 124 verseny dolgozatot udtak be, 63-at idén 
érettségizettek, lil-et gimnáziumi tanulók. A versenyzők 
városonkénti megoszlása (érettségizett +  középiskolás): 
Budapest 74 (32 +  42), Debrecen 4 (4 +  0), Szeged 13 
(7 +  6), Veszprém 18 (9 +9), Miskolc 2 (2 -f- 0), Eger 5 
(1 _|_ 4); Pécs 8 (8 -f- 0). A budapesti érettségizett verseny
zők megoszlása: tudományegyetem fizikus ü, matemati
kus 3, matematika-fizikus 1, műegyetemi hallgató 5, 
felsőfokú technikumról jött 2 és honvéd 15. A debreceniek 
közül 2 egyetemi fizikus hallgató, 2 állásban levő volt. 
Szegeden 4 fizikus egyetemi hallgató, 1 orvostanhallgató 
és 2 honvéd versenyzett. A veszprémiek és a miskolciak 
kivétel nélkül mind az ottani egyetemek hallgatói voltak. 
Az egri versenyző állásban levő, a pécsiek közül 3 tanár
képző főiskolás, 3 orvostanhallgató és 2 technikumi hall

gató volt. Az érettségizett versenyzők közül 3, a közép
iskolások közül 5 volt leány, 1 kivételével valamennyien 
vidéken.

A versenyzők száma egyező volt a tavalyival, az össze
tételük is körülbelül ugyanolyan volt, de emelkedett a 
résztvevő honvédek száma. Viszont nagyon emelkedett 
a helyes megoldások aránya. Úgy látszik, az idei feladu
tok a versenyzők számára könnyebbeknek bizonyultak. 
A 74 budapesti versenydolgozatban az 1. feladatra 32, a
2. feladatra 29 és a 3. feladatra 2G helyes megoldás érke
zett be, ami összesen 97 helyes megoldást jelent a maxi
málisan lehetséges 222-ből (44%). A vidékiek 50 dolgoza
tában összesen csak 17 helyes megoldást lehetett találni 
a maximálisan lehetséges 150-ből (11%). Ennyiben a 
vidékiek, mint a legtöbb évben, úgy most is sokkal 
gyengébben szerepeltek.

Az idén a Társulat már felemelt díjakkal jutalmazta a 
nyerteseket. I. díjat kapott mindhárom feladat igen szép 
és kimerítően taglalt megoldásért (800 Ft) Babai László, 
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem természet- 
tudományi karának matematikus hallgatója (tavaly a 
budapesti Fazekas-gimnáziumban Hutai Ferenc tanítvá
nya). II. díjat kaptak (400 — 400 Ft) Marossy Ferenc 
honvéd (tavaly a Fazekas-gimnáziumban Hutai Ferenc 
tanítványa) és Nagy Zsigmond, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem természettudományi karának mate
matikus hallgatója (tavaly a budapesti Kaffka Margit- 
gimnáziumban Fekete Eszter tanítványa). III. díjat 
(300 Ft) kapott Vetier András, a budapesti Eötvös Loránd 
tudományegyetem természettudományi karának mate
matikus hallgatója (tavaly a budapesti Fazekas-gimná
ziumban Hutai Ferenc tanítványa).

A versenyen résztvevő középiskolai tanulók közül 
dicséretet és könyvjutalmat kapott Maróti Péter, Szege
den a Ságvári-gimnáziuin IV. osztályában Dr. Vozáry 
Pálné tanítványa. Továbbá dicséretet kaptak Andor 
László Budapest, II. Rákóczi g. IV. a., (tanára Vigassy 
György), Balogh Gábor Budapest Radnóti g. IV. o., 
(tanárai Kugler Sándorné és Gecső Ervin), Bajmóczy 
Emil II. o. t. és Horváthy Péter III. o. t. (Budapest, 
Fazekas g., tanáraik Hutai Ferenc és Mihály István).

Az érettségizett versenyzők közül dicséretet kaptak 
még Várhelyi Ferenc, Budapesten műegyetemi hallgató, 
Bernus Péter honvéd és Egri Róbert honvéd (mindhárman 
tavaly Budapesten a Fazekas-gimnáziumban Hutai 
Ferenc tanit ványai), Grósz Tamás a budapesti tudomány- 
egyetem fizikus hallgatója (tavaly a Ságvári g.-ban Greff 
Géza tanítványa).

Az eredményhirdetés és jutalmak kiosztása november 
23-án ment végbe az egyetemi fizikai intézet előadó
termében, a televízió jelenlétében.

A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK PONTVERSENYE

Az Eötvös verseny eredményének kihirdetése után a 
Középiskolai Matematikai Lapok Fizika Rovata 1967/ 
08. tanévi pontversenyének eredményére került sor. 
A pontversenyben ezúttal 669 tanuló vett részt, 530 fiú 
és 139 leány. A  versenyzők 136 iskolából kerültek ki, köz
tük 25 általános iskolai. Az általános iskolai tanulók 
száma 47 volt. A középiskola I. osztályába 92, a II. osz
tályba 193, a III. osztályba 198, a III. osztályba 139 
tanuló járt. A különféle kategóriákban első díjat nyertek: 
Márkus László (Sopron, Hunyadi János Ált. Isk.), Szalay

András (Debrecen, KLTE Gyak. G.), Fischer Ágnes 
(Budapest, Móricz Zs. G.), Bajmóczy Ervin (Budapest, 
Fazekas M. G.), Horváthy Péter (Budapest, Fazekas 
M. G.), Maróti Péter (Szeged, Ságvári E. G.), Takács 
József (Sopron, Széchenyi I. G.). A múlt évi pontverseny 
nyertesei közül kerültek ki a Középiskolai Fizikai Tanul
mányi verseny és a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 
helyezettjei is. Ma a Műszaki Egyetemek és a Természet- 
tudományi Karok hallgatói, sokan közülük vizsga nél
kül nyertek felvételt az egyetemre. K . R.
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M. Zemplén Jolán 
BME Kísérleti Fizikai Tanszék

europhysics
Januári számunkban már röviden megemlékeztünk az 
Európai Fizikai Társulat megalakulásáról, most kissé 
részletesebben ismertetjük a Társulat létrejöttének körül
ményeit.

A megalakulás
A gondolat elsőként Bolognában, az Olasz Fizikai Társu
lat közgyűlésén merült fel 1905 novemberében abban a 
formában, hogy a jövőben helyes lenne az európai fizikai 
társaságokat, valamint a fizikai közleményeket jobban 
koordinálni. Ekkor gondoltak először arra, hogy az 
Európai Fizikai Társaság lenne a legalkalmasabb fórum 
erre a célra és mindjárt ki is tűztek egy megbeszélést, 
amelyet Pisában meg is tartottak 1960. április 16 — 17-én 
a Scuola N orm ale Su p e r io r e  főiskolán, amelynek rek
tora G. B e r n a r d in i, látta el az elnöki teendőket.

Meglehetősen élénk vita és S. R. DeGROOT (Amster
dam) felszólalása után egy Európai Fizikai Társulat léte
sítésével kapcsolatban a következő elvi határozatok 
kerültek elfogadásra:

a) Legyen egy olyan fórum, ahol minden európai fizikust 
egyaránt érdeklő problémákat lehet megtárgyalni.

b) Biztosítani kell az eszközöket, amelyek segítségével 
olyan intézkedések tehetők, amelyeket az egyes nemzeti 
testületek önállóan nem képesek végrehajtani.

Elkezdtek szervezni egy bizottságot is, amelyet kezdet
ben ,,A további teendők bizottságának”, később „Irányí
tó Bizottságnak” neveztek el. A Társulat megalapítása
kor az utóbbinak már 50 fizikus tagja volt.

A következő lépés a Ce r n  bekapcsolódása volt. 1966. 
november 25-én B . P . Gr e so r y  (a Ce r n ' igazgatója) el
nöklete alatt megvitatták — de határozatot nem hoztak 
— azt a kérdést: az új Társaság egyes tagjai egyénekből 

vagy a meglevő nemzetközi fizikai társulatokból állja- 
nak-e. Döntés csak 1967. májusában született London
ban a Fizikai Intézet és a Fizikai Társaság (JPPS) ülésén, 
amely Sír- J am es T a y lo r  (az IPPS elnöke) elnökölt. 
Két munkabizottság alakult itt, az egyik feladata az 
ideiglenes statútumok szövegezése volt (vezetőség tény
leges létrehozása (elnök G. B e r n a r d in i).

Az első csoport kompromissziumos javaslatot tett: 
lehessenek tagok egyének és társulatok egyaránt. Ezek 
szerint az új Társaságnál háromféle alapon lehetséges a 
tagság:
a) egyének
b) társulatok, csoportok vagy laboratóriumok
c) olyan egyének, akik a fentiek közül valamelyik nemzeti 
kollektívának tagjai, ha az tagja a Társaságnak. (Ezek 
szerint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat minden egyes 
érvényes tagsággal rendelkező tagja egyben az Európai 
Fizikai 'társaság tagjai is.)

Fenti javaslatokat rendkívül gyorsan elfogadták, jelé
ül annak, hogy a Társaság megalapítására már valóban

1. ábra

megérett az idő. A másik munkabizottság azt javasolta, 
hogy létesüljön Genfben a végrehajtóbizottságnak egy 
titkársága (Écolede Physique, Genfi egyetem székhellyei) 
és az IPPS egy alközpontjával Londonban. Hoztak hatá
rozatokat a bankszámlák egységes kezelésére is, valamint 
eldöntötték, hogy a Társaság hivatalos nyelve az angol 
legyen.

Ügy látszik, hogy ez a Londonban tartott értekezlet 
jelentette a fordulópontot a Társaság megalakulása szem
pontjából, ekkor vált az Európai Fizikai Társaság való
ban realitássá. — Egyébként a javaslatot, hogy Genf 
legyen a tulajdonképeni központ, mindenki véglegesen 
elfogadta.

í g y  a  v é g re h a jtó  b iz o t ts á g  é s  a z  e g y es  n e m z e ti  f iz ik a i 
tá r s a s á g o k  k ö v e tk e z ő  ü lé s é t  v a ló b a n  G e n fb e n  t a r t o t t á k  
1968. j a n u á r  30 -án . H. T r ie m a n n , a  B a t e l l e  in té z e t  
v e z e tő je , a h o l a z  ü lé s t  t a r t o t t á k ,  e ln ö k ö lt  és a  leg fo n 
to s a b b  e se m é n y  P . LA LiV E-nak a  n e m z e tk ö z i jo g  p r o 
fe s sz o rá n a k  a z  e x p o z é ja  v o lt,  a k i a  n e m z e tk ö z i s z e rv e z e te k  
a la p e lv e irő l b e sz é lt.

Londonban a statútumokat szövegező bizottságot új 
albizottsággá szervezték át (elnök: E. R u d b e r g , 
Stockholm) és még két új albizottságot hoztak létre: egyet 
a  kiadványok intézésére)elnök: J .  De  B o e r , Amsterdam) 
és egyet a firenzei megnyitó szervezésére (elnök: H. 
Cu r ie n , Paris).

Londonban tehát elhatározták, hogy a végleges meg
alakulás 1968-ban Firenzében történjék meg, egy tudo
mányos ülésszakkal egybekötött konferencián. Ez az 
időpont túl korai lett volna, ezért a két eseményt szét
választották: 1968. szeptemberre az alapító ülést Genf
ben, 1969. tavaszára a tudományos ülésszakot Firenzé
ben tervezték.

Mivel felmerült az a határozott kívánság, hogy a Tár
sulatnak minden európai ország tagja lehessen, fontos 
volt a szocialista országok bevonása is. 1968. május 3-án 
és 4-én Prágában tartott ülést a végrehajtó bizottság. 
Szó volt itt egy prágai albizottság létesítéséről is, amely 
megkönnyítené pénzügyileg pl. a szocialista országokban 
tartott rendezvények szervezését.

Tagok.
1968. szeptember 26-ig az egyéni tagokon (funkcionáriuso
kon) kívül a következő országok fizikai társulatai, vagy 
más csoportjai csatlakozhattak az Európai Fizikai Tár
sasághoz (az egyes egyesületek nevét mellőzzük a fel
sorolásban): Ausztria, Belgium, Csehszlovákia, Finn
ország, Franciaország, Német Szövetségi Köztársaság, 
Magyarország, Írország, Izrael, Olaszország, Hollandia, 
Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Nagy- 
britania, Szovjetunió, Jugoszlávia (a sorrend az angol 
abc szerint).

A Társaság statútumairól majd egy későbbi időpont
ban fogunk a Szemle olvasóinak beszámolni.

A genfi alakuló ülés

M indezen előkészületi tárgyalások után az Európai Fizikai 
Társaság alapításának hivatalos időpontja 1968. szeptem
ber 26. Székhelye Genf, BATTELLE Intézet, (CAROU
SE, Genf külvárosa). Elnöke: G. BERNARDINI pro
fesszor (Pisa).

Bernardini 1968. szeptember 26-án, mint a végrehajtó
bizottság elnöke a következő beszédet tartotta:

«Az Európai Fizikai Társaságnak ilyen széles körű tag
sággal való megalakulása további bizonyítéka, annak, 
hogy a természettudósok a lehető legszorosabban együtt 
kívánnak működni, és így pozitívan hozzájárulni az euró
pai kulturális egység megerősítéséhez.

Manapság az „együttműködés” szónak varázsige jelle
ge van. Az élet majd minden területén alkalmazzák a



közgazdaságtól a vallásig. Gyakran azonban igen nehéz 
az együttműködés eszményét valami teljesen reális do
logra alkalmazni úgy, hogy az ne váljék utópiává !

Lehet, hogy mi, akik ma reggel csatlakozunk az Európai 
Fizikai Társasághoz, utópisták vagyunk ! Meg vagyunk 
azonban győződve, hogy a Társaság gyakorlati és objek
tív alapokon nyugszik, és képes lesz rá, hogy jelentősen 
előbbre vigye az európai fizikát.

Vegyünk néhány gyakorlati példát arra, hol tevékeny- 
kedhetik a Társaság. — Máris vannak a fizikának olyan 
területei, amelyekhez az egyes országok egyéni kapacitá
sát meghaladó erőforrások szükségesek. Ez egyre általá
nosabb lesz a jövőben. Az Európai Fizikai Társaság fogja 
szolgáltatni azt a fórumot, amelyen ezeket az egy nemzet
hez sem kapcsolódó problémát meg lehet vitatni és az 
egész fizikus kollektíva bevonásával jutni el a legjobb 
megoldáshoz.

A fizikai közlemények százszámra jelennek meg Euró
pában, de nagyon kevés olyan lap van, amely egy-egy 
tudományágat teljes egészében képviselne, mint pl. az 
asztrofizikát, vagy a szilárdtest-fizikát. A Társaság segít
het a kiadói tevékenység koordinálásában, és így igen 
magas színvonalú, egészen speciális folyóiratok jöhetnek 
létre.

Európában bőségesen virágoznak a „nyári iskolák”, 
amelyeknek a témája gyakran azonos, és ezek versenyez
nek egymással egy-egy kiváló tudós meghívásáért. A Tár
saság felülvizsgálhatná ezeknek a nyári iskoláknak ész
szerű és egyenletes eloszlását.

Az európai találkozások és konferenciák területén a 
Társaság hasonló szerepet játszhatna.

A fizika oktatásának bonyolult problémája Európa-

KÖNYVSZEMLE

HADITECHNIKAI KÉZIKÖNYV
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1968.

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában megjelent 
könyv két részre oszlik. Az első 180 oldalas rész tulaj
donképpen kis műszaki lexikon a legnólkülözhetetlenebb 
katonai jelentőségű technikai és alaptudományi fogal
makról. Ezek között helyet kapnak nemcsak a kimon
dottan haditechnikai fogalmak, a ballisztika, a repülés, 
a hidászat úgyszólván „klasszikus” címszavai, hanem 
fontosságukhoz méltó arányban szerepelnek a rakéták
ra, atomenergiára, atomfegyverekre, sugárvédelemre, 
baktériumfegyverekre vonatkozó rövid alaptudományi 
ismertetések is. Úgy véljük, hogy a rendelkezésre álló, 
meglehetősen szűk keretek között lényegében helyes 
arányok jellemzik a közérthető meghatározásokat. A 
második részben, mintegy 25 oldalon keresztül ügyes 
összeállítás tartalmazza a hétköznapi műszaki gyakor

szerte szintén olyan terület, ahol a Társaság központi 
szerepet játszhatna a tapasztalatok és információk cseré
jében. Ehhez kapcsolódhatnék egy oly tevékenység, 
amely elősegítené és megszervezné a diákok és a fiatal 
fizikusok cseréjét az európai intézetek és egyetemek 
között.

Ez a néhány gyakorlati tevékenység talán felment az 
utópia vádja alól. Utópisztikus lehet azonban az Európai 
Fizikai Társaság megalapításában, hogy az egyben magá
ban foglalja az „Európába” vetett hitet.

Földrajzilag Európa jól definiált kontinens. Történeti
leg a világ legnagyobb civilizációjának bölcsője, amely 
századokon keresztül a legnagyobb erőt jelentette az 
emberi haladásban. A jelenlegi látszat ellenére ma is 
léteznek azok a mély kulturális és emberi kapcsolatok, 
amelyekre ez a civilizáció épült; léteznek ezek: „háború
ink ellenére, sőt, háborúink következtében”. Ehhez a 
kulturális egységhez óhajt az Európai Fizikai Társaság 
egy kevéssé, de kézzelfoghatóan hozzájárulni az elkövet
kező években.

Századunkban a társadalom gazdasági és politikai 
szerkezete gyökeres változásainak lehetünk tanúi. Új or
szágok születtek, amelyek technikailag igen magas szín
vonalra fejlődtek, de nélkülözik a gyökereit egy olyan 
széles körű kultúrának, amely komoly erőforrás lehet az 
ország és az egyén számára egyaránt. Európa képes a 
jövőben a legtöbbet nyújtani az olyan társadalom szerke
zetének kialakulásához, amelyben a természettudomány 
játszhatja az ríj humanizmus szerepét. Az Európai 
Fizikai Társaságot ebben a reményben alapítjuk meg.»

M. Z. J.

lat számára a legszükségesebb matematikai (elsősorban 
geometriai) képleteket, a fizikai mennyiségek különbö
ző mértékrendszerekben használatos egységeinek és át
számítási kulcsainak jegyzékét, a legfontosabb elemi 
fizikai képleteket, fizikai állandók értékeit és a ballisz
tikai törvényszerűségeket, (a rakétákra vonatkozó ele
mi törvényszerűségeket is). A melléletben a periódusos 
rendszer és az elektromágneses színkép táblázatát ta
láljuk.

A kötetet héttagú munkaközösség készítette, amely
nek vezetője Nagy István György mérnök volt. Véle
ményünk szerint a szerzők igen ügyes, jól használható 
kis ,,Vademecum”-ot állítottak össze a modern hadi- 
technika hátteréül szolgáló legfontosabb természettu
dományi kérdésekről. A kötet nézetünk szerint méltóan 
magára vonja a technika, s így a haditechnika iránt 
érdeklődő civil fiatalok figyelmét is.

A I.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társaság kiadásában megjelent
az 1968. évi Debreceni Mag spektroszkópiai Konferencia anyaga három, kötetben 
(495-\-XXX lap) a következő címmel:

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON THE ELECTRON CAPTURE 
AND HIGHER ORDER PROCESSES IN NUCLEAR DECAYS 
Debrecen, July 15 18, 1968.

A fenti kiadvány megvásárolható magánosok és intézmény részére a Társulat Titkárságán 
(Bp, V., Szabadság tér 17.) példányonként 130.— Ft-os áron.
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A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven 

XIX. évfolyam 4. szám 1969. április

A FÖLD ALAKJÁNAK KÉRDÉSE Eötvös Loránd
Elnöki beszéd a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén, 1901. május 12.

A világ akadémiáinak szövetkezete, amely az 1860. 
évben a mi Akadémiánknak is hozzájárulásával 
alakult meg, első feladatainak sorába egy fokmérés 
tervét vette fel, amely az egész afrikai szárazföl
dön át, a Jóreménység fokától a Nílus torkolatáig 
terjedjen.

Az ilyen óriási vállalkozás, mely, mert nagyobb, 
semhogy egy elvégezhetné, az egész világ tudomá
nyos testületéit szellemi és anyagi erőik egyesíté
sére bírja, bizonyára többet jelent, mint néhány 
szaktudós vágyának kielégítését Az egész emberi
ség közös ügye ez, melytől nem vonhatja el érdek
lődését az emberiség egy művelt tagja sem. Nem 
fölösleges és hiszem, időszerű dolgot cselekszem, 
ha e fényes gyülekezet előtt megvilágítani törek
szem magát azt a tudományos kérdést, mely álta
lános érdekével és különös varázsával létre fogja 
hozni ezt a nagy vállalkozást is, amint évezredek 
óta létrehozott már sok hasonlót.

A Föld alakjának kérdése ez. Erről, és a megol
dásra irányuló törekvésekről, és e törekvések kap
csán bizonyos önzéssel, melyért már előre elnézé
süket kérem, saját eddigi kísérleteimről, valamint 
jövő terveimről szeretnék egyetmást elmondani.

Földi örömeink színhelyét érdeklődéssel nézi 
minden ember, s gyönyörűséget talál hegyeinek, 
völgyeinek, rónaságainak, víztükreinek alakjában,

és száz- meg ezerféle módon leírni, művészi képzel 
vagy engedelmes fénysugárral lerajzohű törekszik. 
Ne ezekre a szemmel látható, kézzel fogható rész
letekre fordítsuk most figyelmünket, hanem arra 
a csak képzeletünkben kidomborítható alakra, 
melyet a tudomány a Földről mint egészről alkot 
magának, és amelyhez, mint egy épületterv alap
jához viszonyítja mind ama részleteket, melyek 
elhelyezését a nag y egészen megállapítani törek
szik.

A tenger vizei, ha egyszer igazán és maradandó
i g  megnyugodnának, felszínükön hű képét adnák 
ezen alak nagyobb részének; míg ennek folytatását 
a szárazföldek területén csak sokkal elvontabb 
okoskodásokkal tudjuk képzeletünk elé állítani. 
Határozott fogalmat róla csak úgy szerezhetünk, 
ha az alakító erőre, a nehézségre fordítjuk figyel
münket. Ez az erő, amely minden, bármily maga
san állót is a mélységbe húz, valamely vízmedence 
cseppjeinek csak akkor enged nyugalmat, ha a fel
színen egyik sem emelkedik a másik fölé, csak 
akkor, ha, mint mondjuk, valamennyi egy szín
vonalon van. Ez a víz szintje, ez a nehézség for
málta felület kisebb részleteiben síknak mutatko
zik ugyan, és mint olyan, tükrözi vissza képünket 
ivópoharunkban; mint sík tűnik fel akkor is, mikor 
a hegyi tó azúrkék vizében gyönyörködünk: de

„A VILÁG PROLETARIÁTUSÁNAK ZÁSZLAJÁT HAJTJUK MEG”

Eötvös Loránd 50 esztendeje, 1919 április 8-án halt meg. A Kerepesi temetőbe temették el április 11-én. 
Miként arról a Pesti Hírlap április 12-én beszámolt, a gyászszertartás után a Forradalmi Kormányzó- 
tanács nevében Lukács György közoktatásügyi népbiztos tartott gyászbeszédet.

— Szimbolikus tény — mondotta —, hogy az első halott, akit a győzelmes proletariátus saját halottjá
nak tekint, a legnagyobb magyar tudós. Szimbolikus azért, mert az a küzdelem, melyet a proletariátus folyta
tott, a tudomány jegyében indult. Tudjuk, hogy Eötvös nem volt politikus, hogy élete a tudományos zseni 
élete volt, ki nem tekintve egyéni érvényesülését, osztály érdekét, csak a tudománynak élt, csak a tudományért 
küzdött és dolgozott. Végtelen fájdalommal és szomorúsággal tölt el bennünket az a tudat, hogy az új állam 
küszöbén nélkülöznünk kell Eötvös lángeszét és munkáját. A világ proletariátusának zászlaját hajtjuk meg 
a tudomány előtt, midőn Eötvös Lorándot, a proletariátus első halottját búcsúztatjuk.
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arról hogy mégis görbe, könnyen meggyőződhe
tünk, mint ahogy naponként meggyőződik a ten
gereken járó hajós, mikor észreveszi, hogy a víz 
tömege miként födi még el szeme elől a sokszor 
epedve várt partot.

A nyugvó tengerek meghatározta földalakot, 
vagy amint a tudós nevezi, a geoidot oly módon 
terjesztjük ki gondolatunkban a szárazföldek 
területére, hogy egyes részeit a tengerrel csatorná
kon át összekötött vízmedencék által megvalósítva 
képzeljük.

Már az eddig mondottakból is fölismerhetjük a 
nehézségek egy részét, melyek a geoid alakjának 
meghatározásánál föllépnek. Reá vonatkozó méré
seinket nem magán a meghatározandó felületen, 
hanem azon kívül, rendesen más magasságban, 
a szárazföldnek sokszor girbe-görbe felületén 
kell végeznünk. De bepillantunk a mondottak 
alapján abba a belső kapcsolatba is, melyben a 
Föld alakja a nehézséggel mint alakító erővel áll.

Nem egyszerre, csak évezredes próbálgatás és 
sok tévedés után jutott el az emberi elme ehhez 
a belátáshoz.

A régiek, a Homérosz korabeliek, korong alakú
nak képzelték a Földet, s ezen a korongon helyez
ték el gondolatukban Görögország körül mind
azokat a középtengerparti vidékeket, melyekig 
hajósaik eljutottak. Arisztotelész korában azonban 
már általánosan elfogadott volt az a nézet, hogy 
a Föld gömb alakú, s e nézettel együtt megszüle
tett a fokmérés feladata. Ha ti. a Földet gömbnek 
tekintjük, úgy valamely felületén húzott legna
gyobb kör meghatározott részének, például 1/360 
részének, azaz egy fokának hossza az egész Föld
nek kerületét, más szóval a Föld nagyságát álla
pítja meg. A történet bizonysága szerint úgy lát
szik, hogy az alexandriai Eratosztenész volt az 
első a Kr. születése előtti harmadik században, 
aki a feladatot mai értelemben megoldotta. Sze
rinte a Nap Felső-Egyiptom Syene (a mai Asszuán) 
nevű városában a nyári solstitium idején pontosan 
a zenitben áll, míg attól Alexandriában ugyan
akkor 7 1/5 fokkal tér el. Ebből helyesen követ
keztette azt, hogy a vizek szintjei, vagy ami egyre 
megy, a függélyek irányai Syenében és Alexandriá
ban 7 1/5 fokkal, azaz a kör kerületének körülbelül 
1/50 részével hajlanak egymáshoz, s eszerint 
ama helyek távolsága a Föld kerületének közel 
1/50 részével egyenlő. E mérések alapján az egész 
földkerület hossza 250 000 stadionnal, egy foké 
pedig körülbelül 63 000 toise-sal volna egyenlő. 
Ez az érték egy tizedrészével nagyobb a ma jobban 
meghatározottnál.

Erasztoszthenész fomérését mintegy 200 év 
múlva a Poszeidónioszé követte. Nemsokára 
azután Alexandria pusztulása véget vetett az 
ókori műveltségnek, s vele minden ilyen tudomá
nyos törekvésnek. De csak álom volt az, és nem 
halál, s a tudományos szellem az uralomra jutott 
iszlám védőszárnyai alatt, bár csak rövid időre, 
újra ébredt, újra alkotott s eltörülhetetlen betűk
kel jegyezte be ébrenlétének emlékeit a tudomány 
történetkönyvébe.

A bagdadi kalifák ragyogó udvarából 827-ben, 
mérőláncokkal a kézben, két tudós csapat indult 
ki a végett, hogy a Sind jár pusztában egy-egy 
meridiánfoknak hosszát lemérje. Az egyik csapat 
észak felé, a másik dél felé haladt, lelkiismeretes 
pontossággal mérve meg útjának hosszát mind
addig, amíg odáig nem ért, ahol a sarkmagasság 
egy-egy fokkal megváltozott. Az eredmény a fok 
hosszára nézve az egyik mérés szerint 56, a másik 
szerint 56 2/3 arab mérföld volt. Kár, hogy az 
arab mérföldről ma már csak annyit tudunk, 
hogy 24 vagy 27 hüvelykből állott, s minden hü
velyk öt rozsszem hosszával volt egyenlő. A rozs
szem hossza, mely ekként a földkerület mérésében 
egységül szolgált, természetes mérték ugyan, de 
nagyon is bizonytalan.

A rövid ébrenlétre újabb hosszú álom követke
zett. A kutató emberiség csak a XVI. században 
veszi újra kezébe a mérőláncot és rudat, de azt 
többé le sem teszi, hogy folytatva a soká félbe
hagyott munkát, lakhelyének alakját és nagyságát 
megállapítsa. Ez újabb mérések közül az elsők, 
bár jobb eszközökkel és sokban javított eljárással 
dolgoztak, lényegükben mégis csak az ókoriak 
ismétlései voltak. A gömb alak föltételezése, s így 
a gömbön egy egyetlen ív hosszának megmérése 
a teljes megoldásra még jó ideig elegendőnek lát
szott. Egyszerre azonban új fény világította meg 
a kérdést, jóval bonyolódottabbnak, s talán éppen 
ezért sokkal érdekesebbnek tüntetvén fel.

Richer, kit a párizsi akadémia 1671-ben (a dél
amerikai) Cayenne-be küldött, hogy ott csillagá
szati megfigyeléseket végezzen, egy ama korban 
újdonság számba menő eszközt, ingaórát is vitt 
magával. Órája Cayanne-ben naponként két perc
cel késett, s ezért ingája hosszát 5/4 vonallal kel
lett megrövidíteni, hogy helyesen járjon. Amikor 
pedig az óra két évvel később visszakerült Pá
rizsba, akkor sietett, és most a hiba kijavítására 
ingáját 5/4 vonallal meg kellett hosszabbítani. 
Csodálkozást keltett s kétkedőkre talált ez a meg
figyelés mindaddig, míg újabb tények nem igazol
ták helyességét.

A rejtély megoldását gyanította már Picard, 
pontosabb alakban kifejezte Huyghens, teljessé
gében földerítette Newton. Szerinte a nehézséget 
a Föld összes tömegeinek vonzása okozza, amelyek 
együttvéve nagyjában, de csakis nagyjában, úgy 
hatnak, mintha egy középpontban volnának össze
halmozva. Ehhez a tömegek vonzásából eredő 
erőhöz azonban még a Föld forgásából származó 
középpontfutó erő járul, amely az egyenlítő kerü
letén a legnagyobb és a vonzóerővel éppen ellen
tett, a sarkokhoz közelebb fekvő vidékeken pedig 
a vonzóerőnél kisebb, s csak egy összetevő részé
vel a vonzás ellenében irányított. Így ez a közép
pontfutó erő az egyenlítőn a legtöbbet, a sarkok 
felé közeledve mind kevesebbet és kevesebbet ront 
le a vonzás hatásából, tehát az eredő erő, mely 
nem más, mint a testek esetében és az inga len
géseiben nyilvánuló nehézség, az egyenlítőn a 
legkisebb, a sarkokon pedig a legnagyobb. És 
tovább, minthogy a középpontfutó erőnek, kivéve
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az egyenlítő pontjait s a sarkokat, mindenütt van 
egy olyan összetevő része is, amely merőleges a 
vonzás irányára, ezért ez az erő nem tűrhetné meg 
a Föld mozgékony tömegeinek, például vizeinek 
gömb alakban elhelyezkedését még abban az eset
ben sem, ha ez a vonzás mindenütt egyazon közép
pont felé volna irányítva, annál kevésbé akkor, 
ha a valóságnak jobban megfelelve, ezt az utóbbi 
föltevést elejtjük. A Föld alakja eszerint nem lehet 
gömb, hanem valami lapult forgási testnek kell 
lennie, amint arról már Huyghens meggyőzte 
kortársait, mikor megmutatta nekik, miként lapul 
le gyors forgatása közben a nedves agyaggolyó.

Bocsánat ez elvont fejtegetésekért; nem nél
külözhetjük őket, ha meg akarjuk érteni, hogyan 
bővült ki a kezdetben annyira egyszerű feladat, 
s a tudomány milyen úton haladt tovább megoldá
sában.

Most már az volt a kérdés, vajon valóban la
pult-e a Föld, s ha igen, mekkora ez a lapultsága ? 
Fokmérés adhatta meg erre is a választ, csakhogy 
már nem egyetlen, hanem csak több, lehetőleg 
különböző szélesség alatt végzett fokmérés. Mert, 
ha a Föld nem gömb, nem lehetnek egyenlők vala
mely meridiánja mentén az egy-egy foknak meg
felelő ívek hosszai sem; ez ívhosszaknak Newton 
okoskodása szerint a sarkoknál nagyobbaknak, 
az egyenlítőnél kisebbeknek, azaz délről észak felé 
növekedőnek kell lenniök. A régi fokmérések 
eredményei ilyen finomabb megkülönböztetések 
felismerésére nem voltak alkalmasak már azon 
bizonytalanság sem, mely hosszegységök értékének 
utólagos megállapításához fűződik.

Először kínálkozott erre alkalom azon nagy fok
mérés kapcsán, melyet a franciák Colbert védnök
sége alatt 1680-tól 1683-ig, majd 17 évi megszakí
tás után, 1700-tól 1718-ig végeztek Párizstól észak 
felé Dünkirchenig, dél felé pedig a spanyol határig, 
több mint 9 foknyi ívre terjesztve ki azt.

A véletlen vagy talán a hibák ördöge, ugyanaz, 
amely ott ül a betűszedő szekrénye mellett, s tév
útra vezeti még a tudóst is, ha megfigyeléseiben 
nem eléggé óvatos: meghamisította az eredményt. 
A fok hossza a lemért ív déli részeiben nagyobb
nak, északi részeiben kisebbnek mutatkozott, 
éppen ellenkezőnek, mint Newton elmélete köve
telte. A francia tudósok táborában nagy volt a 
fölgerjedés; akadt közöttük olyan is, aki a nemzeti 
diadal egy nemét látta abban, hogy volt, aki egy
szer hibában érte az angolok csalhatatlan Newto
nét. Még fokozódott az öröm, amikor Cassini 
Strassburg és St. Malo között először mért meg 
egy hosszúsági ívet; e mérésnek eredménye a 
Newton-ellenesek nézetét megerősíteni látszott. 
De az angolok rendíthetetlen bizalommal ragasz
kodtak nagy mesterük véleményéhez, a franciák
nak műveleteik hiányos voltát vetvén szemökre, 
amely nem is tehette lehetővé a fok hosszában 
oly kicsiny különbségek fölismerését, aminők 
az e méréseknél egybevetett, egymáshoz nagyon 
is közel fekvő területeken fennállhatnak. Húsz 
évig tartott a toliharc, míg végre a franciák újra 
a tett mezejére léptek.

Az 1735-ik év május 16-ikán Bouguer, La Con- 
damine és társaik, koruk legtökéletesebb csilla
gászati és geodetikai eszközeivel fölszerelve hajóra 
szállottak, hogy akkor még hosszú és fáradtságos 
utazás után a (perui) guitói fennsíkon, tehát az 
aequator alatt mérjék meg a fok hosszát.

Csak több mint tíz év múlva, regénybe illő 
kalandok után tértek vissza hazájokba, már nem 
is együtt, hanem a féltékenység szenvedélyétől 
hajtva egymástól elszakadva és különböző utakon, 
versenyezve abban, ki hozza meg a hírt, mint első, 
hazájába. Ez a hír Newton diadala lett. A kérdés 
el volt döntve.

De ez a nevezetes fokmérés még egy más tekin
tetben is nagy szolgálatot te tt a tudománynak. 
Az első volt, mely a Föld alakjának meghatározá
sára szolgáló módszerek sorába fölvette az inga 
lengéseinek megfigyelését is, amely úgy, amint 
először gyaníttatta a lapult alakot, azóta annak, 
részletesebb tanulmányozásában nélkülözhetet
lenné vált.

Bouger és La Condamine még haza sem tértek, 
mikor a párizsi akadémia, Maupertius vezetésével, 
egy másik tudós csapatot küldött ki a lappok 
földjére. Ettől fogva egész napjainkig majdnem 
folytonos egymásutánban következnek a fok 
hosszának megmérésére és a Föld alakjának meg
határozására alakuló vállalkozások. Köteteket 
lehetne írni történetükről. A különböző nemzetek 
mintegy versenyeznek, hogy tudósaikat e célra 
szolgáló jobb és jobb felszereléssel lássák el, s a 
XIX. században már állandó tudományos intéze
tek is keletkeztek, melyeknek feladata a Föld 
alakjára és a nehézségre vonatkozó részletes mun
kálatok teljesítése. (Csak mi nem tettünk még 
ilyesmit!) Óriási anyag halmozódik így fel, mely 
a kérdést általánosságban megoldásához közelebb 
viszi ugyan, de részleteiben újabb kérdésekre 
vezet.

Newton korszakában s a reá következő század
ban még csak az volt a kutatás tárgya: lapult-e 
a Föld, és mekkora a lapultsága ? Ma, amikor a leg
megbízhatóbb fokmérések eredményeinek egybe
vetése kétségtelen bizonyossággal megmutatta, 
hogy a különböző meridiánvonalak görbülete nem 
egyenlő, tehát a Föld nem szigorúan forgási test: 
minden egyes meridián-ív megmérése különös 
érdeket nyer.

Az olyan vállalkozások, aminő, ha megvalósul, 
az afrikai fokmérés is lesz, már nem csupán arra 
valók, hogy a lapultság átlagos értékéhez újabb 
adattal járuljanak, hanem a tudományra nézve 
fontosak a felvilágosításokért is, melyeket maguk
ban adnak azon vidék görbületei és nehézségi 
viszonyairól, amelyen áthaladnak. A tudományos 
érdeklődéssel még egy, inkább gyakorlati szükség
let is egyesül: ez a helyes és pontos térképkészítés, 
mely csak akkor lehetséges, ha ismerjük a felüle
tet, melyhez a lerajzolandó vidék helyzetét viszo
nyítjuk. Ma már egy önállóvá vált tudományszak, 
a geodézia foglalkozik ezekkel.

De ez a geodézia eddigelé használt módszereivel, 
a fokméréssel, a függő-ón irányának és az inga
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Mérések a Balaton jegén

lengésének megfigyelésével még nem ad teljes 
megoldást.

Megállapíthatja ugyan mintegy vázlatos kör
vonalakban az egész Föld alakját, fölismerheti és 
tanulmányozhatja az egyes vidékeken jelentkező, 
úgynevezett rendellenességeket; de hogy milyen 
a nehézség szülte felszín, milyen alakú a vizek 
szintje éppen ott, ahol állunk, és közvetlenül 
körölöttünk, merre és mennyivel görbül, merre és 
mennyivel változik rajta a nehézség; minderre 
eddig használt eszközeivel megfelelni nem tud. 
Ügy van vele, mint a messzire látó, aki jól látja 
a tá-volban kékellő hegyeket, s gyönyörködni tud 
bennök, de nem tudja elolvasni a levelet, melyet 
kezében tart, s mely talán örömhírt hoz neki; 
vagy hogy egy más, már előbb használt hasonlat
tal éljek: meg tudja mérni a tenger görbeségét, 
de nem a pohárba öntött vizét. Eszközeink érzé
kenységét s ezzel megfigyelő tehetségét sok ezer
szer kellene fokoznia, hogy ezt megtehesse.

Ezt próbáltam meg én.

A középkor előítéleteinek és csodaszereinek 
lomtárából előkerestem a varázsvesszőt, s azt 
nem imádsággal, nem is ördöngösséggel, hanem 
a vesszőhöz, melyről a varázs az idők folyamán 
amúgy is lekopott, jobban illő mechanikai érvelé
sekkel arra bírtam, hogy feleletet adjon. Az igaz, 
hogy nem arra kértem, hogy rejtett kincseket 
mutasson; arra sem, hogy ellenségeimet, ha vannak, 
megjelölje; csak azt kívántam tőle, engedjen 
bepillantást annak az erőnek rejtélyeibe, mely e 
Földön mindent mozgat, mindennek kijelöli he- 
lyét-

Nem azért, hogy csodálkozást keltsek, inkább 
a könnyebb megértés kedvéért mutatom be itt 
a használt módszert és eszközt ilyen, majdnem 
reklámszerű szavakkal; csak azt a tudást megelőző 
fizikai érzést szeretném ekként fölkelteni, mely 
a varázslat eszközeinek kigondolásában oly sok
szor megnyilatkozott. Erre kell támaszkodnom 
magyarázatomban itt, ahol szigorú mechanikai 
tárgyalásokba nem bocsátkozhatom.

Régi időkben csak előérzet volt; ma tudjuk, 
hogy egyik test vonzza a másikat, s így a vessző, 
még ha nincs is különös varázsa, más testek hatása 
alatt azok irányába törekszik helyezkedni. Csak
hogy ezt a hatást nemcsak az arany, hanem az 
ólom, sőt a polyva is, és nemcsak a rossz ember, 
hanem a legerényesebb is gyakorolja, s annak 
nagysága nem a test piaci értékétől, hanem egye
dül mérlegen megmérhető tömegétől függ. Ilyen 
egyszerű, egyenes vessző az az eszköz is, melyet 
én használtam, végein különösen megterhelve 
és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő 
háborgása, se a hideg és meleg váltakozása. E vesz- 
szőre minden tömeg a közelben és a távolban ki
fejti hatását; de a drót, melyre fel van függesztve, 
e hatásnak ellenáll, és ellenállva megcsavarodik, 
e csavarodásával a reá ható erőknek biztos mér-

Eötvös lakása a Tudományegyetem fizikai épületében
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tékét adván. A Coulomb-féle mérleg különös alak
ban, ennyi az egész. Egyszerű, mint a Hamlet 
fuvolája, csak játszani kell tudni rajta, s úgy, 
mint abból a zenész gyönyörködtető változatokat 
tud kicsalni, úgy ebből a fizikus a maga nem 
kisebb gyönyörűségére, kiolvashatja a maga ne
hézségének legfinomabb változásait. Eljárásom
mal bármely helyen, ahol eszközömet felállítha
tom, meg tudom határozni azt, hogy merre, és 
centiméterenként mennyivel változik a nehéz
ség; azt is, hogy mennyivel hajlik el iránya, mikor 
magasabbra emelkedünk; és megállapíthatom, 
milyen az alakja a földfelület bár csak tenyérnyi 
nagyságú részének, merre görbül erősebben az a 
kicsiny vízfelület, amely egy pohárban elfér, 
amelynek eltérését a sík alaktól azelőtt legfeljebb 
gyanítani lehetett.

A nehézségnek és a Eöld alakjának ilyen finom 
és részletes vizsgálata egyszersmind mély betekin
tést enged azon tömegek elhelyezésébe, melyek 
ez erőre és ez alakra hatnak. De ne ámítsuk ma
gunkat: az egyes tömegek hatását az összes hatás
tól különválasztani nem könnyű feladat; azt csak 
a tömegek különböző sűrűsége alapján, s csakis 
nagyjában tehetjük. Azért kincsek keresésére 
nem való ez az eljárás, de igenis biztonsággal 
következtethetünk segélyével kisebb sűrűségű 
anyagok között nagyobb sűrűségűek jelenlétére, 
például az alluvium laza rétegei alatt lejtőket és 
hegyláncokat alkotó kőzettömegekre.

Elégedjünk meg egyelőre ezzel, mert már így 
is módunkban van biztosabb alapokra fektethetni 
a földkéreg architektúrájának tanát, némi be
pillantást nyerve olyan mélységekbe, melyekhez 
szemünk egyáltalában nem hatolhat, és fúróink 
el nem érnek.

Több mint tíz évi munka és javítgatás után 
ma már egy bizonyos fokig megállapodottnak 
mondhatom módszeremet. Kiállta az a tűzpróbát 
a Gellérthegy tövén és a (Vas megyei) Sághegy 
tetején, ahol adataimnak helyes voltát a felszínén 
fekvő tömegeknek kiszámítható hatásaival ellen
őrizhettem, laboratóriumomban és (pest)szt.-lő
rinci kertemben pedig segélyével már a mélységben 
elterülő tömegeket tudtam fölismerni. Valóban 
érdekessé azonban az ilyen kutatás csak úgy válik, 
ha nagyobb területre terjesztjük ki. A múlt télen 
a befagyott Balatonon volt erre először alkalmam. 
Ott több mint harminc különböző állomáson vég
zett mérésekből meg tudtam állapítani, merre 
görbül erősebben, merre kevésbé a nyugvó vizek 
szintje, merre és mennyivel nagyobbodik a nehéz
ség, s mindezek alapján a jég és víz és a fenék 
homokja alatt egy Kenésétől majdnem Tihanyig 
elhúzódó tömegfölhalmozódást, mondjuk egy hegy 
gerincet fedeztem föl.

Eötvös emléktáblája (V III. Puskin u. 5—7)

Azzal a kiváncsisággal, mellyel az utazó, is
meretlen vidékekbe jutván, annak hegyeit és völ
gyeit kutatja, jártam én is a Balatonon. Az én 
ismeretlen vidékem ott feküdt mélyen a jég sima 
tükre alatt; nem láttam, s nem is fogom látni 
soha, csak eszközöm érezte meg, és mégis mily 
nehezen váltam meg tőle, mikor a jég olvadása 
gyorsan partraszállásra kényszerített.

Amikor onnét eljöttem, s különösen amikor 
megfigyeléseim adatait rendezve az ilynemű 
kutatások helyességéről meggyőződtem, akkor új 
és nagyobb vállalkozás terve érlelődött meg agyam
ban.

I tt lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával 
övezve, az Alföld rónasága. A nehézség azt lesi
mítván, kedve szerint formálta felületét. Vajon 
milyen alakot adott neki ? Micsoda hegyeket terem
tett és mélységeket töltött ki lazább anyaggal, 
amíg létrejött ez az aranykalászokat termő, a 
magyar nemzetet éltető róna?

Amíg rajta járok, amíg kenyerét eszem, erre 
szeretnék még megfelelni, erre kérek támogatást.

(Akadémiai Értesítő, 1901. 261—269. 1.)
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A FÖLDALAK FIZIKAI HÁTTERÉRŐL

Eötvös Loránd a róla elnevezett inga elvének 
bevezetésével és a megszerkesztett műszer érzé
kenységének hihetetlen mértékű fokozásával kísér
letileg bebizonyította, hogy a nehézségi erőtérnek 
egy műszer geometriai méretein belüli változása 
kimutatható és a gravitációs nívófelület görbületi 
viszonyairól is felvilágosítást nyerhetünk közvet
len méréssel. Az akkori földalak meghatározások 
pontossága azonban még nem volt elegendő ezen 
eredmények lehetőségeinek teljes kiaknázására.

A felmért területek későbbi növekedése, a mé
rési pontosság és rendszeresség fokozódása, de 
különösen a mesterséges holdak geodéziai alkal
mazása lehetővé tette a földalak eddig elképzel
hetetlen pontosságú, egységes módszerű meghatá
rozását. Az egyre fokozódó pontosság már a fizi
kai ható okok árnyaltabb mérlegelését, sőt a Pöld 
belső tömegeloszlására vonatkozó állásfoglalás ki
alakítását is szükségessé tette.

Eötvös Loránd mindig együtt mérte a gravitá
ciós és mágneses erőtereket. A mérésekhez szük
séges műszereket is együtt fejlesztette. Gondoljunk 
a gravitációs és a mágneses tér gradiensének méré
sére szolgáló Eötvös-inga és mágneses transzlato- 
méter hasonló problematikájára.

Eötvös a mágneses és gravitációs erőterek ano
máliáinak viszonyára vonatkozóan is te tt bizonyos 
megállapításokat. A pontosság azonban még nem 
volt akkora, hogy az egész Földre vonatkozó össze
függéseket kutathatta volna.

Földünk alakjáról nyert képünk az utolsó év
tizedig meglehetős szegényes volt és csak a konti
nenseken végzett méréseken alapult. Newton óta 
tudtuk, hogy a Föld alakját elsősorban gravitációs 
terünk gömb-szimmetriája határozza meg, azon
ban Földünk forgása is lényeges szerepet játszik 
benne. A forgás által keletkezett centrifugális erő 
hatására Földünk a sarkainál belapul. A Föld 
alakjában tehát egyesül egy gömb- és egy henger
szimmetrikus hatás.

A földalak-meghatározások első és legfontosabb 
feladata a lapultság lehetőleg pontos megha
tározása. A látszólag elvont problémának lényeges 
gyakorlati háttere is van. A lapultságból ugyanis 
következtethetünk a sűrűség növekedésére a mély
ség függvényében. A földanyag teljesen egyenletes 
sűrűség-eloszlása esetén a sarki lapultság 1/231 
volna; ha pedig — másik szélső esetként — fel
tesszük, hogy egész tömege egy matematikai pont
ban, a középpontban sűrűsödik össze és térfoga
tának többi részét egy tömeg nélküli ideális folya
dék tölti ki, akkor ennek a Földnek a lapultsága 
1/576 volna. A valóság nyilván a két szélső lehető
ség közé esik.

A mesterséges holdak geodéziai alkalmazása 
egészen új lehetőségeket nyitott a Föld lapultsá
gának meghatározásában. A többezer km magas
ságban repülő pontszerű mesterséges égitest lehe
tővé teszi a kontinensláncolatok közvetlen össze-
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kötését és ezzel a mérési pontosság lényeges foko
zását.

A mesterséges holdak alkalmazása azonban 
elvileg is nyújtott újat. Szabadon keringve gravi
tációs terünkben pályazavaraikkal ugyanis jelzik 
gravitációs terünk anomáliáit, rendellenességeit. 
Ezeket a keringési anomáliákat részben a konti
nenseken, részben az óceáni szigeteken lehetőleg 
egyenletesen elosztott állomáshálózat pontjaiban 
mérik és felhasználásukkal minden eddiginél na
gyobb pontossággal meg lehet határozni Földünk 
alakját.

Ezekből a mérésekből tudjuk, hogy Földünk 
lapultsága 1/298,24. Ez az adat valószínűleg csak 
az utolsó tizedesben változhat a jövőben. A méré
sekből kiderült továbbá, hogy Földünk északi és 
déli féltekéje nem pontosan egyenlő, az északi 
félteke a sarkvidéken egy kicsit csúcsos, a déli 
pedig belapult. Erős túlzással tehát a Föld körte
alakjáról beszélhetünk. A kiemelkedés és belapu- 
lás azonban a Föld méreteihez képest rendkívül 
csekély, csak 10 méter nagyságrendű. Megállapí
tása mégis fontos, mert Földünknek ilyen defor
mációja nyilvánvalóan lényeges fizikai okokra 
vezethető vissza.

Eötvös kutatásaiban a gravitációs erőtérből 
indult ki és a mágneses erőteret csak mint kisegítő 
eszközt használta. Bizonyos esetekben azonban a 
mágneses tér néhány alapvető sajátsága fontos 
új szempontokat vethet fel a kutatásban.

Az egész Földre vonatkozó mágneses világfelmé
résekből tudjuk, hogy mágneses terünk erősen el
tér a gömbszimmetrikus erőtérnek megfelelő centri
kus dipólus terétől. A mérési adatokat legjobban 
megközelítő dipólus ugyanis 300—400 km-rel 
excentrikus Ausztrália irányában. Ez az excentri- 
kusság a többszáz évvel ezelőtti mágneses adat- 
rendszerekben is elég jól felismerhető. A mérés 
rendszerességének és pontosságának jelenkori fo
kozódása erre vonatkozó ismereteinket alig egészí
tette ki, vagy változtatta meg. Gravitációs terünk 
ezzel szemben csaknem teljesen egy gömb- és egy 
hengerszimmetrikus erőtér eredőjének tekinthető 
és benne határozott aszimmetrikus vonásokat 
egyértelműen kimutatni az utolsó évtizedekig 
nem sikerült.

A két erőtér különböző viselkedése érthető. 
Mágneses terünk oka ugyanis a Föld magjában 
keresendő; a földkéreg és köpeny anyagának mág
neses hatása a földmaghoz viszonyítva elhanyagol
ható. A magban fellépő bármilyen aszimmetria 
ezért teljes mértékben tükröződik a mágneses tér 
geometriai sajátságaiban.

Ezzel szemben gravitációs terünket az egész 
földtest anyaga alakítja ki, ezért a Föld belső 
magjának az egész földtesthez viszonyított 1— 
2%-nyi tömege a kéreg és köpeny teljes hatásához 
képest kevéssé változtatja meg a gravitációs alap
teret. A belső mag térségében jelentkező tömeg
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egyenlőtlenség ezért az egész földtest gravitációs 
hatásától elnyomva, csak kis mértékben jelent
kezhet.

A Föld egyenlítői lapultságában észlelhető de- 
formáltság — ha nem is teljes határozottsággal — 
a klasszikus geodéziai módszerekkel is felismerhető 
volt és az egyenlítői nagytengely iránya meglepően 
megegyezett a mágneses excentricitás irányával. 
Legfeljebb annyit lehetett megállapítani, hogy a 
háromtengelyű földalak egyenlítői nagytengelye 
igen erős mérési szórással ugyan, de kicsit kele
tebbre mutat a mágneses excentricitás irányánál. 
Ha azonban meggondoljuk, hogy a mágneses ex
centricitás értékek időbeli változásra redukált 
adatokból származnak, a gravitációs adatokon 
pedig hasonló redukciót nem végeztek, akkor a 
földalak nagytengelyének keleti elmaradását az 
évszázados változás hatásának tulajdoníthatjuk, 
és természetesnek vehetjük.

A mesterséges holdakkal rövid idő — néhány 
hét, illetve hónap — alatt meghatározott pillanat
nyi földalak egyenlítői nagytengelye és kistengelye 
azonban igen jól megegyezik a mágneses tér ex- 
centricitási irányával és szekuláris változásának 
indiai szimmetriapontjával (1. ábra). Amennyiben 
az egybeesést nem tekintjük teljesen véletlen jel
legűnek, akkor gravitációs és mágneses terünk 
deformáltságát közös okra, a földtest alapvető 
tömeg-aszimmetriájára vezethetjük vissza.

A logikai kapcsolat feltételezésének azonban 
messzemenő következményei vannak. Mágneses 
terünk excentricitása és általában minden tulaj
donsága időben változik. Nem tekintve a rövid- 
és közepes periódusú magaslégköri eredetű válto
zásokat és háborgásokat, a hosszú, évszázados 
változásokról tudjuk, hogy okuk a Föld belsejében 
van. Ha a két erőtér deformáltsága egymással 
összefügg, akkor a gravitációs térnek, illetve föld
alaknak az évszázados változását is fel kell tételez
nünk.

A gravitációs tér változását eddig nem észleltük. 
Lehetséges, hogy kompenzáló tömegmozgásokat 
kell feltételeznünk a Föld magjában, nem tudjuk 
azonban azt sem, hogy milyen és mekkora a nívó
felület változásának hatása a viszonyított gravitá
ciós mérések eredményeire.

Az észlelt aszimmetria oka részben a földmagban, 
részben a külső tartományokban, a köpenyben és 
a kéregben kereshető; az előbbinél feltételezhető 
évszázados változás, az utóbbiaknál nem. Lényeges 
feladat volna ezért a kétféle hatást egymástól 
elkülönítem. A kutatásokat ezért a deformációt 
okozó ható mélységére és mibenlétére kell koncent
rálnunk.

A mesterséges holdak méréseiből tudjuk, hogy 
a mágneses dipólus excentricitása egy-két föld
sugár távolságban is fennáll, tehát a mágneses 
excentricitás ténye nem lehet felületi ható követ
kezménye, hiszen a felületi ható tértorzító hatása 
a távolsággal, jelen esetben a magasság növekedé
sével, hamar elenyészne.

Földünk gravitációs terének analíziséből is 
ugyanezt a következtetést vonhatjuk le. A mester-

1. ábra: A geoid-felszín eltérése méterben az 1/298,24 
lapultságú ellipszoidtól, 5 mesterséges hold megfigyelései 
alapján, W. M. Kaula nyomán. (A térképen feltüntettük 
a változó mágneses excentricitás felszíni vetületét és a 
mágneses évszázados változás pakisztáni szimmetria

pontját)

séges holdak által nyert egységes földalak-fornul
lákból a Föld gravitációs terét és alakját a föld- f 
felszíntől különböző magasságokban is kiszámít
hatjuk. Az 1000 km magasságra kiszámított-föld- 
alakon háttérbe szorulnak, a 10 000 km magas
ságra számított földalakon pedig már teljesen 
eltűnnek a geoid-alak kisebb rendellenességei, és 
csak a földmágneses deformációnak megfelelő 
háromtengelyűségi aszimmetria marad meg (2. 
ábra). Vagyis ez az aszimmetria a leglényegesebb 
földfelépítési tényező, és ez szabja meg Földünk 
alakjának fő eltéréséta forgásszimmetrikus alaktól.

A mágneses és gravitációs terek alapvető torzult- 
ságainak összevetésén és analízisén kívül a per
manens mágneses tér lassú, évszázados jellegű 
változásának vizsgálatán keresztül is lehet a két 
erőtér kapcsolataira és Földünk belső folyamataira 
következtetni. Ha a mágneses változás jellegzetes
ségeit más földfizikai jelenségekben is felismerjük, 
azokból a földtest általános folyamataira követ
keztethetünk. Ez a vizsgálat — a sztatikus szem
lélettel szemben —- a földtudományok figyelmét 
a dinamikus folyamatokra is ráirányítja és ezért 
lényeges szerepe lehet a földi jelenségek időbeli 
lefolyásának helyes értelmezésében.

Ismeretes, hogy a földmágneses tér évszázados 
változásában általában felismerhető egy fél évszá
zados lüktetés. Ez a változás a Föld mozgásjelen
ségeiben, a forgássebesség változásában, sark- 
magasság ingadozás (Chandlerperiódus) amplitúdó
jában és periódusában is észlelhető. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a mágneses évszázados 
változás tömegátrendeződési folyamatokkal is 
kapcsolatban van. Ilyen átrendeződés illetve 
tömegmozgás természetesen csak a folyékony föld
magban képzelhető el.

Az egész földtesttel kapcsolatban is felismerhető 
azonban néhány évszázados változás-szerű jelen
ség. A Föld forgástengely irányának mérésével 
1900 óta a 39° szélességi körön egymástól lehető
leg egyenlő távolságra elhelyezett és röviden ILS
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(International Latitude Station) állomásoknak 
nevezett öt obszervatórium foglalkozik; ezek 
Mizusawa (M), Kitab (K), Carloforte (C), Gaithers
burg (G), Ukiah (U). Az obszervatóriumok méré
seiből minden időpontra folyamatosan meghatá
rozzák a földrajzi pólus pillanatnyi helyzetét, 
vagyis a Föld forgástengelyének irányát.

A hosszabb mérési sorozatok kiegyenlítéséből 
számított matematikai formulában mindig fellép 
egy állandó, az ún. Kimura-féle tag. Az utolsó 
negyedszázad adatrendszerének feldolgozásából T. 
Okuda a'Mizusawa obszervatórium igazgatója azt 
az eredményt kapta, hogy a Kimura-féle tagnak 
mind az öt obszervatóriumban hasonló jellegű 
évszázados változása van. A jelenséget a 3. ábrán 
Okuda nyomán bemutatjuk. A legfelső görbe az 
öt obszervatórium adataiból közepeit átlagos vál
tozást ábrázolja. Az alatta levők egy obszervató
rium kihagyásával négy obszervatórium átlag
menetét viszonyítja az eredeti ötös átlagmenethez. 
A vonalkázott területrészek nyilvánvalóan a kiha
gyott obszervatórium egyedi sajátságait képviselik.

A 4. ábrán látjuk ezeket az egyedi sajátságokat 
képviselő hullámokat. Feltűnő, hogy a szemben- 
fekvő obszervatóriumok párhuzamos, az egymás 
melletti obszervatóriumok pedig ellentett menetet 
mutatnak. Az európai Carloforte obszervatórium 
menetében alig jelentkezik változás, feltehetőleg 
Európa területén a változás kicsi.

A megfigyelt szimmetriák az egyenlítői elliptici- 
tás változásának felelhetnek meg. Ebben az eset
ben ugyanis az egymástól 180°-ra fekvő pontokban 
a változás jellegének azonosnak, a 90°-ra esőkben 
pedig ellenkezőnek kell lennie. A két változás tí
pusú terület között semleges zóna terül el, ez felel
het meg az európai megfigyelésnek. Okuda a pon-

3. ábra: A sarkmagasság ingadozás állandó (Kimura) 
tagjának átlagos évszázados változása és az 5 sark- 
magasság (ILS) obszervatórium mérési eredményeinek 
eltérése az átlagos változástól
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tos időmérő obszervatóriumok adatrendszereinek 
összevetésével a földrajzi hosszúság változására 
is hasonló eredményt kapott.

Az évszázados változás jelenségek és a feltétele
zett tömegátrendeződés felhívják a figyelmet a 
jelenségcsoport energia hátterére. Ismeretes, hogy 
a Föld forgássebessége idővel csökken. A csökkenés 
mértéke 2 • 10-5 másodperc évenként. Vagyis 
a nap hossza 50 000 évenként egy másodperccel 
nő. A Föld forgásának ezt a lassulását csillagászati 
jelenségekből Halley a XVII. század végén már 
sejtette, a későbbi mérések pedig sejtését megerő
sítették. Újabban sikerült a csökkenés folyamatos
ságát geológiai korokra is valószínűsíteni.

Felismerték ugyanis, hogy a fák évgyűrűjéhez 
hasonlóan a korallok is mindennap mikroszkopikus 
vastagságú mészréteggel növelik mészhéjukat. 
A fák évgyűrűjében az időjárás által szabályozott 
évhosszúságú növényi életritmus, a korallok mész- 
héján az állatok napi életritmusa jut kifejezésre. 
A korallok kedvezőbb életkörülmények közé ke
rülve vastagabb, mostohábbak idején vékonyabb 
héjat fejlesztenek. A földi időjárás ritmusa a ten
gerek vízhőmérsékletén keresztül a korallok mész- 
váz felépítésében így felismerhető.

ősi korall mészvázak vastagabb és vékonyabb 
rétegeinek megszámlálásával ki lehetett mutatni, 
hogy az év napjainak a száma mintegy 600 millió 
évvel ezelőtt a kambrium elején 424; 350 millió 
évvel ezelőtt a devon korszakban pedig 400 volt. 
Az év hosszát állandónak véve tehát a Föld egy 
év alatt ezekben a geológiai korokban többször 
fordult meg a tengelye körül, mint ma, vagyis 
nagyobb volt a forgássebessége. Az eredmény 
tehát a forgássebesség jelenkori csillagászati méré
sekkel kimutatott csökkenését geológiai korsza
kokra is kiterjeszti.

Meglepő, hogy ez a rendkívül csekély forgás- 
sebesség-változás milyen nagy energia átalakulást 
képvisel. A Föld összes forgási energiája 2,1 • 1036 
erg. A forgássebesség csökkenésének megfelelő évi 
energiaváltozás pedig 9,7 • 1026 erg. Az évi energia- 
csökkenés tehát összes földrengési energiánk 400- 
szorosa.

A forgássebesség csökkenés nagy energia háttere 
miatt joggal gondolhatunk arra, hogy a jelenség 
— amely mint láttuk kapcsolatban állhat a föld
mágneses tér évszázados változásával és a Föld 
belső tömegeinek átrendeződésével — Földünk 
tektonikus tevékenységével, illetve a földrengések 
jelenségeivel is valószínűleg kapcsolatban van.

A földrengéskutatások néhány újabb eredménye 
valószínűsíti azt a feltevést, hogy a nagy világ
rengések az egész földtestben fellépő mechanikus fe
szültségek lokális kipattanásának következményei. 
Horizontális ingákkal megállapították, hogy világ
rengések előtt az epicentrumtól sok ezer km-es 
távolságban is bizonyos anomális függővonal-el
hajlás változások észlelhetők. Ezek a földrengés 
kipattanása után hirtelen megszűnnek és az ingák 
felveszik eredeti helyzetüket. A jelenségből arra 
következtethetünk, hogy a kéreg világrengések 
előtt — mintegy egységes bőrfelület — az egész

4. ábra: Az 5 ILS obszervatórium mérési eredményeinek 
eltérése az átlagos változástól

Földön deformálódik, nagy mechanikus energiá
kat halmoz fel, a földrengés kipattanása után pedig 
eredeti helyzetébe visszatér.

A sztatikus és legfeljebb geológiai korok óriási 
időtávlatai során változó földfogalomtól a földtest 
aszimmetrikus felépítésén és annak évszázados 
változásán át tehát eljutunk egy folyamatosan 
változó, alakuló, fejlődő dinamikus földfelfogáshoz. 
A mai fejlett mérési módszerek már lehetővé teszik 
az ember számára szokatlanul lassúnak tűnő folya
matok rendszeres mérését és az eredmények reáüs 
összehasonlítását és értékelését, illetve azok fel- 
használását kutatásra.

Eötvös életcéljául szerényen az Alföld mélyében 
húzódó hegyek és völgyek helyének, méretének, 
alakjának és szerkezetének megismerését tűzte ki. 
Roppant életműve meg is vetette az ilyen irányú 
törekvések alapjait. A gravitációs tér általános 
tulajdonságainak kutatása területén végzett alap
vető munkássága azonban az egész földtest felépí
tésének, folyamatainak, jelenségeinek megisme
résére törekvő sokkal távolabbi célokat és vágya
kat is tartalmazza. Ez a távolabbi célkitűzés az 
ismeretek további bővülésével, az alkalmazható 
eszközök hatékonyságának növelésével és a fel
használt módszerek elvi fejlődésével lassan közele
dik a megvalósulás, az egész Föld részletes meg
ismerése felé.

Legyen az értekezésben ismertetett néhány gon
dolat a nagy tudós életműve előtti hódolat csekély 
megnyilvánulása.
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EÖTVÖS LORÁND VIZSGÁLATAI 
A GRAVITÁCIÓS ÁLLANDÓ MEGHATÁROZÁSÁRA

Renner János 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Eötvös Loránd az 1880-as években kezdte el nagy- 
jelentőségű gravitációs vizsgálatait s azok között 
hamarosan sor került a tömegvonzás állandójának 
mérésére. Először Cavendish kísérletéhez hasonlóan 
sztatikus eljárással határozta meg a tömegvonzás 
állandóját. A torziós inga lapos henger alakú fém
szekrényben volt felfüggesztve, az ingarúd végein 
kis golyókkal. A kitérítésre szolgáló nagy ólom
golyók a torziós inga szekrénye alatt úgy voltak 
elhelyezve, hogy az egymást vonzó tömegek közép
pontjait összekötő vonal a vízszintessel 55°-ú 
szöget zárt be.

Ugyancsak sztatikus módszeren alapul Eötvös
nek az a rendkívül ötletes eszköze, amellyel a 
tömegvonzás alapjelenségét nagyobb hallgatóság 
számára viszonylag rövid idő alatt bemutatnia 
sikerült. A készülék lényege négy kvadránsra osz
tott lapos hengeres fémedény, fölötte a torziós 
inga. A szemben levő kvadránspárokat felváltva 
higannyal töltötte meg és a torziós inga a higany
tömeg áthelyezése következtében kitért. A kitérést 
optikai berendezéssel nagyobb távolságból is lát
hatóvá tette. Ez az eredeti eszköz jelenleg az Áll. 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet őrizetében 
van.

Eötvös hamarosan egészen új, addig nem ismert 
dinamikus módszert dolgozott ki a gravitációs 
állandó mérésére. Ennek a módszernek az a lényege, 
hogy nem magát a vonzó erőt méri, hanem a torziós 
inga lengésidejét és annak változásából következ
tet a gravitációs állandóra. Ebben Eötvöst ugyanaz 
a gondolat vezette, ami variométereinek megszer
kesztésénél alapul szolgált: az erőtér térbeli vál
tozásainak vizsgálata. Kísérleti elrendezése a kö
vetkező volt: ólomtéglákból egymás mellett két 
oszlopot épített; mindegyik oszlop alap területe 
30 X 30 cm, magassága 60 cm és a két oszlop 
között 30 X 30 cm üres tér volt. Ebbe a térbe az 
oszlopok középmagasságában helyezte el a torziós 
ingát. Az inga lengésidejét két különböző elhelye
zésben mérte: az egyik esetben az ingarúd az ólom
oszlopok egymás felé néző falával párhuzamos, a 
másik esetben arra merőleges volt. Eötvös ezzel 
az elrendezéssel azt az ideális esetet kívánta meg
közelíteni, amelyben egyetlen végtelen hosszú 
és végtelen magas ólomfal belsejében egy kis üreg
ben függne a torziós inga. Erre az esetre elméleti 
számítással kimutatta, hogy ha T1 a torziós inga 
lengésideje a párhuzamos helyzetben, T2 pedig a 
merőleges helyzetben, akkor 
(<x az ólom sűrűsége.)

1 1 _  9>n fa
Tf ~T\ n 2

Az adott méretű véges ólomfalra számítással azt 
kapta, hogy 8n helyébe 13,427 tényező lép.

Mivel a torziós inga lengésidejét két különböző 
állásban, tehát különböző gravitációs terekben 
mérte, a háttérhatás meghatározására az ólomfalak 
lebontása után meg kellett mérnie mindkét állás
ban a torziós inga lengésidejét és azt javításba 
vette. A torziós inga lengésideje ólomfalak nélkül 
743, illetőleg 760 s volt, ólomfalakkal pedig az 
egyik állásban 641 s, a másik állásban 860 s 
volt, tehát a két állás adataiban jelentékeny el
térés adódott. Eötvös e kísérleteiben nem ritkí
totta az ingarúd szekrényének légterét. Tudatá
ban volt annak, hogy az ólomtéglák anyaga nem 
homogén s így az ólom sűrűségének számításba 
vett értéke nem teljesen megbízható. Méréseinek 
eredménye nagyon jó: /  =  6,65 • 10-8 CGS, 2/1000 
relatív hibával. A mérésekben Kövesligethy Radó 
és Tangl Károly voltak segítségére. Eötvös e vizs
gálatairól a Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő 1896. évfolyamában „Vizsgálatok a gravi- 
tatio és a mágnesség köréből” címen számolt be. 
Ugyanez az értekezése német nyelven az Annalen 
d. Physik u. Chemie 1896. évfolyamában jelent 
meg. Eötvös értekezésében megjegyzi, hogy első
sorban az új dinamikus módszer kidolgozására és ki
próbálására törekedett és a mérési eredmény szám
szerű értékét nem tekintetet abszolút érvényűnek.

Külföldön a század fordulóján foglalkozott 
több kutató a gravitációs állandó mérésével sztati
kus úton. C. Braun 1897-ben dinamikus eljárással 
próbálkozott, majd három évtizeddel később P. R. 
Heyl már Eötvös dinamikus módszerét alkalmazta. 
Heylnek e vizsgálatairól szóló első értekezése a 
Nat. Acad, of Sciences of USA 1927. évfolyamában, 
második értekezése a Journal of Research of Nat. 
Bureau of Standards 1930. évfolyamában jelent 
meg. Heyl kísérleti berendezésében a vonzó töme
gek egyenként 66 kg-nvi acélhengerek s azokat a 
zárt szekrényben levő torziós inga körül forgatás
sal különböző állásba hozta. Vizsgálatait később 
a lengyel P. Chrzanowskival együtt folytatta a be
rendezés tökéletesítésével. Értekezésük 1942-ben 
jelent meg ugyanabban a folyóiratban, amelyben 
Heyl 1930-ban közölte eredményeit.

Äz ELTE Geofizikai Tanszékén néhány év óta 
újabb kísérletek folynak a tömegvonzás állandójá
nak mérésére a dinamikus módszerrel. A vonzó 
tömegek vastartályokban levő higany tömegek. 
A torziós inga légritkított térben felfüggesztett 
berendezés. A higanytömegek forgatással hozhatók 
különböző állásba. Az eddigi mérések eredménye 
/  =  (6,670 +  0,008) • 10~8 CGS. A lengésidő mé
résének pontosságát még fokozni kell korszerű 
módszerrel.
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FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK A SÚLYTALANSÁG ÁLLAPOTÁBAN

Az asztronautikai kutatásokban az utóbbi tíz 
esztendő, mint szokás mondani, egy új korszak 
kezdetét, éppen a valóban aktív, kísérleti asztronau
tika megindulását jelentette. Az első szputnyik 
fellövése, s kiváltképpen az első élőlények űrrepü
lése óta elkerülhetetlenül napirenden van a kozmi
kus járművek belsejében uralkodó viszonyok pon
tos megismerésének, és a megismert viszonyokhoz 
való alkalmazkodásnak a kérdése, jóllehet ezek a 
viszonyok — ha nem is zavartalan mivoltukban — 
már korábban is, és nemcsak az asztronautika ú t
törőinek munkája nyomán, sok tekintetben ismer
tek voltak. Sajnálatos körülmény, hogy a súly
talansági állapottal kapcsolatban a nagyközönség 
tájékoztatása során egyes esetekben nem egészen 
helytálló magyarázatok is napvilágot láttak. Azt 
hisszük, ha a súlytalansági állapotban előforduló 
folyadékfizikai jelenségek jórészt földi laborató
riumokban végzett vizsgálatainak egyes eredmé
nyeit igyekszünk itt röviden bemutatni, ezzel 
talán hozzájárulunk a fogalmak jobb megvilágí
tásához is.

Tekintsük azt az esetet, amikor a kozmikus jár
mű már csak gravitációs erők eredőjének hatása 
alatt végzi mozgását. Más természetű erők, így pl. 
alátámasztást jelentő erők (kényszererők), súrló
dási (közegellenállási), elektromágneses (sugár
nyomás) jellegű, vagy a reaktív hajtómű okozta 
tolóerők ne lépjenek fel. Ebben az esetben a koz
mikus jármű fedélzetén az ún. súlytalansági állapot 
uralkodik.

Ha az említett „más természetű” erőhatások 
eredője nem azonosan zérus, hanem csak a gravi
tációs erőkhöz képest kicsi, akkor a súlytalanság 
nem valósul meg teljesen. Erre a kérdésre később 
még visszatérünk.

Említsük még meg, hogy igazában a súlytalan
sági állapothoz azt a feltevést is el kell fogadnunk, 
hogy a gravitációs jelenségeket a newtoni közelí
tésben — vagyis gyenge és stacionárius gravitációs 
erőtérre szorítkozva — tárgyalhatjuk. Ez azonban 
az asztronautikai gyakorlat számára hosszú ideig 
kielégíthető feltétel marad.

Az említett súlytalansági állapot felléptének az 
oka: a súlyos és a tehetetlen tömeg arányának uni
verzális, anyagi minőségtől és mennyiségtől független 
volta, aminek pontos megállapításában Eötvös 
Loránd korszakalkotó munkásságot végzett. Csak 
ily módon lehetséges ugyanis, hogy a kozmikus 
járműben ható gravitációs mozgatóerők és a jár
mű — ezen erők hatására végzett — mozgása során 
ébredő tehetetlenségi erők, pl. centrifugális erő, 
egymást egyszerre kompenzálják a jármű fedél
zetén levő valamennyi anyagfajtára vonatkozóan.

Sietve megjegyezzük, hogy nemcsak a kozmikus 
járművek „szabad” mozgása, hanem egyszerű földi 
szabad esés vagy hajítás során, az eső vagy elhajított 
test „fedélzetén” is fellép a súlytalanság. Éspedig

Abonyi Iván
ELTE Elméleti Fizikai Intézete

annál tökéletesebb súlytalanság, minél kisebb 
szerepet visznek a nemgravitációs természetű 
erők.

A súlytalansági állapot jóságát, tökéletességét 
az ún. maradékgyorsulás (y) méri. Fogadjuk el a 
szabvány nehézségi gyorsulásra a

g0 — 980,665 cm s'"2

értéket, akkor a súlytalanság jóságának indexe: k, 

k = y ■ ö'ö1

más szóval: a k a maradékgyorsulás a normál g0 
egységeiben mérve. Példaképpen megemlítjük, 
hogy egy egynégyzetméternyi felületet a Nap 
sugárnyomásának szembefordító 100 kg tömegű 
mesterséges holdra kb. k =  10-8 maradékgyorsu
lás hat a sugárnyomás következtében. Ez az adat 
mindenesetre jól mutatja, hogy laboratóriumi 
vizsgálatainkkal milyen jó súlytalansági állapotra 
kell felkészülnünk.

Az anyag viselkedésének vizsgálata a súlytalan
ság állapotában tehát azt jelenti, hogy akkor kí
vánjuk az anyag jellegzetes tulajdonságait tanul
mányozni, amikor a tehetetlenségi erőket a gravi
tációs erők úgyszólván teljesen kompenzálják, más 
erők pedig jó közelítésben nem hatnak a rendszerre. 
Az ilyen vizsgálatokról megjelenő cikkek gyakran 
viselik „Az anyag viselkedése zérus gravitáció ese
tén” vagy „Az anyag viselkedése a szabad esés 
állapotában” címet. Míg a második címvariánst 
minden további megjegyzés nélkül elfogadhatjuk 
megjegyezzük, hogy az előbbit (zérus gravitáció) 
nem tartjuk egészen szerencsésnek, hiszen nem 
fejezi ki a lényeges momentumot, azt t. i., hogy a 
gravitációs erőket éppen a tehetetlenségi erők kom
penzálták ki.

I tt jegyezzük talán meg a következőket. A Föld 
felszínén közismert tény, hogy pl. talpunkon érez
zük a Föld gravitációs erőtere (s még néhány kisebb 
szerepű erőhatás eredője) által testünkre gyakorolt 
erőt. Ennek oka, hogy nem tudunk környezetünk 
(talaj) ellenállása miatt engedelmeskedni a súly
erő „hívásának”. Izmainknak erőkifejtést kell 
gyakorolniuk azért, hogy be ne roggyanjon térdünk 
a testünkre ható erő hatására. Ha környezetünk is 
engedelmeskedne a gravitáció „hívásának”, akkor 
azt ugyanolyan gyorsulással tenné mint bármely 
porcikája testünknek —- hiszen a súlyos tömeg és 
a tehetetlen tömeg aránya univerzális állandó — 
és így az ugyanolyan gyorsulással mozgó rendsze
rek (testünk és környezete) egymásra nem fejt
hetnek ki hatást. Éppen ezt nevezzük súlytalan
sági állapotnak. Az elnevezés nem éppen találó. 
A lényeg az, hogy a gravitációnak egy egész rend
szer engedelmeskedik, amelynek az űrhajós is egy 
részét képezi. Ügy is kifejezhetjük ezt, hogy ebben 
az esetben az űrhajós a rendszeréhez képest nem
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észlel nehézségi erőteret, (zérus a relatív nehézségi 
gyorsulása).

Mint már az eddigiekben is közvetve emleget
tük, a hidrodinamikai rendszerben tulajdonkép
pen három mechanikai jellegű erőhatás típust kell 
megkülönböztetni: tehetetlenségi (inercia-) erőket, 
gravitációs erőket és kapilláris erőhatásokat. A 
többi erőfajtáknak a jelenlegi vizsgálat úgy is 
elenyészően kis jelentőségű szerepet tartogat, már 
a kiindulás pillanatában. E három erőhatás relatív 
nagyságrendjében mutatkozó eltérések a hidro
dinamikai viselkedés különböző jellegzetes sémái
nak megvalósulását jelenthetik. A relatív nagyság
rendeket bizonyos hasonlósági indexek, karakte
risztikus számok jellemzik. Ehhez emlékezetbe 
idézzük, hogy a lamináris, ill. turbulens áramláso
kat az inerciaerők (tömeg X gyorsulás típusú 
erők) és a viszkózus, súrlódási erők aránya, a 
Reynolds-szám nagysága jellemzi:

Re =  H *
y

ahol q a folyadék sűrűsége, y  a viszkozitási együtt
ható, V a folyadék sebessége, d pedig a folyadék
rendszer jellemző hosszadata. Ehhez hasonlóan 
bevezethetjük az alábbi arányokat is. A tehetet
lenségi erők és a gravitációs erők (pontosabban 
energiák) hányadosát képezhetjük, s ennek a négy
zetgyökét FYowde-számnak nevezzük:

Fr
Vgd

A tehetetlenségi erők és a kapilláris erők (ill. ener
giák) hányadosa a íEe&er-szám:

We q v2d
ya,

ahol a a felületi feszültség. Végül képezhetjük még 
a gravitációs erők és a kapilláris erők (ill. energiák) 
hányadosát, amit üowubszámnak neveznek

Bo =  ü ^ .
a

Ily módon a folyadék mozgástörvényében az erő
hatások jelentősége szerint megállapítható három 
domináns lehetőséget, a tehetetlenség, a kapilla- 
ritás vagy a gravitáció döntő szerepével, a meg
felelő számok nagy, ill. kicsi voltával jellemezhet
jük.

1. ábra

Például a súlytalanság állapotáról a

Re = tehetetlenségi erők 
viszkózus erők

gravitációs erőkEo = ---------------------,
kapilláris erők

 ̂ tehetetlenségi erők 
kapilláris erők 

_  tehetetlenségi erők 
gravitációs erők

összefüggések alapján a következőket mondhat
juk (1. 1. ábra).

Ha a gravitációs erőket a tehetetlenségi erők 
kompenzálják, akkor Er =  1. Ekkor Bo és We 
még akármilyen lehet. Az Fr <  1 esetén gravitá
ciódominált, Fr >  1 esetén inerciadominált jelen
ségkörben vagyunk. Adott Fr mellett Bo értékének 
megadása után is lehet még inerciadominált vagy 
kapillaritásdominált a jelenségkör. Az 1. ábrából 
a megfelelő konstans vonalak berajzolásakor el
dönthető, hogy meddig tekinthető pl. egy hidro
sztatikus rendszer kapillaritásdomináltnak.

Lássunk néhány példát arra, hogy milyen jelen
ségek várhatóak a súlytalanság állapotában folya
dékok, ill. gázok körében.

Súlyos állapotban — nevezzük így a normális 
földfelszíni, álló laboratóriumban megvalósuló 
viszonyokat — a 9 — ffo jelenléte a) anizotrópiát 
valósít meg, kijelöli a „le” és a „fel” irányát, b) 
kitűzi a nyugvó folyadék szabad felszínének normáli
sát (eltekintve a sűrűségugrások és a szabad fel
szín pereme mentén jelentkező kapilláris jelensé
gektől); c) lehetővé teszi a fajsúly szerinti rendeződést 
a különböző sűrűségű anyagoknál, d) betölti a 
közlekedőedények és kiömlési törvényekben a moz
gató szerepét; e) biztosítja Archimédesz törvénye 
alapján az úszás lehetőségét.

A súlytalanság (gr =  0) állapotában, — tehát 
akkor, amikor egy egész laboratórium végez sza
bad esést vagy Kepler-mozgást — ennek követ
keztében tehát:

a) teljes izotrópia van;
b) nincsen a folyadék szabad felszínének gravi

tációs irányítója;
c) nincsen fajsúly, tehát a különböző sűrűségű 

anyagok spontán csak a diffúzió útján keveredhet
nek;

d) a „(/-hajtotta” kiömlési és közlekedőedényi 
mozgások nem mennek végbe,

e) nincsen úszás (mert „fajsúly” nincs).
Látható tehát, hogy legalább is ajánlatos felül

vizsgálni, még ha esetleg kísérletileg nehéz is 
lenne kipróbálni, hogy kozmikus járműveink hajtó
művei, amelyeket esetleg súlytalansági állapotban 
kívánnánk újra beindítani, üzemanyagtovábbítás 
és esetleges szabályozók szempontjából működ
hetnének-e egyáltalán? Kifejthetné-e hatását a 
tervezett hűtőrendszer, más szóval helyesen követ- 
tük-e hűtőközeg (folyadék vagy gáz) hőátadási
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viszonyait? Erre egyszerű példa lehet a gyertya
láng esete. A g =f= 0 jelenléte a fajsúly szerinti 
rendeződésen keresztül biztosítja a láng által fel
melegített gáz felszállását, az új hideg gáz egyben 
konvekció útján is elláthatja oxigénnel a lángot. 
A láng így a közismert lángalakot ölti. Mindez a 
súlytalanság állapotába úgy alakul, hogy a rende
ződés csak a lassú diffúzión keresztül valósul meg, 
a „^-hajtotta” légáram nincs, a láng gömbalakú 
marad, míg az oxigénkészlet a lángban el nem 
fogy. Ez a kérdés már magában véve is felveti a 
súlytalanság élettani vonatkozásainak problémáit. 
Nem lehet közömbös az űrhajós szervezete szá
mára, hogy a tartós súlytalanság állapotában a 
folyadékok és gázok viselkedése az űrhajós testé
ben, illetve testének környezetében döntően meg
változik.

A súlytalanság állapotába került folyadék és 
gáz a gravitációs és a tehetetlenségi erők kompen
zálódó sa miatt (Fr =  1) a diffúzió és a kapillaritás 
hatásának van kiszolgáltatva. Ez a szituáció, 
amely a normális viszonyok között kis perturbáció 
szerepét játszó kapillaritást jelentős ágenssé teszi, 
új tudományág sajátos módszereinek kidolgozását 
kívánta meg. Elliot T. Benedikt 1959-ben ezt a 
tudományágat epihidrodinamikának nevezte el. 
Az epihidrodinamika feladata a kapillaritás ural
kodó (ha nem is éppen kizárólagos) hatása alatt 
álló folyadékok viselkedésének és hőcsereviszo- 
nyainak leírása. Azonban az elmélet oldaláról az 
epihidrodinamika csak viszonylag egyszerű geo
metriai elrendeződések és egyensúlyi, ill. egyensúly 
közelében lezajló átmeneti, ún. tranziens mozgások 
tárgyalására szorítkozhat a számítások bonyolult
sága miatt. Ezért igen erősen az előtérbe kerül a 
félempirikus módszer, a modellkísérletek fontos
sága. I tt  mindjárt hangsúlyozni kell: az asztronau
tikai feladat teljes, 100%-os modellezésére — 
csaknem bizonyosan állíthatjuk — nem nyílik 
lehetőség. Egyik módszer az egyik jelenségkör, 
a másik módszer egy másik jelenségkör vizsgála
tára nyújthat lehetőséget. A teljes valóság, a maga 
bonyolultságában, csak a valódi űrrepülés alkal
mával tanulmányozható.

Milyen kísérletekkel lehet az epihidrodinamika 
célkitűzését megvalósítani: a súlytalanság állapo
tában levő folyadékok és gázok, és hőcsereviszo- 
nyaik jellegzetességeit megállapítani? Erre lénye
gében a következő lehetőségek vannak. Ha a szó 
szoros értelmében vett súlytalansági állapotot 
létre akarjuk hozni a laboratóriumban, célszerű 
akkor a laboratóriumot olyan mozgásba hozni, 
melynél a tehetetlenségi erőket a külső gravitációs 
erők kompenzálják. Más szóval a laboratóriumot

a) „szabad” kozmikus járművön (hajtómű, 
súrlódás stb. kikapcsolva).

h) Kepler-mozgást végző, tehát vagy szabadon 
eső, vagy ún. ballisztikus pályán mozgó repülőgép, 
esetleg rakéta fedélzetén,

c) illetve szabadon eső liftben kell elhelyezni.
Ezek közül a kozmikus járművek alkalmazása 

háttérbe szorul, mert az epihidrodinamikai vizs
gálatok számára drága, ritka, és nehezen befolyá

solható kísérleti körülményeket realizál. Miközben 
ezen sajnálkozunk, meg kell állapítani, hogy bizo
nyos megállapításokat mégis űrhajó fedélzetén 
ellenőriztek kísérletileg. Az űrhajós vizsgálatok 
még egy hátránya az iteratív jelleg, amin azt ért
jük, hogy eleve kell tudni valamit a műszaki 
berendezések, ill. az élő szervezetek epihidrodina
mikai tulajdonságairól ahhoz, hogy a kísérletet 
egyáltalán jó meggyőződéssel el lehessen indítani.

Ennél sokkal hozzáférhetőbbeknek látszanak — 
legalábbis első pillantásra —- az ún. szimulációs kí
sérleti módszerek, amelyek a súlytalansági állapot 
hosszabb-rövidebb ideig tartó közelítő megvalósí
tását olcsóbban, gyakrabban és főleg közvetlenül 
szabályozhatóan teszik lehetővé.

Azonban itt is elég bonyolult feltételeket kell 
kielégíteni. Alapvető követelmény, hogy — ameny- 
nyiben asztronautikai célokra is használható 
kvantitatív eredményekre van szükség — a mara
dékgyorsulás mindenképpen k =  10“ 3—10 5 alá 
essen, de mint láttuk, nem ártana az sem, ha a 
k =  10""8 is elérhető lenne. E tekintetben a 
k — 10 8 egyelőre még inkább csak álom. Mert 
tekintsük például a leggyakoribb megoldást, az 
ejtőtornyokat (2. és 3. ábra). Minthogy ideális 
(közegellenállásmentes) esetben a szabadon eső 
test t idő alatt s =  y2 gt2 utat tesz meg, azonnal 
látható, hogy még meglehetősen rövid súlytalan
sági időtartamok megvalósítására is igen magas 
ejtőtornyokat kell építeni. Minél magasabbak az 
ejtőtornyok, annál inkább előtérbe kerülnek a 
toronyépítmény rezgéseiből adódó parazita-gyor
sulások és annál nehezebbé válnak a levegő ellen
állásának kiküszöbölésére szolgáló vákuumtechni
kai megoldások. Azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a néhány másodperces időtartam 
rövidsége nem szubjektív megállapítás. A folyadék 
és gőze egy tartályba zárva pl. olyan rendszer,

Hullampopir-  

tömb
2. ábra. A Norair-cég ejtőtornyának vázlata
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3. ábra. A Lewis-laboratórium ejtőtornyának vázlata

amely a torony tetején g =  g0 mellett van mond
juk egyensúlyban. Az ejtés pillanatában lassan 
beáll a megvalósítható súlytalanság az eső „labo
ratóriumban”, a folyadékok azonban egy ideig 
rezgésben maradhatnak az indítás okozta pertur
bációk miatt. Ezek lecsengése, lecsillapodása után 
lehet csak a súlytalansági állapot tanulmányozásá
ról szó, a fc-adott értéke melletti egyensúly beállta 
után. Ez tetemesen lecsökkenti a torony adta 
ejtési idő hasznosítható részét. Ugyancsak jelen
tős mértékben lecsökkenti a rendelkezésre álló 
időt, hogy az esés utolsó szakaszában rendszerint 
az eső laboratóriumot — a benne levő értékes mérő
műszerek megóvása érdekében — le kell fékezni. 
Durván azt mondhatjuk, hogy az ejtőtornyos kí
sérletekben az ejtés idejének csak mintegy egy- 
harmad része hasznosítható.

Repülőgépek vagy más objektumok Kepler- 
pályán tartása elképzelhető komplikációkat jelent, 
nemcsak a fedélzeten lefolyó jelenségek elemzése, 
hanem a pálya adott hibahatárok közti realizációja 
szempontjából is. I tt  a gyakorlatban elért vizsgá
lati idő 10—60 másodperc ha repülőgéppel ballisz
tikus pályán futnak. Nagy magasságból levegőben 
elejtett kapszula esetén max 4 perc és k =  10~4. 
Mégis az a helyzet, hogy az élő szervezeteknek a 
súlytalanság hatására azonnal megmutatkozó re
akcióit legkönnyebben éppen parabolapályán 
mozgó repülőgép kabinjában lehet vizsgálni. Min
denki látott már ilyen jelenetet, már egyes játék
filmekben is szerepelt, nemcsak híradó, vagy tudo
mányos filmben. I t t  az a lényeg, hogy egy ferde 
hajításnak megfelelő parabolapálya mentén megy 
a repülőgép. A gép hajtóműve mindössze arra 
szükséges, hogy a pálya kinematikai feltételeit — 
az adott kezdőpontban a kívánt irányú és nagyságú 
kezdősebességet — megadja és a pálya hajltás- 
jellegű befutását a súrlódások és egyéb veszteségek 
ellenében biztosítsa. így sikerül a szabad esés

állapotát néhányszor 10 másodperces időközre 
megvalósítani és a leendő űrhajósokat a „súly
talanság” állapotával megismertetni.

A szimulációs módszerekről szólva egy triviális 
megjegyzést még hangsúlyozni kívánunk. Nem 
valósítható meg a súlytalanság állapotának teljes 
szimulációja a „laboratórium” vagy mérőberen
dezés (asztronauta) úsztatásával! Ilyen irányú 
vizsgálatokat ugyan végeznek, ezeknél azonban 
nem az úszó test belsejének súlytalansági állapot
beli viselkedését tanulmányozzák. Ez magától 
értetődik, hiszen az úszó testre ható súlyerővel 
(ami a test súlyos tömegével arányos) az Archi- 
medész-féle felhajtóerő tart egyensúlyt (ami vi
szont az úszó test által kiszorított folyadék súlyá
val, tehát a testnek a folyadékba merülő térfoga
tával arányos.) így az ugyan elérhető, hogy a test 
nem süllyed az edény fenekére, de belvilágában 
a g =f= 0 okozta anizotrópia minden következmé
nyével együtt megmarad. Az ilyen szimulációs 
módszer természetesen nagyon jó lehet még más 
szempontokból is. Szokás a súlytalanság egyik 
következményét egyszerű, de hosszabb időre szóló 
ágybafektetéssel is tanulmányozni. A súlytalanság 
állapota az űrhajón azt is jelenti, hogy az asztro
nauta a küldetése lényeges részében nem használ ja
ki izomerejét, hiszen testének mozgatása most 
összehasonlíthatatlanul kevesebb erőkifejtéssel 
megoldható, mint a mindennapi életben a Föld 
felszínén. Az izomszerkezet tartós pihentetése 
fontos eredményeket hozott felszínre. Az asztro
nauta-jelöltek (/-tűrőképessége kb., 30 napos fek
tetés után az eredetinek mintegy 60—70%-ára 
esett le.

Végül az ejtőtornyos kísérletek eredményei 
alapján be szeretnénk mutatni a gömb alakú edény
be helyezett folyadék és gőze közti viszony alaku
lását, összehasonlítva a normális (g =f= 0) és a súly
talanság állapotában (,,g” =  0) — a laboratórium-

4. ábra. Nedvesítő folyadék (© <; 90°) gömb alakú tar
tályban

fent: amikor a tartály felénél több a folyadék térfogata 
lent: amikor a tartály felénél kevesebb a folyadék térfo

gata a) g o b) „g” =  o
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mal együtt szabadon eső edényben - tapasztalt 
viszonyokat.

Ismeretes, hogy a folyadék és gőze, valamint az 
edény közti felületi feszültségek, a

agj gőz és folyadék
afe folyadék és edény
age gőz és edény

között fellépő felületi erőhatások alapján egyen
súlyi helyzetben értelmezhető a 0  illeszkedési 
szög:

cos 0  —

és a folyadékokat ilyen módon osztályozzuk:
Ha az érintkezési szög akkor a folyadék az edényt

a) 0  >  ni 2 nem nedvesíti,

b) 0  <  n/ 2 nedvesíti,

c ) 0  =  0 abszolút nedvesíti,

d) 0  =  n abszolút nem nedvesíti,

A fenti eseteknek megfelelően g =j= 0 esetén a 
térfogata felénél kevesebb, illetve felénél több 
folyadékot tartalmazó tartályban az ismerős vi
szonyok uralkodnak; van pl. a szabad felszínnek 
sík felületdarabja (4., 5., 6., 7. ábra a) oszlop).

A 4., 5., 6. és 7. ábra b) oszlopában vegyük észre, 
hogy a szabad felszínnek nincsen egyetlen síkkal 
megközelíthető szakasza. Ennek természetesen az az 
oka, hogy ebben a szabadon eső edényben nincsen 
olyan fizikai ágens, amely valamely irányt ki
tüntetne. Ezzel kapcsolatban az is nyilvánvaló,

. a  b

5. ábra. Nem nedvesítő folyadék (0  >  90°) gömb alakú 
tartályban

jent: amikor a tartály felénél több a folyadék térfogata 
lent: amikor a tartály felénél kevesebb a folyadék tér

fogata

a) g o, b) „y" — o

a.) g*o b.) Y - o
6. ábra. Abszolút nedvesítő (0 =  0°) folyadék gömb 
alakú tartályban, ha a folyadék térfogata kevesebb mint 

a tartály fele

a b
7. ábra. Abszolút nemnedvesítő folyadék (0 =  180°) 
gömb alakú tartályban, ha a folyadék térfogata kevesebb, 

mint a tartály fele

a) g o, b) „g” =  o

a h
8. ábra. Folyadékcsepp táguló kapillárisban a súlytalan
ság, vagyis az abszolút kapillaritás hatása alatt

a) nemnedvesítő folyadék
b) nedvesítő folyadék

hogy a folyadék és edény érintkezési helyének kivá
lasztására semmiféle elv nem szolgál alapul. A 7. 
ábrán tapasztalható jelenség mindenképpen arra 
int, hogy bár nem gyakori az abszolút nedvesítő 
vagy nemnedvesítő folyadék, amit egy adott tar
tályhoz találni lehet, nem szabad vakon bízni ab
ban, hogy a súlytalanság állapotában a folyadék- 
áramlás minden tekintetben a súlyos állapotban 
megszokott viszonyokkal teljesen megegyező mó
don megy végbe. Ezért fontos az élő szervezetek 
folyadékháztartásának kérdéseit az abszolút sze
rephez jutó kapilláris jelenségek tartományában is 
gondosan megvizsgálni és a súlytalanság lehetőleg 
sok fontos következményét már legalább részleges 
szimuláció útján földi laboratóriumban feltárni. 
A súlytalanság állapotában felszabadított kapillá
ris jelenségekről még egy példát mutatnánk be. 
A konvergáló kapillárisban elhelyezett folyadék- 
csepp aszerint mozdul a szűkebb vagy tágabb rész 
felé, hogy nedvesítő vagy nemnedvesítő folyadék
ról van szó (8. ábra).

Az áramlási viszonyok, folyadék-gáztartály rend
szer rendhagyó viselkedése a tartósabb súlytalan
ság állapotában: ez az asztronautika követelményei 
által a tudományos vizsgálat terébe hozott terület 
is érdekes módon mutat rá arra, hogy a körülmé
nyek megváltozása miként tol háttérbe egyes és 
juttat nagyobb szerephez más természettörvénye
ket.
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LASER, LÁZER, LÉZER

Magyarosítsunk, de hogyan?

Elöljáróban a címül választott kifejezésről szeretnék 
néhány szót ejteni, hogy bizonyos félreértéseknek mind
járt elejét vegyük. M a g y a r o s í t á s o n  itt kizárólag 
azt értjük, hogy idegen eredetű szavainkat ejtésben, 
írásban miként formáljuk magyarrá, hogy mai nyelv
érzékünk egyre kevésbé érezze idegennek őket, hogy 
amennyiben használatuk alapvető és elkerülhetetlen, 
esetleg a jövevényszóvá válás útjára irányítsuk őket. 
Ellentétben a m a g y a r í t á s  fogalmával, mely a 
nyelvünkbe került idegen szót lefordítással vagy meg
felelő új magyar szó alkotásával helyettesíteni, pótolni 
igyekszik. Nem célunk tehát ez alkalommal az idegen 
szavak — ma már eléggé tisztázott — nagy elvi kérdései
nek a boncolgatása, nem feladatunk azzal foglalkozni, 
hogy a nyelvünkbe máshonnan bekerült új elemeket 
mikor fogadjuk be, vagy pedig mikor indítsunk harcot 
ellenük. „Azok ellen az idegen szavak ellen, amelyeknek 
hasonló értékű magyar megfelelőjük nincs, felesleges, sőt 
káros harcolni. Nem lehet mellőzni az idegen szót akkor 
sem, ha lényeges jelentésárnyalalata fejlődik ki a vele pár
huzamosan használt magyar szó mellett (pl. dáma =  
asszony, náció =  nemzet stb.)”. (Lőrincze Lajos: Nyelv 
és élet. 160.) Mindez természetesen nem zárja ki azt, 
hogy adott esetben a nyelvművelés, a nyelvhelyesség 
kérdéseit is érintsük. Ennélfogva abból az elfogadott 
alaptényből indulunk ki, hogy bizonyos idegen szavak 
h a s z n o s a k  és s z ü k s é g e s e k  nyelvünkben, 
és bár a nyelv a maga ösztönszerűségével spontánul is 
törekszik az asszimilálásukra, mindamellett a nyelvmű
velőnek, a nyelv tudatos alakítójának is megvannak a 
maga tennivalói ezen a téren. Most elsősorban ezekről 
lesz szó.

1. Kiejtés vagy íráskép? Akik az 1930-as évek elején 
diákoskodtak, mint jómagam is, még emlékezhetnek arra 
az ásványtanórára, amikor a bauxitról tanultak. Én még 
élénken emlékszem arra a kínos gondra is, ahogy a tan
könyvek és szaktanárunk szorgos útmutatása szerint 
a „szakszerűségnek” megfelelően mindig bóit-nak ejtet
tük. Ez a törekvés akkor általános volt, mégpedig nem
csak az iskolai oktatásban. Mégis ma mi a helyzet? 
A bauxit szó meghonosodott nyelvünkben, él, széliében 
használjuk, mégpedig a magyar szemnek és fülnek talán 
kevésbé szimpatikus írásképi formában. Hasonló a hely
zet a ma már közkeletű tank, strand, producer stb. 
szavunkkal is.

A példák számát növelni lehetne. Mindezt azért mond
tam el, hogy ezáltal kérdéscsoportunkban éppen az ele
venjébe vágjak: a kiejtés vagy inkább az íráskép alapján 
honosodnak-e meg az idegen szavak nyelvünkben ? 
Abban az esetben természetesen, ha az átadó nyelvben 
a kérdéses szó ejtése eltér az írásától. (Az esetek többségé
ben ilyenekkel van dolgunk.)

Szerkesztői munkámban (lexikonok, kézikönyvek, 
folyóirat) lépten-nyomon beleütközöm az idegen szavak 
írásának problémájába, így kénytelen vagyok tüzeteseb
ben is megfigyelni viselkedésüket, meghonosodásuk fo
lyamatát, átalakulását, a használatukban esetenként 
megnyilvánuló ingadozást vagy ellentmondásosságot. 
Közelebbről egy ilyen eset ösztönzésére kapcsolódtam bele 
az úgynevezett lázer-lézer vitába, mely nem kevés tanul
sággal a Természettudományi Közlöny 1966. évi 6 —12. 
számában zajlott le. A történeti hűség kedvéért jegyzem 
meg, hogy a vita kiindulóalapjául a Műszaki Élet 1966. 
febr. 24-i, illetve ápr. 21-i számában megjelent cikkek 
szolgáltak (Nagy Ernő: Hogyan helyesebb?; Szabó 
György: Szájbönetika.)

A laser szó műszaki nyelvünk egyik új jövevénye, a 
fénygerjesztés technikájában használatos nagy energiájú 
kvantumgenerátor elnevezése. Elődjét, az első mikro-

Az itt némileg rövidítve közölt két cikket a Magyar 
Nyelvőrből vettük át. Az első az 1968. évi 1. számban, a 
második a 4. számban jelent meg.

hullámú, nagy energiájú generátort mintegy tíz éve 
szerkesztették, és működési elve alapján a nemzetközi 
szakirodalomban maser-nek keresztelték el („mikrohul
lám-erősítés gerjesztett sugárzás emittálásával” — ango
lul: microwave amplification by simulated emission of 
radiation). A laser feltalálása azt jelentette, hogy olyan 
nagyfrekvenciájú és kis hullámhosszúságú elektromágne
ses rezgéseket sikerült kelteni, amelyek már a látható 
fény tartományába tartoznak. Elnevezése is ennek meg
felelően alakult: „fényerősítés gerjesztett sugárzás emittá
lásával” — angolul: light amplification by stimulated 
emission of radiation.

Amint láthatjuk, mindkét kifejezés tulajdonképpen 
betűszó; az angol nyelvben a köznévi betűszók alkotása 
sokkal gyakoribb, mint a magyarban. A szűkebb téma
körnél maradva ilyen alkotások például a radar és a lidar 
is. A laser — ahogy mondani szokás — erősen divatba 
jött. Már nemcsak a szakfolyóiratokban találkozunk 
egyre gyakrabban a fogalommal, hanem sűrűn felbukkan 
a napilapok hasábjain, a rádió egyes riportjaiban, króni
káiban, sőt már a szépirodalomban is. A fogalom nevének 
írásában még sokkal több az ingadozás, mint az ejtésében. 
A következő írásképekkel találkozunk: LASER, Laser, 
laser, lázer, lézer. Összetételben ingadozást mutat még 
a kötőjel használata, vagyis pl. lasersugár, illetve laser- 
sugár (a fonetikus írásmódban hasonlóan). Az ejtésben 
csak a két utolsó váltakozik, tehát a lázer és a lézer (rit
kábban léjzer !).

Nyilvánvaló, hogy az egységes írásképre és az egységes 
ejtésre való jogos törekvés indította meg azt a vitát, 
mely a kérdés tisztázását szándékozott előbbre vinni. 
A Természettudományi Közlönyben megjelent hozzá
szólások többsége — zömükben műszaki emberek — 
egyoldalúan és szinte kizárólagos érvénnyel azt próbálták 
bizonygatni, hogy nyelvünk a kiejtésnek megfelelően 
veszi át az idegen szavakat.

Igaz, hogy pontos statisztikai felmérést én sem végez
tem, de a Bakos-féle „Idegen szavak kéziszótára” alapján 
találomra megvizsgáltam egy-két betű betűrendbeli 
szóanyagát. Az eredmény számomra nem volt meglepő. 
Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az idegen szó hangalak
jának hű megőrzésével átvett szó meglehetősen ritka; 
az ejtést megközelítő, de attól többé-kevésbé eltérő át
vétel már gyakoribb; az esetek döntő többségében az 
ejtéstől teljesen független és eltérő módon történik az át
vétel. Középponti kérdésünkre tehát, hogy nyelvünk 
hogyan veszi át az idegen szavakat, különösen az olyan 
nyelvekből, amelyekben az írás lényegesen eltér az ejtés
től, nem adhatunk egyoldalú és minden esetre egyformán 
érvényes feleletet. Merev szabályaink nincsenek, rövidre 
fogva csak annyit állapíthatunk meg, hogy nyelvünk 
szolgaian nem követi sem az írásképet, sem a kiejtést, 
illetve hol az egyiket, hol a másikat, de legtöbbször némi 
változtatással, a magyar helyesírás és fonetika követel
ményeinek engedve.

Érdeklődésre tarthat számot, hogy én mégis milyen 
alapon foglaltam állást a lázer forma mellett a lézer-rel 
szemben. Mindenekelőtt hivatkoztam arra, hogy a köznévi 
jellegű betűszóknál is érvényes az a követelmény, hogy 
minél hűbben őrizzük meg az eredeti írásképet (nehogy 
felismerhetétlenül elmosódjék a szó eredete és ezáltal 
igazi értelme !), illetőleg a fonetikus átvételben túlságosan 
ne térjünk el tőle. Ezért és több más vonatkozásban is 
helyeslőleg csatlakoztam Szabó György (Műszaki Élet, 
1966. ápr. 21.) megállapításához: „A mázer és a lázer 
megőrzi az eredeti szó jellegzetes magánhangzóit, de al
kalmazkodik a magyar szájhoz. A mézer és a lézer meg
hamisítja a szóképet, de végeredményben az eredeti 
kiejtést sem adja vissza.”

Továbbmenve az úgynevezett analógiás elvre támasz
kodtam, amikor azt mondottam, hogy a laser, maser, 
radar, lidar stb. szavakat leghelyesebb az egész szó
családban együttesen vizsgálni. Természetesen bizonyos 
fokú „megmagyarosodásnak” semmi sem áll útjában, 
hiszen még a magyar meo-t (minőségi ellenőrző osztály)
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is kénytelenek vagyunk ékezni a könnyebb kiejtés érde
kében és a magyar fonetika követelményeinek megfe
lelően (meó). Mármost ahogy nem mondunk réder, réjdő, 
réjda vagy akár lidér alakokat, ugyanígy nem szükséges 
lézer-t és mézer-t mondanunk; az egész szócsoport 
szempontjából már csak gyakorlati megfontolásból sem 
célszerű. A lázer forma megalkotásában a szükséges leg
csekélyebb módosítás történik teljesen arra az analógiára, 
ahogy pl. a bulidoser-ből bulldózer lett, a geysir-ből 
gejzír, vagy kissé távolabbi analógiával Basedow nevéből 
bazedov (kór) lett, illetve Morse nevéből a morze (jel) 
stb.

Csak megemlítem, hogy felmerült a vitában a jóhang
zás kérdése is. A vizsgálódások itt is inkább a lázer és a 
mázer javára szóltak a lézer és a mézer formával szem
ben.

Sülé Jenő

A lézer védelmében

1. A lázer — eredetibb formájában laser — mozaikszó 
(light amplification by simultated emission of radiation), 
s „a köznévi jellegű betűszóknál is érvényes az a követel
mény, hogy m i n é l  h ű b b e n  ő r i z z ü k  m e g  a z  
e r e d e t i  í r á s k é p e t 1 (nehogy felismerhetetlenül 
elmosódjék a szó eredete és ezáltal igazi értelme !), ille
tőleg a fonetikus átvételben túlságosan ne térjünk el 
tőle.” Ez az érvelés szerintem nem helytálló. Hogy a 
tulajdonnévi és a köznévi, valamint a betűző ejtésű és 
az egybeejtett mozaikszók között különbséget kell tenni, 
azt Sülé is jól tudja, azt azonban, hogy ez a különbség 
elsősorban éppen a kiejtésben nyilvánul meg, már nem 
veszi észre. Az idegen tulajdonnévi mozaikszavakat, 
akár betűző eltérésűek (UPI, FBI, BCG-oltás), akár 
egybeejtettek (FIFA, NATO, UNRRA), tanácsosabb ma
gyarosan — a SEATO, UNESCO-félék esetében latino
sán — ejteni (vö. Szabadi Béla: Élet és Tudomány 19. évf, 
25. sz., Ladó János: Élet és Tudomány 22. évf. 31. sz.. 
valamint Rádió és Televízió-újság 12. évf. 49. sz.), a köz
névi mozaikszavakkal azonban, s ezek közül is elsősorban 
az egybeejtettekkel más a helyzet. Ezek lényegében egy
szerű közszavaknak tekinthetők — ha szabad így mon
danom: tekintendők —, s aligha van szükség arra, hogy 
mert mozaikszók, az eredeti kiejtés rovására az eredeti 
írásképet őrizzük meg bennük. Általában nem is így 
szoktunk tenni, hanem az egybeejtett idegen köznévi 
mozaikszókkal is úgy bánunk, mint egyéb idegen szavak
kal: a magyar hangrendszerhez igazítva, s a már nálunk 
esetleg korábban kialakult hagyományos ejtést figye
lembe véve használjuk őket. Mivel a lézer angol eredetű 
mozaikszó, hadd említsek egy-két angol példát. Az angol 
smoke ’füst’ és fog ’köd’ egybeolvasztásával létrehozott 
smog mozaikszó ejtése a magyarban szmog, tehát a kiej
tésben hanghelyettesítéssel ugyan (o =  o), de az angolt 
követjük. Ugyanígy vagyunk a szintén angol eredetű, 
bár latin elemekből összerakott sznob (az angolban snob 
a sine nobilitate mozaikszavaként) szóval is, sőt ebben 
már a szó írásképe is hozzáidomult a hozzávetőleges ki
ejtéshez. A ’rendben van, helyes’ jelentésű, szintén angol
O. K. vagy röviden OK rövidítése, illetve betűszó pedig 
nálunk már írásban is egyre gyakrabban felbukkan az 
angol kiejtést többé-kevésbé követő oké formában 
(angol nyelvbeli használatára 1. Schwartz, Robert J.: 
The complete dictionarv of abbreviations. New York, 
1955. 134.)

2. Sülé második érve a lázer védelmében az analógia, 
vagyis — hogy az ő szavait idézzem — az „hogy a laser, 
maser, radar, lidar stb. szavakat leghelyesebb az egész 
szócsaládban együttesen vizsgálni”. Nos, az analógia, 
úgy látom, szintén ellene mond a lázer alaknak. Igaz, 
a szintén angol eredetű radar — nyilván mivel más nyel
vek közvetítésével került hozzánk — nem az analógiás 
rendszerbe jobban beilleszkedő réder formában terjedt

1 S. J. kiemelése.

el, az angolból hozzánk került szavak között azonban 
keresve sem találtam olyat, amely ezt a szokatlan ejtés
módot támogatná.2 Az a-val jelölt és az angolban ei-nek 
ejtett betűnek, illetve hangnak ellenben é felel meg a 
magyarba többé vagy kevésbé átvett szavakban és kifeje
zésekben, tehát a baby a mi kiejtésünkben bébi (nem 
bábi), a blazer ejtése blézer (nem blázer), a Davis Cup-é 
dévisz-kupa, a game-é gém, a grape gruit-é grép frut, 
a lady-é lédi, a scraper-é szkréper, hogy csak az ismer
tebbeket említsem. A bukméker (bookmaker) és a széf 
(safe) szónak már az írásképében is a hozzávetőleges angol 
ejtést tüntetjük fel egy a lázer szellemében fogant buk
méker vagy száf alak helyett, s még ezeken kívül több 
szókapcsolatot is idézhetnék álláspontom igazolására, 
hisz a made in kapcsolat ejtése nálunk méd in, nem mád 
in, a basic English-é bészik inglis, nem . . .  de nem foly
tatom. A Bakos Ferenc szerkesztette Idegen szavak kézi
szótárában, valamint Országh László Angol—magyar 
szótárában még tucatjával találni hasonlókat. Ügy gon
dolom azonban, ennyi is elég annak bemutatására, hogy 
az analógia nem a lázer és a mázer, hanem a lézer és a 
mézer alakokat támogatja.

3. A cikkben olvasható harmadik érv a lázer mellett 
a jóhangzás. Ezzel kapcsolatban mindössze ennyit ír 
a szerző: „A vizsgálódások itt is inkább a lázer és a mázer 
javára szólnak a lézer és a mézer formával szemben.” 
Mivel hangzásuk szempontjából a szóban forgó alakválto
zatokat egyaránt elfogadhatóknak érzem — ami pedig 
ezen túl van, az már egyéni ízlés dolga! —, ezzel a kér
déssel még az eddigieknél is rövidebben foglalkozom, 
egy megjegyzést azonban nem hallgathatok el. Ez pedig 
az, hogy hangrend szempontjából okvetlenül a lézer és a 
mézer alak felé billen a mérleg nyelvé. Ez érthető is, 
hiszen a lézer és a mézer a ragozás tekintetében semmiféle 
nehézséget nem rejt magában, a lázer és a mázer azonban 
a maga vegyes hangren hűségével — ha a szakembereknek 
nem okoz is gondot — a nyelvtani kérdésekben járatla
nabb használókat könnyen zavarba ejtheti. Lázerral vagy 
lázerrel ? Mázernak vagy mázernek ? Olyan kérdések 
ezek, amelyekre a nyelvművelő tud ugyan válaszolni, 
de amelyek a lézer és a mézer esetében fel sem vetőd
hetnek.

Sülé Jenőnek a lázer védelmében felhozott érveivel 
ilyen módon végeztünk is, ráadásként maradt azonban 
még két megjegyzésem; az egyik a lázer ellen, a másik 
a lézer mellett szól. Az egyik: a lázer-t még a laser-nak 
olvasott formánál is sikertelenebbnek érzem, mert hibrid 
alak, ellentétben a lézerrel, amely — mutatis mutandis — 
az eredeti kiejtéshez igazodik. Ä laser-t legalább a nyel
vünkben szokatlan alakulású, de mégis meghonosodott 
radar támogatná, a lázer-t még ez sem. A másik észre
vétel: noha a már lassan fél évtizede folyó vita mindmáig 
nem tekinthető lezártnak (a szakirodalmat Sülé Jenő 
példamutató alapossággal közli; kiegészítésül csupán azt 
teszem hozzá, hogy Ladó János „Lézer vagy Lázer?” 
című cikkében már az Élet és Tudomány 1964. évi, 19. 
évfolyambeli 49. számában szót emelt a lézer forma mel
lett), műszaki körökben egyre inkább terjed a lézer válto
zat. Általában ez az alak bukkan fel a Delta című lapban, 
a Műszaki Életben, az Élet és Tudományban, s gondolom, 
másutt is.

Az előadottak alapján ezen, úgy vélem, nincs mit 
bánkódnunk. S miközben örülök annak, hogy Sülé Jenő 
magvas tanulmánya a Nyelvőr olvasói számára is élet
közeibe hozta a lézer kontra lázer vitát, nagyon remélem, 
hogy a szerző az itt megtárgyalt kérdésben — csak ebben, 
mert a többiben nincs rá szükség — maga is meggyőződik 
korábbi álláspontja helytelenségéről.

Orétsy László

2 A lidar-t példáim között nem említettem, mert még 
túlságosan új keletű, túlságosan szakmai szó. Itt a lap 
alján azonban megjegyzem, hogy e szó a light detection 
and ranging kifejezés angol mozaikszava, s a szakemberek 
nagy jövőt jósolnak neki. (Vö. Műszaki Élet, 23. évf. 
1968. 11. sz.)
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A FIZIKA TANÍTÁSA

ATOMMODELLEK MAI SZEMMEL

„A dolgok attól nem lesznek igazabbak, 
hogy többször ismételjük azokat.”

(Plánok)

A fenti címmel a Magyar Televízió tűzött műsorára egy 
beszélgetést az atommodellekről. A téma egy korábban 
elhangzott TV-előadás kapcsán merült fel, melyben 
Jánossy Lajos akadémikus idézte Planck megjegyzését 
a Bohr modellre vonatkozóan. Fizika tanáraink vetették 
fel előadás után azt a kérdést, hogy milyen szemléleti 
megközelítés tenné lehetővé egy, a kor színvonalának 
jobban megfelelő kép kialakítását a tanuló ifjúságban. 
Ezért meghívták a televízió stúdiójába Jánossy Lajos 
akadémikust, Kovács István akadémikust az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat főtitkárát és több középiskolai 
szakfelügyelőt, valamint fizikatanárt e témával kapcso
latos kötetlen beszélgetésre. Az alábbiakban e beszélgetés 
rövid tartalmát kívánjuk ismertetni.

Az anyag atomos felépítettségének lehetősége — mint 
gondolat — már évezredekkel ezelőtt felmerült az embe
rekben. A múlt század nagy fontosságú kémiai felfedezései 
az atomos felépítést bizonyossá tették. Számos fizikai 
jelenség — mint pl. az izzó testek elektronemissziója — 
azt mutatta, hogy az atom neve ellenére nem oszthatat
lan, hanem részekből összetett. Az anyag általában kifelé 
semleges magatartása bizonyossá tette az atomban pozi
tív töltések létezését. Ismeretlen maradt azonban a szer
kezeti felépítés. Különböző mérések az atom egészének 
méretére vonatkozóan már ma is helyes megállapításokat 
eredményeztek. E kísérleti tapasztalatokból születtek 
az atomok szerkezetére vonatkozó különböző elképzelé
sek.

Itt érdemes néhány szót szólni a modell szerepéről a 
tudományos kutatásban. Általánosabb ismeretek szerzé
sére bizonyos tapasztalati tények birtokában az elméleti 
fizikusnak két fő útja van. Áz egyik a fenomenológia, 
a másik modellek alkotása. A modellalkotás lényege, hogy 
a kísérleti tapasztalatok birtokában egy okszerűen mű
ködő mechanizmust próbálunk konstruálni, mely ma
gyarázza az észlelt jelenségeket és képzelt működése 
alapján helyes következtetésekre alkalmas. Abban az 
esetben, ha a modell valamely jelenségről nem tud számot 
adni, megpróbáljuk bővíteni, módosítani mechanizmusát, 
mindaddig, míg elvi tarthatatlansága ki nem derül. 
A fenomenológia ilyen módosításokat általában nem tesz 
lehetővé. Mindaz amit a modellekről az imént említet
tünk, jól szemlélhető az atommodellek fejlődésének, 
változásának során.

Az első jelentős elképzelés az atom szerkezetéről J. J. 
Thomsontól származik, ő  az atomot pozitív gömbként 
képzelte, melynek belsejében szétszórt kis centrumokban 
helyezkednek el, helyük körül kis amplitúdójú rezgéseket 
végezve, az elektronok. Ezen elképzelés jól megegyezett 
az atom-átmérőre kapott kísérleti értékekkel. Abban az 
időben azonban nagyon sok kísérletet végeztek a katód- 
sugárzás vizsgálatára. Közismert ebben Lénárd Fülöp 
magyar származású Nobel-díjas fizikus tevékenysége. 
Katódsugarakkal végzett kísérletei során arra a megál
lapításra jutott, hogy az anyag áthatolhatatlan része 
sokkal kisebb kell hogy legyen, mint az atom már meg
határozott átmérője. Ezért úgy gondolta, hogy egy olyan 
„thomsoni méretű gömbben” kis koncentrált adagokban 
szerteszét helyezkednek el a pozitív töltésű részek. E po
zitív csomagokat nevezte el dinamidoknak. Ezzel a pil
lanatnyi problémát megoldotta, és még — bár módosít
va — megmaradt a thomsoni elképzelés.

1911-ben Rutherford bizonyítani kívánta, hogy tanárá
nak, Thomsonnak elképzelése az anyag pozitív tartomá
nyának méretét illetően helyes, és ezért hélium atom
magok ún. alfa-részecskék szóródását vizsgálta vékony 
rézlemezen. A kapott szóráskép azonban épp ellenkező

Sas Elemér 
ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

eredményt szolgáltatott, mint amit a kísérletező várt, 
ugyanis az derült ki, hogy a pozitív töltés az atom-át
mérőnél nagyságrendekkel kisebb, szűk tartományban 
koncentrálódik. Rutherford ezekután arra a megállapí
tásra jutott, hogy a pozitív töltésű rész kis magként 
helyezkedik el az atom centrumában és az elektronok 
a mag körül mozognak.

E megállapítás történelmileg jelentős esemény, mert 
ekkor jelent meg szemléletünkben először az azóta már 
hatalmas karriert befutott, atommag. A kor tudósai ezt 
az elképzelést nagyon vitatták és még sokáig a Thomson 
modellt tartották hitelesebbnek a tapasztalati tények 
ellenére. Ez utóbbi megjegyzés azért hasznos, mert rá
mutat arra, a lényegében közismert tényre, hogy az előre
lépésben mindig jelentkezik egy bizonyos tehetetlenség, 
megszokotthoz való ragaszkodás. Természetesen ez ma 
sincs másképp.

Az elektrosztatikus vonzás miatt azonban az elektron
nak a magba kellene esni. Ezért Rutherford elképzelése 
szerint a negatív elektronok keringenek az atommag körül. 
Ezzel a problémát nem oldotta meg, mert a klasszikus 
Maxwell-elmélet értelmében a keringő elektron sugárzást 
bocsát ki, ami energiacsökkenést eredményez és így spirál 
pályán az elektronnak mégis csak bele kellene futni az 
atommagba.

Ekkor lépett színre — 1913-ban — elképzelésével Niels 
Bohr, aki olyan atommodellt konstruált, mely egyesítette 
magában Rutherford elképzelését a kvantumelmélettel. 
Elképzelése szerint a középen elhelyezkedő atommag 
körül meghatározott energiaszinteket képviselő körpályá
kon keringenek az elektronok. A héj gerjesztése azt je
lenti, hogy az elektron egy külsőbb, nagyobb energiájú 
pályára ugrik át, majd — mert ez állapot instabilnak te
kinthető — egy vagy több lépésben visszaugrik eredeti 
pályájára kisugározván a gerjesztéskor felvett energiát. 
Ezzel magyarázható a vonalas színkép keletkezése. Az 
elmélet keletkezésekor már felismert hibája volt, hogy a 
konstrukció, sem következetesen klasszikus, sem követ
kezetesen kvantumelméleti alapokra nem támaszkodott 
és így belső ellentmondást hordott magában.

Áz iskolai tanításban és a köztudatban az anyag ato
mos szerkezete már régóta tárgyalt és ismert tény és ma 
már az utca embere is tudja, hogy az atom nem oszthatat
lan egység. De ha szerkezete felől érdeklődünk, akkor ál
talában Bohr eredeti, módosítatlan elképzelését vázolják 
fel. A közműveltség szintjét tekintve mindezt alapjában 
szép eredménynek tekinthetjük. A hiba inkább abban 
jelentkezik, hogy e modellt olyan végérvényes és egyér
telmű megállapításként kezelik, mely szinte feleslegesnek 
mutatja a további vizsgálatokat. Mindez az iskolai okta
tásban már nem ígv van, mert utalás történik többféle 
formában a továbbfejlődésre, a módosításokra és további 
vizsgálatok szükségességére, de mert a tanulóifjúság 
éveken keresztül a kémiaoktatáson belül a „klasszikus” 
Bohr-modellel ismerkedik és a IV. gimnáziumban a fizika
órákon is ez a modell kerül csupán részletesebb tárgya
lásra, így szemléletükben pár év múlva már csakis ez a kép 
él. Bohr elképzelését Sommerfeld módosította a kör
pályákon túl ellipszis-pályákat is megengedve és figye
lembe vették a relativitáselmélet megállapításait is. E 
modell már nagyon szépen értelmezte a korábban empiri
kus alapon és bizonyos fokig találgatással megállapított 
Balmer-formulát, levezethető volt belőle a Rydberg- 
állandó. Értelmezni lehetett segítségével az alkáli-fémek 
spektrumának durva szerkezetét. Kvalitatíve a hidrogén 
színkép finom struktúrájának három vonalát és a normá
lis Zeeman effektust. Áz eddigiekből is kitűnik, hogy 
a Bohr-modell első változatának, viszonylag csekély 
továbbfejlesztése nagyon tekintélyes teljesítőképességgel 
ruházta fel ezt az elképzelést. Külső tapasztalat vezetett 
a további módosításra, miszerint az elektronok saját
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impulzusmomentummal ún. spinnel rendelkeznek. Ennek 
figyelembevétele jelentősen bővítette a modell alkalmaz
hatóságát. így  már értelmezhetővé vált az alkáli-fémek 
spektrumának finom szerkezete kvalitatíve, ugyancsak 
kvalitatíve a már két elektronos hélium spektrum és 
anomális Zeeman-effektus. Ezzel azonban lényegében 
a végére is értünk a módosított Bohr modell által értel
mezhető jelenségcsoportnak. Nézzük most, mik voltak 
a hibák és milyen kérdések maradtak nyitva.

A belső logikai ellentmondást már említettük. Másik 
probléma, hogy az elmélet a kvantumfeltételeket nem 
indokolta. A hidrogén-színkép finomstruktürájánál 5 
vonal helyett csak hármat adott meg.

A hélium-atom spektrumát kvantitatíve nem tudta 
értelmezni, az intenzitásviszonyokról a színképvonalakat 
illetően semmit sem tudott mondani. A már említett 
elektronspint kívülről kellett beépíteni az elméletbe, 
mert ez annak megállapításaiból nem következett. 
A kvantumfeltételeket nehéz lett volna többelektronos 
rendszerre megfogalmazni, és ami nagyon lényeges az 
atom alapállapotban! gömbszimmetriájának kérdésében 
a tapasztalattal ellenkező volt, hisz a Bohr-modell lapos 
korongként képzelhető.

Mindezek ellenére nagyon ragaszkodnak e modellhez, 
részben a már említett okokból, részben azért, mert úgy 
tekintik, mint az utolsó szemléletes atommodellt. Függet
lenül a Bohr-modell teljesítőképességétől nem lehet érv 
egy modell szemléletessége annak tanítása mellett, ha 
egyébként már tudjuk, hogy a modell, a jelenleg ismert 
tényéktől eltérő képet ad. Ugyanakkor a megállapítás 
is téves, hogy ez az utolsó hagyományos értelemben 
szemléletes modell. De Broglie ugyanis továbbfejlesztette 
a modellt az általa fölvetett korpuszkula-hullám tulaj
donságokra vonatkozó felismerések alapján. Amint na
gyon szemléletesen megmutathatók a mindkét végén 
rögzített húr különböző frekvenciájú rezgéseinél kialakuló 
álló hullámképek és egyértelműen megadhatók a szóba- 
jöhető rezgésszámok, így a Bohr-pályák mentén hasonlóan 
értelmezhetők nagyon szemléletesen azok a kvantum- 
feltételek, melyeket a Bohr-modell indokolni nem tud.

E modell újabb és többet ad, mint a Bohr-modell, szem
léletes is, noha jelenlegi tapasztalatainkat ez sem képes 
kielégíteni.

A hullámmechanikai modell úgy tekinti az atomot, mint 
mag és az azt körülvevő elektronfelhő együttesét. Ez 
a kép a legegyszerűbb atom, a hidrogén esetében is igaz, 
tehát egy elektron is felhőszerűen veszi körül a magként 
szereplő protont. Alapállapotban ez az atom gömbszim
metriát mutat. Tanulók — legtöbbször értelmes diá
kok — úgy képzelik el ennek megvalósulását, hogy a Bohr- 
modellt gondolják egy elektronpálya átmérője körül — 
mint tengely körül — forogni. Ez a kép azonban hamis, 
mert az impulzusmomentum megmaradásának törvénye 
ezt a típusú mozgást az adott esetben kizárja.

Az alapállapotban gömbszimmetrikus elektronfelhő 
különböző, meghatározott alakzatokat vehet fel gerjesz
téskor. Ha a korábbi szemlélettel kapcsolni akarjuk, 
akkor talán ezek az alakzatok felelnek meg a korábbi 
Bohr-pályáknak. Az egyik alakzatból a másikba való 
átmenet értelmezi az energia-elnyelést, vagy kisugárzást. 
Az erre a modellre alkalmazott matematikai aparátus 
már helyesen írja le a kételektronos rendszer spektrumát 
is. Több elektron esetére csupán a matematikai apparátus 
elégtelensége akadályozza a számítások elvégzését.

Az elektron oszthatatlanságáról és felhőszerű viselke
déséről egyidejűleg ad számot a kvantummechanika.

Erre a minden ismert jelenséget pontosan magyarázó le
írásra azonban nincs módunk itt kitérni.

A televízióban lezajlott beszélgetés lényegében az 
eddigieket tartalmazta. A vita során azonban született 
néhány megállapítás, amit tanulságként fogadhatunk 
a továbbhaladás szempontjából.

A helyes kép kialakítása érdekében nem célszerű a 
Bohr-modellt túlzottan kiemelni a fejlődés láncolatából. 
Helyesebb lenne a történelmi kialakulás sorrendjében 
a többi modellt is ismertetni, ami nevelési szempontból 
is haszonnal járna, mert látná a tanulóifjúság az emberi
ség ismeretanyagának fejlődését, a tudományos haladás 
útjait. A Bohr-modellnél feltétlenül rá kell mutatni a 
segítségével elért rendkívül jelentős eredményekre, azon
ban hangsúlyozni kell azt is, hogy valóságtartalma lénye
gesen kevesebb, mint azt eredetileg gondolták. A tárgya
lás során nem szabad megállni a Bohr-modellnél, hanem 
De Broglie tevékenységéről is beszélni kell és ismertetni 
kell szemléletesen a hullámmechanikai atommodellt is. 
Ez utóbbi kapcsán a valószínűség fogalmának bevezeté
sét, az értekezlet résztvevői középiskolában nem tartanák 
célszerűnek. Az oktatásunknak is tükröznie kell, hogy 
célunk a valóság minél pontosabb megismerése és az 
elért eredmények, annak egyre jobb közelítéseit adják, 
de e munka természetesen nincs befejezve. Ennek kidol
gozása a Jánossy professzor vezetésével készülő TV. osztá
lyos szakgimnáziumi tankönyvben folyamatban van.

Hasznos lenne azonban, hogy a fizikatananyag korábbi 
részeinek tárgyalása e feladat megoldásához segítséget 
nyújtson. így  pl. a jelenlevők egyhangúan helytelení
tették, hogy ma az általános gimnáziumi tankönyvek
ben a pörgettyűkről, az impulzusmomentum fogalmáról 
egyáltalán nem történik említés. E kérdéseket évtizedek
kel ezelőtti — a jelenleginél vékonyabb tankönyvek — 
tárgyalták. Nem érthető az a szelekció, mely a modern 
fizika szempontjából nagyon fontos és a fizika egész 
területén nagy szerepet játszó effektusokat és törvénye
ket kihagyásra ítélte. így  pl. a természetben előforduló 
mozgások 98%-a valamilyen típusú rezgőmozgás. Ennek 
ellenére a rezgések tárgyalása mind szűkebb teret kap 
a középiskolában, a jelenségek megértését nagymérték
ben elősegítő hangtan teljesen eltűnt. A modern fiziká
ban nagy szerepet játszó Doppler-effektus, mely évtize
dekkel ezelőtt részletesen levezetésekkel együtt tárgyalt 
téma volt, ma már csak néhány mondatot kap. A jelen
levő szakfelügyelők és többi fizikatanárok ugyanakkor 
elmondták, hogy a pörgettyűkre vonatkozó ismeretek — 
melyeket a tananyagot túllépve néha mégis csak közölnek 
tanulóikkal — az ifjúság körében nagy érdeklődést válta
nak ki.

Általában hasznosabbnak ítélik a természeti tények 
rövid, lényeglátásra és gondolkodásra nevelő ismertetését, 
mint fontos jelenségek elhagyását és más részek túlzot
tan bő tárgyalását.

Tegyük még hozzá, hogy az oktatás tartalmának célra
törő fejlesztése a szemléletesség fogalmában is tartalmi 
változást eredményez, ami hosszabb idő után elérheti, 
hogy nem a newtoni mechanika által kifejlesztett kép 
lesz a hallgatóság számára a szemlélet alapja.
. Mindezek a változtatások azonban komoly, nagyon 

átgondolt kimunkálást igényelnek. Egyaránt gondosan 
figyelembe kell venni a tudomány elért eredményeit, 
a kialakítani kívánt szemléletmódot és alaposan tanul
mányozni azokat az áttételeket és módszereket, melyek 
segítségével a tanulóifjúság szintjén az oktatás jól ért
hető és hatékony lesz.
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OPTIKAI DEMONSTRÁCIÓS CSOMAG Buvdri András 
Pécs

Az ismeretterjesztő előadások demonstrációs berendezései
vel szemben az alábbi igényeket támaszthatjuk:

1. Legyenek kis térfogatra összerakhatók, kisebb 
méretű útitáskába csomagolhatóan.

2. Ennek a követelménynek megfelelően legyenek 
szétszedhetők s az előadás színhelyén könnyen össze
rakhatók.

3. A berendezés lehetőleg könnyű darabokból álljon.
4. Ugyanazok az alkatrészek vagy eszközök többféle 

célra legyenek használhatók.
5. Alkalmazkodni kell az előadás színhelyén található 

különböző méretű technikai feltételekhez, s fel kell téte
lezni ezek minimumát is.

6. Az egy-egy jelenségcsoport bemutatására szolgáló 
eszközöket egy-egy csomagban ajánlatos tartani, hogy 
a konkrét esetben esetleg szükséges átcsoportosítás is 
könnyű legyen.

A következőkben az ezeknek az elveknek alapján el
készített „csomag” tartalmát ismertetjük. A berendezés 
az optikai alapismeretekkel foglalkozó előadások igényeit 
elégíti ki. A tervezés ennek megfelelően „iskolás” jellegű. 
Hogy maga az ismeretterjesztő előadás ne ilyen legyen, 
arról az előadónak kell gondoskodnia, a témának a kör
nyezeti problémákhoz, a hallgatóság mindennapi tapasz
talataihoz kapcsolásával, ennek megfelelő probléma- 
felvetéssel stb. Az iskolás jellegtől való elszakadást céloz
hatja már az előadás témaválasztása is, amennyiben az 
alapvető fizikai törvényekkel valamely gyakorlati, mo
dern, általában közérdeklődésre igényt tartó komplexum 
keretében ismerteti meg a hallgatóságot. Az alapjelensé
gek és törvények bemutatásához azonban mindenképpen 
egyszerű eszközökre van szükség. (Összetettebb jelensé
gek és alkalmazások tárgyalásához azután nehezen nél
külözhetjük a diaszkópikus vagy episzkópikus vetítést 
még akkor is, ha a helyszínen gazdagabb technikai fel
tételek állnak rendelkezésre, vagy a megfelelő berendezé
sek odaszállíthatók.)

A berendezés belefér egy 42 cm X 28 cm X 12 cm 
méretű útitáskába. Tartalma:

1. Szétszedhető állványok, 2 db nagyobb, 2 db kisebb,
összetoldható rudakkal (részletezés alább).

2. Lencse- és diafragmatartó, 3 db.
3. Gyertyatartó, 1 db.
4. Forgó asztalka.
5. Foglalat zseblámpatelephez, 3 db.
6. Csengőreduktor, alapzatra szerelve, dugaszoló csat

lakozókkal.
7. Sötétkamra és fényképezőgóp-modell.
8. Lencsék foglalatban.
9. Áttetsző ernyő keretben.

10. Résdiafragma.
11. Kör alakú diafragmák.
12. Pontlámpa, diafragmákkal és 2 db tartalékizzóval.
13. 2 db üveglemez 1 db gumicsővel.
14. Yetítő ernyő.
15. Összesodorható fekete „tábla”.
16. Banándugókkal felszerelt csatlakozó zsinórok.
17. Banándugó-összekötők.
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18. Autóreflektor- és homorú gömbtükör.
19. Kis üveg piros tinta.
20. Krokodilcsipeszek.
21. Ruhaszárítócsipesz, 3 db.
22. Néhány Bunsen-dió.
23. 2 db könnyű kivitelű üvegfogó.
24. 1 db prizma.
25. Műanyag tál.
26. 40 mm 0  hengeres küvetta.

1. Állványok

Az állványok különálló talpakból és különböző hosszú
ságú, összeilleszthető rudakból állanak.

a) Nagyobb állványtalpak

Mindegyik állványtalp 22 mm-es asztalos „panell”-ből 
(két furnirlemez közé foglalt összeillesztett lécek), esetleg 
fenyőfa deszkából készül.

Ä két nagyobbnak méretei: 220 mm X 140 mm. Az 
állványrúd mindegyiknek a közepén vagy a keskenyebb 
oldala közelében is beilleszthető. Hogy a rudak biztosab
ban álljanak benne, ugyanabból az anyagból 40 mm X 
40 mm-es darabot is vágunk ki, és a talpaknak előbb 
említett helyeire enyvezzük, majd az így kapott teljes 
vastagságban átfúrjuk a rudak átmérőjének megfelelően 
úgy, hogy azok szoruljanak a furatban.

Kettő közül az egyiket (ezt tünteti fel az 1. ábra) 
elektromos segédberendezéssel egészítjük ki. Egyik 140 
mm-es oldala mellett bakelit csíkot erősítünk rá (a), 
amelybe 3 pár banánhüvelyt csavarunk úgy, hogy páron
ként 19 mm távolságban legyen a középpontjuk. Ezáltal 
bármelyik párba beleillik a közönséges villásdugó. Az 
egymás utáni 3 — 3 hüvelyt alul rézhuzallal összekötjük, 
így  3 párhuzamosan kapcsolt csatlakozó párt kapunk 
az áramforráshoz való csatlakozás, illetve lámpák kap
csolása céljára. A banánhüvelyek alatt a deszkába bőven 
méretezett lyukat fúrunk, s az összekötő huzalok számá
ra a lyukak között hornyokat vájunk. (Hálózati feszült
ség alkalmazása és a talp átnedvesedése esetére számítva 
ügyelünk arra, hogy a fém ne érintkezzék a fával).

Az egyik 220 mm-es oldalon kb. 115 mm hosszúságban 
kivágunk a deszkából mintegy 30 mm széles darabot. 
Efölé a rés fölé bakelitlemezt (b) erősítünk 7 — 8 db banán- 
hüvellyel. Ez alá vékonyabb (1 mm) bakelitcsíkra csévélt, 
mintegy 10—15 12-os ellenálláshuzalt erősítünk, amely
nek végeit és több közbülső leágazását a banánhüvelyek
hez kötjük. Ez az ellenállás arra szolgál, hogy sorbakötve 
az izzóval szabályozni lehessen annak izzítását vagy túl- 
izzítását (lásd alább). Ilyenkor az egyik ellenállásvégző- 
déshez tartozó hüvelyt természetesen rövid, dugókkal 
felszerelt huzallal az előbbi kétpólusú csatlakozó egyik 
hüvelyéhez kapcsoljuk.

b) Kisebb állványtalpak
Ezek a fenti deszkából készülnek, de csak a rövidebb 

rudakhoz és kisebb terhelésre, főleg lencsék és egyéb 
könyebb optikai eszközök rögzítése céljára. Ezért a rúd 
megtartásához elég egyszeres vastagság. Méretük: 100 
mm X 100 mm (2. ábra).

c) Állványrudak
Az állványrudak 10 —14 mm 0  átmérőjűek; olyanok, 

hogy Bunsen-diót lehessen rájuk erősíteni.
Az eredeti példányban pertinaxcsövekből készültek. 

Abból a célból, hogy összetolódásukkal hosszabb rudat 
lehessen előállítani, a 3. a) ábrán látható, a furatba illő, 
2—3 db fém összekötő tag készült hozzájuk.

W0-----
2. ábra
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3. ábra

Lehet rudakat készíteni a mennyezeti lámpákhoz hasz
nált ,,csőinga”-esőből vagy egyéb alumínium csőből. 
Ebben az esetben az összekötő tagokat célszerűbb fából 
vagy bakelitből esztergályozni (3. b ábra).

A rudak hosszúsága:
2 db 400 mm
2 db 200 mm
2 db 130 mm
Készíthetők a rudak fából is. Ekkor az összekötő 

tagokat készítjük alumíniumból (3. c ábra).
2. Lencse- és diafragmatartók

A később leírt foglalatba fogott lencsék és a szabályoz
ható diafragma, valamint a kis méretű áttetsző ernyő 
befogására a 4. ábrán látható 3 db szorító tartó szolgál. 
Ezek a tartók közvetlenül az állványrudak furatába 
csúsztathatók be.

A felső szorító rósz a ábrán látható alakban sárgaréz, 
esetleg alumínium lemezből készül, amelyet hosszabb 
anyáscsavarral erősítünk farost lemez lapra. Ha a rudak 
furata vékony, magát az anyáscsavart választjuk meg 
úgy, hogy éppen a furatba illő legyen. Alumíniumcső 
használata esetén a csavarra megfelelő vastagságú hen
gert erősítünk. Ez utóbbbi esetben fából készült hengert 
is használhatunk, s ekkor a szorítót facsavarral erősítjük 
erre és a lapra.
3. Gyertyatartó

Erre a célra az előbbiekhez hasonló rúd 100 mm-es 
darabját használjuk (5. ábra). Tetejére 40 mm átmérőjű 
alumínium körlapot és szeget erősítünk. Hogy a gyertya 
magassága változtatható legyen, a gyertyatartót állvány
ra fogjuk erősíteni. A rögzítés céljára kettéfűrészelt 
Bunsen-diót használunk, s azt átfúrva, csavarral a 
gyertyatartó alsó végéhez erősítjük.

4. Forgó asztalka

Ezt, állványrúd végébe illesztve, főleg prizmatartónak 
használjuk, de alkalmas arra is, hogy könnyebb kísérleti 
eszközt ráhelyezve magasabban, s így jobban láthatóan 
végezzük a kísérletet.

100 mm X 100 mm nagyságú farost lemezdarab közepé
be hosszabb anyáscsavart erősítünk, vagy a rudak furatá
nak megfelelő méretű hengert csavarunk rá a 2. pontban 
leírtakhoz hasonlóan. Csupán a furatba illő rész vastag
sága változik annyiban, hogy ennek az állványban köny- 
nyebben kell forgathatónak lennie. (6. ábra)

5. Foglalat zseblámpatelephez

Farost lemezből a lapos zseblámpatelepnól valamivel 
nagyobb darabot vágunk ki, s a 7. ábrának megfelelően 
egyik végén a telepet rögzítő, alumínium lemezből ké
szült támasztóval, a másik végénél a pólusokhoz támasz
kodó, rugalmas sárgaréz érintkezőkkel látjuk el. Ez utób
biakat banánhüvellyel, vagy még alkalmasabban műszer
szorító csavarral erősítjük az alaplaphoz. Az érintkező 
lemezeket az alaplap szélétől túlnyúlóan készítjük, hogy 
ezeknél fogva krokodilcsipesszel is csatlakoztathatók 
légy enek.

Ilyen foglalatból célszerű 3 db-ot készíteni, hogy 3 
telepet párhuzamosan is kapcsolhassunk olyan helyen, 
ahol esetleg még nem áll rendelkezésre hálózati feszültség, 
így  ezt a készletet a nagyobb állványokkal együtt elek
tromos alapkísérletekhez is használhatjuk.

/. ábra
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6. Csengőreduktor

Egy darab csengőreduktort az előbbihez hasonló 
méretű bakelit alapra erősítünk, és minden kivezetését a 
lapra erősített szigetelt banánhüvelyekhez, a szekunder 
oldalon inkább műszer-szorító csavarokhoz kötjük. A 
reduktor a pontlámpa izzítását fogja szolgálni, általá
ban az 1. a) pontban leírt ellenállás közbeiktatásával.

A primer tekercsnek nem elégedhetünk meg pusztán 
3 banánhüvelyre való kivezetésével. A hálózatra kapcsolt 
vezetéknek banándugóval való csatlakoztatása ugyanis 
életbiztonsági okokból t i l o s .  A banándugók véletlen 
érintkezése rövidzárlatot is okozhat. Ezért a következő 
megoldást kell választanunk. A 3 primer kivezetésre
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kötött 3 szigetelt banánhüvely közül egyik szélsőhöz 
kapcsoljuk (a szerelőlap alatt) egy kb. 1 m-es kóterű 
huzal egyik erének végét. A másik eret egy negyedik 
banánhüvelyhez kötjük, mely úgy van elhelyezve, hogy 
bármely másik két banánhüvellyel összekapcsolható le
gyen szigetelt nyelű U-dugóval (17. ábra). A huzal másik 
végére vülásdugót kötünk.

Az alapul használt bakelit lemez aljára köröskörül 
léceket csavarunk, s alul is lezárjuk farost lemezzel. 
Ennek a doboznak oldalán jön ki a csatlakozó zsinór.

7. Sötétkamra- és fényképezőgép-modell
Ez egyike a berendezés legösszetettebb részeinek, mert 

a nevében jelzett feladatokon kívül számos berendezési 
tárgy elhelyezésére is alkalmassá tesszük.

Az eredeti összeállításban a készülék alapjául egy 
„Flexaret” fényképezőgép dobozát használtuk, amely 
erős kivitele és a két résznek mélyen egymásba nyúló 
volta miatt erre a célra kiválóan alkalmas. A leírásban 
az ennek megfelelő méreteket adjuk meg. Természetesen 
házilag is lehet hasonló dobozt készíteni, 1,5 mm vastag 
, ,prespán’ ’ -lemezből.

A doboz külső méreteit összecsukott állapotban a 8. 
ábra tünteti fel. A rövidebb s a másik részbe benyúló rész 
alapján négyzet alakú kivágást készítünk az áttetsző 
ernyő számára. Ez az ernyő a kivágásba ragasztott zsír
papír is lehet, de mivel használat, illetve csomagolás köz
ben könnyen beszakad, célszerűbb külön készíteni (lásd 
alább). A doboz másik alaplapjának közepére 35 mm 0  
átmérőjű lyukat fúrunk.

Hogy a doboz, mint fényképezőgép jobban kihúzható 
legyen anélkül, hogy fény jutna oldaláról a belsejébe, 
továbbá, hogy a belülre helyezett tárgyakat biztosabban 
rögzíthessük, a benyúló részbe 1 mm-es prespán-lemezből

(a 9. ábrán a-val jelölt) keretet ragasztunk. (Az éleknél a 
lemezt a külső oídalon késsel elég mélyen bekarcoljuk, 
így lehajtva éles élet kapunk.)

Az így nyert belső felület felső és alsó részébe 3 x 3  
vagy 4 x 4  mm2 keresztmetszetű modellező lécből készült 
síneket ragasztunk (enywel, vagy halenyvvel) a lencse
foglalatok, a szabályozható résdiafragma és a keretbe 
foglalt ernyő számára (b), amelyeket használaton kívül 
a sínek közé csúsztatva helyezünk el a dobozban. Helyen
ként esetleg két lécet is kell egymás mellé ragasztanunk, 
hogy a vastagabb domború lencsék ne érintkezzenek egy
mással. 2 — 2 összetartozó sín egymástól való távolságát 
a lencsefoglalatok vastagsága (nálunk 4 mm) határozza 
meg.

A doboz egyik oldalán még egy másik sínpárt is el
helyezünk (c), a prespán-lemezből készült kördiafragmák 
számára. Ezeket 3 x 3  vagy 4 x 4  mm2-es lécből és 
1 X 8  mm2-es lécből állítjuk össze.

A doboznak azon az alaplapján, amelyen a 35 mm-es 
környílás van, két sínpárrendszert készítünk (10. ábra): 
egyet (a) a kördiafragmák, egyet (b) a lencsék számára.

a) A kördiafragmák felrakására szolgáló sín külső, U 
alakú része 1 mm-es prespán-lemezből készült l/ 2 mm-es 
prespán-lemezből való alátéttel.

b) A lencséhez tartozó sín külső része 8—10 mm x 1 
mm keresztmetszetű modellező lécből van; az alátét 
léceknek olyan vastagoknak kell lenniük, hogy a lencse
foglalatok a diafragmatartó fölött elférjenek. Összeállít
hatjuk például egy 4 mm és egy 2 mm vastag léc egy
másra ragasztásával.

A doboz másik, négyzetes kivágással ellátott oldalára 
hasonló szerkezetű sínt szerelhetünk az áttetsző ernyő 
befogására.

A doboz egész belsejét feketére festjük.
Az így elkészített dobozzal a következőket tudjuk 

demonstrálni:
1. A sötétkamra-jelenséget, a különböző méretű dia- 

fragmákkal járó különböző vonalélességet s különböző 
megvilágítást is megmutatva.

2. A fényképezőgépben keletkező képet, a kihuzat 
függését a tárgy távolsági ól.

3. A különböző gyújtótávolságú lencsék szerepét.
4. A fényrekesz hatását a megvilágításra és a mélység

élességre.
8. Lencsék foglalatban

A lencséket egységesen 100 mm X 100 mm nagyságú 
négyzetes keretbe foglaljuk. 2 — 3 mm vastag lemezből 
(kéregpapír, prespán stb.) vágjuk ki a fenti méretet (a 
mintapéldánynál rádiókészülék kiselejtezett hátlapjából

____________ m _______ I

12. ábra
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készültek), középen ellátva a lencsével egyenlő átmérőjű 
környílással. Két oldalról 0,5—1 mm vastag, valamivel 
kisebb környílású prespán-lap felragasztásával fogjuk be 
a lencsét (11. ábra).

Az egyik lencse gyújtótávolságának a doboz összetolt 
állapotában a lencse és az ernyő közti távolsággal egyenlő
nek vagy ennél valamivel hosszabbaknak kell lennie. 
Egy vagy két másik lencse ennél hosszabb fókusztávol
ságú.

A többi lencsét az egyéb optikai kísérletek igényei 
határozzák meg. Mindenesetre ajánlatos egy minél hosz- 
szabb (pl. 0,5 m) gyújtótávolságú és egy néhány század 
m gyújtótávolságú lencsét tartani a távcső, illetve a 
mikroszkópmodell tárgylencséje céljára. Az előbbit leg
egyszerűbben úgy mutathatjuk be, hogy egy, az ablakon 
kívüli tárgy reális képét előállítjuk áttetsző ernyőn, majd 
lupeképpen emögé állítunk egy rövid gyújtótávolságút, 
s azután elvesszük az ernyőt. A mikroszkópmodell szá
mára tárgyként legalkalmasabban a pontlámpánkban 
levő izzónak izzószálát használhatjuk, ha azt csak vörösre 
izzítjuk (a reduktorról levett 3 V feszültséggel, esetleg 
ellenállás közbeiktatásával). Ennek képét ugyancsak 
ernyőn állítjuk először elő rövid gyújtó távolságú lencsé
vel, majd hosszabb gyújtótávolságúval nézzük. Ezekhez 
a kísérletekhez a lencséket a 2. pontban leírt tartókba 
fogjuk.
9. Ernyő keretben

A keretet a lencsefoglalatokhoz használt lemezből 
vágjuk ki a 12. ábrán feltüntetett méretben, és zsírpapírt 
ragaszthatunk rá. így  részint belefér a dobozba, részint 
használható mind a sötétkamra ernyőjéül, mind attól 
függetlenül egyéb kísérletekhez. Hogy a lencsetartóba 
beleüljék, egyik oldalánál prespán-csíkok felragasztásá
val ugyanolyan vastaggá egészítjük ki, mint amilyenek a 
lencsefoglalatok.
10. Résdiafragma

Alapjának anyagául ugyancsak a fenti lemez szolgál, 
100 mm X 100 mm méretben, egyik oldalánál hasonló 
módon vastagítva a befogás céljára (13. ábra).

Közepén 10 mm X 30 mm-es rést vágunk. Ezt két, az 
élekre merőleges irányban eltolható zsilettpengével fed
jük le úgy, hogy a kettő közötti résszélesség zérustól ki
indulón legyen változtatható. A felerősítésre 4 db 4 mm 0  
átmérőjű anyáscsavart használunk, a középpontjuk 
között az ábrán megjelölt távolságokkal. A csavaranyák 
és pengék közé még az ábrán megjelölt 1 mm vastag pres- 
pán-csíkot helyezzük, s lehetőleg recózett csavaranyát 
használunk, hogy kézzel tudjuk kezelni.

11. Kör alakú diafragmák

Ezek 0,5 mm vastag prespán-lemezből készülnek a 
14. ábrán megadott méretben. A nyílások középpontjá
nak helyét is az ábra tünteti fel. A nyílások átmérője 1,5 
mm, 3 mm, 6 mm, 8,5 mm, 13 mm, 18 mm. Az utóbbi négy 
közül mindegyik az előzőnek közel \  2 -szőröse.
12. Pontfénylámpa

A pontfénylámpát (Reuter-lámpa) olyan izzóhoz 
terveztük, amely csengőreduktorral, de szükség esetén 
zseblámpatelepekkel is izzítható. Erre a célra a szokásos 
6 V, 24 W-os izzó nemalkalmas. Megfelelő kompromisszum
nak bizonyult a 4 V, 3 W-os kerékpárizzó, ha némileg 
túlizzítjuk. Az állványtalpban levő ellenállás fokozatos 
közbeiktatásával a csengőreduktor 8 V-os feszültséget adó 
kapcsaira kötjük. A tapasztalat szerint a teljes feszültség 
is rákapcsolható, de erre nincs minden kísérletnél szükség. 
Mivel a túlizzítás csökkenti az izzó élettartamát, ajánla
tos 2 db tartalékizzót kéznél tartani.

A berendezés keresztmetszete a 15. ábrán látható. 
A lámpatest széthúzhatónak készül, hogy a lencse és az 
izzó távolsága s ezáltal a fénynyaláb aperturája változ
tatható legyen. Ugyanezt a célt szolgálja a lámpát tartó 
cső eltolható volta is. A hosszméretek a rendelkezésre 
álló lencse gyújtótávolságától függenek. (Az átmérőt 
természetesen a lencse átmérője határozza meg.) A hossz
méret meghatározásához kiinduló pontul a fókusztávolsá
got kell vennünk. Ha az izzó a gyújtópontban van, pár
huzamos sugarak hagyják el a lámpát. A méretezést úgy 
kell végeznünk, hogy a lámpa ennél valamivel jobban 
összetolható legyen, széttartó sugárnyaláb előállítására, 
s jobban ki lehessen húzni, fókuszáló nyaláb céljára. 
Az átmérő méretezését és a hengerek elkészítését a len
csét magában foglaló, külső (a) hengerrel kezdjük.

A hengereket 0,5 vagy 1 mm-es prespán-lemezből 
tekerjük 2 vagy 3 menetben (15.a ábra). Összecsavarás 
előtt a lap kezdő és záró oldalát éles késsel és csiszoló 
vászonnal néhány cm szélességben féloldalas ók kereszt
metszetűre levékonyítjuk, hogy simán feküdjön fel, s a 
henger ne torzuljon (15.b ábra). Ugyanezért olyan hosszú
ra méretezzük a lapot, hogy a tekercs a kezdő rész fölött
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záródjék. Végleges összetekerós előtt a lapot asztallap 
szélén végighúzva a kívánt irányba görbítjük, majd a 
végleges átmérőnél egészen kevéssel kisebbre tekercselve, 
cérnával körülcsavarjuk, és tűzhely fölött melegítjük, 
így  a görbültség maradandó lesz. Ezután kibontva, 
ceruzával megjelöljük a vonalat, ameddig a kezdő szélnek 
érintkeznie kell, s részletekben enyvezve összecsavarjuk.

A (b) henger végébe kb. 20 mm vastag fahengert (c) 
erősítünk a hengerpaláston átmenő 3 kis fémcsavarral 
(g). Ezt a hengert középen kifúrjuk, s ezen megy át az 
izzófoglalatot tartó s belsejében a csatlakozó zsinórt 
vezető (d) alamínium cső. (Ennél a csőnél fogva lehet a 
lámpát Bunsen-dióba vagy üvegfogóba szorítani. Ennek 
a csőnek a belső végére fából vagy egyéb anyagból készült 
kisebb korongot húzunk (e), s erre erősítjük a törpe izzó
foglalatot. A (c) hengerre ajánlatos szellőzés céljára 
néhány ferde lyukat fúrni (k).

Az ,,a” henger végébe rögzítjük a lencsét úgy, hogy 
külső felülete ne nyúljon túl a henger alapjának szintjén. 
A berögzítés 1 mm vastag és néhány mm széles prespán- 
csíkokkal történik (h). Miután kimértük a lencse helyét, 
először a belső csíkot ragasztjuk be, majd a lencse el
helyezése után a külsőt. Ezeknek a csíkoknak pontosan 
a belső kerülettel egyenlő hosszúaknak kell lenniök úgy, 
hogy végüket összeillesztve az így kapott gyűrű szorul
jon a hengerben.

Készítünk még egy, a külső hengerre illő „sapkát” 
(i., j.). Ez a különböző diafragmák odaszorításához szük
séges. A sapka (i) palástját a hengereknél ismertetett 
módon készítjük, s a szintén 1 mm-es lemezből kivágott 
(j) körgyűrűt egyszerűen ráragasztjuk. (Behajtásokra 
nincs szükség). Különben minden hengervégződést 
száradás után csiszoló papíron síkra lehet csiszolni.

A sapkába illő néhány körlapot vágunk ki, s ezekre 
középen különböző szélességű (pl. 1, 2, 3, 5, 10 mm) rése
ket vágunk, illetve reszelünk tűreszelő vei. A rések széleit 
az egyik oldalon ókszerűre „letörjük”. Használaton kívül 
az összesét a sapkával együtt a lámpán lehet tartani.

A leírt lámpa a következő célokra alkalmazható:
1. Szokásos optikai kísérletekhez párhuzamos, diver

gens és konvergens sugárnyaláb előállítására.
2. Kísérletek (pl. vízhullámok, folyadékok felszíni 

effektusai, elektroszkóp) árnyképszerű kivetítésére, a 
lencsét tartalmazó henger levételével vagy a lencsével 
előállított divergens sugárnyalábbal.

3. A fenti módon megvilágítva a kísérleti berendezést, 
ennek másik oldalán elhelyezett alkalmas lencsével éles 
képet vetíthetünk ki. Ha a lámpa lencséjét is használjuk, 
ilyenkor a vetítő lencsében konvergáló sugárnyalábot 
állítunk vele elő.

4. Az i—j sapka helyett készíthetünk diafilm befogá
sára is alkalmas sapkát. Ekkor a (j) körgyűrű helyett 
olyan körlapot használunk, melyen 24 mm X 36 mm 
nagyságú kivágást készítünk, s külső oldalán a film veze
tésére a 10. ábra ,,a” jelű részéhez hasonló módszerrel 
sínt ragasztunk. íg y  nem nagy távolságra rajzos dia- 
pozitívot vetíthetünk ki egyik alkalmas lencsénk segít
ségével.

5. Az izzó vörösen izzítva, a lencse levétele mellett, a 
mikroszkópmodellben tárgyként használható (1. előbb).

6. A lámpa az izzó megfelelő túlizzítása mellett olyan 
jól működik, hogy pl. a varrótűn keletkező diffrakció és 
interferencia is előállítható vele. Ehhez 2 — 3 mm-es rés- 
diafragmát kell használnunk, s tőle kb. 30 cm távolság
ban a szabályozható diafragmát kell elhelyezni, annak 
rését maximum 1 mm-re állítva.
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13. Üveglemezek, gumicső
Vízben történő fénytörés bemutatásához használha

tunk 2 egybevágó üveglemezt, amelyek közé meghajlí
tott gumicsövet szorítunk 3 — 4 db ruhaszárító csipesz 
segítségével (16. ábra). Ezt az eszközt egyéb kísérletek
hez is lehet használni. A benne előállított jelenséget 
(pl. elektrolízist) jól ki lehet vetíteni.

Hasonló célra használhatunk átlátszó falú műanyag 
tálat is (a felsorolás 26. tétele).
14. Vetítő ernyő

A vetítő ernyőt zsírpapírból készítjük olyan szélesre, 
mint útitáskánk belső hossza. Egyik végénél felragasztva 
kb. 2 cm átmérőjű papírhengerre tekerjük fel, másik 
végén levő széléhez valamilyen modellező lécet ragasz
tunk. Kisodorva ennél fogva függesztjük fel, a papír
henger pedig a nehezéket képviseli. Ezt a hengert — kö
zönséges kartonpapírból — az eddigi módszerek mintájá
ra készítjük, mintegy négy réteggel.
15. Fekete tábla

Mivel a rajzos magyarázat, ha megfelelő diapozitívok 
nem állnak rendelkezésre, vagy nincs időnk ilyeneket, 
esetleg nagy szemléltető rajzokat készíteni, legtöbbször 
nélkülözhetetlen, viszont tábla nem áll rendelkezésünk
re, ez utóbbi helyett vastagabb hengerre felcsavarható 
erősebb csomagolópapírt használhatunk, amelyet fimisszel 
itatunk át, esetleg nitrolakkal bedukkózunk, végül tábla
festékkel befestünk.

Színes kréta becsomagolásáról ne feledkezzünk el!
16. Csatlakozó huzalok

Mindenekelőtt gondoskodnunk kell 3 — 4 m hosszú, 
2 eres hálózati csatlakozó zsinórról. Ennek egyik végét 
villásdugóval, másikat függő konnektorral látjuk el. 
Ez utóbbihoz kapcsoljuk a csengőreduktor kivezetésének 
a 17. ábrán jelzett villásdugóját. Ajánlatos ilyenből 
kettőt készíteni.

Szükségünk van továbbá néhány, mindkét végén 
banándugóval fölszerelt, egyerű szigetelt huzalra. 
Az állványtalpon való csatlakozásokhoz készítsünk 15 — 
20 cm-eseket, távolabbi csatlakozásokhoz 50 cm-eseket. 
Telepek párhuzamos kapcsolása céljára (vagy elektromos 
kísérleteknél többszörös csomópontokhoz) érdemes olyat 
is készíteni (2 — 3 db), amelyen egy banándugó két ágat 
fog össze (18. ábra, dr. Bayer István ötlete). Elektromos 
alapkísérletekre is gondolva, célszerű a következő kész
letet előállítani:

szimpla 15 cm-es 4 darab 
dupla 12 cm-es 2 darab 
szimpla 50 cm-es 6 darab 
dupla 50 cm-es 4 darab

17. Banándugó-összekötők
Ezek megkímélnek bennünket attól, hogy többféle 

hosszúságú csatlakozó huzalt kelljen készenlétben tarta
nunk. így  2 db 1/2 m-es huzalból szükség esetén 1 ni
eset nyerünk.

Az összekötők lényege: szigetelő csőben rögzített, 
banándugó befogadására alkalmas belső keresztmetszetű 
hengerré formált réz- vagy alumíniumlemez. Az össze
kötendő két banándugót a cső egyik-egyik végébe toljuk. 
A fémhüvelynek a szigetelő csőbe való berögzítésére 
nagyon alkalmas az „Epokitt” nevű ragasztó.

Ilyen összekötőt legkényelmesebben régi típusú (ma 
már a szabványnak nem megfelelő) T-dugóból készíthe
tünk, felső két csőszerű részének lefűrészelésóvel.
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18. Görbe tükör
Gömbtükörként borotválkozó tükröt használhatunk. 

A reflektorok szempontjából feltétlenül kívánatos a 
parabolikus tükrök ismertetése. Ennek bemutatására 
autóreflektor-tükör lehet a leghozzáfórhetőbb.
19 — 26. Egyéb

A piros tinta a víz fluoreszkálóvá tételéhez szükséges.

TELEVÍZIÓS KÉPÁTVITEL MODELLKÍSÉRLETE

Már több, mint fél évszázada foglalkoznak a híradás
technikai szakemberek a távolbalátás gondolatával. Igen 
sokféle képfelvevő és képtovábbító módszert dolgoztak 
ki ez idő alatt a Nipkov—féle tárcsától kezdve avidikonig. 
Nem sok idő választ el attól sem, hogy hazánkban is 
meginduljon a színes TV-adás. Az általunk összeállított 
berendezés feladata, hogy a középiskolákban is hozzá
férhető egyszerű eszközökkel mutassa be egy TV adó
vevő-rendszeren a képátvitel különböző fázisait, vala
mint a szükséges elektronikus egységek működését, 
illetve megépítésük módjait.

Mindenféle képtovábbító rendszer megegyezik abban, 
hogy az átviendő képet képpontokra bontja, valamint 
ezen pontok sötétsége-világossága (esetleg színe) függvé
nyében megfelelő elektromos jeleket továbbít a vevő ré
szére. A képpontokról nyert elektromos jeleket vagy veze
téken —ipari TV és a jelenlegi rendszer — vagy amplitúdó 
modulációval egy vivőhullámra ültetve — TV műsoradó 
— juttatjuk el a vevőhöz. [1]

A kép pontonként történő összeállítása a vevőnél ezek
ből az elektromos jelekből úgy történik, hogy egy katód
sugárcsőben az elektronnyaláb intenzitását (fényerejét) 
a felvevő képpontjairól nyert elektromos jelekkel szabá
lyozzuk. Ha el tudjuk érni, hogy a vevő képernyőjén 
pásztázó elektronnyaláb intenzitását a vevő képernyőjé
nek azon pontján monduláljuk megfelelő jellel, ahonnan 
a jel a képfelvevő ernyőjéről érkezett, akkor a vevő-kép
cső vön visszakapjuk az eredeti képet.

Mielőtt a TV adás-vétel folyamatát konkrétan meg
vizsgálnánk, tekintsük át röviden berendezésünk fel
építését. A több különböző egységekből összeállított rend
szer blokksémáját az 1. ábra mutatja.

Az átviendő képet az adó-oszcilloszkóp képcsövére 
helyezzük. Az oszcilloszkóp elektronsugarával bizonyos 
idő alatt, soronként letapogatjuk az egész képernyőt oly 
módon, hogy fűrészfeszültséget kapcsolunk mind a víz
szintes, mind a függőleges eltérítő lemezpárra. íg y  az

Krokodilcsipeszt csak végső szükség esetén, és csak törpe
feszültségnél használjunk ! A hengeres küvetta a szivár
vány képződésének bemutatására alkalmas (gömb- 
lombikkal nem igen lehet jól láthatóan előállítani).

Örülnénk, ha a fenti leírás ösztönzésül szolgálna részint 
ugyanennek a felszerelésnek tökéletesítésére és kiegészí
tésére, részint más tárgykörre vonatkozó hasonló „egy
ségcsomagok” tervezésére.

Bónkuti József és Porjesz Tamás 
ELTE Atomfizikai Tanszéke

adó vevő
1. ábra

elektronsugár eltérülése mindkét irányban az idővel lesz 
arányos. Természetesen, mivel soronként akarunk letapo
gatni, a vízszintes irányban eltérítő fűrészfeszültség 
periódusideje annyiszor rövidebb a függőleges irányban 
eltérítő fűrészfeszültség periódusidejénél, ahány sort 
szeretnénk előállítani. A vízszintes lemezpár eltérítő 
feszültségét az oszcilloszkópba beépített, saját kipp- 
generátora, míg a függőleges lemezpár eltérítő feszültsé
gét a másik oszcilloszkóp kippgenerátora szolgáltatja.

Az oszcilloszkóp elektronsugara által a képernyőn léte
sített fénypontokat a képernyőre helyezett kép, ezen 
berendezésükben egy V-maszk fekete papírból, eltakarja. 
Az oszcilloszkóp ernyőjét foto-multiplierrel „nézzük”. 
A multiplier, a ráeső fény hatására a munkaellenállásán 
bizonyos feszültséget szolgáltat [2], Ezt a feszültséget 
egy erősítőn keresztül a vevő oszcilloszkóp Wehnelt-hen- 
gerére (rácsára) vezetjük. Amely Wehnelt-hengerre kap
csolt feszültséggel az oszcilloszkóp fényerejét szabályoz
hatjuk. Így a multiplierből jövő feszültség a vevő osz
cilloszkóp fényerejét erősíti, vagy gyengíti a feszültség 
polaritásától függően. Elegendően nagy feszültség esetén 
a fénypontokat kioltja, vagy a sötét képernyő megfelelő

2. ábra
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helyein fénypontokat hoz létre. A multiplier 900 V-os és 
az erősítő 300 V-os egyen — feszültségét egy általunk 
készített egyszerű tápegység szolgáltatja. Az oszcillosz
kópok és a tápegység a hálózati 220 V-os feszültségről 
működnek.

A berendezés fényképét a 2. ábrán láthatjuk.
A TV adás-vétel folyamatát egy példán követjük végig. 

A példa természetesen nem ad hű képet egy valódi TV 
adó-vevő rendszerről, de berendezésükkel a működés 
elvét világossá és könnyen érthetővé tesszük.

A képfelvevő katódsugárcsövére egy „V” betű kivágá
sú maszkot ragasztottunk fekete papírból. Célunk ezt a 
„V” betűt a másik, vevő-oszcilloszkóp ernyőjére leképez
ni. Kapcsoljuk be az „adó” oszcilloszkóp kipp-generáto- 
rát, fókuszáljuk az elektronsugarat és állítsuk rá a „V” 
betű közepére (3a és 3b ábra).

A katódból kilépő elektronokat a dinódákra adott feszült
ségkülönbség gyorsítja, így nagy energiára tesznek szert, 
majd a dinódákra becsapódva azokból több elektront 
tudnak kiváltani. A dinódák elhelyezésével és kiképzésé
vel kell biztosítani azt, hogy a kilépő elektronok a követ
kező, ne pedig távolabbi dinódákra jussanak. Ha 8 a sok
szorozási tényező, amely megmutatja, hogy egy elektron 
a dinódára becsapódva hány elektront tud kiváltani, és 
n a dinódák száma, akkor az erősítés V-ő". A gyakorlat
ban általában egy beeső elektron 6 — 8 ilyen szekunder 
elektront képes kiváltani, az elérhető erősítés pedig 
10° —  10s .

Ha a fotomultipliert nem éri fény, az Iia munkaellen
álláson (4. ábra), melyet az anód és a +900 V-közé kötöt
tünk, nem folyik áram. Ha a fény hatására elektronok 
jutnak az anódra, akkor az Ra ellenálláson is folyik áram. 
Ilyenkor az Ra munkaellenálláson feszültség esik. Ezt a 
feszültségesést visszük tovább a vevő felé. Vizsgáljuk 
meg, mit „lát” a multiplier az oszcilloszkóp ernyőjén, és 
ennek megfelelően milyen feszültség vehető le a munka
ellenálláson.

A 3 a. ábra szerint a 0 — 1 szakaszon, a 2 3 szakaszon
és a 4 — 5 szakaszon a fotomultiplier látja az elektron
nyaláb fénypontjait, az fía ellenálláson valamilyen feszült
ség van, az 1 — 2 és a 3 — 4 szakaszon a „V” betű alakú 
papírmaszk eltakarja a fényt, az Ra elleálláson nincs 
feszültség, tehát az Ra ellenálláson a feszültség változása 
a következő:

3b. ábra

Az elektronsugár vízszintes vonalban letapogatja az 
ernyő különböző pontjait.

Helyezzük úgy a fotomultipliert az oszcilloszkóp 
ernyője elé, hogy fényhatás csak az oszcilloszkóp ernyő
jéről érje a fotokatódot, ugyanis egyébként a bekapcsolt 
fotomultiplier nappali fényben tönkremegy. Az oszcillosz
kóp ernyőjét tehát ilyen módon fotomultiplierrel „néz
zük”. A fotomultiplier rajzát a 4. ábra mutatja.

Amennyiben a fotomultiplier katódját fény éri, a katód
ból a fotoeffektus következtében elektronok lépnek ki. 
A katódból kilépő elektronok, a dinódákon bekövetkező 
szekunder emisszió következtében megsokszorozva érnek 
az anódra. A sokszorozás mértéke függ a dinódák anyagá
tól, felületétől és elhelyezkedésétől, valamint a dinódákra 
kapcsolt feszültségtől. A dinódákra egy ellenállás-osztó
láncon keresztül összesen 900 V feszültséget kapcsolunk.

V

0
i i I i

- H -12 3 b
!! -+s

5. ábra
t

A „V” betű szárainál egy-egy negatív impulzust ka
punk. Természetesen csak idealizált esetben kaphatunk 
ilyen alakú impulzust. Valójában az impulzusok fel- és le 
futásai az 5. ábrán látható feszültségváltozások két fő
okból nem ilyen meredekek, mégpedig az elektronikai 
elemek, valamint a lumineszkálási folyamatok befo
lyásolják.

Az impulzusalak pontosabb felrajzolásához foglalkoz
nunk kell az oszcilloszkóp ernyőjének tulajdonságaival. 
Az oszcilloszkóp ernyőjére vékony limuneszkáló réteget 
visznek fel. Amikor ezt a réteget valahol elektronsugár, 
vagyis nagy sebességű elektronok fókuszált nyalábja éri, 
azon a helyen fénykibocsátást észlelünk. Ilyenkor t. i. 
a lumineszkáló anyag gerjesztett állapotba kerül, és a 
gerjesztett állapot megszűnésekor a felvett energiát fény 
formájában sugározza ki. Azonban mind a gerjesztési, 
mind a lecsengési folyamathoz időre van szükség [3]. 
Ez azt jelenti, hogy az anyag csak egy bizonyos idővel az 
elektronsugár odaérkezése után tud teljes intenzitással 
sugározni, valamint azt, hogy a gerjesztés megszűnése 
után a fény intenzitása csak bizonyos idő elteltekor lesz 
elhanyagolható. Ez utóbbi az után világítás. Az oszcillosz
kópoknál használatos kristályfoszforokban utánvilágítás 
esetén a fényintenzitás változása jó közelítéssel a követ
kező hiperbólikus függvénnyel írható le:

I(t) =  const . t ~CL, (1)

ahol I (t) a fényintenzitás, í az idő és a az anyagtól és hő
mérséklettől függő és az utánvilágításra jellemző állandó. 
A közelítés főként nagy í időkre igaz.

Az impulzusok felfutásában azonban kisebb szerepet 
játszik a lumineszkáló anyagok gerjesztődése, meredek
ségét az elektronikai elemek szabják meg [4] (6a ábi’a). 
Természetesen a felfutási és lefutási görbék ennél mere- 
dekebbek is lehetnek, és az impulzus szélessége is lehet 
kisebb. A 3b. ábra szerinti beállítás esetén kapott impul
zusok alakját a 6b. ábrán látható fénykép mutatja.
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Az impulzusokat a vevőnek használt oszcilloszkópon néz
hetjük meg, mégpedig nagyfokú felerősítés után és oly 
módon, hogy a jeleket a vevő-oszcilloszkóp függőleges el
térítő lemezére adjuk, a vízszintes eltérítése viszont az 
oszcilloszkóp kipp-generátoráról működik. A 6a és 6b 
ábra összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy az 
erősítő fázist fordít.

Ezeket az impulzusokat használjuk fel a vevő-katód
sugárcső fénymoduláeiójára, vagyis ezekkel az impulzu
sokkal szabályozzuk az elektronnyaláb intenzitását. 
Ehhez szükséges ismerni, hogy mekkora feszültség képes 
az ernyőn lévő elektronnyaláb intenzitását kioltani. 
A feszültséget a katódsugárcső vezérlőrácsára, vagyis 
a Wehnelt-hengerre kell ráadni. Ez a feszültség általá
ban jóval nagyobb, mint amekkora feszültséget a foto- 
multiplier munkaellenállásán kaphatunk. Ezért a multip- 
liertől kapott feszültségimpulzusokat fel kell erősíteni. 
E célra a fotomultiplier után egy erősítőt kapcsolunk, 
melynek közel 100-szoros erősítése van. Erre a célra össze
állításunkban használt erősítő kapcsolási rajzát a 7. áb
rán láthatjuk:

Az erősítő tervezésekor és megépítésénél figyelembe 
veendő szempontok a következők: az erősítőnek elegendő 
nagy erősítésűnek kell lennie, hogy a vevő fénymodulá
ciójára biztosan elegendően nagy, feszültség álljon rendel
kezésünkre. Torzításmentes jelátvitel szükséges és a 100 
Hz — 1 MHz frekvenciatartományban, a jó felbontó- 
képesség érdekében, az erősítés frekvenciafüggetlenségét 
kell biztosítani. A 7. ábrán látható egyszerű, egyfokozatú 
pentódás erősítő teljesíti ezeket a feltételeket. Az erősítő 
után kapcsolt katódkövető csak impedanciatranszformá
ciót végez, vagyis kisebb kimenő ellenálláson vehető ki 
ugyanakkora feszültség. A katódkövető alkalmazása

azonban nem elengedhetetlenül szükséges. Az erősítést a 
szokásos módon kiszámítva [5] esetünkben

K  =  SRa 100 (2)
A frekvencia karakterisztikát a 8. ábra mutatja.

K (erősítés)

101 10z  lö5 iP  1 P ~  I P  v(H z)
S. ábra

Ezek után most már a felerősített jelet rávezethetjük a 
katódsugárcső rácsára. A kapott képet a 9a ábra és 9b 
ábra mutat ják.

9a. ábra

9b. ábra

Ha az elektronnyaláb az adó képernyőjén lévő „V” be
tűt különböző magasságokban metszi el, akkor az ennek 
megfelelő impulzusok (6b ábra) illetve a vevő képernyőjén 
keletkező fénypontok (9b ábra) közelebb, illetve távolabb 
kerülnek egymástól. Néhány ilyen összetartozó impulzus
kép párosítást mutat a 10. ábra, ahol feltüntettük a vevő 
képernyőjén az elektronnyaláb és a „V” betű kölcsönös 
helyzetét is.

Az eddigiekben tisztáztuk egyetlen sor leképezésének 
folyamatát. Most már csak az szükséges, hogy a „V” 
betűt teljes egészében, olyan sűrűn, amint lehet, soron
ként felvegyük. E célra szükséges, hogy az adó és vevő 
rendszer együtt járjon, vagyis az adóról jövő jel a vevő 
elektronnyalábját a képernyő azon pontjában érje, ahon
nan a jelet az adó képernyőjéről kaptuk. E célból lehetne 
a képcsövek vízszintes és függőleges eltérítését ugyan
arról az eltérítő feszültségforrásról működtetni. Ehhez 
azonban három oszcilloszkópra lenne szükség, mivel az 
oszcilloszkópok függőleges eltérítéseit egy újabb oszcillosz
kóp kipp-generátoráról kellene járatni. Jelenlegi méré
sünkben az adó függőleges eltérítésére a vevő vízszintes 
eltérítését, a vevő függőleges_ eltérítésére az adó vízszintes 
eltérítését használtuk fel. így  biztosítottuk az előbbi 
követelményt. A dolog kicsiny szépséghibája az, hogy a
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10. ábra

11. ábra

képünk ennek következtében 90°-kal elforgatva jelenik 
meg a képernyőn. A kapott képet a 11. ábra mutatja. 
Feltüntettük, az adó képernyőjén a letapogatási csík
rendszert is Hogy a vevő-képcsövön megszokott helyzetű

„V” betűt kapjunk, ezért a „V” maszkot 90°-kal elfor
gatva ragasztottunk fel az adó képcsőre.

Röviden vizsgájuk meg, mi szabja meg a leképezendő 
sorok maximális számát. Mint már említettük, az után- 
világítás miatt a multiplierből kijövő impulzus csak 
hiperbólikusan csökken le zérusra. Ha ezen idő alatt újra 
fényhatás éri a fotókatódot, a munkaellenálláson levő 
impulzus nagysága kisebb lesz. Ha ezen jel nagysága nem 
elegendő hogy a vevőül szolgáló oszcilloszkóp képcsövé
nek fényét kioltsa, akkor a vevőn nem kapunk képet. 
Természetesen itt feltételeztük, hogy erősítőnk a multip
lier jeleit frekvenciafüggetlenül erősíti. Az általunk hasz
nált oszcilloszkópok után világítási ideje néhányszor 10 
mikrosec, így az erősítőnk felső frekvenciahatárának 
minimálisan 100 kHz-nek kell lennie. Amint a 8. ábrából 
látható, erősítőnk eleget tesz ezen követelménynek.

A különböző számú sorral leképezett „V” betű képét 
a 12. ábra mutatja.

A képalkotás folyamatának tárgyalása kapcsán a fel
használt berendezések működését és felépítését a kis
teljesítményű 900 V-os tápegység kivételével megtárgyal
tuk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a felhasznált 
TR — 4302 oszcilloszkópokon kis módosítást kellett végre
hajtanunk annak érdekében, hogy a vízszintes lemezpár
ra adott saját fűrészfeszültség az oszcilloszkópból kivehető 
legyen. Ezért az oszcilloszkópok hátlapján lévő „HOR” 
üzemmód kapcsolót, amely a vízszintes lemezpárra a 
feszültség rákapcsolásának módját kapcsolja, olymódon 
kötöttük át, hogy a hátlapon lévő hüvelyeken a kapcsoló 
„INT” állásában levehető legyen a vízszintes lemezpárra 
adott feszültség. így  a kipp-generátor fűrészfeszültsége, 
melyet erősítőn keresztül adunk a vízszintes lemezpárra, 
levehető a hátlapi hüvelyeken. Az innen kapott feszültsé
get kapcsoljuk a másik oszcilloszkóp függőleges lemez- 
pái’jára. Az oszcilloszkópok leírása illetve kezelési utasítá
sa a vonatkozó irodalomban megtalálható [6].

A multiplier és erősítő egységet egy dobozba építettük, 
és olyan esőtoldattal csatlakoztattuk az adó oszcilloszkóp 
képcsövére, hogy a fotókatód csak az ernyőről kapjon 
fényt.

A multiplier számára szükséges 900 V egyenfeszültsé- 
get és az erősítő számára szükséges 300 V egyenfeszültsé- 
get szintén általunk épített kisteljesítményű tápegység
gel állítottuk elő. A tápegység kapcsolási rajzát a 13. áb
rán láthatjuk.

R'2bk

12. ábra
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Amint a kapcsolási rajzból kitűnik, egyszerű Graetz- 
kapcsolású szelén egyenirányítókat] alkalmaztunk [7]. A 
kimenő egyenfeszültség hullámossága a szűrőkörök után 
jobb mint néhány ezrelék. A multiplierhez szükséges 
900 V egyenfeszültség előállítása az Ezermester Boltok
ban kapható szelénoszlopokkal akár a közölt kapcsolás 
szerint, akár feszültségsokszorozással [7] nagyfeszültségű 
transzformátor nélkül is olcsón megoldható. Múl tipliért 
ugyancsak az Ezermester Boltokban lehet beszerezni. 
Az MIO FS25 jelzésű multipliert a József A. utcai Ezer
mester Boltban vásároltunk 60 Ft-ért.

A berendezéssel elvégezhető alábbi feladatok az adás
vétel folyamatának néhány jellemző mennyiségének 
kísérleti vizsgálatát teszik lehetővé:

1. Vizsgáljuk meg a multiplier impulzusait a „V” betű
höz viszonyított különböző helyzetben lévő sor esetén. 
Használjuk a vevő vízszintes eltérítésére a saját kipp- 
generátorát, és ezt az adó függőleges eltérítésére is. A kipp- 
generátor kivezetése az oszcilloszkóp hátlapján a „Hor 
in” pontokon van. A multiplier jelét a vevő függőleges 
eltérítőjére kapcsoljuk. Rajzoljuk le a jelalakokat.

2. Határozzuk meg az oszcilloszkóp kioltási küszöb- 
feszültségét. A jelet a „Grid” feliratú pontra visszük, és 
a fényes képernyő kioltását figyeljük.

3. Utánvilágítási időmérések. Takarjuk le az oszcillosz
kóp ernyőjének felét fekete papírral, és nézzük a multipli
er jelét oszcilloszkópon. A jel hiperbolikusán csökken. 
Az (1) egyenlet alapján a meghatározható. A í időt idő-

markerrel a V feszültséget amplitudómarkerrel mérjük.
4. Az oszcilloszkóp kipp-frekvenciáinak kalibrálása 

külső generátorral, és a jólsikerült adás-vétel frekvenciái
nak feljegyzése.

Befejezésül köszönetét mondunk Szentpétery Imre 
tanársegédnek hasznos útmutatásaiért, Kovács István 
tanársegédnek a fényképfelvételek elkészítésért, Szivák 
József technikusnak a berendezés megépítésében nyújtott 
lelkiismeretes munkájáért.
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A FIZIKATANÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁI VILÁGSZERTE Kunfalvi Rezső

Előadásomat, melyben rá szeretnék világítani a fizika- 
tanítás modernizálásának problematikájára és a problé
mák megoldására irányuló egyes törekvésekre, néhány 
általánosan ismert és elfogadott tétellel szeretném kez
deni, mely egyúttal az ilyenféle referátum jogosultságát is 
kívánja bizonyítani.

I. Az első ilyen tézis az a gyakran hallott igazság, hogy 
korunkban a tudomány termelőerővé vált. Szerepe az 
emberiség életében megváltozott. Mint közvetlen ter
melőerő befolyással bír a világgazdaság, a politika alaku
lására ugyanúgy, mint az egyszerű ember mindennapi 
életére. Hatalmi eszköz, fegyver, mellyel a tőkés orszá
gokban a nagyipar, világviszonylatban pedig a nagy
hatalmak uralkodó helyzetüket megszerzik és biztosítják.

H . A tudomány és a gyakorlati élet szoros kapcsolatba 
kerültek. A kapcsolat egyrészt térbeli: az ókor tudósa 
elmélkedő filozófus, a középkor tudósa cellájába zárt 
szerzetes, az újkor tudósa a fejedelmek szórakoztatója 
és tanácsadója, a ma tudósa kutatómunkáját az üzemben 
vagy az üzemmel szoros kapcsolatban levő laboratórium
ban végzi. A kapcsolat másrészt időben szorosabb: az 
elméletet valamikor több száz év választotta el a gyakor
lattól, a múlt században ez néhány évtizedre csökken 
(Faraday—Siemens), a századforduló ezt a fáziseltolódást 
néhány hónapra csökkentette (Röntgen), ma pedig a 
gyakorlat már publikálás előtt átveszi az elmélet ered
ményeit, az elmélet pedig közvetlenül a gyakorlati tapasz
talatból indul ki.

III. A fizika súlyponti helyzettel bír a tudományok 
között. Fizika nélkül nem érthetjük meg a tudomány és 
a technika vívmányait, nem alakítható ki korszerű világ
kép. Nem elszigetelt terület többé, behatolt a többi 
tudományba és a mindennapi életbe.

Elhangzott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ván
dorgyűlésén Sopronban

A tudományos gondolkodás fejlődése szoros kapcso
latban van a fizikának, mint tudománynak a fejlődésével. 
Ez a folyamat tulajdonképpen az utóbbi 300 évben ment 
végbe és Galileivel kezdődött. A kiindulást képezi az a 
két fontos felismerés, hogy lehetséges szigorúan definiált 
fizikai fogalmakat alkotni és lehetséges ezeken keresztül 
a természetet megismerni. A szigorúan definiált fogalmak 
kiépítése vezet egy egységes fizikai fogalomrendszerhez. 
E rendszer fogalmai tapasztalatból, rendszeres meg
figyelésből, a természet jellegzetes jelenségeinek szigorú 
elemzéséből származnak. E fogalmak fejlődése a környező 
világról alkotott képzeteink állandó bővülésével, kiszéle
sedésével jár. A fizika tényanyaga több diszciplínába 
sorolható (mechanika, elektromosság stb.). Egy-egy ilyen 
részterületen belül a legkülönfélébb jelenségek kisszámú 
elvre, alaptörvényre vezethetők vissza és ezekből szigo
rúan logikus következtetéssel, matematikai módszerek 
alkalmazásával levezethetők. A fizika egy tökéletes pél
dája az ún. exact természettudománynak. Elvek és tör
vényekből álló kisszámú ismeret segítségével a jelenségek 
nagy csoportja áttekinthető, elméletileg magyarázható. 
A természeti jelenségek végtelen sokféleségében rendező 
rendalkotó tevékenység jellemzi nemcsak a fizikát, de az 
összes természettudományokat.

A IUPAP (International Union for Pure and Applied 
Physics) által 1960-ban Párizsban megtartott konferen
cián 28 ország 100 delegátusa hozta a következő hatá
rozatot :

„Figyelembe véve azt a fontos szerepet, melyet a 
fizika az emberiség jelen és jövő életében játszik, továbbá 
felismerve a fizika egyedülálló közvetítő szerepét a kísér
leti és logikai tudományok között, a konferencia döntő 
fontosságúnak tartja, hogy minden gyermek kiegyen
súlyozott nevelése érdekében minden életkorban fizika- 
oktatásban részesüljön, a fizikát, annak módszereit és 
jelentőségét megismerhesse.”

Az ember szellemi fejlődésének legfontosabb része a 
középiskolás 15—18 éves korra esik. Döntő fontosságú,
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hogy ebben a korban a természettudományos gondolko
dást ezen belül pedig a fizika gondolkodás-módját, alap- 
tényeit és a helyes ismeretek megszerzésének módját 
elsajátítsa.

IV. Az általános műveltség fogalma és struktúrája meg
változott. 100 évvel ezelőtt a műveltség klasszikus művelt
séget, görög—latin kultúrán alapuló műveltséget jelen
tett. 50 évvel ezelőtt a jogi végzettség jelentett előnyt 
még a legfontosabb műszaki kérdésekben döntő hivata
lokban is. Ma a természettudományos-műszaki műveltség 
váltotta fel. A humán és a természettudományos művelt
ségi anyag aránya ugyan mutat bizonyos hullámzást 
•— így pl. nyugaton a humán műveltség bizonyos mérvű 
renaissance-áról beszélhetünk — de a változás iránya 
nem lehet kétséges.

Az emberek száma a Földön rohamosan növekszik. 
Európa nyugati részének lakossága 1800 körül kb. 120 
millió, 1900-ban 270 millió, 1960-ban 400 millió. Az évi 
energiaszükséglet ugyanezen időpontokban 350 kWó, 
2340 kWó, ill. 4500 kWó fejenként. Az ember izomerejével 
8 óra napi munka mellett évi 180 kWó-t teljesít. Európai 
életviszonyokat feltételezve 1800-ban már ennek két
szeresére volt szükség. 1970-ben ennek 50-szeresét kell 
pótolni más energiaforrásokból. Az energiaszükséglet a 
népességgel és a népsűrűséggel növekszik. A természetes 
energiaforrások által szolgáltatott energia fokozatosan 
olcsóbbodik.

150 év alatt a lakosság száma háromszoros, az energia- 
szükséglet 13-szoros lett. Hogyan teremti elő az emberiség 
ezt az energiát, hogyan biztosítja puszta létét a meg
felelő természettudományi ismeret, tudományos szem
lélet és látókör nélkül ? Mind több ember tud egymásról, 
gyakorol bírálatot, érdekelt egy jobb energia- és kultúra
elosztásban. Ezeknek a tömegeknek meg kell adni a lehe
tőséget, hogy az anyagi és szellemi javakban egyenlő 
esélyekkel részesedjenek, a felmerülő problémákat, azok 
súlyát megértsék, azokhoz tudjanak hozzászólni és a 
szükséges döntésekben értelmesen részt vehessenek.

V. Itt jutunk el az iskola problémájához. Az iskola 
nem a jelen, hanem a jövő társadalmának nevel. A mai tanu
lónak a 20—25 óv múlva fennálló társadalom követel
ményei és viszonyai között kell megfelelnie. Képes-e 
az iskola egyáltalában erre a feladatra ? Bennünket 
közelebbről az a kérdés érdekel, hogy tudunk-e a fizika- 
tanításban olyan ismereteket közölni, olyan készségeket 
kialakítani, hogy a tanuló a társadalom által majd 
támasztandó követelményeknek eleget tehessen, másrészt 
ugyanekkor a tanulót a mai iskolában ne terheljük túl.

VI. Azt hiszem, hallgatóságom előtt nem kell sok szót 
vesztegetnem arra, hogy a fizika tudományában milyen 
óriási mérvű fejlődésnek voltunk tanúi az elmúlt 70 év 
alatt. Amikor Planck 90 évvel ezelőtt tanulmányait 
a müncheni egyetemen megkezdte, professzora, Joly azt 
mondta neki, hogy fizikával nem érdemes már foglalkozni, 
mert abban új alapvető tények felfedezése nem várható. 
A Wright fivéreknek — a repülés úttörőinek — apja, egy 
derék skót püspök még azt mondta, hogy a repülés csak 
az angyaloknak adatott meg. Elég a röntgensugárzás, 
a radioaktivitás, az atomszerkezet, a kvantumelmélet, 
a relativitáselmélet, félvezetők, atomenergia, rakéta- 
technika címszavakat említenem, hogy lássuk, 1895 óta 
vagy du Bois Reymond „ignorabimus”-ától hová jutot
tunk.

A fizika óriási területét ma már áttekinteni sem tudjuk. 
Az egyik területen dolgozó fizikus a többi terület alap
vető problémáit sem ismeri.

Weizsäcker fogalmazza meg szellemesen a következő 
feladatot:

„Keresendő n jó fizikus úgy, hogy egyik sem érti 
a másik speciális területét. Kérdés, milyen nagy lehet ez 
az n szám? 100 évvel ezelőtt n talán még 1 volt. Vagyis 
minden jó fizikus ismerte a fizika akkori fő problémáit, 
más szóval értette az egész fizikát. 50 évvel ezelőtt kb. 
n — 5 a helyes becslési érték, vagyis 5 fizikus még átfedte 
valahogyan az egész területet. A szakemberek azt tartják, 
hogy n ma egy jó nagy kétjegyű szám.”

Az egyetemen nyert tudástőke valamikor egy életre 
elég volt. A század elején 25 évig még meg lehetett élni 
belőle. A fejlődés mai dinamikus lendülete mellett leg

később ötévenként továbbképzésre van szükség a mér 
szakképzett tanárok részére is.

VII. Es ezzel eljutottunk utolsó tételünkhöz: a fizika- 
tanítás nem tart lépést a tudomány, különlegesen pedig 
a fizika fejlődésével. A Nobel-díjas kiváló fizikus, Cockroft 
megállapítja Angliában a fizikatanárok évi összejövete
lén, hogy a legtöbb iskolában ma is ugyanazt az anyagot 
tanítják, mint 40 évvel ezelőtt, a tanuló azzal a tudattal 
hagyja el az iskolát, hogy a XX. században nem fedeztek 
fel semmit. Nem hall atomszerkezetről, elektronokról, 
radioaktivitásról. Ahol pedig tanítanak új anyagot, ott 
csak belegyömöszölik elszórtan a régi közé. Ezzel meg
növekszik a tanulandó anyag mennyisége, de nem jut el 
a tanuló a fizika sajátos gondolkodásmódjának elsajátí
tásához. A tankönyvek elavultak, nem felelnek meg a 
társadalom mai igényeinek, 50 évvel ezelőtti szempontból 
tárgyalják a fizikát. Újabb és újabb anyag betömködése 
révén foltozott, hibás, egységet nélkülöző szövegek kelet
keztek, melyekből hiányzik az egységes gondolatmenet, 
a fizika gondolatvilágának logikus egysége. Az anyag úgy 
megnőtt, hogy az előírt időn belül el nem végezhető. 
A technikai alkalmazások terjengős ismertetése akadá
lyozza a helyes tudományos fogalmak kialakítását, elkö
dösíti a fizikai gondolatot és csak növeli a túlterhelést. 
''Izek a gondolatok mind a nyugati, mind a keleti orszá
gok fizikatanítással foglalkozó irodalmában megtalál
hatók és jellemzők a mi tanítási- és tankönyv viszo
nyainkra is.

A korszerűsítés problémája nemcsak a fizikában, ha
nem a matematikában és a többi természettudományok
ban (kémia, biológia) égetően fontos. Megoldásukkal 
nemzeti és nemzetközi fórumok foglalkoznak.

Kétségkívül legerősebb a matematika helyzete és leg
több ezen a területen történik. Néhány évvel ezelőtt 
az Unesco állandó matematikai munkabizottsága Buda
pesten tartott 10 napos szimpoziont, melyen a leg
modernebb törekvésekről beszámoltak és a matematika- 
tanítás fejlesztésének irányára vonatkozólag elvi és gya
korlati döntéseket hoztak. A matematikusok szerint az 
iskola ma egy 2000 évvel ezelőtti geometriát és 600 éves 
algebrát tanít. Igen előrehaladott stádiumban van a gyö
keres reform, mely teljesen új szemlélettel, teljesen új 
diszciplínák bevezetésével kívánja a matematikát taní
tani. Már elemi fokon halmazelmélet, matematikai 
logika, topológia, vektormódszer szerepel. Igen jelentős 
haladást tett az elemi matematika tanítás forradalmi 
átalakítása és a matematikai fogalomalkotás pszicholó
giájának felderítése. Ilyen nevek, mint a magyar szár
mazású Dienes és a belga Papy reformmódszerükkel és 
könyveikkel világszerte ismertek. A gyökeres reform hívei 
mellett megtaláljuk azonban a bevált régi mellett mara
dók konzervatív táborát, továbbá a szemelvényszerű 
tanítás propagálóit is. A legtöbb használatos tankönyv 
írója pedig matematikában éppen úgy, mint más tárgy
ban, kompromisszumos megoldásokat keres inkább keve
sebb, mint több sikerrel. Találunk igen szépen hangzó 
elveket a hivatalos utasításokban, ugyanekkor azonban 
lényegesen kevesebb újat az elveket a gyakorlatba átül
tetni hivatott tantervekben és tanmenetekben.

A fizikatanítás kérdéseiben — mint azt az 1960-as 
Unesco—UPAP konferencia kötetnyi beszámolója mu
tatja — még meglehetősen a tapogatózás, probléma
felvetés stádiumában vagyunk. A következő Unesco 
konferencia már a fizikusképzés hálásabb és konkrétabb 
kérdésével foglalkozott.

Vannak általános tisztázatlan kérdések. Ilyenek pl. 
a következők:

A fizika és a technika viszonya. Tanítsunk-e a fizika 
keretében műszaki ismereteket és ha igen, akkor milyen 
mértékben? Tudjuk, hogy olyan irányzat is volt a közel
múltban, hogy a fizika egyáltalában ilyen fejezetekből 
álljon: a gőzgép, a csengő, a repülőgép stb. Politechnikai 
ismeretek címén is igény jelentkezett a gyakorlati élet 
részéről a fizikával szemben. Azt hiszem, hogy ma már 
a legrosszabbon túl vagyunk és világszerte józan felfogás 
kezd kialakulni. Műszaki ismeretekre, éspedig fizika
tudáson alapuló műszaki ismeretekre mindenkinek szük
sége van. Alsófokon ezek könnyen beolvaszthatók a fizi
kába, felsőfokon azonban iskolafajtól és céltól függően
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egy megfelelő műszaki tárgy keretén belül kell részükre 
helyet találni.

A fizika és kémia viszonya. A problematika teljesen 
más természetű. Vannak közös területek, melyeket mind
két tárgy keretében tanítunk (halmazállapotok, gázok 
tulajdonságai, elektrokémia, atomszerkezet). Az ismétlés 
egyrészt az amúgy is kevés idő nem gazdaságos kihaszná
lását jelenti, másrészt a tanárok különböző képzettsége, 
a tankönyvek korszerűségének különböző foka szerint 
kevéssé szerencsés fogalomalkotásra és így állandó zava
rokra vezethet. Az angolok kezdeményeznek egy heti két 
órás fizikális kémiát a középiskola számára, mely így a 
közös területek egyszeri, de tudományosan helytálló és 
korszerű tárgyalását teszi lehetővé.

A fizika és matematika viszonya megint egészen más 
természetű problémákat vet fel. A fizikának a matema
tikatanítással szemben konkrét igényei vannak. A mate
matika a fizika nyelve. A matematika szállítja a fizikus 
számára az apparátust, mellyel törvényeit egzakt for
mában meg tudja fogalmazni. A matematika eszközével 
lehet az elméletet az egyes gyakorlati esetre alkalmazni. 
A fizikus azt kívánja, hogy a tanuló tudjon a matematika 
formalizmusával dolgozni és tudjon numerikusán szá
molni. A tanuló rendelkezzék kellő időben kellő fokú 
matematikai ismeretekkel és készségekkel azok alkalma
zásában. Ez a probléma állandóan kísért a középiskolai 
tanítás folyamán. Először hiányzik a tantervi koncentrá
ció, a tanulók nem rendelkeznek kellő időben a fizika
tanár által megkívánt ismeretekkel, másodszor nincs 
gyakorlatuk a számolásban, főként a numerikus számo
lásban. A matematikus úgy okoskodik, hogy neki a mate
matika épületét a matematika belső logikai egységéből 
kiindulva kell felépítenie és nem azért, hogy a fizikát 
kiszolgálja. Különösen a modern gondolatkör vezet egy 
teljesen öncélú metematikatanításhoz. A matematikai 
szigor igen szép, de nem pótolja az egyszerű alapművele
tekben való biztosságot. Szükség van begyakorolt készsé
gekre, bizonyos műveleteknek mechanikusan kell men
niük, ha valamennyire gazdaságosan akarjuk kihasználni 
a rendelkezésre álló időt. Dirac szerint az egyenlet jelen
tését akkor értjük meg igazán, ha következtetni tudunk 
a megoldás tartalmára anélkül, hogy az egyenletet meg
oldanánk. A gondolkodás fejlesztése és a számolási 
készség kialakítása párhuzamosan történhet. A probléma 
világszerte megtalálható, nálunk azonban különösen éle
sen jelentkezik. Ahol a fizikát és a matematikát ugyanaz 
a tanár tanítja, a koncentráció kérdése automatikusan 
megoldást nyerhet — feltéve, ha a két szakfelügyelő 
különböző elképzeléseibe nem ütközik. Általában a köl
csönös, aktív segítség kívánatos. A matematikus sokat 
segíthet a fogalmak gondos és idejében történő előkészí
tésével, a fizikus támogathatja a matematikust az alkal
mazások, a begyakoi’lás különben egyhangú munkájában 
azzal, hogy nagyszámú érdekes fizika feladatot dob fel 
a megfelelő időben. Ez pedig mindkét oldalon nyereség. 
Feynman azt mondja, hogy ,,A feladatok kiegészítik 
az előadást, reális hátteret adnak, teljessé teszik és lehe
tővé teszik, hogy a gondolatok gyökeret eresszenek 
a tanuló tudatában.”

A reformtörekvések jellege a fizikatanítás modernizá
lásának kérdéseiben igen sokféle. Vannak konzervatív és 
vannak forradalmi törekvések. Vannak elvi síkon folyó 
viták, vannak gyakorlati, empirikus kísérletek. A reform- 
törekvések kiterjednek a következőkre:

A tananyag kiválasztása.
A tananyag elrendezése, sorrendje.
A tanítás módszere.
Az objektív feltételek kérdése.
Referátumom keretében nem tudok valamennyire 

kitérni. Elsősorban a tananyag modernizálásának kérdé
seivel foglalkozom, éspedig nem annyira egyes tantervek 
ismertetésével, hanem az általános problémák össze
foglaló jellemzésén keresztül.

A tananyag kiválasztása minden tantervkészítő elsőd
leges feladata. Ma meg szokás különböztetni ún. törzs
anyagot, melynek ismerete mindenki számára kötelező 
és nélkülözhetetlen, kiegészítő anyagot (többlet azok 
részére, akik pl. mérnöki vagy természettudományos 
pályára, ill. ilyen felsőfokú tanulmányokra készülnek,

végül speciális anyagot, amit csak egyes iskolák [szak
iskolák, technikumok] irányuknak megfelelően taníta
nak). A törzsanyag-kutatás ma igen fejlett színvonalon 
áll pl. az NDK-ban, ahol tudományos kutatók, ill. kutató- 
csoportok foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a fizika 
vagy más tárgy keretében melyek a nélkülözhetetlen 
alapismeretek.

A tananyag az utolsó évtizedekben óriási mértékben 
megnövekedett egyrészt új, modem fejezetek betoldása, 
másrészt műszaki ismeretek (az élettel való szorosabb 
kapcsolat) erőltetése útján. Ugyanekkor a régi, klasszikus 
anyag nem csökkent. Ha a tanulmányi idő, az óraszám 
növelése nem jöhet szóba, akkor anyagnövelés csak 
egyidejű anyagcsökkentéssel egyidejűleg képzelhető el 
a túlterhelés veszélye nélkül. Abban mindenki egyetért, 
hogy az anyag egy részét el kell hagyni, de amikor 
a gyakorlati megvalósításra kerül a sor, akkor a véle
mények már igen eltérőek. Mindenki védi kedvenc terü
letét. Vannak, akik az akusztikát kívánják feláldozni 
(nálunk már gyakorlatilag hangtant nem is tanítanak), 
mások (pl. Oockroft) a geometriai optikát hagynák el, 
egyesek a hőtant, a merev testek mechanikáját stb. 
Kétségtelen, hogy ma már mindent nem lehet megtaní
tani. A lexikális ismeretekre irányuló régifajta iskola 
ideje elmúlt. A fizika sajátos logikájának elsajátítása, 
a tudományos módszer bemutatása a cél. Nézzünk néhány 
javaslatot a megoldásra:

a) Un. csomópontok, súlypontok kialakítása az anyag
ban. Sokak szerint a fizika régi diszciplínák szerinti fel
osztása elavult. Át kell rendezni az egészet az anyag 
belső logikája szerint. Ilyen alapvető fogalmak, melyek 
köré az anyagot csoportosítani lehet: az energia, a tér, 
a rezgés, a molekuláris jelenségek stb. Ilyenféle átrende
zésre mutat példát a nálunk is ismert Orear-könyv. 
Ellenvetéseink és aggályaink azonnal adódnak. A klasz- 
szikus sorrend jelenti a fizika igazi belső logikáját. Newton 
valóban belső összefüggések alapján építette fel a mecha
nikát. Amennyi új általános összefüggést kiépítünk, 
ugyanannyi valódi belső összefüggést megbontunk. 
A fenti szempontok azonban igen jól felhasználható 
vezérgondolatok akár az anyag magasabb szinten történő 
újratanulásakor, akár ismétlésnél.

b) Új fejezetek beiktatása helyett az egész fizika  
átdolgozása korszerű szempontok szerint. Elektronelmélet, 
anyagszerkezet, hullámfizika kezdettől fogva. Különösen 
élénkíti és korszerűsíti a tanítást a modern elektromos 
mérőeszközök felhasználása a kísérletezésnél az első 
óráktól kezdve a mechanikában vagy a hőtanban is. 
Az elektromos vagy elektronikus eszközök felhasználásá
hoz ma már éppen úgy nem kell előbb tanítanunk azok 
működési elvét, ahogy a zsebórát használjuk nyugodtan 
az első órán az óraszerkezet vagy a rugalmasság, vagy 
az inga mozgástörvényeinek ismerete nélkül.

c) Példaszerű tárgyalás (németül exemplarisch). Nem 
az ismeretek tanítása, hanem az ismeretszerzés módjának 
bemutatása. Ez az elképzelés főként az NSzK iskoláiban 
kerül megvalósításra, ahol a fizika a legfelső osztályokban 
szabadon választott tárgy kis óraszámmal. A tanár 
tetszése szerint választ egy-egy érdekes fejezetet és azt 
tárgyalja megkötöttség nélkül tetszés szerinti mélység
ben. Válogatott fejezeteken keresztül mutatja be a fizikai 
ismeretszerzés tudományos módszerét. Az első órákon 
bevezetést és irodalmat ad. A tanulók felkészülnek a 
következő órákra, azokon terveik szerint kísérleteket, 
méréseket végeznek, eredményeikről kiselőadásokban 
beszámolnak. A tanár inkább vezet és irányít, mint tanít. 
Az egész elgondolás szakít a tanítás régi, dogmatikus 
módjával. Az a törekvése, hogy a tanulóval megláttassa 
a problémát, eljuttassa a kutató szemléletéhez. Az ango
loknál is látunk hasonló törekvéseket. Mondanunk sem 
kell, hogy a megvalósító: jó tanárt, kis létszámot és jól 
felszerelt laboratóriumot kíván. Erre pedig már eszünkbe 
jut Gibbons szellemes mondása: ,,A tanítás hatásfoka 
legfeljebb olyan szerencsés körülmények összejátszása 
esetén kielégítő, amikor tulajdonképpen felesleges is.” 
Az is természetes, hogy az ilyen tárgyat meg kell előznie 
egy alapfizikának. A gondolkodásra tanítás nagyon 
helyes, a gondolkodáshoz azonban ismeret is szükséges, 
hogy legyen min gondolkodni.
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Röviden érintjük azt a kérdést is, hogy mikor, milyen 
korban kezdődjék a fizika tanulás. Az Unesco-javaslat min
den korban és minden iskolafajban szükségesnek látja a fi
zikai ismeretek közlését. Reznyikov szovjet fizika-pedagó-1 
gus három fokot különböztet meg. Javaslata szerint az 
1—3. osztályban legyenek fizika, ill. általában természet- 
tudományi tárgyú olvasmányok is az olvasókönyvben az 
irodalmi tárgyú olvasmányok mellett. A 4—5. osztályban 
leíró, kvalitatív fizika, a 6—10. osztályban a szaktudo
mányok, így a fizika alapismeretei. Tehát olvasmányos, 
kvalitatív és kvantitatív fokozat. Az NDK-ban is foglal
koznak a propedeutikus fizikatanítás lehetőségével. 
A kvalitatív fizika nálunk is megelőzi a kvantitatív 
fizikát. A jelenségek helyes kvalitatív megismerése nélkül 
nem is lehet a kvantitatív fizikát felépíteni, nem lehet 
a jelenségeket magyarázni, elméletet adni. A gyermek 
szívesen gyűjt adatokat, szívesen végez megfigyeléseket, 
szívesen kísérletez. Ha a fizika nem a korának megfelelő 
szinten és nyelven kerül eléje, akkor az az érdeklődés 
és kedv, mellyel a fizikához közeledett, igen gyorsan 
eltűnik és a fizika unalmas tárggyá válik, sok esetben 
egész életre szóló ellenszenvet vált ki. A magasabb szintű 
tárgyalás bizonyos érettséget és megfelelő matematikai 
alapokat kíván. A kvalitatív korszak alatt a matematikai 
ismeretek fejlődnek. Nem baj, hanem egyenesen előny, 
ha a matematika nyelvén megfogalmazott fizika már arra 
az időre kerül, mikor a fejlettebb matematikával lénye
gesen könnyebben, világosabban és kisebb fáradsággal 
lehet törvényeit közelebb hozni. Célszerű tehát az alsó 
fokon a kvalitatív tárgyalási módnál maradni. Annak, 
aki nem fizikusnak, mérnöknek stb. készül, ez a szint 
felel meg legjobban ezután is. Igen előnyösnek tartják, 
ha a kvantitatív fizika tárgyalásánál már rendelkezésre 
állnak az infinitezimális számítás elemei.

Az 1960-as Unesco—UPAP konferencia kétségkívül 
annyi haszonnal járt, hogy feltárta a fizikatanítás problé
máit és rávilágított arra, hogy ezek világszerte szinte 
teljesen azonosak. Így a programon szerepeltek a követ
kező kérdések:

A tiszta és az alkalmazott fizika viszonya 
A matematika és a fizika tanításának koordinálása 
A tanulógyakorlatok kérdése 
A politechnikai nevelés 
A számításos feladatok szerepe 
A fizika filozófiai problémái 
A szaktanárhiány 
Terem- és felszereléshiány 
A technikai segítség (laboráns) hiánya 
A tanárok nagy óraszáma és kis fizetése 
Tehetséges tanulókkal való foglalkozás stb.
Ezek között a technikai segéderő kérdése nem is olyan 

lényegtelen. Ügy gondolom, hogy egyetemi és tudomá
nyos kutatóintézeteinkben sem szerencsés a tudományos 
kutatók és a technikai segéderők aránya. Azt hiszem, 
magas képzettségű kutatók idejük elég tekintélyes részé
ben olyan munkát végeznek, melyet technikusok is igen 
jól meg tudnának csinálni. A középiskolában ma nálunk 
laboráns gyakorlatilag nem található. Képzeljük el, hogy 
8-—9 párhuzamos osztályban folyik sokszor tanítás, 8—9 
alkalommal kerül használatra ugyanaz az eszköz, van 
iskola, ahol 10—12 tanár tanít fizikát, a szerény szertárat 
délelőtt, délután és este szünet nélkül használják, nappali 
és esti tagozaton, különféle tanfolyamokon, szakkörön 
stb. Milyen mértékben könnyítené meg a tanár munkáját, 
milyen mértékben segítené elő a kísérletező oktatást egy 
megfelelően képzett laboráns ! Valamikor az egyik hiva
talsegéd a természettudományos szertárakban segédke
zett, éveken, esetleg évtizedeken át ugyanazon tanár 
mellett szinte jobbkezévé vált. Ma erre nincs lehetőség. 
1964-ből származó adatok szerint Angliában átlagosan 
5 tanár mellett találunk egy főhivatásos technikai segéd
erőt. Minthogy ott ugyanekkor öt természettudo
mányi szakos tanárra átlagosan egy laboratóriumi helyi
ség, ill. előadóterem jutott, ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy helyiségenként egy laboráns állt rendelkezésre. 
Ezzel sincsenek megelégedve, rendezik a laboránsképzést 
megfelelő főiskolák szervezésével, rendezik a laboránsok 
fizetését, mert az ipar jobb anyagi lehetőségeivel elszívja 
az iskolákból az értékesebb munkaerőket.

A szaktanárhiány világjelenség, egyes helyeken ka
tasztrofális. Az NSzK-ban már olyan beírás is előfordul 
bizonyítványokban, mely szerint a kérdéses tárgyat 
tanárhiány miatt abban az esztendőben nem tanították. 
Igyekeznek toborozni alkalmas erőket más pályákról 
(pl. mérnököket). Az eredmény érdekében még a tanárok 
fizetését is emelik. Űj tanárok gyorsabb képzését úgy 
tartják megvalósíthatónak, hogy áttérnek az egyszakos 
tanárképzésre. A fizika területe amúgy is olyan nagy, 
hogy négy év alatt alig lehet kellő szakképzést adni. 
A jó tanár pedig elengedhetetlen feltétele a jó tanításnak, 
melyről Feynman azt mondja, hogy „csak úgy lehetséges, 
ha egy jó tanár és a tanítvány között közvetlen, szoros 
személyi kapcsolat jön létre, amikor a tanulónak megvan 
a lehetősége a közölt gondolatok megvitatására, gondol
kodhat és beszélhet róluk”. Mikor juthat ehhez a heti 
40 órában tanító, hajszolt életet élő vidéki tanár?

A problémák általános vázolása után szeretnék rátérni 
néhány konkrét speciális megoldásra.

Az NDK-ban az alapelvek tisztázása, végleges tema
tika kidolgozása van folyamatban, addig egy kisebb 
igényű átmeneti tanterv van érvényben. Jellemzi az, 
hogy a fizika egyes diszciplínái elég szerencsétlenül fel
darabolva, különböző évekre matematikai igénynek meg
felelően szétosztva szerepelnek. A gondolat egysége tel
jesen elvesz az alkalmazások között.

Az NDK a háború után egy tízosztályos egységes isko
lát alakított ki. Idők folyamán beigazolódott, hogy 10 óv 
nem elegendő a magasabb műveltség előkészítéséhez, 
főként nem elegendő az egyetemi tanulmányokhoz. 
Az iskolák egy része most mint „erweiterte Oberschule” 
12 osztállyal működik. A 11. és 12. osztályba válogatott, 
tehetséges tanulók kerülnek, akik már a 9. és 10. osztályt 
külön előkészítő osztályokban végzik. Az ilyen bővített 
iskolák száma még kevés.

A Reznyikov-féle szovjet elgondolásról már szóltunk.
Ugyancsak Reznyikovtól származik a következő javas

lat, mely két lépcsőben lineáris felépítésű. Az első lépcső 
a következő fejezeteket tartalmazza: A kinematika és 
a sztatika elemei, hydrosztatika és aerosztatika, áram
körök, halmazállapotok. A második lépcső fejezetei: 
dinamika, hidrodinamika és aerodinamika, az elektro
mágneses tér, elektronika, molekuláris- és atomfizika, 
hullámoptika.

Reznyikov szerint az általános műveltséget adó iskola 
felső osztályaiból nem hiányozhatnak a következő isme
retek: mozgásmennyiség és töltés megmaradásának elve, 
a relativitástan elemei, a kinetikus gázelmélet és a sta
tisztikus mechanika elemei, a kvantummechanika elemei 
(pl. Pauli-elv, periódusos rendszer, antirészecskék stb.), 
az elektronika elemei, a fény kettős természete, az anya
gok tulajdonságai és a molekuláris és atomszerkezet 
közti függés. Ismerni kell alapvető fizikai kísérleteket, 
amilyenekpl. Cavendish, Lebegyev, Rutherford kísérletei. 
A tanulók ismerjék a modern technika kutató és kísérleti 
eszközeit, amilyenek pl. a reaktorok, a szinkrofazotron, 
a rádióteleszkóp, stb. Emelni kell a tanulókísérletek álta
lános színvonalát pl. elektronikus eszközök, félvezetők 
és más korszerű eszközök felhasználásával. A fizika
órákra eső időnek a 6—8. osztályban 20%-a, a felsőbb 
osztályokban legalább 15%-a jusson tanulókísérletekre, 
ill. mérésekre. További követelményként állítja fel azt, 
hogy a tanulók ismerjék és használják a modern matema
tika elemeit (infinitezimális számítás, közelítőszámítások 
stb.). A politechnikai oktatás területén a fizikatanítás 
terjedjen ki kielégítő ismeretekre az elektromos energia- 
ellátás, az elektronika, az automatizálás, új anyagok, 
rakétatechnika és az űrhajózás terén.

Még forradalmibbnak látszanak Longinov és Rubinstein 
elgondolásai, akik a fizikát a következő főfejezetekben 
kívánják tanítani: mechanika, elektronok és ionok, az 
anyag szerkezete, elektromágneses rezgések és hullámok, 
a fény és az anyag kölcsönhatása, elemi részecskék, mag
fizika.

Nem célom, hogy most a különleges, ún. tagozatos osz
tályok munkájáról beszámoljak. Csak röviden kívánom 
megjegyezni, hogy a Szovjetunióban pl. a novoszibirszki 
akadémiának olyan különleges fizika tagozatos iskolája 
van, ahol az egyes osztályokban 20—25 óra fizika van,
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az idő nagy részében gyakorlatokkal, laboratóriumi 
munkával. Hasonló osztályokban történik laboránsok 
képzése is.

A csehszlovák tanterv szintén átmeneti jellegű. Kisebb 
módosítások követik egymást időnként. Csehszlovákia 
egy ideig 11 osztályos általánosan képző iskolával kísér
letezett. A 11. osztály végén érettségivel az egyetemre 
kerülő tanulók nem tudtak megfelelni a követelmények
nek. Az iskolát újból bővítik 12 osztályosra.

Románia ugyancsak most tér vissza a 12 osztályos 
rendszerre. A l l  osztályos iskola és az átmeneti helyzet 
okozta nehézségek miatt nem tudtak az eddigi Nemzetközi 
Fizikai Olimpián kellő színvonalú versenyzőket kiállítani.

Az NSzK iskoláinak kaleidoszkópszerű sokféleségben 
a tartományi kultuszminiszterek ún. saarbrückeni egyez
ménye kívánt bizonyos egységes elveket érvényesíteni. 
Az egyezmény nevezetes pontja lehetővé teszi a legfelső 
két (12. és 13.) osztályban egyes tárgyak teljes elhagyá
sát, ill. azok kis óraszámú fakultatív tanulását. A szak
emberek állandó panasza arra mutat rá, hogy a tanulók 
óriási többsége vagy egyáltalában nem tanul természet- 
tudományi tárgyat, vagy a nehéz fizika helyett a köny- 
nyebbnek vélt biológiát részesíti előnyben. A szaktanárok 
a 8— 11. osztályban egy korszerű alapfizikát javasolnak, 
mely teljes képet nyújtson és erre épülhet a 12— 13. 
osztályban a szabadon választható tárgy. A javasolt 
tematika a következő:

8. osztály. Fénytan. Hőtan
9. osztály. Mágnesség, elektromosság

10. osztály. Erő. Energia. Atomszerkezet
11. osztály. Dinamika. Mozgások. Kinetikus gáz

elmélet. Gravitáció.
A tényleges gyakorlatban is keresztülvitt legradikáli

sabb tervekkel az Amerikai Egyesült Államokban talál
kozunk. A viszonyok megértéséhez tudnunk kell, hogy 
a közelmúltig a szabad tárgyválasztási rendszer mellett 
a tanulók nagy része a középfokú iskolákban fizikát 
egyáltalában nem tanult. Egy részük úgy hagyta el az 
iskolát, hogy a fizikáról nem is hallott, a tananyag, 
annak elrendezése, a tanítás színvonala korszerűtlen volt. 
Ez a helyzet az utóbbi években megváltozott. A köz
véleményt a szovjet műszaki sikerek sora, elsősorban 
az első szputnyik megjelenése rázta fel. A szovjet rakéta
technika előretörése bombaszerűen hatott. Tipikusan 
amerikai módon óriási anyagi erőket mozgósítottak az 
elhanyagolt természettudományos oktatás fellendítésére. 
A fizikatudás katonai, honvédelmi érdek lett és ennek 
megfelelő anyagi segítségben részesült. Erős propagandát 
indítottak az ifjúság körében, hogy a könnyű életet biz
tosító és kevés tanulást igénylő üzleti pályák helyett 
a műszaki és természettudományos pályák felé irányítsák. 
Belátták, hogy hiába rendelkeznek egy elsőrendű tudo
mányos élgárdával, ha a széles tömegeket nem tudják 
mozgósítani. A világversenyben természettudományos és 
műszaki képzettséggel bíró közép és alsó káderek nélkü
lözhetetlenek.

A fizikatanítás problémáinak megoldásával foglalkozó 
fórumok és szervek közül legfontosabb „Physical Science 
Study Committee” nevű bizottság, melyet különféle köz- 
és magánalapok — Ford, Sloane, National Science 
Foundation — óriási összegekkel támogatnak. Ez a bizott
ság 1956-ban alakult azzal a céllal, hogy a fizikatanítás 
problémáit tanulmányozza, a felmérés után megfelelő 
terveket és javaslatokat dolgozzon ki, azok végrehajtá
sában irányító szerepet vigyen. A bizottság munkájában 
nagy szerepet játszik két híres egyetem, Harvard és a 
Massachussett Institute of Science and Technology, 
irányítója és lelke Zaccharias és a közben meghalt 
Friedmann professzor. Az alapvető hibák és hiányok 
megállapítása után hozzáfogtak a reformtervek kidolgo
zásához. Munkájukat jellemzi tudósok, elméleti és gya
korló pedagógusok együttműködése. Két év alatt kidol
goztak egy új tematikát, megírták az új tankönyvet, 
megtervezték és előállították a szükséges új segédeszkö
zöket. Tankönyvük új elvek szerint, új csoportosításban 
tartalmazza a fizikát. A két évre szánt tananyag főbb 
fejezetei a következők:

I. Alapvető fogalmak. Tér, idő, anyag. Mozgás, sebes
ség, gyorsulás. Tömeg. Vektorok. Molekuláris szerkezet.

II. A fény visszaverődése és törése. Interferencia és 
elhajlás jelenségek. Hullám és korpuszkula.

I l i . Dinamika. Mozgástörvények. Tömegvonzás. Ener
gia és impulzus. Megmaradási törvények.

IV . Elektromosságtan. Elektromágneses tér. Atomszer
kezet.

Mint látjuk, ebben a tematikában nem szerepel az 
egész hagyományos fizika. Az anyag elrendezése is szo
katlan. A tervezők a belső összefüggéseket kívánták hang
súlyozni.

A PSSC munkája nem merült ki a tanterv, ill. a tan
könyv elkészítésével. Részletes módszertani könyvet írtak 
a tanárok számára. Kidolgoztak egy logikusan felépített 
kísérletsorozatot a tanuló részére. A tananyag és a tan
könyv szorosan kapcsolódik a kísérletekhez, ill. a tanuló
mérésekhez és csak ezekre alapozva végezhető el. A méré
sek igen szépek és a korszerű technikát használják fel. 
A kísérletsorozathoz megtervezték a nagyrészt újszerű 
elgondolású eszközöket és legyártották azokat. A méré
sekhez is készült segédkönyv a tanulók és vezérkönyv 
a tanárok számára. Ugyanígy készült példatár a tanulók, 
és segédkönyv megoldásokkal a tanárok részére. Készült 
100-nál több oktatófilm, mely pontosan az anyaghoz 
illeszkedik és helye minden órán megvan. A filmek 
részben egész rövidek, egy-egy elv, törvény, készülék 
illusztrálására szolgálnak, részben hosszabbak és az 
iskolában közvetlenül el nem végezhető kísérletet, üze
met, jelenséget illusztrálnak, vagy egy-egy hosszabb 
anyagrész összefoglalását, ismétlését segítik elő. Kiadnak 
továbbá egy sorozat olcsó és jó könyvet a tanultak 
kiegészítésére. Ezek megírására szerzőként a legkiválóbb 
tudósokat és a legjobb pedagógusokat nyerték meg.

Mint látjuk, ebben az esetben egy minden részletére 
kiterjedő elgondolással van dolgunk. Az iskolákba is 
tervszerűen vezették be, nagy óvatossággal és fokozato
san lépésenként. A könyv először csak kis példány szám
ban, sokszorosítva jelent meg, a többi kiadvány hasonló
képpen. Az 1958—59. tanévben 8 iskola próbálta ki 
kísérletképpen 300 tanulóval. Az első tapasztalatok alap
ján átvizsgálták és javították az anyagot. Az 1959—60. 
tanévben már 600 iskola 25 000 tanulója tanult az új 
rendszer szerint. Közben a nyári szünetben tanárok részére 
többhetes tanfolyamot tartottak. Erre az időre a tanárok 
fizetését, ill. költségeit az alapok vállalták ott, ahol erre 
a munkaadó nem volt hajlandó. 1962-re már 1700 képzett 
tanár állt rendelkezésre, az iskoláknak kb. egy negyede 
átvette a PSSC rendszert. Az egyetemek véleménye sze
rint a jelentkezők felkészültségében kedvező változás 
észlelhető.

A PSSC rendszerrel a legtöbb nyugati országban fog
lalkoztak. A tankönyv oroszra fordítva teljes egészében, 
eredeti ábrákkal a Szovjetunióban is rövidesen meg
jelent. Leginkább természetesen — már nyelvi okok 
miatt is — az angolok érdeklődtek iránta, hiszen az 
összes nyomtatott szöveg változatlanul átvehető volt. 
Az angol elgondolások sokban hasonlítanak a PSSC 
rendszerhez, de talán valamivel konzervatívabbak, óva
tosabbak. A különféle külföldi módszertani lapokban 
megjelent ismertető és bíráló cikkek az előnyök mellett 
felfedték természetesen a hibákat is. A tankönyvet túl- 
dimenzionáltnak tartják, a képanyag mennyiségben és 
minőségben messze meghaladja a szokott tankönyv- 
kereteket. Megjegyezzük, hogy minden illusztráció konk
rét fizikai tartalommal bír, értékes információt nyújt és 
nemcsak díszítő jellegű, emellett a könyv valósággal 
luxus kivitelű. Az egész elgondolás túlságosan magas 
igényeket támaszt a tanuló szellemi képességeivel szem
ben. Nyilván nem alkalmas a fizikába való bevezetésre 
és teljesen kezdők nem használhatják. Az anyag elosztása 
egyenetlen, az alapokra nem jut elegendő idő, a későb
biek nincsenek gondosan előkészítve. A gondolatmenet 
nem halad mindig az ismerttől az új felé, nem indul ki 
mindig kísérleti tapasztalatokból. A kísérletek túlságosan 
szépek, mutatósak, sokszor inkább illusztráló, mint tanító 
jellegűek. A klasszikus fizika egyes alapvető tényei tel
jesen kimaradnak, mások csak felületesen kerülnek tár
gyalásra. Amikor így rövid mondatokban összefoglaljuk 
a bírálatok lényegét, akkor azt a következtetést vonhat
juk le, hogy a PSSC kísérlet igen értékes, szép példa egy



minden részletében átgondolt reform, de aligha ad vég
leges választ a fizikatanítás megoldatlan kérdéseire. 
A felvetett kitűnő ötletek seregéből sokat lehet tanulni, 
de nem alkalmas arra, hogy egészében más talajba átül
tessék.

Angliában a természettudományi tárgyak tanításának 
korszerűsítésével a Nuffield Science Project elnevezésű, 
ugyancsak nagy anyagi erőkkel rendelkező alap foglal
kozik rendszeresen. Módszertani kutató munka folyik, 
tervezés és kísérletezés arra kiválasztott iskolákban. 
Egyelőre elsősorban a 8—13 éves korú tanulók részére 
dolgoznak, ill. dolgoztak ki tematikákat. Biológiában és 
kémiában a munka már előrehaladott stádiumban van, 
a tervek magas színvonalúak. Az újszerű fizikán nagyobb- 
számú kiváló munkaerő dolgozik teljes munkaidőben. 
Ehhez még hozzá kell számítani a számos külső munka
társat, aki munkaideje egy részét tölti módszertani 
kutatással, könyvírással, demonstrációs és mérőeszközök 
tervezésével, filmek készítésével, kísérleti tanítással stb. 
Minden új gondolatot először gyakorló pedagógusok pró
bálnak ki egyes osztályokban, melyek mellett mindig 
kontroli-osztályokban a tanítás a hagyományos módsze
rekkel történik. Az összehasonlításra alapot különféle 
tesztek szolgáltatnak. A tervek szerint kétféle tematika 
készül. Az egyik szerint azok tanulnak, akik műszaki 
pályára, fizikusnak, matematikusnak, kémikusnak ké
szülnek. A másik, ennél kisebb igényű tanterv azoknak 
készül, akiknek pályájukon, ill. felsőbb tanulmányaikon 
fizikára egyáltalában nincs vagy csak kisebb mértékben 
van szükségük. Az első csoport több és magasabb mate
matikát is tanul és a fizikát magasabb matematika fel- 
használásával tanulja. Két évi alsó tagozati fizikára épül 
három középiskolai év. Az új tantervek főbb fejezetei: 
Alapvető fogalmak, szilárd testek és folyadékok tulaj
donságai, mechanika- és hőenergia, rezgések és hullámok, 
fény, elektromos energia, atomfizika és magfizika. 
A kísérleti tanterv szerint 1962/63-ban 30 iskolában 750 
tanuló készült az év végi záróvizsgákra. A kísérleti osztá
lyokat az egyetemek és a különféle oktatási intézmények 
képviselői rendszeresen látogatták, a felmerült problémá
kat a tanulókkal és a tanárokkal közvetlenül megbeszél
ték, a vizsgákon és az eredmény kiértékelésében részt 
vettek. Az egyetemi felvételi vizsgák kérdéseit az új 
tematikának megfelelően módosították. Az angol iskola- 
rendszer éppúgy nem teszi lehetővé egy új tanterv álta
lános kötelező bevezetését, mint az amerikai. Igyekeznek 
meggyőzni a fenntartó hatóságokat és pedagógusokat, 
hogy az új gondolat, az új módszer jobb, mint a régi, 
és minden segítséget megadnak az újítás bevezetéséhez. 
Nagy propagandaerőt jelent az egyetemek állásfoglalása 
és az, hogy az új rendszer szerint tanuló jelentkezők 
közül nagyobb százaléknak sikerül az egyetemi felvételi 
vizsgája. A tanárnak megvan a lehetősége és a szabad
sága, hogy egyes gondolatokat, könyvet, eszközt, ötletet 
átvegyen, másokat pedig nem.

Megemlíthetném még, hogy Ausztráliában megjelent 
most egy több mint 1000 oldalas, olvasmányosan megírt 
egységes természettudományi tankönyv (General Science) 
10—14 éves tanulók részére, melyet egyetemi tanárokból, 
szakemberekből és pedagógusokból álló szerzői gárda írt 
teljesen korszerű szinten. Ebben egységes keretben fizika, 
kémia, biológia, geológia, csillagászat, egészségtan feje
zetek váltakozva szerepelnek.

A nyugat-európai államok gazdasági és kulturális 
együttműködési szerve (OECD) szintén készíttetett meg
hívott szakemberekkel egy kísérleti tantervet és egy 
kísérleti tankönyvet, mely tetszés szerinti felhasználásra 
a tagállamok rendelkezésére áll. A problémafelvetés és 
a megoldás lényegében angol és amerikai mintát követ.

Mint látjuk, minden reform legbiztosabb alapja egy

jól megírt, tudományosan helyes, korszerű, módszeresen 
átgondolt, egységes tankönyv. A fizikatanítás javulása 
csak akkor várható, ha több fizikus, főként pedig minél 
több kiváló fizikus foglalkozik rendszeresen oktatási 
kérdésekkel. Külföldön ezt már sok helyen felismerték, 
nálunk, úgy érzem, hogy nagyon sok tennivaló van még 
e téren. Mostani szerény referátumom egyik célja éppen 
az, hogy a fizikustársadalom egészének figyelmét az okta
tási kérdések fontosságára felhívjam. Szeretném meg
győzni fizikus kartársaimat arról, hogy az egész társa
dalom érdeke megkívánja, hogy egyenként és együttesen 
is, mint egyén és mint Társulat, minden lehetőt meg
tegyünk a fizikatanítás elősegítése érdekében.

Ezzel tulajdonképpen elmondtam annyit, amennyi 
egy rövid előadás keretében a mai korszerű külföldi törek
vésekről elfér.

Előadásom célja nem lehet az, hogy a hazai fizika- 
tanítás helyzetét felmérjem. Vannak jelek, amelyek arra 
mutatnak, hogy nem állunk rosszul. Külföldre szakadt 
tanulóink igen jól érvényesülnek, fizika versenyeink szín
vonala meghaladja más országokban rendezett versenye
két, a Varsóban ez évben (1967) rendezett I. Nemzetközi 
Fizika Olimpián könnyűszerrel elhoztuk az egyéni és 
a csapatverseny első díját. Módom volt tanítási órák 
látogatására az NDK-ban és Csehszlovákiában, és tapasz
talataim alapján az volt az érzésem, hogy nem kell külö
nösebben szégyelnünk magunkat. Mégis az élvonalat 
jelentő világszintet tekintve, sok és sürgős tennivalónk 
van. Mindenekelőtt az eddigi foltozgatás helyett széles 
koncepciójú nagy tervre van szükség a fizikatanításunk 
megreformálása érdekében.

Mit tehet ebben az irányban a Társulat? Mit tehet 
a hazai fizikus társadalom?

Társulatunk feladata a korszerűsítés problémáinak 
állandó tanulmányozása, külföldi és hazai didaktikai és 
módszertani eredmények közzététele, megvitatása, a ki
alakult eredmények felhasználásának szorgalmazása. 
Az ilyen tárgyú tevékenységbe be kell kapcsolni a szak
fizikusok és pedagógusok minél szélesebb körét.

Társulatunk feladata, hogy a korszerűsítés szellemi és 
anyagi feltételeinek biztosítása érdekében teljes súllyal 
támogassa az illetékes tanügyi hatóságokat, elsősorban 
Művelődésügyi Minisztériumot. A szellemi feltétel jelenti 
a korszerű tanterv előkészítését, korszerű tankönyvek és 
segédkönyvek írását, az elvi és gyakorlati didaktikai 
kérdések tisztázását, a módszertani kutatás támogatását, 
a szakirodalom színvonalának fejlesztését, segítséget a 
tanárképzésben és a tanárok továbbképzésében. Az anyagi 
feltételek jelentik a fizikatanítás objektív feltételeinek 
biztosítását, az iskolák korszerű fizikai előadókkal és 
kísérleti eszközökkel való ellátását. Kétségkívül nagy 
anyagi áldozatokra, nagykoncepciójú tervre van szükség, 
ha a külföld mellé fel akarunk zárkózni, de a várható 
eredmény megéri az áldozatot. A szomszédos baráti orszá
gok ugyanilyen problémákkal küzködnek. Az együtt
működés pl. a kísérleti eszközök vonalán hamar meg
hozná a gyümölcsét.

Előadásomban az idő rövidsége miatt csak rávilágí
tottam a legfontosabb problémákra és eredményekre. 
Számos kérdésre nem térhettem ki. így nem foglalkoztam 
módszertani kérdésekkel, új gondolatokkal, mint például 
a programozott oktatás és a fizika viszonya. Ha Társu
latunk kialakít egy fórumot ezen kérdések ébrentartására 
és megvitatására, akkor sok mással együtt sorra kerül
hetnek.

Egyelőre azzal a reménnyel zárom referátumomat, 
hogy talán sikerült a fizikatanítás korszerűsítésének prob
lematikája iránt az érdeklődést felkeltenem és a szak
fizikusok együttműködése a gyakorló pedagógusokkal 
mint másutt, úgy nálunk is idővel eredményre vezet.
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INFORMÁCIÓ-TÁROLÁS AZ AGYBAN

A biológiát az egzakt természettudományokkal 
összekapcsoló számos határprobléma között ve
zető helyet foglal el az emlék-rögzítés mechaniz
musának kérdése, mely az utóbbi évek biofizi
kai és molekuláris biológiai felfedezéseinek tük
rében az egyik „legdivatosabb” kérdéssé vált. 
E jó értelemben vett tudományos népszerűséget 
csak növelte az információelméleti és a kiber
netikai ismeretanyag bővülése, valamint az a 
kézenfekvő analógia, mely a korszerű számító
gépek néhány működési elve és az agyműködés 
információ-feldolgozásának menete között fel
fedezhető. Mindkét folyamat döntő mozzanata 
a rögzítés, mindkét apparátus fontos alkotórésze 
a memória-egység.

A probléma érthető popularitásának szerző 
számára megtisztelő jele az is, hogy egy fizikai 
folyóirat emlékezés-biológiai tanulmányt közöl.

A nyom-elmélet
A tudománytörténet számos emlékezés-elméletet 
tart számon, de egyik sem bizonyult olyan szí
vósnak, mint az emlékezés nyom-elmélete, mely 
éppen ma éli reneszánszát. Sajátos módon ma 
sem tudunk érzékletesebb, színesebb hasonlatot 
az egész memória-jelenségről elképzelni, mint 
amit csaknem két és fél évezreddel ezelőtt Platón 
(i. e. 429 — 348) híres „viasztábla-hipotézisében” 
alkalmazott. Maga az egész pszichológiai termi
nológia: nyom, bevésés, rögzítés, plaszticitás stb. 
ebből a szép leírásból maradt ránk. A modern 
ember a mágneses jelrögzítők korában e régi 
hasonlatokat igazolva látja, az emlékezés bioló
giájával foglalkozó kutató nem tudja magát ki
vonni munkahipotézisének felállításánál a szug- 
gesztív emlék-nyom-elképzelés hatása alól.

Az emléknyom-elmélet mai formájának ki
alakításában talán a kanadai Hebb-nek van döntő 
szerepe, aki 1949-ben közölte (előtte már mások 
által is felvázolt) hipotézisét az agyi emléknyomok 
rögzítésének kettős természetéről. Elméleti érvei 
iránytadóak voltak a pszichológiai és fiziológiai 
memória-vizsgálatokban. Elképzelése szerint a 
külvilági inger hatására kezdetben egy azonnali, 
labilis emléknyom képződik, mely könnyen el
tűnik. Szerkezeti változás az agyban csak a tar-
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tós rögzítést jellemzi: ennek biológiai mechaniz
musa az időleges nyométól eltér. E „kettős-fo- 
lyamat”-elmélet legkézenfekvőbb bizonyítéka az 
agyi sérülések által okozott emlékezet-vesztés, 
a trauma időpontja előtti időszakra vonatkozó 
(retrográd) amnézia jelensége volt. Ilyenkor a 
memória-törlő hatás csak a sérülést megelőző 
rövid időszakban rögzített emléknyomokra kor
látozódik, akárcsak a klinikákon mesterségesen 
létrehozott elektromos konvulzív sokk esetében, 
mely szintén csak az ideiglenes, labilis információ
nyomot szünteti meg.

Rövid idejű (labilis) tárolás
A labilis, könnyen törölhető emléknyom élettani 
mechanizmusával kapcsolatos hipotézis, sajátos 
módon, morfológiai adatokból indult ki. Forbes 
még 1920-ban leírta, hogy a régóta ismert nyitott 
neuronláncok rendszerén kívül a központi ideg- 
rendszer minden szakaszán bonyolultabb, zárt 
sejtkapcsolatokat is lehet találni. Megfigyeléseit 
Lorente de Nó fejlesztette tovább, aki pontosan 
leírta az agyféltekék különböző területein meg
található, önmagukba visszatérő zárt neuron- 
láncokat. Szövettani leírása nyomán a fiziológu- 
sok előtt nyilvánvalóvá vált, hogy egy impulzus, 
amely egy ilyen körkörös neuronláncolaton egy
szer elindul, csaknem meghatározatlan ideig ké
pes körbehaladni, anélkül, hogy új érzőimpulzus 
révén megerősítésre szorulna. Ezek tehát zárt 
öningerlő láncok, ún. reverberációsneuronális körök, 
melyek a rövid idejű memória-tárolás kitűnő szub- 
sztrátumának bizonyulhatnak (címkép ábra).

A morfológiai adat nyomán Rashevsky 1938- 
ban emlékezési modell-hipotézist állított fel. A be
érkező ismételt impulzusok hatására a neuron- 
láncokon reverberáló, önmagába visszatérő in
gerületi hullámsorozat indul meg, mely további 
külső impulzus nélkül hosszú ideig megőrzi in
tenzitását, újabb befutó afferens impulzus pedig 
csak erősíti e körfolyamat effektusát. Rashevsky 
feltételezte, hogy az ilyen öningerlő lánc nemcsak 
az emléknyom egyszerű, rövid idejű tárolásában 
játszhat szerepet, hanem a kondicionálás folya
matában is: az újabb semleges, feltételes ingerület 
szummálódik a fennálló depolarizációs hullámmal,
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ilymódon kiváltja a feltételes választ. Hipotézisét 
matematikailag is alátámasztotta; negyedszázad
dal ezelőtti egzakt munkája ma is az információ- 
tárolás reverberációs elméletének fundamentumát 
jelenti. Szerző a legkülönbözőbb pszichológiai 
emlékezeti mechanizmusokra alkalmazta mate
matikai modelljét. Elméletének hiányossága, hogy 
nem tudott magyarázatot adni a permanens, 
öregkorban még erősödő emlékezeti jelenségekre.

A recens, rövid idejű emléknyomtárolás rever
berációs kör-hipotézise azt jelenti, hogy a rög
zítési jelenség csak a szóbanforgó neuronok memb
rán-területeit érinti. A központi idegrendszer maga
sabb szakaszaira feljutó digitálisan kódolt im
pulzussorozat az adott neuronális körláncolaton: 
szakaszos „minden-vagy-semmi” impulzus hul
lámot indít meg; ez a ritmikus feszültségingado
zás — mai felfogásunk értelmében — nem terjed 
túl a sejthártya-közeli területen.

A hosszú idejű {permanens) tárolás egyik
alternatívája: szinaptikus átrendeződés

A kutatók többsége egyetért abban, hogy tartós 
emléknyom-rögzítés esetén szerkezeti változásról 
van szó a központi neuronállományban. E per
manens memória-rögzítést két igen elterjedt munka- 
hipotézis magyarázza: az egyik a neuronok kö
zötti szinaptikus kapcsolatok növekedésének el
mélete, a másik a sejten belül tárolás molekuláris 
teóriája. Vegyük szemügyre az első elképzelést:

Szentágothai még 1955-ben közölte, hogy a 
használattól, vagy nem használattól függően csök
ken, vagy növekszik a gerincvelő működő szinap
szisainak érintkezési felszíne. E megállapítás pon
tosabb megvilágítása céljából kicsit részletesen 
ki kell térnünk a neuronok közötti érintkezési 
felszínek, az ún. szinapszisok néhány újabb ada
tára.

Ismeretes, hogy a neuron axonvégződése vég
bunkó formájában érintkezik a következő neuron 
sejttestével, vagy valamelyik nyúlványával. A ho
ly agocskákkal teli végbunkó és a következő sejt 
citoplazmája egyaránt sejthártyával határolt (a 
membrán átmérője mintegy 50 Á). A preszinap- 
tikus és posztszinaptikus hártya között elektron
mikroszkópos vizsgálat segítségével 200 Á-nyi 
szinaptikus rés mutatható ki. Mai nézetünk sze
rint a preszinaptikus idegvégződésekben speciális 
átvivő anyag képződik és tárolódik; ez a tárolt 
anyag az idegimpulzusnak a végződéshez való 
érkezése alkalmával ürül, és a fogadó sejt hár
tyája felé távozik. Elektronmikroszkópos adatok 
igazolják: a tárolás helyei a hólyagocskák, melyek 
némelyike a szinaptikus rés felé nyitott.

Ha a fogadó (posztszinaptikus) neuron belse
jében a posztszinaptikus membrán közelében mik- 
roelektródot helyezünk el, melyet regisztráló ké
szülékkel kötünk össze, úgy impulzus hiányában 
ez természetesen nyugalmi potenciált fog jelezni. 
Ha viszont a preszinaptikus rostot ingereljük, 
akkor regisztráló oszcillográfunk potenciálkülönb
séget mutat a sejtmembrán két oldala között.

Ezt a preszinaptikus ingerlésre létrejövő posztszi
naptikus feszültségkülömbséget posztszinaptikus 
potenciálnak (PSP) nevezik. A PSP lényegé
ben az idegrost helyi jellegű válaszának tekint
hető és abban különbözik a tovaterjedő mű
ködési áramtól, hogy nem mutatja a minden- 
vagy-semmi törvényét, és nem terjed túl a poszt
szinaptikus membrán határán. Voltaképpen te
hát egy analóg jellegű folyamat, mely viszont 
alkalmas arra, hogy a szinaptikus végbunkótól 
távolabb levő szomszédos membrán-részleten 
tovaterjedő akciós potenciál-sorozatot indítson 
meg (1. ábra).

Egyes sejtek csak hipopolarizáló PSP-t képez
nek a preszinaptikus mediátoranyag hatására, 
ezeknél a nyugalmi potenciál csökken. Más sej
tek viszont, más mediátoranyagok hatására, a 
nyugalmi potenciált növelik: hiperpolarizáló PSP-t 
váltanak ki. A hipopolarizációs PSP izgalminak 
tekinthető, a hiperpolarizáló potenciált hasonló 
gondolatmenet alapján gátló PSP-nek tekinthet
jük. A nem terjedő jellegű PSP csak az általa 
gerjesztett terjedő csúcspotenciál keltése révén 
hat egy következő sejtre, mint ahogy maga ez 
a PSP is a preszinaptikus sejt terjedő csúcs- 
potenciálja nyomán keletkezett. A PSP és a ter
jedő csúcspotenciál tehát szoros funkcionális 
kapcsolatban van egymással, és analóg-digitális 
jelrendszert alkotva, egymást váltva, szinte

1. ábra. A szinapszis felépítésének és működésének váz
lata. A preszinaptikus sejten végighaladó, bináris jel
legű szakaszos akciós potenciál a végbunkóban mediátor
anyag felszabadulást vált ki. Az átvivő-anyag áthalad 
a szinaptikus résen és a posztszinaptikus membránon 
helyi jellegű PSP-t vált ki. A PSP hatására jön létre a 
szomszédos membrán területen szakaszos akciós poten

ciál.
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stafétaszerűen teszik lehetővé az ingerület ter
jedését.

A központi idegrendszer neuronjainak színap- 
tikus végbunkó-hólyagocskáiban többféle olyan 
átvivő anyag termelődését, illetve tárolását fel
tételezik, melyek az ingerületátvitelben, illetve 
a gátlás kiváltásában szerepet játszanak. Az iz
galmi szinapszisok valószínű átvivő anyaga az 
acetilkolin, melynek mesterséges befecskendezé
sével hipopolarizációt tudtak létrehozni. A gátló 
szinapszisok átvivő anyagaként a gammaamino- 
vajsav (GABA) jöhet szóba.

Végeredményben tehát a preszinaptikus ideg
sejt szakaszos terjedő ingerületi hulláma az axon 
végbunkójáig halad, ahol átvivő anyag felsza
badulását váltja ki. Ez az anyag a szinaptikus 
résen a posztszinaptikus sejt membránjára jut, 
megváltoztatja annak ionpermeabilitási viszo
nyait: az anyag mennyiségétől függően erősebb, 
vagy gyengébb PSP keletkezik. Ez a PSP, ha 
hipopolarizáló jellegű és elég intenzív, a saját 
sejtjén ismét terjedő, szakaszos depolarizációt 
kelt és így tovább. Az elmondottak értelmében 
minden neuron kétfajta hártyával rendelkezik: 
a preszinaptikus végbunkóval szembeni membrán
terület eltérő tulajdonságú azoktól a hártya
felületektől, melyekkel szemben nem tapad vég
bunkó.

E kis kitérő után nézzük meg közelebbről a 
szinapszis lehetséges szerepét a tartós információ- 
tárolásban. Mai felfogás szerint az egyes idegsejt- 
pályák tartós igénybevétele tehát növeli, hosszabb 
használaton kívüli állapota pedig csökkenti az 
egy-egy idegsejthez tapadó szinapszisok abszolút 
számát és az egyes végbunkók méretét. Az inge- 
rületátvivő-készülék tehát az igénybevételhez 
messzemenően alkalmazkodó, plasztikus szerke
zet, mely a szó szoros értelmében növekedni, 
illetve csökkenni képes. Ez a szinaptikus méret-, 
illetve súlynövekedés szövettani módszerekkel 
jól követhető és ellenőrizhető.

Ecetes kimutatta azt is, hogy a magasabb agyi 
szerkezetek (pl. a nagyagyvelő) szinapszisainak 
alkalmazkodó képessége felülmúlja a gerincve
lői, vagy agytörzsi átkapcsoló szerkezetek ha
sonló kapacitását.

A nagyagyi PSP mind amplitúdó, mind pedig 
időtartam tekintetében tízszeresen nagyobb, mint 
a gerincvelői szinapszis hasonló helyi potenciálja, 
mely aránylag kis intenzitású, gyorsan múló 
folyamat. Eccles szerint tehát a gerincvelőnél 
sokkal nagyobb kapacitást képviselő nagyagyi 
szinapszisok ismételt és tartós ingerületi állapota 
nemcsak az érintkező sejtfelületek effektiv méret
növekedéséhez vezet, hanem az átvivő anyag 
mennyiségének növekedéséhez is, mely tartósabb 
posztszinaptikus potenciált gerjeszt.

A szinapszis alkalmazkodó képességének egyik 
jellemző példája az ún. poszt-tetanikus potenciádé 
(PTP) jelensége. Az érdekes jelenséget többen 
leírták: percekig tartó nagyfrekvenciájú elektro
mos ingerlés (ún. tetanizálás) hatására sajátos 
posztszinaptikus ingerküszöb-csökkenés, faeilitá-

ció alakul ki. A preszinaptikus neuron tetanizálása 
után a posztszinaptikus sejt percekig küszöb
alatti ingerekre is akciós potenciállal válaszol. 
Mintegy „emlékezik” a percekkel azelőtt már abba
maradt szapora ingerre. Valószínű, hogy az ismé
telt ingerek hatására létrejövő sajátos érzéke- 
nyítő jelenség szerepet játszik az emléknyom ke
letkezésének szinaptikus folyamatában.

Háromféle plasztikus szinaptikus folyamatot 
láttunk tehát, melyek mindegyike külön-külön és 
együttvéve is alkalmas arra, hogy a tartós emlék
nyom-rögzítés alapfolyamataként szerepeljen. Is
métlődő ingerületi impulzusok hatására megnő 
az érintkező szinaptikus felületek mérete, hosz- 
szabb lesz a PSP időtartama, ezenkívül PTP-s 
jellegű ingerküszöb csökkenés is bekövetkezhet. 
Persze e hármas szinaptikus rögzítési folyamat 
azt jelenti, hogy a gyakran használt neuronpályák 
mintegy „bejáratódnak”, érzékenyebbekké vál
nak, ingerküszöbük csökken.

A szinaptikus végbunkók térfogatnövekedése 
és a hólyagocskák átvivőanyag-termelésének fo
kozódása egyaránt elképzelhetetlen a bonyolult 
sejten belüli molekuláris folyamatok gyorsulása 
nélkül. Ezek középpontjában minden bizonnyal 
a nukleinsavak által vezérelt fehérjeszintézis áll. 
Az utóbbi években több olyan adatot közöltek, 
melyek valószínűsítik a nukleinsavkódok által 
meghatározott polipeptid-láncok képződésének sze
repét a szinapszisok növekedésében fokozott igény- 
bevétel esetén. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy ez a mennyiségi jellegű ribonukleinsav
fehérjeszintézis gyorsulási folyamat nem azonos 
a sejtenbelüli rögzítés lentebb tárgyalandó mole
kuláris mechanizmusával. Nem képződnek tehát 
minőségileg újfajta kódrendszerű nukleinsavak, 
vagy fehérjeláncok, hanem csupán arról van szó, 
hogy a preszinaptikus membránon végigfutó 
impulzus hatására, ma még fel nem derített 
mechanizmus útján, gyorsul a végbunkók terüle
tének fehérje-szintézise, ami a protoplazmatikus 
állomány súlygyarapodásával, méretnövekedésé
vel és az átvivő anyag termelődésének fokozásával 
jár együtt. Ezek a preszinaptikus folyamatok 
vezetnek aztán a posztszinaptikus membrán te
rületén lejátszódó fentebb tárgyalt plasztikus 
jelenségekhez.

A tartós rögzítés másik alternatívája: minőségi 
molekuláris változások

Talán a legnagyobb feltűnést keltő és egyben 
- valljuk be — „legdivatosabb” emlékezés-bio

lógiai elméletek a sejtenbelüli ribonukleinsav és 
fehérjemolekulák minőségi átalakulásával kap
csolatosak. Az ilyen irányú vizsgálatok tulajdon
képpen korunk nagy biológiai felfedezéséből, 
az öröklődés dezoxiribonukleinsav-ribonukleinsav- 
fehérje-kódrendszerének felismeréséből indultak 
ki. Ismeretes, hogy a sejtmag kromoszómáinak 
dezoxiribonukleinsavja (DNS) a molekulájában 
résztvevő bázisok sorrendjének formájában kó
dolja a generációról-generációra átvitt informá-
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ciók sokaságát. A DNS-molekulában kódolt in
formáció azután a „vezérlő”-ribonukleinsav (RNS) 
molekulán keresztül indítja meg a sejt citoplaz- 
májának riboszomáiban (e speciális „fehérje
gyárban” ) a specifikus fehérje szintézisét. A fehérje 
aminosav-sorrendje a vezérlő-RNS bázis-sorrend
jétől függ. így tehát az átöröklődő lánc elején 
a DNS-kód, a végén pedig a fehérje aminosav- 
kódja helyezkedik el.

E felismerésekből kiindulva a svéd Hydén 
az ötvenes években megvizsgálta az agyi neuro- 
nok nukleinsav- és fehérje-anyagcseréjének több 
vonatkozását az emléknyom-rögzítéssel kapcso
latban. Legelső kísérleteiben megvizsgálta, vajon 
van-e összefüggés a sejt igénybevétele, aktivitása, 
emléknyom-tárolása és RNS-tartalma között. Hy
dén hangsúlyozza, hogy a neuron a szervezet leg
intenzívebb RNS-termelő sejtje. A központi ideg- 
rendszer különböző idegsejtjei igen változatos 
mennyiségű RNS-t tartalmaznak: 20—20 000/z iigj 
sejt RNS. A felső értékek felé tendáló neuronok 
igen nagymennyiségű információ tárolására al
kalmasak. Ha 25 bit/s az ember átlagos informá
ció-felvételi sebessége, akkor 10 év alatt, napi 
10 óra információ-felvételt számolva 4 milliárd 
bitnyi információt rögzít. E nagymennyiségű 
információ rögzítésére csupán kétmillió nukleo- 
tidapár szükséges, mely néhány neuronban meg
található. A neuron RNS-tartalmának több, mint 
90%-a a citoplazmában, annak is „fehérjegyárá
ban”, a riboszomákban található. A sejtmag 
csak elenyésző mennyiségű RNS-t tartalmaz. 
Ami a bázisok arányát illeti, a neuron RNS- 
jének guanin-citozin mennyisége több, mint az 
adenin-uracil tartalom. Hydén megvizsgálta az 
Atlanti Óceán mélytengeri Barracuda-halfajának 
agyi RNS-tartalmát; ismeretes e hal hallatlanul 
intenzív, órákig tartó mozgási aktivitása. Meg
állapította, hogy az agyi neuronok RNS-meny- 
nyisége a motoros tevékenység időtartamának 
egyenes függvénye.

Később összefüggést talált az idegsejt-aktivi
tás és az RNS-mennyiség között más vonatkozás
ban is. Ha pl. az ember gerincvelőjének idegsejt
jeiben RNS-analízist végeztek, úgy, Hydén meg
állapítása szerint, a 20 éves kor 400 fi fig RNS/ 
sejt RNS-ével szemben a 40-es életévek felé 
700fi fig-fíi növekszik, hogy aztán a 80 éves élet
kor körül újból 400 y  pg/sejt mennyiségre csök
kenjen. További kísérleteiben Hydén megálla
pította, hogy RNS-regulációs folyamat zajlik 
le a neuron és a körülvevő speciális kötőszöveti 
sejt, a gliasejt között. A glia energetikai bázis
ként szerepel a neuron számára, és ez azzal együtt 
jár, hogy az idegsejt RNS-tartalmának növeke
dését a gliasejt RNS-mennyiségének növekedése 
kíséri.

Talán a legjelentősebbek Hydénneí a tanulás
sal és az emlékezéssel kapcsolatos vizsgálatai. 
Patkányoknak 45 fokos szögben kifeszített fém
huzalon egyensúlyozva kellett egy polcra fel- 
mászniok, hogy ott táplálékot kapjanak. Az álla
tok e hallatlan egyensúlvozási készséget kívánó

műveletet általában 45 perc alatt végrehajtották 
és a kitűzött 4 — 5 nap alatt megtanulták. Az egyen- 
súlyozási készség agyi rögzítése után az altatott 
állatot feláldozták, és megvizsgálták kontroll álla
tokhoz képest a nyúltvelő ún. Deiters-magcso- 
port neuronjainak RNS-összetételét. Páratlan tech
nikai bravúrral végrehajtott mikrodisszekciós és 
mikroanalitikai vizsgálataiban Hydén kimutatta, 
hogy az egyensúlyozásért felelős vesztibuláris 
neuroncsoportoknak megnő a sejt össz-RNS-meny- 
nyisége és ami még lényegesebb megváltozik 
a sejtmag — RNS bázis-aránya. A kontrolihoz 
képest nő az adenin, és csökken az uracil mennyi
sége (2. ábra). Ugyanakkor, sajátos módon, 
a citoplazma RNS-bázis aránya változatlan. Hydén 
szerint a tárolás nem annyira mennyiségi növe
kedésben, tehát nem a szinaptikus nagyobbodás 
által feltételezett fehérje-szintézis-gyorsulásban 
nyilvánul meg, hanem — a genetikai kódhoz 
hasonlóan — specifikus információ-tárolás valósul 
meg. Hydén következtetéseit sok kutató kétségbe
vonja. Nincs ugyanis elegendő megnyugtató ma
gyarázat arra vonatkozóan, hogy miért a sejtmag 
és miért nem a citoplazma RNS-mennyisége, 
illetve minősége változik tanulás kapcsán. Köz
tudott, hogy a DNS-molekula roppant stabilis, 
szilárd egysége a sejtnek, mely a neurontevékeny- 
ség kapcsán sem mennyiségi, sem pedig minő
ségi változást nem szenved. Hogyan alakulhat ki 
akkor a DNS-től függő mag-RNS összetételének 
változása ? Sokan feltételezik, hogy az esetleg 
a membrán felől jövő elektromos impulzusok 
következménye. A szakaszosan lezajló digitális 
membrán-folyamatok és a sejten belüli RNS- 
fehérje változások összefüggése a memóriarögzítés 
biológiai elméletének egyik megoldatlan prob
lémája.

Adenin Uracil

2. ábra. A Hydén-fóle patkánykísérlet vázlata. Magya
rázatot részletesen 1. a szövegben.
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Fenti vizsgálatokkal némileg megegyező irány
ban indultak el ismert örvényféreg-kísérleteik
ben McConnell és munkatársai. E szabadszemmel 
éppen, hogy látható kis férgeket egyszerű kondi- 
cionálási eljárásnak vetették alá: elektromos 
áram -f- fény társítást végeztek és vizsgálták, 
hogy fény hatására az állatok végrehajtják-e 
a kívánt feltételes úszási válaszreakciót. Abban 
a stádiumban, amikor az örvényférgek a tanulási 
feladatot 100%-ban végrehajtották, a kutatók 
kettévágták a férgeket és a feji részt eldobva, az ál
latok farki felét hagyták regenerálni. Közismert 
a planáriák kitűnő regeneráló készsége. Meglepően 
észlelték, hogy az újonnan kinőtt fejű állatok tud
ták azt a mozgási tevékenységet, mely csak farki 
részük neuroblaszt sejtjeiben lehetett kódolva, 
miután az eredeti fej elpusztult. E vizsgálatokat 
más, hasonlóan szellemes kísérletek követték.

A legizgalmasabbak McConnelléknek a pla
náriák „kannibalizmusával” kapcsolatos vizsgá
latai. Kimutatták, hogy ha egy csoport féregben 
feltételes reflexet építenek ki, utána a férgeket 
dörzscsészében megölik és szétdörzsölik, az így 
nyert sejttörmelékkel pedig nem tanított állatokat 
etetnek meg, úgy a „naiv” planáriák a kanni
balizmus után azonnal készen tudják azokat a 
reflexválaszokat, melyeket megevett társaik annak 
idején megtanultak.

McConnell laboratóriumának izgalmas, nagy 
feltűnést keltő vizsgálatai megnyitották a zsi
lipet egy hallatlanul ellentmondásos kísérlet
lavina előtt, melynek célja az emlékezet „transz
fer-jelenségének ellenőrzése, igazolása, vagy cá
folása volt. Több kutatónak sikerült reprodukálni 
a planárián végzett memória-„kannibalizmus”- 
kísérleteket, mások viszont negatív eredmény
nyel dolgoztak.

Az első fázisban több szerző eredményeket ka
pott arról, hogy a planária memória-átadása 
RNS-molekulák közvetítésével történik. Ha az 
örvényférgek tanulási procedúrája közben az 
állatok az RNS-t bontó ríbonukleázt tartalmazó 
folyadékban úsztak, a feltételes reflex — és ezál
tal az emlékezet-transzfer - nem jöhet létre. 
E vizsgálat „tükörkísérletét” is elvégezték: ta 
nított planáriákból RNS-t vontak ki és ahelyett, 
hogy az egész szétdarabolt állatot adták volna 
táplálékul nem tanított társaiknak, ezúttal az 
RNS-kivonatot adagolták. A tanult állatok RNS- 
kivonatának hatására a „naiv” állatokban ki
alakult a fény ingerére való feltételes válaszadás 
képessége.

Az örvényféreg aránylag egyszerű szervezett
ségi fokon álló, nagy regenerálóképességgel ren
delkező faj, így tehát el lehet képzelni, hogy a be
adott RNS valamilyen módon beépült az állat 
neuron- és gliaállományába. A transzfer-jelen
séget azonban emlősökben is reprodukálták ! 1965- 
ben egymás után jelent meg több közlemény skan
dináv, cseh és amerikai kutatók tollából arról, 
hogy tanított emlős állatok (pl. patkányok) 
teljes agykivonata, vagy pedig RNS-extraktuma 
serkenti nem-tanított állatok feltételes reflex

tevékenységét., A szerzők egy része a kivonatot 
az agyvelő cerebrospinális folyadékába fecsken
dezte, más kutatók a hasüregbe juttatták azt. 
Röviddel az első cikkek után néhány cáfoló és 
több megerősítő közlemény látott napvilágot. 
A széleskörű nemzetközi vitába mi is bakapcso- 
lódtunk, és a tanulást-serkentő jelenséget agyi 
RNS-kivonat hatására reprodukálni tudtuk. Kör
vonalaztuk azokat a feltételeket, melyek betar
tása mellett a transzfer jelenség mindig megfi
gyelhető.

Az „emlékezet-átviteli” kísérletek egyik fő 
problémája: lehetséges-e bejuttatni az RNS-hez 
hasonló óriási molekulákat a patkány neuronjaiba ? 
Több adat arra utal, hogy ez lehetséges. Az im
munanyagtermelés élettana számos olyan példát 
ismer, ahol RNS-forgalom létezik sejtből-sejtbe. 
Sőt, maga az agyi kötőszövetes gliasejt-rendszer 
is bekebelezhet RNS-t, hogy azt aztán a neuro- 
noknak esetleg átadja. De még az idegsejtek köz
vetlen RNS-bekebelező képessége sem zárható ki.

A fő kérdés persze az: mit csinálhatott a treni- 
rozott állatok agyi kivonata a nem-tanult álla
tokban? Erre a kérdésre ma még nehéz választ 
adni. Elképzelhető a specifikus kód-átvitel, va
gyis, hogy a tanított patkányokban speciális 
RNS képződött, mely a készséget képviselő kó
dot tartalmazza: ezt vittük át a nem-tanult 
állatba. Igen sok bizonyíték szól e feltevés ellen, 
de ki nem zárható. Feltételezhető továbbá, hogy 
a beadott agykivonat valamilyen nemspeciális 
tanulást serkentő anyagot tartalmaz, amely nem 
is nukleinsav-természetű. Ezt a kérdést nálunk 
is, külföldön is további kémiai izolálás és tisztí
tás fogja eldönteni. El lehet azt is képzelni, hogy 
az átvitt agykivonat a nem-tanított patkányok 
agyi fehérjeszintézisét valamilyen módon gyor
sítja, ilymódon nem speciális RNS-kódról van 
szó, hanem a szinaptikus terület fentebb vázolt 
növekedésének serkentéséről. Még több hasonló 
hipotézis felállítására van lehetőség, de a prob
lémát további kísérletek nagy száma viszi majd 
közelebb a tisztázáshoz.

Az emléknyom-rögzítés molekuláris elmélete 
tehát roppant ellentmondásos terület, hiszen még 
az alapvető Hydén-féle vizsgálatok sem nyertek 
egyértelmű megerősítést. A rövid idejű emlé
kezet zárt-láncú öningerléses elmélete, valamint 
a szinaptikus átrendeződés teóriája már valami
vel több bár véglegesen nem eldöntött - argu
mentummal rendelkezik.

A legutóbbi egy-két esztendőben a kérdéssel 
foglalkozó kutatók körében olyan szintetikus fel
fogás kezd kialakulni, mely egybeötvözni igyek
szik az emléknyom-rögzítés három leginkább 
dokumentált fentismertetett hipotézisét. Ez a 
koncepció a külvilági ingerek ismétlődésének ha
tására létrejövő tárolási jelenségek elektromos, 
szinaptikus és molekuláris folyamatait az emléke
zés tartóssága és szilárdsága irányában egymásra 
épült és egymás után bekövetkező történések 
formájában fogja fel. A három lépcsőfok a kö
vetkező :
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1. A frekvencia-kódban rendeződött érző im- 
pulzussorozat jól szervezett neuron-körhálózaton 
futó öningerlő, reverberációs aktivitást indít 
meg. A körbefutó digitális jelek végül is könnyen 
kitörölhető analóg módon tárolt információt je
lentenek (labilis emléknyom).

2. Ismételten ható, vagy igen intenzív ingerek, 
illetve igen erős érzelmi háttérrel motivált im
pulzusok esetén ez a ritmikus membrán-aktivitás- 
változás, ma még fel nem derített módon, sejten- 
belüli fehérjeszintézis-gyorsulást indít meg. Nem
specifikus módon gyorsul az RNS újraképződése 
a neuronokbán és — ami evvel együtt jár — 
fokozódik a fehérjeképződés sebessége. Ez a fo
lyamat a feltétele a sejtek közötti érintkezést 
megvalósító szinaptikus terület növekedésének, 
az érintkező sejt-felületek megsokszorozódásának. 
Kibernetikai szempontból ezt is analóg tárolási

EGY MÁSODPERC

Biológiai idő
Eső után kizöldül a mező. A szigorú téli hidegek 
megérkezése után befagy a tó.

Minden természeti jelenségnek okai léteznek, 
és az okok megelőzik az okozatot. A világ kauzá
lis rendezettsége indokolja, hogy az események 
halmazában tájékozódási céllal bevezessük az idő 
fogalmát.

Az idő-élmény kialakulásában döntő szerepe 
lehetett a nappalok és éjszakák váltakozásának, 
majd — a földművelés kapcsán — az évszakok 
rendje is tudatosulhatott. Megtanultuk, hogy az 
idő nem csak a kvalitatív élőbb-később viszonyulást 
jelenti két esemény között. A természetben meg
figyelhető periodikus jelenségek kínálják az idő
egység értelmezését. Ennek sokszorosaként jele
nik meg a két esemény közt eltelt időtartam, 
így lehetőség nyílik az idő kvantitatív mérésére 
is. Az égitestek (Nap—Föld—Hold) szabályos 
mozgása kínálja a napot (a Föld tengelyforgását), 
a hónapot (a Hold keringését) és az évet (a Föld 
keringését), mint időegységet. Sajnos, a három 
időtartam inkommenzurábilisnak bizonyult. Ez 
okozta az ókori népek naptárkészítési bonyodal
mait, ez kényszerítette a legkomplikáltabb helyér
tékrendszerek kialakítására Mezopotámia és Mexi
kó őslakóit. Az időszámítás igénye hozta magával 
az aritmetika, a csillagászat, az egész természet- 
tudomány születését.

A nap, hónap és év hosszú időtartamok. Gyor
sabb jelenségek mérésére egy egészen mástípusú 
eszköz ajánlkozott: a szív. Az egészséges szív 
működését pontosan szabályozza egy biológiai 
óra. Az emberi művelődés első évezredeiben a pul
zus segítségével tájékozódtak az egymást szapo
rán követő történések forgatagában. A reneszánsz 
Angliából modern korunkba áthallatszó beat- 
ritmus a szív dobolását idézi. Az ingalengés,

folyamatnak foghatjuk fel. Az információt itt 
sem egyetlen neuron hordozza, hanem a szinap
tikus funkció fokozódásával összekapcsolt neuron
hálózat tartalmazza. A rögzített emlék-nyom 
nehezen, vagy alig törölhető.

3. Végül konzekvensen hosszú ideig ható, igen 
erős ingerületi impulzusok esetén a neuron RNS- 
fehérje-rendszerében nem zárható ki a minőségi 
jellegű változás sem. A genetikai információ- 
tárolás DNS—RNS kódjához hasonlóan a be
érkező elektromos impulzus-sorozat minőségileg 
új RNS képződéséhez vezet, mely az emlék-kódot 
hordozó specifikus fehérje szintézisét teszi lehetővé.

Látható, hogy az agyi információ-tárolásról 
való elképzelés egyelőre nem több elgondolkoz
tató és izgalmas lehetőségeknél, voltaképpen a 
kellően nem bizonyított hipotézisek egész tár
háza.

Marx György
ELTE Elméleti Fizikai Intézete

szabadesés, a lejtőmozgás törvényeit pulzusa 
segítségével határozta meg Galilei.

Két szívdobbanás közt eltelt idő körülbelül az a 
legrövidebb tartam, amit az ember érzékelni tud. 
Minden más Jelenség hossza ennek többszöröseként 
adható meg. így ezt választottuk alapvető időegysé
günknek. Ma másodpercnek mondjuk.

A hidegvérű állatok biológiai ritmusa a külső 
hőmérséklet függvénye. A gyík szíve nyári meleg
ben szapora életütemet diktál, télen viszont szinte 
megáll működése. A melegvérű állatok állandóra 
szabályozott testhőmérséklete tette lehetővé, hogy 
az időjárástól függetlenül mindig aktívan felel
hessenek a környezet kihívásaira. így szaporod
tak el a madarak és emlősök, ezért került ki kö
zülük a Homo sapiens. Az ember biológiailag sza
bályozott testhőmérsékletének, szívműködésének 
tulajdonítható, hogy a belülről érzékelt biológiai 
idő és az odakünn jelentkező csillagászati idő 
koherensnek tűnt. A Nap-nap és a szív-másod
perc tartamának viszonyszáma mindig 100 000 
körül van, így kialakulhatott a szubjektumtól 
független objektív időfogalom.

Csillagidő

Az újkori tudomány pontosabban akart mérni. 
A „másodperc-szabvány” szív-etalonja elégtelen
nek bizonyult. Reggel felébredve lassúbb tempó
ban ver szívünk, izgalomteli pillanatokban heve
sen dobog.

„Lassan bandukolva múlik minden óra”, ha 
nagyon várunk valakit. „Minden óra percként 
múlik, minden ritmus fokozódik”, ha boldogan 
rátaláltunk. A biológiai idő egyénenként változó; 
a szív-órán meghatározott időadatok második 
számjegye már bizonytalan. A tudósok pontosabb 
természeti óra után néztek, hogy ahhoz igazítsák
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az emberkéz által összebarkácsolt ingaóra muta
tóját.

Külső forgatónyomaték hatásának ki nem tett 
merev test perdülete és forgásperiódusa állandó. 
Földünk légüres térben forog, távol a többi zavaró 
testtől. A Föld forgása tükröződik a csillagok 
égboltra rajzolódó mozgásában. A Sarkcsillag 
a csillagóra tengelye, e körül forog, a Göncölszekér, 
mint egy nagy égi mutató. Pontosan jelzi a csillag
időt. A természeti népek régóta ismerik és hasz
nálják ezt az órát. A csillagidőhöz igazodnak 
a csillagászati obszervatóriumok precíziós inga
órái is.

Amíg egy csillag körbejárja a Sarkcsillagot, 
az a csillagnap. (Ennyi a Föld tengelyforgásának 
ideje.) Ezt 24 X 60 X 60 =  8 6  400-zal elosztva 
kapjuk a csillagmásodpercet. Hossza nagyjából 
megegyezik a szív-másodperccel. (A 8 6  400-as 
váltószám a babiloni 12 — 60 — 360-as szám- 
rendszerből eredt, amely viszont a nap, hónap, 
év inkommenzurábilis viszonyszámának kikere
kített értékeire utal.)

Világidő

A mindennapi élet nem a Szíriusz vagy más csil
lag, hanem a Nap járásához igazodik. Az emberek 
nem a csillag-órát, hanem a Nap-órát figyelik.

A görögök a nappalt is, éjszakát is (víz- és 
homok órával) 12 egyenlő részre osztották. De 
a 300 esztendeje feltalált ingaóra megmutatta, 
hogy a nappalok és éjszakák hossza is, a Nap 
két delelése közt eltelt időtartam is változik.

A Föld kering a Nap körül, ezért a Napot az 
év folyamán mindig más és más csillagképben 
látjuk. Kepler II. törvénye szerint Nap-közeiben 
(télen) a Föld keringési szögsebessége nagyobb, 
Nap-távolban (nyáron) kisebb. A Nap télen 
kicsit gyorsabban, nyáron lassabban baktat a 
csillagok közt. A csillag-óramutatók egyenletesen 
járnak, de a Nap-óramutató járási sebessége vál
tozó, benne a Föld forgása, a forgástengely fer- 
desége és a keringés együtt jelentkezik. A Nap
óra télen gyorsabban, nyáron lassabban jár.

A tudósok ezért az Ekliptikán mozgó valódi 
Napot az égi Egyenlítőn járó közép-Nappal he
lyettesítették : egy olyan mozgó ponttal, amelynek 
szigorúan állandó a szögsebessége. A közép-Nap 
körüljárási idejét (a két delelés közt eltelt idő
tartamot) egyenlővé tették a valódi Nap egy
másutáni delelései közt eltelt időtartamok évi 
középértékével. Amit a közép-Nap mutat, az a 
világidő (universal time, UT). A közép-Nap két 
delelése közt eltelt időtartam 1/86 400 része a 
világidő másodperce. Ez volt a nemzetközi szab
vány által meghatározott másodperc 1835-től 
1956-ig.

A Nap-óramutató soha nem tér el erősen a vi
lágidőtől. Április 15-én, június 14-én, augusztus 
31-én és december 24-én a Nap (Greenwichben) 
pontosan 12 órakor delel. Az év folyamán előfor
duló legnagyobb eltérés ±16 perc. Természetesen

a mai technika nem tűrhet ingadozást a harmadik 
tizedes jegyben. A nemzetközi rádiós pontosidő- 
szolgálat nem a valódi Nap-időt, hanem a világ
időt közli. Ez lényegében a Föld tengelyforgásához 
igazodik: a csillagidőt követi, csak annak idő
egységét nyújtotta meg úgy, hogy a nappalok 
és éjszakák ne csússzanak el évek folyamán az 
óramutatóhoz képest. (Világidőben a Föld for
gásának ideje 23 óra 56 perc 3,455 másodperc.)

Inerciaidő

Newton mozgástörvénye és Newton gravitációs 
törvénye elvileg lehetővé teszi, hogy kiszámítsuk 
(időben előre és hátra) a Naprendszer égitestjei
nek mozgását. Innen egyszerű transzformációval 
meghatározható az égitestek (Nap, Hold, bolygók) 
látszólagos mozgása az égbolton. A számítás 
elvileg egyszerű, a valóságban mégis igen bonyo
lult feladat, mert a Nap vonzásán kívül figyelembe 
kell vennünk a bolygók egymásra kifejtett gravi
tációs hatását is. Mivel a bolygók pillanatnyi 
helyzete és az erőtörvény ismeretes, matematikai 
közelítő módszerekkel ezek a perturbációk is 
meghatározhatók.

A számításokat nagy pontossággal 1895 táján 
végezte el Newcomb. Newton törvényei alapján 
táblázatba foglalta a Nap látszólagos mozgását 
az égbolton. Később E. W. Brown a Hold látszó
lagos mozgását is tabellázta.

Amikor a 20. század folyamán Newcomb táb
lázatait egybevetették a Nap és Hold megfi
gyelt helyzetével, eltérésekre bukkantak. Az égi
testek néhány másodperccel hamarabb elérték 
az ég meghatározott pontját, mint az Newton 
törvényei alapján várható volt.

Eleinte arra gyanakodtak, hogy Newcomb fi
gyelmen kívül hagyott valamilyen okot, ami 
szintén perturbálja az égitestek keringését. A rend
szeres megfigyelések bizonyították be, hogy a hiba 
máshol keresendő: a Föld-óra jár pontatlanul. 
A Föld tengely forgása által értelmezett világidő 
nem egyezik meg azzal az idővel, ami Newton 
mozgástörvényeiben szerepel.

Newton I. axiómája szerint a magárahagyott 
test egyenlő idők alatt egyenlő utakat fut be. 
Ez a törvény nem érvényes akármilyen óra hasz
nálata esetén. A porosodó, lejáró óra mind rit
kábban ketyeg. Ha az időadatokat innen vesszük, 
a magárahagyott test két ketyegés közt egyre 
hosszabb útszakaszokat fut be. Mégsem kell 
ezt az eredményt úgy magyaráznunk, hogy isme
retlen erő gyorsítja a testet. Óránk járásában van 
a hiba. Newton axiómái nem érvényesek akár
milyen koordinátarendszerben (nem használha
tók pl. viharban hányódó repülőgépen), csak 
inerciarendszerben. Newton axiómái nem érvé
nyesek akármilyen időskála mellett, csak inercia
idő használata esetén.

Inerciaidőnek (t) nevezzük azt az időskálát, 
amelyben egy kiszemelt magárahagyott test egyenlő 
idők alatt egyenlő hosszú útszakaszokat fut be. New-
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ton I. axiómájából következik, hogy inerciaidő
ben nézve minden más tehetetlenségi mozgás is 
egyenletes lesz.

Ilyen inerciaóra azonban gyakorlatilag nem hasz
nálható, hiszen a Földön, a Naprendszerben más 
testek vesznek körül bennünket, erők kereszt
tüzében vagyunk, ezért inerciamozgást megvaló
sítani nem tudunk. Hogyan lehetne mégis mér
nünk az inerciaidőt ?

Gondoljuk meg: az inerciarendszert sem úgy választ
juk ki a gyorsuló koordinátarendszerek közül, hogy el
hagyjuk a Földet, kiszállunk a világűrbe, és ott szemlél
jük a tehetetlenségi mozgást. Az I. axióma helyett 
Newton II. axiómáját hívjuk segítségül. E szerint az m 
tömeg és a gyorsulás szorzatának a környező testekből 
eredő P erővel kell egyenlőnek lennie:

m  a =  P . (1)

A Földön ez az egyenlet nem áll fenn. A földi koordináta- 
rendszerben megfigyelt mozgás azonban leírható a kö
vetkező mozgásegyenlettel:

w a  =  P - | - 2 m v x o >  — ni iu x  (o> X x) • (2)

Ez olyan koordinátarendszer mozgásegyenlete, amely az 
inerciarendszerhez képest co szögsebességgel forog. Ha az 
örökké felhős ég miatt nem is tudnánk a föld tengelyfor
gásáról, co-t meghatározhatnánk a (2) egyenletnek ta
pasztalattal történő egybevetéséből. (Hadd emlékez
tessek Foucault ingakísérletére.) Ha olyan új koor
dinátarendszerre térünk át, amely a földi koordiná
tarendszerhez képest —a> szögsebességgel forog, az már 
jó közelítésben inerciarendszer lesz.

Felkutatjuk empirikusan az inerciaidőt is. New
ton mozgástörvénye csak a t inerciaidő haszná
lata esetén érvényes az egyszerű (1 ) alakban:

cPxm ---- =  P.
dP (3)

Óránk viszont a T  világidőt méri, amely a t iner
ciaidőtől különbözhetik. Tételezzük fel, hogy e 
különbség lassan változik. Ekkor t sorbafejt- 
hető T  hatványai szerint:

t =  a -f bT 4- cT2 -j- . . .  (4)
Ha a két időszámítást ugyanabban a pillanatban 
kezdtük,T  =  t =  0 egyidejűleg, ezért« =  0 írható. 
Ha a kezdőpillanatban a két idő egységét azo
nosan választottuk, dT= dt volt, tehát b = 1  
veendő. Az inerciaidő és világidő reális különb
ségét a c együttható jelzi:

t = T  + cT2. (5)

Ez a mozgástörvény világidőben. P a környező 
testektől származó gravitációs erő. Ha a Nap és 
Hold megfigyelt járását egybevetjük a (7)-ből 
számított mozgással, empirikusan meghatároz
hatjuk a c állandót, azt az adatot, amelyik meg
mondja, hogyan hangolódik el a világóra idők 
folyamán az inerciaórától.

A 2 0 . században végzett csillagászati megfi
gyelésekből

e =  3 0  másodperc (g)
(évszázad)2

érték adódott. Azt jelenti ez, hogy egy év alatt 
a világidő csak 0,003 másodpercet késik az iner
ciaidőhöz képest, de az eltérés 10 év alatt 0,3 
másodpercre, 1 0 0  év alatt % percre, 1 0 0 0  év alatt 
50 percre, 2500 év alatt 5 órára nő fel.

A csillagászok megfigyelései nem csak a 2 0 . 
században észlelt másodperces anomáliákat mu
tatták. Visszafelé kiszámították néhány ókori 
napfogyatkozás időpontját is. Ezeket egykorú 
feljegyzésekkel összehasonlították, és itt is jelen
tős anomáliákat találtak a Nap és Hold mozgá
sában. Különösen szembeszökő volt az anomália, 
amikor egy feljegyzett teljes napfogyatkozás köz
vetlenül napnyugta előtt következett be, pedig 
a számítások szerint annak egészen máskor kellett 
volna megtörténnie. Az ókori adatok is megerő
sítették a (8 ) következtetést.

A (8 ) megfigyelés azt mutatja, hogy a Föld-óra 
hibásan jár. A Föld forgása évszázadok folyamán 
lassul. Ezen kívül pontos mérések szerint szabály
talan ingadozásokat is mutat.

Mi lehet a hibás járás oka?
Ha t0 a Föld forgásideje, akkor szögsebessége 

co =  2jt/í0, impulzusnyomatéka I  — 2nK!t0. (K
a Föld tehetetlenségi nyomatéka.) Az impulzus- 
nyomaték differenciálhányadosa idő szerint egyen
lő a külső erők Földre gyakorolt F  forgatónyoma
ték ával:

dt t0 /

/„ időben változik, ha F ^  0  (a Földre kívülről 
forgatónyomaték hat) vagy ha const (a
Föld változtatja saját tehetetlenségi nyomatékét). 
Mindkét jelenséget figyelembe kell vennünk, ha 
értelmezni akarjuk, hogy a nap hossza évenként 
2  milliomod másodpercet nő:

írjuk fel a (3) mozgástörvényt, ha inerciális 
koordinátarendszerben vagyunk, de inerciaidő 
helyett az (5) világidőt használjuk. A közvetett 
függvény differenciálási szabályát alkalmazva kap
juk:

/72 v  ílic
m —  (1 +  2 cT) =  P -  2 mc---- .

dT~ dT
( 6 )

Ha az órák összeigazítása (T  =  0) óta nem sok 
idő telt el, (6 ) így közelíthető:

ma — P — 2  m c\. (7)

<  ^  2  • IO-« másodperc 
dT év

G. H. Darwin (a származástan megalapítójá
nak fia) már a századfordulón rámutatott arra, 
hogy a Hold olyan forgatónyomatékot fejt ki 
a Földre, amely a forgást fékezi. A két dagály - 
hegy ugyanis nem pontosan a Földnek Holdhoz 
legközelebbi és Holdtól legtávolabbi pontja fölött 
tartózkodik, hanem azokat a Föld forgása magá
val ragadja kelet felé. A dagályhegyekre hat a 
Hold vonzása, A Holdhoz közelebbi dagályhegyre
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kifejtett gravitációs erőnek van egy nyugati irányú 
komponense, amely fékezni igyekszik a Föld pör
gését. Ilyen módon a Hold lassan elszívja a Föld 
impulzusnyomatékát. Hogy ez a hatás milyen 
jelentős, azt nem tudjuk kiszámítani. Ehhez 
ismernünk kellene, hogy mennyire súrlódik a 
dagályhullám, amikor a tengerszorosokon ke
resztül átfolyik egyik óceánból a másikba. Sajnos, 
nincs remény arra, hogy a dagálysúrlódás hatását 
mint elméleti korrekciót figyelembe vegyük az 
égitestek látszólagos mozgásának számításánál.

Még nehezebben követhető figyelemmel a másik 
zavaró hatás, amelyet a Föld tehetetlenségi nyoma- 
tékának változása létesít. Gondoljunk pl. a Föld 
geológiai történelmének olyan szakaszára, amikor 
egy jégkorszak megszűnőben van. (A geológusok 
szerint ilyen periódusban élünk.) Ekkor a sarkok 
közelében felhalmozódott (Antarktiszon és Grön- 
landon többszáz méter vastagságot elérő) jég
sapka fokozatosan olvad, befolyik a világóceánba. 
Végeredményben víztömegek vándorolnak a pó
lusoktól az egyenlítő felé. A Föld tehetetlenségi 
nyomatéka nő. A forgás ugyanúgy lelassul, mint 
amikor a forgózsámolyos kísérletben kinyújtjuk 
a súlyt tartó kezünket. Hasonló hatása lehet 
az Egyenlítő környékén felgyűrődő hegyláncnak 
vagy vulkánkitörésnek is.

Kisebb, szabálytalanabb eltéréseket idézhet 
elő a Föld forgásában az időjárás változása. 
Télen pl. hósapka halmozódik fel a mérsékelt ég
övi kontinenseken, ezért a trópusi tengerek szintje 
alábbszáll. Mivel az északi és déli félgömbön 
eltérő a kontinensek gyakorisága, januárban más 
lesz a Föld tehetetlenségi nyomatéka, mint jú
liusban. Ezért a Föld forgásideje nyáron egy ezred- 
másodperccel több, mint télen. Természetesen 
ez csak egy a zavaró okok közül.

A tengerjárás, hótakaró, lávaömlés, földmozgás 
csupa olyan jelenségek, amelyek pontosan nem 
számíthatók. Semmi remény nincs arra, hogy egy
szerű korrigáló képleteket adjunk meg a világ
idő kiigazítására. Csak a fordított lehetőség 
marad: megfigyeljük a világidőnek inerciaidőtől 
való eltérését, és ebből a Földön történt geofi
zikai átrendeződés mértékére következtetünk.

A Newton-axiómák (és a fizika más mozgás- 
törvényei) egyszerű alakjukban csak inerciarend
szerben és inerciaidőben érvényesek. Az inercia- 
időt éppen az határozza meg, hogy az a Newton
féle mozgástörvény független változója. Ha helyette 
más, hamis időskálát használunk, az ugyanúgy 
látszaterőket (környezettel történő kölcsönhatásként 
nem értelmezhető tagokat) eredményez az (1) moz
gástörvény jobboldalán, mint a helytelen (gyorsuló) 
koordinátarendszer választása.

Efemerisidő
Amikor a csillagászati megfigyelések elárulták 
a világidő (Föld-forgás) szabálytalanságait, szük
ségessé vált olyan új időszabvány bevezetése, 
amely közelebb áll az inerciaidőhöz. Ezért a Nem
zetközi Csillagászati Unió (IAU), a Tiszta és Alkal

mazott Fizika Nemzetközi Uniója (IUPAP), vala
mint a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizott
ság (ICWM) 1956 októberében úgy döntött, 
hogy a kontrollálhatatlan belső erők által be
folyásolt tengelyforgás helyett a Föld keringését 
(a nap helyett az évet) fogadja el az időmérés 
alapjául. A Nap gravitációs terében vákuumban 
kering a Föld. Tömegközéppontjának mozgá
sára belső geológiai változások (Newton III. axi
ómája folytán) nincsenek hatással. A Föld-ke
ringés úgy tekinthető, mint kör- (ill. ellipszis-) 
pályára felcsavart inerciamozgás. A Föld-kerin
gés a Napnak csillagok közt végzett látszólagos 
mozgásában tükröződik. Ez méri az efemeris- 
időt (Ephemeris time, ET. Az efemerisek az 
égitestek előreszámított geocentrumos koordiná
tái.) Az efemerisidő 1956 októberében szab
ványosított egysége a következő:
A másodperc az 1900 január 0-án 12 óra efemeris- 

időhöz tartozó tropikus év 1/31 556 925, 9747 része.
Az efemerisidő számításának kiindulópontja 

az a pillanat, amikor a Nap égi hosszúsági koor
dinátája az 1900. év kezdetén 279° 4P 48,04" 
volt. (Az efemerisnap hossza definíció szerint 
86400 efemeris-másodperc, függetlenül attól, meny
nyi a Föld forgásideje.)

E szabvány a másodpercet mint a Föld keringési 
idejének (az évnek) adott hányadát értelmezi.

A közép-Nap mozgása által értelmezett középnapidő 
a csillagidő (tengelyforgás) és efemerisidő (keringés) kon- 
binációja. Ha szigorúak vagyunk, ettől meg kell külön
böztetnünk a világidőt, amely teljesen a csillagidőhöz 
igazodik, csupán időegysége tér el egy állandó faktorral.

Egy központi égitest gravitációs terében mozgó 
másik égitest keringési ideje Newton törvényei 
értelmében állandó. A gravitációs tér ugyanis 
konzervatív tér, benne az égitest E mechanikai 
energiája megmarad. Az E  mechanikai energia 
és az ellipszispálya d nagy átmérője közt gravi
tációs térben az

E = —y Mmjd (10)

összefüggés áll fenn. (y a gravitációs állandó, M 
a Nap, m a Föld tömege.) A d nagytengely és t0 
keringési idő kapcsolata pedig Kepler III. tör
vénye szerint

Ügy tűnik, bármikor lehetséges megmérni a Föld
év hosszát, így bármikor reprodukálható az efe
meris-másodperc időtartama is.

Sajnos, a helyzet nem ilyen egyszerű. A Napon 
és Földön kívül sok más égitest (bolygók, holdak) 
mozog a Naprendszerben, amelyek mind erőt 
fejtenek ki egymásra. A Naprendszer teljes mecha
nikai energiája valóban állandó, de a Földé külön 
nem. Ha például a legnagyobb bolygó, a Jupiter 
a Föld előtt helyezkedik el, vonzásával gyorsítja 
a Föld mozgását, növeli annak energiáját. Ez (1 0 ) 
szerint a Föld-nagytengely növekedését, így (1 1 ) 
alapján a t0 keringési idő megnyúlását jelenti.
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Más konstelláció ellenkező hatású lehet. Állandó 
energia-osztozkodás folyik a Naprendszer család
tagjai közt. A Föld E energiája a bolygók és holdak 
pillanatnyi helyzetétől függően folyamatosan vál
tozik, vele együtt alakul a t0 keringési idő hossza 
is. Ezért volt szükséges leszögezni a szabványban, 
hogy a másodpercet az 1900. január 0-án 12 óra
kor érvényes keringési időre vonatkoztatjuk.

Ha viszont a keringési idő ugyanúgy változó 
időtartam, mint a forgásidő, mit nyertünk azzal, 
hogy a másodpercet a nap helyett az évhez rög
zítettük ?

A lényeges különbség a forgásidővel szemben 
az, hogy a t0 keringési idő (az E keringési energia) 
alakulását elméletileg is nyomon tudjuk követni. 
Mindig ismerjük az égitestek helyzetét, mindig 
ki tudjuk számítani a Föld mozgását perturbáló 
(Holdtól és a többi bolygótól származó) erőket, 
így meg tudjuk mondani, hogy a jelenlegi energia- 
tartalom mennyire csúszott el a szabványosított 
1900-as energiához képest. Ki tudjuk számítani, 
hogy az 1969-es keringési év hossza mennyiben 
tér el az 1900-as év hosszától. Így a szabvány 
másodpercet rekonstruálni lehet.

A gyakorlatban az efemerisidő meghatározása 
úgy történik, hogy az 1900-as helyzetből kiindulva 
Newton törvényei alapján kiszámítják a bolygók 
és a Hold mozgását. A helyzetet a Földre redu
kálják. Táblázatba foglalják, hogy adott időpon
tokban mi lesz a Nap, Hold, bolygók látszólagos 
égi koordinátája (efemerise). Amikor a Nap közép
pontja éppen a táblázatban közölt helyre kerül, 
akkor van a táblázatban megadott efemerisidő. 
(Noha a szabvány a Naphoz igazodik, gyakorlat
ban a Hold mozgásából nyerik az efemerisidőt, 
mert a Hold csillagokhoz képest végzett mozgása, 
az éles Hold-kontúrnak egy-egy csillaggal való 
találkozása pontosabban megfigyelhető.) Végered
ményben elmondhatjuk, hogy az efemerisidőt 
a Newton-féle mozgásegyenlet független változó
jaként értelmeztük.

Atomidő
Inerciaidő detektálására igénybevehető, óramutató
ként használható minden olyan m tömegű test, 
amely egy centrális test körül ismert P0 erő ha
tására periodikus mozgást végez. Természetesen 
ilyen ideális mozgás nem realizálható. Mindig 
vannak további külső testek, amelyek szintén 
kifejtenek p(t) erőt az időjelző testre, megzavarva 
annak szabályos mozgását.

ma. =  P„ +  p(í).
Arra kell törekednünk, hogy P0 mellett p (t) 
minél kisebb legyen, ill. minél pontosabban fi
gyelembe vehető legyen annak perturbáló hatása. 
Ez utóbbi szempont emelte az efemerisidőt a 
világidő fölé.

Van azonban az efemerisidőnek (a bolygó- 
mozgásnak) egy hátránya. A mozgás periódus
idejét P0 nem szabja meg egyértelműen, az a mozgó 
test előéletétől (a kezdeti feltételektől, pl. a pálya

nagytengelyétől, ill. az indulási E energiától) is 
függ. Ebből következik, hogy E-ben és í0-ban 
a keringő Föld összegyűjti és megőrzi az őt vala
mikor ért és időközben megszűnt perturbációk 
emlékét. Ha ezek a behatások a Naprendszer 
számontartott égitestjeitől erednek, nincs semmi 
baj: az energiafelvétel vagy -leadás kiszámítható. 
Ha azonban egy ismeretlen égitest hatolna át 
a Naprendszeren, és kikerülné a csillagászok 
figyelmét, annak Földre gyakorolt hatását el
távozása után lehetetlen volna rekonstruálni. 
A jelenlegi keringési idő és keringési energia kap
csolata a szabványos 1900-as keringési idővel 
és keringési energiával megszakad, ha rövid ideig 
egy ismeretlen px(t) erő lép fel. Ez az efemeris- 
szabvány elvi gyöngéje.

Megjegyezzük, hogy gyakorlatilag nem nagyon fe
nyeget ilyen lehetőség. Egy ismeretlen égitest adatait a 
többi bolygó pályatorzulásából ki lehetne hámozni, így 
a Föld-pálya korrigálása valószínűleg ilyen esetben is 
elvégezhető volna.

Idő-etalonként alkalmasabb volna olyan perio
dikus mozgás, ahol a periódus hosszát nem a test
rendszer előélete szabja meg, hanem egyedül 
a P0 erőtörvény. Gondoljunk arra, hogy rugalmas 
erővel kötött test esetén (P0 =  —- Dx) a periódusidő

t0 =  2n]ImjD,

függetlenül az indítástól. (A kezdőfeltételen csu 
pán a rezgés amplitúdója és fázisa múlik.) Ilyen 
esetben időleges p(<) zavarok eltorzítanák a moz
gást, a zavar elmúltával, p(í) zérussá válásával 
azonban automatikusan újra beállna az eredeti 
t0 periódusú sajátrezgés.

Ebbe az utóbbi kategóriába tartoznak pl. az 
ingaórák (1 0 - 7  pontosság) és a kristályok rugal
mas rezgései által vezérelt kvarcórák is (1 0 - 9  
pontosság). Utóbbiak már évtizedek óta komoly 
vetélytársként jelentkeztek a csillagászati idő
meghatározás mellett. (A Föld tengelyforgásának 
szabálytalanságait először Potsdamban figyelték 
meg 1935-ben kvarcórával.) Másodperc-etalon
ként mégsem jöhettek szóba egyedi voltuk miatt. 
Ha az óra eltörik, nincs mód rekonstrukcióra. 
Az új inga hossza, az új kristály rugalmassága 
parányit eltérhet elődjéétől. Az ríj óra más perió
dust ad, mint az előző.

A természetes órára vonatkozó követelménye
ket legideálisabban az atomok teljesítik. Tekint
sük először a hidrogénatomot. Ez emlékeztet a 
Nap körül keringő Földre, csak gravitációs vonzás 
helyett elektromos vonzás csavarja fel a tehetet
lenségi mozgást kör-, ill. ellipszispályára.

Ha ritka a hidrogéngáz, a többi atom és mole
kula perturbáló hatása kicsiny lesz. Van azonban 
az atomnak egy külön előnye a bolygórendszer
rel szemben: a kvantumfeltételek folytán nem akár
milyen E energiaállapot létezik, hanem csupán 
egymástól élesen elkülönült E energiaszintek. 
Pl. átmeneti zavar (gerjesztés) után az elektron 
mindig visszamegy a legbelső Bohr-pálvára, ahol 
a keringés periódusa
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függetlenül az atom előéletétől. Ennek oka az, 
hogy a kvantummechanika mozgástörvényei több 
megszorítást adnak, mint Newton törvényei. 
Megjelenik bennük a h Planck-állandó, amely 
az e elemi töltéssel és a szereplő részcskék töme
gével együtt lehetővé teszi idő-dimenziójú ter
mészeti állandók, így természetes időegységek 
felírását. Kézenfekvő gondolat, hogy a másod
percet valamelyik atomi időegység többszöröse
ként értelmezzük.

Az egyik gyakorlati nehézséget az jelentette, 
hogy az atomnál nem egy zavartalan Bohr- 
pályán végzett keringés figyelhető meg, hanem 
két pálya közt végzett ugrás során kisugárzott 
színképvonal frekvenciája. Olyan átmenetet kell 
keresni, ahol a színképvonal szélessége (frekvencia- 
elmosódottsága) kicsiny. Másik gyakorlati prob
léma, hogy az atomi frekvenciák IO1 0—1015 s _1 

nagyságrendbe esnek. Kpmoly technikai feladat, 
hogy ilyen magas frekvenciákat óramutatók for
gásává alakítsunk át.

Az igényeket megközelítő atomórát először 
1949-ben helyezett üzembe Washingtonban a Na
tional Bureau of Standards. A céziumatom egyik 
hiperfinom átmenete során kisugárzott mikro
hullámot maser közvetítésével arra használták 
fel, hogy vele egy kvarcóra járását szabályozzák. 
A kvarckristály frekvenciáját naponta ellenő
rizték, de igazítani csupán havonta egyszer kel
lett. Az ötvenes évek végére elérték a Avjv =  10“ 10 

pontosságot ( Is - 1  frekvencia-élesség 1 0  10 s“ 1 

szaporaságú rezgéseknél). Ez már túlszárnyalja 
a csillagászati időmérés pontosságát, így reális 
lehetőséggé vált a másodperc-szabvány atomórá
hoz illesztése.

Az USA Naval Observatory és a National Phy
sical Laboratory hosszú méréssorozattal megha
tározták, hogy a cézium —133 izotóp (F — 4, 
M F =  0 ) -v (F =  3, M F =  0 ) hiperfinom át
menete során kisugárzott elektromágneses hullám 
frekvenciája a Hold-megfigyelésből nyert efeme- 
ris-időben kifejezve

v = 9 192 631 770 ±  20 s -1.
A hibában d: 10 s_ 1  a Hold megfigyelés pontat
lanságából, i  5 s_ 1  a két időjel összehasonlí
tásából, d: 2  s_ 1  a cézium-maser működéséből 
ered.

Közben más jelöltek is felbukkantak az atomok közt. 
Rubídiumgáz-cel Iával hónapokon keresztül 6.10-11 re
latív frekvenciastabilitást ért el a Varian Laboratórium. 
A rekordot a hidrogén-maser tartja. A hidrogén alap
állapotának két hiperfinom-állapota (párhuzamos ill. 
ellentett proton-elektron-spinhelyzet) közt kisugárzott 
hullám frekvenciája

v =  1 420 405 751, 800 4: 0,028 s“1.
(Ez talán a fizika legtöbb jegy pontossággal mért adata.) 
Közben a Brown-féle Hoid-efemeriseket is kritika érte 
(a Föld lapultságát 1/294 helyett 1/297-nek adták a 
mesterséges hold-pályák, ami 4 év alatt 0,13 másodperc 
elcsúszást eredményezhet a Brown nyomán mért efe- 
merisidő és az inercia idő közt).

Úgy látszott, hogy az idő az atomóráknak dol
gozik a Hold-órával szemben. Már csak az maradt 
kérdéses, mennyire stabil és mennyire reprodukál
ható az atomóra. 1958 márciusában nemzetközi 
program keretében hasonlították össze különböző 
helyeken járó cézium-maserek frekvenciáját. Ki
tűnt, hogy a 1 0 “ 10-es frekvenciapontosság több 
céziumóra együttes alkalmazásával tartható. (A Re
lay II mesterséges hold segítségével Californiában 
és Japánban működő órák járását hasonlították 
össze. Egy hónap alatt az eltérés nem ért el egy 
mikromásodpercet.)

Ilyen előzmények után 1967-ben a 13. Nemzet
közi Súly- és Mértékügyi Általános Konferencia 
a következő másodperc-definíciót fogadta el:

A másodperc egyenlő a cézium—133 atom két 
hiperfinom szintje közti átmenetkor fellépő sugárzás 
9 192 631 770 rezgésperiódusának időtartamával.

A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság 
1969 januári párizsi határozata ezt nemzetközi 
szabvány rangjára emelte.

Az atomidő (atomic time, AT) bevezetése 
eleget te tt a fizikusok régi igényének, hogy az idő
mérés egységét a természetben egyszer előfordult 
esemény (a Föld 1900-as keringése) helyett min
denütt előforduló anyagi rendszer (az univerzum
ban elterjedt cézium-atom) bármikor reprodu
kálható rezgéséhez kapcsolják. Az új szabvány 
nem keltett osztatlan örömet. A Nemzetközi 
Csillagászati Unió 31. számú Óra-Bizottságai967-es 
határozata „feltétlenül szükségesnek tartja, hogy 
olyan alapvető egységünket, mint a másodpercet 
továbbra is természeti jelenséghez csatlakozva 
értelmezzék” . Be kell vallanunk azonban, hogy 
számunkra, fizikusok számára a cézium-atom 
rezgése éppolyan természeti jelenség, mint a Föld 
és a Hold keringése.

Nem hallgathatjuk el, hogy a fizikusok egy csoportja 
szerint elképzelhető az efemerisidő és atomidő elvi kü
lönbözősége. Dirac állította fel azt a hipotézist, hogy a 
y gravitációs állandó időben lassan csökken:

const

t a mai univerzum életkora (í most kb. 1010 év). Ez azt 
jelenti, hogy atomidőben mérve az égitestek keringésé
nek (11) szerint lassulnia kell. Ha viszont a Föld és Hold 
keringése által meghatározott efemerisidőt használnánk, 
y =  const lenne definíció szerint, de akkor a Planck- 
állandó volna időfüggő, így az atomok rezgése gyorsulna 
évszázadok folyamán. A Dirac-hipotézis úgy is megfo
galmazható, hogy a gravitációs erők intenzitása csökken 
az elektromos erőkhöz képest. Ennek egyik megnyilvá
nulása lehet a Föld térfogatának növekedése (a nyomás 
lassan fölébe kerekedik a súlynak), ami magyarázhatja 
a Föld tengelyforgásának lassulását, a világidő meg
figyelt késését is. Noha Dirachoz több kiváló tudós 
csatlakozott (így Pascual Jordan és Egyed László is), a 
hipotézis nem nyert általános elfogadást. Meglehet azon
ban, hogy a természetes órák által mutatott világidő, 
efemerisidő és atomidő tartós észlelése még meglepő 
tudományos felismerésekre vezet.

A hivatalos nemzetközi rádió-időjelek fő „fo
gyasztói” a hajók és repülők, amelyek a navigálás
ban (a földrajzi hosszúság megállapításához) igény
ük a greenwichi pontos időt. Nekik a Föld forgásá-
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hoz kapcsolódó világidőre van szükségük. A világ
idő azonban egyre jobban eltér az (egymáshoz 
illő) efemeris- és atomidőtől, ezenkívül szabály
talan ingadozásokat is mutat. A két idő 1900-ban 
esett egybe, eltérésük 1968-ban 41 másodpercet 
te tt ki.

Az efemerisidő és a világidő különbsége
1930 jan. 1. + 23,0 8 1959. júl. 12. + 33,34 8

1935 jan. 1. -f 23,6 S júl. 14. + 32,26 S

1940 jan. 1. + 24,0 S júl. 16. + 32,20 8

1945 jan. 1. + 26,5 S júl. 17. + 32,30 8

1950 jan. 1. - j - 29,0 S júl. 18. + 31,66 8

1955 jan. 1. + 32,2 8 júl. 25. + 30,01 8

1960 jan. 1. ± 33,0 S aug. 13. + 31,39 8

1968 jan. 1. 4- 41,0 8 aug. 15. + 30,85 8

aug. 16. + 31,30 8

aug. 17. + 31,03 8

szept. 11. + 30,91 S

szept. 15. + 32,86 8

szept. 17. + 28,05 8

szept. 22. + 31,00 8

A táblázatból látszik, hogy a lassan növekvő eltérésen 
kívül szabálytalan ingadozások is mutatkoznak.

Mivel a navigáció a világidőt, a csillagászok és fiziku
sok az efemeris- és atomidőt igénylik, gondolkodni kell 
a rádió-időjelzés jövőjéről. A következő megoldás látszik 
valószínűnek: a navigációban megengedik, hogy a rádió- 
időjelek ±0,5 másodpercre eltérjenek a világidőtől. 
(Ennek komoly ellenzői az atomtengeralattjárók mű
ködtetői. Ok a ballisztikus rakéták pontos célzásához 
egészen precíz helymeghatározást szeretnének biztosítani.) 
Ha a ±0,5 másodperc toleranciát elfogadják, akkor az idő
jelzésben a másodpercek hossza a szabványos atom
másodperc lehet. A közölt időadatot azonban mindig a 
világidőhöz fogják kerekíteni. A korrekciót egész má
sodpercekben végzik el. így  a rádión leadott időjel a 
világidőtől soha nem tér el jobban, mint ±0,5 másod
perc; az atomidőtől való eltérése viszont az atommásod
perc egészszámú többszöröse lesz. Hogy mikor hány 
egész másodperc az eltérés, azt rendszeresen közzéteszik, 
így a csillagászati és fizikai mérések regisztrálásában a 
korrekció könnyen elvégezhető.

Relatív idő
A nappalok és éjszakák változása azt a hitet éb
resztette az emberekben, hogy az idő készen van 
a világban. Egy univerzális óra jelzi az idő szám
értékét, amelynek mutatói bárhová ellátszanak.

Az idő egyre pontosabb mérésére törekedve 
tanultuk meg, hogy bárhogy fülelünk is, az uni
verzális óra ketyegését nem halljuk. Az időbeliség 
a testek mozgásának kifejezése. Akárcsak a tér, 
az idő is a mozgó anyag létformája. A legcél
szerűbb időskála az anyag mozgástörvényeinek 
független változója. Inerciaidőnek azt az idő
skálát nevezzük, amelyet független változónak véve 
a mozgástörvények a legegyszerűbb alakban jelen
nek meg előttünk. Az inerciaidő a testek mozgása 
révén manifesztálódik. Ehhez a természettör
vényhez igazodik a hivatalos szabvány is, amely 
az időmérést az univerzum legpontosabb óriához: 
az atomokhoz köti. Atomórák tudósítanak arról 
is legpontosabban, hogyan múlik az idő itt vagy 
ott, így vagy úgy mozgó testen.

Atomórával igazolták, hogy a mi inerciarend
szerünkhöz képest v sebességgel mozgó atomóra 
lassabban „ketyeg”, tehát a hozzánk képest v

sebességgel mozgó inerciarendszerben lassabban 
múlik az idő, mint nálunk. Amíg mi At0 időtar
tamot mérünk, addig a v sebességgel mozgó test 
számára csak Atv idő telik el:

A t0 = —  A t”
V1 -  r 2/c2

Atomórával mutatták ki azt, hogy magasabban 
gyorsabban múlik az idő, mint lent, ahol negatí
vabb a gravitációs potenciál:

A t0 = gfj\
c2]

Ath.

(Itt h a szintkülönbség, g a nehézségi gyorsulás 
és c a fény sebessége.)

A gravitációs időkésés egy torony teteje és 
alja közt csak a 15-ik jegyben mutatkozik meg, 
mégis kimutatták atommag-órával. Ugyanez az 
effektus a Napon a nyolcadik jegyben, fehér 
törpecsillagok felszínén már a második-harmadik 
tizedesben mutatkozik. .

A sebességgel összefüggő lassulás a hang sebes
ségénél a 1 2 -ik jegyben jelentkezik csak (ezt mu
tatták ki transzverzális Doppler-effektusként földi 
kísérletben), de a legsebesebben mozgó égitestek
nél, a quasaroknál a mozgás az atomok rezgését 
kétszeresére lassítja le. Radioaktív elemi részecs
kéknél a lassulás százszoros lehet. Mivel a lelassulás 
a fehér törpe csillagok, quasar-galaxisok minden 
atomjánál egyöntetűen jelentkezik, mivel a távoli 
égitest 1 0 5 0—1 0 60 darab atomórája egyöntetűen 
ugyanolyan lelassult ritmusban „ketyeg”, jogo
san fejezzük ki az anyagnak ezen általános visel
kedését úgy, hogy a fehér törpén vagy a quasaron 
másként múlik az idő, mint nálunk. Az idő helytől 
és sebességtől függő relatív mennyiség. Relati
vitása abból adódik, hogy az idő a testek mozgásán 
keresztül nyilvánul meg, és a természet egyetemes 
mozgástörvényei mozgó, ill. gravitációs térbe 
helyezett anyag viselkedésében egyetemleges vál
tozásokat idéznek elő. Ezekkel a változásokkal 
foglalkozik a relativitáselmélet. így vezetett 
el ez a diszciplína a mozgó anyag által kifejezett 
idő, a relatív idő felismeréséhez. Azon senki nem 
csodálkozik, azt senki nem vitatja, hogy a mozgás 
és gravitáció befolyásolja az atomok rezgését. 
Ha elfogadjuk, hogy nincs abszolút világóra, 
amelynek ketyegése mindenütt hallhatóan meg
szabná az anyagfeletti abszolút idő menetét, ha 
elfogadjuk, hogy az idő a mozgó anyag révén 
mutatja meg magát, az idő relativitása magától 
érthetődővé válik.

Megvan a technikai lehetőség arra, hogy az idő 
múlását hidrogén-maser vagy nukleáris órák 
Mössbauer-effektusa segítségével 14 jegy pontos
sággal mérjük. Ilyen pontos méréseknél már meg
figyelhető, hogy különböző laboratóriumi óráink 
(helyzetük, mozgásuk, Földdel együtt végzett 
keringésük folytán) különböző inerciaidőket 
jeleznek. Ez azonban nem hoz be új bizonytalan 
faktort, hiszen a relativitáselmélet hűen számot 
ad az idő hely- és mozgásfüggéséről. Atomórák
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jelzik az időnek azon lokális finomságait, amelyet 
a gyengébb térbeli és időbeli felbontóképességű 
csillagászati órák még nem mutattak meg.

Kronosz nem ember és anyag felett trónoló 
abszolút isten, ahogy az Ókorban képzelték, ha
nem velünk együtt ő is egy szereplő abban a cso
dálatos színjátékban, amelyet természetnek ne
vezünk. Ezt tanultuk, miközben fejünket törtük 
a fizika egyik legnehezebb kérdésén: mennyi 
ideig tart egy másodperei

A BUMERÁNG AERODINAMIKÁJA

Képzeljük el, hogy elhajítunk egy fadarabot, 
az nagy kört ír le a levegőben, majd visszatér és 
lábunk előtt ér földet. Abszurdum! Mégis a bu
meráng pontosan ezt teszi, feltéve, hogy meg
felelő alakja van és helyesen dobtuk el. Sok más 
emberhez hasonlóan gyermekkorom óta fogva 
tart a kérdés: mi téríti vissza a bumerángot? 
Azonban csak néhány évvel ezelőtt kezdett való
ban izgatni a bumeráng érthetetlen viselkedése. 
Ekkortájt a groningeni egyetem fizika szakos 
hallgatója voltam Hollandiában, szabad időm
ben házilag készített bumerángokat kezdtem 
hajigálni Groningen füves mezőin, és megpróbál
tam kiszámítani röppályájukat. Ez az érdeklődés 
fokozatosan elvezetett egy a bumeráng vissza
térését magyarázó elmélethez, amelyet e cikk
ben fogok felvázolni.

Közismert, hogy a bumeráng Ausztrália ős
lakosságának köréből származik. Bár bumeráng
hoz hasonló tárgyakat találtak a Föld más részein 
is (Egyiptomban, Indiában), ezek, amennyire 
tudom, nem térnek vissza elhajítás után. Az ol
vasó némi csalódottságot érezhet, mert a legtöbb 
ausztrál bumeráng sem tér vissza. Utóbbiak nagy
jából két típusra oszthatók: harci bumerángok és

1. ábra. A szerző által készített kísérleti bumeráng a kis 
villanykörtével az egyik szárny csúcsán, melyet a közép
pontban levő üregben elhelyezett két 1.5 voltos elem 
táplál. Ez lehetővé teszi, hogy éjjel fényképezzék a 
bumeráng pályáját. A bumeráng balkezes, mint a szerző.

Megjelent a Scientific American 1968 novemberi számá
ban. Fordította Gálfi László.
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visszatérő bumerángok. Az első csoportba tar
tozóak, mint nevük mutatja, harci vagy vadász 
fegyverek. Egy jó harci bumeráng sokkal mész-

2. ábra. A bumeráng röppályáját éjjel a Groningen-i 
Városi Parkban fényképeztük, az előző ábrán látható 
bumerángot használtuk. (Mivel a szerző balkezes, az 
eredeti fényképet „megfordítottuk”, hogy tipikus jobb
kezes pályát mutassanak.) A fényképezőgép zárja a re
pülés alatt végig nyitva volt. A rövid széles nyom re
pülés előtt keletkezett, mikor a bumeráng még a hajító 
kezében volt. A bumeráng először jobbra repült, eltá
volodott a kamerától, a látómezőt jobbról balra szelte át, 
újra megközelítette a kamerát, végül közel a hajítóhoz 

ereszkedett le.

3. ábra. A bumeráng elméleti pályáját számítógép szá
molta a szerző elmélete szerint, majd automatikusan fel
rajzolta a pályának egy a fényképezőgép helyzetének 
megfelelően korrigált vetiiletét. A pontok a bumeráng 
tizedmásodpercenkénti helyzetét mutatják. A számítá
sokat addig folytattuk, amíg a bumeráng több, mint 
két méterrel az indulási pont alá ereszkedett. Különböző 
kezdeti feltételekkel próbálkoztunk, amíg a fényképezett 

pályához hasonlót kaptunk eredményként.
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szebb repülhet, de nem tér vissza. A visszatérő 
bumerángok, melyek száma lényegesen kisebb, 
majdnem kizárólagosan játékeszközök.

Valójában a dolgok nem ennyire egyszerűek. 
Ausztráliában sokféle ősi fegyver létezik, köztük 
számos bumerángszerű, így nem lehet éles 
különbséget vonni a bumerángok és a különböző 
hajító vagy ütő dorongok között. Hasonló a hely
zet a harci és visszatérő bumerángoknál is. A bu
meráng alakja az egyes törzseknél más és más, 
sőt az Ausztrália északi partján élő törzsek né
melyike nem is ismeri a bumerángot. Azon a 
viszonylag kevés helyen, ahol találtak visszatérő 
bumerángot, harci bumerángok is voltak. A bu
meráng egy szokatlan típusa, amely csak Auszt
rália északkeleti részén található, két egyenes 
fadarab keresztként összeerősítve: egész szépen 
visszatér eldobójához.

Hogy egy bumeráng visszatérő vagy nem, ezt 
nem mindig lehet alakjából eldönteni. A vissza-

4. ábra. A szerző bumeráng gyűjteménye, amely (saját - 
készítésű bumerángok mellett) tartalmaz egy ősi ausztrál 

törzs által készített akácfa bumerángot is (a).
b) falemezből készült profilú tipikus jobbkezes bu

meráng.
c) falemezből készült szimmetrikus alakú „kétkezes” 

bumeráng.
d) különösen könnyű balsa-fából készült kereszt bu

meráng szobai használatra.
e) nyolckarú alumíniumlemezből készült bumeráng. 

A kereszt bumeráng karjain két kis ólomdarab van gumi- 
szalaggal rögzítve. Ez kifelé mozgatható, így növelhető 
a bumeráng tehetetlenségi momentuma és ezzel a pálya 
átmérője. A karok elfordításával az alumínium bumeráng 
balkezessé tehető. Mind a nyolc karnak nulla az excentri- 
citása, így azt várnánk, hogy a mozgás irányára merőleges 
forgatónyomaték nulla (a szövegben T2). A bumeráng 
mégis „lefekszik” repülés közben, amit az örvényeffek
tusok okoznak. A fenti bumerángok mindegyike vissza

térő.

térő bumeráng rendszerint nem túl nagy, és a két 
karja közötti szög közelebb van a derékszöghöz. 
Egy ilyen bumeráng méretei: 10 — 30 hüvelyk 
hosszú iy2 — 2 hüvelyk széles és % — hüvelyk
vastag. A karok közötti szög 80 és 140 fok 
között változhat, a bumeráng súlya kb, 300 
gramm.

A legtöbb bumeráng jellegzetes banánszerű 
alakjának nem sok köze van a visszatéréshez. 
X, V, S, T, H, Y (valószínűleg az abc más betűi 
is megfelelnek) alakú bumerángok is elég szépen 
visszatérhetnek. A lényeges pont a kar kereszt- 
metszete, melynek hasonlóan a repülőgép szárny
profiljához, domborúbbnak kell lennie egyik ol
dalon, mint a másikon. (5. ábra). Csak stabilitási 
okai vannak, hogy a bumeráng többé kevésbé 
síkbeli alakzat. Készítésének talán legmegfelelőbb 
módja: egy darab természetes fát a rostok vo
nalát követve görbére faragni. Más anyagokat 

- falemez, műanyag, fém — használva sok egyéb 
lehetőség kínálkozik.

Hogyan kell eldobni egy visszatérő bumerán
got ? Egyik végét jobb kezünkkel fogva függő
legesen felfelé tartjuk, úgy hogy a domborúbb 
oldala legyen balra. Két lehetőség van: a szabad 
vége előre — ez a gyakorlat az ausztrálok kö
zött vagy hátra mutathat, csupán egyéni ízlés
től függően. Most jobb karunkat vállunk mögé 
visszük és a bumerángot vízszintesen vagy kissé 
fölfelé elhajítjuk. Sikeres dobásához két dolog 
fontos. Egyrészt az eleresztés pillanatában a bume
ráng síkja legyen közel függőleges, vagy kissé 
jobbra hajló, de semmi esetre sem vízszintes, 
másrészt a bumerángot gyors forgásba kell hozni. 
Ez úgy érhető el, hogy karunk hajító mozgá
sát eleresztés előtt hirtelen leállítjuk. Tehetetlen-

c

[meló erő IL)

5. ábra. A bumeráng keresztmetszete: a felső oldal kon- 
vexebb, mint az alsó (a), 

b) Három ilyen profil: az első egy ősi ausztrál bume
ráng lencse-alakú profilja; a másik két profil vezető éle 
tompa, akárcsak a repülőgép szárnya. Repülésnél (c) a 
levegő a szárnyra erőt gyakorol, amely két összetevőre 
bontható: az emelő erő L merőleges a sebességre, és a 
konvexebb oldal felé mutat: a visszahúzó erő a sebesség

gel ellentétes irányú.
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sége miatt a bumeráng forgásba jön, a pillanatnyi 
forgástengely jobb kezünkön megy keresztül, 
így egyidejűleg előremutató sebességet és szög- 
sebességet is szerez, a pálya kezdetén ez kb. 
60 mérföld/óra, ill. 10/s.

A bumeráng először elrepül, de pályája hamaro
san elgörbül balra vagy hátralelé. Ekkor széles, 
többé kevésbé kör alakú hurkot írhat le, majd 
valahol az eldobó lábához közel leesik, vagy le
esés előtt egy második hurkot csinál. Néha a má
sodik hurok jobbra görbül, úgy hogy az egész 
pálya nyolcas alakú. Nagyszerű látvány, ha a bu
meráng a hurok leírása után ismét egész közel 
kerül, elveszti sebességét, egy darabig néhány 
10 lábra kezünk fölött lebeg, majd mint a heli
kopter, lassan leereszkedik. A leírások azonban 
csak meglehetősen szegényes elképzelést adhatnak 
a valódi bumeráng repüléséről. Az embernek 
a szabad ég alatt kell állnia, hogy lássa ezt a nagy 
háromdimenziós jelenséget, hallja a bumeráng 
karjainak puha, periodikus, suhogó hangját, amint 
gyorsan mozognak a levegőben.

Minden bumerángnak megvannak a maga sajá
tos tulajdonságai: így könnyű eldobni, ilyen a 
pálya alakja, a lebegőképessége. Sőt egy bume
ráng is gyakran egészen különböző pályákat ír 
le aszerint, hogyan dobták el. A visszatérés pontos
sága nagy mértékben a hajító ügyességétől függ, 
akinek számításba kell vennie például a szél 
hatását. A pálya legtávolabbi pontja 120, leg
magasabb pontja 50 láb körül lehet, persze lehet 
ennél sokkal kevesebb is.

Hallottam, hogy modern ausztrál bumerángok
kal 300 láb távolság is elérhető tökéletes vissza
térés mellett. Sajnos ilyen nagy távolságot én 
nem tudtam elérni. Amikor nézzük a bumeráng 
repülését, gyakran úgy érezzük, hogy az kb 
fél percig tartott, noha az csupán 8 — 10 másod
perc volt.

Az előbbi általános leírásban hallgatólagosan 
feltételeztük, hogy a hajító jobbkezes és „jobb
kezes” bumerángot használt. Ha egy közönséges 
jobbkezes bumerángot repülése közben konvex 
oldaláról nézünk, a forgás iránya áz óramutató 
járásával ellentétes (6. ábra). Ilyen értelemben 
beszélhetünk a bumeráng karjának vezető és 
hátsó éléről. Egy ősi bumeráng mindkét éle 
többé kevésbé éles. A modern bumeráng vezető 
éle tompa, mint a repülőgép szárnyának vezető 
éle. Néha a karok egy kissé csavartak, így a ve
zető él a végeknél megemelkedik.

6. ábra. A vonalkázás a jobb- (a) és balkezes (b) bume
ráng vezető éleit mutatja. Mindkét bumerángnál a felső, 
konvexebb oldalt látjuk. A forgásirány a jobbkezesnél 
az óramutató járásával ellentétes, a balkezesnél egyező. 
Ellentétes forgásiránnyal egyik sem működik. A balkezes 
minden tekintetben — beleértve a röppályát is — tükör

képe a jobbkezesnek.

Az eddigiekből világos, hogy egy bumeráng 
csak egy forgásiránnyal működik. Ha az ellen
kező irányban forgatjuk, általában nem úgy repül, 
mint egy jó bumeráng. Ilyen jobbkezes bumeráng 
tükörképe viszont csak akkor repül jól, ha az 
óramutató járásával egyező irányban forog. A tü
körkép, a balkezes bumeráng balkezes dobók 
(mint magam) számára alkalmas. Minden szem
pontból, a pályát is beleértve, balkezes dobás 
balkezes bumeránggal pontos tükörképe rendes 
jobbkezes dobásnak. Ausztráliában vannak mind

7. ábra. Tipikus bumeráng pálya: az átmérő 90 láb, a 
maximális magasság kb. 30 láb. A kezdeti transzlációs 
sebesség kb. 60 mérföld/óra, a szögsebesség 10 fordulat/ 
s. A bumeráng kb. nyolc másodpercig marad a levegő
ben. A bumeráng tulajdonságaitól függően különböző 
alakú pályák lehetségesek; sőt egyazon bumeránggal 
is nagyon különböző pályák érhetők el, bár mindegyik 

átmérője közel azonos.

jobb-, mind balkezes bumerángok. Gondosan, 
szimmetrikus keresztmetszetet kialakítva „két
kezes” bumeráng is készíthető, ez mindkét módon 
egyformán jól működik.

Hogy kezdi az ember megérteni a visszatérő 
bumeráng e figyelemreméltó viselkedését ? Ter
mészetesen ilyen érdekes jelenség sok ember 
figyelmét keltette fel, nagyszámú cikket írtak 
róla. A cikkek legtöbbje kb. 1870 és 1920 között 
jelent meg, abban az időben, amikor az aerodi
namika még gyermekkorát élte. Ennek az iro
dalomnak csak kis töredéke nevezhető tudomá
nyosnak. Gyakran nem végezték el a legegysze
rűbb megfigyeléseket (repülési időtartam, pálya 
méretei), úgy, hogy a bumeráng fantasztikus sa
játságához sok esetben meglehetősen vad leíráso
kat fűztek. A jelenséget természetesen a bumeráng 
és a levegő kölcsönhatásával kell magyarázni; 
vákuumban a bumeráng is parabola pályán mo
zog. A probléma bonyolult természeténél fogva 
azonban a kölcsönhatás pontos számítása nehéz. 
Mindazonáltal vizsgáljuk meg a kérdést egy egy
szerű módon.

Ha vízszintes irányban függőleges forgási sík
kal dobjuk el a bumerángot, mindkét karja ke
resztülszeli a levegőt. A karok speciális profilja 
miatt a levegő erőt gyakorol rájuk, amely a la
posabb (vagy alsó) oldalról a konvexebb (vagy 
felső) oldal felé irányul. Ez az erő azonos a repülő
gép szárnyaira ható emelő erővel. Jobbkezes do-
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básnál az erő jobbról balra irányul a dobó hely
zetéből nézve. Ez az erő azonban magában nem 
elegendő ahhoz, hogy balra térítse a bumerángot.

A bumeráng egy karját mozgása alatt követve 
látni lehet, hogy ennek a levegőhöz viszonyított 
sebessége nem állandó. Ha a kar felfelé mutat, 
a bumeráng transzlációs sebessége hozzáadódik 
a forgásból származó kerületi sebességhez; amikor 
a kar lefelé mutat, a két sebesség ellentétes irányú, 
így az eredő sebesség kisebb lesz, bizonyos pont
ban eltűnik (8. ábra). Ezért a bumeráng karjá-

8. ábra. A bumeráng karjának a levegőhöz viszonyított 
sebessége nem állandó. Amikor a kar felfelé mutat a 
transzlációs sebesség hozzáadódik a kerületi sebességhez 
(v +  o, balra), ha lefelé mutat, ez a két sebesség ellen
tétes irányú, így a kar eredő sebessége kisebb (a — a, 
balra). Az aerodinamikai erő, amely a konvexebb oldal 
felé mutat, nagyobb mikor a kar felfelé mutat (középen), 
így a bumeráng általában nem csak egy jobbról balra 
ható erőt érez, hanem vízszintes irányú forgatónyoma- 
tékot is, amely a bumeráng felső részét balra dönti. 
Mivel a bumeráng gyorsan forog, úgy viselkedik, mint 
egy pörgettyű (jobbra). Amikor a pörgettyűre (ami egy 
szabad tengelyű forgó lendítő kerék) forgatónyomatók 
hat, az nem enged neki, hanem irányát változtatja 
olyan tengely körül, amely merőleges mind a rotáció 
tengelyére, mind a forgatónyomaték irányára. Ezt a 
mozgást hívják precessziónak. A bumeráng iránya balra 

forog.

ra ható aerodinamikai erő nagyobb, mikor az 
felfelé mutat, mint ellenkező esetben. Ezért a 
bumerángra nem csak egy jobbról balra irányuló 
erő hat, hanem egy vízszintes tengely körüli for
gatónyomaték is, amely a bumeráng felső részét 
balra igyekszik fordítani. Ezt az elfordulást 
ténylegesen nem észleljük, mert a bumeráng gyor
san pörög, és úgy viselkedik, mint egy pörgettyű.

Egy pörgettyűnek (ami nem több, mint egy 
gyorsan forgó lendítőkerék) az a tulajdonsága, 
hogy amikor forgatónyomaték hat rá, nem enged 
neki, hanem iránya változik olyan tengely körül, 
amely merőleges mind a rotáció tengelyére, mind 
a forgatónyomaték irányára; a bumerángnál 
az orientáció balra forog. Ezt a mozgást nevez
zük precessziónak. (Egyszerű példa a precesszió 
jelenségének kihasználására: valaki a kormányt 
elengedve kerékpározik egy kanyarban: balra 
hajolva az első kerék balra fordul.) így a bume
ráng iránya balra fordul, síkja fokozatosan növek
vő szöget zárva be pályájával, ha a gyorsan növek
vő erő nem kényszerítené, hogy a bumeráng síkja

ismét párhuzamos legyen a pályával. Az ered
mény, hogy a pálya balra görbül, a bumeráng 
síkja és a pálya által bezárt szög nagyon kicsi 
marad.

A gyakorlatban sokszor azt látjuk, hogy bár 
indulásnál a bumeráng síkja közel függőleges, 
a pálya végén az közelítőleg vízszintes. Másszó
val: a bumeráng síkja felső részével lassan jobbra 
fordul, a bumeráng „lefekszik”. Ez a viselkedés 
azt sugallja, hogy az átlagos forgatónyomaték 
tengelye nem pontosan vízszintes.

A fenti magyarázat durva, de a lényeges ele
meket tartalmazza: a repülőgépszárny és a pör
gettyű kombinálása a bumeráng viselkedésének 
alapja. Vizsgáljuk meg a kérdést részletesebben.

Mivel a röpfelületekre (repülőgép-szárnyakra) 
ható aerodinamikai erők eléggé ismertek, kényel
mes a bumeráng karját röpfelületnek tekinteni.

Egy ilyen szárny halad előre, ugyanakkor fo
rog a bumeráng tömegközéppontja körül. Fel
tételezzük, hogy a bumeráng síkjára merőleges 
irányban nincs mozgás. Kereszt alakú bumeráng
nál (helikopter légcsavarjánál) a tömegközép
pont a szárnyak metszéspontjában van, nem ez 
a helyzet azonban egy szokásos bumerángnál. 
I t t  az egyik kar megelőzi a tömegközéppontot, 
a másik követi azt (9. ábra). Mindkét kart „ex
centrikusnak” nevezzük, az excentricitás a kar
nak a tömegközépponttól való távolsága. Az előző

9. ábra. A keresztbumeráng (balra) tömegközéppontja a 
karok metszéspontjában van. A karok excentricitása 
nulla. A szokásos bumerángnál (jobbra) egyik kar meg
előzi a tömegközéppontot, a másik követi azt. A vezető 

kar excentricitása pozitív, a hátsóé negatív.

kar excentricitása pozitív, a követőé negatív. 
A szárny egy rögzített pontja légáramlatot érez, 
melynek nagysága és iránya folytonosan válto
zik. A légáramlat olykor a szárny profil hátsó 
élével szemben fiij hat, ami könnyen elképzelhető, 
ha nagy transzlációs sebességű lassan forgó bu
merángra gondolunk, és a lefelé mutató kart 
tekintjük. Milyen erők hatnak egy ilyen speciális 
módon mozgó röpfelületre ?

Először egyszerűbb esetet nézzünk: a röpfelü- 
let egyenesvonalú mozgást végez a levegőhöz 
képest állandó v sebességgel. (10. ábra). Az aero
dinamikai erőt két összetevőre szokás bontani: 
emelő (u-re merőleges) és visszahúzó (»-vei el
lentétes) erőre. Mindkettő w2-tel arányos. Ha a 
szárny nem merőleges a sebességre, v-nek van 
egy, a szárnnyal párhuzamos komponense, ennek
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10. ábra. A bumeráng karja repülőgépszárnyra hasonlít, 
amely egyenes vonalban a levegőhöz képest V sebességgel 

mozog.
a) a, szárny iránya merőleges a sebességre;
b) a sebességnek van a szárnnyal párhuzamos kompo

nense, amelynek nincs aerodinamikai hatása. Ezért F-t 
a szárnyra merőleges összetevőjével helyettesítjük, ezt 
hívjuk effektiv sebességnek: Eeff. Mind az emelő, mind 
a visszahúzó erő arányos (Feff)!-tel. A ej ábrán a bu
meráng karjának egy pontjában szerkesztettük meg az 
effektiv sebességet: vektoriálisan összegeztük a F transz
lációs és cü ■ r kerületi sebességet, így kapjuk az eredőt. 
Ennek a bumeráng karjára merőleges összetevője az ef
fektiv sebesség, Eeff.

nincs hatása, ezért v-t a szárnyra merőleges kom
ponensével, vagy a vef! „effektiv sebességgel” 
helyettesítjük. Ebben az esetben az erők (i’eff)2- 
nel arányosak.

Ismét a bumeráng karját tekintjük. Világos, 
hogy a kar minden pontjának transzlációs sebes
sége v. A levegőhöz viszonyított sebesség a forgás 
következtében minden pontra más és más, co 
szögsebesség mellett egy a forgástengelytől 
(amely a bumeráng tömegközéppontján megy 
át) r távolságra levő pontra a kerületi sebes
ség co ' r. A kar minden pontjában megszer
keszthető a v és co • r sebességek eredője.

11. ábra. Egy balra haladó és az óramutató járásával 
ellentétes irányba forgó bumeráng karra ható, emelő 
erő eloszlását (Feff)2 eloszlásából származtatjuk külön
böző kerületi sebesség/transzlációs sebesség arány mellett. 
Korábban említettük, hogy (Feff)2 értéke függ az adott 
pont helyzetétől és a kar pillanatnyi irányától. Ha rög
zített irány mellett kiszámítjuk (Feff)2 értékét a kar 
minden pontjában, majd ezt megismételjük miután a 
kar piciny szöggel elfordult és így tovább mindaddig 
míg a kar egy teljes fordulatot tesz, a középső és jobb
oldali ábrákat kapjuk. A felső eloszlás l hosszúságú, 
zérus excentricitású karra, az alsó l hosszúságú és 1/5 l 
excentricitású karra vonatkozik. Minél sötétebb az ár
nyékolás annál nagyobb (Feff)2 értéke. A (Feff)2 =  
=  állandó pontok vonalakkal vannak összekötve, az egy
ség co ■ l • V. A sávozott terület azt mutatja, hol érez 
a szárny hátsó élével szembe fújó légáramlatot. Az co • l/V 
arány 2 (gyors forgás) ill. 0.5 (nagy transzlációs sebesség). 
A diagram felső részének sötét árnyalása arra utal, hogy 
F-vel párhuzamos forgatónyomaték hat a karra. A zérus 
excentricitású kar diagramja (felül) teljes szimmetriát 
mutat, a pozitív excentricitású karnál (alul) ez nincs. 
Utóbbi esetben (Fefp2 legnagyobb értékei F  irányába 
tolódtak. Ez azt mutatja, hogy a forgatónyomatéknak 

van F-re merőleges összetevője.
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Ennek a karra merőleges komponense Veff. 
Természetesen a kar adott pontjában Veft értéke 
a forgás egy periódusa alatt folytonosan változik. 
Feltesszük, hogy a kar minden pontjának az emelő 
és visszahúzó erőhöz adódó járuléka minden pil
lanatban (Feff)2-tel arányos.

Nyilvánvaló, hogy (Feff)2 értéke függ a pont 
helyzetétől és a kar pillanatnyi irányától. Ha a bu
meráng kar irányát rögzítjük, és kiszámítjuk 
(Feft)2 értékét a kar minden pontjára, ezt meg
ismételjük miután a kart kis szöggel elforgattuk, 
és így tovább mind addig, amíg a kar egy teljes 
fordulatot tesz, a 11. ábrán látható eloszlásokat 
kapjuk. A diagrammokon a (Veff)2 =  állandó 
pontokat kötöttük össze. Az ábrák elképzelést 
adnak az emelő és visszahúzó erő eloszlására 
forgó és transzlációt végző bumeráng karnál 
a kerületi és transzlációs sebességek arányának 
különböző értékeire.

A diagrammok felső része sötétebben árnyé
kolt, mint az alsó -  ez nagyobb (Feff)2 értéket 
és így nagyobb emelő erőt jelent - így közvetle
nül látszik, hogy fellép egy átlagos forgatónyoma
ték, melynek iránya párhuzamos a transzlációs 
sebesség irányával (vízszintes a rajzon). 0  ex- 
centricitású karokra a diagrammok teljes szim
metriát mutatnak, nem ez a helyzet pozitív ex- 
centricitású karnál. I tt  a sötétebb rész előretoló
dott v irányában (negatív excentricitásnál az el
tolódás ellenkező irányú). Ez azt sugallja, hogy 
az átlagos forgatónyomatéknak van egy v-re 
merőleges összetevője is.

A következő, egy körülfordulásra átlagolt 
erőket és forgatónyomatékokat számítottuk: á t
lagos emelő erő L, átlagos forgatónyomaték T , 
ennek r-vel párhuzamos komponense T x (ez 
forgatja balra a bumerángot), v-re merőleges 
komponense T 2 (ez „fekteti le” a bumerángot), 
az átlagos visszahúzó erő D, amely csökkenti 
a transzlációs sebességet, és az átlagos TD forgató
nyomaték, amely csökkenti az co szögsebességet. 
Az adódik, hogy T 2 kivételével egyik sem függ 
az excentricitástól, T 2 arányos vele. A közelítő 
co- és v-függést (elég gyors forgásnál) a következő 
táblázat mutatja:

L  ~  co2 
Tx ~  co . v2 
Tt ~  co. v
D ~  oo. v 

T d ~ w2

(Az arányossági tényező függ a bumeráng karjá
nak alakjától.)

Ennyi szükséges az aerodinamikából. Az egész 
bumerángra ható erőket és forgatónyomatékokat 
úgy kapjuk, hogy összegezünk a karokra. Ellen
tétes excentritású karoknál T , értékei részben 
vagy teljesen megsemmisíthetik egymást. Meg 
kell azonban említenem, hogy egy valószínűleg 
nagyon fontos tényezőt teljesen elhanyagoltunk.

Ez az örvény. A bumerángkar, amely olyan le
vegőréteget keresztez, melyet már a vezető kar 
mozgásba hozott, nem olyan erőt érez, mintha 
„szűz” levegőn menne keresztül. Az örvény-ef
fektusokat rendkívül nehéz figyelembe venni, 
de plauzibilis, hogy a T 2 : T x arány növekedését 
okozhatják.

Elérkeztünk a fontos kérdéshez: hogyan mozog 
a bumeráng ilyen aerodinamikai erők és forgató
nyomatékok (és természetesen a gravitációs erő) 
hatására? Mint korábban említettük a T  átlagos 
forgatónyomaték a bumeráng, mint pörgettyű 
precesszióját okozza. Vessünk közelebbi pillan
tást a pörgettyűre. Ha a pörgettyű szögsebessége 
co, és T  forgatónyomaték hat rá, melynek iránya 
merőleges a forgástengelyre, a pörgettyű precesz- 
szálni fog egy, mind a forgástengelyre, mind 
a forgatónyomaték irányára merőleges tengely 
körül. A precesszió szögsebessége legyen Q. Q. 
oo, T  és a pörgettyű I  tehetetlenségi momentuma 
között egyszerű összefüggés áll fenn: ű  =  Tjloo. 
Láttuk, hogy T  a bumerángnál oo • v-vel, így 
a precesszió szögsebessége F/7-vel arányos. A pre
cesszió tehát nem függ co-tól, a bumeráng szög- 
sebességétől.

Tehetünk egy még meglepőbb megállapítást is. 
A precesszió szögsebessége F/I-vel arányos, az 
arányossági tényező a bumeráng alakjától függ. 
így írhatjuk: Q — c • v, ahol c a bumerángra 
jellemző paraméter. Ha a transzlációs sebessé
get kétszeresére növeljük, az irány változás két
szer gyorsabb lesz. A bumeráng változatlanul 
ugyanazon a görbén repül. Analógia: kerékpáro
zunk az országúton egy adott görbe mentén. 
Kétszer gyorsabban hajtjuk a pedált, kétszer 
gyorsabban forog a kormány, ami azt jelenti, 
hogy ugyanazon a görbén haladunk.

Ez durván szólva azt jelenti, hogy a bumeráng 
pályájának átmérője nem függ sem szögsebes
ségétől sem a transzlációs sebességtől, az többé 
kevésbé „be van építve” a bumerángba. Ezt 
a konklúziót egy kissé módosítani kell. A gravi
tációs erő hatására a bumeráng közelítőleg egy 
nagy gömb felületén mozog. Ennek a gömbnek 
az átmérője az ami „be van építve” a bumerángba. 
A pálya átmérője kisebb lehet, ha a pálya a gömb
felület alján van.

A bumeráng röppályájának méretei arányosak 
a tehetetlenségi momentummal. így ha valaki 
kis pályájú bumerángot akar készíteni (szoba
használatra), könnyű anyagot kell választania. 
Nagy pályát nehéz bumerángok írnak le, melynek 
karjai olyanok, hogy nem nagy az emelő és visz- 
szahúzó erő.

Az L  átlagerőt nem kell figyelembevenni a pá
lya számításánál, mert ideális esetben minden, 
a bumeráng síkjára merőleges irányban történő 
mozgás eltűnik. Továbbá a gravitációs erőnek 
csak a bumeráng síkjával párhuzamos komponense 
érdekes. Megfigyelésekből úgy tűnik, hogy a bu
meráng oo szögsebessége a v transzlációs sebes
séggel ellentétben nem változik jelentősen a re
pülés alatt. Ez megengedi, hogy elfeledkez-
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12. ábra. Különböző kezdő sebességgel (V) elhajított bumeráng elméleti pályájának három merőleges vetülete: 
madártávlat (balra), hajító mögötti nézet (középen), hajító jobb oldaláról való nézet (jobbra). Ha a kezdőse
bességkicsi (felül) a bumeráng nem tér vissza telyesen.Haa sebesség nő (középen és alul) a bumeráng hosszabb ideig 
marad levegőben. A pálya átmérője közel azonos minden esetben. A pontok tizedmásodperces időközönként mu

tatják a pályát.

zünk rn-ról (és a TD forgatónyomatékról), amikor 
a pályát számítjuk, egyedüli feltétel, hogy co 
elég nagy legyen. Végül a D átlagos visszahúzó 
erő, amely felemészti a bumeráng energiáját.

Minden rendelkezésünkre áll, ami szükséges 
az elméleti bumeráng mozgásegyenletének fel
írásához. Az egyenletek számítógépen numeriku
sán megoldhatók, megkapjuk a bumeráng se
bességét, irányát, helyét minden pillanatban,

feltéve, hogy beadunk a gépnek — a számító prog
ram mellett — két számsorozatot. Az első sorozat 
a bumeráng lényeges tulajdonságait határozza 
meg: ezek a számok nevezzük őket bumeráng 
paramétereknek: C, amely meghatározza a pre
cesszió szögsebességét és szoros kapcsolatban 
van a pálya méreteivel (nagyobb c kisebb pályát 
jelent), ß, amely a T 2 : T x arányt méri, és azt ha
tározza meg, milyen gyorsan „fekszik le” a bu
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meráng, és P, ami a visszahúzó erő mértéke. 
A másik sorozat az eldobás módját rögzíti (kezdeti 
feltételek): ezek v, ft (a bumeráng síkja és a víz
szintes által bezárt szög), és % (v irányának és 
a vízszintesnek a bumeráng síkjában bezárt szög) 
kezdeti értékei.

Néhány elméleti pályát számítottunk ilymódon, 
de hamarosan kiderült, hogy a bumeráng síkjára 
merőleges mozgások teljes elhanyagolása nem le
hetséges. A valóságban a bumeráng ideális pá
lyájánál alacsonyabban repül, ez a tendencia 
valóban gyakran látható, főleg a repülés végén.

13. ábra. A valódi bumeráng pályájának ^-függését 
mutatja ez a két holdfényben készített felvétel. & (a 
bumeráng síkja és a vízszintes által bezárt szög kezdeti 
értéke) kb. 20 fokkal kisebb az alsó képen, mint a felsőn. 
A fényképezett pálya a 12. ábra középső oszlopával 

hasonlítható össze.

Nagyon könnyű bumerángoknál ez a „lelógás” 
elhanyagolható, nehezebbeknél nyilvánvalóan nem. 
Az effektust figyelembevettük, kissé megzavarja 
az ideális mozgást.

Minden számított pályának bárom merőleges 
vetületét rajzolta le egy automata rajzoló. A raj
zok diszkrét pontokat tartalmaznak, ezek tized- 
másodperces időközönként mutatják a bumeráng 
egymás utáni helyzetét. A számítást minden pá
lyára addig folytattuk, amíg az elméleti bume
ráng több mint hat lábbal indulási pontja alá 
süllyedt. A három vetületet így választottuk: 
AF vetület (madártávlat), ZY  vetület (a hají
tó mögül), ZX  vetület (a hajító jobb oldalá
ról.)

A 13. ábra azt mutatja, hogyan változik adott 
bumerángnál a pálya alakja a kezdősebességtől 
függően.

Hogyan hasonlítható össze a számított pálya 
a valóságossal ? Ehhez szükséges, hogy megörö
kítsük a bumeráng helyzetét repülése alatt. 
Ezt két fényképezőgép segítségével lehet megtenni. 
A kezdeti feltételek ellenőrzéséhez bumeráng
hajító gép szükséges. Eddig még nem volt alkal 
mám ilyen kísérletet végezni, de sikerült rögzíteni 
a kísérleti bumeráng pályájának egy vetületét 
egy kamerával. A bumeráng szárnyának végére 
piciny elektromos lámpát erősítettünk, amelyet 
két sorbakapcsolt 1.5 voltos elem táplált, ezeket 
a bumeráng közepén levő üregben helyeztük el. 
(1. ábra). így a bumeráng repülése alatt elegen
dően erős fényforrást hordozott, ez éjjel fényké
pezhető volt. Az így meghatározott pályákat mu
tatják a fenti illusztrációk, a számított pályák 
állnak mellettük összehasonlítás céljából.

Mivel a kamera nem volt nagyon távol a hají
tótói, a trajektóriák azon részei, ahol a bumeráng 
közel volt a kamerához a felvételeken erősen 
nagyítottak. Ezt a távlati effektust figyelembe 
vettük a számított pályáknál. Az olvasó maga 
döntheti el kielégítőnek tartja-e az egyezést elmélet 
és kísérlet között. Mindenesetre az elmélet el
fogadhatóan reprodukálta a valódi bumeráng 
pályák általános alakját és jellegzetességeit.

FÉLVEZETŐ VEGYÜLETEK KRISTÁLYOSÍTÁSA NEM STÖCHIOMETRIKUS
OLVADÉKOKBÓL

1. Bevezetés

A félvezető vegyületek, melyek eddig ismeretlen 
anyagokkal, továbbá régen még szigetelőként 
szereplő vegyületekkel (pl. ZnS, SiC stb.) egyre 
szaporodnak, jelentős helyet foglalnak el a szilárd
test fizika kutatásában és úgy tartják őket számon, 
mint a jövő híradástechnikájának alapanyagait.

Az egyes anyagok megismeréséhez, az azokban 
létrehozható fizikai jelenségek tanulmányozásához

Hársy Miklós
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet

a legfontosabb követelmény nagytisztaságú, szer
kezetileg jól definiált minták, legtöbbször egy
kristályok előállítása. Számos a félvezető vegvü- 
leteknél észlelhető elektromos, lumineszcens, foto
kémiai stb. folyamat értelmezését gátolja az a 
tény, hogy a kül. kristályok növesztésének tech
nológiája és egyben az anyagokról alkotott fizikai
kémiai ismereteink hiányosak, sok probléma meg
oldását igénylik még. Jelen munkánk célja, hogy 
a félvezető vegyületek előállításának és kristálvo-
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sításának egy kevéssé ismert, de feltehetően pers
pektivikus metodikáját ismertessük az irodalom és 
saját tapasztalataink alapján, továbbá rámutas
sunk azokra a fizikokémiai folyamatokra, melyek 
további kutatást igényelnek. Ez a módszer a kris- 
tálynövesztés nem stöchiometrikus folyadék fázis
ból.

Mint ismeretes, igen sok félvezető vegyület ma
gas olvadásponttal rendelkezik, és ami még több 
technológiai problémát jelent, már jóval olvadás
pontja alatt jelentősen disszociál. Míg az elemi fél
vezetőket legelőnyösebb folyadék fázisból kristá
lyosítani, addig a félvezető vegyületek kristályai
nak előállítása stöchiometrikus vagy közel stöchio
metrikus olvadékokból rendszerint nagy nyomást 
és magas hőmérsékletet igénylő, bonyolult tech
nológiát követel. Ezen kívül számolni kell a szer
kezeti anyagok, főleg a tégely anyagának beépü
lésével a kristályrácsba. A fenti okok miatt igen 
sok kísérlet történt egyszerűbb, alacsonyabb hő
mérsékleteken megvalósítható kristálynövesztési 
módszerek kidolgozására. Ezek a technológiák két 
csoportra oszthatók:

1. Gáz fázis segítségével történő kristályosítá
sok.

2. Kristályosítások nem stöchiometrikus folya
dék fázisból.

Az első csoporthoz tartoznak a gáz fázist fel
használó módszerek (pl. a Frerichs módszer), a 
vákuumpárologtatáson vagy különböző transzport 
reakciókon alapuló kristályosítások.

A második csoporton belül négy típust külön
böztethetünk meg:

1. Hidrotermális kristálynövesztések
2. Kristályosítás nem stöchiometrikus olvadék

ból
3. Kristályosítás „idegen” fém oldatából
4. Kristályosítás fluxus anyagokban.
A legtöbb a természetben is fellelhető „félve

zető kristály”, elsősorban a kalkogenidek (szfalerit, 
wurtzit, galenit, cinnabarit stb.), hidrotermálisán 
jöttek létre. A geológiai folyamatok gyorsított és 
megfelelően tiszta terméket eredményező labora
tóriumi megvalósítása félvezető kristályok elő
állítására komoly technológiai nehézséget jelent.

Az egyes félvezető vegyületek, különösen a két
komponensű rendszerek fázisdiagramjai ismereté
ben megoldhatónak látszik néhány vegyület kris
tályosítása nem stöchiometrikus, elsősorban a fém 
komponensben gazdag olvadékok megfelelő hűtése 
útján. Annak ellenére, hogy számos félvezető binér 
rendszer fázisdiagramja ismeretes, keveset tudunk 
a liquidus fázist alkotó komponensek egymás közti 
kapcsolatáról, azaz az olvadékból alacsonyabb 
hőmérsékleteken kiváló vegyület ionok, molekulák 
formájában van-e jelen vagy atomokra bomlott-e 
szét. Ha ugyanis a liquidus fázisban a félvezető 
anyag vegyület formájában, lényegében oldott 
anyagként szerepel, úgy nincs éles határvonal a 
„saját” vagy „idegen” fémes olvadékok, továbbá 
a fluxus oldatok között. Valószínű azonban a 
kisebb-nagyobb mérvű dissziciáltság az olvadék
ban. Úgyszintén számolnunk kell az „oldószer”

és az „oldott anyag” kémiai kölcsönhatásával is, 
ezért az egyszerűbb rendszerektől a bonyolultab
bak felé haladva, igyekszünk a problémákra rá
mutatni és az eddigi eredmények alapján értel
mezni azokat.

2. Egyensúlyok félvezető rendszerekben

2.1. Binér rendszerek

A legismertebb félv. vegyületek a II I—-V és a
I I—VI típusú anyagok. Termodinamikailag és 
egyben méréstechnikailag lényeges különbség van 
a két vegvület-csoport között, nevezetesen a II 
VI vegyületek mindkét komponense viszonylag 
alacsony forráspontú, ellentétben a gallium és 
indium vegyületekkel, melyekben a fém gőznyo
mása még 1000 °C körüli hőmérsékleteken is el
hanyagolható.

1. táblázat

Elem Olvadáspont
°0

Forráspont
°0 Elem Olvadáspont

°0
Forráspont

°0

Zn 420 980 Ga 29,78 1983
Cd 321 765 In 156,4 2000
S 119 445 P .. .. 590 417
Se 217 685 As 814 610
Te 450 987

A stöchiometrikus vegyületeket zárt térben 
hőkezelve, minden hőmérsékleten létrehozható 
egy egyensúly a szilárd-gáz, ill. a folyadék-gáz 
fázis között. A GaP, GaAs, InP és InAs esetében 
tekintettel arra, hogy a fém komponensek még 
1000 °C körüli hőmérsékleteken is igen kis tenzió- 
val rendelkeznek, a gázi fázis gyakorlatilag a nem 
fémes elemekből áll. Hőkezeléskor tehát, első köze
lítésben, egy szilárd-folyadék-gáz egyensúlyt kell 
feltételeznünk:

MX(S)^ ±  M(f) + ± X i(g)

A  GaP és GaAs fázis egyensúlyait behatóbban 
Thurmond tanulmányozta [1], Ha megvizsgáljuk 
a Ga—As liquidus görbéje (1. ábra) mentén felvett 
egyensúlyi gőznyomásokat, felbontva azt a gőz 
fázist alkotó lehetséges komponensek (Ga, As, As2, 
As4) parciális gőznyomásaira (2. ábra) látható, 
hogy a gőz fázisban elsősorban As van. A stöchio
metrikus olvadék felett 0,976 atm. egyensúlyi 
nyomás jön létre. A gőz fázis gyakorlatilag As4 
(PASi =  0,902 atm.) és As2 (PAS2 =  0,074 atm.) 
molekulákból áll. A Ga és As (atomos) gőznyomása 
kevesebb mint 1 () 1 atm.

Hasonló jellegű egyensúlyi görbékkel rendelkez
nek a többi intermetallikus vegyületek is.

A különböző fázisdiagramok alapján megálla
píthatjuk, hogy minél magasabb hőmérsékleten 
van egy félvezető vegyület, annál nagyobb a 
szilárd fázissal egyensúlyt tartó gőznyomás. Az 
anyag felett kialakuló gőz térben gyakorlatilag
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1. ábra. A GaAs liquidus görbéje

váló szilárd fázisban. Híg oldatok esetében, azaz a kris
tályosítási hőmérséklet csökkentésével, tökéletesebb kris
tályok növeszthetők.

GaAs esetében a szilárd fázisban létrejövő vakanciák 
száma arányos a szilárd fázis feletti As atomok gőz nyo
másával. (Természetesen ezzel azonos számban jönnek 
létre a neutrális gallium vakanciák is.)

PAs =  k • Vas =  k - VÖa

Legnagyobb a P As a legmagasabb hőmérsékleten, azaz 
a stöchiometrikus összetételű olvadék felett. Ettől eltérő 
összetételű olvadékok esetében az atomos As nyomása 
csökken, különösen a fémben gazdag, nem stöchiomtri- 
kus összetételek irányában. 980 °C-on (az olvadék közel 
10 mól % GaAs-et tartalmaz) az As gőznyomás három 
nagyságrenddel kisebb és így ennek megfelelően kevesebb 
vakanciát tartalmazó, lényegesen tökéletesebb kristályok 
választhatók ki (1. és 2. ábra). A I I—VI vegyületek fázis 
egyensúlyainak tanulmányozását nagymértékben nehe
zíti mindkét komponens viszonylag nagymértékű illé
kony sága, . Zárt térben a I I—VI vegyületek hőkezelésekor 
egy szilárd-gőz egyensúly jön létre, ahol a gőz fázisban, 
különösen alacsonyabb nyomások esetén, teljes disszo
ciációt kell feltételeznünk:

2 M (X> 2 M (g) +  X 2(g)

1200 HOO 1000 900 800 °C

L__ I___ i_ _l___Ks__i___ \SN\
6-5 70 7-j 8 0  RS 0 0  9-5 100

ioYr, °k
2. ábra. A gőztér alkotóinak egyensúlyi gőznyomása a 

GaAs liquidus görbéje mentén

csak a disszociált vegyület komponensei vannak 
jelen. A gallium, indium foszfidok, arzenidek ese
tében a lényegesen illékonyabb arzén, foszfor, a 
II—VI vegyületek esetében mindkét komponens 
részt vesz a gáz fázis kialakításában.

Nem egyensúlyi körülmények közötti hőkezelé
sek során az anyagból mintegy kidesztillálható, 
részben vagy teljes egészében a jobban párolgó 
komponens. A vákuum szublimációval készített 
rétegek általában nem stöchiometrikusak, rend
szerint a nehezebben illó fém komponensben gaz
dagabbak.

Egyensúlyi viszonyok között, mint pl. az olvadékból 
történő kristályosítások zárt rendszerben, szintén számol
nunk kell az anyag esetleges bomlásával. A behatás során 
a már megszilárdult fázisból a gáztérbe kilépő atomos kom
ponensek helye mint neutrális vakancia jelenik meg a ki-

A reakcióegyenletből adódik, hogy az egyes komponen
sek parciális gőznyomásai nem függetlenek egymástól. 
A reakció konstans a komponensek aktivitásai, ill. ezek 
parciális gőznyomásainak szorzataként fejezhető ki:

K P =  Pm2 • Px2

Mérni viszonylag egyszerűen a totális gőznyomást 
lehet, mely a parciális gőznyomások összege:

P  tot =  Pm +  Px2

Megmérhető továbbá a T —x diagram, vagyis a liquidus 
görbe, melyet a különböző összetételek olvadáspontja 
határoz meg.

A II—VI vegyületek disszociációs viszonyairól 
a legbővebb áttekintést Goldfinger és Jeunehom- 
me [2] munkája adja. Ezen kívül számos közle
mény foglalkozik az egyes anyagok gőznyomás 
méréseivel. Az egyes I I —VI vegyületek log Kp [3] 
hőmérséklet függése a 3. ábrán látható.

3. ábra. A I I —VI vegyületek log Kp-hőmérséklet össze
függése
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Kristálynö vesztési szempontból a liquidus gör
bék, illetve az ennek megfelelő P —T diagramok 
a legérdekesebbek. Ilyen szempontból talán a leg
alaposabban vizsgált anyag a Cd—Te rendszer, 
melynek diagramja a 4. ábrán látható.

4. ábra. A Cd—Te rendszer fázisdiagramja

A ZnS rendszernek csak egy pontja ismeretes, az olva
dáspont (1830 °C). A ZnTe rendszert kivéve a többiről 
is csak hiányos adatok állnak rendelkezésünkre, de a li
quidus görbék közel azonos lefutásúak.

A III—-V vegyületek szublimációjakor a gőz 
fázist gyakorlatilag a nem fémes komponens mole
kulái alkotják, azaz a szublimációt megelőzi a 
vegyidet disszociációja. A II—VI vegyületek párol
gását szintén gyakorlatilag teljes disszociáció 
kíséri. A gáz fázisban sem kalkogenid molekulákat, 
sem Te atomokai még tömegspektrográfiás mód
szerrel sem lehetett kimutatni.

A szilárd vagy folyékony II I—V, ill. I I—VI 
fázis felett kialakuló gáz tér minőségi összetétele 
gyakorlatilag ismertnek tekinthető. A vegvület 
molekuláinak parciális gőznyomása, extrém nagy 
nyomás viszonyok kivételével, elhanyagolható, a 
gáz fázis a disszociált komponensekből áll.

A nem stöchiometrikus kristályosításokat, már 
csak azért is, mert ez az egyik jelentős érv alkal
mazásuk mellett, vákuumban, illetve általában 
1 atm-nál kisebb gőznyomású rendszerekben hajt
ják végre. Természetesen a technológiai szempont
ból elhanyagolható alacsony nyomású, vákuum- 
rendszer gőz tere azért a kristályok félvezető 
tulajdonságait még befolyásolhatja és erről nem 
szabad megfeledkeznünk, de azért a legfontosabb 
az olvadék fázis összetétele és az olvadék-szilárd 
fázis összetételének változása a hőmérséklet csök
kenésével, a kristályosodás során. Jelenleg azon
ban még egy olyan termodinamikai analízissel 
sem rendelkezünk, mely egy félvezető vegvület 
olvadékának viszonyaival foglalkozna.

Ha egy tipikus liquidus görbét megvizsgálunk 
(4. ábra), a következőket olvashatjuk le róla: 
A liquidus görbe legmagasabb hőmérsékletű pontja 
a stöchiometrikus vegvület jól definiált olvadás
pontja. Ettől a ponttól kiindulva jobbra, ill. balra,

még egészen jelentős összetétel változások esetében 
is, a szilárd fázis olvadáspontja viszonylag lassan 
csökken, majd a zömmel Cd-ot vagy Te-t tartal
mazó olvadékok felé rohamosan esik.

Az alkáli halogenidek (a tipikusan ionos kristá
lyok) olvadékaiban a komponensek ionok alakjá
ban vannak jelen, mint ezt vezetőképességi méré
sekkel jól lehet detektálni. A tipikus kovalens kö
tésű gyémánt rácsát atomok alkotják. A tiszta 
kovalens kötésű anyag olvadéka szintén atomok
ból áll.

A II I—V vegyületek és ZnS típusú kristályok
ban jórészt kovalens jellegű kötések vannak a leg
többször köbös kristályrácsban.

Adataink vannak halogenidek „saját” fémben 
történő oldódásáról [5]. Érdekes megemlíteni a 
IIB fémek halogenidjeinek olvadását, illetve oldó
dását. A Zn-, Cd- és Hg-haloidok olvadáspontju
kon eléggé rossz elektrolitok és csak jóval olvadá
suk feletti hőmérsékleteken válnak jó vezetőkké, 
azaz disszociálnak teljesen.

Jól ismert, hogy a HgCl2 fém higanyban Hg2Cl2- 
vé alakul. Hasonló „szubhaloidok” jelenlétét 
sikerült kimutatni ZnCl2—Zn és CdCl2—Cd rend
szerekben, mikoris ZnCl, ill. CdCl molekulák, 
asszociált láncok alakulnak ki az olvadékban. 
Hasonló módon a periódusos rendszer V. osz
lopába tartozó Bi, monoklorid formájában oldó
dik BíC13 olvadékban.

Mit lehet mondani ezen hiányos adatok, tenden
ciák alapján a félvezető olvadékok természetéről? 
Lorenz [4] véleménye a CdTe rendszerrel kapcso
latban az, hogy a stöchiometrikus olvadék való
színűleg nagymértékben asszociált, és a tiszta 
komponensek közelében az olvadék atomokat 
vagy ionokat tartalmaz.

Feltételezzük, hogy egy ZnS típusú kristály 
olvadásakor először a kristályrács bomlik fel, és a 
vegyület többé-kevésbé rendezett (irányított, vagy 
asszociált) molekuláris állapotba kerül.

Ha az olvadékban stöchiometrikusnál több fém 
van jelen, valószínűleg „szub” vegyület jellegű 
komplexumok képződnek, melyek olvadáspont
juk szempontjából nem sokban különböznek a 
tiszta vegyülettől, vagyis a fölös fém kvázi beépül 
a molekuláris szerkezetbe. Tovább „hígítva” az 
olvadékot az olvadáspont rohamosan közeledik 
a tiszta fém olvadáspontjához és az olvadék mint 
oldat viselkedik.

Hogy a kevés tellurt tartalmazó kadmium ol
vadékban a Te vegyület, atomok, vagy ionok 
formájában van jelen, eldöntetlen kérdés.

Ha a vegyület kovalens jellegéből indulunk ki, 
úgy a kristályrácsban a fém parciálisán negatív, 
a tellur pozitív töltéssel rendelkezik:

Cd<2-> : Te(2+)
Tökéletes ionos kötés esetén pozitív kadmium, 

ill. negatív tellur ionok alkotják a vegyületet:
Cd2+ Te2“

Kíséreljük meg figyelembe venni egyéb binér 
és ternér rendszereket is, azaz olyan híg fémes
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„oldatokat”, melyekben saját, ill. idegen fémet 
tartalmazó félvezető vegyületet „oldottunk” fel.

Az olvadékban két ellentétes erő működik:
1. A vegyületet összetartó kovalens jellegű kap

csolat
2. A vegyületet ionos disszociációra késztető erő.
A fém olvadékot gyakorlatilag szabad elektro

nokkal rendelkező fém „ionok” alkotják. Az olva
dékba bevitt molekulát szorosan körülveszi a fém 
olvadék. A szabad elektronfelhő részben biztosí
tani tudja a nagyobb elektronaffinítású nem fémes 
komponens nemesgáz konfigurációjának kialaku
lását, gyengítvén a kovalens kapcsolatot, másrészt 
képes leárnyékolni az ionos jellegű kötést is.

Kristálynövesztési szempontból ideális estben 
híg fémes oldatban az oldott vegyület, az anyagi 
minőségtől függően, ionok vagy molekulák alakjá
ban van jelen. Az olvadék feletti gőznyomást gya
korlatilag az olvadékból kilépő fém atomok bizto
sítják. Hasonló képet alkothatunk a vegyület 
túlnyomó részt nem fémes komponensből álló ol
vadékairól is. Az olvadék szerkezetéről bővebbet 
hiányos ismereteink miatt nem mondhatunk.

2.2. Több komponensű rendszerek
Három vagy több komponensű fémes olvadékok

ban kémiai kölcsönhatásokkal is kell számolnunk. 
A legeg3Tszerűbb eset, ami egyúttal lehetetlenné 
teszi adott rendszerben a feloldandó vegyület kris
tályosítását, a szubsztituciós reakció. Jellegzetes 
példa erre a CdS galliumos „oldata” [6]. Az olva
dék hűtése során GaS szilárd fázis válik ki:

Ga +  CdS -  GaS +  Cd

Nyilvánvaló, ha a reakció termék stabilabb, 
minden esetben hasonló jellegű folyamatra lehet 
számítani.

Olyan ternér rendszerekben, melyekben szub
sztituciós reakcióról első közelítésben beszélni nem 
lehet (az oldandó vegyület jóval stabilabb, mint 
az esetleges szubsztituciós termék) félvezető szem
pontból fel kell tételeznünk egy kémiai egyen
súlyt a nagy mennyiségű oldószer és a kristályo
sítandó vegyület között:

S  +  M X  ^=±SX + M
ahol S a fémes oldószer, MX az oldandó vegyület.

A hőmérséklet függő reakció konstans (mivel az 
oldószer koncentrációja állandónak vehető), a 
következőképpen fejezhető ki:

K  =
[MX]

Ha K értéke megfelelően kicsi, a szilárd fázis a 
két vegyület szilárd oldataként válik ki. Példa 
erre a ZnS—Ga rendszer [6—10], melyre a későb
biekben visszatérünk. A kémiai egyensúlyból 
gyakorlati szempontból azonnal látható, hogy 
megfelelően tiszta terméket fém (M) feleslegben 
lehet az olvadékból kiválasztani. Ilyenkor a kémiai 
egyensúly balra tolható el.

3. Félvezető vegyületek oldhatósága fémekben

A binér rendszerek oldékonysági viszonyai a III— 
V és a II—VI típusú vegyületek esetében a már 
ismertetett liquidus görbékről leolvashatók. Idegen 
oldószerre vonatkozó oldékonysági görbe ez idők 
szerint csak néhány ternér rendszerre ismeretes.

A legtöbb ilyen jellegű mérést Rubenstein közölt 
GaAs-el és a I I—VI típusú vegyületekkel kapcsolatban. 
Oldékonysági méréseinél az ún. magas hőmérsékletű 
szűréses módszert alkalmazta. Ismert súlyú fémet és 
oldandó kristályt egy védőgázzal oxigénmentesített 
kvarocsőbe helyezett és egy tetszőleges hőmérséklet be
állítása után addig tartotta ezen a hőmérsékleten a rend
szert, míg telített oldatot nem kapott. Ezután az olvadék
ba merülő termoelem és az arra erősített szűrő segítségé
vel kiemelte a föl nem oldott kristályt. Ennek tisztítása, 
majd visszamérése útján lehetett meghatározni az egyes 
hőmérsékletekhez tartozó oldékonysági adatokat.

A II—VI vegyületek oldékonysága Bi-ban [11] 
az 5. ábrán látható.

Egy adott fémben, mint ez megfigyelhető a gra
fikonokon, a különböző anyagok, oldékonysága 
más és más. Ha a I I—VI vegyületek képződéshőit 
(2. táblázat) és oldékonysági görbéit (5. ábra), 
vagy a III—V vegyületek kötési energiáit (3. táb
lázat) és oldékonyságukat galliumban, ill. indium- 
ban (6. ábra) vetjük össze, megállapíthatjuk, hogy 
minél „stabilabb” egy vegyület, annál gyengébben 
oldódik egy bizonyos fémben.

5. ábra. I I—VI vegyületek oldékonysága Bi-ban

2. táblázat

A Zn és Cd-kalkogenidek 
képződéshői (2)

Vegyület comp. j —H° f (295 °K 
Kkal/mol.

ZnS 48,5
ZnSe 39
CdS 38
CdSe 32,5
ZnTe 26
CdTe 24

3. táblázat

A III—V vegyületek 
kötési energiái (12)

Vegyület comp. EsKkal/mol.

GaP 58,2
GaAs 45,0
GaSb 41,6
InP 46,6
InAs 35,8
InSb 33,3
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6. ábra. A gallium és indium foszfidok, arzenidek, anti- 
monidok liquidus görbéi

Mivel két anyag azonos liquidus görbével nem igen 
képzelhető el, ezért homogén elegykristályok nem kris
tályosíthatok fém olvadékokból. Ha ugyanis egy olvadék 
két vegyületet tartalmaz, a hőmérséklet csökkentésével 
a két anyag saját oldékonysági görbéjének megfelelően 
válik ki az oldatból. A különböző oldékonysági görbékből 
az adódik, hogy különböző hőmérsékleteken a szilárd 
fázisba kerülő anyagok aránya különböző, azaz a termék 
inhomogén lesz.

4. Kristálynövesztési módszerek nem stöchiometrikus 
fém olvadékokban

Annak ellenére, hogy csak néhány fém-félvezető 
vegyület oldékonysági viszony ismert és a nem fé
mes oldószerekben lejátszódó folyamatokról szám
szerű adataink alig vannak, igen sok anyag kris
tályosítását kísérelték meg nem stöchiometrikus 
olvadékokból több-kevesebb sikerrel. A követke
zőkben megkíséreljük a jellegzetes félvezető vegyü- 
letek kristályosítási módszereit, a kül. technoló
giákat ismertetni.

4.1. Kristályosítás galliumban és indáimban
A gallium és az indium a kristálynövesztési szem
pontból igen hasonló, a célnak kiválóan megfelelő 
fémek. A gallium olvadáspontja 29,78 C°. Az ol
vadék hajlamos hosszú ideig túlhűtött állapotban 
maradni. Ez a tulajdonsága lehetővé teszi az oldó
szer és a kristályosított anyag elválasztását szű
réssel szobahőmérsékleten is. Az indium olvadás
pontja 156,4 °C. Mindkét fém gőznyomása 1000 °C 
körüli hőmérsékleteken is gyakorlatilag elhanya
golható, ezért lehetőség nyílik számos vegyület 
vákuumban vagy alacsony nyomáson történő 
kristályosítására gallium, ill. indium oldószerek 
felhasználásával.

4.1.1. Kristályosítások homogén hőzónában
A legegyszerűbb technológiát jelenti az oldószer 
és a kristályosítandó anyag vákuum alatti lezárása 
egy kvarc ampullában, majd ennek hőkezelése 
homogén hőzónában addig, míg a kristályosítandó

anyag teljesen fel nem oldódik. Ezután az olvadé
kot egyenletes ütemben (5—50 °C/óra) hűtik, 
minek eredményeként az anyag kristályosodása 
megtörténik. Egy ilyen homogén hőzónás beren
dezést a 7. ábra mutat be. Az anyag oldódását 
keveréssel, célszerűen vibrátor alkalmazásával 
lényegesen gyorsítani lehet. Homogén hőzónában 
történő hűtéssel sikerült kristályosítani gallium
hói többek között ZnS-ot, ZnSe-t, ZnTe-ot, 
GaP-ot, GaAs-et, indiumból ZnS-ot, ZnSe-et, 
ZnTe-ot és CdS-ot [6, 13—15].

A fenti konstrukcióval nemcsak az egyes anya
gok átkristálvosítását lehet megoldani, hanem 
azok szintézise is megvalósítható az oldószer 
jelenlétében, megelőzvén a kristályosítás folyama
tát.

A GaP szintézisével és kristályosításával kapcsolatban 
Gorjunova és munkatársai végeztek beható vizsgálatokat. 
A kvarc ampullába nem GaP-ot zártak le, hanem 3 — 
15 at% vörös foszfort a gallium oldószerhez viszonyítva. 
400—500 °C-on erőteljes vibráció alkalmazásával a fosz
for lereagált a galliummal, majd a képződött GaP-ot 
a hőmérséklet további emelésével 1000 —1200 °C-on 
feloldották a gallium feleslegben. A kristályok képződését 
7—120 °C/óra hűtési sebességek között tanulmányozták. 
A kivált néhány mm-es dendrites lapokat vákuumszűrés
sel, majd cc HCl-es oldással választották el a galliumtól.

A GaP-hoz hasonlóan szintetizálni és kristályosítani 
lehet gallium és indium arzenideket, antimonidokat, de 
sikerült galliumban előállítani GaS-ot, Ga2Se3-et, indáim
ban InS-ot is [7],

A szintézissel egybekötött kristályosítás nem 
csak a binér, hanem a ternér rendszerekben is meg
valósítható. A szintézis feltétele, hogy az oldószer 
ne reagáljon az előállítandó vegyület komponen
seivel, azaz a kristályosítandó anyag lényegesen 
stabilabb legyen, mint az esetleg képződő gallium, 
ill. indium vegyület.

7. ábra. Kristályosítás homogén hőzónában
1. elektromos csőkályha,
2. kvarc ampulla,
3. fém, oldandó anyag,
4. kvarc bot,
5. vibrátor.
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Ily módon a legtöbb I I—-VI kalkogenid előállít
ható gallium vagy indium jelenlétében [7] Kvarc 
ampullába vákuum alatt lezárják az oldószert és 
a vegyidet stöchiometrikusan bemért komponen
seit. A szintézis hőmérsékletét mindig a legalacso
nyabban illó komponens forráspontja szabja meg, 
ui. a kvarc ampullás konstrukció néhány atm.-nál 
nagyobb üzemi nyomást nem enged meg. A ZnS 
kristályok szintézisének és kristályosításának tipi
kus hőkezelési programját indium jelenlétében a 8. 
ábrán mutatjuk be.

ján a dendritek habitusa egy vegyület esetében 
főleg az oldószer minőségétől függ. Az I. ábrán 
galliumból, indiumból és ónból növesztett jelleg
zetes ZnS kristályok láthatók. Galliumban gya
korlatilag csak tűk, indiumban oszlopok és lapok, 
ónban lemezek nőnek.

8. ábra. ZnS kristályok szintézise és kristályosítása 
indiumban [7].

Hőkezelési program

A kalkogenid kristályok elválasztása az oldószertől 
lényegesen nehezebb, mint a III—V vegyületeké. A me
chanikai szűrés után a kristályokra tapadt oldószert 
Hg-os mosással, H g(N03)2-os kezeléssel, majd a higany 
vákuumdesztillációjával lehet eltávolítani az anyag 
károsodása nélkül.

Homogén hőzónában a kristályok növekedésére 
a dendrites mechanizmus a jellemző. Mind a II I— 
V vegyületek [14], mind II I—VI és I I—VI kalko- 
genidek dendrites tűk, lapok formájában válnak 
ki a fém olvadékokból [6, 7], Tapasztalataink alap-

M'
1

M  -

I/C

I/A
I . ábra. Galliumból (a) indiumból (b, c,) és ónból (d) nö

vesztett jellegzetes ZnS dendritek
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4.1.2. Kristálynövesztés inhomogén hőzónában
Vákuumban lezárt vízszintes elrendezésű rend
szerekben elsősorban GaP és GaAs szintézisét és 
kristályosítását lehet megoldani. A horizontális 
kristályosítás elvét a 9. ábrán mutatjuk be. Két 
vagy (három) zónás kályhába helyezik a foszfort,

ábra). Ily módon elérte, hogy a hőkezelés során 
a tégely felső részében csak folyadék fázis legyen, 
melyből néhány mm-es kristályokat sikerült húz
nia. Az olvadék telítettségét a szűrő alatti GaP 
tömb biztosította. Hasonló módon GaAs kristályo
sítását is megoldotta. Wieland és Skalaski [17]

9. ábra. GaAs előállítása vízszintes rendszerben 
1. arzén, 2. lezárt kvarc ampulla, 3. csónak galliummal

és a fémet vákuumban lezárt kvarc csőben. A Tx 
zóna a rendszerben a legalacsonyabbhőmérsékletű, 
biztosítja a kívánt, de természetesen 1—2 atm-át 
meg nem haladó foszfor gőznyomást. A T2 hő
zónában játszódik le a foszfor és a csónakban el- 
h elyezkedő fém közötti reakció. A kályhának vagy 
magának az ampullának a mozgatásával az olva
dékot a T2-nél valamivel alacsonyabb hőmérsék
letű T3 zóna felé húzzák el, és a csónak hidegebb 
végén a vegyület kiválik.

Trumbore [16] szellemes módon húzott 700—- 
800 °C-on GaP kristályokat gallium olvadékból. 
Egy galliummal töltött kvarc tégelybe polikris- 
tályos GaP tömböt helyezett, melyet egy kvarc 
szűrő segítségével a tégely aljára szorított (10.

10. ábra. Kristályhúzás fém olvadékból 
1. a húzott kristály, 2. Ga GaP olvadék, 3. oldandó GaP, 

4. kvarc tégely, 5. kvarc szűrő

1
11. ábra. Vertikális kristályosító berendezés 

— 2. fűtőtestek, 3. foszfor, 4. lezárt kvarc cső, 5. gallium

függőleges elrendezésben szintetizált és kristályo
sított GaAs-et. Csúcsban végződő zárt ampullát 
mozgatott a 11. ábrán látható két hőzónás kály
hában lefelé ~  0,007 mm/perc sebességgel. A 
900 °C-on közel 10 mol% GaAs-et tartalmazó olva
dékból az ampulla csúcsában GaAs kristály vált 
ki.

Wieland módszerével majdnem azonos módon 
GaP növesztése is megvalósítható. Ennél a mód
szernél legtöbb esetben a kiváló anyag nem egy
kristály, hanem több összenőtt kristályból áll.

4.2. Kristályosítás egyéb fém olvadékokból

Amint a 2. és a fejezetben 3. is tárgyaltuk, a gal
liumon és indiumon kívül néhány más alacsony 
olvadáspontú fém is (Sn, Bi, Cd, TI, Pb) elvileg 
felhasználható oldószerként számos félvezető ve
gyület kristályosítására.

Ónból és talliumból Hársy [6] növesztett homogén 
hőzónában ZnS és CdS dendriteket. Carides és Fisher [18], 
akik leírták a Zn—Te fázis diagramját, megemlítik, hogy 
tellurban gazdag olvadékokból p-típusú ZnTe kristályo
kat lehet növeszteni. A Hg-ból elsősorban Hg kalkogeni- 
dek növeszthetők.

Hemmat és Weinstein [19] viszonylag bonyolult 
készüléket konstruáltak CdS kristályosítására Cd olva-
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dókból (12. ábra). A függőlegesen elhelyezett, zárt am
pullában levő Cd—CdS olvadékot egy meredeken csök
kenő hőzónába süllyesztették 2,5 mm/nap sebességgel. 
Az ampulla csúcsában polikristályos CdS tömb vált ki, 
míg a Cd felületén apró (0 ,1  mm) hexagonális lapok kép
ződését figyelték meg. Az egyelőre nem teljesen kielégítő 
eredmények ellenére úgy vélik, hogy hasonló módszerrel, 
de az optimális hőmérsékleti és húzási viszonyok beállí
tásával eredményesen lehet majd különböző kristályokat 
növeszteni fém olvadékból.

12. ábra. CdS növesztése kadmiumban
1 . kályha, 2. kvarc cső, 3. grafit tartó gyűrű, 4. ampulla, 
5. CdS—Cd olvadék, tí. CdS kristály, 7. mozgató szerkezet

4.3. Kristályosítás fluxus anyagokban
Az anorganikus só, illetve oxid vegyületek olva
dékából történő félvezető anyag kristályosításának 
elmélete szinte teljesen ismeretlen terület. A kü
lönböző kerámiák, üvegek, zománcok fázisdiagram
jaival az ezekkel foglalkozó hagyományos ipar
ágaknak megfelelően számos adat áll rendelkezé
sünkre, de a félvezető, vagy lumineszcens szem
pontból fontos anorganikus olvadékokban leját
szódó folyamatokról és az azokból kiváló szilárd 
fázisokról, mint nagytisztaságú félvezető anyagok
ról ismereteink alig vannak.

Régóta ismeretes a ZnS típusú luminoforok készítésé
vel kapcsolatban az ún. fluxus anyagok jelentősége. Az 
alkáli vagy alkáliföldfém halogenidek a kül. fényporok 
előállítása során elősegítik az aktivátorok beépülését a 
kristályrácsba. A fluxus anyagok szolgáltatják az ún. 
koaktivátorokat, nem fémes szennyezőket, melyek jelen
legi ismereteink szerint közvetve vagy közvetlenül lehe
tővé teszik az egyes lumineszcens centrumok kialakulását, 
illetve részét képezik azoknak. A lumineszcenciával fog
lalkozó irodalom általában figyelmen kívül hagyja a 
koaktivátorok fémes komponensét.

Az immár klasszikus foto-, ill. katodolumineszcens 
fényporok aktiválása 1000 °C körüli hőmérsékleteken tör
ténik. A hőkezelés során minden esetben jelentős szemcse
méret növekedést lehet megfigyelni, továbbá kimutat
ható az alapanyag kisebb-nagyobb mérvű bomlása, el
párolgása az izzított térből.

Az a felismerés, hogy egyes fluxus anyagok, elsősorban 
halogének vagy „aktív” halogént tartalmazó vegyületek 
(ZnCl2, NH 4C1, HC1 stb.) reakcióba lépnek számos fél
vezető vegyülettel, lehetővé tette a már széles körben 
alkalmazott különböző reakciókon alapuló kristály- 
növesztéseket.

Az izzítás során fellépő szemcseméret növekedést jól 
lehetett magyarázni a tiszta alapanyag kisebb méretű, 
azaz nagyobb fajlagos felületű és nagyobb mértékben 
párolgó részecskéinek a nagyobb szemcsékre történő 
átszublimálásával, melyet a fluxus anyagok, mint transz
portáló ágensek is elősegítenek.

Azt a tényt, hogy az egyes fluxus anyagok, mint oldó
szerek is számításba jöhetnek ZnS kristályok előállítására 
először Mita ismerte fel. A későbbiekben számos alkáli 
és alkáliföldfém halogenidet és egyéb sókat próbált ki 
ZnS kristályok olvadékos előállítására [20]. A vizsgált 
sók közül a KC1 bizonyult a legalkalmasabbnak kristá
lyok növesztésére.

A 10% ZnS-ot tartalmazó keverékből 200 °C-on vá
kuumban eltávolította a vizet majd az anyagot 1 0 0 0  — 
1200 °C-on oldotta fel. A hűtés sebességét 2 — 10 °C/óra 
között változtatta. Maximálisan 1 mm 0 -ű és 10 mm 
hosszú tűket és 0 ,8  mm 0  -ű hexagonális lapokat kapott. 
A kristályok 0,1—0,4 at% K-ot tartalmaztak.

A fluxus anyagokból történő növesztéseknél 
fokozottabban kell számolni azok korrodeáló 
hatásával és jelentős beépülésével a kristályokba. 
Mindezek ellenére azonban oxid-félvezetők növesz
tésére, melyek általában más módszerekkel igen 
nehezen kristályosíthatok, járhatónak látszik a 
fluxus anyagokból történő növesztési technika.

4.4. Speciális kristályosítási módszerek
A nem stöchiometrikus olvadékok felhasználásán 
alapulva két módszer kezd mindinkább elterjedni 
a félvezető kristályosítás és félvezető átmenetek 
készítése területén.

Nelson [21] epitaxiális kristálynövekedést tu
dott megvalósítani Sn—GaAs és Ga—GaAs olva
dékokban megfelelően tisztított GaAs alapkristály 
felületre. A 13. ábrán a készülék vázlatát mutatjuk 
be.

Csökalyha

"Grafit csónak 

- GaAs olvadék kristály

13. ábra. Epitaxiális kristálynövesztés Nelson módszerével

Hidrogénnel öblített csőkályhában egy grafit csónakot 
helyezett el. A csónak egyik végére az alapkristályt erő
sítette, a csónak másik végében helyezkedett el az ón és 
az oldandó GaAs. A GaAs oldását a kályha megdöntésével 
úgy végezte, hogy az oldószer az alapkristályt ne érje. 
Mikor a megfelelő mennyiségű GaAs feloldódott, hűteni 
kezdte a rendszert és úgy mozgatta a kályhát, hogy az 
olvadék elfedje a felerősített GaAs lapkát. A kívánt 
anyagmennyiség kiválása után a csónakot a kiindulási 
helyzetbe állította vissza lecsurgatván az olvadékot a már 
kialakult p-n átmenetről. A GaAs doppolása az oldó
szerbe bevitt megfelelő szennyezők segítségével történt. 
A jó minőségű epitaxiális kristálynövekedést az is bizo
nyítja, hogy az ily módon készített mintákból Nelson
nak laser diódákat sikerült kialakítani.
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A másik említésre méltó módszer a „Traveling 
Solvent Method” Mlawsky és Weinstein nevéhez 
fűződik [22]. Többek között GaP-on hoztak létre 
p-n átmenetet (14. ábra).

A módszer azon alapszik, hogy egy vékony 
oldószer réteget visznek fel az oldandó anyag 
felületére. Megfelelő meredek vertikális hőgra
diens biztosításával az oldószer oldja az anyagot, 
de közben az olvadék felületén kiválik, mint át-

Csókalyha^

LJ
Grafit fűtőtest

Termoetem 
Vörös foszfor

GaP egy kristály 
0/ Ga, in vagy Sn 

GaP forrás

Termoetem Elektródák vizhutessel
l t .  ábra. „Travelling Solvent Method”. Vándorló oldó

szeres módszer [22]

kristályosodott fázis. Ha az oldószer fölé egy egy
kristályt helyeznek, úgy fokozatosan nő rá epitaxi- 
álisan az oldandó anyag és közben az oldószer, mint 
egy vékony olvadék zóna áthalad a kristályosí
tandó vegyületen

Wolff és LaBelle [23] ZnO egykristályt növesztettek 
hasonló elvből kiindulva. Oldószerként PbfVot használ
tak. Pt tégelyben végezve a növesztést, lehetőség adódott 
nagyfrekvenciás hevítéssel biztosítani a meredek hő- 
gradienst. Berendezésükben 1 cm hosszú egykristályokat 
sikerült előállítaniok.

5. A gallium oldószer beépülése és természete ZnS 
kristályokban

Fémekből vagy fluxus anyagokból történő kris
tályosítások során az oldószer reagálhat az oldott 
anyaggal és be is épülhet a kristályrácsba.

A Rtg-analízissel vizsgált „tiszta” kristály fél
vezető szempontból jelentős mennyiségű szennye
zést tartalmazhat. Szükségesnek látszik meg
ismerni már csak a metodika használhatósága 
szempontjából is, hogy a kristályokban kimutatható 
szennyezők jó vagy rossz irányban befolyásolják 
az anyag tulajdonságait vagy esetleg teljesen kö
zömbösek egy bizonyos eszköz készítése céljából.

Kísérleteink során a ZnS—Ga rendszert tanul
mányoztuk behatóbban. A homogén hőzónába 
növesztett ZnS dendrites tűk alakjában vált ki 
a galliumos olvadékból. Rtg felvételekkel csak a 
tiszta köbös ZnS vonalait tudtuk detektálni, 
spektroszkópiailag viszont a kristályokban 1 g 
ZnS-re 6 ■ 10 3 g galliumot lehetett kimutatni.

A mintákban meghatározott gallium több for
mában lehet jelen: A ZnS-al homogén fázist (olda
tot) képezhet, vagy külön fázisként, zárványok

alakjában válhat ki. Kémiai szempontból vagy 
elemi galliummal vagy galliumszulfiddal kell szá
molnunk.

Különböző maratási, szelektív oldási kísérlete
ket végeztünk és mikroszkópos vizsgálatnak vetet
tük alá az egyes mintákat. ZnS mellett megjelenő 
külön fázist sem polarizált, sem normál fény meg
világítással sem tudtunk kimutatni, tehát minden 
valószínűség szerint szilárd ZnS-gallium oldattal 
állunk szemben.

Feltételezésünk szerint az olvadékban kémiai 
egyensúly jön létre a nagymennyiségű oldószer 
és a ZnS között:

ZnS +  Ga ^  GaS +  Zn

Kérdés, hogy mennyire lehet ezt egyéb adatok
kal alátámasztani? ESR-át nem sikerült a kristá
lyokban létrehozni gerjesztés nélküli állapotban, 
ami a fémes gallium jelenlétét kizárja.

A reakció értelmében az oldószerben cink marad 
vissza a kristályosítás után. Ezt ki is tudtuk mu
tatni spektroszkópiailag.

Híg galliumszulfid olvadékokból GaS válik 
ki [7]. Ez is valószínűsíti az egyenletben szereplő 
GaS képződésének lehetőségét. Cink atmoszférás 
hőkezelésnek is alávetettük a gallium tartalmú 
kristályokat, azaz a kristályosodás során kialakult 
és befagyott kémiai egyensúlyt a ZnS képződés 
irányába toltuk el. A Zn felesleg hatására a kris
tályok megfeketedtek, fém gallium vált ki [9]. 
(A kivált fém sem ecetsavban, sem híg sósavban 
nem oldódott.) Hasonló jelenséget tapasztalt 
Wagner és Lorenz olvadékból növesztett ZnSe 
és ZnTe kristályok esetében is [15].

A fentiek alapján jogosnak látszik a kémiai 
kölcsönhatás feltételezése a gallium és a ZnS 
között és ezek szerint a kapott kristályokat a GaS 
szilárd ZnS-os oldatának kell tekintenünk.

A kristályokon végzett lumineszcens és elektro
mos méréseink szintén alátámasztják a szilárd 
oldat elképzelést, de egyúttal ez a kép megköny- 
nyíti néhány mérési adat értelmezését.

Ismeretes, hogy a kük módszerekkel előállított 
„tiszta” ZnS kristályok nagy (1010—1014ohm/cm) 
ellenállással rendelkeznek. A galliumból növesz
tett ZnS kristályok ellenállása hasonló nagynak 
adódott. A nagymértékű kompenzáltság az ionos 
alakban beépült, galliummal magyarázható.

A GaS-ot, helyesebben Ga2S2-t ugyanis egyenlő 
számban Ga+ és Ga3+ ionok alkotják. Ha az olva
dékban képződő galliumszulfid egy és három vegy
értékű alakban épül be a ZnS-ba, úgy a donor, 
illetve akceptor jellegű szennyezők egymást kom
penzálják, és a kristály vezetőképessége lényegében 
nem változik.

A beépült Ga a kristályok elektromos vezető- 
képességét első közelítésben nem befolyásolja, 
viszont a kristályok fluoreszkálásában kimutat
ható a jelenlevő gallium. Ha a kristályosítást 
stöchiometrikus ZnS felhasználásával végezzük, 
úgy a kristályok FL emissziójában a látható hul
lámhossztartományban, 3650 Á-ös Hg vonal ger



jesztés mellett két sáv figyelhető meg: egy 1,8 eV 
körüli vörös és egy 2,6 eV körüli kék maximummal 
rendelkező sáv (15. ábra). A kék maximumot az 
irodalom a cink hiányhely -f- halogén, ill. három 
vegyértékű fémion (pl. Al+ + +) asszociátumával 
hozza kapcsolatba, a vörös sáv pedig csak gallium 
jelenlétében jelentkezik, azaz a világító centrum
ban döntő szerepet játszik a kristályrácsba vala
milyen formában beépült gallium.

15. ábra. Galliumból növesztett ZnS kristályok emissziós 
spektruma 77 K°-on 3650 A-os Hg vonal gerjesztése mel
lett [8], Növesztés stöohiometrikus ZnS-ból kiindulva 

(a), kristályosítás Zn feleslegben (b)

Mikor a kristályok növesztését Zn feleslegben 
végeztük, megnehezítve a Ga2S2 képződését, gya
korlatilag eltűnt a kristályok fotolumineszcens 
vörös maximuma, de megmaradt az „önaktivált” 
kék emisszió. A specifikusan galliumhoz rendel
hető világítás a gallium ionok képződésének vissza
szorításával nem észlelhető, de a Ga3 +—ZnV 
asszociátumok ilyen körülmények között is kiala
kulnak.

Ezek az észlelések még további elektromos és 
optikai vizsgálatokat igényelnek a gallium szere
pének tisztázása érdekében ZnS kristályokban, de 
az eddigiekből is kitűnik, hogy nagytisztaságú 
kristályok olvadékból történő előállításakor az 
oldószer beépülésének mennyisége és a kristály- 
rácsban elfoglalt helye nagymértékben befolyá
solhatja a kristályok fizikai tulajdonságait.

6. Befejezés

Igyekeztünk összefoglalni a félvezető vegyületek 
nem stöohiometrikus olvadékokban történő elő
állításával kapcsolatos ismereteket. Látható, hogy 
ez a módszer mind elméletileg, mind technológiai
lag sok tennivalót igényel még.

Nagy egykristályok vagy jól felhasználható 
p—n átmenetek készítése érdekében, mint azt a
4.4. fejezetben ismertettük, megtörténtek az első 
lépések és megfelelően fejlesztett módszerek segít
ségével, inhomogén hőzónák alkalmazásával jó 
technológiai eredmények várhatók.

Igen keveset tudunk az olvadékokban lejátszódó 
folyamatokról, a kristályok növekedési mechaniz
musáról. Az a tény, hogy az oldószer kémiai köl
csönhatásba kerülhet a kristályosítandó anyaggal, 
és beépülhet a kristályrácsba, csak részben hátrá
nyos a metodika szempontjából. Várható, hogy 
megfelelő körülmények között a képződő kristá
lyokat irányítottan lehet majd szennyezni, a fél
vezető tulajdonságokat károsan befolyásoló folya
matokat pedig vissza lehet szorítani.
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INTERDISZCIPLINÁRIS INFORMÁCIÓ A FIZIKAI SZEMLÉBEN

Az interdiszciplináris kutatások szerepe a mai tudo
mányfejlődésben

Ma már a jelenlegi tudományfejlődéssel kapcsola
tos megállapítások egyik közhelyeként tartjuk 
nyilván azt a kijelentést, hogy korunkban a hagyo
mányos tudományhatárok rohamos benépesülésé
vel, az interdiszciplináris kutatások bámulatos ütemű 
térhódításával kell számolnunk. A közhelyekké 
válások mögött azonban nem mindig húzódik meg 
kellően mély tartalom. Fontos dolog a potenciali- 
tások időben történő észrevétele, de káros, ha 
ezeket már megvalósultakként értelmezzük, vagy 
ha felhagyunk a velük való foglalkozással még 
„lehetőség-stádiumukban”, nem követve és segítve 
valóságos kibontakoztatásukat. Nem elegendő 
annak belátása, hogy a mai tudományos problé
mák többsége, s éppen a legfontosabb feladatok 
megoldása tudományközi kooperációt, koordiná
ciót és komplex kutatást követel meg. Emellett 
tevékenyen oda kell hatni, hogy e tendenciák érvényre 
is juthassanak, a lehetőségek gyakorlatilag realizá
lódhassanak is. A tevékeny ráhatásnak sokféle 
(pl. tudománypolitikai, -irányítási, -szervezési- 
tervezési, -oktatási, -információs stb.) komponense 
van. Hátráltatja az interdiszciplináris kutatások 
fejlődését a tudományos minősítések és fokozatok 
jelenlegi — a „hagyományos” tudománystruk
túrára alapozott rendszere, a felsőoktatás meg
lehetősen merev „tantárgy-orientációja”, a tudo
mányok osztályozási-rendszerezési munkálatainak 
kidolgozatlansága, az irányítási-szervezeti-intéz- 
ményi formák olykor még korszerűtlen rendszere, 
az interdiszciplináris információ-nyújtásban meg
található bizonytalanság, hiányosság stb.

Egyik-másik interdiszciplináris kutatási terü
letnek ma már önálló publikációs fóruma van. 
Némely területen önálló tudományos és ismeret- 
terjesztő jellegű folyóiratok is indultak. Mind több 
monográfia jelenik meg az egyes interdiszcipliná
ris problémákról. De a fejlődés jelenlegi stádiumá
ban még fontos szerepet kell vállalniok e téren a 
,,hagyományos” tudományok információforrásainak, 
publikációs eszközeinek is.

Tanulságos annak nyomon követése, hogy miként 
látják el ezt a feladatot ma a különféle információs 
források. Az alábbiakban a Fizikai Szemlét kívá
nom az interdiszciplináris információközlés szem
szögéből elemezni.

Néhány számadat és ezek rövid elemzése
Az alábbi táblázatos összeállítás azt kívánja szemlél

tetni — a számadatok nyelvén —, hogy mit tett a Fizikai 
Szemle az utolsó öt évfolyamában az interdiszciplináris 
kutatások informálása, ismertetése terén. A publikációk 
számát illetően törtszámok azért szerepelnek, mivel az 
egyes interdiszciplináris közlemények a fizikán kívül 
nem csupán egy, hanem két vagy több kutatási területet 
is érintenek. Ennek megfelelően egyik-másik tanulmány 
szerepelhet 1/3, 1/2 vagy 3/4 súllyal (ill. tizedes törtben 
kifejezve és kerekítve: 0,3, 0,5 vágj- 0,8) valarnelj-ik
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„hagyományos” tudománj-nál. A táblázat csak a tanul
mányok adatait tartalmazza, „A fizika tanítása” ill. a 
„Könyvszemle” rovatokét nem. A közölt %-ok a ta
nulmányok összességére (ill. ezek egy évfolj-amon belüli 
teljes számára) vonatkoznak.

Maguk a „tisztán” fizikai jellegű tanulmányok 
is meglehetősen tág spektrumot mutatnak, nyomon 
követhető bennük a fizika szinte mindegyik disz
ciplínája, fejezete. A tanulmányok több mint 40 %- 
a kapcsolódik a fizika mellett más tudományokhoz 
is. Ez az átlag meglehetősen egyenletesen oszlik 
meg az egyes évfolyamokon belül is. A tanulmá
nyok csaknem egynegyede a fizikán kívüli ter
mészettudományokhoz kapcsolódik. A természet- 
tudományokon belül kimagaslóan az első helyen 
szerepel a csillagászat. A földtudományokon belül 
sok a kristály- és kőzettani téma (Gyulai iskola), 
de a geofizikai közlemények (Eötvös Loránd 
hagyományainak ápolása) száma sem jelenték
telen. Aránylag kevés a kémiai tárgyú közlemény.

Az összes tanulmányoknak több mint 10%-a fog
lalkozik olyan általános jellegű tudományok kér
déseivel, mint a filozófia, a matematika és a kiber
netika. Különösen a matematikai tárgyú cikkek 
száma nagy (a folyóirat eredeti neve az 1891-es 
alapítástól: Mathematikai és Physikai Lapok). 
Nem hiányoznak a folyóiratból a fizika és a többi 
tudomány filozófiai problémáit taglaló tanulmá
nyok sem. Kibernetikai tárgyú közlemény arány
lag kevesebb szerepel, mint ahogyan ezt e roha
mosan növekvő jelentőségű új tudomány szerepe 
indokolná.

A társadalomtudományokon belül a tudomány
tannal, azaz a tudomány, ill. tudományos kutatás 
általános problémáival foglalkozó tanulmányok 
találhatók meg a legnagyobb számban. Noha a 
pedagógia és didaktika viszonylag kis %-arány- 
ban szerepel, ha azonban figyelembe vesszük azt, 
hogy a folyóirat „A fizika tanítása” címen külön 
rovatot vezet a pedagógiai és főleg szakdidaktikai 
és szakmódszertani problémák tisztázására, akkor 
megállapíthatjuk, hogy e tudományok (főleg gya
korlati) kérdései jelentős súllyal szerepelnek a 
folyóirat hasábjain.

Bár egyes tanulmányok törekednek kiemelni az 
alkalmazott vonatkozásokat, mégis az ún. alkal
mazott tudományoknak (műszaki, agronómiái és 
orvosi-gyógyászati-egészségügyi tudományoknak) 
a részesedése nem mondható — legalábbis a töb
biekhez viszonyítva — kielégítőnek. Különösen ér
vényes ez a műszaki tudományokra. Némileg ment
ségül szolgál ugyan, hogy éppen a műszaki tudo
mányi területek igen jelentős publikációs-infor
mációs fórumokkal rendelkeznek. Az orvosi-egész
ségügyi jellegű tanulmányok nagy része az utolsó 
évfolyamra jut, és spektrumuk nem túl széles.

A lap szerkesztősége „A fizika tanítása” c. rovatban 
is igyekszik előmozdítani az interdiszciplináris szemlé
letet. A csillagászati jellegű cikkek jelenlétét elsősorban 
az indokolja, hogy a középiskolákban az alapvető csil-

159



T a n u l má n y o k
évfolyamai

Tudomány- Tudományok, tudományágakcsoport Együtt
1964 1965 1966 1967 1968

szám %

I. Termé- 1. Csillagászat, űrhajózás 15 5 6,5 5 4,5 36 11,3
szettud. 2. Geotudományok 7,5 l 0 1 10 19,5 6,2

3. Kémia 0 0,8 1,5 0,5 1,5 4,3 1,4
4. Biológia 0 2,9 2,5 5 4 14,4 4,5

összesen: szám: 22,5 9,7 10,5 11,5 20,0 74,2
0/ •/o* 7,2 3,1 3,2 3,6 6,3 23,4

11. Általános 1. Filozófia 0 6 1 2 2 11 3,5
j. tudom. 2. Matematika, mat. logika 1 7 6 0,5 4 18,5 5,8

3. Kibernetika, szám. gépek 0 0,3 1 5 0 6,3 1,9
összesen: szám: 1,0 13,3 8,0 7,5 6,0 35,8

/o* 0,3 4,1 2,5 2,4 1,9 11,2

III. Társada- 1. Tudomány tan 1 1 4,5 2 0 8,5 2,6
lomtudom. 2. Pedagógia, didaktika 0 0 0,5 1 0 1,5 0,5

3. Egyéb társad, tudom. 1 0 0,5 0 0 1,5 0,5
Összesen: szám: 2,0 1,0 5,5 3,0 o 11,5

/o* 0,6 0,3 1,8 0,9 0,0 3,6

IV. Alkal- 1. Műszaki tudományok 0,5 1 0 0 0 1,5 0,5
mázott 2. Orvosi-egészségügyi tud. 1 2 0 1 6 10 3,1
tudom.

Összesen: szám: 1,5 3,0 0,0 1,0 6,0 11,5
o/ ./o* 0,5 1,0 0,0 0,3 1,8 3,6

Interdiszc. összesen: szám: 27 27 24 23 32 133
problémák (összes tanúim.) %x: 8,6 8,5 7,5 7,2 10,0 41,8 41,8

(évf.-kénti tanúim.) %2: 39,1 50,0 35,8 40,3 45,1

Tanulmá- összesen: szám: 69 54 67 57 71 318
nyok 0/ ./o* 100 100 100 100 100 100

lagászati ismereteket legnagyobbrészt a fizikaórákon 
(s részben a földrajzórákon) tanulják a tanulók. „A fizika 
tanítása” rovat cikkeinek kb. egynegyede kapcsolódik 
erőteljesebben fizikán kívülálló területekhez. A „Könyv
szemle” rovatban ismertetett könyvek 50%-a olyan, 
hogy azok vagy kimondottan nem-fizikai tárgyúak, vagy 
pedig igen szoros kontaktusban állanak nem-fizikai ku
tatási területekkel. A fizika iránt érdeklődő olvasó ismer
tetést találhat e rovatban csillagászati, földtudományi, 
kémiai, biológiai, matematikai, kibernetikai, filozófiai, 
tudománytani és műszaki jellegű könyvekről egyaránt. 
Az ismertetett könyvek több mint 10% -a több tudományt 
ill. tudománycsoportot is érint.

Az egyes tanulmányokban az interdiszciplinari- 
tás különböző fokozatai követhetők nyomon. 
Viszonylag kisebb a száma azoknak a cikkeknek, 
amelyek csupán egyetlen adott szaktudomány 
problémáiról nyújtanak információt. A leggyak
rabban a megfelelő szaktudomány fizikai vonat
kozásainak ismertetése kerül előtérbe. De nem 
ritkák az olyan cikkek sem, amelyekben több szak- 
tudomány lazább-szorosabb kapcsolatáról olvas
hatunk: a segédtudományi kapcsolatoktól a tudo
mány- és kutatás-szimbiózisokig, sőt az önállósult 
hibridtudományi vizsgálatokig egyaránt.

Bár ma már az asztronautika önálló — s nem kifeje
zetten csillagászati alapkarakterű — tudomány, mégis

az űrhajózással kapcsolatos tanulmányokat, amelyek 
legtöbbje asztronómiai-fizikai-műszaki komplex karak
terű (sok biológiai, orvosi, energetikai, matematikai, ki
bernetikai, telemechanikai automatikai vonatkozással), 
itt vettem figyelembe. A szerkesztőség igyekszik érvényre 
juttatni az olvasóknak a csillagászat világnézeti-filozó
fiai kérdéseiről történő informálását is. Ez a célkitűzés 
egyébként — dicséretes módon — általános jellegű, s 
nemcsak a csillagászati vonatkozású interdiszciplináris 
vizsgálódási területekre szorítkozik.

A geotudományokkal kapcsolatos interdiszciplináris 
információk sorából kitűnnek a kristálytani-ásványtani 
vonatkozású közlések. Ebben nagy szerepe van az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat nemrég elhunyt elnöke: néhai 
Gyulai Zoltán akadémikus iskolát alapító és szervező 
kutatási tevékenysége sokrétűségének és világsikerének. 
A további geotudományi jellegű interdiszciplináris in
formációkra elsősorban az eötvösi „klasszikus geofizikai 
hagyományok” nyomják rá előnyösen bélyegüket.

A kémiai jellegű interdiszciplináris közlemények leg
nagyobb része az ún. harmadik fokozatot (típust) kép
viseli, sőt többnyire annak is a legfelső szintjét, azt, 
amelyben a határterületek között meglehetősen előre
haladott szimbiózis, sőt nagyobbára már valamilyen 
határtudomány alakult ki. E hibridizációk elsősorban a 
biológiával kapcsolják össze a kémiai kutatási problé
mákat, de gyakoriak a fizikával való kooperációk és 
magasfejlettségű szimbiózisok is. A biológiának e hibri
dizációkban kétségtelenül legexponáltabb diszciplínája a 
genetika, amely egyúttal hidat teremt a matematikai- 
kibernetikai módszerek kémiai, biokémiai, kemogenetikai 
térhódításai számára is.
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A biológiai jellegű interdiszciplináris cikkek között 
találunk a genetikaiakon, molekuláris biológiaiakon és bio
kémiaiakon kívül biofizikaiakat és orvosi biológiaiakat is.

A filozófiai-világnézeti jellegű tanulmányok között 
természetesen — a folyóirat profiljának megfelelően — 
elsősorban a fizikai tudományok alapvető „természet
filozófiái” problémái szerepelnek. De bőven van olyan 
cikk is, amely a fizika és a többi tudomány viszonyának 
tisztázásához igyekszik hozzájárulni, valamint olyan, 
amely a fizikán kívüli szaktudományok legáltalánosabb 
elvi és interpretációs kérdéseit vizsgálja.

Előkelő helyet foglalnak el az interdiszciplináris jel
legű közlemények között a matematikai tárgyúak. A 
legtöbb ilyen cikk a matematikának a többi tudomá
nyokban játszott szerepét, alkalmazhatósági lehetőségeit 
elemzi. Különösen két terület emelkedik ki: az egyik a 
geometria térelméleti kérdéseivel, s ezek fizikai vonatko
zásaival, a másik pedig a valószínűségszámítással, a sztoch
asztikus folyamatokt anulmányozási körével kapcsolatos.

A kibernetikai jellegű munkák száma nem áll arány
ban e tudományág rohamos mai fejlődésével. Különösen 
jól kitűnik ez akkor, ha még azt is figyelembe vesszük, 
hogy az itt számon tai’tott közlemények nagyobb része 
valójában számológép-elméleti és automatikai jellegű 
munka, amelyek legtöbbje Neumann János halálának 
10. évfordulója alkalmából került közlésre.

A társadalomtudományi, problémák közül kiemelked
nek a Fizikai Szemle tudományiam jellegű információi. 
Neves kül- és belföldi szerzők tolmácsolásában olvasha
tunk a lap hasábjain a tudományos-technikai forradalom 
néhány alapvető elméleti kérdéséről és gyakorlati prob
lémájáról.

Noha egyéb társadalomtudományi vonatkozásokat 
több közlemény is érint, társadalmi interdiszciplináris 
problémák azonban csupán néhány munkában kerülnek 
feldolgozásra. Olvashatunk szakoktatási vonatkozású 
kérdésekről, egy-egy cikk foglalkozik pl. a fizika és a 
sport kapcsolatával, a nyelvészetet érintő némely prob
lémának a fizikatudomány módszereivel történő kuta
tásával stb.

Az alkalmazott tudományokon belül a műszaki tudo
mányokat explicite alig egy-két közlemény tárgyalja. 
Az orvos- és egészségtudományi jellegű interdiszciplináris 
közlemények jóformán csak a különféle fizikai-atomfizi
kai sugárzások orvosi-higiéniai vonatkozásait foglalják 
magukban.

Korunk tudományos-technikai forradalma sok 
újszerű probléma megoldását igényli az informáló 
szervektől. Az újszerű igények formálásában és 
kialakításában jelentős súllyal szerepel a tudo

mányfejlődésben tapasztalható integrációs tenden
cia, az interdiszciplináris mozzanatok „robbanás- 
szerű” térhódítása. Már Engels is megállapította, 
hogy „éppen itt várhatók a legnagyobb eredmé
nyek” (A természet dialektikája, Szikra, Bp., 
1952. 301. o.). Hasonlóképpen vélekedett erről N . 
Wiener, a kibernetika klasszikusa, az interdiszcipli
náris kutatások lelkes híve, amidőn ezt írta: 
„ . . . a tudomány növekedésének leggyümölcsö
zőbb területei azok, amelyek különböző jól meg
alapozott területek között mint elhanyagolt senki 
földje terülnek el.” (Kibernetika c. könyve „Beve
zetés”-ében. Lásd még: A kibernetika klasszikusai. 
Gondolat, Bp., 1965. 10. o.)

Abban, hogy „a tudomány növekedésének e leg
gyümölcsözőbb területei” valóban kibontakoz
hassanak és az általános előrehaladás fontos 
momentumaiként realizálódhassanak, jelentős sze
repet kell magukra vállalniok a különféle infor
mációs fórumoknak is. Csak az ő hatékony közre
működésükkel képesek a többi (pl. oktatási-neve
lési, népművelési, tudománypolitikai, tudomány- 
gazdaságtani, dokumentációs, termelési, valamint 
általános politikai és gazdaságiam stb.) társa
dalmi tényezők az „itt várható legnagyobb ered- 
mények”-et produkálni és a társadalmi fejlődés 
szolgálatába állítani.

Úgy vélem, hogy a tudománytan („science of 
science”) keretein belül megérné a fáradságot olyan 
parciális és szintetikus (frontális) felmérések és 
elemzések végzése, amelyek az interdiszciplinaritás 
lehetőségeinek és realizálódásainak vizsgálatát 
tűznék ki célul. A tudománytanon belül különösen 
a tudományszociológia módszerei látszanak erre 
igen alkalmasaknak, hatékonyaknak. Olyan tudo
mányszociológiáé, amely magábaötvözi a tudo
mánytörténet követelményeit éppen úgy, mint a 
tudományprognosztikáét, és amely így nemcsak az 
elért eredmények kialakulásának és megvalósulási 
mértékének a regisztrálására képes, hanem felada
tok kitűzésére és prognózisok nyújtására is.

A FIZIKA TANÍTÁSA

A MIKROMAT FELHASZNÁLÁSA AZ ISKOLÁBAN
Kovács Mihály

Sok általános és középiskola beszerezte szakköri célokra 
10— 12 példányban is a Mikromat elnevezésű elektromos 
és kibernetikai építőkészletet. (Leírását lásd a Fizika 
Tanítása 1967. évi 1. számában, vagy az Elet és Tudo
mány 1967. évi 50. számában !) Az építőkószlet még si
keresebb és sokoldalúbb felhasználását szeretnénk elő
segíteni az alábbi, használat közben szerzett tapaszta
latok közreadásával.

A legkeresettebb szakember ma az egész világon a 
számítógép programozó matematikus, a számítógépet 
üzemeltető elektromérnök és technikus, a számítógépet 
felhasználni tudó vezető. Nálunk is már jelenleg több ezerre 
van szükség, és a közeljövőben több tízezerre lesz szük
ség ezekből a szakemberekből. Sőt, sokak véleménye 
szerint az lenne a helyes, ha minden tervező és kivitelező 
mérnök, minden közepes és magasabb beosztású vezető 
és közgazdász, minden kutató tisztába lenne azzal, hogy 
munkájának melyik részét gazdaságosabb számítógéppel 
végezni, és azzal is végeztetné.
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Az elmondottakat sok pedagógus észrevette, és tanít
ványai figyelmének fölkeltésére kibernetikai szakkört 
indított. Ezeknek a szakköröknek a számára készült 
elsősorban ez az építőkészlet. Ha minden két-három 
szakköri tagra jut egy építőkészlet, akkor egy év alatt 
az építőkészlethez mellékelt vezérkönyvet követve har
madikos, negyedikes középiskolás szakköri tagoknak 
alapos betekintést tudunk nyújtani a számítógépek vi
lágába. A tanár számára a szakkör vezetése nem jelent 
nagyobb fáradtságot, mint a közönséges órákra való 
készülés. Az általános iskolában az elektrotechnikai szak
körök munkáját teheti érdekessé az építőkészlet. A 
vezérkönyv első fele, a mindennapi életben előforduló 
automata berendezések kapcsolásai, az érdeklődő álta
lános iskolások számára is érthetők.

Másik, szintén fontos lehetőséget adnak az építőkész
let felhasználására a heti két órás fizikai laboratóriumi 
gyakorlatok, vagy az elektromos és elektrotechnikai 
gyakorlatok. A fizikai laboratóriumi gyakorlatok kere
tében elsős gimnazistákkal már két ízben is végig „ját
szottuk” nagyjában azt az anyagot, amit az építőkészlet 
vezérkönyve nyújt. Harminc órát szántunk rá. Több érté
kes tapasztalatban is volt részünk.

Az egyik az volt, hogy a tanulók az általános iskola 
nyolcadik osztályában tanult elektromosságtani anyag
ból aránylag sokra, és jól emlékeztek. Az elektromosság
tan hivatalos tanításakor, a középiskola negyedik osz
tályában ezt azért nem szoktuk észrevenni, mert akkorra 
minden okuk megvan i’á, hogy elfelejtsék. Három év 
ebben az erősen változó életkorban hosszú idő. Az új 
ismeretek özöne jogosan mossa ki tanulóinkból a leg
nagyobbrészt csak emlékezettel rögzített anyagot. Ha 
most a tanult törvényeket kissé más oldalról világítjuk 
meg, és felhasználásukat gyakorlati tevékenységgel tanu
lóinkban szinte ösztönössé tesszük, akkor negyedikben az 
elektromosságtan erősáramú részével lényegesen rövidebb 
idő alatt végezhetünk.

A másik tapasztalatunk az volt, hogy már tizenöt 
éves korban is igen mélyre el lehet a tanulók jó részével 
jutni nemcsak az erősáramú méréstechnikában, hanem a 
bonyolultabb kapcsolások, automata berendezések meg
értésében, sőt a számrendszerek és a matematikai logika 
terén is. — Ilyen előképzés után például az egyik diákom 
már másodikos korában egy eléggé bonyolult, hatvan 
jelfogós játékgépet tervezett és épített. Szép teljesítmé
nyéért a dicséretet azzal hárította el magától, hogy ő 
csak azokat az ÉS és VAGY kapcsolásokat használta 
fel gépében, amelyekről elsős korában tanult.

Egyszerű kiegészítések teszik az építőkészletet játék
ból taneszközzé. Ezek közül ismertetek néhányat röviden.

Csatlakozás a mérőműszerekhez. A fizikust a játékostól 
az különbözteti meg, hogy mér és számol. Mérésekre 
kell tehát alkalmassá tenni az építőkészletet. A mérő
műszerek bemenetel általában négy mm-es banándugókra 
készülnek. A játék csatlakozó zsinórjainak fémkupakjai 
pedig ennél jóval vékonyabbak. A banándugók legtöbb
jébe a huzalt egy kis csavarral rögzítjük. A drót helyébe 
az építőkészlet csatlakozó zsinórjainak fémkupakja éppen 
beszorítható. (Lásd az 1. ábrát!) Négy db. hosszú csat
lakozó zsinór egyik végére ilyen módon banándugót 
szerelve Volt- és Ampér-mérőnket már tudjuk is csat
lakoztatni az építőkészlethez.

Zseblámpatelep helyett tápegység. Tíz, tizenöt építő- 
készletet, főleg, ha nagyobb időközökben használjuk, 
költséges zseblámpatelepekkel győzni. Elavult rádió-
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1. ábra A csatlakozó zsinór alkalmassá tétele műszerek 
beiktatására

készülékek hálózati transzformátorából aránylag kevés 
munkával készíthetünk megfelelő tápegységet.

A transzformátorról lebontjuk az anódfeszültség te- 
kex’csét és a fűtőtekercseket. Csak a hálózati primér te
kercset hagyjuk rajta. A 4, vagy a 6,5 V-os ffitőtekercs 
lebontásakor meghatározzuk a voltonkénti menetszámot. 
Majd 1—2 mm átmérőjű huzalból kétszer 4 V-os teker
cset készítünk. A kétutas egyenirányító közismert 
rajzát a 2. ábrán adjuk meg. Egyenirányítóul pl. két db 
GÉN 50 jelzésű, 25 V 5 A-es, vagy négy-négy db. párhu
zamosan kötött GDK 4-es jelzésű, 100 V 0.4 A-es egyen
irányítót használtunk. Simító kondenzátornak 20—25 V 
1000 mikrofarados kondenzátor megfelel. — Egy ilyen 
tápegységre 5 — 6 építőkészlet is rákapcsolható.
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2. ábra A tápegység elvi kapcsolási rajza

Átalakítás a játékon. A tápegység csatlakoztatása cél
jából ajánlatos az építőkészlet hátulsó oldalába két 
banánhüvelyt szerelni. Ezeket állandó jelleggel beköt
hetjük a játék tápvonalaira. Arra kell csak vigyáznunk, 
hogy tápegység használatakor ne legyen zseblámpatelep 
is a játékban.

Az építőkészlet jelhasználása a tanítási órákon. A gim
náziumi IV. osztályos új fizikatankönyvhöz írt ismertetés 
és tanmenet minta (megjelent a Fizika Tanítása 1968. évi 
4. számában) hangsúlyozza, hogy ,,a tananyag feldolgo
zásában ezentúl sokkal nagyobb mértékben vegyenek 
részt a tanulók”. Ebből a célból, főleg az elektrodinamika 
tanítása során több frontális, osztályfoglalkoztató kísér
letező órát ajánl, hisz a középiskolákhoz már kb. 2600 
tanulói mérőműszer jutott tizes sorozatokban. — A 
műszerek juttatása valóban a legnagyobb anyagi aka
dályt hárította el az osztályfoglalkoztató kísérletezés 
útjából. Ha három tanulónként van egy-egy Mikroma- 
tunk is, akkor a műszerek mellett szükséges egyéb anya
gok nem lebecsülendő beszerzési, elkészítési és számon- 
tartási gondjaitól szabadulunk meg.

A következő elektrodinamikái ismereteket sajátították 
el tanulóink az idei tanévben egyéni kísérletező munká
val a rendes órarend keretében a Mikromat és egy-egy 
Volt- és Ampermérő felhasználásával:

Áramkör összeállítása.
Mérőműszerek kapcsolása.
Feszültség és áramerősség mérése.
Ohm törvénye a teljes áramkörre.
Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.
Az ellenállás függése a hőmérséklettől.
Az olvadó biztosíték szerepe.
Az elektromágnes fölhasználása: a jelfogó.
Az elektromos csengő működése.

Érdekességként jegyzem meg, hogy a tanulói mérések 
folyamán egyetlen műszer sem sérült meg. Ez a mérő
műszerek használatának készséggé való fejlődését bizo
nyította.

Mindezek az ismeretek és készségek tulajdonképpen 
már az általános iskola nyolcadik osztályában, vagy a 
középiskola első osztályában is elsajátíthatók. Ha a 
tanulók többsége ilyen előképzésen már átment volna, 
akkor ezeket az alapismereteket néhány érdekesebb és 
bonyolultabb kapcsoláson ismételjük át, és mélyítjük el.
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AKUSZTIKAI KÖZLÉS EMBER ÉS GÉP KÖZÖTT Tarnóczy Tamás
(A BESZÉD GÉPI MEGÉRTÉSÉNEK PROBLÉMÁI) MTA Akusztikai Kutatócsoport

Az emberi hírközlő lánc

A beszéd valamely akusztikai jelrendszer elemei
ből összeállított jelsor. Az összeállítás szabályai 
egy-egy nyelvközösségen belül azonosak, s így az 
összeállított egységek a közösségben érvényes meg
állapodás szerinti jelentéssel bírnak. Ezáltal a 
beszéd egy nyelvközösségen belül bármilyen gon
dolat kifejezésére alkalmas.

A beszéd útján közölt gondolatok, események, 
parancsok azonban az idő múlásával elfelejtődnek 
és nem marad rá bizonyíték, hogy valóban meg
voltak. Ezért az emberiség egyik régi vágyálma a 
beszéd rögzítése, visszaadása és mesterséges után
zása, A mai technikai körülmények között pedig 
már fontos feladatként említhetjük a beszéd gépi 
megértését és az emberi hanggal vezérelt gépek 
megvalósítását is.

A beszédhangok természetszerűleg az emberi 
akusztikai hírközlő rendszer elemei. Ez a rendszer 
adóból és vevőből áll. Úgy képzelhető el, hogy az 
adóként szereplő ember agya magasabb kategória 
alakjában tartalmazza a hírközlés anyagát, amit 
aztán agyi folyamat bont föl elemeire és állít össze 
ismét parancs alakjában a hangképző szervek 
koordinált mozgásává. Ebből a tevékenységből 
alakul ki a fizikailag rögzíthető akusztikai jelsor. 
A kommunikációs láncban vevőként szereplő em
ber az akusztikai jeleket felfogja és visszaalakítja 
értelmi információvá.

Az emberi hírközlő lánc szkémája az irodalom
ban szokásos ábrázolások [1] némi módosításával 
az 1. ábrán látható. Bármilyen (optikai, akusztikai 
vagy taktilis) információs folyamat jellemezhető 
ezzel a szkémával. Az adó működésében a gondolati 
indítást, a vevőében az értelmi megértést az A 
jelű rekesz (apercepció) jelzi. A hírközlő oldalon a 
mozgató idegekhez futó parancsok szervezését, a 
tudomásul vevő oldalon az érző idegek működését 
a P  jelű rekesz (percepció) szemlélteti. Végül az 
adó oldalon az adás-mechanizmust a vevő oldalon 
pedig a felfogó mechanizmust az R jelű szakasz 
(recepció) érzékelteti. Kölcsönös hírközlés (kom
munikáció) esetén mindkét fél adóként is és vevő
ként is szerepel.

Az 1. ábrán a bal oldali intellektus a közlő, a jobb 
oldali a tudomásul vevő. Ezért a mechanizmus 
nem szimmetrikus. A kész információ balról jobbra 
irányul, és a visszacsatolás vagyis az adó saját 
ellenőrzése csak az adó oldalon működik.Teljesen 
szimmetrikus azonban a hírközlő rendszer ilyen
kor is a jelkészletek szerepe szempontjából. Az 
adó és a vevő hírközlő jelkészlete általában nem 
azonos, de közös halmazzal rendelkezik. A hírköz
lés annál tökéletesebb, minél inkább egyezik ez a 
közös halmaz magával az adó ill. a vevő jelkészle
tével.

A megértés akadálya természetesen nemcsak a 
jelkészletek triviális divergenciájában lelhető (pl. 
társalgás két, egymás nyelvét nem ismerő egyén 
között), hanem az idegen szakterületek egymástól 
eltérő jel- szimbolikájában is (pl. szakmai zsargon). 
További akadályai lehetnek a hírközlésnek szel
lemi (A), idegi (P ) és szervi (R) defektusok, vagy 
pedig a fizikai információ (I ) valamilyen torzított- 
sága. Az első három szempontból az egyoldalú hír
közlő ismét nem szimmetrikus, mert az adó oldali 
hiányosságok a visszacsatolás működését is meg
nehezítik, s ezáltal a fizikai hírjel eltorzul. A meg
értés automatizálásának egyik legfontosabb prob
lémája éppen ezeknek a megértést akadályozó 
tényezőknek a kutatása. Jelen dolgozatban elsősor
ban az optikai és akusztikai jelkészletek mennyi-

1. ábra. Az emberi hírközlő lánc általános vázlata: A az 
agyi irányító vagy értékelő szintet jelzi, P az idegi jel- 
feldolgozás szintje, R  a jelformáló, ill. jelérzékelő szint, 
I  a fizikai hírtartalmat (információt) jelenti; végül j l a 
közlő és a j 2 a fölfogó jelkészlete. Az ábra fontos része az 
információ visszacsatolása a jelküldő saját érzékszervére.
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ségi és minőségi alakulásának szerepével kívá
nunk foglalkozni a gépi megértésben.

Az előbbi megfontolás gondolatsorát Colin 
Cherry [2] lényegesen továbbfejlesztette, amennyi
ben pl. rámutatott a szavakkal kifejezhető fogal
mak sokrétűségére. A „civilizáció”,,,szabadság” 
vagy „boldogság” olyan sokféleképpen értelmez
hető, hogy a gondolati árnyalatok tökéletes ki
fejezésére sokkal több szóra, egy-egy nyelven belül 
is „csillagászati számokra” volna szükség. Saját 
véleményünk szerint ez a jelenség egyik fontos 
oka a beszéddel (írással) való gondolatközlés ter- 
jengősségének. Különösen akkor, ha filozófiai pon
tossággal egyértelműen akarunk valamilyen gon
dolatsort rögzíteni, rendkívül sokoldalúan kell a 
dolgot megmagyarázunk. Ezt a szükséges terjengős- 
séget csak a szavak számának lényeges szaporítá
sával lehetne csökkenteni. Ez azonban nem az 
elemi jelkészlet, a beszédhangok, számának szapo
rítását jelenti, sőt ezen elemek száma a későbbiek 
szerint nagy mértékben csökkenthető.

Az imént vázolt első modell túl jnimitív ahhoz, 
hogy általa a jelenség megértéséhez mélyebbre jus
sunk. Ezért két fontos kiegészítést kell tennünk. 
Az egyik a titkosítási—megfejtési folyamatra 
vonatkozik, a másik az akusztikai és az optikai hír
közlő jelrendszerek közötti kapcsolatra.

A gondolati információs anyag mondatokká, 
ezen belül szavakká, s még tagoltabban hangokká 
való alakítása lényegében titkosítási folyamat, a 
keltett akusztikai jelek titkosított jelek. A jeltar
talmat tekintve a titkosítás különböző fokozatait 
állapíthatjuk meg. A legalsó fokozat a fonetikai, a 
középső a nyelvtani és a legfelső az értelmi. Ezt a 
megfejtéskor világosan tapasztaljuk. A fonetikai 
tartalom megfejthető a nyelv ismeretének teljes 
hiányában is, a nyelvtani tartalom pedig tárgyi 
megértés nélkül is. A megfejtésnek ezek a fokoza
tai más-más agyi szinten folynak le és más-más 
szinten értékesíthetők.

A másik kiegészítés sokkal bonyolultabb kér
déskomplexumra vonatkozik. A gondolati infor
mációs anyag közlésére az akusztikai mellett más 
út is kínálkozik: elsősorban az optikai. Ez térbeli 
titkosítást jelent az előbbi időbelivel szemben.

A titkosítási folyamatok

Tételezzük föl, hogy a beszéd az embernek társas 
értelmi lényként való megjelenésével egyidős 
vagyis közel jár az egymillió éves korhoz. Ugyan
akkor a képírás, melynek segítségével, ha korláto
zottan is de szintén ki lehet fejezni bizonyos ese
ményeket és gondolatokat, alig 6000, de semmi
esetre sem több mint 20 000 éves múltra tekint
het vissza. Nyilvánvaló, hogy ez a találmány hatal
mas lépést jelentett a gondolatok rögzítése terén, 
azonban az emberi beszéd tartalmának teljes le
jegyzésére semmiesetre sem volt alkalmas. Ezért 
nem is tekinthetjük a beszéd közvetlen átírásának, 
hanem inkább a gondolatközlés egy más formájá
nak [3]. Az optikai forma, ha kezdetleges is volt,

mégis sok előnnyel rendelkezett. A beszéddel szem
ben időtálló és a beszélt nyelvvel szemben egye
temlegesen (nemzetközileg) érthető.

A képírás hírközlő rendszerként való magyará
zatában azonban azonnal nehézségek jelentkez
nek. A képírás aligha „titkosított” : sőt nagyon is 
nyílt, hiszen sokszor nem is a fogalomra, hanem 
inkább az objektív létezőre utal. Azonkívül bárki 
előzetes tanulás nélkül is „el tudja olvasni” . Ha a 
„kutya” szót és a kutya képét szembe állítjuk 
egymással, több eltérő sajátságot állapíthatunk 
meg. A szóbeli közlés előnyei:
1. kisszámú elemből (35—40 fonémából) álló jel

készletből állítható össze,
2. redundanciája nagyjából független a jelrend

szertől (különböző fonetikájú nyelvek),
3. jeleinek száma azonos jelentéstartalom mellett 

csökkenthető vagy növelhető (szinonima vagy 
más nyelv) és

4. grammatikai és stiláris megoldásokra kiválóan 
alkalmas. Viszont hátránya, hogy

5. csak regionálisan érthető (nyelvterület) és hogy
6. jelentéstartalmi változások csak részletes ki

egészítésekkel jelölhetők rajta (képzés, fokozás, 
jelzős összetétel stb.).

Ezzel szemben a képírásos szöveg hátrányos 
oldalai:
1. jelkészlete nagyszámú, nem is alkot zárt hal

mazt,
2. redundanciája igen nagy, csak bonyolult ab

sztrakcióval csökkenthető,
3. a jelek száma azonos jelentéstartalom mellett 

nem csökkenthető, vagy csökkentésük az ért
hetőség rovására megy,

4. grammatikai és stiláris megoldásokra alkalmat
lan. Viszont előnyének tekinthető, hogy

5. univerzálisan érthető (nemzetközi) és hogy
6. jelentéstartalmi változások jelölésére kiválóan 

alkalmas.
Ez utóbbira számtalan példát ismerünk. Az 

„oroszlán” képéből igen könnyű egyetlen vonallal 
„dárdával átdöfött, haldokló oroszlán”-t csinálni. 
A beszéd grammatikája ugyanakkor négyszere
sére bővíti ki a mondanivaló anyagát és időtar
tamát. A képírás a beszéddel szemben azonban 
mégis tökéletlen. Ez a tökéletlenség elsősorban 
azzal magyarázható, hogy a képírás elemi jegyei 
nem a beszéd elemi jegyeinek - a hangoknak 
felelnek meg, hanem sokkal nagyobb egységekre — 
fogalmakra, szavakra vagy szótagokra — vonat
koznak. Így nem 25 — 35 betűjellel kell dolgoz
nunk, hanem legkevesebb 40 000 60 000 szó
vagy fogalomjellel. Ezt az ágat képviseli napjaink
ban a kínai írás.

Hírközléselméleti szempontból tarthatatlan az 
az álláspont, hogy a betűírás közvetlenül a kép
írásból vagy csak a képírásból fejlődött volna 
ki. A formai fejlődésre (szótagírás, hieratikus írás, 
stb.) való hivatkozás félrevezető, mert ezekben a 
hangjelölésre való törekvés mellékes jelentőségű. 
Holott az írott betűjelek valójában a hangjelek 
második titkosításának tekinthetők. Ez a termé-
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szetes származás a közös kiindulási alappal ma
gyarázható. Az agy koordinált mozgatási paran
csai nemcsak a hangképző szerveket hozhatják 
mozgásba, hanem akár a kezet is (kézjelek), és 
ekkor pl. pontosan ugyanakkorra jelkészlettel és 
nagyjából ugyanolyan titkosítási módszerrel meg
adható ugyanaz az információtartalom, mint be
széd alkalmával. Az egyetlen nehézség legyőzése, 
az időbeliség térbeliséggé alakítása, szinte önként 
adódik. A kézjelek még tartják az időbeliséget, 
a kézjelek lerajzolása már térbeli egymásutánban 
következik.

A titkosítási folyamat tehát akár a beszéd, akár 
az írás esetén valamilyen mozgás. A megfejtési 
folyamat a megfelelő differenciált érzékszerveken 
keresztül játszódik le. I t t  utalunk arra a megjegy
zésünkre, hogy a megfejtés fokozatai különböző 
agyi szinteken jelentkeznek. A legalsó szinten az 
akusztikai jel fonetikai természetét már megfejt
jük és az eredményt akár a második fajta titkosí
tásnak (a leírásnak) is alávethetjük. Pl. egy hallott 
idegen nyelvű szöveg fonetikailag lekottázható 
megértés nélkül is. Felolvasáskor szintén kikap
csolhatjuk a felsőbb szintű megértési folyamatokat 
[4]. A hallott szöveg hang szerinti utánzása (mimik- 
ing effect) gyorsabb folyamat, mint pl. a különb
ségi küszöbök érzékelése, ami szintén az alacso
nyabb szintű idegtalálkozások szerepét húzza alá 
a megfejtés folyamatában.

Az átjelölés kérdése

GONDOLATI TORMA

*1_____
FOGALOM

f---------------
AKUSZTIKAI MEGJELÖLÉS OPTIKAI MEGJELÖLÉS

HANGJEL MEGEELELES -  BETŰJELEK 
(föníciai írás)

2. ábra. A beszéd akusztikai — optikai átjelölésének álta
lunk elképzelt fejlődése. A kihúzott vonalak a nyilak 
irányában a valószínű fejlődési hatásokat jelképezik. 
A szaggatott vonal az „írás fejlődése” kezdetleges for

májú régebbi elképzelésének menetét jelzi.
(Az ábrán „jelírás” helyett tévesen „felírás” szerepel)

Az optikai gondolat jelölés nyugati formájának, a 
betűírásnak fejlődési irányára egészen pontos ada
tok nem állnak rendelkezésünkre, de mind a bei- 
ruli Régészeti Múzeumnak, mind a londoni British 
Múzeumnak szép kiállítása van a fejlődés egyes 
fázisairól. Mint előbb említettük és mint az emlí
tett gyűjtemények anyaga is igazolni látszik, a 
betűírás kifejlődése a képírásból nem a képírás 
belső törvényszerűségeinek következménye, hanem 
a beszéd átjelölésének feladatából kiinduló folya
mat. A nagy fölismerés éppen az volt, hogy nem a 
szavak objektív tartalmát vagy fogalmi értékét 
kell optikailag jelölni, hanem egy valóságos akusz
tikai-optikai átjelölést kell végrehajtani (2. 
ábra).

Ez a gondolat az emberiség történetében telje
sen új volt és rendkívül forradalmi. Gondoljuk el, 
hogy mekkora absztrakcióra van szükség annak 
fölismeréséhez, hogy a folyamatos beszéd végered- 
ményben néhány fajta akusztikai jelből áll. Továbbá 
ahhoz, hogy ezeket az időben összefolytan jelent
kező akusztikai jeleket egymástól el tudjuk különí
teni (szegmentálás). Végül ahhoz, hogy az elkülöní
tett beszédhangokra — fonémákra — egyenkint 
egy-egy optikai jelet állapítsunk meg. Az utolsó 
problémának a nehézségeit jól szemlélteti az a 
tény, hogy egyes nyelvész kutatók még ma is 
vitáznak abban, hogy vajon egy afrikáta (pl. a 
„c” hang) önálló akusztikai jel-e, avagy két má
siknak az összetétele.

Akárhogy is alakult ki ez a fölismerés-sorozat 
annyi kétségtelen, hogy a föníciaiak óta ismerünk 
egy 22 (ma 25) jelből álló rendszert, amellyel vagy 
amelynek némi kibővítésével a nyelvekben előfor
duló hangok többé-kevésbé jól átírhatók. Az 
akusztikai—optikai átjelölést azonban mindkét 
irányban (akár mondott szöveg leírása, akár a 
leírt szöveg fölolvasása) csak maga az ember tudja 
elvégezni [3, 5].

Sokakban felvetődhet az a gondolat, hogy Edison 
fonográfja óta az akusztikai -optikai átjelölés 
technikai problémája is véglegesen megoldódott. 
A mai korszerű mágneshang berendezések a leg
jobb minőségben rögzítik és adják vissza az egy
szer elhangzott beszédet, tehát mind az átalakítás, 
mind a visszaalakítás gépi úton biztosított. A do
log azonban nem ilyen egyszerű. Meg kell fogal
maznunk, hogy a tudomány és technika mai állása 
mellett milyen feladatot jelent a kutatás számára 
az akusztikai optikai átjelölés.

Tekintsük ismét az emberi akusztikai hírközlő 
lánc egészét (1. ábra). Az adó agyából kiinduló 
utasítás a gondolatközlés érdekében mozgásba 
hozza a hangképző szerveket. Ebből alakul ki a 
megfelelő akusztikai jelsor. A vevő hallószerve a 
jeleket fölfogja és az agyba továbbítja, ahol az 
értékelés eredménye az adó eredeti gondolatának 
megértése. Az adó és a vevő gondolatai közötti 
kapcsolatot tehát az akusztikai jelsor közbeikta
tása biztosítja. A gondolat szempontjából tekintve
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az akusztikai jelsor titkosított. Az ember szerve
zeti fölépítettségéből következik, hogy a titkosítást 
és a megfejtést egyaránt el tudja végezni. Híradás
technikai eszközeink csak úgy, mint az előbb em
lített rögzítő-visszaadó berendezéseink nem tesz
nek mást, mint hogy térben és időben kiterjesztik 
a titkosított akusztikai jelek felhasználhatóságát. 
De a megfejtésig nem jutnak el.

Ugyanez vonatkozik az emberi optikai hírközlő 
kapcsolatra is. (A lényegesen kisebb szerepet be
töltő taktilis hírközlő rendszert most ne érintsük). 
Az agy parancsa nemcsak a beszédképző szerveket 
képes mozgásba hozni a titkosított jelrendszer al
kalmazására, hanem a mozgást optikai jel képzé
sére is fel tudja használni. A megállapodás-szerű 
jelkulcs a hangok és betűjelek között lehetővé 
teszi a ki nem mondott beszéd írásos rögzítését. 
Az optikai jelsor értékelése a neki megfelelő érzék
szerven, a szemen keresztül szintén az agyban 
folyik le. Összefoglalva: az emberi agy a gondolat
közlésre két egymásnak tartalmilag megfelelő, de 
formailag különböző titkosított jelsort választhat. 
A jelsor kialakítására megfelelő mozgató szervek
kel, felfogására megfelelő érzékszervekkel rendel
kezik. Az értékelést mindig az intellektus végzi el, 
vagyis az átalakítás az akusztikai jelsorból az op
tikaiba vagy vissza, az emberi idegkapcsolatokon 
vagy az agyon keresztül oldható meg.

Az eddigiek alapján rajzban is fölvázolhatjuk a 
titkosítás és megfejtés agyi folyamatait (3. ábra).

Emberi átjelölés

Hollós Beszéd

3. ábra. Az emberi akusztikai—optikai átjelölés vázlata. 
A hatszög az intellektust jelképezi, amelyen keresztül az 
átjelölés megoldható. A körök az 1. ábrán R -rel jelzett 
végkészülékek, a háromszögek a fizikailag realizált akusz

tikai (A), ill. optikai (v )  jelsort helyettesítik.

A hatszög az alsó szintű idegkapcsolatokat szimbo
lizálja. Ehhez csatlakoznak a kétféle hírközlő lánc 
adó és vevő elemei. Az akusztikai láncot a kettős 
kör, az optikait az egyszeres kör szimbolizálja. 
A kifelé mutató nyíl a titkosítást, a befelé mutató, 
a megfejtést jelenti. A négy kör tehát rendre a fül, 
száj, szem és kéz belső irányítására, ill. jelfeldolgo
zására utal. A hatszögön belül a centrális irányítás 
és megértés, vagyis az intellektus fog össze min
dent [5].

Ugyanezzel a szimbolikával az emberi hír
közlés két alany között' a 4. ábra szerint alakul. 
A közlésben résztvevő két alany között a titkosí
tás és megfejtés minden változata szerepelhet. 
Nagyon lényeges azonban, hogy míg a titkosítás 
szabadon választható, a megfejtés már csak a tit-

J. ábra. Két ember akusztikai és optikai kommunikáció
jának vázlata az 1. és 3. ábra jelöléseivel. Az ábra egyben 
annak bemutatását is szolgálja, hogy két ember taglej- 
tóses beszélgetésekor rövid idő alatt milyen bonyolult 

átértékelési folyamatok játszódnak le az agyban.

kosító eljárás inverz folyamatával végezhető el. 
A kétféle hírközlő jelrendszer egymásba való át
alakítása csak a megfejtőn, tehát vagy az intellek
tuson, vagy az alsóbbfokú idegkapcsolatokon át 
lehetséges.

Ez a helyzet nem változik akkor sem, ha a hír
közléstechnika legújabb vívmányait az elek
tromos átalakítást, rögzítést, továbbítást, vissza
alakítást közbeiktatjuk, mert az emberhez ér
kező információ jellege így is azonos az ember által 
elindított információéval. Mivel az átviteli távol
ság többezer kilométert jelenthet, az akusztikai 
rendszer teljesen elválik az optikaitól. Közben sehol 
sincs más mód megfejtésre és a kettő közötti át
alakításra, mint az ember szellemi tevékenysége.

Lényeges különbség a kétféle hírközlő rendszer 
között, bogy az akusztikai titkosítás elsődleges 
természeti adottság, az optikai valójában leszár
maztatott emberi találmány. Az akusztikai jel
folyamat mint minden makroszkópos mozgás
jelenség folytonos, az optikai és vele együtt 
minden mesterséges jelrendszer kvantált. Az opti
kai jelrendszer azonkívül fonetikai absztrakció. 
Ez alatt azt érjük, hogy az írott jel nem tartal
mazza a beszélt jel sok járulékos elemét, mint pl. 
egyéni ejtésmód, beszédhiba, emóció stb. A két fő 
tulajdonság, a kvantáltság és az absztrakt jelleg 
teszi az írott jeleket gépileg könnyen fölismerhe- 
tővé [6].

Hangsúlyoznunk kell, hogy az akusztikai és opti- 
kai rendszerekre való szétválasztás nem szó sze
rinti értelmű. A lényeg a folyamatos és a kvantált 
jelrendszerek közti különbségben jobban kifeje
zésre jut. Ha pl. a folyamatos beszédet „Visible 
Speech” eljárással folyamatos képpé alakítjuk, a 
keletkezett szkéma még nem írás, azaz nem „opti
kai rendszerbe” átjelölt közlési anyag. Hasonló
képpen a hallhatóvá tett morze-jelek sem válnak 
folyamatos beszédnek megfelelő „akusztikai rend
szerbe” átjelölt anyaggá. Bár a korábbi elnevezé
seinket továbbra is használni fogjuk, ezt mindig az 
iménti megjegyzés tudatában teszünk. Feladatun
kat ismét megfogalmazva: a kétféle rendszer közötti 
átjelölést úgy értjük, hogy a folyamatos beszéd 
teljes akusztikai híranyagát áttesszük egy kvan
tált optikai, elektromos, akusztikai vagy más
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fajta — jelrendszerbe, amely az eredeti híranyag 
minden vagy majdnem minden sajátságát tartal
mazza.

A „majdnem minden” kifejezés ismét némi ma
gyarázatra szorul. A hírtartalom a jelek egymás
utánjának megállapodott jelentésétől függ. De a 
híranyag maga nem azonos a jelsorral [7]. A szino
nimák pl. azonos hírtartalom ellenére más jelekből 
állnak, a homonimák (a magyarban kevés van) 
azonos jelsor ellenére is mást jelentenek. Még to
vább menve: azonos fonetikai jelsor a hangerő, 
hangsúly, hanglejtés függvényében egészen más 
jelentést nyerhet. Az átjelöléskor néhány írásjel
lel (! ?) segíthetünk, ez azonban nagyon kevés a
hírtartalom pontossá tételéhez.

Az írott szöveg jelentéstartalmának fölfogása ér
dekesen fejlődik az írás tanulásával. Ahhoz, hogy 
az agyban az írásos szöveg hangtalan olvasásakor 
nyert hírtartalom azonossá váljék az identikus 
jelentésű akusztikai hírtartalommal, sokszor kell 
hangos olvasást is végezni. A tanulásnak ez a 
folyamata hozza össze a már régen elsajátított 
akusztikai és az éppen tanult optikai értékelést az 
agyban. Az ilyen értelmű tanulási folyamat nem
csak az egyén életében jelentkezik, hanem az embe
riség történetében is. A középkorban, amikor az 
emberek tömegesen kezdtek írásos anyagú infor
mációhoz jutni, még ismeretlen volt a hangtalan 
olvasás [8],

Mindezek ellenére az írást bizonyos előnyei 
miatt nem tekintjük alárendelt szerepű hírközlési 
módnak. Elterjedtsége azonban messze nem éri el 
a beszélt nyelvekét. Először is nagyon sok az írás- 
tudatlan. 1961-ben India 440 millió lakosságából 
pl. 76% semmiféle átjelölési módot nem ismert [9]. 
Azóta az arányszám javult, de az abszolút szám 
tovább romlott, mert India lakossága nagyon 
gyorsan szaporodik. Másodszor igen sok nyelvnek 
nincs is hangjelölése. Cherry könyvében [2] szere
pel A. 8. Boss egy közlése, amely szerint a föld 
nyelvei közül csak mintegy 5%-nak van írott for
mája.

Tekintsünk egy tökéletes fonetikai átírást. Az 
egyes jelekkel pontosan egy-egy fonetikai elemet 
szimbolizálunk, tekintet nélkül a közbeeső tran
ziens változásokra. Mintegy sztatikái formába 
kényszerítjük a dinamikai folyamatokat. Ezáltal 
az egységekre való szétválasztás, vagyis a szeg
mentáció az optikai rendszerben önmagától meg
oldott. Ugyanezt az akusztikai rendszernél eddig 
nem tudtuk megvalósítani. Technikailag ez a 
különbség azzal az eredménnyel jár, hogy az opti
kai rendszer elvben — sőt akár gyakorlatilag is - 
gépi úton megfejthető, vagyis ilyen rendszerű hír
anyaggal gépek egyértelműen és tévedés nélkül vezé
relhetők. Ezért kívánatos az akusztikai—optikai 
átjelölés valamilyen megoldására törekedni. 
Ugyanis az opatikai jelek lassan készíthetők, tehát 
nem elég spontánok; kulcsukat, vagyis a számoló
gépek „nyelvét” külön meg kell tanulni; végül 
automatizált átírásuk még nincs teljesen megoldva. 
Beszélni viszont mindenki tud és a beszéddel tit
kosított jelanyag csaknem egyszerre jelenik meg a

gondolattal. A hangról való közvetlen gépi meg
értés megoldása ezért napjaink fontos technikai 
feladata.

Gépi átalakítók

Most már látjuk, hogy miért éppen az akusztikai — 
optikai átjelölés a mai tudomány és technika 
egyik legfontosabb feladata a beszédkutatásban. 
Bizonyos vezérlési feladatok megvalósításához ki 
kellene iktatni a hírközlési láncból az embert, 
elsősorban mint vevőt. Az adóoldali agy teremtő 
szerepét egyenlőre kilátástalan gépeknek átadni. 
Viszont a vevő oldal automatizálása is sok lehető
séget rejt magában. Az emberi hanggal vezérel
hető gépek nagyban hozzájárulnának a technika 
jövőbeli forradalmasításához. A feladat olyan 
berendezések szerkesztése, amelyek az akusztikai 
jelsor tartalmát „megértik” vagy ami ezzel egyen
értékű olyan berendezéseké, amelyek az akusztikai 
jelsort akár optikai, akár villamos jelsorrá alakít
ják.

Az emberi megfejtési folyamat ábráján (3. ábra) 
vázolt akusztikai—optikai átjelölés a hallott be
széd írásbeli lejegyzése. A keresett mechanikai 
folyamat tehát szintén bármilyen hallott beszéd
hang-kombináció betűszimbólumokkal való ön
működő lejegyzése. Ennyit kell megkívánnunk az 
átjelölő gépektől. A pontos fonetikai lejegyzés azt 
jelenti, hogy a hallott anyagokhoz képest semmi 
tévesztés nincs, azaz az akusztikai jelekkel közölt 
hírt a gép megértette.

Az átjelölő géptől megkívánt jellegzetességet fizi
kailag így fogalmazhatjuk meg: megismerni az 
akusztikai jelrendszer elemeinek és összefüggései
nek pontos és egyértelmű kvalitatív tulajdonsá
gait, ezáltal gépi úton megfejteni a jeleket, vagyis 
lehetőséget biztosítani az akusztikai jelek és a meg
felelő matematikai, optikai vagy elektromos jelek 
közötti egyértelmű átalakításra. E feladat szim- 
bólizálása eddigi szkémánk segítségével az 5. ábra 
szerinti.

Az eddig kidolgozott átalakító berendezésekhárom 
nagy csoportba oszthatók: a beszélőgépek, a beszéd- 
átalakítók és a beszédelemzők. Beszélőgépekkel mes-

A g ép  feladata

5. ábra. Az akusztikai—optikai gépi átjelölés, azaz az 
önműködő beszódfölismerés feladatának vázlata. A hír
tartalmat hordozó titkosított akusztikai jelsort elemeire 
kell bontani, ezeket megfelelő optikai jel-elemekbe kell 
átjelölni, majd az optikai jel-elemekből az információ 
pontos tartalmát titkosított optikai jelrendszerbe kell 
összevonni. Az ábrán jelölt feladat megoldása a diktafon

írógép megoldását jelentené.
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terséges úton állítjuk elő a beszédhangokat. Első 
formája Kempelen Farkas 1791-ben ismertetett me
chanikai beszélőgépe [10], amely az első tudomá
nyosan megalapozott és technikailag is jól kivi
telezett átalakító. A gép billentyűk lenyomására, 
ill. a két kézzel végzett különféle manipulációk 
hatására hozta működésbe a különféle hangalakító 
üregeket és szűkületeket, amelyek egy levegő
áramlással megszólaltatott hasított membránu 
hangforrás eredeti hangját beszédhangokká módo
sították. Kempelen gépe csak megfelelő gyakor
lattal kezelhető. Modern újjáépítése (J. S . Lienard, 
[11] is meggyőző módon igazolta, hogy valóban az 
első használható beszélőgépről van szó. Hasonló 
elgondolással készítette H. Dudley, R, R. Riesz és
S. A. Watkins [12] 1939-ben a Kempelen-féle gép 
elektroakusztikai analogonját, a VODER-t (Voice 
Demonstration Operator).

Világos, hogy egy ilyen eleven felépített hangzó
keltő gépnek nagyjából annyi hangot kell képezni 
tudnia, ahány különböző hang van az illető nyelv
ben. Nagy lépést jelentett tehát az a meglátás, 
hogy nem a beszédjeleket magukat kell képezni, 
hanem meg kell határozni azokat a változókat, 
amelyek a beszédhangok azonosságát vagy külön
bözőségét jellemzik. Ilyen módszerrel dolgoznak a 
különböző beszédátalakító, vagy VOCODER (Voice 
Coder) rendszerek [13].

A VOCODER-ben beszédnek időben folyamatos 
elemzése szolgáltatja azokat az adatokat, amelyek 
a beszéd újabb összeállítási folyamatában kiindulás
ként használhatók. A VOCODER rendszerek közös 
tulajdonságait a 6. ábrán szimbolizáltuk. A gép 
lényegében egy elemző és egy összetevő rendszer 
összekapcsolása. Az elemzés eredménye (a középső 
oszlop csúcson álló háromszögei) elektromos, vagy 
ha tetszik, optikai jelek sorozata, amelyek együt
tesen az éppen szóbanforgó beszédhang teljes 
információtartalmát hordozzák.

Ma már sokféle VOCODER-típust ismerünk, 
ahol az információk nem feltétlenül a beszédhang
nak egy bizonyos szűrőtartományba eső energiá
ját jelentik, hiszen az elemző rendszer a beszéd 
más sajátságait is rögzítheti [14]. Ilyen sajátságok 
pl. a hangintenzitás, a hangmagasság, a zöngés 
vagy zöngétlen állapot, a magánhangzók jellegzetes 
energiahelyei (formánsok), a nazalitás, a zörejhan
gok jellegzetes energiahelyei stb. Mindezen adatok 
időbeli változása együttesen pontosan jellemzi a

6. ábra. Az 5. ábrán jelölt feladatból a VOCODER a felét 
elvégzi, de az optikai jel-elemekből ismét akusztikait 
formál, és a rendszer végén az eredeti akusztikai hírtar
talmat nyerjük vissza — bizonyos veszteséggel. Pl. elvész 
az egyéni hangszín, részben elvesz az intonáció, az emóció,

stb,

beszédhangok egymásutánját. A VOCODER má
sik oldala, az összetevő, ezekből az elektromos 
vagy optikai adatokból álhtja össze nagy hűséggel 
az eredeti akusztikai jelsort. Ma már 11, sőt 7 
információsort feldolgozó, igen jól „beszélő” VO- 
CODER-t is ismerünk. Az információt hordozó 
görbéket a gépbe befutó átlátszó műanyag szalagra 
föl is lehet rajzolni. A letapogatás fotocellás vagy 
elektromos.

Bizonyos értelemben a VOCODER is beszélőgép, 
csak a vezérlő adatokat az élő beszédből nyeri. 
Sem a valóságos beszélőgép, sem a VODER, sem 
pedig a VOCODER rendszerek nem azt a feladatot 
oldják meg, amit kitűzünk. Mindegyik akusztikai 
jeleket állít elő, tehát ha végez is átjelölést, azt 
optikai (elektromos) —akusztikai iránvban teszi
[15]- ,Az általunk felállított ideált legjobban a Visible 
Speech eljárások közelítik meg [16]. Ezek olyan 
elemzők, amelyek az idő függvényében a frekven
ciasávok szerinti energiaelosztást teszik szemlél- 
hetővé. Tehát akusztikai opatikai átjelölést hasz
nálnak (7. ábra), de az optikai információ arány-

7. ábra.. Az 5. ábrán jelölt feladat első részét a Visible 
speech berendezések megoldják, de az átjelölt optikai 
jel-elemeket nem fogják össze egy egyszerű optikai jel
rendszerbe. Az összefogást szemen keresztül az emberi 
agy végzi. Ebben a berendezésben az a hiba, hogy az 
optikai jel-elemek formája végtelen szánni alakot ölthet, 

amit a számológépek nem képesek kiértékelni.

lag kis hírtartalmú és nagyon szétterített. Ezt a 
képet már nem lehet visszaalakítani akusztikai 
jelsorrá, de bizonyos gyakorlat után elég jó hatás
fokkal lehet olvasni. Az olvasás adatainak össze
vetése és értékelése az agyban megoldható, gépi 
úton azonban még kevésbé reményteli, mint a 
VOCODER középső állomásán nyert 11 informá
cióé. Az átjelölés feladatának megoldásából tehát 
ezúttal sem rekeszthető ki az ember [5].

A Visible Speech eljárások közvetlen gépi leol
vasásának megoldhatatlan voltát egy Békésytől 
származó példával lehet bemutatni [17]. A II. 
Világháború alatt számos embert képeztek ki a 
világító ernyőn megjelenő képek olvasására. Rög
zített felvételi körülmények között (pl. férfi hang 
a mikrofontól 30 cm-re süket szobában) olyan 
tökéletesen meg lehetett tanítani a képről való 
olvasást, hogy a gyakorló személyek az általuk 
nem ismert kínai nyelven mondott szövegeket is 
„ki tudták betűzni” . Azonban ugyanazok a sze
mélyek anyanyelvűket sem „értették”, ha a fel
vétel normális szobában, a mikrofontól 2 — 3 m-re 
álló beszélővel készült. Ilyenkor a közvetlen be-
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szédérthetőség teljesen kifogástalan volt, a Visible 
Speech viszont még emberi értékeléssel is fölmondta 
a szolgálatot. A gépi értékelés tehát még inkább 
reménytelen.

A gépi átjelölés problémája

A vázolt kép technikailag elég lehangoló, ezért egy 
kissé tovább kell mennünk a taglalásban. Az agy 
munkájában három nagyon fontos mozzanatot 
kell kiemelnünk. Először is — akár akusztikai, akár 
optikai jelet kell megértenie az agy a rendel
kezésre álló adatokból egyetlen kvalitást értékel 
ki. Másodszor az agybeli értékelésben valószínűleg 
a beszédfolyam sok olyan tulajdonsága vesz részt, 
amelyet elemző készülékeink nem ismernek.Biztos 
például, hogy az agy a beszédfüggvény integrált 
formáit, és valószínű, hogy a déri váltjait és korre
lációs formáit is felhasználja az értékelésben. Har
madszor az agyi fölismerésben nagy szerepe van az 
emlékképeknek, amelyekkel az újonnan érkező 
jelet mindig összevetheti, és az azonosságok és 
különbségek áttekintése után dönt az ítélet ki
alakításában. Ne felejtsük el, hogy minderre bőven 
van ideje, hiszen az agyi értékelő tevékenység 
ilyen esetekben legalább 6  nagyságrenddel gyor
sabb, mint a ma ismert számológép sebességek [18].

Egyik lehetőségünk tehát a feladat megoldása 
felé vezető úton, hogy utánozzuk az agy értékelő 
tevékenységét és nagymértékben éljünk a számoló
gépek adta lehetőségekkel [19].

A korábban megfogalmazott technikai feladat 
hasonlít az agy munkájához, de csak külsőleg. 
A hangok fizikai tulajdonságait elemzés útján is
merjük meg. A hallás ugyan szintén tartalmaz 
elemző tevékenységet, az agy azonban értékelő, 
azonosító és szelektáló munkájával abszolút ítéle
tet hoz. Annyiban abszolút, hogy minden részlet- 
munka látszólagos kikapcsolásával, ill. ezek igen 
gyors lebonyolításával azonnal a végeredményt 
mondja meg, ami a kvalitás fölismerésében jelent
kezik. Ez a kvalitás, amely pl. egy beszédhangra 
jellemző agyi kategória, egyetlen adat, mint ahogy 
az adekvát optikai jelnek kiértékelhető agyi kate
góriája is az.

A fizikai elemzés sok adatot szolgáltat. Megfelelő 
módszert kellene találnunk a sok adatból egyet 
alkotni. A hangokat jellemző fizikai adatok nem 
egyértelműek és szórásképük nagy átfedéseket 
mutat. S ha mindezeket a tökéletlenségeket ki is 
tudnánk küszöbölni, a kiértékelést végző számoló
gépeink még mindig mintegy 6  8  nagyságrenddel
lassabban dolgoznának mint az agy. Világos tehát, 
hogy egy jelenleg élő nyelv jelenlegi hangzókész
letével, a technika mai állása mellett a feladatot 
nem tudjuk megoldani [20, 24],

A nehézség áthidalására eddig általában az 
alábbi utat követték. Össze lehet állítani olyan 
korlátozott terjedelmű szótárt (limited vocabu
lary), amelynek anyaga bizonyos járulékos infor
mációk gépi meghatározásával „megfejthető” [2 1 ]. 
A legtöbb ilyen kísérlet az 1 — 10 számok hangzásá

nak fölismerése irányában folyt [22]. Ez a telefon
tárcsa kiküszöbölésére kívánatos.

A megoldás vezető gondolatai pl. magyar 
nyelvre:

1. egytagú
egy
négy 
öt 
hat 
hét 
nyolc

a kéttagúak szétválasztása a második szótag 
magánhangzójának második formánsa segítségével 
megoldható;

2. az egytagúak két csoportba sorolhatók:

egy öt
négy hat
hét nyolc,

s ezek közül a második csoport ugyanazon három 
formáns szerint mint előbb a kéttagúak, szét
választható ;
3. végül megkísérelünk a maradék három szám 
szétválasztására valamilyen újabb elvet keresni, 
vagy ha nincs más megoldás, új jelkulcsot alkalma
zunk, pl.:

legelső
négyóra
hétnapos,

és ezek harmadik szótagját az előző értékelő rend
szerrel már „fölismerhetjük” .

A módszerrel kapcsolatban két fontos megjegy
zést kell tennünk. Az egyik szerint az ilyenfajta 
járulékos információk alapján való „fölismerés” 
voltaképpen nem a feladat igazi megoldása. Minél 
több szóból kell állnia a korlátozott szótárnak, 
annál több információs elemet kell a gépnek föl
ismernie az azonosításhoz, ill. szétválasztáshoz. 
Végeredményben a szókincs szaporításával oda 
jutunk, hogy minden fonetikai elemet föl kell is
merni, vagyis újra a teljes feladatot kell megol
dani, amit mint láttuk -  eddigelé meg sem 
tudtunk közelíteni.

Második megjegyzésünk, hogy a beszélt számok 
gépi fölismerésének egyetlen nyelvre alkalmazott 
megoldása, még nem viszi előre a beszéddel való 
számválasztás technikáját. I tt mutatkozik meg, 
hogy a jelentéssel bíró képjelek (jelen esetben a 
számok) nemzetközi jellege olyan előny, amit egy 
kisebb közösség beszédének önműködő fölismerése 
nehezen pótolhat. Elég ha arra gondolunk, hogy a 
bemondott számokra kapcsoló angol telefon már 
egy ír, welshi vagy amerikai ejtés esetén is hibát 
hibára halmoz.
A járulékos információk fölismerése útján tehát 

nem juthatunk el az igazi beszédfölismerő gépekig. 
Van azonban egy lényegesen egyszerűbb út is. 
Már 1965-ben a Liége-ben tartott Nemzetközi 
Akusztikai Kongresszuson fölvázoltam egy ilyen

kéttagú:
kettő
három
nulla
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reálisabb megoldás lehetőségét [20]. Az informá
ciós jelkészlet csökkentése a fölismerésben elő
nyökkel jár. A fonetikai elemek számának csök
kentése tehát javítaná a gépi fölismerés lehetősé
geit. Néhány jól választott akusztikai jel egyszerű 
elemzéssel is világosan és biztosan szétválasztható, 
azaz gépi úton fölismerhető. A jelek számának sza
porításával mind több részinformációt kell a gép
nek figyelembe vennie, hogy biztos ítéletet adhas
son. Vagyis a technikai nehézségek és a költségek 
a használt jelek számával rohamosan növekszenek.

Másrészt 2—3 akusztikai jelből biztos, hogy nem 
lehet egy nyelvet fölépíteni, de 40 jel már óriási 
redundanciát képvisel. Példaként hozható föl, 
hogy míg a magyar nyelvben elméletileg 9464 füg
getlen és jól érthető CVC (mássalhangzó-magán- 
hangzó-mássalhangzó) kapcsolat állítható össze, 
addig az összes jelentéssel bíró használt szó ugyan
ezen CVC kapcsolatból csak 738. Pl.a„ná”-kezdetű 
CVC kapcsolatokból csak a nád, nák, nál, nám és a 
nász létezik míg az ,,-ád” végűekből a fád, kád, Iád, 
mád, nád, rád, szád és vád ismeretes. Ez összesen 
1 2  szó vagy állandó végződés (ráadásul a Iád és a 
mád csak községnév formájában fordul elő), az 
összes lehetőség pedig 52 volna.

Világos tehát, hogy bizonyos fonetikai elemek 
elhagyságával semmit sem vesztenénk a szóalko
tási lehetőségekből, s ugyanakkor sokkal egysze
rűbbé válna a megoldás technikája. Az előbbi pél
dát folytatva, az összes meglevő CVC típusú szó 
számszerűen akkor is képezhető volna, ha a ma
gyar nyelvben nem 14 magánhanzó és 26 mással
hangzó lenne, hanem pl. csak 6 magánhangzó és 
11 mássalhangzó.

A gépi műnyelv kialakítása
Ha most — ad abszurdum vive a dolgot — csak 
négy akusztikai jelet választanánk (pl. az „u” és 
az „s” hang, továbbá rövid füttyszó és tapsolás), 
ezek 8 -elemű teljes variációja még mindig kiadná 
egy nyelv összes szavainak lehetőségét, mivel 
48 =  65 664. Ennek a megoldásnak azonban a 
műnyelv megszerkesztése szempontjából két súlyos 
hátránya volna: a) igen hosszú jelsorozatból álló 
szavak keletkeznének (példa rá a kétféle morzejel
ből összeálló jelsor) és b) a fontos nyelvtani kategó
riákat (ragozás, fokozás, képzés, szóösszetétel) 
szinte lehetetlen lenne megalkotni.

Az optimális kompi’omisszum megtalálása tisz
tán spekulatív úton nem várható. Az érthetőség
vizsgálatok azt mutatják, hogy bizonyos hangzó
kapcsolatok könnyebben, mások nehezebben ért
hetők. Ugyancsak ilyen vizsgálatokból derült ki 
[23], hogy milyen tévesztések a leggyakoribbak. 
Mivel a gép lényegesen kevesebb információs 
anyagot képes ítéletében figyelembe venni, vilá
gos, hogy az emberi tévesztéseket okozó hangokat 
és hangkapcsolatokat mindenképpen helyes ki
zárni a gépi műnyelvből. Ha pl. figyelembe vesz- 
szük, hogy a nazálisok (m, n, ng) egymás között 
nagyon könnyen téveszthetők (pl. m p—np vagy 
mz— nz kapcsolatokban), helyesnek látszik egyet

len nazális „beválogatása” a jelkészletbe. Hasonló
képpen kell eljárni a zöngés-zöngétlen párokkal, 
valamint az olyan párokkal is, amelyek nem min
denki által megkülönböztethetők. A japáni nyelv
ben pl. az r —1 párból csak az „ l”-et ejtik. Az „r”- 
rel különben is sok baj volna a különböző ejtés
mód miatt. A javasolt gépi műnyelv jelkészleté
nek összeállításában tehát nemcsak a helyes gépi 
megértés, hanem a tiszta emberi kiejtés szempont
jainak is érvényesülnie kell. A magánhangzó kész
let sokkal könnyebben rögzíthető. Általában az 
5-magánhangzós rendszer (pl. ilyen az olasz, a 
japáni és a legtöbb polinéziai nyelv) látszik célra
vezetőnek. A 8  —12 mássalhangzó kiválasztásának 
eldöntéséhez még sok vizsgálat szükséges. Kuta
tásaink jelenlegi állása mellett 9 mássalhangzót 
javasolunk.
Ezek pl.: p, k, f, j ,  1, n, 9 , h, ts, vagy pedig 

n, 1, p, d, k, f, z, j ,  j
(a J-jel a magyar „s” hang, a 9 -jel a német „eh” 
hang fonetikai jele). A javasolt magánhangzók, 
mint említettük:

11, 0, cl, £, Í,
(ahol a o-jel egy magyar „o” és „a” közötti hang, 
az a-jel a magyar „á” hang és az e-jel a ma
gyar „e” és „é” hang közötti hang jele). A más
salhangzók „kettőzése” vagy a magánhangzók 
hosszúsága nem jelentene külön információt. Az 
előbbi hangokkal kb. 8000 egytagú és 260 0 0 0  
kéttagú szó alkotható. Ebbe bőven belefér az 
alap-szókészlet és a nyelvtani anyag, amellett még 
a közlés időszükséglete is csökken a természetes 
nyelvek kialakult gyakorlatához képest.

Saját közléseink [3, 5, 20] óta Amerikában is 
fölbukkant a gépi fölismerés céljára szerkesztendő 
mesterséges nyelv ötlete, J. Z. Schanker [24] az 
Acoustical Society of America 1968. nov. 2 0 -i 
ülésén tartott róla előadást. Egyelőre csak pár 
szavas kivonatát ismerjük, amelyben a szerző a 
beszéd gépi fölismerésének lehetőségei tekinte
tében velünk teljesen egyező véleményt hangoztat.

A mesterséges, redukált fonetikájú nyelv min
den eddigi műnyelvtől éppen fonetikai elemei 
összeválogatásának alapelvében tér el. Ezért 
egyetlen eddig szerkesztett műnyelv sem helyette
sítheti, de az addigi szerkesztési tapasztalatok és 
az új matematikai-nyelvészeti eredmények a ké
szítéskor figyelembe vehetők. Ez a nyelv elsősorban 
az által tűnik ki minden nemzetközi műnyelv vagy 
interlingua [25] próbálkozás közül, hogy a gépek 
számára is érthetővé tehető, helyesebben, hogy 
hozzá önműködő följegyző és fölismerő berende
zések szerkeszthetők. Ez esetben pedig a többiek
kel szemben olyan előnnyel rendelkezik, hogy in- 
terlingua-ként is érdemes használni. Ezt a fajta 
nyelvet a fordító gépeknek közvetlenül lehet majd 
„diktálni”, ami azért érdekes, mert a gépbe való 
átírás minden gépi fordítási probléma első nehéz
sége. Az új nyelv szerkesztésében természetesen 
még nincsenek megkötöttségeink, tehát gramma
tikáját is a matematikai logika és általában az új 
tudományos eredmények szerint lehet megterem
teni.
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Az igazsághoz hozzá tartozik egy negatívum is. 
Említettük, hogy a redundancia, s így a fonetikai 
redundancia is fontos fölismerési tényezője a be
szédnek. A fonetikai elemek számának csökken
tése nyilván csökkenti a fonetikai redundanciát és 
ezáltal a fölismerés lehetőségét is. I t t  azonban 
éppen arra hivatkozhatunk, hogy az emberi agy 
más természetű megterheléseket képes elviselni és 
megoldani, mint a számológép. Hosszú, morze
jelekből álló jelsor hallás útján való megértése 
nagy gyakorlatot igényel, valóban megterhelő és 
nem is biztos. Ugyanakkor azonban egy digitális 
számológép gyorsan és könnyedén „olvassa” . 
A gép tehát másként értékeli a terjengősséget és a 
biztos fölismerhetőséget mint az agy. Az agy 
munkamódszere és az emlékképek segítsége a 
redundancia irányában kedvez, a gép fölismerési 
módszere előnyben részesíti a kevesebb jel és ke
vesebb művelet segítségével azonosítható híranya
got. Ezért nem jelent akkora megterhelést a gép
nek egy redukált fonetikájú műnyelv hangzás 
után való közvetlen fölismerése, mint amekkorát 
az élő, minden tekintetben sokkal terjengősebb 
nyelvek hírtartalmának fölismerése jelentene szá
mára.

összefoglalás

A gépnek az emberi hírközlő láncba való beikta
tása, ill. valamelyik állomás géppel való helyet
tesítése fontos tudományos és technikai feladat. 
A gépek emberi hanggal való működtetése és 
vezérlése, végső következményében a diktálásra 
író gép megvalósítása, az utolsó tíz évben sok meg
beszélés, vita és néhány próbálkozás tárgyát ké
pezte.

Érvekkel és kísérleti tényekkel bizonyítható, 
hogy a beszéd folyamatos elemzése nem szolgál
tatja a megfelelő megoldást. Az agy számológéppel 
való helyettesítése a beszéd fölismerési folyamatá
ban egyelőre kilátástalan, de később is igen gazda
ságtalannak látszó próbálkozás. Néhány álmegol
dás a járulékos-, vagy részinformációk alapján 
nem tekinthető helyes és járható útnak a feladat 
megoldása irányában.
Saját javaslatunk, amely nemzetközi szinten 

(1965 Liege, 1967 Budapest, 1968 Kyoto) elég 
kedvező fogadtatásban részesült, úgy kerüli meg a 
problémát, hogy mesterségesen szerkesztett, redu
kált fonetikájú nyelv gépi fölismerését kívánja 
megoldani. Ez részben az elemzés megkönnyítésé
vel jár, az egyes elemek gépi fölismerhetőségét 
nagyban fokozza, végül a számológépek fölhasz
nálását is reálisabb tudományos és gazdasági ala
pokra helyezi.
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INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK Valkó Iván Péter
Budapesti Műszaki Egyetem

Néhány évtizeddel ezelőtt az elektronika fogalmát 
még azonosították a híradástechnikával. A szó 
mindenkiben a rádiókészüléket idézte fel. A mai 
elektronika azonban nem csupán egyik ága, hanem 
úgyszólván univerzális eszköze a technikának és a 
tudománynak, a legkülönbözőbb mérőkészülékek
től a számítógépekig, a gyártási folyamatok auto
matizálásától a csillagászatig.

A bonyolult feladatokat egyre bonyolultabb be
rendezések látják el, amelyek belseje már nem is 
emlékeztet a hagyományos csöves rádiók felépí
tésére. Az új elektronikára az integrált áramkörök 
elterjedése nyomja rá a bélyegét.

A hagyományos áramkört különálló alkatrészek 
„összeszerelésével” építik fel. Ehhez kész alkatré
szek állnak rendekezésre. Ha később, működés 
közben hibássá válik valamelyik elem, azt for
rasztópáka segítségével (csövet anélkül is) ki lehet 
cserélni egy jó példányra. Az integrált áramkör 
azonban az alkatrészeivel együtt készül el, egy
séges gyártási folyamatban, és utólag sem bontható 
szét elemeire roncsolás nélkül.

A szemlélő számára az a legfeltűnőbb, hogy 
milyen kis helyet foglalnak el az integrált áram
körök. Egyetlen tranzisztor nagyságú tok gyakran 
30 vagy több alkatrészből álló áramkört tartal
mazhat. (Éppen ezért nyerte el ez az új irányzat a 
mikroelektronika elnevezést.) Ez természetesen 
magában is lényeges, bár a közfogyasztási cikkek
ben nem feltétlen követelmény a végletekig menő 
kicsinyítés, inkább a divat és kényelem szempont
jait elégíti ki. (Ma már vannak hallásjavító készü
lékek, amelyeketteljesegészükben észrevehetetlenül 
lehet elhelyezni a fülkagylóban.) A készülékek 
méretének és súlyának állandó csökkentését azon
ban leginkább a katonai elektronikában sürgetik, 
könnyen érthető okokból.

Az integrált áramkörök diadalútjukat a való
ságban nem ennek köszönhetik, hanem annak, 
hogy olcsóbbak és megbízhatóbbak, mint a ha
gyományosan felépített áramkörök. Az utóbbi 
tulajdonság azt jelenti, hogy hiba, tönkremenetel 
ritkábban fordul bennük elő. A gazdasági előny 
magyarázata az, hogy elmarad az egyes alkatré
szek kialakításával és összeszerelésével kapcsolatos 
munka. A megbízhatóság pedig azért jobb, mert a 
hagyományos körök felépítésében a könnyű szét- 
bonthatóság miatt igen különböző vegyi, villamos 
és termikus tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
csupán felületükön érintkeznek egymással. A ta
pasztalatok szerint a hibák zöme az ilyen érint
kezéseknél keletkezik.

Főbb technológiai irányzatok

A különböző fajta integrált áramkörök felépítése 
közös jellegzetességeket mutat. Az elektromos 
folyamatokban ténylegesen résztvevő áramköri

elemek meghatározott tulajdonságú anyagokból 
formált, pontosan meghatározott geometriai alak
zatok, igen csekély vastagsággal. Ezek egymás 
mellett, vagy esetleg részben egymás felett helyez
kednek el. Szükség van tehát egy hordozó lemezre, 
amely az elektromos folyamatokban elvileg nem 
vesz részt, szerepe csupán a mechanikai tartás. 
A környezeti behatásoktól való védelem céljából az 
áramkör rendszerint tokba van zárva. Az áram
forrásokkal és a készülék többi részével való csat
lakozást az biztosítja, hogy a tokon keresztül fém
kivezetések nyúlnak ki.

Az integrált áramkörök két főcsoportba oszt
hatók. A hordozó lemez anyaga az egyik esetben 
szigetelő, a másik esetben pedig félvezető.

Az első főcsoportban „vastagréteg” és „vékony
réteg” áramköröket szokás megkülönböztetni. 
A „vastagréteg” kifejezés természetesen csak vi
szonylagos; az áramköri elemeket formáló rétegek 
vastagsága itt is csupán néhány mikron. Ezeket a 
rétegeket a nyomtatáshoz hasonló eljárással viszik 
fel az alapra. A „vékony rétegek” vastagsága 1 
mikronnál kisebb; ennek megfelelően felvitelük 
más, pontosabban szabályozható eljárással törté
nik.

A félvezető (általában szilícium) alapú áram
körök készítése lényegében a tranzisztorgyártás 
korszerű eljárásainak módosítása és továbbfejlesz
tése. I t t  az egykristályos lemezke felületén, meg
határozott mélységben és pontos geometriai alak
zatokban megfelelő kezeléssel megváltoztatják a 
félvezető anyag főbb fizikai tulajdonságait. A le
mezke azonban mindvégig egyetlen kristályt alkot.

K özös m unkaeszközök és eljárások

A végletekig lekicsinyített áramkörök gyártásában 
természetesen a lehetőség szerint ki van küszöbölve 
mindenféle manuális munkamenet. A geometriai 
alakzatok nagy darabszámú és rendkívül fontos 
megvalósítása ilyen kicsiny méretek mellett a kor
szerű sokszorosítási és fényképészeti eljárások to
vábbi tökéletesítésével vált lehetségessé.

A közös alapelv az, hogy a különböző anyagokat 
megfelelő kivágásokon — sablonokon — keresztül 
kell felvinni a hordozóra. így a sablonok, az úgy
nevezett maszkok, előállítása az egész eljárás egyik 
kulcskérdése. A maszkok készítése fotomarással 
történik. Ezzel az eljárással különböző anyagokból 
készült lemezeken tetszésszerinti bonyolult min
tájú kivágásokat lehet igen pontosan, igen kis 
méretekben létrehozni. A lemezt megfelelő össze
tételű fényérzékeny lakkréteggel vonják be, amely 
többnyire valamely alacsony molekula-súlyú szer
ves vegyület, és az a jellegzetessége, hogy ultra
ibolya sugárzásoknak kitéve polimerizálódik, bizo
nyos kémiai behatásoknak ellenállóvá válik. A 
fényérzékeny lakkréteg felületére a megkívánt

170



geometriai mintázat negatívját helyezik el és ezen 
keresztül átvilágítanak. Ezután megfelelő oldó
szerrel kioldják a sötéten maradt monomer anya
got, míg a megvilágított helyeken a polimerizáló- 
dott lakk megmarad. Ez a lakk most már az általa 
befedett területet a maró folyadékkal szemben 
is megvédi. (Gondoljunk itt a rézkarc készítésére.) 
A lemezt most hátsó oldalát megfelelő védőré
teggel ellátva behelyezik a maró fürdőbe. Ez pl. 
réz fólia esetében vasklorid oldat. Ekkor a be nem 
fedett helyeken a megkívánt kivágások létrejön
nek. A lemezről ezután a védő bevonatokat el
távolítják és kész a maszk (1 . ábra).

1. ábra. A fotomarás. a) F réteggel bevont H hordozó, 
ó) Bevonás L fotolakkal. c) Az M maszknegatívval tör
ténő átvilágítás után a lakk a megvilágított helyen poli- 
merizálódik (P). d) Előhívás: csak a polimerizálódott 
lakk marad meg. e) Marás: a marószer eltávolítja az F 
réteg be nem fedett részét, f) a polimerizált lakk leoldása 

után visszamarad a kívánt mintázat.

Mivel a geometriai mintázatot közvetlenül má
solják át, annak végleges nagyságban kell jelen 
lennie a fénynegatívon. Eredetileg természetesen az 
ábrát igen nagy méretben kell nagy pontossággal 
megrajzolni, és erről készül optikai lekicsinyítéssel 
a fénynegatív. Mint említettük, az integrált áram
körben egymásután több különböző anyagot is kell 
felvinni a hordozóra, különböző geometriai alak
zatokban, tehát egy áramkör elkészítéséhez több 
maszkra van szükség. Ezek nagyméretű ábráit 
egyenként rajzolják meg az áramkör topográfiai 
megtervezése után.

A megrajzoláshoz különleges pontosságú rajz
gépet és sok más segédeszközt vesznek igénybe 
(2 . ábra). A lekicsinyítéshez sem felelnek meg az 
általánosan használt műszaki fényképezőgépek, 
mert ezek még mindig viszonylag erős torzítást 
visznek be a képbe. Nagyon költséges, különlegesen 
erre a célra gyártott kamerákra van szükség. Sok
szor két lépcsőben történik a lekicsinyítés, amig az 
lX l  méteres rajz néhány négyzetmilliméteres vég
leges formájában jelenik meg.

Az integrált áramköröket nem egyenként gyárt
ják, hanem egyidejűleg több példányban egymás 
mellett. Ezért a maszkokat is egymás mellett meg- 
többszörözötten kell előállítani. A második lekicsi- 
nyítési lépés tehát nem egyszerű újrafényképezés,

2. ábra. Az áramköri elrendezés megtervezése után a 
szükséges 5 — 7 maszk mindegyikének mintáját nagypon- 
tosságú készülékkel (koordinátográffal) kettős műanyag 
fóliára rajzolják vágószerszám segítségével. Ez keresztül
vágja a fólia vörös színű felső rétegét, amely a kívánt 
helyekről lehúzható. Az alsó átlátszó fólia kontrasztja a 
felső vörös réteg visszamaradt részével megkönnyíti a 

maszk fényképezését.

hanem léptető szerkezettel gondoskodnak arról, 
hogy a mintázat egymás mellett több példányban 
ismételve jelenjen meg. Eélvezető alapú áramkörök 
maszk-negatívján az ábra többszázszor is megis
métlődik.

Természetesen az automatizált gyártás is meg
kívánja időnként a közvetlen vizuális ellenőrzést. 
Az integrált áramkör felületén azonban az egyes 
elemek szemmel alig kivehetők. Ezért az egyik leg
fontosabb általánosan használt munkaeszköz a 
binokuláris (sztereó) mikroszkóp.

Fontos szerephez jut itt a biológiai technikából 
ismert mikromanipulátor is. Ennek alapelve az, 
hogy megfelelő mechanikai áttétel segítségével 
(pantográf) a kéz mozdulatait kellő arányban le
kicsinyíti.

Félvezető a lapú  áram körök

Sorrendben először a félvezető áramköröket tár
gyaljuk, mert ezek technológiája a legfejlettebb és 
perspektívájuk is a legjelentősebb. Alapjukat a 
szilárdtest-fizika új eredményei képezik, amelyek a 
technológiával kölcsönhatásban létrehozták a kor
szerű tranzisztorokat. A tranzisztorok gyártásában 
szerzett tapasztalatokat azonban tovább kellett 
bővíteni, tökéletesíteni. Ebbe óriási kutató- és fej
lesztő tevékenységet fektettek be. Ma már sok 
esetben az integrált áramkörök fejlesztésében elért 
újabb eredmények hatnak vissza megtermékenyí
tőén a még mindig igen jelentős tranzisztoriparra.

A félvezető alapú áramkörök hordozója általá
ban szilícium. Mint ismeretes, ebben a félvezetőben 
a tiltott sáv szélessége viszonylag nagy — mintegy 
1 ,1  elektronvolt, és így szobahőmérsékleten, tiszta 
állapotban, a fajlagos vezetés igen csekély. Ha 
gondoskodunk arról, hogy a szilícium kristályrá
csába bizonyos arányban beépüljenek olyan idegen 
atomok, amelyek külső héjához öt elektron tarto
zik (ilyen pl. a foszfor), a fajlagos vezetés megnő. 
A gyémántrács szerkezetbe beépülő idegen atomok 
elektronjainak egyike ugyanis csak minimális erő
vel kötődik az atomhoz, tehát már szobahőmérsék-
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létén szabaddá válik és a vezetési sávban tartóz
kodó elektronok számát szaporítja. Ha viszont 
olyan anyagot adalékolunk, amelynek külső héjá
ban három elektron van (pl. bór), megint csak 
megnő a vezetőképesség. Most azonban az törté
nik, hogy a rácsba beépült atom tere a szerkezetet 
kiegészíti olyan módon, hogy odaköt egy elektront 
a környezetből. Ez továbbra is a vegyértéki sávba 
tartozik, vagyis klasszikus értelemben „kötött”, 
tehát áramvezetésben nem vesz részt. A beépült 
atom így stabil szerkezetű, negatív ionná változik. 
A szomszédban a keletkezett elektronhiányt hamar 
betölti valamely másik kötött elektron, amely az 
üres helyet elfoglalja. Ez a folyamat folytonosan 
ismétlődik, tehát tulajdonképpen az elektron el 
nem foglalt helye, a „lyuk” vándorol. Ahol elek
tron hiányzik, ott a mag töltésének egy része sem- 
legesítetlen marad, tehát a „lyuk” vándorlásával 
lényegében pozitív töltés halad tovább. Az ada
lékolástól függően tehát kétféle áramvezetési me
chanizmust tudunk a félvezetőben létrehozni: az 
„n” típusú anyagban túlnyomóan elektronok, a 
„p” típusú anyagban túlnyomóan lyukak a szabad 
töltéshordozók. Megjegyzendő, hogy igen csekély 
hányadban mindig jelen vannak az ellenkező jel
legű töltéshordozók is; a teljesen tiszta anyagban 
természetesen egyforma a szabad elektronok és 
lyukak sűrűsége.

A tranzisztorban egyetlen kristály szerkezetén 
belül váltakozik a p —n —p, illetve n —p —n szeny- 
nyezettség és — ami igen fontos ! a középső 
úgynevezett bázis-zóna vastagsága nagyon cse
kély. Ezen a keskeny zónán keresztül az egyik 
szélső zónából — az emitterből — át tudnak jutni 
a másik szélső zónába — a kollektorba — a több
ségi töltéshordozók, de az áthaladó áram erőssége 
az emitter és bázis közé helyezett feszültség értéké
vel vezérelhető.

Egyszerűbb felépítésű a félvezető dióda. I tt  p és 
n zóna érintkezik egymással. A többségi töltés
hordozók akkor léphetnek át egyik zónából a 
másikba, ha az n-oldal van negatívabb feszültsé
gen. Csak így számíthatunk nagy áramerősségre. 
Ha az n-oldal feszültsége pozitívabb, csak az igen 
kisszámú kisebbségi töltéshordozó juthat szerep
hez. Az áramerősség így igen csekély lesz. A dióda 
tehát egyenirányít.

Az utóbbi esetben, tehát ha a potenciálkülönb
ség az áram áthaladását gátolja, ap és «-zóna közti 
átmenet mentén kétoldalt a feszültségtől függő 
mélységben lecsökken a szabad töltéshordozók 
száma, és az így semlegesítés nélkül maradt be
épült ionok kettős töltésréteget hoznak létre. Így 
a feszültségtől függő értékű kapacitás keletkezik.

Ha nagy ellenállású anyagban létrehozunk adott 
A-keresztmetszetű, Z-hosszúságú zónát jobban 
vezető anyagból, úgy ennek a zónának a két vége 
között a geometriától és a beállított a vezetőképes
ségtől függő ellenállás mérhető.

a  A

A nagyellenállású hordozó befolyása kiküszöböl
hető, ha az ellentétes szennyezésű, mint a beágya
zott zóna, és gondoskodunk arról, hogy a kettő 
egymással lezárt diódát alkosson. (Tehát az ellen
állást pl. w-típusú alapon, p-típusú szennyezett 
zónával alakítjuk ki, és biztosítjuk, hogy a hor
dozó alap mindenkor a többi elemhez képest pozitív 
feszültségen legyen.)

Mint látjuk, a szilícium félvezető kristályból ki
formálható valamennyi szükséges áramköri elem, 
az induktivitásokat kivéve.

Lássuk most a kivitelezés egyes lépéseit!
A kiinduló anyag extrém nagytisztaságú szilí

cium, amelyhez kis mennyiségű bort adalékolnak, 
és egykristályos hengeralakú tömbök szeletelésé
vel végül is mintegy 25 — 30 mm átmérőjű, tized- 
milliméter vastagságú szeletekben állítanak elő. 
A továbbiakban a különböző adalék-anyagok pon
tos arányú bevitele meghatározott mélységig a 
diffúzió jelenségének kihasználásával történik. 
Mint ismeretes, szobahőmérsékleten a diffúzió 
jelensége szilárd anyagokban nem jelentékeny, 
mert az áramlás értékére jellemző diffúziós 
állandó értéke nagyon csekély. A hőmérséklettel 
azonban a diffúziós állandó rohamosan emelke
dik. Ha a szilícium-lemez felületét a kívánt ada
lékanyaggal érintkezésbe hozzuk, és a hőmérsék
letet bizonyos időtartamig pontosan meghatározott, 
magas értéken tartjuk, majd újból lecsökkentjük, 
kézben tudjuk tartani az anyag behatolásának 
folyamatát. A határfeltételek és kezdeti feltételek 
ismeretében megoldható a diffúziós egyenlet, és 
kiszámítható, hogy a folyamat befejezése után 
milyen lesz az adalék anyag eloszlása. Természete
sen az adalék-anyag koncentrációja a behatolási 
oldalnál a legnagyobb és a mélységgel folyamato
san csökken (3. ábra).

A diffúzió hatására az eredetileg már szennyezett 
szilícumban két egymással ellentétes jellegű ada
lék-anyag lesz jelen, és bizonyos mélységben egy
forma lesz a kettő koncentrációja. Ezen a helyen a 
szabaddá vált elektronok nagy része azonnal el
foglalja a szabaddá vált lyukak nagy részét, és így 
az anyag hasonlóan viselkedik, mintha teljesen 
szennyezetlen lenne. Az itt kialakuló átmenet 
választja el egymástól a p- és «.-zónát.

3. ábra. A magas hőmérsékleten bediffundáló atomok el
oszlása a felülettől való távolság függvényében külön

böző határfeltételek esetében.
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Foszfor diffúzója után az eredetileg p-típusú 
lemez tehát a behatolási oldaltól bizonyos mély
ségig w-típusúvá alakult át. Egy újabb diffúziós 
lépésben most biztosíthatjuk, hogy ezúttal viszont 
bór hatoljon be felülről a foszforral adalékolt 
zónába. Ha a kezdeti koncentráció nagyobb, mint 
a foszforé volt: újból p-típusúvá válik az anyag a 
felületen, és csak bizonyos — persze csekélyebb 
mélységben alakul ki újabb átmenet. így ala
kítható ki a szilícum-lemezben egymás fölött több 
váltakozó tulajdonságú réteg.

A gyakorlatban a diffúziós kályhák nagy auto
matizált berendezések, amelyekben pontosan sza
bályozzák a szennyező anyag adagolását, a kör
nyező atmoszféra összetételét, a szílicium-lemezek 
áthaladását, és a hőmérséklet értékét az áthaladás 
közben. A technika korábban aligha ismert olyan 
gyártási folyamatot, amelyben a termék minősége 
annyira kényes lett volna ezekre a körülményekre.

Magát a diffúziós eljárást már több mint 15 éve 
használja a tranzisztorgyártás. Az integrált áram
körök megszületésének előfeltétele azonban a pla- 
náris technika megjelenése volt. Ez azon a felisme
résen alapszik, hogy a szilíciumkristály felületén 
nedves atmoszférában magas hőmérsékleten ki
alakuló üvegszerű szilíciumdioxid réteg a legtöbb 
adalékanyag diffúzióját meggátolja. Ha az oxid- 
réteget meghatározott helyen a kristályfelület egy 
részéről eltávolítjuk, akkor csak ezen a helyen jön 
létre diffúzió, és az így meghatározott geometriai 
alakzatban jön létre a kellő vastagságú adalékolt 
réteg. (A diffundáló atomok mozgásának iránya 
természetesen sztohasztikus eloszlású; adott geo- 
metriájú nyíláson átjutva tehát, diffúzió közben az 
atomok nemcsak mélységben, hanem oldalirány
ban is haladnak. A kivágás geometriai alakjának 
és méretének meghatározásánál ezt az oldalirányú 
kiterjedést is tekintetbe kell venni.)

A planáris tranzisztorok és az integrált áram
körök gyártásában a szilícumlemezt borító oxid- 
rétégből alakítják ki a tulajdonképpeni maszkot. 
Magát az oxidált lemezt vonják tehát be fényérzé
keny lakkréteggel az egyik felületén és erre helye
zik a maszk mintázatát tartalmazó fénynegatívot. 
Az exponálás és előhívás után a csupasszá vált 
helyeken az oxidot fluorsav oldatával távolítják 
el, amely a lakkréteget nem bántja, és a tiszta 
szilíciumot nem oldja. Ezután távolítják el a poli
merizált lakkot, erre alkalmas vegyszerekkel 
(4. ábra).

Az első oxidréteget megfelelő hőmérsékletű kály
hában nedves atmoszférában képezik ki a lemez 
felületén. Utána kialakítják az első maszk-mintá
zatot, és végrehajtják az első diffúziót. A diffúzió 
rendszerint több iépésben történik: először egészen 
vékony felületi rétegben viszik fel a megfelelő 
helyekre a kellő mennyiségű adalékanyagot. A má
sodik kályhában ez az anyagmennyiség hatol be 
mélyebbre, miközben egyidejűleg a felületen újabb 
összefüggő oxidréteg keletkezik. így a maszkolási 
eljárást egy második mintázattal meg lehet ismé
telni. (Csak röviden utalunk arra, hogy milyen 
roppant feladatot jelent annak biztosítása, hogy
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4. ábra. A/. 1. ábra szerinti fotomarás változata a félvezető 
áramkörök technológiájában.

1) Az oxidréteg bevonása a fotolakkal. 2) Átvilágítás 
maszknegatívon keresztül. 3) Előhívás. 4) Oxidmarás, 
5) A lakk eltávolítása után a lemez készen áll a diffúzióra.

az új maszk pontosan a megfelelő helyre kerüljön 
az előző fölé: hiszen már ezred milliméternyi el
csúszás súlyos hibát okozhat! A továbbiakban az 
eljárás hasonló módon ismételhető, míg végül ki
alakulnak a lemezen az egyes tranzisztorok emitter-, 
bázis- és kollektor-zónái; a szükséges diódaátmene
tek, valamint az ellenállások, amelyek rendszerint 
elnyújtott téglalap vagy többszörösen megtört 
csík felülnézetű zónák (4. ábra).

A diffúzió mellett a félvezető-technológia másik 
fontos eljárása az epitaxia. Az integrált áramkörök 
készítésében ez is szerephez jut. Ebben az eljárás
ban a szilíciumkristály felületét bizonyos szilíci- 
um-vegyület gőzével hozzák érintkezésbe és a felté
teleket úgy állítják be, hogy a vegyületből tisz.i a 
szilícium váljék ki a kristály felületén. Kellőt n 
magas hőmérsékleten az így keletkező szilíciumi 
teg az eredeti egykristály szerkezetét veszi fel, és 
azt növeszti tovább. Gondoskodni lehet arról, hogy 
a szilíciummal együtt bizonyos mennyiségű adalék
anyag is kiváljék a kristály felületén: a szennyezés
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ebben az esetben a keletkező rétegben a diffúzióval 
ellentétben homogén eloszlású lesz. Ez előnyös pl. 
tranzisztorok kollektorában. Elvileg az epitaxia is 
történhet maszkon keresztül, a gyakorlatban azon
ban rendszerint az egész kristálylemez felületén 
hoznak létre epitaxiális réteget, pl. a p-típusú hor
dozólemezen egy mintegy 2 0  pm vastagságú »-típusú 
réteget, amely aztán alapul szolgál a csekély mély
ségű diffúziós behatolásoknak.

Az egyes tranzisztorok kollektorait az epitaxiális 
rétegből lehet kialakítani. Az áramkörben azon
ban a különböző tranzisztorok kollektorai nincse
nek azonos potenciálon: ezeket tehát szét kell 
választani egymástól. Ez a szétszabdalás történik 
az első diffúziós lépésben. Megfelelő maszk-hálózat 
és mélyre hatoló diffúzió segítségével p-típusú csí
kokat hoznak létre, amelyek az epitaxiális n-réte- 
gen teljes vastagságban keresztül hatolnak, és azt 
különálló szigetekre bontják. Ezekben a szigetek
ben hozzák létre azután a további diffúziókkal a 
bázis- és emitter-zónákat, valamint a diódák és 
kapacitások p- és »-zónáit, illetve az ellenállások 
zónáit. Az egyes alkatrészeket így minden esetben 
egy vagy több lezárt p —» átmenet választja el 
egymástól, illetve a hordozótól. Ez azonban még 
nem zár ki tökéletesen mindenféle nem kívánatos 
csatolást, ami főleg igen nagy frekvencián, illetve 
az igen gyors működés esetében jelenthet kellemet
lenséget. A legutóbbi években számos újabb meg
oldás vált ismeretessé, amely még tökéletesebbé 
teszi az egyes alkatrészek elszigetelését egymás
tól.

Az áramköri elemek között azonban összekötte
téseket is létre kell hozni. Ideális esetben ezeken az 
összeköttetéseken sem egyenáramú, sem váltakozó 
áramú feszültségesésnek nem szabad fellépnie. 
Ezt rövid fémes összeköttetésekkel közelítjük meg. 
Az integrált áramkör felületére megfelelő vastag
ságban (0,5 — lpm) alumínium-réteget párologtatunk 
fel. Ez a fémréteg tulajdonképpen az utolsó dif
fúziós lépés után kialakult tömör oxidréteget 
vonja be. Hogy a megfelelő helyeken a p- és »- 
szilícium zónákkal közvetlenül kontaktusba kerül
jön, előzőleg lyukakat kell marni az oxidrétegbe, 
amihez természetesen külön maszkra és fotomarási 
lépésre van szükség. A fémréteg felpárologtatása 
után is alkalmazunk fotomarást, ezúttal azért, hogy 
az összefüggő rétegből kialakítsuk a szükséges 
összekötő fémcsíkok hálózatát. Újból lakkal von
juk be tehát a felületet és a hálózat mintáját ábrá
zoló pozitívon keresztül exponálunk. Pozitívot itt 
azért használunk, hogy a lakk ott polimerizálód- 
jon, ahol a fémnek meg kell maradnia. A többi 
helyről a lakk leoldható. Ezután a fémet megfelelő 
vegyszer-marással eltávolítjuk (5. ábra).

Az összeköttetések anyaga azért alumínium, 
mert az jól párologtatható és a szilíciummal köny- 
nyen alkot jó kontaktust, az oxidrétegre viszont 
jól tapad.

Az alumínium-csíkok szélessége rendszerint nem 
több 25 //m-néi. Egyes csíkok azonban az áramkör 
széle felé haladnak, és odaérkezve kiszélesednek 
0 ,1 —0,4 miliméteres foltokká. Ekkora fémterüle-

5. ábra. Egy félvezető alapú áramkör gyártásához fel
használt maszkok egyike.

tekhez már hozzá lehet forrasztani a csatlakozó 
huzalokat.

Az összeköttetések mintájának elkészülte után 
a szilícium-lemezen több száz, teljesen egyforma 
áramkör foglal helyet. Ezek együttesen készültek 
az eddigi gyártási folyamatokban. Ezért az egy 
áramkörre eső gyártási költség eddig a pillanatig 
igen csekély. A további lépésekben azonban már 
külön kell kezelni az egyes áramköröket, ami 
lényegesen növeli a költségeket. Érdemes már 
most megállapítani, hogy nincsenek-e a lemezen 
selejtes áramkörök, hogy ezekkel ne kelljen a to
vábbiakban foglalkozni. A kész áramkörök első 
válogató mérését tehát még szétdarabolás előtt a 
lemezen kell végrehajtani. Ez kényes feladat. 
A mérőberendezés és a vizsgálandó áramkör között 
finom tapogató tűkkel hoznak létre kontaktust. 
Egyes csatlakozó pontokra meghatározott feszült
ség-, illetve áramértékeket kényszerítenek; más 
pontokban mérik az ennek következtében fellépő 
értékeket. Ez a vizsgálat csak az alapvető műkö
dési feltételekre vonatkozik, de azért így is több 
egymásután következő lépésből áll. Ezeket előre 
beprogrammozzák a berendezés vezérlő egységébe, 
hogy a mérést automatikusan és gyorsan lehessen 
lefolytatni. Ebben a fázisban nem a mért adatok 
számszerű értéke érdekes, hanem az, hogy üzem
képes, vagy selejtes-e az áramkör. Mutatós, vagy 
digitális jelzés, illetve feljegyzés helyett a beren
dezés egy festékcsöppel megjelöli az üzemképtelen, 
selejtes áramköröket. (6 . ábra.) Ezután következik 
a lemez szétdarabolása. Az elválasztó mintákat 
gyémánttal, természetesen gépi úton, bekarcolják 
a lemezbe, majd azt a karcolási minták mentén 
széttörik.

A most következő műveletek a mai technikában 
még nincsenek olyan magas szinten automatizálva, 
mint az eddigiek. A feladat a különálló áramkörök 
kivezetésekkel való ellátása és tokozása. Ma a 
lapos műanyag-tok a legelterjedtebb, amelyből két 
sorban a tok síkjára merőlegesen lehajlítva állnak 
ki a kivezető fémszalagok. A probléma ott van, 
hogy a fémkivezetők belső végeit nem lehet úgy 
összehozni az áramkör mintegy 1 mm2-es felületén, 
hogy minden kivezetést automatikusan lehetne 
forrasztani, vagy hegeszteni a kristály felületén 
található 0,1 X  0,4 mm-es alumínium foltokhoz. 
Közbeiktatott csatlakozó elemre van szükség: ez
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fi. ábra. A: Minősítő berendezés. B: A berendezés tapo
gatótűi erős nagyításban. A hibás áramköröket a beren

dezés megjelöli.

aranyhuzal-darabka, amelynek egyik végét nyo
más- és hő egyidejű alkalmazásával az alumínium
folthoz hegesztik, másik végét pedig a megfelelő 
fémkivezetéshez. Mindez mikroszkóp alatt, mikro- 
manipulátorral működtetett félig automatikus be
rendezésen történik. Ezután alakítják ki a műanyag 
tokot (7. ábra).

A nem elektromos berendezések egységeiben sok 
áramkör van különböző módon összekapcsolva, 
A hagyományosan felépített régi készülékekben

valaha az ilyen összeszerelést különböző színnel 
megjelölt huzalok kötegeivel végezték. Ezt vál
tották fel később a nyomtatott huzalozási lapok. 
Az integrált áramkörökből álló berendezés össze
szerelése azonban egymást sokszorosan keresz
tező, bonyolult vezetékek hálózatát kívánja meg. 
Ehhez többrétegű kártyákat használnak, amelyek
ben több síkban egymástól függetlenül lehet el
készíteni a vezetékek hálózatát. Az egyes síkok 
közötti összeköttetéseket átmenő lyukakkal bizto
sítják, amelyeket belül fémeznek (8 . ábra).

A félvezető alapú integrált áramkörök nemcsak 
technológiai téren jelentettek forradalmat, hanem 
tervezési módszerekben is. Sokkal nagyobb volt 
ez a változás, mint akkor, amikor az elektronika a 
csövek helyett a tranzisztorokat vezette be. Az 
integrált áramkör gyártásában az egymást követő 
lépések jóformán függetlenek attól, hogy az áram
kör milyen alkatrészeket tartalmaz. Ez tehát a 
költségeket nem befolyásolja. Költséges azonban a 
felhasznált szilícium-kristály. Nem közömbös tehát 
hogy egy alkatrész mekkora területet foglal el. 
Tranzisztorokból akár százat is el lehet helyezni 
egyetlen négyzetmilliméteres területen. Az ellen
állások, és különösen a kapacitások terület-igénye 
azonban jóval nagyobb, és azok értékétől is függ. 
Induktivitásokat a körök egyáltalában nem tartal
maznak. Míg tehát régebben a tervezés arra töre
kedett, hogy az előírt funkciót minél kevesebb 
áramköri elemmel (ezen belül minél kevesebb cső
vel, illetve tranzisztorral) valósítsa meg, ma olyan

7. ábra. Tokozott áramkörök. Balra a ma elterjedt tok, 
középen és jobbra korábban alkalmazott formák, össze

hasonlításul egy gombostű.

8. ábra. Többrétegű kártya áramkörök összeszereléséhez 
A — tokozott áramkör, H — vastag hűtőlemez, K — a 
kártya egy rétege, L — fémezett lyuk, V — vezetékek 

hálózata, R — ragasztóréteg.

megoldást kell választani, amely minél több tran
zisztort, minél kevesebb ellenállást, és lehetőleg 
igen kevés és kisértékű kapacitást tartalmazzon. 
(Diódát rendszerint a tranzisztor két elektródájá
nak rövidzárásával állítanak elő.) A tervezés fontos 
fázisa a topológiai elrendezés: ennek az a fő szem
pontja, hogy lehetőleg elkerüljék az összekötteté
sek kereszteződését a kristályon. Végszükség ese
tén egy külön kis-ellenállású diffundált és oxid- 
réteggel fedett szakasz segítségével oldják meg a 
keresztezést.
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Szigetelő alapú áramkörök

A félvezető alapú áramkörben csak nagyítóval 
vehetjük ki az egyes alkatrészek körvonalát. 
A vastagréteg technológiával készült áramkör di
menziói már sokkal meghittebbek. I tt  az alkat
részek néhány milliméteres méretűek. A nyomtatási 
eljárás lehetővé tenne kisebb méreteket is, de a 
felvitt réteg vastagságát nem lehet eléggé pontosan 
tartani, és az ingadozások a nagyobb alakzatok 
esetén többé-kevésbé kiegyenlítődnek. A hordozó 
lemez itt kerámia. A viszonylag nagyobb méretek 
miatt elviselhető, hogy a kerámia felülete nem 
tökéletesen sima. Másrészt a kerámia (alumínium- 
oxid) elbírja az eljárásban szükséges magas hő
mérsékletet. Az ellenállás, vezető és dielektrikum 
rétegeket üveg-porral keverve kötőanyagban, pasz
ta formájában nyomtatják fel a kerámia felületére. 
Az eljárás lényege az úgynevezett stencil vagy 
szitanyomás. A pasztát finom szitán nyomják át. 
A szitát előzőleg fényérzékeny lakkal vonják be, 
be, erre másolják át a maszk mintáját. Előhívás
kor a lakk a megfelelő helyeken kioldódik és szaba
don hagyja a szitát, a többi helyet a visszamaradt 
lakk megvédi. I tt  tehát maszk gyanánt a fény- 
érzékeny lakkal bevont szita szolgál. Megfelelő 
keretben kifeszítik, és ráfektetik a hordozó lemezre. 
Vékony rétegben felviszik a pasztát és egyenletes 
nyomással átnyomják a maszkon (9. ábra).

9. ábra. Szitanyomó készülék. H — kerámia hordozó. 
A — asztallap, S — szita a maszkkal, R — simítószerszám.

Szárítás után a felvitt réteget 800 — 1000 C°-os 
hőmérsékleten beégetik a kerámiába. Az eljárás 
lépéseit egymásután megismétlik a különböző pasz
tákkal. A vastagréteg technikában az ellenálláso
kat különböző összetételű pasztákkal állítják elő, 
és így egyszerű geometriai formákkal is lehet több 
nagyságrendben különböző ellenállás-értékeket 
megvalósítani.

Ez az eljárás a beégető kemencétől eltekintve 
nem igényel különösebb beruházást. Alkalmas tehát 
arra is, hogy kevésszámú áramkört manuális mó
don is gazdaságosan lehessen előállítani. Másrészt 
teljesen automatizált gyártó berendezéssel, óriási 
darabszámmal, ilyen módon állította elő I.B.M. 
milliószámra a 360 számítógép-sorozat ,,SLT” 
áramköreit.

A vékonyréteg áramkörökben az alkatrészek 
geometriai méretei jóval kisebbek (bár nagyobbak, 
mint a félvezető alapú áramkörökben). I t t  már 
fontos, hogy a hordozó felülete tökéletesen sima 
legyen; ezért üveglemezt használnak. Az egyes 
anyagokat rendszerint vákuumban párologtatják

10. ábra. Vákuumpárologtató berendezés felépítése. A — 
harang, B — vákuum, C — hordozó, D — lerakódó réteg, 
E — párolgó molekulák, E — forrás, G — vezeték a 
szivattyúhoz, d kisebb, mint az átlagos szabad úthossz.

Tárgy

11. ábra. A maszkon keresztül történő párologtatás elve.

fel megfelelő kivágású maszk-sablonokon keresz
tül. A párologtató berendezés lényegében nem más, 
mint a régi szivattyúk harangja (10. ábra). Ter
mészetesen nagyvákuumot előállító korszerű szi
vattyú-berendezéssel van kapcsolatban. Benne 
helyezkedik el a forrás, vagyis az az anyag, ame
lyet elektromos izzítással elpárologtatunk. Mivel a 
szabad úthossz nagyobb, mint az edény mérete, az 
elpárologtatott részecskék egyenes vonalban ha
ladnak. A maszk közvetlenül a bevonandó tárgy 
felett helyezkedik el (1 1 . ábra).

Fontos mozzanat itt a felpárologtatott réteg 
vastagságának folyamatos ellenőrzése. Ezt lehet 
optikai úton interferenciás eljárással végezni, de 
akár tömegméréssel is. Az utóbbi esetben azt vizs
gálják, hogy a felvitt réteg hogyan hangolja fel 
egy rezgőkristály önfrekvenciáját.

A különböző anyagokból álló rétegeket ebben az 
eljárásban is egymásután következő lépésekben 
viszik fel. Közepes sorozatok gyártása könnyen 
megvalósítható, de igen nagy darabszámok gazda
ságos gyártása már nagy problémát jelent. A leme
zen itt is egyidejűleg több áramkört szoktak ki
alakítani, de a nagyobb méretek miatt itt már 
csak 10—20 áramkör fér el egymás mellett. A futó
szalagszerű folyamatos gyártást esetleg több, zsi
lipberendezéssel összekapcsolt, vákuumkamrá
val valósítják meg.
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A mai gyakorlatban a szigetelő alapú áramkö
rükhöz külön csatlakoztatjuk a tranzisztorokat, 
amelyeket külön kell gyártani. Amennyiben induk
tivitásokra van szükség, ezeket is lehet hasonló 
módon külön csatlakoztatni. Kis induktivitásokat 
egyébként vastagréteg-eljárásban nyomtatni is 
lehet fémes vezető spirális alakjában; bár az ilyen 
induktivitás vesztesége nagy. A szigetelő alapú 
áramkörök tervezési elvei tehát közelebb állnak a 
régi hagyományokhoz: lehetőleg kevés aktív elem 
és induktivitás; az ellenállások és kapacitások 
száma nincs korlátozva, de kívánatos, hogy a kon
denzátorok lehetőleg kis értékűek legyenek.

A szigetelő alapú áramkör tulajdonképpen nem 
tökéletesen integrált, mert működéséhez feltétle
nül szükség van kívülről hozzácsatolt külön fél
vezető elemre: tranzisztorra. Elvi szempontból ez 
feltétlenül hátrány, de tokozatlan, egyszerű tran
zisztorokat ma a planáris technológia annyira ol
csón tud előállítani, hogy ez az út sok esetben gaz
daságos lehet. Mivel így a teljes áramkörben szige
telő alapú és félvezető elemek együttesen találha
tók, elterjedt a „hibrid áramkör” megjelölés is 
(1 2 . ábra).

12. ábra. Szigetelőalapú (hibrid) áramkör. A világos tégla
lapok: szilícimtranzisztorok.

Újabb fejlődési irányok
Az integrált áramkörök felhasználásának igazi 
területe ma elsősorban a számítógép és a vele 
rokon sokféle elektronikus szabályozó berendezés. 
Ezekben főleg logikai áramköröket alkalmaznak, 
amelyekben induktivitásra általában nincsen szük
ség. De jegyezzük meg azt is, hogy a számítógépek 
ipara az utolsó évtizedben bontakozott ki óriási 
terjedelemben. A számítógépek fejlesztésének és 
elterjesztésének elsőrendű előfeltétele volt az, 
hogy megszülessen a megbízhatóbb és olcsóbb 
áramkör. Ez a szükséglet befolyásolta az integrált 
áramkörök fejlesztésének irányát.

Természetes, hogy az eredményeket mindenféle 
egyéb területen is felhasználják.

A legnehezebben halad az integrált áramkörök 
elterjedése a klasszikus híradástechnikában, a rádió- 
és televíziós készülékek területén. Ennek persze

egyik oka az, hogy itt elsősorban hangolható re- 
zonáns körök kerülnek alkalmazásra és ezeket in
tegrált formában - az induktivitások hiánya miatt 

nehezebb megvalósítani. De épp így mondhatjuk 
azt is, hogy a készülékipar, amely korábban már 
hatalmas összegeket ruházott be a hagyományos 
gyártási módszerekbe, nem volt túlságosan érdekelt 
egy forradalmi újításban addig, amíg korábbi be
fektetéseit búsás haszonnal vissza nem kapta. Ez 
ma már bekövetkezett, és így az várható, hogy a 
legközelebbi években a közfogyasztási, híradás- 
technikai cikkekben is uralkodó szerephez jut az 
integrált áramkör. Ezért ma igen intenzív kutatás 
foglalkozik azzal, hogyan lehet az induktivitást 
integrált technológiával megvalósítani, illetve te
kercs nélkül hangolható rezonáns kört előállítani.

A másik terület, amelyre tulajdonképpen most, 
ezekben az években tört be a mikroelektronika: a 
mikrohullámok technikája. Az előrehaladást itt az 
késleltette, hogy a mikrohullámú berendezésekben 
viszonylag nagyobb az elektromos teljesítmény 
szintje, és így nagyobb a hőfejlődés is, mint azt a 
szorosan elrendezett integrált áramkörökben el
várjuk. Sok esetben, pl. a radartechnikában, rövid 
impulzusokban extrém nagy teljesítményeket kell 
előállítani. Emellett a mikrohullámú rendezések 
általában kevésszámú, de nagyon költségesen elő
állított áramkörből állnak.

Itt azonban az új technikai lehetőségek életre 
keltenek olyan új elveket, amelyeket azelőtt gya
korlatilag gazdasági okokból nem alkalmaztak, és 
ezért nem is fejlesztettek. Lássunk erre egy jelleg
zetes példát!

A klasszikussá vált légvédelmi radar-berendezés 
alapja az hogy a nagyteljesítményű mikrohullámú 
sugárnyalábot nagyon keskeny kévében állítják 
elő, és mechanikusan forgó antennaberendezés 
segítségével végig pásztázzák vele a terepet. Az 
antennát a hatalmas teljesítményű magnetron osz
cillátor táplálja. Az új elgondolás abból indul ki, 
hogy keskeny sugárkévét elő lehet állítani, sok 
apró antenna segítségével is, ha mindegyikbe meg
határozott módon különböző fázisú rezgést táplál
nak be. A keletkező interferencia mintázat szaba
don változtatható, pl. a keskeny nyaláb tetszés 
szerint körbe futtatható, ha az egyes antennákhoz 
vezetett rezgések fázisát szabadon tudjuk változ
tatni. Ez természetesen elektronikus úton történik. 
Mivel így nincs szükség hatalmas tárgyak forga
tására, a terep végigpásztázása sokkal gyorsabban 
és tökéletesebben folyhat le. A különálló kis osz
cillátorok és a fázisukat szabályozó egyes áram
körök mind hasonló felépítésűek. I tt  tehát az in
tegrált technika bevezetése már nagy előnyöket 
jelentene, sőt az ilyen berendezés gazdaságosan 
éppen csak integrált technológiával valósítható
meg-

A mikrohullámú integrált áramkörök fejlődésé
hez előfeltétel volt az, hogy az utóbbi években a 
tranzisztorok igen nagy frekvenciás viselkedését 
jelentősen megjavították. I t t  nem utolsó sorban 
éppen az segített, hogy az integrált félvezető 
alapú áramkörökben nyert tapasztalatok alapján
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meg tudták valósítani a nagyfrekvenciás működés
hez szükséges különleges geometriai alakzatokat a 
tranzisztor gyártásában.

Talán mindezeknél jelentősebb az az új konstruk
ciós elv, amely éppen a számítógépek elektroniká
jában kezd idén kibontakozni: ez a csoportos in
tegrálás. Alapgondalata nagyon logikus. Az integ
rált áramkörben megszabadultunk attól a lépéstől, 
hogy az együttesen, egyetlen lemezen gyártott 
tranzisztorokat szétszabdaljuk, külön-külön to
kozzuk és azután huzalozással összekapcsoljuk 
őket, hogy egyetlen áramkörben működjenek. 
Különböző áramköröket azonban ma is egyetlen 
lemezen állítunk elő, mégis szétszabdaljuk a le
mezt és külön-külön tokozzuk az áramköröket, 
csak azért, hogy azután a többrétegű kártyák segít
ségével újból csoportokba kombináljuk őket. Vilá
gos, hogy nagy megtakarítást jelent, ha a szilícium 
lemezen rögtön egymás mellett a később össze
kapcsolandó áramköröket készítjük el, és szétszab
dalás helyett rögtön megvalósítjuk az áramkörök 
közötti összeköttetéseket is, hogy azután az egész 
áramkör-csoportot helyezzük egyetlen tokba.

Ez a logikus gondolat számos problémát vet fel. 
Ezek közül kettőt említünk meg. Az első az, hogy 
az áramkörök közötti összeköttetések igen bonyo
lultak. Láttuk, hogy a rengeteg kereszteződés 
miatt egyetlen síkban nem is vezethetők. Meg 
kellett tehát találni itt is a többsíkú összekötteté
sek módját. Ez abban áll, hogy a félvezető lemezen 
először a fent ismertetett eljárással megvalósítják 
az áramkörökön belüli összeköttetéseket. Ezután a 
lemez egész felületére vastag szigetelő réteget visz
nek fel. Ebbe megfelelő pontokban csatlakozó 
lyukakat marnak, és ezután felületén előállítják az 
áramkörök közötti összeköttetések fémes hálózatát- 
Ha szükséges, még további emeleteket létesítenek 
az összeköttetések számára. Végül az áramkör
csoportot tartalmazó lemezt helyezik el egyetlen 
nagyobb tokban.

A BOLYGÓK BELSŐ SZERKEZETE

1. Bevezetés

Ha egy tyúkólban lakó hangya szokásos napi 
sétája közben egy éppen kihűlő tojásra bukkan, 
bizonyára igen furcsa képet fog alkotni magának 
a tojás belső szerkezetéről. A feladatot lehet komp
likálni még azzal, hogy a hangyának a tojásra 
vonatkozó megfigyelések végzését csupán egy kilo
méter távolságból engedélyezzük. A hasonlat 
utóbbi része hivatott szemléltetni helyzetünket, 
ha nem a Föld, hanem a többi bolygó belső szer
kezetéről szeretnénk valamit megtudni.

A bolygók belső szerkezetének vizsgálatában 
felhasználható megfigyelési anyag meglehetősen 
szegényes voltát akkor érezhetjük leginkább, ha a 
Föld belső szerkezete kutatásának jelenlegi állá-

A másik probléma már nehezebb. Azzal függ 
össze, hogy a mai technikában a legkitűnőbb 
nyersanyag és a legtökéletesebben ellenőrzött auto
matizált gyártási folyamat mellett is előfordul 
minden lemezen néhány selejtes áramkör. Az eddi
giekben ez mindössze a kihozatalt befolyásolta. 
Ha azonban a lemez egész területét fel akarjuk 
használni, egyetlen áramkör hibája esetén az 
egész egységet el kellene dobni.

Talán nincsen messze az az idő, amikor a tech
nológia annyira tökéletessé válik, hogy az ilyesmi 
különlegesen ritka esemény lesz. A csoportos integ
rálás hívei azonban nem akarnak eddig várni, 
mert már most szeretnék kihasználni a várható gaz
dasági és műszaki előnyöket. Ezért ahhoz a meg
oldáshoz folyamodtak, hogy a lemezen több áram
kört állítanak elő, mint amennyire ténylegesen 
szükség van. Az egyes áramkörök belső össze
köttetéseinek elkészítése után, de az áramkörök 
közötti összeköttetések elkészítése előtt a fent leírt 
módon ellenőrzik, hogy mely áramkörök selejtesek. 
Az új ellenőrző berendezés azonban sokkal „in
telligensebb”, mint a korábban használt. Tulajdon
képpen számítógép, amely megjegyzi magának a 
selejtes áramkörök pozícióját a lemezen, összeveti 
a betáplált előírással, amely szerint feladata bizo
nyos áramkörök meghatározott módon való össze
kapcsolása; ezután kiszámítja, hogy a hibás áram
körök kihagyásával milyen geometriai mintázatú 
hálózattal tudja az előírt feladatot optimálisan 
teljesíteni. Végül a kapott eredménnyel közvet
lenül vezérel egy automatikus rajzgépet, amely az 
így meghatározott összeköttetések rajzmintáját 
elkészíti.

A fenti bevezetőben természetesen nem ismer
tethettük a mikroelektronika valamennyi haszná
latos eljárását, vagy új törekvését. Csupán jelleg
zetes példákat választottunk ki, hogy fogalmat 
nyújtsunk az elektronika megváltozott, illetve 
újból megváltozó arculatáról.

Barcza Szabolcs
MTA Csillagvizsgáló Intézete

sára pillantunk. A Föld esetében megbízható sűrű
ség-mélység függvényünk van, és az anyag néhány 
paraméterének a mélység függvényében való vál
tozását elég pontosan ismerjük, de attól távol 
vagyunk, hogy tudásunkat teljesnek érezzük. 
Ugyanis fontos körülmény az, hogy megfigyelé
seink elméleti magyarázata az anyagok szerkezeté
nek vizsgálata alapján még nagymértékben hiá
nyos. így érthetővé válik az, hogy a bolygók 
belső szerkezetének a kérdése egyenlőre még miért 
nem letárgyalt problémakör, hiszen itt az anyagok 
viselkedésének, szerkezetének olyan tartományok
ban való ismeretére is szükség van, melyek messze 
meghaladják a laboratóriumokban előállítható vi
szonyokat. Azon mérések eredménye pedig, melyek 
segítségével a Föld belsejéről bizonyos — ha elmé-
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letileg nem is pontosan interpretálható — tényeket 
megtudtunk, a többi bolygóra vonatkozóan telje
sen hiányoznak, mert a cikk megírása idején ember 
még nem tette lábát idegen égitestre.

Mindezen nehézségek ellenére a bolygók belső 
szerkezetéről elég sokat sikerült megtudni, és a 
cikk további részében arról lesz szó vázlatosan, 
hogy mit tudunk ebben a tárgykörben. Először a 
megfigyelési anyagot tekintjük át, majd az anya
gok magas nyomásokon való viselkedésének kérdé
sével foglalkozunk, végül néhány modell disz
kussziója következik.

2. A bolygók belső szerkezetének kutatásában felhasz
nálható meyfigyelési tények

A Naprendszer kilenc nagy bolygója a méretek alap
ján két szembetűnően eltérő csoportra osztható:

a) földtípusú bolygók (Merkur, Vénusz, Föld, 
Mars);

b) óriásbolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 
Neptunusz).

A Plútót nem sorolhatjuk határozottan egyik 
csoportba sem, de sajátosságai inkább a földtípu- 
súakéhoz állnak közelebb. A két csoport közötti 
nagy átlagsűrűség-differencia azonnal mutatja 
hogy összetételük, belső szerkezetük jelentősen el
térő kell legyen. Érdemes még néhány nagyobb 
holdat is idevenni, és így láthatjuk, hogy a két 
csoport milyen mértékben folyik egymásba. (1 . 
táblázat).

1. táblázat

Bolygó (hold) Tömeg Közepes sugár Átlagsűrűség
(gcm-8)

Merkur 0,0543 0,38 5,46
Venus 0,8136 0,961 5,06
Föld 1,0000 1,000 5,52
Mars 0,1069 0,523 4,12
Jupiter 318,35 10,97 1,35
Saturnus 95,3 9,03 0,71
Uranus 14,54 3,72 1,56
Neptunus 17,2 3,38 2,47
Hold 0,0123 0,273 3,33
Jupiter I —IV.

Io 0,0121 0,255 4,03
Europa 0,0079 0,226 3,78
Ganymedes 0,0260 0,394 2,35
Callisto 0,0162 0,350 2,06

Saturnus I —VI.
Mimas 6 X 1 0 -6 0,04 0,5
Eneeladus 14X 10-6 0,05 0,7
Tethys 0,000109 0,08 1,2
Dione 0,000176 0,07 2,8
Rhea 0,00038 0,102 2,0
Titan 0,0235 0,377 2,42

A Föld tömege 5,975 X 1027 g, közepes sugara í>,371 X108 cm.

A szeizmológiai, gravitációs, mágneses és hőáram 
mérésekből sok hasznos információt nyerünk a 
Föld belsejére vonatkozóan. Az elsőtől eltekintve 
sok esetben a többi bolygóra is vannak ilyen méré
seink, és ezeket most röviden áttekintjük.

A szeizmológia fizikusok nyelvére lefordítvaazt 
jelenti, hogy valamilyen módon rugalmas hullá
mokat kell keltenünk a Föld belsejében, és ezek 
terjedési viszonyaiból a sűrűséget, a rugalmas sajá
tosságokat határozzuk meg. A kísérleti tárgy — a 
Föld igen nagy méretei miatt hatalmas energia 
felszabadítására van szükség, de erről a természet 
,,szerencsére” magagondoskodott a földrengésekkel. 
(A legnagyobb megbízhatóan észlelt földrengések 
rugalmas energiája 1 0 27 erg nagyságrendű, s ezt 
jelentősen meghaladhatja a nem rugalmas energia 
mennyisége.) 800 km-nél nagyobb mélységből még 
nem észlelték földrengés kipattanását, ami azt 
jelenti, hogy ennél nagyobb mélységben a Föld 
legalábbis szeizmológiai szempontból homogén.

A földrengések kipattanásakor longitudinális (p) 
és transzverzális (s) hullámok egyaránt keletkez
nek, melyek három, egymásra merőleges síkban 
rezgő szeizmográf segítségével a szeizmológiai ob
szervatóriumokban regisztrálhatók. A különböző 
állomások adatainak összevetésével meghatároz
ható a rengés centruma, és megszerkeszthető az 
út-idő görbe, mely a rengés centrumától mért 
gömbi távolság (A) mint a beérkezési idő (T ) függ
vénye. (1. 1 . ábra).

A földrengéshullámokra is alkalmazhatjuk a 
rugalmas hullámok terjedésére vonatkozó mecha
nikából jól ismert egyenleteket, melyekben a sűrű
ség is szerepel, és így a Földre ésszerűen feltételez
hető gömbszimmetria felhasználásával a külön
böző állomásokra beérkező földrengéshullámok 
segítségével meghatározhatjuk a sűrűség-mélység 
függvényt, lévén hogy a különböző állomásokra 
befutó rengéshullámok különböző mélységű (sűrű
ségű) rétegeken haladtak keresztül.

A szeizmológiai adatok fentebb vázolt módon 
való felhasználásával sikerült megtudni, hogy a 
Föld belsejében több diszkontinuitás létezik; a leg
fontosabb a köpeny és mag, valamint a mag és 
magbelső határán levő elsőrendű diszkontinuitás, 
azaz a sűrűség maga ugrik a mélység függvényé-
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ben. Az ugrás szó használata teljesen jogos, mivel 
a néhány gcm 3 sűrűségugrás egy kilométernél 
vékonyabb rétegben történik meg. Gyakorlatilag 
ez azt jelenti, hogy az ugrást egy felület mentén 
történőnek tekinthetjük, mert az átlagos sűrűség 
gradiens a Föld belsejében lgcm 3/1000 km nagy
ságrendű.

A köpeny és a mag határa 2898 km mélyen van 
a felszín alatt, a sűrűség 5,68 gcm~3-ről 9,43 gom b
ra ugrik 1,37 mbar nyomás mellett. A belső mag 
5121 km mélyen kezdődik és 14,2-ről 16,8 gcm^3-re 
ugrik a sűrűség 3,27 mbar nyomás mellett. A kö
penyben és a belső magban transzverzális és longi
tudinális hullámok egyaránt terjednek, a közbülső 
rétegben, a magban azonban az előbbi hullámfajta 
nincs meg, tehát ez folyadékszerű.

A diszkontinuitás a szeizmogramokon úgy jelent
kezik, hogy bizonyos zónákban nem észlelhető 
egy-egy rengés, melynek fészke (kipattanási helye) 
a regisztráló berendezéshez olyan, hogy a diszkon
tinuitások határán levő hullámtörési jelenség miatt 
árnyékba kerül. (3. ábra). A köpeny és a mag 
határa A =  103° és A — 142° között okoz árnyék 
zónát (folytonos görbe). Az árnyék zónán belül 
bizonyos helyeken észlelt igen gyenge rezgésekből 
(szaggatott görbe) lehetett a belső mag létét meg
állapítani, mivel az ott észlelt rezgéseket nem lehe • 
te tt a köpeny és a mag határán kialakuló diffrak
ció eredményeként felfogni. Direkt mérések hiá
nyában a belső magban terjedő transzverzális hul
lámok identifikálása pedig úgy történik, hogy igen 
nagy A értékek esetén, amikor a rengéshullámok 
átmennek a belső magon, és a Föld átellenben levő 
pontján észlelik azokat, a magban két p  hullám 
terjed, ami annak tudható be, hogy a belső mag
ban kétféle, különböző sebességű hullám (p és s) 
terjedt. A p  és s hullámok eltérő terjedési sebessége

az anyagsűrűség) miatt időbeli szeparáció jön létre a 
két hullámcsomag között a belső magban, illetve

3. ábra.

aszeizmogrammon. A rengéshullámok sebességének 
vázlatos menete a mélység függvényében a 4. áb
rán látható.

A többi égitest közül a Holdról várhatók először 
szeizmológiai információk. A Hold arculatára 
nézve természetesen várhatjuk, hogy a szeizmog
ráfoknak ott bőségesen lesz dolguk, hiszen min
den egyes meteorbecsapódás rengéshullámokat 
kelt, továbbá az elmúlt tíz évben a Holdon több 
gáz (vulkáni?) kitörést is észleltek, ami mutatja, 
hogy a Hold kérge még nincs nyugalomban, tehát 
szeizmológiai tevékenység is várható. A Mars fel
színéről űrrakéta segítségével nyert felvételek 
tanúsága szerint e bolygó felszíne a Holdéra hason
lít, szeizmológiai tevékenységre tehát itt is számít
hatunk. Az óriásbolygóknál azonban a szilárd 
kéregről feltehetőleg nem lehet beszélni,úgyhogy 
azokon rengéstevékenységgel kevésbé számolha
tunk.
A bolygók alakja a belső szerkezetüket leíró dif

ferenciálegyenletben határfeltételként szerepel, is
meretük ezért fontos. A Föld pontos alakját gravi
tációs terének mérésével kapjuk meg. A hosszú 
ideig keringő mesterséges holdak segítségével egy 
analitikusan megadható másodrendű felülethez 
képest 1 0  2 0  méteres undulációk már meghatá-

4. ábra.
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rozhatók. Ilyen méréseket a Holdra vonatkozóan 
a körülötte keringő mesterséges holdak lehetővé 
tesznek; a Luna és Lunar Orbiter műholdak fel
adata többek között ez is volt. Az óriásbolygók 
már kis távcsövekkel nézve is szembetűnően la
pultak, ami gyors tengelyforgásukról árulkodik. 
Belső szerkezetük számításánál tehát nem szabad 
elfelejtkezni arról, hogy ekvipotenciális felületeik 
ellipszoidok.

A mágneses mérések eredményeit egyenlőre nem 
tudjuk egyértelműen interpretálni. Paleomágneses 
mérésekből tényként áll előttünk, hogy a Föld 
mágneses terének néha még polaritása is felcseré
lődött fokozatos változás útján. Ezenkívül tudjuk, 
hogy a Holdnak, Marsnak és Venusnak számot
tevő mágneses tere nincs. Ezeket az eredményeket 
űrrakéták segítségével nyerték, míg rádiócsillagá
szati úton sikerült arról meggyőződni, hogy a 
Jupiternek van mágneses tere, és az nagyobb, mint 
a Földé.

Direkt hőáram-méréseket is csak a Földön lehe
tett eddig végezni. Ezek azt mutatják, hogy a Föld 
belsejében számottevő hőtermelés nincs; ugyanis 
ha a felszínen talált radioaktív anyag koncent
rációt extrapoláljuk a Föld közepéig, a bomlás 
útján való hőtermelés miatt talpunkat a talaj 
pecsenyévé sütné. Mivel dinamikus (áram) méré
seink negatív eredményre vezettek, a sztatikus 
hőeloszlás a Föld belsejében végzett mérések hiá
nyában egyenlőre sokkal inkább elméleti spekulá
ciók tárgya.

A Jupiter és Saturnus felszíni hőmérsékleté
nek mérése hő-többletre vezetett ahhoz képest, 
amennyit a Naptól kapnak. A rádió és optikai 
tartományban végzett spektroszkópiai mérések 
szerint a Jupiter felszínét (1,2 j ;  0,3) X 104, a 
Saturnusét (4,0 dz 0,4) X 103 ergcm_2s_ 1  hő
fluxus hagyja el, ami 60, illetve 1 0 0  százalékkal 
haladja meg az ezen távolságban Nap-sugárzásból 
nyerhető hőt.

Amikor a Neptunusz elfedte a BD 17° 4388 
csillagot 1968. április 7-én, az elvégzett mérések — 
melyek célja elsősorban a légkör sűrűségének meg
határozása volt — a bennük rejlő minden bizony
talanság ellenére határozott hő excesszusra vezet
tek ahhoz képest, amit a bolygó a Naptól kap. 
A légkör sűrűsége és hőmérséklete az igaznak fel
tételezett ideális gáz állapotegyenleten keresztül 
kapcsolódik össze, ezért kell a hőmérséklet meg- 
li átárazásához az átlagos molekulasúlyt ismerni.

Az óriásbolygók belső hőforrásáról nem sokat 
tudunk, de többen felvetették, hogy kontrakció, 
vagy — főként a Jupiter esetében —■ atommag 
folyamatok szolgáltatják a felszínükön mért hő 
excesszust. A Jupiter és Saturnus alacsony át
lagsűrűségét csak akkor kaphatjuk meg, ha dön
tően hidrogénből és héliumból állónak tételezzük 
fel ezen bolygókat. Tömegük körülbelül tizede, 
illetve harmincada annak a kritikus tömegnek, 
ami a jelenlegi elméleti megfontolások szerint 
szükséges ahhoz, hogy csillaggá váljanak. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a számításokban levő 
bizonytalansági faktorok miatt ezen kritikus

tömeg számolt értéke az utóbbi időben igen sokat 
változott; leginkább lefelé.

3. Az anyagok viselkedése a bolygók belsejében 
előforduló nyomásokon

A Föld centrumában a nyomás 3 4 millió at
moszféra között van, míg a Jupiter belsejében 1 0 0  

millió atmoszféránál nagyobb nyomással kell szá
molni. A laboratóriumokban előállítható legna
gyobb sztatikus nyomás 1 0 5 atmoszféra nagyság- 
rendű. (Sztatikus nyomás azt jelenti, hogy az 
összenyomás folyamán elegendő idő van arra, hogy 
stacionárius állapot álljon be.) Robbantásos tech
nikával a szilárd anyagban két lökéshullám 
megy egymással szembe, vagy két ágyút egymás 
felé fordítva elsütnek sikerült elérni a 4 - 5 
millió atmoszférát igen rövid időtartamra (c^ 1 0 _6s). 
Sajnos ez utóbbi mérések az anyagok bolygók 
belsejében való viselkedésének vizsgálatában ke
véssé hasznosíthatók, inkább csak technikai érde- 
kességűek. Az itt említett okok miatt a bolygók 
modelljének megszerkesztésekor az anyagok ma
gas nyomáson való viselkedése kérdésében kísér
leti adatok nélkül kell számításaink helyességéről, 
megbízhatóságáról dönteni. Az elméleti számítá
sokban pedig a szilárdtestfizika egy sereg problé
mája mellett még kérdéses, hogy miképpen vegyük 
figyelembe a nyomást.

A bolygók anyagának kémiai összetételét csak 
felszínük közelében ismerjük; a Föld esetében egész 
megbízhatóan, a többi bolygónál csak közelítőleg. 
Ezért a kémiai összetételt is modeljeink alapján 
kell megadnunk, főként abból kiindulva, hogy a 
modell átlagsűrűsége mennyire egyezik a mért ér
tékkel. Szerencsére az átlagsűrűség kizárásos ala
pon elég megbízható módon szűkíti le a bolygók 
belsejében előfordulható anyagok körét. A Jupiter 
és a Saturnus összetételében a legkönnyebb 
elemek: hidrogén és hélium adják a döntő járulékot. 
Az Uranus és a Neptunus hidrogén, hélium és 
néhány nehezebb elem keverékéből kell álljon. 
A Földre a szilikátos anyagok jellemzőek, és ész
szerűen feltételezhető, hogy más földtípusú boly
gók is hasonló összetételűek.

Még mielőtt a kérdés részletes tárgyalásába kez
denénk, Francis Birch, a bolygók, különösen a 
Föld belsejével kapcsolatos kérdések kitűnő szak
értőjének egy szótárát kell idéznünk figyelmezte
tésül bizonyos szavak „magas nyomású ekvivalen
seiről” (szabad fordításban):

magas nyomású alak rendes jelentés 
bizonyos — gyanús
kétségtelenül — talán
pozitív bizonyíték — bizonytalan ötlet
megdönthetetlen érv — triviális állítás
tiszta vas (földmag) —- az összes elem bizonyta

lan keveréke

A hidrogént és héliumod =  0  K° közelében eddig 
2 0  0 0 0  atmoszféráig nyomták össze laboratórium-
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ban. Elméleti számítások szempontjából azonban 
ez a két elem igen szerencsés, mivel ezekre a 
Schrödinger egyenlet különböző megoldásainak 
megkeresése nem ütközik leküzdhetetlen akadá
lyokba.

A hidrogén normál nyomáson molekuláris, azon
ban jó elméleti indikációink vannak arra, hogy 
igen magas nyomásokon ez az elem fémessé válik. 
Ugyanis a kétatomos molekulákra alkalmazható

sejthető fázisátalakulás után (1 0 6 atmoszféránál 
Aq ^  0,3 gcm~ 3 sűrűség ugrással) a Wigner Seitz 
cella módszer általánosításával nyert állapotegyen
let belesimul a kísérleti görbe intuitív extrapolált- 
jába. (eredményvonal az 5. ábrán.) A másik két 
görbe úgy készült, hogy a hélium atomot végtelen 
magas potenciálfallal összenyomottnak tételezzük 
fel. A pontozott görbét kapjuk akkor, ha a hélium 
alapállapot energiáját az összenyomás függvényé
ben effektiv magtöltéssel számoljuk, azaz így

E(rm) = r 12 ' m
( i )

alakú Lennard-Jones potenciál szerint (ahol E  a 
két molekula kölcsönhatási energiája, rm a távol
ságuk, cx és c2 állandók) E rm <  la 0 esetén olyan 
gyorsan nő, hogy energetikailag kedvezőbb ha az 
elektronok sávokba rendeződnek és kollektívizá- 
lódnak. (a0 az első Bohr sugár). Azaz fémmé alakul 
a hidrogén, mivel a fémes anyagban leggyorsabban 
növekvő energia tag — a Fermi energia — is csak 
r~\ szerint megy, ahol rs az egy atomra jutó „s 
gömb” sugara. A legegyszerűbb, de eddig egyetlen 
következetesen végigszámolt modell szerint fémes 
esetben

Ee- =
2,21

r2' S
0,914 1JÍ0

rs rs
0,88

rs +  7,8 +  £ 0

( 2 )

lesz az egy elektronra jutó energia. (2 )-ben a tagok 
rendre a Fermi, kicserélődési, cellák közötti Cou
lomb és korrelációs energiák, míg e0 az elektron 
energiája a cellájában helyet foglaló proton teré
ben.

(1 ) és (2 ) összevetésével meg lehet határozni, 
hogy a hidrogén fémessé válásának kritikus nyo
mása mintegy 2  millió atmoszféra, a fázisátalaku
lás körülbelül 2 2  kcal/mól energiát nyel el és a 
q ^  0,5 gern- 3  sűrűség 1 gcm~3-ra ugrik fel.

A hélium állapotegyenlete jóval problematiku
sabb. A nemesgázokra is alkalmazható (l)-ből le
származtatott

p(q) = aq5 — bq3 (3)

állapotegyenletet nem lehet illeszteni a 2 0  0 0 0  
atmoszféráig terjedő kísérleti görbéhez. A leg
egyszerűbb sávmodellek 1 millió atmoszféráig a 
kísérleti értéknél, illetve annak folytonos extra- 
poláltjánál 3 - 4  nagyságrenddel nagyobb nyo
mást adnak egy adott sűrűség értékhez, majd egy

„High pressure form 
certain  
undoubtedly  
positive proof 
unanswerable argu

m ent 
pure iron

ordinary meaning
—  dubious
—  perhaps
—  vague sugestion

—  trivial objection
—  uncertain m ixture o f  all

the elem ents”

5. ábra.

vesszük figyelembe azt, hogy az egyik elektron 
leárnyékolja a másik elől a mag terét. A három
szögekkel kirajzolt görbénél ezen effektust elha
nyagoljuk. A pontozott görbe egy nagyságrendes 
diszkrepanciájának kiküszöbölésére biztató re
mények vannak.

A betöltött Is sáv miatt a héliumtól nem vár
ható, hogy a nyomás növekedésével fémessé vál
jon.

Az Uranus és a Neptunus kicsit magasabb á t
lagsűrűségének kémiailag homogén modell segít
ségével való magyarázatára kiagyaltak egy MŰD 
nevű anyagot, mely C, N, 0, Ne, Si, Fe keveréke 
3,5 : 6 , 6  : 21,5 : 8 , 6  : 1 : 0 , 6  arányban. Az ará
nyok Urey és Suess kozmikus elem gyakoriság táb
lázatából származnak. Az állapotegyenletet ez 
esetben Bridgmann magas nyomású kísérletei és a 
Thomas—Fermi modell alapján készítették el, 
úgy hogy, adott nyomáson veszik az egyes kompo
nensek reciprok sűrűségét, és a százalékos össze
tétel szerint súlyozva való összeadás után a recip
rok átlagsűrűség adódik. Hidrogént és héliumot 
szükség szerint kell még hozzáadni ezen anyaghoz.

A hidrogénnél lényegesen nehezebb elemek ma
gas nyomásokon való viselkedését a Thomas — 
Fermi atommodell alapján számolhatjuk, amely
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alacsony nyomásokon nem ad a kísérletekkel egyező 
eredményt. Emiatt interpolálni szoktak a kísérle
tileg elérhető és az igen magas nyomású szakasz 
között, ahol a Thomas—Fermi modell minden 
bizonnyal jó. Ez utóbbi szakaszt a Föld belsejében 
előforduló nyomás még nem éri el.

Az esetenként igen bonyolult molekulákból álló 
kőzetekre az elméleti számítások elvégzése gya
korlatilag leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. 
Szerencsére bizonyos robbantásos technikával el
végzett kísérletek segítségével egy-egy pontot lehet 
kapni a p — q síkon. Így például az olivin nevű 
ásványról (vas—magnézium szilikát) kiderült, 
hogy 2,4 millió atmoszféránál 6 , 8  T: 0,2 gem" 3 a 
sűrűsége. Ha ezt az adatot minden fenntartás nél
kül elfogadjuk abban a tekintetben, hogy ez sztati
kus nyomásra is helytálló, akkor ez azt jelenti, 
hogy a Föld magjában olivin nem fordulhat elő. 
(Ekkora a nyomás 4000 km mélyen, tehát körül
belül 1100 km-rel a mag kezdete alatt.) Az ilyen 
adatok azonban meglehetősen ritkák, és hasznosít
hatóságuk erősen függ azon fázisátalakulások re
laxációs idejétől, melyek a Föld belsejében a szta
tikus nyomás miatt az idők során lezajlottak.

Az anyagok bolygók belsejében való viselkedésé
nek vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a sok különböző rendű fázisátalakulást, 
melyekre kis nyomásokon bőségesen van laborató
riumi példa is. A hidrogén fémessé válásában kísér
leti indikációk nélkül is bizonyosak lehetünk. Egy

-------------------1-----------1--------1-----1—1__I l i i-------------------1------------1-------1____LJ__I l 1

0 3  1 , 40
Nyomás (mbar)

/. -• vas izoterma f extrapoláció)
2. vas empirikus állapotegyenlete 

(robbantásos technikával)
3. • egy re-Mg szilikát (olivin)
4- •• A/ izoterma {extrapoláció)
5. - Al empirikus állapotegyenlete 

[robbantásos technikával) 6

6. ábra.

atom, vagy molekula termjei, illetve a szilárd fes
tek sávjai az összenyomás függvényében nyilván 
eltolódnak, egymást keresztezhetik, ami mind fázis- 
átalakulásokat jelent.

A laboratóriumokban megfigyelt fázisátalakulá
soknál mért legnagyobb sűrfíségváltozások nagy
ságrendje a 0 , 1  gém ' 3 tartományba esik. Joggal 
téfelezhető fel, hogy millió atmoszférás nyomások 
esetén az elektron-struktúrában sokkal drasztiku
sabb változások is bekövetkeznek, esetleg meg
magyarázva a köpeny és mag határán fellépő 
majdnem 4 gcm 3 sűrűség ugrást is.

4. A bolygók modelljei

Gömbszimmetrikus folyadékgömbben a P hidro
sztatikus nyomást a

dP
dr

!/(r)Q(r) (4)

egyenlet integrálásával kapjuk meg, ha a tengely
körüli forgásból származó erőt elhanyagoljuk. g(r) 
a nehézségi erő:

g(r) =
ÖJfM =  j t ó r  f ,w ,

yáí J

az óriásbolygókra vonatkozó számításokban ehhez 
kell még hozzávenni a centrifugális erőt. Az így 
nyert o(r) sűrűség függvénynek két feltételt kell 
kielégítenie; a kapott konfiguráció átlagsűrűsége 
és tehetetlenségi nyomatéka egyezzék meg a tény
legessel, tehát

R

Q — ^  j  g(r)r2dr, (5)
o

és
R
rI  =  const. MB2 = --- g{r)Adr, (6 )
o

ahol R a bolygó sugara. A (6 )-ban szereplő kon
stans méréssel határozandó meg; egyenletes sűrű
ségű gömbre 0,4, a Földre 0,331. (5) és (6 ) feltéte
lek g(r) meghatározásához nem elégségesek, ha
csak nem szorítkozunk önkényesen kétparaméte- 
res megoldásokra.

A bolygók belsejében számottevő nyíró nyomás 
nincs; a földrengések vizsgálatából tudjuk, hogy a 
Föld belsejében a nyíró nyomás a hidrosztatikus 
nyomás értékének egy százalékánál kisebb. Ezért 
az eredetileg gázgömbökre kidolgozott becslések 
bizonyos esetekben a bolygókra is alkalmazhatók.

Legyen M  a gömbszimmetrikus egyensúlyi kon
figuráció tömege, R pedig a sugara. Az egyetlen 
megszorítás a o(r) függvényre az, hogy az r sugarú
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gömbön belüli g(r) átlagsűrűség r növekedésével 
monoton csökken. Ekkor két egyenletes sűrűségű 
konfigurációt érdemes megkonstruálni a tényleges 
eloszlás határok közé szorítására. Egyrészt legyen 
az átlagsűrűség g =  ~g(R), másrészt o = nc ahol 
gc a konfiguráció közepében levő sűrűség. Ezekkel 
integrálva (4) egyenletet a Pc centrális nyomásra a

_3 GM2 GM2 I g A f
8 n W  ~ C ~  8n i?4 ( o .

egyenlőtlenséget kapjuk. A

R

P  =  ‘f ( p ( r ) d M ( r )  (8)
M J

o

relációval definiálva az átlagos nyomást, arra is 
kaphatunk egyenlőtlenséget (4) felhasználásával:

3 GM2 < : p  3 GM2 I oc 
2 0 jz Ri ~ 20n  Ri [ g  ;

Megjegyzendő, hogy (7) és (9) az anyagi minőségtől 
független becslés. (Számértékek a 2. táblázatban.)

Ha a bolygókat ideális gázból állónak tételezzük 
fel, és (8 )-hoz hasonlóan definiáljuk a

R

T =  —- (T(r)dM(r) (1 0 )
M  J

o

átlaghőmérsékletet, akkor Chandrasekhar nyo
mán erre is, valamint a minimális centrális hő
mérsékletre a 2 . táblázatban látható alsó korláto
kat kapjuk.

2 . tá b lá za t

Bolygó P c >
(atm.)

P >
(atm.)

Tc>
(°K)

T>
(°K)

Merkúr 3 ,0  X 1 0 5 1,2 XlO5 6 5 0 400
Venus 1,2X 106 4,8 XlO5 1 900 1 200
Föld 1,7 X106 6,8 XlO5 2 400 1 500
Mars 1,6 XlO5 7,0 XlO4 1 600 300
Jupiter 1,0 x i o 7 4,1 XlO6 68 000 42 000
Saturnus 1,9 XlO6 7,7 XlO5 24 000 16 000
Uranus 1,8 XlO6 7,5 x 1 0 s 11 000 7 000
Neptunus 3,6 XlO6 l ,5 x  105 12 000 8 000

újabb meghatározása teljesen tönkretette; ez a 
bolygó most reménytelenül kilóg a fentebb vázolt 
módon kapott tömeg-sugár összefüggésből, mert 
átlagsűrűsége anomálisan nagy. (1. 1 . táblázat). 
Ugyanakkor egy másik újabb dolog meg alátámasz
tani látszik Ramsey elképzelését: ha a Föld mág
neses tere a belső magjától származik, akkor ért
hetővé válik, hogy a Mars, Vénusz és Hold mellett 
elsuhanó, illetve ez utóbbi kettőre leszállt mester
séges égitestek miért nem észleltek ezek körül 
mágneses teret. Ezen bolygók centrumában nem 
elegendő nagy a nyomás egy ilyen fázis kialakulá
sára.

így tehát nem sikerült a Ramsey-féle magas 
nyomású fázisok létezésére csillagászati bizonyíté
kot kapni, mindazonáltal izgató kérdés marad, 
hogy mi a tényleges magyarázata ezen diszkon
tinuitásoknak. Ramsey ugyanis mindössze csak 
azt mutatta ki, hogy a kvarc alap- és első gerjesz
tett állapota közötti energia különbség körülbelül 
annyi, amennyi elegendő a köpeny és mag határán 
levő szeizmológiailag leszármaztatott átalakulási 
energia (nyomás és móltérfogat-ugrás szorzatá
nak) fedezésére. Hogy ezt miért kíséri olyan anyag- 
szerkezeti változás, hogy az s hullámok kimaradnak 
és a sűrűség 3,8 gcm_3-t ugrik, arról hallgat a 
krónika.

Mint arról már volt szó, magas nyomású fázisok 
létezésével feltétlenül kell számolni egyrészt a 
nyomási ionizáció miatt, másrészt amiatt, hogy a 
nyomás fokozódásával a különböző nívók, sávok 
kereszteződése kísérletileg és elméletileg egyaránt 
bizonyított. Az így kialakuló új fázisok között 
olyanra még nem találtunk, mely azonosítható 
lenne a Föld belsejében észlelt diszkontinuitások
kal. Ilyen diszkontinuitásokra azonban feltétlenül 
kell számítani a többi bolygó belsejében is. Súlyos 
probléma, hogy kémiai összetételükről nagyon 
keveset tudunk, és így sok olyan feltevést kell 
tennünk, melyek lehet hogy megalapozatlanok.

A Földdel külön foglalkozunk, lévén hogy elvég
zett méréseink következtében a többi bolygóhoz 
viszonyítva igen sokat tudunk a belsejéről.

A rugalmas hullámok terjedési sebességét 
tehát egy r függvényében szeizmológiailag mérhető 
mennyiséget — a következő módon be lehet épí
teni (4)-be:

óvj =  A +  — /* óvj =  f i .  (11)
3

A földtípusú bolygók belső szerkezetével kapcso
latban W. H. Ramsey hívta fel a figyelmet arra, 
hogy ha ezen bolygókat ugyanazon anyagból 
állóknak tételezzük fel, és a Föld belsejében észlelt 
diszkontinuitásokat azok fizikai magyarázata nél
kül extrapoláljuk rájuk oly módon, hogy ugyan
azon nyomásnál következnek be, mint a Földben, és 
ugyanakkora sűrűségugrással járnak, akkor egész 
jól megkapjuk az empirikus tömeg-sugár össze
függést, sőt még a Hold is jól illik ebbe a képbe. 
Sajnos ezt a képet azonban a Merkur tömegének

Ebből átalakítással és egyszerű rugalmasságtani 
összefüggés felhasználásával kapjuk:

X _  d P  

Q dg
( 12)

amelyet (4)-be a közvetett differenciálás szabályá
val építünk be:

dg = g(r)e(r)dr
0(r)

(13)
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A (13) Adams -Williamson egyenlet használata 
azért célszerű, mert 0 -t a szeizmogrammokból 
könnyen meghatározhatjuk. 0  minden ugrásszerű 
változása (pl. vs — 0  lesz hirtelen) n-ban is ugrást 
jelent. (13)-t megoldva a különböző r tartomá
nyokban, és a határon illesztve a megoldásokat 
kapjuk meg földmodellünket. Az egyes szerzők 
modelljei inkább csak árnyalatilag térnek el egy
mástól.

(5) és (6 ) feltételek erős megszorítást jelentenek 
a Földre; a sűrűségnek jelentősen kell növekednie 
a centrum felé haladva, hogy a mért átlagsűrűsé
get ( ^  5,52 gém 3) és tehetetlenségi nyomatékot 
megkapjuk, lévén a földkéreg átlagsűrűsége csu
pán 3 gcm ~ 3 körüli érték.

Az ilymódon megkapott g(r), illetve P(g) álla
potfüggvény alapján feladatunk az, a sokféle 
lehetséges anyag-keverék közül kiválasszuk azt, 
amelyik a Föld belsejében tényleg előfordul.

Kémiailag homogén Föld feltételezése esetén 
szükségszerű az egyenlőre kvantitative kellően 
nem alátámasztott, igen nagy sűrűség ugrásokkal 
járó fázisátalakulásokat feltételezni. A fentebb 
megtárgyalt érveken kívül ezen modell mellett 
szól még az is, hogy a Föld belsejében uralkodó, 
feltehetőleg néhány ezer fokos hőmérséklet miatt 
kémiai különbözőség okozta igen éles határvonal 
nem valószínű a diffúzió miatt. Viszont a sziliká- 
tokra robbantásos technikával nyert állapotsík
beli pontok e hipotézis ellen szólnak; a felszínen 
oly gyakori szilikátok koncentrációjának lefele 
haladva csökkenni kellene. A diszkontinuitások 
létéből azonban arra kell gondolni, hogy a kémiai 
változás igen vékony rétegen belül történik.

Már régóta gondoltak arra, hogy a földmágnes- 
ség megmagyarázása, (5) és (6 ) feltételek kielégí
tése azáltal lehetséges, hogy a Földnek vas magja 
van. Ez a gondolat ma a fázisátalakulásos magya
rázatok nem túl átütő sikere miatt reneszánszát 
éli. Mellette szól az, hogy a fém meteoritek dön
tően a vascsoport elemeiből állnak. Ha a vas visel
kedését vizsgáljuk a millió atmoszférás tarto
mányban elég megfelelő a kísérleti egyezés a Föld 
magjában észlelt viszonyokkal, bár némi köny- 
nyebb anyagot is kell keverni a vashoz, hogy a 
reális eloszlást kapjuk. így született meg a vas
nikkel, illetve a vas-szilikátos mag fogalma, me
lyek mintegy tíz százaléknyi könnyebb elemet 
tartalmazó ötvözetek. Ez a keverék ferromágnes
ségével biztosíthatná a Föld mágneses terét is, 
amennyiben hőmérséklete nem magasabb az adott 
nyomáson veendő Curie pontnál (ahol megszűnik a 
vas ferromágneses lenni). Ha a tiszta vasban rob
bantásos technikával nézzük a hangsebességet, 
akkor bár az egyezés korántsem nevezhető szép
nek, de a földmag viszonyai a vasban mért érté
kekhez tekinthetők a leginkább közelinek.

Elfogadva a vas mag hipotézist ezen egyezések 
ellenére megmarad a probléma: hogyan változott 
meg a paleomágneses mérésekből ismert mérték
ben a Föld mágneses tere, ha a ferromágnesség 
okozza azt. Miért olyan élesek a diszkontinuitá
sok, és hány kémiai összetételbeli változás van?

Ha a többi földtípusú bolygó ugyanilyen össze
tételű, akkor miért van azokban arányosan kisebb 
nehéz belső mag?

A probléma egyenlőre még nem lezárt. Ezért az 
érvek és kényes kérdések felsorolása után kon
klúzió nélkül térünk át az óriásbolygók tárgyalá
sára.

A Jupiterről és a Saturnusról egyszerre emlé
kezünk meg, mert ezen bolygók igen kis átlag- 
sűrűsége szinte kizárja azt, hogy belsejükben hid
rogénnél és héliumnál nehezebb elemek előfordul
janak számottevő mennyiségben. Korábban voltak 
olyan elképzelések, hogy ezen bolygók szilárd szili- 
kátos maggal és hatalmas atmoszférával rendelkez
nek, azonban ezt el kellett vetni a hidrogénre és 
héliumra többé-kevésbé megbízható állapotegven-

tog M
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letek feltűnése után, mivel (5) és (6 ) feltételek ki
elégíthetetlenek maradtak.

A tiszta hidrogénből álló hideg testek tömeg
sugár diagramján (7. ábra) minden hideg testnek a 
vonaltól balra kell elhelyezkednie; az eltolódás mér
téke attól függ, hogy a nehezebb elemek milyen 
arányban vesznek részt a test felépítésében. Az ér
dekes nyomástartományban a hidrogén bármely 
más anyagnál legalább kétszer ritkább. A hidro
gén és a különböző anyagok kevergetésével (4)-t 
integrálva próbálkozás útján megkaphatjuk a 
tényleges átlagsűrűséget és méretet. Az eljárás 
eredménye az, hogy a hidrogén aránya a Jupiter
ben 78%, a Szaturnuszban 63%, a többi döntően 
hélium. A hidrogén fémessé válása 2,16, illetve 
4,31 földsugárnyi mélységben következik be.

Az Uránus és Neptunus elhelyezkedése a 7. 
ábra kinagyított megfelelőjén, a 8 . ábrán alább 
látható. A fejezet bevezetőjében említett összes

BUDÓ ÁGOSTON

A szokásos pályaválasztási konfliktus: az apa a 
maga be nem teljesült, már elérhetetlen álmát szeretné 
gyermekében megvalósulni látni; viszont a gyermeket 
a vágyai, hajlamai egészen másfelé hajtanák. Az ösz- 
szeütközés hőfoka s a csata kimenetele sok tényezőtől 
függ. Nagy szerepet játszik benne az elhivatottság 
érzésének ereje, a fiú i tisztelet mélysége, a felelősség, 
a bátorság, a szerencse. Am az eredmény még mindig 
nem végleges, különösen akkor, ha az a szülői akaratot 
tükrözi. Mert a döntést követő idő a tehetség, az áll
hatatosság és nemkülönben a tapintatosan kifejtett 
makacsság próbája.

Budó Ágoston akkor érettségizett, amikor a gazda
sági világválság a legsivárabb kilátástalansággal 
csüggesztett valamennyi fiatalembert, aki hinni sze
retett volna abban, hogy ő is meghódíthatja a világot, 
ha tudja. Ez a világ a fizika és a matematika lett 
volna. Am a szelíd szülői rábeszélés a jogászi pálya 
felé terelgette. Édesapja a fővárosnál dolgozott, és 
erősen reménykedett abban, hogy diplomás fiát ilyen 
súlyos viszonyok közepette is alkalmazzák. Beirat
kozott tehát a jogi karra.

Igaz, volt egy pillanat, amikor föllázadt. A zendülés 
húsz fillér miatt bukott meg. Ugyanis elment a M ű
egyetemre, hogy mégis oda kérje a fölvételét. Ám a ki
töltendő űrlap húsz fillérbe került, a pénz nem volt 
nála.

Kötelességtudó ember lévén, az első félévben jelesen 
kollokvált a jogon. Ám rövidesen az év egyidc meg
lepetését okozta.

Mint minden esztendőben, akkor is versenyt hir
detett az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai 
Társulat, elsőéves egyetemi hallgatók számára. 
Az eredményhirdetés nagy nyilvánosság előtt zajlott 
le. A társulat elnöke, a hires Bados Gusztáv professzor

E lhangzott a Magyar R ádió „T udósaink arcképcsarno
ka” c. sorozat keretében.

feltételeknek eleget tevő p(r) függvényt még nem 
konstruálták meg. W. C. DeMarcus becslései 
egyenlőre csak arra vezettek, hogy a hidrogén 
koncentrációja az Uránuszban a 23, a Neptunusz- 
ban a 14 százalékot nem haladhatja meg. A hé
lium gyakoriságának lehetséges maximuma 92,6% 
illetve 63,7%.

*

A cikkben néhány a bolygók belső szerkezeté
nek kutatásával kapcsolatos megoldott és meg
oldatlan kérdéssel ismerkedtünk meg. Látnivaló, 
hogy nem egyszerű az első csoportba lökni át egy 
megoldatlan kérdést, mert az empirikus ismeretek, 
amellett, hogy megszerzésük meglehetősen drága 
és bonyolult, a megoldandó feladatokhoz az unici- 
tást nem biztosítják. Ezek ellenére bizakodással 
tekinthetünk a közeli jövőbe egyrészt az űrkuta
tás, másrészt a geofizika rohamos fejlődése miatt.

Hajduska István

jelentette be, hogy a fizikai első díjat Budó Ágoston 
joghallgatónak ítélte a bíráló bizottság.

A hallgatóság fölmorajlott. Kiváncsi szemek kereszt
tüzében lépdelt a boldog nyertes a professzor elé. Meg- 
illetődve hallgatta a buzdító szókat, amelyek újra arra 
biztatták, hogy legyen állhatatos. Arn ezúttal már nem 
kellett senkivel sem csatázni. Mialatt azon törte a 
fejét, hogy milyen érvekkel álljon ismét a szülei elé, 
egy apró újsághír elvégezte a dolgát. Édesapja onnan 
értesülve, hogy fia  indult a versenyen és győzött, 
többé nem ellenkezett. A következő félévben beiratko
zott a tudományegyetemre.

A családi szándékkal emigyen csatázó és e csatában 
győzelmeskedő tehetséges ember csupán egyetlen fegy
vert forgatott, s azt is nagyon szelíden: a teljesítményt. 
Es ezután is ez maradt az eszköze, az elsőnél sokka, 
nehezebb és hosszabb küzdelmekben.

A tudományegyetemen a tanárai csakhamar föl 
fedezték, és a műegyetemi Pogány-tanszéken dolgozi 
Schmid Rezső figyelmébe ajánlották. A harmadil 
éves hallgató bekapcsolódott a molekula-spektrősz 
kópiával foglalkozó kísérleti kutató munkába. Ezután 
két egyetem lett az otthona. A pesti oldalon emelkedc 
házban tanult és vizsgázott, a budai Alma Materben 
az erejét próbálgathatta.

Budó Ágoston gyorsan bebizonyította, hogy meg
érdemli a figyelmet. A negyedéves egyetemi hallgató 
rövidesen azzal büszkélkedhetett, amit a szakmában 
már elismert, neves kutatók is ritka dicsőségnek tar
tottak. A fizika tudományának akkor egyik legtekin
télyesebb nemzetközi orgánuma: a Zeitschrift für 
Physik közölte a dolgozatát. A cikk a kétatomos 
molekulák spektrumaiban mutatkozó finomszerkezet
ről szólt, és egy addig meg nem fejtett kérdés megoldá
sát jelentette.

A budapesti egyetemi hallgató munkája föltűnést 
keltett. És ami az általa közzétett eredmények jelen
tőségét minden elismerésnél nyomatékosabban hang
súlyozta: komoly európai és amerikai kutatók hasz
nálták forrás gyanánt, hivatkoztak rá.
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Jól és gyorsan indult tehát a tudományos pályán 
előre. A fiatalon szerzett babérok ösztöndíjakat is 
hoztak, két évre, amelyből az egyiket itthon, a másikat 
Berlinben töltötte, a Nobel-díjas Debye professzor 
intézetében.

Igaz, itt témát kellett változtatnia. Eddig a. mole
kulaspektroszkópiával foglalkozott, a berlini labora
tóriumokban a dielektrikumok fizikája lett a témája.

A dielektrikumok azok az anyagok, amelyeknek 
nagyon kicsiny az elektromos vezető képességük, 
magyarán mondva: a szigetelők. A fiatal magyar 
kutató nagy becsvággyal dolgozott a jeles tudós irányí
tása alatt. Am nemcsak azzal törődött, amivel meg
bízták. Az új terület fölcsigázta a kíváncsiságát, és 
éjszakánként a maga szakállára is belefogott egy 
másik kérdés megoldásába.

Amikor úgy érezte, hogy ezt, a maga választotta 
elméleti problémát megoldotta, jelentkezett profesz- 
szoránál. A holland származású tudós figyelmesen 
meghallgatta ifjú kollégájának beszámolóját. -- No 
ez nagyon érdekes, mosolygott Debye. A kér
déssel magam is foglalkozom. Lássuk, milyen ered
ményre jutott ?!

Átvette a dolgozatot, és figyelmesen elolvasta. Az 
utolsó pont idán fölnézett. Megint mosolygott. - 
Gratulálok, kolléga úr! Megközelítése jobb, mint az 
enyém. Az ön cikkét fogom közölni.

Az emberi nagyság nem jár együtt mindig a szel
lemi nagysággal. Jelentős alkotók lehetnek kicsinye
sek, féltékenyek, — ez mit sem von le művük társa
dalmi értékéből, csupán a környezetük, tanítványaik, 
munkatársaik szenvednek miatta. Szenvednek, és 
rendszerint a mester igényeihez igazodva gyarapít
hatják a tudásukat. Debye most bebizonyította, hogy 
az igazi tudós csupán a tudományt tiszteli szentként, 
s e szolgálatnak önmagát is alárendeli.

Budó Ágoston ma is emlékszik a mozdulatra, 
amellyel mestere maga elé húzta az asztalán fekvő 
irattartót. Kinyitotta, kiemelte a cikkét és helyébe 
tette fiatal tanítványának az írását.

1938 nyarán tért haza. Megkapta a kinevezését a 
műegyetem Fizikai Intézetéhez, mint fizetéstelen 
tanársegéd. Tehát dolgozhatott, kutathatott, de pénzt 
nem kapott érte. A Dohány utcai ipari tanuló iskolá
ban és a Reáltanoda utcai gimnáziumban vállalt 
óraadó tanárságot. Elméleti tevékenységét sem adta 
fel. Erre éjszakánként jutott ideje.

Egyszer gondolt merészet, és kihallgatást kért az 
oktatásügyi államtitkártól. Szerényen előadta: ösztön
díjasként sokat tanult, több tudományos dolgozata 
jelent meg, szeretne végre rendes álláshoz jutni. Ha 
kaphatna egy helyet az állástalan diplomások számára 
biztosított státuszokból . . .

Az államtitkár fölkiáltott: - Hova gondol! Csak 
úgy, mindjárt egy ilyen komoly helyet? Várjon!

Tizennégy tudományos dolgozattal a háta mögött, 
huszonhét éves fővel nevezték ki először ,,végleges” 
állásra: a szegedi polgári iskolai tanárképző főiskola 
fizika tanára lett.

A tanári kinevezés érdekes, de semmiképpen sem 
meglepő fordulatot jelentett. Már a féléves joghallgatói 
kitérő megmutatta: olyan ember ő, aki minden dolgát 
lelkiismeretesen elvégzi, hiszen a jogon is valamennyi

vizsgáját jelesen tette le. Pedagógusi feladatát sem. 
tekintette mellékesnek. A maga nagyon alapos módján 
fogott hozzá, és műveli ma is. A jeles kutatót nemsokára 
mint kiváló tankönyvírót is megismerték. A Mecha
nika című kötete eddig négy kiadást ért meg, a Kísér
leti Fizika című munkájának harmadik kötetét most 
írja, a Theoretische Mechanik című könyvét Berlin
ben, német nyelven eddig négy kiadásban jelentették 
meg, s most rendezik sajtó alá az ötödiket.

Fizikus, aki m indenkinél jobban ismeri az energia 
megmaradásának elvét. Pontosan tudja, ha nem 
szentelt volna ennyi időt és erőt a tanításra, több 
maradt volna a tudományos kutatásra. De nem saj
nálja ma sem, hogy így cselekedett. Tankönyveivel 
ezreket és ezreket nevelt, s mindemellett kutatásaival 
rangot szerzett a nevének, a magyar tudománynak.

1950-ben lett a szegedi Tudományegyetem Kísérleti 
Fizikai tanszékének vezető professzora. A tanszék új 
témát, a harmadikat is jelentette egyúttal. Elődje a 
lumineszcencia jelenségeinek a vizsgálatával foglal
kozott. Az intézet egyébként akkor nagyon rosszul állt 
a fölszerelések dolgában. Mindjárt akart dolgozni, és 
mindjárt sokat, s erre csakis a tanszéken már elkez
dett problémakörben nyílott lehetősége. Nem habozott: 
elhatározta, hogy ő is a fotolumineszcenciával foglal
kozik ezután.

A fotolumineszcencia olyan fénysugárzás, amelyet 
az anyagok nem hevítés, hanem fénnyel való gerjesztés 
hatására bocsátanak ki. Ha a gerjesztés megszünte
tésével szinte egyidőben szűnik meg a fénykibocsátás 
is, a jelenséget fluoreszcenciának nevezik.

Budó Ágoston kutatásainak eredményeképpen, a 
fluoreszcencia sugárzások jellemző tulajdonságainak 
kísérleti vizsgálataival, valamint összefüggéseik elem
zésével és értelmezésével lehetőséget nyitott a fluoresz
káló oldatokban lejátszódó különböző jelenségek ala
posabb tanulmányozására. Az eredmények elsősorban 
elméleti jelentőségűek, ám gyakorlati hasznuk is föl
mérhető. Már a módszert is hasznosítja az ipar; 
a szegedi intézetnek több szerződése van a műszer
iparral, az általuk alkalmazott mérési módszerek át
adására.

Még többet nyert a tudomány, s itt nemcsak a 
fizikáról van szó, hanem a biológiáról és a kémiáról is. 
A szerves anyagok fluoreszcencia-jelenségeinek sok
oldalú vizsgálata lehetőséget nyújt arra, hogy a folya
dékokban végbemenő, más módon alig érzékelhető 
folyamatokról pontos híradást kapjanak a kutatók. 
Megtudhathák, mi játszódik le a molekulák között, 
tanulmányozhatják az érdeklődés előterében álló ener
giavándorlás mechanizmusát. Budó Ágoston büszke 
arra, hogy az intézet kimagasló eredményeit a tanít
ványaival együtt érhette el. Közülük kiváltképpen 
Ketskeméty István és Szalay László, mindketten 
már professzorok és a fizikai tudományok doktorai — , 
szereztek nagy érdemeket. A legutóbbi években elkez
dett két biofizikai vonatkozású téma annyira jelentős, 
hogy helyet kapott a KGST-országok közös távlati 
tudományos kutatási programjában.

1950-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, 1960-ban rendes tagja, 1951-ben Kossuth- 
díjat kapott. Nyolc éve tagja az Akadémia elnökségé
nek, öt éve a Matematikai és Fizikai Tudományok
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Osztályának a titkára. Szegeden kutat, tanít, tan
könyvet ír, szervezi az egyetemi tanszék és az ott mű
ködő akadémiai kutatócsoport tudományos tevékeny
ségét, intézi a vezetéssel járó sokféle teendőt, ezenkívül 
irányítja a szegedi Akadémiai Bizottság munkáját. 
Es Budapestre jár az akadémiai osztály titkárság 
mellett több más, a tudományos kutatás és az egyetemi 
oktatás kérdéseivel kapcsolatos teendőit ellátni. Pihe

nésre aligha juthat ideje. Olykor a késő éjszakai 
órákban, kettőkor, fél háromkor jó regényt lapozgat, 
és enyhe nosztalgiával gondol azokra az időkre, 
amikor teniszben elsőosztályú játékos és kerületi 
bajnok volt.

Azt tartja, hogy az embernek legfőbb kincsével, az 
idejével kell jól gazdálkodnia, s akkor sok minden 
sorra kerül. Fiatal, még nyugodtan tervezhet messzire.

A FIZIKA TANÍTÁSA

A PÓLUSPÁROK SZÁMA ÉS A FREKVENCIA KAPCSOLATÁNAK 
KÍSÉRLETI ELEMZÉSE

Ronyecz József 
Hódmezővásárhely

A szakközépiskolákban jelenleg forgalomban levő két 
tankönyvben (1, 2,), továbbá a gimnáziumok számára a 
közelmúltban megjelent új IV. osztályos tankönyvben 
(3) szó van arról, hogy a váltakozó áram frekvenciája, 
(/) a váltakozó áramot előállító generátor póluspárainak 
száma, (p), valamint a forgórész fordulatszáma (n) között 
a következő összefüggés áll fenn:

t = Vff1 (10
(A fordulatszám percenként értendő !)

Ennek az összefüggésnek középiskolai szinten való 
kísérleti elemzése már csak azért is indokolt, mert egy
részt az említett tankönyvekben ezzel kapcsolatos fela
datok is szerepelnek (pl. (l)-ben 216. old. 4. feladat, 
(2)-ben 200. old. 175. 176. 177. és 178. feladat, (4)-ban 
203. old. 3. feladat!), másrészt a következőkben ismerte
tésre kerülő eljárás jó lehetőséget ad a tanulóknak arra, 
hogy megismerkedjenek a generátorok és motorok fő 
részeivel, az egyes alkatrészek szerepével, továbbá jártas
ságot szerezzenek a tekercsek bekötéséhez.

Természetesen — mint minden fizikai kísérlet esetén — 
az itt ismertetésre kerülő eljárás is csak akkor követhető, 
ha a megfelelő eszköz rendelkezésre áll.

Ennek a problémának kísérleti elemzéséhez mi egy 
korábban elkészített eszközt (4) használunk fel annak 
némi módosításával. A módosítás lényegében egy új 
póluspár közbeiktatásához szükséges foglalat beépítésé
ből áll. így  az eredetileg 6 póluspár foglalatát tartalmazó 
állórészbe (1. az említett cikk 2. ábráját!) még két tartót 
(3 és 7-es) iktattunk be. (L. 1. ábra !) Ezzel a kiegészítés
sel a következő kísérleteket végezhetjük el a felírt képlet 
igazolására:

1. Az 1 — 5 tartókba helyezzük el a szétszedhető is
kolai transzformátor két 1200 menetes vasmagos te
kercsét olymódon, hogy a vasmagokat a foglalatba csa
varral rögzítjük és ezekre rátoljuk a tekercseket úgy, hogy 
azok kezdő kivezetései „kifelé”, végkivezetései „befelé” 
egymással szemben helyezkedjenek el. (L. 2. ábra!) 
Kössük össze műszerzsinórral a felső tekercs végkiveze- 
tését (i>) az alsó tekercs kezdő (k) kivezetésével és a 
szabadon maradt végeket egy középállású demonstrációs 
(Deprez-féle) műszerhez csatlakoztassuk. A tekercsek 
között elhelyezett egypóluspárú (permanens mágneses) 
forgórészt egyszer körülforgatva megfigyelhetjük, hogy 
a műszermutató egyszer tér ki jobbra és balra. Megálla
píthatjuk tehát, hogy a forgórész egyszeri körülfordulása- 
kor az indukált váltakozó áram periódusa is egy.

2. Iktassunk még két újabb 1200 (vagy 600) menetes 
vasmagos tekercset a 3 — 7 tartókba az előző pontban 
ismertetett módon. Kössük sorba a négy tekercset a
3. ábra szerint úgy, hogy az 1. számú tekercs végpontját 
(v) a 3. számú tekercs kezdő (k) pontjához, ennek vég
pontját (v) az 5. számú tekercs kezdő (k) pontjához s.i.t. 
csatlakoztatjuk, majd az 1. számú tekercs kezdő (k)

pontjához, valamint a 7. számú tekercs végpontjához 
(v) a középállású demonstrációs műszert csatlakoztatjuk.

Ezt követően az 1. számú kísérlethez teljesen hasonló 
módon ezúttal két póluspárú forgórészt forgatunk a 
négy tekercs között, miközben a műszeren megfigyelhet
jük, hogy a forgórész egyszeri körülfordulásakor a mű
szermutató kétszer tér ki jobbra és balra.

Következtetés: azonos fordulatszám esetén a pólus
párok számának megkétszerezése a frekvencia kétszere
ződését eredményezi.

3. Iktassuk ki a 3 — 7 tartókból a tekercseket és he
lyezzünk az 1—5, 2 — 6, valamint a 4 — 8 számú tartókba 
I 200 (vagy (i00) menetes vasmagos tekercseket a 4. számú 
ábrán feltüntetett módon, az 1. számú kísérletnél rész
letesen ismertetett eljárás szerint. Kössük sorba a hat 
tekercset ezúttal is úgy hogy az 1. számú tekercs vég-
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pontját (v) a 2. számú tekercs kezdő (k) pontjával, ennek 
végpontját (v) a 4. számú tekercs kezdő (k) pontjával 
és így tovább, kötjük össze, végül az 1. számú tekercs 
kezdő (k) pontját, valamint a 8. számú tekercs végpont
ját (v) csatlakoztassuk a középállású demonstrációs mű
szerhez ! Ezt követően három póluspárú forgórészt (pl. 
MTZ — 6L jelű erőgép világítási áramfejlesztőjének forgó
része) helyezzünk el a 6 tekercs között! A forgórész 
egyszeri körül forgatásakor azt tapasztaljuk, hogy a mérő
műszer mutatója háromszor tér ki jobbra és balra. 
Következtetés: Azonos fordulatszám esetén a póluspárok 
számának háromszoros növelése a frekvencia háromszo
ros növekedését eredményezi.

4. A 3. pontban leírt kísérlet egy egyszerűbb válto
zatát is felvázoljuk. Amennyiben ugyanis a ,,6 tekercses” 
változat összeállítása, nehézségekbe ütközik, megoldható 
a kísérlet „3 tekercses” változata is. Az eredmény ugyan
az ! Ennél a változatnál a 3 darab 1200 (vagy 600) 
menetes tekercset helyezzük el az állórész 2 — 5 — 8 számú 
tartóiba úgy, hogy azok tengelyei egymással 120°-os 
szöget alkossanak. (5. ábra) (A vasmagos tekercsek álló- 
részre helyezése az 1. sz. kísérletnél leírt módon végezhető 
el. (Az előbbiek szerint rögzített tekercseket a következő
képpen kötjük egymással sorba: A 2. számú tekercs 
végkivezetését (v) az 5. számú tekercs kezdő (k) kiveze
téséhez, ennek végkivezetésót (a) a 8. számú tekercs 
kezdő (k) kivezetéséhez csatlakoztatjuk, majd a 2. számú 
tekercs kezdő és a 8. számú tekercs végkivezetését (v) 
a középállású demonstrációs műszerhez csatlakoztatjuk. 
A három tekercs között a 3. kísérletnél alkalmazott 3 
póluspárú forgórészt forgatjuk. A forgórész egyszeri körül- 
fordulásakor megfigyelhetjük, hogy a mérőműszer muta
tója háromszor tér ki jobbra és balra. Az eredmény tehát 
a 3. kísérlettel teljesen egyezik. Megjegyezzük, hogy 
valamennyi kísérlet előbb ismertetett változatára „kont
roll” kísérletet végezhetünk pl. úgy, hogy a három pólus
párú változatnál a hat tekercs között egy póluspárú

forgórészt forgatunk. Az ilymódon végrehajtott ellenőrző 
kísérletek az előzőekben nyert eredményt támasztják 
alá.

A három különböző kísérletnél kapott eredményt a 
6. ábra szerint rögzíthetjük.

a változat: p  — 1, n =  1. A forgórész egyetlen köriil- 
fordulása esetén a periódus 1.

b változat : p — 2, n =  1. A forgórész egyetlen körül- 
fordulásakor a periódus 2.

c változat: p — 3, n =  1. A forgórész egyetlen körül- 
fordulásakor a periódus 3.
(Az ábrához még meg kell jegyeznünk, hogy mindhárom 
esetben a forgórész körülfordulási ideje azonos !)

A generátorok fentiekben részletezett háromféle vál
tozatának összeállításával, valamint a kísérletek elvég
zésével. megfigyelésével és értékelésével kapcsolatos te
endőket óra közben a tanulók végzik el. A kísérletsorozat 
egy tanítási órát vesz igénybe.
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EGYESÜLETI ÉLET

A FIZIKAI FOLYÓIRATOK EURÓPAI KOORDINÁLÁSA europhysiGS
Az Európai Fizikai Társaság (European Physical 
Society = EPS) létrehozását sürgető tárgyalások folya
mán a publikációs problémákkal, elsősorban az európai 
fizikai folyóiratok problémáival kapcsolatos kérdések 
központi szerepet játszottak, bár természetesen nem ez 
volt a legfontosabb téma. Az EPS elsősorban az egyesülés 
felé törekvő európai közösség visszavonhatatlan mozgal
mának eredménye. A fizikusok európai szervezetének 
létrehozása annak a szilárd meggyőződésnek hivatalos 
kifejezése volt, hogy’ a tudósok közötti együttműködés 
igen jelentősen hozzájárul az összes európai ország népei 
kapcsolatainak erősítéséhez, és hogy ennek az egyesülés
nek a megalapítása elkerülhetetlen történelmi szükség- 
szerűség. Ugyanakkor az egymástól teljesen független 
európai kiadói tevékenységek az utóbbi 10 évben min
dennemű szervezettséget és összehangoltságot nélkülöz
tek. Nagy számú specializált folyóirat adódott hozzá a 
már létező folyóiratok széles sprektumához és e kiadvá
nyok szaporításánál nem volt más vezérlő elv, mint a 
fizikusok egyes csoportjainak a publikációs lehetőségre 
való sürgető szükséglete és az ehhez kapcsolódó üzleti 
meggondolások. Ennek eredményeképpen jelenleg a fizikai 
folyóiratok különböző típusainak rendkívül sok válfaja 
létezik: régi akadémiai folyóiratok, nemzeti folyóiratok, 
specializált nemzetközi folyóiratok, összefoglaló cikkeket 
közlő folyóiratok, stb. Sok kiváló van köztük, de vannak 
olyanok is, melyek valójában nem érnek el megfelelő 
tudományos színvonalat. Általában a fizikusokat sike
rült meggyőzni egy olyan, a publikációk számára létre
hozott európai hatóság sürgető szükségességéről, mely 
összefogja a létező és az újonnan kialakuló tevékenysé
geket, mely megjavítja a tudományos színvonalat, mely 
egységesíteni tudja a publikációs formákat és így kiala
kít egy egyesített kiadási rendszert.

A jelenlegi helyzet

A jelen helyzet gyökerei a múlt századba nyúlnak vissza, 
amikor néhány tevékeny akadémiai folyóirat, társasági 
folyóirat és különböző jó kereskedelmi folyóiratok kialakí
tották a fizikai folyóiratok egy olyan sprektumát, melye
ket főleg Európában publikáltak, s melyekben gyakor
latilag az összes publikáció megjelent. Azóta néhány 
folyóirat továbbfejlődött, néhány elsorvadt, néhány tel
jesen eltűnt, de sok másik keletkezett. Azon jól ismert 
folyóiratok száma, melyek a tiszta és alkalmozott fizika 
területéről csak elsődleges cikkeket publikálnak, kb. 65, 
és évenként kb. 100 000 oldalon jelennek meg. Az alábbi 
táblázat, mely a fizikai folyóiratok megoszlását mutatja, 
nem tünteti fel a fizikai kémia, csillagászat, geofizika, a 
mérnöki tudományok és számos más műszaki alkalmazott 
tudomány területére eső folyóiratokat. Hasonlóképpen 
nem szerepelnek a szovjet és az akadémiai folyóiratok 
adatai. (Táblázat.)

Fizikai vagy egyéb szakmai társaságok 18 folyóiratot 
adnak ki (kb. 30 000 oldalon évente), a másik 70%-ot 
különböző európai kiadóhivatalok publikálják, melyek 
közül számos jól ismert, hosszú múltra és értékes pub
likációk sorára tekinthet vissza. Érdekes összehasonlítani 
ezeket az adatokat az USA adataival. Az Amerikai Fiziki 
Intézet (American Institute of Physics= AIP) lényegé
ben 50 éve koncentrálni tudja a legtöbb fizikai publiká
ciós tevékenységet. Az AIP most 16 folyóiratot ad ki, 
évente 70 000 oldalon. Természetesen több folyóirat van, 
mint amennyit itt megemlítünk; az AIP szerint 1965- 
ben 316 folyóirat létezett Európában és 93 az USA-ban 
(500 az egész világon), amelyekhez évenként 2 absztrakt 
járul a Physics Abstracts formájában. Ez magában foglal

ugyanakkor sok más területről származó folyóiratot is, 
melyek esetenként publikálnak fizikai cikkeket, s melye
ket azonban nem kell fizikai folyóiratokként számon- 
tartani.

EPS Kiadói Bizottság

Az Irányító Bizottság (Steering Committee) tanácskozá
sán, melyet Genfben tartottak 1968. január 30-án, létre
hoztak egy publikációs problémákkal foglalkozó albizott
ságot, mely ezen az ülésen és két további találkozón 
Prágában és Genfben kidolgozta az EPS működési elvé
nek durva körvonalait. A fő konklúzió az, hogy figyelem - 
bevéve az európai helyzetet, teljesen irreális lenne, ha az 
AIP rendszert igyekeznének utánozni. Elhatározták, 
hogy nem próbálnak meg kiépíteni egy teljesen új folyó
irat-hálózatot, ehelyett inkább a a már létező jó fizikai 
folyóiratok koordinálásával szeretnék megoldani a kér
dést olymódon. hogy megegyeznének az érdekelt társasá
gok a kiadókkal. íg y  létrejönne az igényeknek megfelelő 
koordinált publikációs rendszer az EPS védnöksége alatt, 
melyben az összes jó folyóirat részt tud venni, ha teljesít 
bizonyos előírásokat. A Publikációs Bizottság (Publica
tion Committee) felvázolta és a Végrehajtó Bizottság 
(Executive Committee) részletesen kidolgozta mindazo
kat az általános eljárásokat és ismérveket, melyeket az 
európai folyóiratok ezen — az Európai Fizikai Társaság 
által anyagilag támogatott — rendszerébe belépni óhajtó 
folyóiratoknak követni, ill. teljesíteni kell. A Végrehajtó 
Bizottság ideiglenesen létrehozott egy Publikációs Taná
csot is, melynek az a feladata, hogy foglalkozzon az EPS 
publikációs rendszerével kapcsolatos összes anyaggal. Ez 
a Publikációs Tanács ad javaslatokat a Végrehajtó Bizott
ságnak, mely a döntéseket hozza. A résztvevő fizikai 
társaságok javaslatai alapján a Végrehajtó Bizottság az 
alább felsoroltakat jelölte a Publikációs Tanácsba: J. 
Depireux (Belgium), J. Vlachy (Csehszlovákia), E. Rich
ter (Német Szövetségi Köztársaság), L. Laitinen (Finn
ország), J. Friedel (Franciaország), L. Cohen (Anglia), 
G. Turchányi (Magyarország), G. Toraldo di Francia 
(Olaszország), R. Nilsson (Svédország), K. P. Meyer 
(Svájc), I. Lechkovcev (Szovjetunió), I. Slaus (Jugoszlá
via), E. Ascher (Hollandia) és végül az Eurofizikai Folyó
irat igazgatója J. de Boer (Hollandia).

Ismérvek

1. A folyóiratokban használt nyelvet az Európában dol
gozó tudósok nagy részének érteni kell. Mindenki egyet
ért abban, hogy egy az EPS által támogatott folyóirat
nak az angol, francia, német és orosz nyelvek egyikén kell 
publikálnia.

2. A folyóiratoknak egy olyan szerkesztő bizottság 
igazgatósága alatt kell állnia, mely néhány a folyóiratot 
publikálótói különböző európai országból származó tudóst 
is tartalmaz. Úgy gondolták, hogy legyen egy vezető 
szerv „külföldi” tudósokból az eredetileg nemzeti folyó
iratok számára, melyek valószínű meg fognak tartani 
bizonyos területi jelleget, de egy ilyen szerv talán túl 
nagy lenne. A főszerkesztő személyét és a szerkesztő bizott
ság összetételét illetően ki kellene kérni az EPS jóvá
hagyását és a szerkesztő bizottságban egy tudós úgy 
tevékenykedne, mint az EPS képviselője.

3. Nagy hangsúlyt kell helyezni egy jó referáló rend
szerre, mely elengedhetetlenül szükséges magas tudomá-
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T á b l á z a t

Fizikai folyóiratok 
Európában

Szakmai társaságok Kiadók összesen

folyóiratok
száma

oldalszám
évenként

folyóiratok
száma

oldalszám
évenként

folyóiratok
száma

oldalszára
évenként

Általános fizika 10 13 100 17 13 300 27 26 400
Speciális területek 3 10 700 18 42 400 21 53 100
Alkalmazott fizika 5 6 100 12 12 300 17 18 400

Összesen: 18 29 900 47 08 000 65 97 900

nyos szint fenntartásához. A szerkesztő bizottság lénye
ges szerepet játszana egy hatékony referálórendszer létre
hozásában. Nemzetközi összetétele lenne a biztosíték 
arra, hogy a folyóiratnak európai jellege legyen, s hogy 
ne legyen semmiféle elfogultság sem azt illetően, hogy 
egy adott ország tudósait előnyben részesítik, sem hogy 
egy más ország tudósait mellőzik.

i. A publikálási időre állandóan nagy figyelmet kel
lene fordítani.

5. Elvben nem kellene a szerzőnek a publikációs költ
ségekhez semmilyen formában hozzájárulni. Lehet érve
ket felhozni emellett és ez ellen egyaránt, de Európában 
az a helyzet, hogy szinte sehol sem kell a szerzőneka pub
likálásért fizetnie. Ilyen körülmények között gyakorlati
lag előnyösebb azt megkövetelni, hogy az EPS által 
támogatott folyóiratok ne kérjenek a szerzőtől publiká
lási árat.

Azokban az esetekben, ahol ez a feltétel még nem tel
jesült, bizonyos átmeneti intézkedésekre lenne szükség.

6. Végül, de nem utolsósorban, a szerkesztőnek el kell 
érnie, hogy elfogadjanak néhány intézkedést, melyeknek 
az lenne a célja, hogy nagyobb egységet alakítsanak ki 
olyan technikai kérdésekben, mint a terjedelem, a borító
lap formája és a kézirat előkészítés szabályai. Egy kézi
könyvet kellene elkészítem az EPS kiadási stílusáról, a 
kooperáló folyóiratok együttműködésével.

MÁGNESES KONFERENCIA EGERBEN

A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat és a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Mágneses Konferenciát rendezett 1068. szeptember 24. 
és 28. között Egerben. A témaválasztást az indokolta, 
hogy az utóbbi években világszerte egyre többen foglal
koznak mágnességgel kapcsolatos kutatással és a hazai 
szilárdtestfizikai kutatásban is igen jelentős helyet foglal 
el ez a terület. A régóta ismert íerromágnesesanyagokon 
kívül az elmúlt évtizedekben, főleg az utóbbi 10 — 20 év
ben egyre több új, bonyolult szerkezetű mágneses anya
got ismertünk meg. Ezek részben már ipari felhasználásra 
is kerültek, s ezért mágneses tulajdonságaiknak meg
ismerése elengedhetetlenül fontos. Ugyanakkor, a szup
ravezetés problémájának megoldása után, a mágnesség 
lett az a terület a szilárdtestfizikában, ahol hamarosan 
várható alapvetően új ismeretek szerzése az anyag szer
kezetéről és ez is sok kutató figyelmét e felé a terület felé 
irányította.

A konferencián 47 hazai és 43 külföldi résztvevő volt 
jelen. A legnépesebb küldöttség (23 fő) a Szovjetunióból 
érkezett, tagjai közt olyan, e témában világszerte ismert 
kutatókkal, mint N. E. Alekszejevszkij, K. P. Bjelov, 
A. Sz. Borovik-Romanov, I. E. Dzjalosinszkij, Ju. A. 
Izjumov és E. I. Kondorszkij professzor. A nyugati részt
vevők között találtuk N. Kürti (Oxford) és C. Froidevaux 
(Párizs) professzort. A magyar résztvevők nagy többsé
gükben a KFKI Szilárdtestfizikai Laboratóriumából 
kerültek ki, itt összpontosul ugyanis Pál Lénárd akadé
miai levelező tag vezetése alatt a hazai mágneses kutatás 
nagy része.

Eu rofizikai folyó iratok

Az összes folyóirat amely eleget tesz a kritériumoknak és 
amelyek elismerik az EPS publikációs rendszerét, visel
hetik borítójukon az EPS emblémát és ezt a feliratot: 

„Eurofizikai Folyóirat, az Európai Fizikai Társaság 
támogatásával”. („Europhysics Journal, sponsored 
by the European Physical Society”.)

Nyilvánvaló, hogy az eurofizikai folyóiratok hálózatát 
felállítani időbe telik. De az EPS hozzá akar fogni, 
amilyen gyorsan csak lehet. Felvázoltak egy eljárásmódot 
és egy időrendi tervet a folyóiratok EPS publikációk 
rendszerébe való beépítésére, amely lehetővé teszi azt, 
hogy az 1970 januárjában korlátozott számú folyóirat
tal beinduljon, folyamatosan kiterjeszkedve az évek folya
mán. A fizikai folyóiratok koordinációja Európában az 
EPS tevékenységének csak az egyik olyan területe 
lenne, amelyre koncentrálnia kell. Azok a kérdések, hogy 
hogyan tegyék hozzáférhetővé a primer információt, az 
érdekelt tudósok számára, a visszakereső rendszer, a 
primer információk áttekintő cikkek formájában való fel
dolgozásának problémája és az információs centrumok 
lehetséges létrehozása, stb. mind olyan problémák, 
melyekre szükséges figyelmet szentelni a jövendő tanul
mányozásokban. Ez bizonyára az EPS jövőbeli céljainak 
egyike. J. de Boer

Az előadásokra az egri Művelődési Házban került sor. 
A mintegy 50, 15 — 20 perces előadás téma szerint cso
portosítva hangzott el, mégpedig az első- és másodrendű 
mágneses fázisátalakulások vizsgálatáról és a kritikus 
pont körüli viselkedésről; a mágneses szennyezések szere
péről mágneses és nem mágneses mátrixban; híg ötvöze
tekben, majdnem ferromágneses fémekben és ötvözetek
ben, valamint ferritekben végzett mag- és elektronrezo
nancia, Mössbauer és magorientációs mérésekről; mágne
ses szerkezetmeghatározásokról; a lokalizált mágneses 
momentum kialakulásáról; a mágneses rendeződésről és a 
mágneses anyagok elemi gerjesztéseinek vizsgálatáról.

A külföldi előadások közül kiemelkedett A. Sz. Boro
vik—Romanovnak és munkatársainak beszámolója a 
moszkvai Fizikai Problémák Intézetében nikkel-, kobalt- 
és mangánkarbonáton végzett komplex vizsgálatról. 
Elektronspin- és magrezonancia módszerrel, valamint 
szuszeeptibilitásméréssel vizsgálták az antiferromágneses, 
illetve gyenge ferromágneses fázis kialakulását. Ju. A. 
Izjumov és munkatársai előadásaikban az átmeneti fém 
ötvözetekben lejátszódó mágneses rendeződést, valamint 
az elektron korrelációk figyelembevételével a lokalizált 
mágneses momentum kialakulásának feltételét vizsgál
ták. Érdekes volt a Clarendon Laboratory-ban (Oxford) 
dolgozó csoport beszámolója a magorientációs módszerrel 
végzett hiperfinom tér mérésről, melynek segítségével Pt, 
Pd és Rh alapú híg ötvözetben a szennyezésen kialakuló 
szingulett kötött állapot létrejöttét tanulmányozták. 
Több előadást hallhattunk a mágneses rendeződés vizs
gálatáról.
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A hazai előadások közül meg kell említenünk Pál 
Lénárd előadását, melyben az elsőrendű antiferromágne- 
ses-ferromágneses fázisátalakulás általános tulajdonsá
gait vizsgálta mágneses tér jelenlétében. Ehhez kapcsoló
dott az a kísérleti előadás, melyben a vas-ródium ötvözet 
fázisátalakulásáról hallottunk. A mangán alapú ötvözete
ken végzett klasszikus mágneses és neutrondiffrakciós 
mérésekről külön előadásokban volt szó. Az utóbbi évek 
egyik igen érdekes méréséről számolt be D. Jovic, Kroó 
Norbert és Pál Lénárd, nevezetesen a virtuális spinhullá
mok élettartamának méréséről. A KFKI-ban sikerült 
először kísérletileg közvetlenül kimutatni neutronszórás 
segítségével a virtuális spinhullámok létezését. Egy má
sik, nagy érdeklődést keltő vizsgálatról, paramágneses 
szennyezéseknek a diódakarakterisztikára gyakorolt hatá
sáról szólt Sólyom Jenő és Zawadowski Alfréd, illetve 
Mezei Ferenc előadása. A híg ötvözet témához kapcsoló
dott Fazekas Patrik, Zawadowski Alfréd és Tompa 
Kálmán előadása is, melyben híg ötvözetek dinamikus 
szuszceptibilitásának számolásáról, illetve a híg ötvözete
ken végzett magrezonanciamérésekről hallottunk. Több 
előadás foglalkozott a KFKI-ban folyó Mössbauer méré
sekkel, így a hematit, vas-alumínium ötvözet és fagyasz
tott vizes oldatok vizsgálatával. Keszthelyi Lajos a per- 
turbált szögkorrelációnak helső mágneses tér mérésére 
való felhasználását ajánlotta, bemutatva néhány Fe-V, 
Fe-Pt és Fe-Rh ötvözeten végzett mérés eredményét. 
A kritikus pont körüli viselkedéssel foglalkozott Hargitai 
Csaba, aki az ellenállás hőmérsékleti együtthatójában 
szereplő anomáliát értelmezte elméletileg. Nagy Elemér 
és munkatársai nikkel hőtágulási együtthatóját mérték a 
kritikus pont közelében és anomális viselkedést mutattak 
ki. Két előadás (Gordon János, Vízi Imre és Bata Lajos)

KÖNYVSZEMLE

BUDÓ ÁGOSTON:
KÍSÉRLETI FIZIKA II
Tankönyvkiadó Bp — 1968— 1195 oldal — 49 Ft
A tudományegyetemek bevezető kétéves fizikakollégiu- 
mának tankönyve, Budó Ágoston „Kísérleti fizikája” 
három kötetes lesz. Az első kötetet, a Pócza Jenő közre 
működésével írt mechanikát-hőtant 1962 óta használják 
az egyetemi hallgatók. A második kötet, az elektromos- 
ságtan-mágnességtan most jelent meg. A harmadik kö
tet az optikát és az atomfizikát fogja tartalmazni.

Budó Ágoston eddigi könyvei is (beleértve a már négy 
kiadást megért elméleti „Mechanikát”) nem csupán 
tankönyv szerepét játszották. Kézikönyvként használ
hatta azokat minden aktív fizikus. Alaposan részletes és 
gondosan megbízható tárgyalásmódjuk lehetővé tette: 
bennük keressük meg azt az összefüggést, amelyre hirtelen 
szükségünk van. Ugyanez a kettős teljesség: tankönyv -j- 
kézikönyv volta jellemzi az elektromosságtant-mágnesség- 
tant is.

A könyv általános fizika-sorozat része, egyben kísér
leti megalapozású bevezető kollégium tankönyve. Így 
a leghelyesebb kiindulást: az elektrosztatika Coulomb- 
törvényét választja. (Ha nem kellene eljutnia az anyag
szerkezetig, atomfizikáig, hanem csak a gyakorlati elekt
romosságtan elérése volna a cél, villanyárammal és Ohm
törvénnyel indulhatna. Ha egy lezáró jellegű elmélet 
áttekintése volna a cél,startolhatnaaMaxwell-egyenletek- 
től. De Budó Ágoston Kísérleti Fizikája demonstrációs kí
sérletekkel kezdődik, a végén pedig azt is megtanítja, 
hogy az áramátjárt vezetőben is, az atomban is töltések 
mozognak; ezért nehéz volna elképzelni jobb felépítést.)

foglalkozott^, kritikus neutronszórással nyerhető informá
ciókkal. Végül Sólyom Jenő előadásában az antiferro- 
mágneses spinhullámok energiájának és élettartamának 
számolását mutatta be.

A felsorolásból láthatóan az érintett témák a mai mág
neses kutatás szinte minden ágát érintették, és jó áttekin
tést lehetett kapni a hazai és elsősorban a Szovjetunió
beli ilyen jellegű munkáról. Különösen vonatkozik ez a 
fázisátalakulások, kritikus jelenségek és a mágneses 
szennyezések vizsgálatára, mely nemcsak a mágnesség- 
gel foglalkozók, hanem minden szilárdtestfizikus számára 
a legaktuálisabb területnek számít. Sajnálatos, hogy a 
nyugati országokból igen kevés résztvevő érkezett, és 
így a modern problémák sok részletéről nem esett szó az 
előadásokban. A további munka szempontjából igen hasz
nosak voltak az előadások utáni nyilvános és négyszem
közti diszkussziók. Ezen túlmenően a szomszédos orszá
gok fizikusaival való együttműködésben jelentős lépés 
lehet ez a konferencia. A már korábban kialakult szovjet 
(Dubna, Kurcsatov Intézet, Landau Intézet) és jugoszláv 
(vincai Boris Kidric Intézet) együttműködés megerősí
tésén túl új kapcsolatok is kialakulhattak.

A konferencia hivatalos programját az egyik este az 
Agria Tavernában tartott borkóstoló, egy délután pedig 
a Szilvásvárad — Lillafüred — Szalajkavölgy útvonalon 
tett autóbuszkirándulás és egy szilvásváradi pisztrángos 
vacsora egészítette ki. A külföldi résztvevők a konferen
cia utáni napokban Budapesttel és a Balatonnal is meg
ismerkedhettek. A tudományos program folytatásaként 
pedig alkalmuk volt a KFKI-nak és az ELTE Kísérleti 
Fizikai Intézetének meglátogatására.

S. J.

A könyv az elektrodinamika induktív felépítését mu
tatja be. Alkalmazásokként megismerjük az elektrotech
nikának, híradástechnikának, a szilárd anyag elektro
mos szerkezetének nem csupán az elemeit, hanem azoknál 
teljesebb kifejtését. A könyvet a Maxwell-egyenletek 
rendszere zárja. így az egész kötet biztos kiindulópont 
tanulók és olvasók számára mind az elektronikához, 
mind az elméleti elektrodinamikához, mind az atom
fizikához.

A könyv felépítéséből természetes módon az abszolút 
cm-g-s mértékren<Iszer használata következnék. A szerző 
azonban figyelembe veszi más gondolatmenetet ismerő 
egyetemi hallgatók, szakközépiskolai tanárok, műszaki 
fizikusok igényeit is, ezért az abszolút cm-g-s mérték- 
rendszerrel párhuzamosan alkalmazza a gyakorlati 
M KSA  rendszert is. Minden lényeges képletet felír 
mindkét mértékrendszerben. Aki valaha tanított elektro
dinamikát, tudja, mennyire más a két egységrendszer 
szemléletmódja, milyen nehéz mindkettőt sine ira együtt 
bemutatni. Budó Ágoston lelkiismeretességére jellemző, 
hogy sikeresen valósította meg a párhuzamos tárgyalást, 
annak ellenére, hogy az abszolút ampernek (az M KSA  
rendszer negyedik alapegységének) szabatos definícióját 
csupán a könyv közepetáján adhatta meg.

Nem vállalhatjuk itt a lenyűgözően gazdag könyv 
részletes elemzését. Ez évek során a pedagógiai gyakor
latból adódik majd. Annyi azonban talán az elmondot
takból is nyilvánvaló, hogy a szép vászonkötésű, értékes 
tartalmú kötetnek valóban ott a helye minden fizika
tanár és minden fizikus könyvtárában, mégpedig a 
leggyakrabban kézbevett könyvek számára fenntartott 
polcon.

M .  G y .
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NAGY KÁROLY:
ELEKTRODINAMIKA
(a speciális relativitás elméletének rövid ismertetésével) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 19IÍ8.

A tudományegyetemi oktatásban hagyományossá vált a 
fizika előadások kísérleti és elméleti jellegű kurzusokba 
való csoportosítása. Korszerű szinten ez a megkülönböz
tetés kissé mesterkélt, hiszen napjainkban a „kísérleti 
fizikai” előadások is lényegesen túlmennek a tapasztalati 
anyag mozaikszerű felsorolásán, a törvények kvantitatív 
megfogalmazása mellett az ismeretek szintetizálására is 
törekszenek. Azért van erre szükség, mert a mai ismeret- 
anyag olyan sokrétű és olyan kiterjedt,hogy alapos szinte
tizálás, azaz rendszerbe foglalás nélkül áttekinthetetlen 
lenne. Emellett a modern műszaki-technikai színvonal a 
törvények szabatos matematikai megfogalmazását és 
tárgyalását is igényli, ami azonnal szembeszökővé lesz, 
ha egy modern kísérleti fizikai tankönyvet pl. a háború 
előtti, hasonló tárgyú művel összehasonlítunk. Ezekután 
felmerülhet a kérdés, hogy indokolt-e az előadások fent- 
említett csoportosítása, de ez metodikailag és didaktikai
lag egyaránt hasznos. A fizikai megismerés ugyanis a 
tapasztalati anyagból indul ki, és módszere ezen a fokon 
az indukció. Az induktív megismerés révén felhalmozott 
ismeretek szintézise révén születnek az elméletek, ame
lyek egységes fizikai világképünket tudományosan meg
alapozzák, és a további induktív megismerés kiindulásául 
szolgálnak. Egy-egy fizikai elmélet kiépítésénél a szinte
tizált ismeretek olyan feldolgozására van szükség, amely 
az illető jelenségcsoport alapvető törvényszerűségeit 
kutatja fel, és abból a további részleteket már dedukálja. 
A „kísérleti fizikai” előadások javarészt az ismeretek 
induktív, az „elméleti fizikai” előadások pedig a deduk
tív kifejtését ismertetik, amelyek szintézise biztosítja az 
ismeretanyag korszerű feldolgozását.

Az ismertetendő egyetemi tankönyv, amely a tanár
szakos hallgatók 5. féléves „Elektrodinamika” előadásá
nak az utóbbi években kialakult anyagát öleli fel, és így 
a speciális relativitáselmélet elemeit is tartalmazza, példa
képéül szolgálhat az olyan elméleti előadásoknak, ame
lyek a fentebb körvonalazott funkciót töltik be. Beveze
tésképpen röviden, de lényegre tapintóan feleleveníti a 
kísérleti fizikai előadás Elektromosság- és Mágnességtan 
c. fejezeteinek azokat az alapvető ismereteit és törvény
szerűségeit, amelyek az elektromágnességtan elméleté
nek a megalapozásához szükségesek. E rövid induktív 
jellegű bevezetés elegendő a Maxwell-egyenletek meg
fogalmazásához, amelyek az elektromágneses térelmélet 
alapjául szolgálnak, majd a Maxwell-egyenletekből dedu
kálja az egyes részleteredményeket, amelyek az induktív 
felépítés során egészen más funkciót töltöttek be. Ily 
módon adja a könyv igen áttekinthetően és didaktikailag 
is kitűnő rutinnal az elektromos, mágneses és optikai 
jelenségek törvényszerűségeinek korszerű szintézisét, ami 
a fizika eme fontos fejezetében a legmélyebb és legát
fogóbb törvényszerűségekhez kalauzolja az olvasót.

A negyvenes évek óta — hazai és nemzetközi viszony -

RADNAI GYULA:
FELVÉTELI FELADATOK FIZIKÁBÓL 1
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968

Radnai Gyula szerkesztésében megjelent fizikai feladat- 
gyűjtemény különleges szempontjai miatt, valamint a 
bevezetés és anyagfeldolgozás pedagógiai és didaktikai át
gondoltságánál fogva nagy jelentőségű még az igen bő
séges hazai példa- és feladatgyűjtemény irodalmunkban 
is. A könyv célja hatásos segítséget adni a felsőfokú 
oktatásban továbbtanulni szándékozók részére a felvételi 
vizsgákon való minél jobb megfeleléshez. Ez a segítség- 
nyújtás azonban nem korlátozódik pusztán feladatmeg
oldások közlésére, és nem egyetlen egyetem sajátos pro
filja szerint válogatja meg feladatait, hanem igyekszik

latban egyaránt — több tankönyv tűzte ki maga elé ezt 
a célt, azaz törekedett a Maxweíl-elmólet — mintegy — 
axiomatikus tárgyalására. Mégis a jelen mű két újdon
ságot tartalmaz a korábbi irodalomhoz képest. Míg az 
axiomatikus tárgyalásra törekvő többi szerzők általában 
az elektrotechnikában használatosabb MKSA mérték- 
rendszert, vagy valamelyik változatát veszik alapul, 
addig a jelen mű a hazai kísérleti fizikai irodalomban 
szokásosabb abszolút, ill. más megjelölés szerint a kon
vencionális Gauss-féle CGS rendszert használja. Talán 
még lényegesebb különbség a korábbi tárgyalásokhoz 
képest, hogy a mágneses tér forrásának nem pusztán az 
elektromos áramot tekinti, hanem a mágneses teret elsőd
legesen a mágneses dipólusmomentumból, ill. dipólmo- 
mentumsűrűségből származtatja, kihangsúlyozva termé
szetesen azt a tapasztalati tényt, hogy a mágneses dipólus 
nem szeparálható izolált mágneses pólusokra. Ez a fel
építés is szorosabban csatlakozik a hagyományos kísérleti 
fizikai tárgyaláshoz, és megkönnyíti az elektro- és mag- 
netosztatika közti különbség megvilágítását.

A Maxwell-egyenletek, valamint az általános határ- 
feltételek megfogalmazása után még az I. fejezetben 
megtaláljuk az elektromos töltés és a térenergia meg
maradási tételének a levezetését. A II. fejezet az elektro
sztatikus tér törvényeit dedukálja előbb vákumban, 
majd dielektrikumban, a III. fejezet mágnesek sztatikus 
terével, a IV. fejezet egyenáramok, az V. fejezet a 
kvázistacionaris áramok terével, végül a VI. fejezet az 
elektromágneses hullámok elméletének az alapjaival fog 
lalkozik. Az egyes fejezetek felépítésében közös az a 
módszer, hogy a szerző az alapegyenleteket a Maxwell- 
egyenletek alkalmas redukciójával nyeri, ismerteti a tér 
jellegének megfelelő alapmegoldást, ill. megoldási típuso
kat, az energiaviszonyokat és a ható pondermotoros erőt. 
Noha az egyes fejezetek anyaga végső soron hagyomá
nyos, az egyes tértípusok törvényszerűségeit illusztráló 
problémák kiválasztása a szerző jó didaktikai érzékét, 
részletezésük pedig gondosan mérlegelt mértéktartását 
dicséri, miáltal a könyv terjedelme (338. oldal) nem 
növekszik feleslegesen. A VI. fejezet az elektromágneses 
hullámok általános tulajdonságain túlmenően tartal
mazza a síkhullámok törését és visszaverődését szigetelő, 
ill. fémes határfelületen, a kristályoptika elemeit, a 
hullámok terjedését hullámvezetőkben, a geometriai opti
kát, mint a hullámoptika határesetét, valamint az elek
tromágneses tér általános impulzustételét. — A második 
részben, a VII. fejezet ismerteti a relativitáselmélet alap
jait, a Lorentz-transzformációt és következményeit, a
VIII. fejezet a Minkowski-féle téridő-koncepciót, vala
mint a tenzorszámítás elemeit, a IX. fejezet a relativisz- 
tikus elektrodinamika, a X. fejezet pedig a relativiszti- 
kus mechanika alapjait. — Külön ki kell emelni a könyv 
végén az igen gondosan összeállított feladatgyűjteményt, 
amely az olvasót az anyag alaposabb feldolgozásában 
segíti.

A könyv kultúrált kiállítása a Nyomda és a Kiadó 
gondos munkáját dicséri. Mindent összefoglalva a mű 
nagy nyeresége tankönyvirodalmunknak.

H. ,7.

hangsúlyozni azokat az általános módszereket és gondo
latmeneteket, amelyek a problémamegoldás logikai lé
péseit és a fizikai szemlélet lényegét alkotják, és mindezt 
17 egyetem, felsőfokú technikum, főiskola konkrét fel
vételi anyagán járja végig.

Talán nem szükséges hangsúlyozni, hogy az ilyen 
típusú munka milyen nagy segítséget jelent a hátrányos 
helyzetben levő fiatalok számára és mindazoknak, akik 
maguktól, önerejükre támaszkodva kénytelenek felké
szülni a magasabb szintű tanulmányi feladatokra. Mind
ezeken túl a középiskolai tanárok igen hatékony támo
gatást kapnak e könyv friss, sokféle és kidolgozott példa
anyaga formájában.

A könyv szerkezete a következő:
Előszó, amelyben világos utasításokat kap az olvasó a 

könyv használatáról, ismerteti a könyv felépítését.



Bevezetés, amely a felvételi vizsga rendszerét ismerteti, 
tanácsot ad arra, hogy hogyan készüljön a jelölt a fel
vételire, külön tárgyalja az írásbeli vizsgával kapcsolatos 
legfontosabb tartalmi, formai, „taktikai” tanácsokat és 
a szóbeli felvételi vizsga szerepét és lefolyását. Külön 
alfejezet foglalkozik a fizikai törvények természetével, 
matematikai megfogalmazásukkal, az arányossági té
nyezők szerepével, azok fizikai tartalmával. Ugyancsak 
a bevezetés mutat be részletes elemzéssel egy-egy fel
adatmegoldást a mechanika, hőtan, fénytan és elektro
mosságtan köréből.

A bevezetés végén külön felsorol „Feltétlenül meg
oldásra javasolt feladatok” címen több, mint száz fela
datot a 366 feladat közül, amellyel ugyancsak segíti a 
lényeglátást, a tájékozódást.

Feladatok című részében szerepel az ország tizenhat 
különböző felsőoktatási intézményében 1962-nél nem 
régebben adott írásbeli felvételi fizikapéldák száz válo
gatott csoportja, intézmények szerint rendszerezve, és 
megjelölve, mennyi idő állt rendelkezésre a megoldáshoz. 
Ebben a részben vannak a hazai egyetemeken és főisko
lákon kívül a külföldi műszaki egyetemekre pályázók 
felvételi feladatai közül válogatottak is.

A Megoldások című rész a feladatok részletes megol
dását tartalmazza, illetve olyan útmutatást ad a meg
oldáshoz, melynek birtokában egy átlagosan képzett 
tanuló biztosan ki tudja számítani a végeredményeket.

A Végeredmények című fejezetben találhatók rendre az 
előző részben elvileg megoldott feladatok számszerű 
eredményei, amelyek alapján az olvasó ellenőrizheti 
megoldásának helyességét.

A könyvet átnézve a következő benyomásokkal tesz- 
szük le, s az újbóli lapozgatáskor, használatkor ez a 
tapasztalat tovább erősödik:

1. Világos, egyértelmű — és ugyanakkor személyes 
hangvételű — tájékoztatást ad a felvételi vizsgarendszer
ről, amelyet így megfoszt minden félelmetességétől, titok
zatosságától.

2. Jó előre figyelmezteti a középiskolásokat a köve
telményekre — amivel bizonyos motiváló hatást is gya
korol a fizika oktatóira az igények kielégítése irányában 
meghatározott tevékenység kifejtésével kapcsolatban.

3. Tanácsokat ad a felkészülőknek a helyes szemlélet 
és a tréning megszerzéséhez egészen az időbeosztás és 
életritmus kialakításáig. Ez utóbbi önmagában véve is 
igen komoly tényező az ifjúság nevelésében. E mondatok
nak azért is nagyobb a tekintélyük, mert szokatlan he
lyen találkozik velük az olvasó, és ebben a szituációban 
rendkívül konkrétan jelenik meg a mondanivaló.

4. A személyes, szinte baráti hangon megírt bevezetés 
után rendkívül hatásosak — és megnyugtatóak — a szinte 
„hangos gondolkodásig” részletes és beavató minta példa- 
megoldások. Ezeken keresztül a megoldó gondolkodásá
tól elvárt igények is tükröződnek.

5. Didaktikai és szemléleti szempontból helyesen jár 
el, amikor hangsúlyozza az egységrendszerek tetszőleges 
megválasztásának lehetőségét. A megoldások során ki
emeli a lényegest, és felhívja a figyelmet a lényegtelen 
körülmények másodlagosságára.

6. Nagyon jól sikerült a mintapéldákat megválasz
tani. Egyrészt nem szokványosak, másrészt az adott 
témakör talán leglényegesebb — és sokszor nem eléggé 
hangsúlyozott — törvényeivel kapcsolatosak. (Mecha
nika: görbevonalú mozgás dinamikája, hőtan: első fő
tétel, fénytan: szokatlan felvételű tárgyról szerkesztett 
kép, elektrotechnika: soros és párhuzamos kapcsolás 
lényege.)

7. Csak örömmel üdvözölhető az az eljárás, hogy a 
középiskolai szinten is a fizikai alapelvekből kiindulva 
közelíti meg a feladatot. így pl. a mechanikában a mozgás
egyenletek felírását helyezi előtérbe, és kerüli a „mozgató 
erő per az ossz mozgatott tömeg” fixa ideáját. Stílusa és 
szakmai terminológiája mintaszerű.

8. Igen hasznos, hogy az egyes feladatcsoportok előtt 
feltünteti a feladás évszámát. így hitelesebb, meg
győzőbb, életszerűbb az egész. Ugyancsak jó gondolat a 
megoldási idők szerepeltetése. Dicsérhető, hogy a külön
böző egyetemek és főiskolák, technikumok profilját tük
röző feladattípusok külön vannak csoportosítva.

Kár, hogy a példatár nem fűzve készült, hanem csak 
ragasztva. Egy jó gyűjtemény sorsa a gyakori használat. 
A különlegesen jó minőségű, szép fehér papír is megérde
melte volna a tartósabb kötést. Bár a feladatok megol
dását viszonylag könnyű megtalálni, mégis egy „abszo
lút” sorszámozás, vagy a fejlécen elhelyezett számozás 
kényelmesebbé tehetné a használatát.

E munkának igen nagy hivatása van, amit minden bi
zonnyal teljesít. Saját szavaival: „A kiadvány elsőrendű 
célja, hogy a felvételi vizsgára készülők számára már a 
felkészülésben kontrollálási lehetőséget nyújtson, ugyan
akkor az adott megoldások nemcsak egy-egy jeles írás
beli mintájául szolgálnak, de legtöbbjük a középiskolai 
anyag jobb megértését is igyekszik elősegíteni.” És mind
ezt olyan pedagógiával, amin keresztül érződik a tanu
lókról való gondoskodás melegsége.

H .  L .
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fizikai szemle
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XIX. évfolyam 7. szám 1969. július

A FIZIKUSOK SZEREPE AZ IPAR FEJLŐDÉSÉBEN* Szalay Sándor, 
Debrecen

A nyugtalanság századában élünk. Azok, akik 
ebben a korszakban születtünk, azt hiszem nem 
panaszkodhatunk, hogy túlságosan eseménytele
nül telik el az életünk. Két pusztító világháborút 
éltünk át, utánuk az inflációval és ma sem látjuk a 
jövőt megnyugtatónak, problémamentesnek. Ami
kor szemrehányásokat teszünk ennek a feszült
ségekkel és eseményekkel telített századnak, akkor 
azt is el kell ismernünk, hogy ez a század hozta az 
emberiség tudományában talán a legnagyobb fel
fedezéseket, „a tudomány és technika forradal
mát” .

Csak néhányat ragadok ki azon felfedezések 
közül, amelyek teljesen átalakítják, vagy máris 
átalakították az emberiség egy részének egész 
életmódját, technikai civilizációját. Ilyenek pl. az 
atomfizika kifejlődése, elmélyülése, az atommag 
megismerése, az atomenergia felszabadítása, amivel 
az emberiség rendkívül pusztító erejű fegyverek
hez, de ugyanakkor igen nagy új energiaforráshoz 
jutott. A szilárdtest fizika fejlődése e század köze
pén hozta a tranzisztor felfedezését és hogy pl. 
ennek milyen óriási a jelentősége az ipar fejlődése 
szempontjából arra egy számot szeretnék mondani: 
jelenleg évente több mint 1 0 0 0  millió db tranzisz
tor készül a világon, akkor, amikor kb. 3000 millió 
ember él összesen és ez az ezer millió tranzisztor 
nagyrészt a civilizált országokban fogy el, így a 
civilizált életszínvonalon élő embereknél egy em
berre évente jónéhány tranzisztor gyártása esik. 
Óriásit fejlődött az elektromosságtan, különösen 
az elektronika területén. Ennek nagyon nagy a 
befolyása a vezérlésre, az ipar automatizálására és 
az adatfeldolgozás gépesítésére, ami az elektronikus 
számológépek segítségével hihetetlenül meggyor-

Bevezető előadás a MTESz debreceni szervezete 
által 1968. szeptember 10-én rendezett fizikusok és ipari 
műszaki vezetők közötti szűkebb körű találkozón.

sült. Hallatlanul fejlődik a hírközlés, a hírszórás és 
a szórakoztató hírközlés is (rádió, televízió). A „ho
mo sapiens” egyszerre „homo sedans”, otthonülő 
ember lett, mert a korszerű hírszórás úgy az infor
mációkat, mint a szórakozást is házhoz szállítja. 
A másik nagy technológiai fejlődés, amiben a fizika 
szintén jelentős szerepet játszik az ű r k u t a t á s  
nagyarányú fejlődése. Nagy szerepet játszik ebben 
a kémia is, valamint a metallurgia és más technikai 
ágak, amelyek együttes erőfeszítése hozta magával 
ezt az óriási fejlődést.

Nagyon fontos az az általános felismerés, ami 
századunkban különösen az atomenergia felszaba
dításával jutott a széles tömegek tudatába is, hogy 
a t i s z t a  t u d o m á n y o s  a l a p k u t a t á s  
ebben a dinamikus korszakban, a segítségével fel
ismert természeti törvényeken át, i g e n  g y o r 
s a n  t e r m e l ő e r ő  vé v á l i k .  Az emberiség 
szolgálatába tudja kényszeríteni a természeti erő
ket, amiket a tudományos kutatással megismert és 
így a kutatás igen gyorsan elősegíti a technikai 
civilizáció fejlődését és az életszínvonal emelkedé
sét. A tudományos kutatás ma nemcsak mindenről 
lemondó lelkes kutatók és egyes pártfogók ügye, 
hanem a népgazdaságnak, az egész népnek az 
ügye. Amióta ezt az egész világon felismerték, az 
egyes országok évi nemzeti jövedelmüknek több 
százalékát költik el tudományos kutatásra. Az 
UNESCO pl. javasolta a felfejlődőben levő afrikai 
és ázsiai országoknak, hogy ha haladni akarnak, 
akkor a nemzeti jövedelmüknek igyekezzenek 
legalább 2 %-át tudományos kutatásra fordítani 
évente. Körülbelül ennyit fordít hazánk is kuta
tásra és az arány növekszik. Természetesen nehéz a 
tiszta tudományos alapkutatás és a műszaki fej
lesztés között a határt meghúzni, de még nehezebb 
a kutatás eredményeit gyorsan a termelés szolgá
latába állítani.

Az új fizikai felfedezések nyomán létrejövő új 
gyártási ágak általában igen nagy haszonkulccsal
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járnak, legalábbis eleinte, amíg a szabadalmi jog
védelem is tart és különösen, amíg a felfejlődő 
vetélkedés le nem morzsolja a piacon az árakat. 
Pl. az első tranzisztor gyárak igen nagy haszon
nal tudták a termékeiket piacra dobni, miután 
azonban hatalmas ilyen ipar fejlődött ki a többi 
országokban is, az árak idővel csökkentek és ma 
már jóval kisebb haszonnal jár a termelés, de ter
mészetesen még mindig nagyon kifizetődő. Ezzel 
szemben a hagyományos iparágak, amelyek főleg 
régi tudományos kutatáson alapulnak és régen 
kialakult piacra termelnek, mint pl. a nehézipar, 
vas- és acélipar, bányászat, stb. jövedelme közis
merten aránylag kicsi, ha a nagyarányú szükséges 
tőkeberuházás százalékaiban fejezzük azt ki. Ha 
egy nagy, hagyományos profilú iparvállalatot ala
kítunk, akkor az sokára fogja magát visszafizetni, 
mert nem nagy a haszonkulcs. Ezzel szemben pár 
éve megtekintettem Párizs mellett egy nukleáris 
elektronikai műszergyárat (INTERTECHNIQUE) 
amelyik kb. 600 emberrel dolgozott akkor. A gyár 
egyik igazgatója elmondotta, hogy a gyár a saját 
tőkeértékének a hatszorosát termeli évente. (E gyár 
magfizikai elektronikus műszereket, reaktorszabá
lyozási műszereket és még rakéta telemetriái elektro
nikus műszereket is gyárt.)

Az iparilag legfejlettebb országok nagy és kisebb 
iparvállalatai is költséges nagy laboratóriumokat 
tartanak fenn, igyekeznek kiváló képességű kuta
tókat verbuválni, szoros kapcsolatot tartanak az 
egyetemeken és állami kutató laboratóriumokban 
folyó kutatómunkával. A háború előtt is volt már 
erre sok példa. Pl. a PHILIPS cég ilyen kiváló, 
magas színvonalú cég volt már az 1920-as években. 
Merész árpolitikát tudott folytatni. A PHILIPS 
elektroncsövek jóval drágábbak voltak mint a 
többi gyárak (pl. osztrák és magyar gyárak) gyárt
mányai, mégis mindenki szívesen vette azokat, 
mert lényegesen jobbak és korszerűbbek voltak. 
Ez a hatalmas haszonfölösleg sokszorosan behozta 
azokat a kutatási költségeket, amelyekből sikerült 
a gyártmány minőségét mindig élszinten tartani.

A minőség élszinten tartása hiánypiacokon elő
nyös árpolitikát tesz lehetővé, de telített piacokon 
nagyon sok árucikknél egyáltalán létfeltételt 
jelent. Sok árucikknél olyan fontos a jó minőség, 
hogy ha mód van a piacon válogatni, akkor min
denki a jobb minőséget akarja, még akkor is ha 
drágább. Ilyen körülmények között a korral lépést 
nem tartó gyengébb minőség egyáltalán eladhatat
lanná válik.

Sajnos hazánkban az ipar még nem támaszkodik 
kellő mértékben a tudományos, különösen a fizikai 
kutatásra. Nálunk szinte hagyományos iparfej
lesztési mód az, hogy olyan iparágakat honosítunk 
meg, amelyek külföldön már régen jól beváltak. 
Készen átvesszük a gyártási módszereket, a fel
szerelést, a gépeket is, végül nagy beruházások 
után szemben találjuk magunkat egy olyan piac
cal, amely szinte telítve van, és amelyen belül csak 
alacsony árakkal lehet versenyezni. Ezt az alacsony 
árat mi az olcsóbb munkaerővel, vagy állami támo
gatással tudjuk produkálni. Persze sajnálatos az,

hogy nálunk olcsóbb a munkaerő, mert ez azt is 
jelenti, hogy alacsonyabb az életszínvonal. Elő
nyösebb volna, ha színvonalas korszerű termékek
kel magasabb árakat is el tudnánk érni és jobban 
tudnánk fizetni az embereket. Míg úgy látszik, 
hogy a vegyi iparágak (pl. a gyógyszergyártás) 
sokkal jobban támaszkodnak hazánkban a kémiai 
kutatásra, ugyanakkor a fizikai kutatást iparunk 
még alig-alig igényli. Iparvállalatainkban régi 
kutatási tradíciókat és fizikai kutató laboratóriu
mot csak az Egyesült Izzóban találunk. Újabban 
működnek kisebb fizikai részlegek egyes ipari 
kutató laboratóriumokban. Szórványosan történt 
kísérlet egy-egy fizikus foglalkoztatására, de a leg
kevésbé szerencsés formában. Az egyetemről 
kikerülő még tapasztalatlan fiatal fizikusokat osz
tották el iparvállalatokhoz, de a tapasztalat azt 
mutatja, hogy sem az iparvállalatok nem tudják 
őket helyesen foglalkoztatni, sem a kezdő fizikus 
nem tudja megtalálni az általa megoldható prob
lémákat, ha nem kerül tapasztalt idősebb fizikus 
mellé.

Látjuk egyrészről a világ dinamikus fejlődését, 
másrészt hazánk lemaradását. Elég okunk van rá, 
hogy összeüljünk vitatkozni arról, hogy mit lehet 
itt tenni?

A kérdést megnézhetnénk először az egyeteme
ken folyó fizikusképzés oldaláról. Jogos a feltevés, 
hogy az egyetemi fizikusképzés nem felel meg az 
ipar követelményeinek, és sokkal célszerűbb is 
lehetne. Manapság az egész világon van egy általá
nos kritika a gyakorlati emberek részéről az egye
temekkel szemben. Ennek lényege az, hogy a 
tudományegyetemeken túlzottan egyoldalú tudós
képzés folyik, és a hallgatók kevés gyakorlati isme
retet kapnak. Ez a feltevés nem alaptalan, ha 
meggondoljuk azt, hogy a végző hallgatók nagv- 
része nem tudományos pályán fog elhelyezkedni. 
A hallgatóknak csak kis százaléka kiemelkedő 
képességű, ami távlatilag tudományos munkára 
alkalmassá teszi. Felvethető az a gondolat, hogy 
az ilyen kiváló hallgatókkal a tanszékeken belül 
külön-külön egyedileg szemináriumokban és labo
ratóriumokban kell foglalkozni, és már hallgató 
korukban be kell vonni őket az intézeteken belül az 
aktív tudományos munkába. A kollektív oktatást 
azonban az átlag színvonalához és jövő elhelyezke
dési reményéhez kell egy bizonyos fokig alkalmaz
ni. 1965-ben részt vettem az ÍUPAP Londonban 
tartott nemzetközi kongresszusán, amelynek té
mája („The Education of Professional Physicists”) 
mutatja, hogy ez a kérdés nemcsak nálunk, hanem 
az egész világon probléma. Ezen a kongresszuson 
nagy érdeklődéssel láttuk, hogy a világon óriási 
különbség van az egyetemi fizikusképzés módját, 
eszközeit, szervezeti formáját, a didaktikai elgon- 
doolásokat illetően. Csak a szélsőségeket említem 
meg: az egyik szélsőséget a hagyományos egyete
mek követik, ilyen pl. Cambridge, Oxford és több 
más régi egyetem, ahol felsőoktatás már hat— 
kilencszáz éve volt, és abból fejlődött ki az egyetem 
nagyon régi tradíciókkal. A cambridgei és oxfordi 
egyetemeken a kiképzés rendkívül liberális, nagyon
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kevés megkötöttséget tartalmaz a felveendő elő
adásokat és gyakorlatokat illetően, de ugyanakkor 
hallgatóságuk kiváló anyagból szelektálódik, a 
legkiválóbb oktatóik vannak, és igen kedvező az 
oktatók arányszáma a hallgatókéhoz képest. 
Megengedhetik azt a luxust, hogy a hallgatóik
kal kis csoportokban, sőt egyénileg is foglalkozza
nak.Ezektulajdonképpenelit, vagy luxusegyetemek.

A legnagyobb mértékű megkötöttség a fizikus- 
képzésben a Szovjetunióban van, ahol erősen meg
kötött a tananyag; erősen szakosítva és előírt 
tantervi rend szerint kell a hallgatóknak az összes 
egyetemi tanulmányaikat elvégezniük. A fizikus- 
képzésben hazánkban kb. az első két év gyakorlati
lag teljesen megkötött; pontosan előírt előadásokat 
kell felvenni. A felsőbb években vannak szabadon 
választható speciális kollégiumok is, amelyek módot 
adnak a hallgatók speciális érdeklődésének a kielé
gítésére. Egyébként hazánkban már a század ele
jén is kötött volt az egyetemi tanulmányi rend. 
A „szabad bölcsész” csak doktorátust szerezhetett. 
Állami tanári diplomához a Tanárképző Intézetbe 
is be kellett iratkozni és ez előírta a tanulmányok 
menetét és a kötelező vizsgákat. Mi Debrecenben 
azt vezettük be, és Csikai professzor kollégám is 
ugyanezt folytatja, hogy a tehetséges, igazán 
érdeklődő hallgatókat szívesen látjuk a tanszéken 
és az ATOMKl-ben is pályamunkák, diákszakköri 
munkák készítésére, és ezen belül többlet kikép
zést tudunk nekik nyújtani. Az ötödik óv a fizikus- 
képzésben teljesen a diplomamunka végzésére van 
szánva, és tulajdonképpen ez az év, amikor önálló 
munkára neveljük a hallgatókat. Én azt hiszem, 
hogy az egész öt év alatt nagyobb mértékben 
kellene a fizikusokat önállóságra nevelni.

Egy diplomát kapott fizikus, ötéves tanulás után 
még nem kész önálló fizikus. Jól beválhat olyan 
helyen, ahol 10 — 15 évi tapasztalattal rendelkező 
szenior fizikus mellé kerül, aki oktatja, bevezeti 
hivatásába, de nem tud eredményt elérni, egy 
olyan iparvállalatnál, ahol nincs más fizikus. 
Őszintén szólva kb. az egyetemi doktorátustól 
tekinthetünk egy fizikust már önálló szakember
nek. Ez a diploma után még legalább 2 — 3 évet 
jelent. A szovjet egyetemeken és nálunk is a kandi
dátusi ösztöndíjrendszer biztosítja egyeseknek a 
továbbképzést. A nyugati egyetemeken az érté
kesebb hallgatók doktorálnak, de erre az időre az 
egyetemtől oktatási rész-állást vagy ösztöndíjat 
kapnak, vagy más fórumtól, pl. nemzeti kísérlet
ügyi bizottságtól, alapítványoktól kapott ösztön
díjjal szerzik meg a doktorátust. Ez után már az 
önálló munkára való képességét bizonyított ta 
pasztaltabb fizikussal állunk szemben.

Nagyon nagy a különbség a didaktikai felfogás
ban is a kiképzést illetően. Az egyik irány a Szov
jetunióban, hazánkban is és sok más országban 
uralkodik. Ez a „maximalizmus”, ami szélsőségesen 
kifejezve azt jelenti, hogy az egyetem az öt évi 
kiképzés alatt igyekszik a maximális ismeret- 
anyagot beletölteni a fizikus hallgató fejébe, hogy 
amikor végez, akkor az egész életre fel legyen 
készítve és mint végleg kiképzett szakembert,

rögtön a termelésbe lehessen állítani. Hallgatólago
san talán azt is feltételezzük, hogy utána már 
úgysem igen sokat fog tanulni. Ez a maximaliz
mus azt jelenti, hogy előírt anyaggal tanrendünk
ben heti 30 órát meghaladó kötelező óraszámban 5 
éven keresztül gyúrjuk a hallgatókat, hogy már 
kész szakemberként kerüljenek ki. A hagyomá
nyos egyetemen viszont aránylag kevés kötelező 
tananyagot tanítanak. Feltehető, hogy anyag 
szempontjából kevesebbet is tudnak, amikor végez
nek, de megtanulnak önállóan gondolkozni, alkot
ni, búvárkodni, könyvtárban keresgélni és önállóan 
továbbtanulni. Ez sokkal alkalmasabbá teszi őket 
a további fejlődésre, de az is igaz, hogy ez a fajta 
nevelés főleg a jó szellemi képességűeknél hozhat 
kimagasló eredményt, tehát nem a gyenge, átlagon 
aluliaknál. Sok vita van az egyik, vagy másik elvet 
illetően, de kétségtelen, hogy mindegyiknek van jó 
és rossz oldala. Kétségtelen és meglepő, hogy úgy a 
hagyományos egyetemekről, mint a kötött okta
tási formával rendelkező egyetemekről, amellett 
rendkívül különböző didaktikai elgondolású egye
temekről, kitűnő tudósok és szakemberek is kerül
nek ki. Nem lehet azt mondani, hogy a cambridgei 
és oxfordi egyetemek ne képeznének kiváló kuta
tókat, viszont a szovjet egyetemek is kiváló kutató
kat képeznek, mert különben nem tudnának olyan 
impozáns eredményeket elérni, mint amilyenekkel 
az atomkutatásban, rakétatechnikában stb. talál
kozunk.

J. J . Tamm szovjet professzor a maximalista 
irányzatot bírálva azt mondotta, hogy a hallgató 
feje nem hordó, amit az oktatónak meg kell töl
tenie, hanem fáklya, amit meg kell gyújtania. 
A magam részéről egy kibernetikus hasonlattal 
szeretnék élni. Ha egy számológéppel hasonlítjuk 
össze a hallgató fejét, akkor az eredményes munka 
érdekében szükség van arra is, hogy a memória 
rekeszeiben információkat tároljunk, beleértve 
ebbe nemcsak a földolgozandó adathalmazt, ha
nem az alapvető műveleteket, függvényeket is. Ez 
azonban még nem elég, hanem be is kell progra
mozni a számológépet, hogy fel tudja dolgozni a 
beletáplált információkat egy előirányzott cél 
érdekében. Az egyetemi oktatásban az a probléma, 
hogy az utóbbit elhanyagoljuk, az előbbit pedig 
határozottan túlzásba visszük. Túl sokat töltünk 
be a memóriarekeszekbe kísérletből, elméletből 
egyaránt, de túl keveset programozzuk az agyat 
önálló munkára. Az emberi agy persze sokkal 
bonyolultabb, mint a legjobb számológép. Sokkal 
többre képes és meg kell tanulnia saját magát is 
programoznia és a saját memóriájába célszerű 
kritikával kiválasztott új és új adathalmazokat 
begyűjteni, és a régieket szükségképpen hátraszo
rítani, ha azok már elavultak. Az egyetemi oktatás
ban sokkal nagyobb súlyt kellene fektetnünk arra, 
hogy a hallgatókat önáUóságra, alkotó gondolko
zásra, a feladatok sokkal nagyobb önállósággal 
való megoldására neveljük. Ebben részben segí
tene a laboratóriumi gyakorlatok arányának olyan
féle növelése is, mint ami a vegytan felsőoktatásá
ban uralkodik.
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Korunk mai dinamikájában a műszaki és tudo
mányos ismereti anyagok kb. 1 0  évenként meg
duplázódnak, és ha lépést akarunk tartani, akkor 
1 0  évenként szinte új szakmát kell tanulnunk, át 
kell képeznünk magunkat nemcsak az értelmiségi 
dolgozóknak, hanem még az egyszerűbb műszaki 
dolgozóknak is. Ha egyszer a technikai és tudomá
nyos forradalom századában ez a helyzet, akkor 
fölvethető, hogy az az egyetemi képzés, amelyik 5 
év alatt akar a hallgatónak mindent megtanítani, 
mit ér majd 1 0  év múlva? Pl. az az elektromos 
elektronikus mérnök, aki 10 — 15 évvel ezelőtt 
végzett a műszaki egyetemen és az elektronikát 
főleg az elektroncsőre alapozva tanulta ma kény
telen áttanulni tranzisztorra, de ha most tranzisz
torra áttanul, nem biztos, hogy 1 0  év múlva nem 
kell-e újból más irányba áttanulnia. Nemcsak a kap
csoló elemek, az aktív elemek (tranzisztorok, dió
dák) alakultak át, hanem míg régen súlyban túl
tengett a magasfrekvenciás technika, ma igen 
nagy szerepet játszik az impulzus technika, az 
adattárolás, információ elmélet, vezérlés, automa
tika stb.

Tarthatatlan az a naiv pedagógiai felfogás, hogy 
az egyetemen betölthetjük a hallgató fejébe mind
azt, amire majd az életben szüksége lesz. A mai 
egyetemen a hallgatót a szükséges tudományos 
alapismereteken kívül elsősorban tanulásra, saját 
maga állandó fejlesztésére és önálló gondolkodásra, 
feladatmegoldásra kell megtanítani. Egyébként 
Eötvös Lorándnak már a század elején is ez volt a 
felfogása. Az Eötvös Kollégiumban — amelynek 
hallgató koromban tagja voltam és amelynek 
szellemi fejlődésemben nagyon sokat köszönhetek 
— ez közhely volt és legalább olyan gondot fordí

tottak a széles általános műveltségre, nyelvtudás
ra, önművelésre, mint a részletes szakismeretek
ben való haladásra. Én nagyon félek, hogy ha túl
erőltetjük a receptív tanulást és már a felvételi 
vizsgától kezdve az egész vizsgáztatási rendsze
rünk erősen a memóriát veszi igénybe, akkor azo
kat a hallgatókat szelektálja, emeli ki, akiknek jó 
receptív memóriájuk van, de esetleg kevés az 
önálló eredeti alkotásra a készségük. Ez a neve
lési rendszer bizonyos fokig kényszerneurózist is 
kelthet, mert ha öt éven át kényszerítjük passzív 
befogadásra a hallgatót heti 32 kötelező anyagú 
órában, ez bennük tanulási ellenszenvet kelthet. 
Nemcsak nem tanulja meg, hogy hogyan kell majd 
a jövőben tudását felhasználnia, állandóan fejlesz
tenie, olvasnia, hanem esetleg egy életre elidegene
dik az ismeretszerzés folyamatától.

Azt hiszem azonban, hogy nem az oktatás szer
vezeti formája dönti el, hogy milyen kiváló lesz az 
a fizikus, aki valamelyik egyetemről kikerül, hanem 
elsősorban inkább az, hogy milyen tehetséges volt 
akkor, amikor bekerült az egyetemre, azaz milyen 
jó volt a felvételnél a tehetségszelekció. Egy igazán 
tehetséges hallgatót még a legrosszabb egyetemi 
oktatással sem lehet elrontani, az mindenképpen 
utat tör magának. Persze a tehetségesek száma 
mindig kevés, mondjuk pár százaléka az összesnek 
és az egyetemi oktatásnak az átlaghoz kell igazod

nia. A második fontos tényező az egyetemi oktató- 
gárda színvonala, tehetsége, szellemi atmoszfé
rája. Ezek után az oktatás technikai feltételei, el
helyezés, felszerelés, anyagi ellátottság, oktatók 
szabad ideje kutatásra, stb. következnek. A leg
utolsó tényező talán az oktatás adminisztratív 
szervezeti formája, tanterv, vizsgarend stb. Az 
elmúlt felsőoktatási reformok során azonban kizá
rólag ezt reformáltuk hazánkban.

Sok tennivaló van a hazai egyetemi fizikuskép
zés terén. Azt sem tudjuk, hogy milyen legyen a 
tökéletes ké2)zés, dinamikus századunkban ennek 
szempontja is évtizeden belül gyökeresen megvál
tozhat. Azt hiszem, hogy egy nagyon tehetséges 
hallgató esetében nem baj, ha nem tökéletes az 
oktatás. Főleg saját maga szabja meg a fejlődését és 
csak a keret és szellemi légkör az, amit az egyetem 
ad hozzá. Az egyetemi okatásnak nem lehet fela
data, hogy a fizika minden fejezetében részletes 
kiképzést, felkészítést adjon, mert ez az óriási 
anyag miatt nem is lehetséges, de feltétlenül fel
adata az alapkiképzésen felül az önálló továbbfej
lődésre és önállóságra való nevelés. Mindenesetre 
kevesebb kötött anyagot kellene tanítanunk, de 
jobban megtanítani az ismeretek önálló alkalmazá
sát. Fokozni kellene a laboratóriumi munkák 
arányát a tantermi előadásokéhoz képest, és meg
felelő technikai háttér megteremtése után úgy 
átszervezni azokat, hogy nagyobb önállóságot 
követeljenek meg. Az egyetemi diploma után a 
fizikusok tehetségesebb cca 2 0 %-a számára ösz
töndíjjal 2 — 3 évre lehetővé kellene tenni a dok
torátus megszerzését.

Hazánkban súlyos lemaradás van a fizika okta
tásának technikai feltételeiben, a fizikát még a 
hazai viszonyokhoz képest is nagyon elhanyagol
ták a felsőoktatásban. Aránytalanul kisebb össze
geket kapott a fizika fejlesztése, mint pl. a vegy
tan. Megemlítem, hogy itt Debrecenben a fizikai 
intézetet 1928-ban egy árvaházi épületben ideig
lenesen helyezték el azzal, hogy 1932-ben fel fog 
épülni egy nagyméretű fizikai épület. Ez még máig 
sem épült fel, a tanszék azóta több mint ötszörösére 
megnőtt oktatási feladattal küszködik, és egyelőre 
még semmi remény, hogy a fizika fejlesztést kap
jon. Ugyanakkor a vegytan cca 2 0 0  milliós beru
házást kapott ugyanezen egyetemen. Ez ésszerűt
len aránytalanság, szinte torzulás, amit sem nép- 
gazdasági szükséglettel, sem tudományos szem
pontokkal nem lehet alátámasztani. Ilyen körül
mények között tárgyi akadálya is van annak, hogy 
átlagos fizikus hallgatóinkat önálló alkotó munkára 
neveljük, hiszen elég hely sincs hozzá a tanszéken.

Meg kellene követelni, hogy egyetemeink leg
alább ugyanannyit áldozzanak a fizikai tanszékek 
fejlesztésére, mint a vegytani tanszékekre.

Most az oktatás problémáját ezzel zárjuk le és 
nézzük meg a fizikusok felhasználását az iparválla
latok oldaláról is hazánkban. A legtöbb iparválla
latunknak nincs még fizikai laboratóriuma, sőt 
még fizikusa sem és nem is tudja, mit kezdhetne 
vele. Egy magános fiatal kezdő fizikussal általában 
semmit sem tud egy iparvállalat kezdeni. Kutató



vagy ipari fejlesztő laboratóriumra van szükség. 
A munka ma általában olyan komplex, hogy csak 
egy többtagú együttes, csoport, kollektíva érhet el 
eredményt, egy ember nem. Amelyik iparvállalat 
nem engedheti meg magának azt, hogy saját fizikai 
jellegű ipari kutató laboratóriuma legyen, az eset
leg ipari szerződéseken keresztül jól szervezett, 
vállalaton kívüli intézmények segítségét veheti 
igénybe, kapcsolatot tarthat az egyetemekkel, 
kutatóintézetekkel és így oldhatja meg szerződéses 
úton a problémáit. Az az érzésem azonban, hogy 
tulajdonképpen az a nagy luxus, ha egy iparválla
lat lemond arról, hogy fizikai-műszaki kutató
fejlesztő laboratóriüma legyen. Ha erről lemond, 
akkor mintegy hosszú távra betervezte magának 
ebben a dinamikus korban amiben élünk, az állan
dó lemaradást a nemzetközi versenyben. Egy ipar- 
vállalat jövedelméhez képest feltétlenül elvisel
hető és előbb-utóbb kifizetődő, visszatérülő költ
ség kutató fizikusok tartása. Ismeretes, hogy ez 
kb. mibe kerül. Egy kutató fizikus fenntartása, 
üzemeltetése alapkutatási szinten a szükséges 
műhely, nyersanyag, laboráns és egyéb segéd- 
személyzettel, adminisztrációval, könyvtárral 
együtt stb. kb. évi 200 300 ezer forint alapkutató
intézetekben, (az ATOMKI-ban pl. 210 000 Ft). 
Az ipari kutató intézetekben néha nagyobb ará
nyú, költségesebb dolgokra van szükség, ott 300 
ezer forint fölé is emelkedhet. Szükséges alap- 
beruházás, épület, berendezés, felszerelés együttes 
értéke kutatónként kb. 1 millió forint nagyságrendű, 
de ez feladatonként nagyon változó lehet. Kisebb 
technikai igényű kutatásoknál az 1 milliónál 
kevesebből is ki lehet jönni. Az ATOMKI nincs 
túl gazdagon beruházva, de kb. 45 kutatóra kb. 50 
millió forint az alapberuházása és ez most duplá
zódik ebben az ötéves tervben.

Ha egv iparvállalat egy fizikai kutató labora
tóriumot akar kifejleszteni, nem indíthatja azt el 
egy két kezdő fizikussal. Feltétlenül szükség van 
nagy tapasztalaté, több éves egyetemi, vagy kuta
tóintézeti múlttal, esetleg doktorátussal rendel
kező már beérett kutatókra. A beérettség fokát az 
elért tudományos fokozatok, doktorátus, kandidá
tus, vagy szakmai közlemények annyiban mérik, 
mert tanúsítják, hogy a kutató már több tudomá
nyos feladatot eredményesen megoldott és meg
mutatta rátermettségét.

Ami a hazai iparunkat illeti, általánosságban 
még nem létérdek számára a tudomány eredmé
nyeinek minél gyorsabb felhasználása a termelés 
érdekében, és általában az élenhaladás a nemzet
közi versenyben. Századunkban az életszínvonal 
emelkedésének leggyorsabb útját többé-kevésbé 
mindenütt az ipar állami támogatással meggyor
sított fejlesztésében látják. A sokféle állami támo
gatás, túlzott kedvezményezés azonban, bár meg
hozza az ipar várt gyors arányú mennyiségi fejlő
dését, ugyanakkor súlyos minőségi hátrányokkal is 
jár együtt. A mesterséges devizaárfolyamokon, 
rendkívül magas behozatali védvámon és tilal
mon keresztül exportkedvezményeken keresztül 
nyújtott nagyon sokféle túltámogatás az ipart

kényezteti. Nem kényszeríti a nemzetközi piacon 
reális, kemény, eredményes versenyre, létküzde
lemre. A különböző szintű kedvezmények rend
szere szinte áttekinthetetlenné és reálisan meg- 
állapíthatatlanná teszi a tényleges haszonkulcsot, 
nyereséget, versenyképességet. Az ilyen túlkényez- 
tetés (angolul: „featherbedding”, szó szerint „pi- 
heágy vetés”) piheágyában tenyészik a bürok
rácia, a rátermettségi szelekció elhanyagolása. 
Ilyen körülmények között nincs kényszerítő szük
ség a termelés önköltségének csökkentésére, az 
árak versenyképes leszállítására. A túlzott véde
lem politikája a belföldi piacon is teljesen megvédi 
az ipart a nemzetközi, sőt a belföldi versenytől is. 
Az az ipar, amelyik állandóan verseny nélküli 
hiánypiacra dolgozik, természetszerűleg nem tö
rekszik a minőség javítására, új termékek beveze
tésére, amiben fizikusok jelentősen segíteni tud
nának. Ez idő szerint még a belföldi piacon sincs 
iparvállalataink között olyan igazi verseny, ame
lyik az árak csökkentésére és a minőség javítására, 
korszerű termékek termelésére kényszerítő tényező 
lenne. Központi adminisztratív rendelkezések nem 
pótolhatják azt a szerepet, amit a szabad piacon 
folytatott kíméletlen verseny és létért való küzde
lem az önköltség csökkentésében, a termékminő
ségek javításában, tehát az ipar egészséges 
fejlődésében feltétlenül kikényszerítenek, amint 
ezt állami vezetőink is már évek óta felismer
ték.

Az állami támogatás, kényeztetés persze min
denkinek jól esik, legyünk őszinték, nekünk kuta
tóknak is. Állami támogatásra szükség van, nem
csak a tudományban, hanem az iparban is. Szo
cialista társadalmunkban egy új iparvállalat ter
mészetszerűen csakis állami beruházásból jöhet 
létre és eleinte állami költségvetésből kell elindul
nia. A tudományos kutatóintézeteket állami költ
ségvetésből tartják fenn. Mi kutatók azonban 
„termékeink” elhelyezésénél már nem számít
hatunk állami támogatásra. Eredményeinkről be
számoló tudományos közleményeinket egy „telí
tett nemzetközi szabad piacon” kell elhelyeznünk. 
A nemzetközi tudományos konferenciák, tekinté
lyesebb nemzetközi folyóiratok el vannak hal
mozva kéziratokkal és a szerkesztők könyörtele
nül visszaküldik azokat, amelyek nem ütik meg a 
nemzetközi színvonalat. Ez a szabad verseny foko
zott szellemi erőfeszítésre, tehetséges fiatal munka
társak toborzására stb. kényszerít bennünket, 
ezzel igyekszünk pótolni a szerényebb felszere
lés hátrányait. Azt hiszem, hogy az ipart is csak 
úgy kellene támogatni, hogy az ne terjedjen ki a 
termék elhelyezésére is.

Sokat tehet a fizikus a termékek minőségének 
javításában, új termékek, pl. új tudományos és 
műszaki műszerek gyártásának bevezetésében és 
így tovább, ha erre a gazdasági feltételek adottak. 
Sajnos azonban itt is komoly objektív nehézségek
kel találkozunk. Iparunk túlnyomó nagyrésze 
van a fővárosba központosítva, és emiatt ott már 
évek óta krónikus munkaerőhiány van, különösen 
műszaki dolgozókban, amint nem old meg a vidék
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ről nagy távolságból felutazó mintegy 2 0 0  ezres 
munkáshadsereg sem. Természetesen egy új ter
mék gyártásának bevezetése csak kétféleképpen 
történhet. Vagy úgy, hogy a rendelkezésre álló 
munkaerő tartalékokból új munkaerőket tobor- 
zunk, azért hogy egy új gyárat, vagy új termelő- 
részleget szervezzünk, vagy pedig úgy, hogy egy 
régi termék termelését megszüntetjük és helyette 
vezetjük be az újat, a munkaerők átállítása, átkép
zése útján. A fővárosban gyakorlatilag csak az 
utóbbi lehetőség van meg, mert munkaerőtarta
lékok csupán vidéken vannak. Vidéken viszont 
nem eléggé fejlett az ipar szervezési-vezetési tapasz
talat. Újabb iparvállalatok létesítésére jelentős 
kiképző-szervező munkára és hosszabb felfutási 
időre van szükség. Ilyen objektív nehézségek 
mellett nagyon nehéz a tudomány által hozott leg
ifjabb eredmények alapján induló új termék gyár
tását megszervezni. Gátló tényező még az is, hogy 
a nemzetközi szabad verseny nélküli hiánypiacon a 
régi, technikailag elmaradott termékeket is mindig 
el lehet helyezni. Ugyanakkor az új termékek beve
zetése mindig bizonyos műszaki problémák átme
neti leküzdési nehézségeivel és kockázattal is jár, 
de legjobb esetben is átmenetileg csökkenti a válla
lati hasznot, hogy aztán siker esetén annál nagyobb 
hasznot hozzon később.

A fizika új eredményein alapuló új termékek 
gyártására ott lehet új iparvállalatot szervezni, 
ahol mind munkaerő-tartalékok, mind a tudomá
nyos-szellemi háttér egyaránt megvannak, tehát 
hazánkban a vidéki egyetemi városokban vagy 
azok környékén. (Külföldi példák: Jénában a

Zeiss és Schott gyárak, Cambridge-ben a Cambr. 
Instr. Co., az Unicam és Pye gyárak stb.)

Minthogy új termékek bevezetése kockázattal 
jár, nem célszerű egy új vállalatot mindjárt nagy 
méretekkel indítani. Speciális tudományos műsze
rek gyártásában már egy 150—300 fős kisebb üzem 
is jelentős tényező lehet, ha munkája minőségileg 
kitűnő. Nagy előnye a kisebb üzemnek a gyorsabb 
átfutási idő és az új termékre való gyors, rugalmas 
átállás, ami a gyorsan avuló tudományos műsze
reknél igen lényeges tényező.

Jelentősen felfejlesztett tudományos kutatóin
tézeteinkben nagyon sok műszerfejlesztési tapasz
talat gyűlt össze, amit az iparunk még nem hasz
nosított. A kutatóintézeteken belül létesítendő 
kísérleti üzemek tudnák legrugalmasabban az 
ilyen kis sorozatos termelést megoldani, és jöve
delmükkel a kutatást is elősegíthetnék.

Ha meglevő nagyobb gyáraink a kutató fiziku
sokat jobban igénybe akarják venni, akkor első
sorban tapasztalt fizikus törzsgárdát kell szerezniük. 
Ilyennek a kialakulását elősegíthetnék doktorátusi 
ösztöndíjak adományozásával, esetleg saját stá
tusuk terhére felvett kezdő fizikusokat adhatnak 
be pár évre kutatóintézetekbe azzal a megkötéssel, 
hogy saját ipari feladataik megoldásával kell fog
lalkoztatni őket.

A mielőbb elérendő végcél természetesen saját 
ipari fizikai laboratórium megteremtése, mert 
kutatás nélkül dinamikus századunkban sem a ter
melésnek, sem a haszonnak nem lehet az élvona
lában maradni, és a világ legelőnyösebb piacai nem 
tárulnak fel előttünk.

RADIOAKTÍV MAGOK ß -  BOMLÁSÁT KÍSÉRŐ BELSŐ 
FÉKEZÉSI SUGÁRZÁS Hock Gábor 

ATOMKI, Debrecen

A belső fékezési sugárzás felfedezése

A RaE (210Bi) ^“ -bomlását vizsgálva Aston (1927) 
igen alacsony intenzitású folytonos energiaelosz
lású "/-sugárzást figyelt meg, melynek a ß - h o m -  
lásához viszonyított intenzitásából, valamint ab
ból, hogy energiatartománya a [O, E0] interval
lumot fogja át — E0 a /3-bomlás maximális ener
giája —, egy új, a rendes ^-bomláshoz képest jóval 
kisebb valószínűséggel bekövetkező bomlási mód 
felléptére lehetett következtetni, mely szerint a

z - i ^ n  " zX  N - i  +  ß~ +  *  +  y
bomlásban a felszabaduló bomlási energia most- 
már három részecske: az elektron, az antineutrinó 
és a /-kvantum között oszlik meg statisztikusan. 
A folytonos /-spektrum alakja eltér a sugárzás
nélküli ^-spektrum alakjától, átlagosan azonban 
^  1 0 - 3  nagyságrendű (a finomszerkezeti állandó
val, a-val arányos ) valószínűséggel következik be a 
radiatív folyamat a rendes /?-bomlás mellett.

Az elektronbefogással történő /9-bomlásban su- 
gárzásos folyamatot először a 55Ee-nál figyeltek 
meg Bradt és munkatársai (1946):

26^29-^25^30 + V+V-
/?+-bomlás esetén hasonló jelenség megfigyelé

sét erősen hátráltatta a pozitronok annihilációs 
sugárzása. Ezért a jelentkező technikai nehézségek 
leküzdésével csupán az utóbbi években (1967—68) 
kerülhetett sor a jelenség kimutatására, amikoris a 
nC kedvezően megengedett /?+-bomlásában kelet
kezett folytonos /-sugárzás energiaspektrumát 
Berényi Dénes és munkatársai vizsgálták meg.

Az említett ^-bomlásokban emittált alacsony 
intenzitású folytonos energiaeloszlású /-sugárzást 
belső fékezési sugárzásnak nevezték el. Az elneve
zés történeti jellegű, amely az elektronoknak külső 
tér által létesített gyorsításakor, fékezésekor fel
lépő közismert (ezek után „külső”) fékezési sugár
zásától való megkülönböztetésül szolgál. Hogy a 
jelen esetben valóban nem külső fékezési sugárzás-
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ról van szó, azt az mutatja, hogy ez utóbbi hatás- 
keresztmetszete atomfizikai keretek között a3Z2- 
tel arányos, szemben a belső fékezési sugárzás 
(BFS) a-val arányos keletkezési valószínűségével, 
továbbá míg a külső fékezési sugárzás (K F S ) 
Z = 0  esetén eltűnik, addig a BFS 7j  —>• 0  extra
polációval sem tűnik el.

A belső fékezési sugárzás elméletéről
A -emissziót kísérő BFS-ra vonatkozó első 

elméleti számítások 1936-ból származnak. Knipp és 
Uhlenbeck, valamint Bloch megengedett ^“ -bom
lás esetére dolgozták ki elméletüket (az ún. KUB- 
elmélet), amely a magtöltés hatását elhanyagolja 
(Z = 0). A későbbiekben a mag és az emittált ß- 
részecske közötti Coulomb-tér hatását, valamint a 
tiltott /3-bomlások esetét tárgyaló elméletek te t
ték precízebbé, ill. általánosították a KUB-elmé- 
letet. Ez az elmélet bizonyos módosításokkal alkal
mazható a /3+-bomlás esetére is. Időközben kiala
kult a sugárzásos elektronbefogás elmélete is.

A nagy rendszámú magoknál fellépő és nagy 
bomlási energiájú, különösen pedig a tiltott /?- 
bomlások sugárzásos változatában kapott kísér
leti eredmények nem mutatnak kielégítő egyezést 
az elmélettel. Ennek több oka is van. Egyik ilyen az 
elmélet által alkalmazott közelítések elégtelen 
volta. Másik, hogy nem lehet eltekinteni a mag
nak a folyamatban játszott szerepétől — különö
sen áll ez a tiltott bomlásokra. Ennek következ
ményeként alakult ki a magtól eredő folytonos 
/-sugárzás elmélete, amely a „magsugárzás” (1. 
később) elnevezést nyerte. Harmadik okként sorol
hatók fel továbbá a kísérletek kivitelezésében és 
kiértékelésében rejlő nehézségek miatt fellépő 
komoly hibaforrások.

A sokfaj t a elmélet különbözősége ellenére minden
esetre valamennyi sugárzásos /3-bomlási folyamat 
alapjaiban egységes szempont szerbit tárgyalható 
a térelmélet felhasználásával. Ami bennük közös, 
az az, hogy az elsőrendű /^-bomlásban résztvevő 
részecskék a /i-bomlás folyamán kölcsönhatásba 
lépnek az eletromágneses sugárzási térrel, illetőleg 
a közöttük működő Coulomb-térrel. Másszóval, az 
elektromágneses kölcsönhatás perturbáló szere
pet tölt be a /3-bomlás folyamatában, létrehozva a 
másodrendű, sugárzásos bomlásban a többi vég
termék részecske mellett egyidejűleg keletkező 
térkvantumát, a fotont. így az egyaránt osztozik 
a többi részecskével a rendelkezésre álló energián, 
tehát spektruma folytonos energiaeloszlást mutat 
nagyszámú mag bomlása esetén.

Az elméleti számítások célja a radiatív bomlás 
átmeneti valószínűségének, illetőleg a /-spekt
rumnak a meghatározása. Tekintsük ehhez a ß- 
bomlás és az elektromágneses kölcsönhatás Hamil
ton operátorait.

Hß(x) =  g(yjN(x) OßT+y)N(x)) (ipe(x) 0 ßf v(x)) +

-f- herm. konj. (1 )

Hy(x) = -  e(ye(x) y ^ A ^ x )  ipe(x)) +

+  e y>N(x) y,u A(+\x) 1 +  T3 _j_

F„v(x) (dp A P-n
| 4M

_ dp— Un
3 4M  , Vn(x)’ ( 2 )

ahol g és e a /3-bomlás és az elektromágneses csa
tolási állandó, ipN, ipe,ipv& nukleon, elektron és neut
rínó téroperátorok, 0 ,̂ 0  ̂ a ^-bomlást jellemző 
operátorok, az elektromágneses téroperátor
fotont keltő része, 2 cTfi„=yMy„—/„y^arelativisztikus 
spinoperátor, F^, a térerősségtenzor, gf és gn a 
proton anomális és a neutron teljes mágneses mo
mentuma Bohr-magnetonokban, M  a nukleon tö
mege, r3 az izospinoperátor 3. komponense, t+ =  
(1/2 ) (tx +  i t 2) és H =  c =  1 .

A gyenge és elektromágneses kölcsönhatást itt 
lokálisnak tételeztük fel, megengedve a nukleonok 
részére a Pauli-kölcsönhatást. Ekkor a másod
rendű folyamatot jellemző szórásoperátor (1 ) és
(2 ) figyelembevételével

S = — j  J  P(Hß(x1)H y(x2))dix1dix2, (3)

ahol P  a I)vson-féle időrendező operátor.
(3)-ban a P-szorzatot antikommutátor és kom

mutátor tagokra bontva, lehetővé válik a folya
matok szeparálása: az előbbi tag olyan folyama
tokra vezet, amelyekben a két kölcsönhatás egy
mástól függetlenül, egymást követve megy végbe 
valódi közbenső állapoton keresztül energia- és 
impulzusmegmaradás mellett, míg az utóbbi tag 
virtuális közbenső állapotokon keresztül megvaló
suló másodrendű folyamatokat eredményez, me
lyeknek elektromágneses és gyenge részfolyamatai
ban az energiamegmaradás nem teljesül, hanem az 
csak a teljes átmenetre érvényes. Ez utóbbi tagot 
idő szerint integrálva, nyerjük:

S'fi = 2 n i  Mft Ö(E0 — E  — q — k), (4)

ahol E0 a bomlási energia, E  az elektron, q a neut
rínó, k a foton energiája. Az M/,■ átmeneti mátrix
elem a kezdeti és végállapotoktól függ, és tömören 
szimbolizálva

M _  y  <f\Hy \m} (m\Hß\i> +  ( f \Hp\m) (m\Hy \i) 
fÍ m E m - E  o (5)

alakú, ahol < i , <  m | és < /  | az atom kezdeti, 
közbenső és végállapotait jelzi. I t t  az összegzés az 
összes közbenső állapotokra történik. Ezenkívül 
szintén összegzünk az összes meg nem figyelt 
mennyiségekre, mint /-polarizáció, neutrínó im
pulzus, elektron és nukleonok impulzusmomentu
mai és mágneses kvantumszámok, stb. Az Mft átme
neti mátrixelem kiszámítása a konkrét bomlási
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módoknak megfelelően történik, legbonyolultabb a 
magátmenetek esetében.

Ezek után az átmeneti valószínűség

koherens a virtuális ß—-/-átmenetek „magsugár- 
zás”-ával, erről az (5)-ben fellépő interferencia
tagok adnak számot.

S(Jc, E,6) =  W(k, E, 0) = 2n \ Mfi \2d(E0 — E —q — k)
formában nyerhető mint /  szögkorrelációs 
spektrum, vagy ezt az elektronenergia és térszög 
szerint integrálva kapjuk a

S(k) =  W{k) =  J  W(k, E, d) dEdQedü v
ún. integráhs BFS  spektrumot.

A ^“ -emisszió esetét gráfokkal szemléltetve az 
(5) kifejezés az 1. ábra gráfjainak megfelelő tago
kat tartalmazza.

1. ábra. Belső fékezési sugárzás keletkezését szemléltető 
gráfok (S-bomlásban. Az első tag a K ( / £ -elméletnek 
felel meg, a második és harmadik tag a Coulomb-kölcsön- 
hatás eredménye, az utolsó kettő a „magsugárzás” ke

letkezését szemlélteti.

Az 1. ábra 1. tagja a K ÍZÜ-elméletet reprezen
tálja. Az első három tag együttesen adja a Cou- 
lomb-kölcsönhatás figyelembevételével módosított 
K  í/ü-elméletet. Ebben a számításban az (1 ), (2 ) for
mulákban szereplő ipe mennyiségek sorfejtése a Di- 
rac-egyenlet Coulomb-tér hullámfüggvényei sze- 
rinttörténik. Végül a 4. és 5. tag ábrázolja a „mag
sugárzás” esetét, amikoris a bomlás módja a 2 . 
ábra szerinti.

A 2 . a) ábra tehát az 1 . ábra 4. tagjának, a 2 . b) 
ábra az 1 . ábra 5. tagjának felel meg. Ez a bomlási 
mód csak akkor jelentős, ha a direkt ^-átmenetek 
tiltottabbak, mint a virtuális /?—/-átmenetek. Az 
(5) formula szerint a direkt ^-átmenetek BFS-a

2. ábra. A virtuális ß—/  átmenet során keletkező „mag
sugárzás” esete. A 2b ábrán a z_jN* állapotok csak a 

£_jN  alapállapot fölött helyezkedhetnek el.

A belső fékezési sugárzás energiaspektruma
A /3-bomlások során fellépő folytonos energia

eloszlású /-sugárzások spektrumalakjai eredetük
től függően különböznek egymástól. A BFS- 
spektrum igen kis fotonenergiáknál felvett értéke 
nem egyenletesen, de monotonon több nagyság
rendet csökken az energia növekedésével, mígnem 
az E bomlási energián zérussá válik. Ezzel szem
ben a „magsugárzás” spektrális eloszlásának az 
origóból induló, folytonosan növekedő, majd E0 
előtt maximumot elérve E0-ban szintén zérus 
értéket felvevő spektrumalak felel meg. Egy 
radiatív /3-bomlás tényleges integrális (S(k)) BFS- 
spektruma — ha a „magsugárzás” ténye valóban 
fennáll a kétfajta folytonos /-sugárzás inter
ferenciája miatt természetesen nem egyszerűen a 
két előbbi lefutású görbe összege. Mármost a 
kísérlet feladata, hogy az elmélet által leírt spekt
rumalakot kritikai ellenőrzésnek vesse alá. De 
ugyanilyen jelentőséggel bír az intenzitásviszo
nyok kísérleti vizsgálata is, nemkülönben az 
elektron-foton differenciális szögkorrelációs 
{S(k, E, 6)), valamint polarizációs mérések.

Az elektronbefogás területén, megengedett, nem 
túl nagy bomlási energiájú ésZ-jű bomlások esetén 
kitűnő az egyezés a kísérlet és elmélet között. 
Ennek egyik fő oka a j3-bomlás másik két típusá
ban keletkező elektronok vagy pozitronok elma
radása az elektronbefogásban, amelyek egyébként 
a BFS-1 sokszorosan felülmúló intenzitású szin
tén folytonos K FS -1  termelnek a mérőberende
zésen való ütközésük során, lehetetlenné téve az 
alacsony intenzitású BFS  kimutatását. A BFS- 
nak az elektronbefogáshoz viszonyított arányát 
illetően viszont csak kevés és nagy kísérleti hibájú 
adat áll rendelkezésre. Sugárzásos tiltott elektron- 
befogásra ismeretes mérések pedig javarészt csak a 
^-bomlás végpontenergiájának meghatározására 
irányultak. Az idetartozó i9Ni integrális folytonos 
/-spektruma alapján a „magsugárzás” hozzájáru
lása 0.2%-nyi a _BE$-spektrumhoz, míg a xCl 
esetében nem mutatkozott ilyen eltérés a BFS- 
spektrumtól.

A ß~-bomlás területén a helyzet kevésbé kielé
gítő. Kísérleti szempontból alapvető feladat az 
elektronok keltette K FS  gondos kiküszöbölése. 
Ezt háromféle módszerrel kísérelték meg eddig.

Az első ilyen az ún. abszorpciós módszer, amely
nek lényege, hogy a /-detektor elé alkalmas távol
ságban az elektronokat teljesen elnyelő abszor- 
benst elhelyezve a keletkező KFS  részére kisebb az 
effektiv térszög, mint a BFS  részére, amely alatt a 
/-detektorba jut. A megmaradó hányadot segéd
mérésekkel lehet kiküszöbölni. A forrás — abszor- 
bens — detektor-rendszer geometriai elrendezését 
az optimális eset (a K  f\S-detektálás minimuma) 
kiszámításával célszerű beállítani.

A második módszer a koincidenciamérés az 
elektronok és fotonok között. Nyilvánvaló, hogy a
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/3-bomlás során egy folyamatban emittált elektron 
és foton koincidenciában lesznek egymással, csu
pán kellőképpen kell leárnyékolni a "/-detektort az 
elektronok detektálásakor keletkező K FS-saA szem - 
ben, mivel ez a K FS  szintén koincidenciában van 
ezen elektronokkal. Viszont nincs koincidencia a 
többi elektronok KFS-a és a kérdéses elektron 
között, hiszen azok más bomlási aktus termékei. 
Ez a módszer egyben lehetővé teszi a ß — y diffe
renciális szögkorrelációs mérést is.

Végül a harmadik út az elektronok mágneses 
térrel történő eltérítési módszere. Ha a forrást mág
neses térben helyezik el, az emittált elektronokat a 
tér eltéríti, nem jutnak a /-detektorra, amelyet 
gondosan leárnyékolnak a KFS- tői. Az abszorb- 
ciós és mágneses eltérítési két módszer legutóbb 
együttesen is alkalmazásra került (1. a címlapon 
közölt képet és ezen berendezés metszetét ábrá
zoló 3. ábrát).

A magtöltést elhanyagoló K Uü-elméletben — a 
mag és az elektron (pozitron) Coulomb-kölcsön- 
hatását figyelmen kívül hagyva —- az elektronok 
leírására síkhullámokat használnak. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a Coulomb-kölcsönhatás az elektron- 
energiától és Z-tői függően jelentős szerephez jut
hat. Valóban, a kísérleti B FS-spéktrumok a KUB- 
elmélethez képest a nagy Z-knéi és nagy fotonener-

3. ábra. A berendezés metszete, amely egyesíti az abszorp
ciós és mágneses eltérítési módszert a belső fékezési 

sugárzási spektrum vizsgálatára.

giáknál (azaz kis elektronenergiáknál) tekintélyes 
eltérést — fölösleget - mutatnak.

A Coulomb-kölcsönhatás jelenléte az elektronok 
számára egzakt Coulomb-hullámfüggvények alkal
mazását teszi szükségessé. Ezek azonban végtelen 
sor formájában állíthatók elő, így a számítások
ban különböző közelítésekhez kell folyamodni. 
A Coulomb-korrekcióra vonatkozó xZ-ben első
rendű közelítés (ezt reprezentálja az 1. ábra 2. és 3. 
gráfja) már sokkal jobb egyezést eredményez a 
kísérlet és elmélet között, feltéve, hogy xZE/p <g 1 
teljesül, ahol E  és p  elektronenergiát és -impul
zust jelöl. A megmaradó fölöslegért tehát vagy a 
Coulomb-korrekció magasabb közelítései, vagy 
pedig más jelenségek, mint péld. a „magsugár
zás” felelősek.

A 6He bomlása (E0 = 7 .9  me2, Z  =  2 ) kiválóan 
alkalmasnak bizonyult a K Uü-olniélet ellenőr
zésére, mivel kis magtöltése és nagy bomlási ener
giája miatt a Coulomb-kölcsönhatás elhanyagol
ható, másrészt a bomlás szupermegengedett Ga- 
mow Teller átmenet lévén, biztosítja magasabb- 
rendű folyamatok, mint pl. a „magsugárzás” el- 
hanyagolhatóságát. A kísérlet a K UB-elmélettel 
elég jó egyezésre vezetett.

A megengedett ^“ -bomlások integrális spektru
ma becslések szerint teljesen leírható a KUB-  
elmélet korrekt Coulomb-korrigált változatával, 
habár mind a mai napig ilyen elmélet nem áll 
rendelkezésre a Coulomb-korrekció számításával 
kapcsolatban említett nehézségek miatt.

A kísérleti adatok megbízhatósága szempontjá
ból döntő fontosságú, hogy a kísérleti spektrumok 
egymás között megnyugató egyezést mutassanak 
fel. Csak ezután van értelme, hogy ezen reálisnak 
mondható kísérleti eredményt bármiféle elméleti 
állítással is összehasonlítva megállapításokat te
gyünk. Megengedett ß~-bomlások legújabb kísér
leti integrális iJPS-spektrumai között is általában 
nagy ellentmondások találhatók.

Egyik ilyen a legtöbbet vizsgált 32P{E0 = 1 .7  
MeV) esete. A mérések egyik csoportjában a köze
pes és kisenergiájú tartományban 50%-ot is elérő 
fölösleg mutatkozik, míg a nagyenergiájú tarto
mányban egyezés van a Coulomb-korrigált elmé
lettel, másik csoportjában fordított a helyzet az 
energiatartományokat tekintve. Vannak mérések, 
amelyek viszont kb. 1100 keV-ig igen jól egyeznek 
ezen elmélettel, magasabb energiákon viszont nega
tív eltérést mutatnak. Ezeknek az ellentmondá
soknak a tisztázása céljából a mérési feltételek és a 
kiértékelés módjának a debreceni csoport által 
véghezvitt kritikai elemzése eredményeképpen 
megállapítást nyert, hogy az eltérések nagyon va
lószínűen részint insztrumentális okoknak a 
KFS  maximális eliminálásának és a mérőberende
zés optimális geometriai elrendezésének hiánya, 
visszaszórási effektusok fellépte —, részint pedig a 
kiértékelés körülményességének — korrekció a de
tektor detektálási hatásfokára, feloldására, az 
elméleti és kísérleti spektrum összehasonlításának 
problematikája — folyományai. Ennek figyelembe
vételével elvégzett mérés a 32P  B FS-km 60 keV-
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tői 1060keV-ig terjedő energiatartományban 6 %- 
on belüli egyezésre vezetett a Coulomb-korrigált 
elmélettel. A kísérleti spektrum 1060 keV fölötti 
részének visszaesése a Coulomb-korrigált elméleti 
spektrumhoz képest pedig a Coulomb-korrekció 
további tanulmányozását teszi szükségessé.

A tiltott ^“-bomlásoknál ezenkívül számolni 
kell a „magsugárzás” felléptével is, ahol a folyto
nos y-sugárzás intenzitások magasabbak, mint az 
elsőrendben Coulomb-korrigált elméletben várható 
intenzitások (90Y, 91Y, 20lT l ,  90S r , i2K ,  stb.)

A differenciáhs szögkorrelációs mérések külön 
előnye az integrális spektrumok mérésével szem
ben, hogy itt eleve abszolút foton-elektroninten- 
zitásviszonyokat nyernek, míg az utóbbiaknál a 
forrásintenzitást független mérések útján kell meg
határozni.

A kísérleti differenciális szögkorrelációs spektru
mok általában kisebb eltérést mutatnak az elmé
letiekhez képest, bár ezeknél is a nagy energiáknál 
mutatkozik fölösleg, különösen a 0  =  90°-os 
elektron-foton közbezárt szög esetén.

A 32P  megengedett bomlására vonatkozó szög
korrelációs mérések eltérően az integrális mérések
től már sokkal jobban egyeznek az ocZ-ben első
rendben Coulomb-korrigált At/P-elmélettel. A til
tott bomlású 90Y esetén viszont energia- és szög
tartományok szerint mind az egyes kísérletek kö
zött, mind pedig a kísérletek és az elmélet között 
nagy eltérések vannak.

Ezen a ponton a rendelkezésre álló kísérleti 
adatok alapján nem lehet egyértelműen eldön
teni, vajon a nágyenergáj ú fotonfölösleg a Coulomb
tér nem kielégítő tárgyalásának, avagy más effek
tusoknak, példának okáért a „magsugárzásának a 
következménye-e. Éppen ezért kívánatos lenne a 
nehéz magok megengedett, kis bomlási energiájú 
^-bomlásaiban keletkező B F S  vizsgálata a Cou- 
Íomb-korrekciók, könnyű magok nagy bomlási 
energiájú tiltott bomlásainak vizsgálata pedig a 
„magsugárzás” ellenőrzése céljából.

Hasznos segítséget nyújtanak ugyanebből a 
szempontból a B F S  cirku láris 'polarizációját vizs
gáló mérések. A gyenge kölcsönhatás paritássértő 
folyamat, következésképpen a B F S  cirkulárisán 
polarizált. Viszont nem cirkulárisán polarizált a 
magátmenettől eredő folytonos y-sugárzás. Ugyan
akkor az elméleti számítások szerint a B F S  
polarizációjának mértékét a Coulomb-effektusok 
csak nagyon kevéssé befolyásolják. Eszerint ilyen 
módon lehetne leginkább meghatározni a „mag- 
sugárzás”-tól eredő lehetséges fotontöbbletet.

A ß +-bomlások esetén a negatív ^-bomlásoknál 
említett K F S  eliminálásán kívül meg kellett 
oldani a pozitronok annihilációs y-sugárzásának 
problémáját. A sugárzásos pozitronbomlás másik 
ellenőrzési lehetőséget szolgáltat a Coulomb-kor- 
rekciókra. A rendelkezésre álló mérések egyaránt 
megengedett átmenetekre vonatkoznak (llC és 
82Rb). Míg a UG bomlásában megfigyelt B F S -  
spektrum jól egyezik a Coulomb-korrigált elmé
lettel, a 82i ?6 esetében jelentős többlet mutatkozott 
ehhez képest.

A  belső fékezési sugárzás vizsgálatának jelentőségéről

Mint láttuk, a B F S  jelensége az elsőrendű /S-bom- 
lások mellett első közelítésben elhanyagolható. 
Alacsony intenzitása révén messzemenő gondos
ságot igényel, ezért vizsgálata összetett feladatot 
jelent. Körülményessége ellenére mégis széles 
körben folyik a kutatása. Jogosan vetődhet fel a 
kérdés, mi indokolja ezen szinte elhanyagolható 
jelenségek felderítésének szükségességét, miért 
éppen olyan bonyolult folyamatokat vizsgálnak, 
amelyekben a gyenge kölcsönhatás lefolyását az 
elektromágneses kölcsönhatás megzavarja, amikor 
a gyenge kölcsönhatásra vonatkozó ismeretek még 
sok kívánnivalót hagynak maguk után?

Valójában a helyzet egy atommag esetében az, 
hogy ennek nukleonjai között ténylegesen vala
mennyi alapvető kölcsönhatási típus fellép. Egy 
^-bomlási folyamatban nem lehet beszélni csak 
gyenge kölcsönhatásról, legföljebb ennek domináló 
szerepéről. A B F S  kutatásakor tehát végsősoron 
szintén az alapvető kölcsönhatások tisztázása a 
cél tipikusan magspektroszkópiai úton: a folytonos 
y-sugárzás elemzése útján. A kísérleti spektrumok
nak az elméletiekkel való összehasonlítása tulaj
donképpen az átmeneti valószínűségek kiszámítá
sában feltételezettek ellenőrzését jelenti.

A kísérleti adatokból az elmélet segítségével 
közvetett módon információkat szerezhetünk a 
megengedett és tiltott ^-átmenetek magmátrix- 
elemeiről. Elektronbefogás esetén, ahol a B F S  az 
egyetlen magból eredő detektálható sugárzás, 
ennek maximális energiájának mérésével a bomlási 
energia közvetlenül határozható meg.

Közvetett úton ugyan, de következtetéseket 
lehet levonni az elektronok hullámfüggvényeire 
vonatkozóan is, hiszen a számításokban az alkal
mazott elektronhullámfüggvények lényeges szer- 
pet töltöttek be.

Magfizikai energiatartományban a magstruk
túrára nézve lehet megállapításokat tenni a „mag
sugárzás” felhasználásával. Ezáltal a magot alkotó 
nukleonok között működő erős és elektromágneses 
kölcsönhatás tanulmányozható.

A nagyenergiájú elemirészfizikában analóg su
gárzási korrekciók szintén információszerzést tesz
nek lehetővé az elemirészek között ható gyenge és 
erős kölcsönhatásokról, úgymint a kölcsönhatások 
lokalitásának és a nukleonok struktúrájának kér
dése.

Természetesen mindeme információszerzések ha
tásossága a jelenségnek mint módszernek a kü
lönféle effektusokkal szemben mutatott érzé
kenységén múlik.
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A SZILÁRD HALMAZÁLLAPOT Sir Nevill Mott
Cavendish Laboratórium, Cambridge, Anglia

A BENNÜNKET körülvevő anyag nagy része szi
lárd halmazállapotú. A szilárd testeket két nagy 
csoportra oszthatjuk aszerint, hogy az őket fel
építő atomok többé-kevésbé szabályos rendszert 
alkotnak vagy sem. Az első kategóriába tartoznak 
a kristályok, a másodikba az amorf testek.

Ha valaki kézbevesz egy gémkapcsot és meg
hajlítja, akkor az meghajlítva marad, nem görbül 
vissza és nem törik el. Azt a fémet, amelyből a 
gémkapocs készült képlékenynek nevezzük. Más 
anyagok azonban egyáltalán nem képlékenyek. Ha 
valaki egy üvegrudat próbál meghajlítani, akkor 
az (hacsak nem láng fölött csinálja) egyszerűen 
eltörik. Az üvegrudat törékenynek, ridegnek nevez
zük. Ebből és még sok más szempontból nézve az 
üveg tulajdonságai egészen mások, mint a fémeké. 
A különbség oka vagy a két anyagot alkotó ato
mok különbségében, vagy azok elrendeződésének 
módjában, vagy mindkettőben keresendő. A fémek 
és az üveg között természetesen sok más eltérés is 
van még. Fémek jól vezetik az elektromosságot, 
ezért távvezetékek építésénél használják, az üveg 
egyáltalán nem vezeti az elektromosságot, ezért 
szigetelőnek használható. Az üveg átlátszó, ezért 
ablakot készítenek belőle, a fémből készült lemez 
azonban, még ha vastagsága egy milliomodrésze is a 
centiméternek, átlátszatlan.

Az ilyesféle anyagokkal foglalkozó kutatók ter
mészetesen szeretnék megérteni e különböző tulaj
donságok okait. Részleteiben szeretnék tanulmá
nyozni mindenféle szilárd test mechanikai, elek
tromos, optikai és még sok másfajta tulajdonsá
gait. E mellett a technika különbéle ágai számára 
biztosítani szeretnék annak a lehetőségét, hogy 
előírt tulajdonságú anyagokat állítsanak elő. Az 
elmúlt 2 0  évben az e témakörben végzett kutatá
sokat szilárdtestfizikai kutatásoknak nevezték, 
vagy, minthogy ezekben a kémia is érdekelve van, 
egyszerűen csak a szilárd anyag vizsgálatának. E 
kutatások a természettudomány egy nagy ágává 
fejlődtek és az anyag új, eddig nem is sejtett tulaj
donságára mutattak rá. Csak egy példa erre a fél
vezetők tulajdonságainak feltárása, mely a tran
zisztorok és más technikai eszközök sokaságának 
kifejlesztésére vezetett. Napjaink mérnökei nap 
mind nap használnak olyan kifejezéseket, mint pl. 
„valencia sáv”, „vezetési sáv”, melyek a szilárd 
testekre alkalmazott kvantummechanika szak- 
kifejezései. A szilárd testek kutatásában, talán 
inkább, mint bárhol másutt, e kvantummechanika 
már nem egyszerűen elvont tudomány, hanem a 
technológia munkaeszközévé vált.

TERMÉSZETESEN a szilárd anyagok már 
jóval a kvantummechanika feltalálása előtt kísér
leti vizsgálatok tárgyát képezték. Azzal — az 
elektromos áram kezdeti tanulmányozása óta

A cikket a következő folyóiratból vettük át: Scien
tific American. (1967. szeptemberi szám.) Fordította: 
Vasvári Béla.

ismert - ténnyel kezdhetjük, hogy fémek jól 
vezetik az elektromos áramot és sok más egyéb 
anyag nem vezeti. Az elektronnak, mint az anyag 
egy elemi építőkövének a század elején történt 
felfedezésekor az volt a vélemény, hogy fémekben 
néhány, esetleg valamennyi atom elveszít egy 
elektront, míg szigetelőkben, mint pl. az üvegben 
ez nem történik meg. így az atomokról leszakadt 
elektronok a fémek belsejében szabadon elmoz
dulhatnak, míg a szigetelő elektronjai az atomok
hoz kötve maradnak.

Hogy miért történik ez így a fémekben, azzal 
meg kellett várni a kvantummechanikát és a 
válasz még ma sem teljesen világos. Az már elég 
rég ismert, hogyan lehet megkapni a fémekben 
levő szabad elektronok számát. A legegyszerűbb 
módszer a Hali-effektuson alapszik: egy mágnes 
közelében egy drótban az áramot szállító elek
tronok az egyik oldalra eltérülnek, s így egy 
feszültségkülönbség, a Hali-feszültség lép fel a 
drót keresztmetszete mentén. Ez a feszültségkü
lönbség mérhető, és mivel ez csak attól a sebes
ségtől függ, amellyel az elektronok a drót mentén 
mozogtak, és mivel az áram függ mind e sebesség
től, mind a jelenlevő elektronok számától, a Hali- 
feszültség és az áram együttes méréséből a drótban 
levő szabad elektronok száma megbecsülhető. Az 
adódik, hogy egy olyan jó vezetőben, mint a réz
ben, mindegyik atom közel egy elektront veszí
tett el. Így a fémben igen nagy sűrűségű elektron
gáz van jelen, több mint 1 0 22 elektron minden 
köbcentiméterben.

A KÖVETKEZŐ kérdés: hogyan rendeződnek 
el maguk az atomok? William Bragg és fia Law
rence 1911-ben alkalmazták először a röntgen-suga
rakat szilárd anyagok kutatására és azóta ez a 
kérdés az egyszerűbb anyagokra már megoldódott. 
Szilárd testek két csoportba sorolhatók: a kris
tályok és az amorf testek csoportjába. A kristá
lyok csoportjában, mely a nagyobb, és magában 
foglalja a fémeket és a legtöbb ásványt, az ato
mok szabályos rendszerben rendeződnek el, sok 
fémben (például a rézben és a nikkelben) úgy 
mint, ahogy a teniszlabdák lennének egy doboz
ban, ha valaki a lehető legtöbbet akarná a doboz
ban elhelyezni. Más fémekben (például a vasban) 
a kristálystrukturát térben centrált köbösnek neve- 
vezzük; egy-egy atom található egy kocka csúcs
pontjaiban, és egy a középpontjában. Az összes 
kristályos szilárd testek atomjainak az elrendező
dése mindössze 14 csoportba sorolható, melyeket 
az 1 —6 . ábrán szemléltettünk.

Az amorf szilárd testek között a legismertebb 
az üveg. Atomjai a fémeknél rendezetlenebb 
módon állnak össze (lásd 7—8 . ábrán). Egy amorf 
anyag struktúráját sokkal nehezebb megismerni 
és napjainkban is jelentős erőfeszítések történnek 
az ilyenfajta anyagok atomi elrendeződéseinek 
felderítésére
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Egy olyan kristálystruktúra, mint a fémes 
vasé, az őt alkotó atomok riasztóan bonyolult 
sokaságaként tűnik szembe. Hogyan képes az elek
tromos áram e közegen keresztülfolyni ? Az ember 
arra gondol, hogy egy elektron sem haladhat 
tovább két szomszédos atomnál, anélkül, hogy 
az atomokba ne ütközzék és a kristályon való 
áthatolásukat hasonlónak érezzük ahhoz, mint, 
amikor a jégeső megtalálja útját a fák ágai és 
levelei között az alatta menedéket kereső felé. 
Ha így állna a helyzet, akkor ez azt jelentené, 
hogy az elektrongáz vándorlási sebessége, más
szóval adott feszültségkülönbség esetén az áram
erősség csak kevéssé függhet attól, hogy az ato
mok elrendeződése szabályos vagy véletlenszerű. 
Ez így azonban messze van az igazságtól. A fémek 
egyik legjellemzőbb sajátsága az, hogy alacsony 
hőmérsékleten sokkal jobb vezetők, mint magason. 
Egy elektromos kábel ellenállása miatti energia- 
veszteség például hozzávetőleg 1 0  százalékkal keve
sebb a tipikus mérsékelt égövi télen, mint nyá
ron. Speciális hideg-laboratóriumokban előállított 
alacsony hőmérsékleten az elektron az atomok 1

1. ábra. Maratással nyert felületi ábrák, kadmiumszul- 
fidon. Ezt a félvezetőt általában fotocellákban használ
ják és a liatszögalakú felületi ábrák az anyagot alkotó 
atomok geometriai sajátosságaira utalnak. A mikrofel- 
vételen egy egykristály maratott felülete látszik a hexa- 
gonális tengely felől nézve. A fekete-fehér másolatokon 
sajnos nem látszó színhatás a beeső és visszavert 
fény interferenciájának a következménye. A kon
centrikus hatszögek a piramisalakú üregek egy szint- 
vonalas térképét mutatják és felhasználhatók az üregek 
mélységének meghatározására. A/, ábra felső részén levő 
legtöbb koncentrikus sávot tartalmazó üreg a legmé
lyebb. Ez körülbelül 10 000 atomi hálózat mélységig 
hatolt be és közelítően 100 000 atom távolság az átmé
rője. Ilyen üregek az anyag sósavas maratása révén 
ketetkeznek, és a kristáíystuktúra hibáit mutatják. 
A mikrofelvételt Carl E. Bleil és Harry W. Stumer készí
tette a General Motors kutató-laboratóriumaiban. A na

gyítás közelítően 800-szoros.

2. ábra. Egyszerű köbös (a). Tércentrált köbös (b). La- 
poncentrált köbös (c). Egyszerű rombos (d). Alap-lapon- 
centrált rombos (e). Tércentrált rombos (f). Laponcentrált 
rombos (g). Egyszerű háromhajlású (h). Romboéderes (i). 
Hatszöges (j). Egyszerű egyhajlású (k). Alaplaponcent- 
rált egyhajlású (1). Egyszerű négyzetes (m). Tércentrált 

négyzetes (n).

3. ábra. A hatszögű szoros pakoláséi struktúra. Ez a rács
szerkezet sok fémnél megtalálható és atomoknak szoro
san fűzött hálójából épül fel. A hatszögek három rétege 
adja egy kristály egység 17 atomját. Az A-val jelölt 
rétegek atomjai közvetlen egymás alá esnek. A B-réteg 

három atomja közéjük épül be.

milliói mentén halad tova anélkül, hogy útjában 
eltérítést szenvedne.

Elektromos ellenállás csak akkor lép fel, ha az 
atomok szabályos elrendeződése megbomlik. Az egyik 
ilyesfajta irregularitás a hőmérséklet hatására jön 
létre, amikoris az atomok egyensúlyi távolságuk 
1 0  százalékát is elérő nagyságrendű kilengéseket 
végeznek. Előző állításunk egy másik bizonyítéka 
az a tény, hogy a legtöbb fém rosszabb vezető 
lesz, ha megolvad, továbbá a sárgaréz, mely réz 
és cink ötvözete, sokkal rosszabb vezető, mint a
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4. ábra. Egy másik szorosan pakolt struktúra építhető 
fel hatszögek rétegeiből az ABCA sorozatban rendezve 
őket. Ebben az elrendezésben 12 atom választható úgy, 
hogy azok egy lapon-centrált kockát alkotnak ugyan
olyan sűrűséggel, mint a hatszöges szoros pakolásé rács 
esetében. Fémek gyakran kristályosodnak akár a hat
szöges, akár a laponcentrált konfigurációban. Kevésbé 
gyakran fellépő struktúra a tércentrált köbös rács.

5 — 6. ábra. A szón két formája lényegesen különböző 
tulajdonságokat mutat a különböző rácsszerkezetek 
következtében. A gyémánt (balról) egy lapon-centrált 
köbös tömbben tartalmaz szénatompárokat. Mindegyik 
szénatom négy másikhoz kapcsolódik. Ez a szorosan 
kötött rács okozza a gyémánt keménységét. A grafit
ban (jobbról), mely lágy anyag, a szénatomok rétegekbe 
rendeződnek és e rétegek gyenge erőkkel kapcsolódnak 

egymáshoz.

tiszta réz. Az igazi jó vezető az, amelyben az 
atomok mind ugyanazon fajtájúak és valameny- 
nyien egy szabályos kristályszerkezet rácspontjai
ban helyezkednek el.

A kvantummechanika felfedezése előtt ez telje
sen felfoghatatlan volt. 1924 és 1926 között Erwin 
Schrödinger, Werner Heisenberg és Max Born 
mutattak rá egy sereg addig rejtélyes jelenség
kör értelmezésének lehetőségére és az ezt követő 
öt évben lefektették sok más mellett a szilárd 
testekre vonatkozó ismereteink alajijait is. Meg
tanultuk a választ az atomok, molekulák, szilárd 
testek elektronjaira vonatkozó kérdésekre: ha 
tudni akarod, mi is az az elektron, feledd el az 
eddigieket és vedd úgy, mintha egy hullám lenne 
ott. Számítsd ki merre tart a hullám és ott meg 
fogod találni az elektront.

A hullámokról már jól ismert, hogy azok bár
miféle szabályos akadályrendszeren át tudnak 
hatolni. Első pillanatra ez meglepőnek hangzik.

7 — 8. ábra. A kvarc két formája mutatja, hogy molekulák 
ugyanazon sorozata létezhet akár mint a kristály, akár 
mint üveg. A kvarcnak (Si02) egy magas hőmérsékleten 
előálló formája a krisztoballit (balról), mely abban hason
lít a gyémánthoz, hogy ennek is lapon-centrált köbös a 
szerkezete. A szilícium atomok (tömött golyók) ugyan
olyan helyeket töltenek le, mint a szénatomok a gyémánt 
rácsban. Kívülük eg-egy oxigénatom helyezkedik még 
el bármely két szilícium atom között. Az üveg egy el
képzelhető struktúrája (jobbra) egy deformált kriszto
ballit struktúrára emlékeztet. A krisztoballit cellában 
talált három hat-hat szilíciumot tartalmazó gyűrű itt 
két négy-szíliciumos és egy nyolc-szíliciumos gyűrűvé 

formálódik át.

9 — 10. ábra. Fémekben az elektromos vezetőképesség a 
valencia- vagy szabadelektronoknak egy kitüntetett 
irányban történő mozgásaképp képzelhető el. Külső 
elektromos tér nélküli esetben (baloldali ábra) bármely 
elektron mozgását kikompenzálja egy másk elektron 
mozgása, az előzőével ellentétes irányban. Elektromos 
tér jelenléte esetén az elektronok a pozitív elektróda felé 

fognak mozogni (jobboldali ábra).

Azt könnyebb felfogni, hogy autók fényszórójá
nak fénye nem képes ködbe messzire behatolni; 
a kicsiny víz-szemecskék a fényt kiszórják a fény
szóró sugárkévéjéből. Ha a víz-szemcsék valami
lyen szabályos rendszerbe volnának rendeződve, 
hasonlóan, mint az atomok vannak a kristályok
ban, a fentiek nem történnének meg, a fény egye
nesen menne keresztül e rendszeren.

A hullámoknak ez a matematikailag egyszerűen 
belátható tulajdonsága, mely már a kvantum- 
mechanika előtt is rég ismert volt, jelenti az elvi 
alapot annak megértéséhez, hogy miért kell a jó 
elektromos vezetőknek tiszta anyagoknak, kris- 
tályszerkezetűeknek és hidegeknek lenniök. Az 
1930-as évek elején a hullámok újabb tulajdonsá
gainak felismerése révén tudtunk megérteni annak 
az okát, hogy egyes (kristályos) anyagok miért 
szigetelők, mások miért vezetők. A magyarázatot 
először A. H. Wilson a Cambridge-i egyetem kuta
tója találta meg. A várakozástól eltérően nem
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úgy érvelt, hogy a nem-vezető anyagokban az 
elektronoknak az atomokhoz kötve kell marad
niuk. Wilson mindkét fajtájú anyagról úgy kép
zelte, hogy bennük az elektronok, mint hullámok, 
szabadon mozognak keresztül-kasul a kristályban. 
Ehhez azonban elméletében hozzáfűzte, hogy 
bizonyos anyagokban nem létezhet áram, mint
hogy ezekben mindig ugyanannyi elektron mozog 
egyik irányban, mint az ellenkező irányban.

Ezen elképzelés indoklása igen szellemes és 
elsősorban Wolfgang Pauli kizárási elvére támasz
kodik, mely kimondja, hogy sohasem mozoghat 
két elektron pontosan ugyanazon a pályán, pon
tosan ugyanazzal a sebességgel. Ez az az elv, mely 
atomok elektronhéjai felépítésének is alapja, de 
ott úgy szól, hogy nem lehet két olyan elektron, 
mely ugyanazokkal a kvantumszámokkal rendel
keznék. Fémekre alkalmazva a kizárási elv azt 
jelenti, hogy fémekben az elektronok sebessége 
zérus és valamilyen maximális érték között vál
tozhat. Szigetelők esetében ez a maximális sebesség 
rendkívül speciális különleges értéket vesz fel, 
ha azt az elektron sebessége és hullámhosszúsága 
közötti matematikai összefüggés szempontjából 
tekintjük. Ez az összefüggés a de Broglie-formula, 
mely szerint a hullámhossz egyenlő a Planck- 
állandó osztva a részecske tömegének és sebessé
gének szorzatával, (A =  ú/rra). Szigetelőkben az 
elektronok hullámhossza azért különleges, mert 
az olyan, hogy éppen beleillik az anyagot alkotó 
atomok egymásközti távolságába. Ilyen feltételek 
között a hullám egy álló hullám lesz, és egy ilyen 
hullám esetében az egyik irányban végbemenő 
elektronmozgást pontosan ellensúlyozza más elek
tronoknak az ellenkező irányba történő mozgása.

Igen sok kristályos anyagban találkozunk ezzel 
a helyzettel, amikor elektromos áram nem léphet 
fel. Ezen állapot megszüntetéséhez jelentékeny 
mennyiségű energiára van szükség; egy elektront 
meglehetősen erősen meg kell lökni ahhoz, hogy 
olyan helyzetbe kerüljön, amelyben mozgását már

11. ábra. A vezetőképesség kvantummechanikai képe az 
elektronok mozgását hullámokkal helyettesíti. Szigetelő
ben (felső ábra) az elektron sebessége állóhullámnak felel 
meg, mely nem végez eltolódást semmiféle kitüntetett 
irányban sem. Vezetőkben az elektron-sebességek haladó 
hullámoknak felelnek meg (alsó ábra). Az ábra egyes 
vonalai a hullámok helyzetét mutatják az egymásután 

következő pillanatokban.

nem ellensúlyozza ki egy másik elektron mozgása. 
A szükséges energia például úgy nyerhető, hogy 
az anyagot elegendő magas hőmérsékletre mele
gítjük fel. Valamennyi kristályos szilárd anyag 
vezeti bizonyos mértékig az elektromosságot, ha 
fel van melegítve, azonkívül energiabesugárzással 
pl. ultraibolya vagy Röntgen besugárzással ugyan
csak vezetővé tehetők. Egyetlen anyag sem marad 
jó szigetelő, ha Röntgen sugárzás hatásának van 
kitéve.

EZ A most kifejtett elmélet a kvantummecha- 
inkának bonyolult fogalmait használja fel, de az 
alkalmazott matematikai módszerek nem túl komp
likáltak. Ilyesfajta elméletekkel angol fizikus egye
temisták tanulmányaik második-harmadik évében 
találkoznak. Nem mondható el ugyanez arról az 
elméleti munkáról, mely napjainkban folyik olyan 
irányban, hogy korrigálja az elmélet egy súlyos 
mulasztását. A szilárd anyag elektronjai ugyanis 
szüntelen mozgásuk közben állandó kölcsönhatás
ban vannak egymással. Ennek a kölcsönhatásnak 
a matematikai leírása nyomasztóan nehéz fel
adat; már a három kölcsönható test mozgásprob
lémáinak megoldása is igen bonyolult probléma. 
A sok-test probléma elmélete számos kiemelkedő 
laboratórium kutatási témája; lehetséges, hogy a 
fém-szigetelő kérdéskörre alkalmazva még lénye
ges változásokon megy keresztül.

Mindazonáltal az előzőekben kifejtett egyszerű 
elmélet tökéletesen megfelelőnek bizonyult a szi
lárd testek fizikája azon ágának megismerésére, 
mely technikai szempontból a legfontosabb. Ez a 
félvezetők fizikája. Ezek az anyagok vezetik ugyan 
az elektromosságot, de a fémekhez képest csak 
kis mértékben. A félvezetőket tulajdonképpen a 
nem-fémek osztályába kellene sorolnunk, mint
hogy alacsony hőmérsékleten, ha tiszták, akkor 
nem vezetik az elektromos áramot. Vezetővé tehe
tők azonban, ha elektronokat adunk hozzájuk. 
Ennek legegyszerűbb módja az, ha a félvezető 
kristályban olyan kémiailag más anyagot oldunk, 
melynek atomjai könnyen adnak le elektront. 
Tranzisztorok gyakori alapanyaga, a germánium, 
egész jó vezetővé válik, ha nagyon kis mennyiségű 
(egy milliomod-résznyi) foszfort adunk hozzá. 
A germániumnak négy külső elektronja van, me
lyet könnyen el tud veszíteni, a foszfor atomnak 
öt. A foszfornak ez a többlet elektronja a „ludas” 
a dologban. Mihelyt megszabadult atomjától, köny- 
nyedón képes germániumban mozogni, hasonlóan 
egy fém elektronjaihoz, és mozgását nem kom
penzálja ki semmi más elektron mozgása. A fosz
forral szennyezett germánium ily módon n-típusú 
félvezető lett, az n-betű a többletelektronok nega
tív töltésére utal.

Félvezetők technikai jelentőségének legfőbb oka 
az a tény, hogy félvezető és fém (vagy két félvezető) 
közötti kontaktus (érintkező felület) egyenirányí
tóként működik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
anyag sokkal könnyebben engedi át az elektromos 
áramot az egyik irányba, mint a másikba. A fél
vezető egyenirányítók egy kezdetleges formáját
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12. ábra. Az elektromos vezetőképesség elméletében ismerni kell az atom legkülső hóján levő elektronoknak, a va- 
leneiaelektronoknak a tulajdonságait. A nátrium például összesen 11 négy héjban elrendezett elektronnal ren
delkezik (baloldali ábra). A három belső héj betöltött, de a valencia-héjon még lenne hely egy további elektronra. 
Az egyes héjak elektronjai meghatározott energiaállapotokat töltenek be (középső ábra). Amikor az atomok 
közelebb kerülnek egymáshoz és kezdenek kölcsönhatásba lépni egymással, akkor az elektronok kissé különböző 
energiaállapotokba kényszerülnek, mivel legfeljebb csak két elektron tartózkodhat pontosan ugyanabban a kvan
tumállapotban. A függőleges vonal jelzi a nátrium kristály atomjainak egymástól mért távolságát. Kristályban, 
mely hozzávetőleg 1020 vagy ennél több atomot tartalmaz az energianívók helyett sűrűn betöltött sávok keletkez
nek (jobboldali ábra). Minthogy a nátriumnak csak egy valencia-elektronja van a valenciasáv energiaállapotai
nak csak a fele lesz betöltve. Ennek eredményeképp már elenyészően kicsiny energia is elegendő ahhoz, hogy valencia 
elektron egy üres állapotba emelkedjék, melyben szabadon mozoghat és így a kristály belsejében létrejöhet az 

elektromos áram. Ez azonban nincs így a nemvezetőknél (lásd további ábrákat).
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13. ábra. A szilárd test elektromos vezetőképessége függ a kristályon belüli energiasávok távolságától és betöltöttsé- 
gónek mértékétől. Sok fém a nátriumhoz hasonlóan olyan valencia-sávval rendelkezik, mely csak félig van tele 
elektronokkal és ezért e sáv- pontosan ugyanúgy szerepel, mint egy vezetési sáv. Más fémek sávszerkezete bonyolul
tabb, de a végeredmény ugyanez. Félvezetőkben (középső ábra) a betöltött valencia-sáv és az első megengedett vezetési 
sáv között egy kis energiarés van. Néhány elektron azonban viszonylag egyszerűen megszerezheti azt az energiát, 
amely az energiarés átugrásához szükséges. Szigetelőben (jobboldali ábra) az energiarés áthidalása már nem

ilyen könnyű.

14. ábra. Szennyező atom a germánium félvezető rácsá
ban, megnöveli ennek vezetőképességét. A germánium- 
kristály valamennyi atomja négy valencia-elektront 
,,közread” a szomszédos atomokkal. A foszfor atomnak 
(„P” a baloldali ábrán) öt valencia-elektronja van. A fölös 
elektron nem képes beleilleszkedni a szabályos rácsba. 
Ugyanolyan magasabb energiájú állapotba kerül, mint a 
fémek szabad elektronjai. Az alumínium szennyeződés 
(„Al” a jobboldali ábrán) ugyancsak megnöveli a ger
mánium vezetőképességét. Az alumínium, mely csak 
három elektronnal járul hozzá a germánium-struktúra 
kialakításához, egy üres helyet vagy elektron-lyukat hoz 
létre, melybe a közeli elektronok elmozdulhatnak.

már felhasználták az első rádióvevő készülékek
ben, helyükbe azonban később elektroncsövek lép
tek. Az elektroncsöveknek tranzisztorokkal való 
helyettesítése a félvezető egyenirányítók egy töké
letesített formájának visszatérését jelenti.

A leírt n-típusú félvezetőben a szabad elektro
nok a félvezetőből a fémbe folynak, az ellenkező 
irányban azonban nem. Ez természetesen nem 
meglepő. A hideg fém nem emittál elektronokat, 
az elektroncsőben izzítani kell, hogy ezt megtegye. 
Félvezetőben azonban az idegen atomok által 
szolgáltatott fölös elektronok nehézség nélkül át 
tudnak menni a fémbe. A potenciál gát (pontosab
ban a potenciális energia változása), mely akadá
lyozza az elektronok vándorlását a fémből a fél
vezetőbe, segíti őket a félvezetőből a fém felé.

A FÉLVEZETŐK fontos tulajdonságai függe
nek ilymódon valamilyen parányi szennyeződés
nek a kristálybeli jelenlététől. Ez a szilárd anyag 
egy fontos jellemzőjéhez vezet bennünket. Egy 
szilárd test sohasem teljesen tiszta és kristály -
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rácsa nagyon ritkán tökéletes; a tökéletes rácstól 
és a teljes tisztaságtól való eltéréseket általánosan 
rácshibáknak nevezzük. E rácshibák az anyagok 
számos lényeges tulajdonságát határozzák meg, 
ezek között is leginkább a mechanikaiakat. Elő
állíthatok olyan anyagok, melyekben a szennye
ződések mértéke kisebb, mint egy 1 0  milliomod- 
résznyi, de még, az ilyen anyagokban is a szennyező 
atomok csupán 1 0 ~ 5 centiméternyi távolságra van
nak egymástól, mely távolság rövidebb, mint 
a fénynek a hullámhosszúsága. így tehát még 
egy egész kicsiny darabka nagyon tiszta anyag 
is nagyszámú szennyeződést tartalmaz. Sok eset
ben a szennyező atom egyszerűen helyettesíti a 
környező kristály egy atomját. Ez történik a 
germániummal is, ha foszforral szennyezzük; a 
foszfor öt külső elektronja közül négy résztvesz 
a germánium atomokkal a kötés kialakításában, 
s így a foszfor-atom a kristálystruktúrába épül 
bele.

Szennyeződésnek másik fajtája megszínezi a 
kristályt, és valójában a színes kősóknak és más 
sóknak, mint pl. a káliumkloridnak szisztematikus 
tanulmányozása révén kerültek R. W. Pohl és 
tanítványai a Göttinga-i egyetemen még a máso
dik világháború előtt a szilárdtestfizika úttörői 
közé. Mint ahogy egy cseppnyi kék tinta meg
fest egy pohár vizet, úgy az eredetileg átlátszó 
káliumklorid kristály is sötétkékre változik a 
mindössze nyomokban belekerülő kálium hatására. 
A kálium alkálifém gőzben történő melegítés révén 
kerül be a kristályba. De hol talál helyet magának 
a többlet kálium atom ? Kiderült, hogy a fölös 
kálium beépül a káliumklorid rácsba, de mivel 
a klór-párja hiányzik egy klór-ionnal betöltendő 
hely a rácsban üresen marad; a kálium hozzáadása 
így a kristály meghatározható mértékű kiterje
déséhez vezet; ezt a kiterjedést kísérletileg meg 
is találták. De a káliumklorid az ionkristályok 
osztályába tartozik, és nincs olyan kristály, mely
ben nagyszámú klór-hely üres lenne. Normál körül-
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15. ábra. A színcentrumok akkor jönnek létre, ha elektro
nok fogódnak be bizonyos kristályokba. A káliumklorid 
átlátszó kristálya (balra) kékre változik, ha káliumot 
adunk hozzá. A kálium-atom (fekete nyíl) hozzátapad a 
kristály felületéhez, miközben elveszíti egyik elektronját 
(szaggatott nyíl a jobboldali ábrán). Az elektron helyet- 
cserél egy negatív töltésű klór ionnal, mely kifelé ván
dorol, hogy az újonnan érkezett káliummal párt alkosson. 
Az elektron, melyet a szomszédos pozitív ionok tartanak 
helyén, abszorbeálja a fényt, s így létrehozza a színvál

tozást.

mények között bármely rácspontot atomok helyett 
ionok töltenek be, esetünkben klór ionok, melyek
hez egy többlet-elektron kapcsolódott. így egy 
kristály ezen üres ion-helyekkel óriási elektromos 
töltéssel rendelkezne. Ehelyett az következik be, 
hogy valamennyi üres helyre egy elektron kerül, 
és ezek az elektronok azok, melyektől a kristály 
színe származik oly módon, hogy a fény meghatá
rozott hullámhosszait abszorbeálják. Az ilyen üres 
helyeket a bennük levő elektronokkal Pohl F- 
centrumoknak nevezte a német Farbe (szín) szó 
nyomán.

Nem csak a szennyeződések azok, amelyek a 
tökéletes kristálytól való eltérések okai lehetnek. 
Például fémekben, magas hőmérsékleten a rács
helyek egy része, hozzávetőlegesen minden millió 
közül egy üres marad. Az ilyen üres helyeket 
rácslyukaknak (vakanciáknak) nevezzük. Kelet
kezésüket úgy képzeljük, hogy magas hőmérsék
leten az atomok hőmozgása annyira megélénkül, 
hogy az anyag felületén egy atom leszakad, így 
üres hely keletkezik, mely mint rácslyuk az anyag 
belseje felé vándorol. Természetesen rácslyukak 
az anyag felülete felé is fognak mozogni és ott 
eltűnnek, végülis kialakul egy egyensúlyi állapot 
a keletkező és eltűnő rácslyukak száma között.

Rácslyukak hasonló mozgást végeznek a kris
tály belsejében, mint a molekulák egy gázban, 
csak sokkal lassabban. Úgy képzeljük, hogy két 
fém összekeveredésénél, ami például két anyag 
összehegesztésekor lép fel, az egyes atomok vál
toztatják helyzetüket oly módon, hogy rácslyu
kakba ugranak át, így a rácslyukak rendkívül 
fontos szerepet játszanak a metallurgia valamennyi 
ágában. Érdekes dolgoknak lennénk tanúi, ha a 
rácslyukakat láthatóvá tehetnénk, de ez még nap
jaink elektron-mikroszkópjainak képességeit is 
meghaladja. Ami látható azonban az rácslyukak
nak kis csoportja. Ha egy fémet gyorsan lehűtünk 
(kvencselés) a véletlenül találkozó rácslyukak ösz- 
szekapcsolódnak, majd az atomok rezgései nem 
elég élénkek már ahhoz, hogy őket egymástól 
eltávolítsák. Kis üregek keletkeznek, különös alak
juk anyagról-anyagra változik. Néhány ilyen rács- 
lyuk-csoport látható a 18. ábrán.

A BEMUTATOTT felvétel technikája a transz- 
missziós elektronmikroszkópián alapul, és kide
rült, hogy ez a technika a szilárdtestfizika egyik 
legfontosabb eszközévé vált. Az elektronmikrosz
kóp előnye, hogy a fény hullám-hosszánál jóval 
kisebb tárgyak is láthatóvá váltak, ami természe
tesen elérhetetlen volt a fény-mikroszkópokkal. 
Ezenkívül elektronok át tudnak hatolni vékony 
fémtárgyakon.

Ezen vékony réteg elektron-mikroszkópiának 
egyik nagy sikere volt a rácshibák egy másik 
fajtájának, a diszlokációnak a felfedezése. Ez visz- 
szavezet bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy miért 
hajlik a fém gémkapocs és miért törik az üvegrúd ? 
Visszaemlékezem Lawrence Bragg-gel a röntgen- 
kristallográfia felfedezőjével folytatott sok évvel 
ezelőtti beszélgetésemre. Arra gondoltunk, hogy
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16. ábra. Üres rácshelyek az atomok mozgása következ
tében keletkeznek. Felmelegített fémben az atomok oly 
élénk rezgőmozgást végezhetnek, hogy néhány a fém 
felületének az elhagyására is képes. A beljebb levő atom
sorból egy atom a vakanciának nevezett üres helyre lép
het. Hasonló események sorozataképp („a”-tói „d” ábráig) 
a vakancia a fém belseje felé halad. Két fém összehegesz
tésekor a kétfajta atomok feltehetően egymás vakan- 
eiáiba való sorozatos belépés révén változtatják hely

zetüket.

17. ábra. Fémek deformációjának szemléltetése. Az ato
mokat pontok jelzik. A deformáció több egymásutáni 
lépésben következik be. Baloldali ábra mutatja a fémet 
deformáció előtt. Középső ábrán a rugalmas deformáció 
állapota látható, melyből az atomok eredeti helyzetükbe 
még képesek visszajutni a külső erő megszűnése után. 
Jobboldali ábra már maradandó alakváltozást mutat. 
Az atomok nem egyszerre ugranak végső helyzetükbe, 
hanem atomsorok felgyűrődése révén, amit diszlokációk - 
nak nevezünk. Az anyag képlékenysége a kristálystruk

túrában levő diszlokációk jelenlététől függ.

ez a hajlékonyság valamilyen módon a fémbeli 
szabad elektronokkal lehet kapcsolatban. Kiderült, 
hogy ez nincs így, kivéve annyit, hogy a fémek 
rendszerint meglehetősen egyszerű struktúrájúak, 
atomjaik elveszítvén külső elektronjaikat, nem 
alkotnak kötéseket meghatározott számú más 
atomokkal. Az egyszerű kristálystruktúrájú anya
gok többnyire hajlékonyak, és a komplikált struk
túrájúak csak ritkán azok. Az amorf anyagok 
pedig sohasem, hacsak nem olyan melegek, hogy 
atomjaik könnyedén változtathatják helyzetüket. 
E tulajdonságok megértésének kulcsát a diszlo
kációk adták kezünkbe.

18. ábra. Összekapcsolódott vakanciák különféle fémek
ben különféle alakokat vehetnek fel. Alumíniumban 
(felső ábra) a vakanciák kis korongokra hasonlítanak; 
aranyban tetraéder-alaknak. Egyetlen vakancia túl ki
csiny ahhoz, hogy látható legyen. A fenti ábrákat John 
Silcox készítette elektronmikroszkóppal a Cambridge-i 
egyetemen. A fémet igen gyorsan hűtötték le. A nagyítás

,,  tó, S .J ,  s. . [30 OÓO-szeres.

E fogalmat 1934-ben Geoffrey I. Taylor a 
Cambridge-i egyetem kutatója vezette be. Taylor 
a következő kérdést tette fel magának: ha egy 
kristályos anyag alakja megváltozik, vajon atom
jai ilyenkor egyszerűen együttesen elcsúsznak egy
más fölött? Vajon a kristály hirtelen megy-e át 
a deformálatlan állapotból a deformáltba? Több 
okból kiindulva arra a következtetésre jutott, 
hogy ez nincs így, a maradandó alakváltozások 
inkább az anyagban levő gyűrődések, ráncoso- 
dások mozgása révén következnek be. Az atom
sorok szabályos rendszerének ilyen megbomlását, 
felgyűrődését nevezzük diszlokációknak.

Az egyik ok, ami Taylort erre a feltevésre 
vezette az, hogy a nagyon tiszta fémek rendszerint 
sokkal képlékenyebbek, mint az ötvözetek és a 
szennyezett anyagok. A diszlokációs modell vilá
gossá teszi, miért lesz ridegebb a fém a szennyező
dések hatására: a szennyeződések összegyűlnek 
a diszlokációkban és megnehezítik azok mozgását. 
Bonyolult kristálystruktúrákban a diszlokáció 
maga is komplikált struktúrájú és így nem képes 
könnyen mozogni. Üvegekben diszlokációk nem 
létezhetnek.

Taylor hipotézise olyan tényeket magyarázott 
meg, melyek már a bronzkorban is ismerősek 
voltak, de 1 0  évvel ezelőtt még senki sem látott 
valóságos mozgó diszlokációt. Ekkortájt néhány 
kollégám a Cavendish Laboratóriumban vékony 
fém-hártyákat vizsgált elektron-mikroszkóp segít
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ségével. Meglepődve tapasztalták, hogy a disz- 
lokációs vonalak láthatók. Mitöbb, az elektron- 
mikroszkóp ernyőjén e kis vonalak előrehaladni 
törekedtek; kétségkívül a fémhártya az elektron
nyaláb hatására felmelegedett és meggörbült. Jól 
emlékszem lelkesedésünkre, mikor egy nap egyik 
fiatal munkatársam szobámba jövet így szólt: 
„Prof, jöjjön, nézze, mozognak a diszlokációk”,

Mindeddig a szilárd anyag néhány olyan fő 
tulajdonságát tekintettük át, melyek a szilárd 
testekkel foglalkozók számára igen fontosak, fő
képp az elektromos és mechanikai tulajdonságai
kat. Hangsúlyoztuk az egyes szilárd anyagok tulaj
donságai közti nagy ellentéteket. Lehet egy másik 
oldalról is szemlélni ezeket a különbségeket, még
pedig abból a mechanizmusból kiindulva, amely
nek a segítségével a különböző anyagok atomjai 
vagy molekulái összeállnak szilárd anyaggá.

Valószínű valamennyi szilárd anyag között leg
egyszerűbbek a megfagyott nemesgázok: a hélium, 
neon, argon, stb. Ezek a kémiailag nem reakció
képes gázok nem alkotnak molekulákat; ha neta
lán két atom összekapcsolódna, kötésük oly gyenge, 
hogy a gáz más atomjaival történő ütközések igen 
hamar szétzúzzák ezt a kapcsolatot. De ha lehűt
jük a nemesgázt, az először folyékonnyá, majd 
szilárddá válik és ez azt mutatja, hogy kell lenni 
valami gyenge kölcsönhatásnak, még a legneme
sebb atomok között is. Az ilyen atomok között 
ható erőt van der Waals-féle vonzóerőnek nevez
zük. Okát a kvantummechanika felfedte, de a 
megfejtés nem egyszerű. Általánosságban annyit 
mondhatunk, hogy a pozitív töltésű atommagot 
körülvevő negatív elektronfelhő kissé eltolódik 
helyzetéből, s így a negatív töltésközéppont nem 
fog pontosan egybeesni a pozitív töltésközéppont
tal. Az elektromos egyensúly felbomlása gyenge, 
a környező atomokra ható vonzóerő fellépésére 
vezet.

A kémiailag nemes atomok azok, melyek úgy
nevezett zárt héjjal rendelkeznek; ezen atomok 
héjaiban kettő (hélium), 1 0  (neon), 18 (argon), stb. 
számú elektron található. Bizonyos ionok is ugyan
ennyi elektront tartalmaznak. Ha egy elektron 
eltávozik a nátriumatomtól, akkor a maradék 
elektronok száma 1 0  és a megmaradó pozitív töl
tésű ion nemesgázszerű, mint a neon. Hasonlóan, 
ha egy 17 elektronnal rendelkező klór atomhoz 
egy elektron kapcsolódik, az előálló negatív töl
tésű nemesion 18 elektront tartalmaz. A szilárd 
testek egy lényeges osztályát alkotják az ionos 
sókristályok, melyek közül a nátriumklorid a leg
ismertebb; ezek nemesgázhéjú pozitív és negatív 
ionokból épülnek fel és egyszerűen a pozitív és 
negatív töltések közötti vonzóerő tartja őket 
össze.

Léteznek olyan szilárd testek, melyek nem kémi
ailag nemes atomokból épülnek fel. Sok atom tar
talmaz egy nemesgáz-szerű héjat és ezen felül 
néhány elektront, melyek segítségével atomunk 
szorosan kapcsolódhat másik atomhoz. A szén, 
szilícium és germánium négy nemesgázhéjon kívüli 
elektronnal rendelkeznek és mindegyik elektron

résztvesz a hasonló másik atommal való kötés 
létrehozásában. Az ilyen kötést „homöopoláris” 
vagy „kovalens” kötésnek nevezzük. A kovalens 
kötésekre jellemző, hogy az atompárok „közre
adják” elektronjaikat a kötés létrehozása érdeké
ben.

E felosztások nem merevek és nem következete
sek. A földfelület kőzeteiből felépülő ásványok 
nem sorolhatók egyik kategóriába sem. Ezek igen 
összetett anyagok és különféle atomok bizonyos 
elektromos töltéssel rendelkeznek; ezért részben 
úgy kötődnek, mint ionos anyagok, mint pl. a só. 
Ugyanakkor azonban nagyszámú elektront is 
,,közreadnak”, ezért az egyszerű kategorizálás nem 
mindig célravezető.

I tt vannak még a molekulakristályok. Hidrogén 
a legegyszerűbb példa, habár szilárd hidrogén csak 
igen alacsony hőmérsékleten állítható elő. A hidro
gén atom csak egy elektronnal rendelkezik és 
rendkívül erős kötésbe léphet egy másik hidrogén 
atommal, létrehozva ezáltal a H2 molekulát. 
A szilárd vagy folyékony halmazállapotban ezek a 
hidrogén molekulák csak gyengén kötődnek össze, 
minthogy csak a gyenge van der Waals-erők hat
nak közöttük. Másik példa a víz, vagy a jég, mely
ben a HoO molekulák egy speciális mechanizmus 
révén (a hidrogén kötés) kötődnek össze, mely 
valahol félúton van az ionos és kovalens kötések 
között. Igen sok szerves anyag is ilvesfajtájú, pél
dául a fa vagy a gyapjúszövetek. Ezek hosszú lánc 
alakú polimér molekulákból épülnek fel; kovalens 
kötések kapcsolják össze az atomokat az egyes 
láncokban és valamiféle van der Waals kötés 
tartja össze a szomszédos láncokat.

VÉGÜL tekintjük a fémeket. Ezekben a külső 
elektronok elhagyták atomjaikat és résztvesznek 
az áram létrehozásában. A jelenség részleteit másik 
cikk tárgyalja. I tt  most csak annyit említünk, 
hogy fémek kohéziójának elméleti megértése elég 
bonyolult dolog; az elektronok szabadok, taszítják 
egymást, ugyanakkor az ionok vonzó hatása alatt 
is állnak. Nyilván a vonzóerőnek kell az erősebb
nek lennie, különben a fém nem létezhetne. Rész
letes számításokat még csak néhány fémre végez
tek, bár e területen a kutatómunka igen aktív, 
különösen az ötvözetek megfigyelt kristálystruk
túráinak megmagyarázása irányában. Valójában 
nem tekinthetjük meglepőnek, hogy olyan sokféle 
ötvözet jöhet létre; a fématomok szempontjából 
nem különösen érdekes, milyen más fématomok
kal kapcsolódva alkotják a szilárd anyagot. Mind
egyik esetben megtörténik az elektronok „közre
adása”, erős kohézió lép fel bármekkora is az ion 
töltésének az erőssége és bármennyi elektron is 
van jelen.

ÁTTEKINTVE a szilárdtestfizikát lí)67-ben, to
vábbfejlődés az alábbifőbb irányokban várható. Az 
elméleti fizikában az alapkutatások területén álta
lában a többtestprobléma valamennyi elektron 
kölcsönhatásának tárgyalása a fémekben —■ to
vábbra is jelentékeny érdeklődésre tart számot, 
és továbbra is bővelkedik megválaszolatlan kérdé
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sekben. Ehhez kapcsolódik a szupravezetésnek, az 
elektromos ellenállás alacsony hőmérsékleten való 
eltűnésének megértése. Felületek, fémek és fél
vezetők közötti átmenetek az érdeklődés közép
pontjába kerültek, részben minthogy ezek rend
kívül lényeges kérdések elektromos berendezések 
számára, részben mivel vizsgálatukra új technika

bevezetésére került sor. Végül sok szilárdtest
fizikus félszemmel a biológiára tekint. Minthogy a 
szilárdtestfizika főképp a töltés és az energia moz
gásával foglalkozik a viszonylag egyszerű szilárd 
anyagban, azért minden bizonnyal sokérdekeset 
tud mondani ezekről a folyamatokról a sokkal- 
sokkal komplikáltabb élő szövetekben.

KÜLSŐ SUGÁRZÁSOK SZEMÉLYI DOZIMETRIÁJA Békés Mártonná

Világszerte rendeletek írják elő (nálunk [1 ]), 
hogy az ionizáló sugárzásokkal hivatásszerűen fog
lalkozók személyi dózisait rendszeresen mérni és 
regisztrálni kell.

Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a je
lenleg általánosan használt, ill. fejlesztés alatt álló 
személyi dozimétertípusokról.

A személyi doziméterek legelterjedtebb és jól 
bevált fajtája a fotografikus film [2 ]. Az ionizáló 
sugárzás — a fényhez hasonlóan — a filmet meg
feketíti, a feketedés a dózissal arányos. A külön
böző érzékenységű filmek 1 0 ~ 2 . . . 1 0 3 R tarto
mányban alkalmasak dózismérésre.

A filmeket 3x4  cm-es darabokra vágva, fény
mentes papírcsomagolásban hozzák forgalomba, és 
kazettákba helyezve használják. A kazettákat az 
adott célnak megfelelően alakítják ki. Különféle 
szűrők (Pb, Cu, Al, műanyag stb.) segítségével 
külön-külön mérhetők a röntgen-, y- és /(-sugárzás 
dózisai. (/(-sugárzás mérése céljából ablakot vág
nak a kazettára, hogy a sugárzás eljuthasson a 
filmhez.) A termikus neutronok dózisát Cd-Sn 
szülőpárral szokás meghatározni, mivel a két szűrő 
alatt mérhető feketedések különbsége jellemző a 
dózisra.

1. ábránk a KFKI-ban használt filmkazetta el
rendezését mutatja [3], Az ólomszűrő alatti mező
ben mérjük a y-sugárzás okozta feketedést. A két 
rézszűrő segítségével állapítjuk meg a y-(röntgen)- 
sugárzás energiáját, és korrigáljuk a film energia
függését. Az ablak és bakelit (kazettaanyag) alatti 
mezők feketedéséből pedig a /(-sugárzás dózisára 
következtetünk. Az ábrán látható két félrész biz
tosítótűvel kapcsolódik össze, mely egyben a ka
zetta ruhára való feltűzésére is szolgál. A kazetta 
hátsó felén levő résben a filmre nyomott sorszám 
(azonossági szám) látható.

A filmdozimétereket rendszeres időközönként 
(havonta, kéthavonta) cserélik és értékelik ki. A 
filmek kezelése a röntgenfilmekéhez hasonló mó
don történik.

1. ábra Szétnyitott filmkazetta vázlata

A személyi filmekkel együtt célszerű minden 
hívási szériában hitelesítő sorozatot előhívni. A 
sorozat darabjai ugyanabból a sarzsból kell hogy 
származzanak, mint a személyek által viselt fil
mek. A hitelesítő sorozatot ismert dózisokkal su
gározzák be a körülményeknek megfelelő y-, ill. 
/(-sugárforrásokkal. Néhány besugárzatlan „null- 
filmet” is szokás előhívni, hogy a feketedésmérés
nél a film alapfátylát kompenzálni lehessen.

A feketedésmérés denzitométerrel történik. Ez a 
készülék egy fényforrás és megfelelő optikai rend
szer segítségével néhány mm átmérőjű foltot vi
lágít meg a filmen, az átmenő fényt pedig fény
eiéin segítségével méri. A mért feketedésértékeket 
összehasonlítják a hitelesítő filmek feketedésével, 
majd ebből következtetnek a dózisra.

Nagy dozimetriai központokban, ahol havonta 
több tízezer film kiértékelése folyik, automatikus 
filmkiértékelőt használnak. Ezek rendkívül bonyo
lult és drága berendezések, de segítségükkel a 
dózisértékek rögtön lyukkártyán, vagy digitálisan 
kinyomtatva kaphatók meg.

A filmdozimetria hátrányai:
1 . Energiafüggés. Ez az említett szűrőanalízissel 

bizonyos fokig kiküszöbölhető, de pl. kevert rönt- 
gen-y-sugárzás esetén a hiba a l 0 0 %-otis elérheti.

2 . Á /(-sugárzás dózismérése korlátozott. </0,5MeV- 
os /(-sugárzást a film nem regisztrál. Másrészről 
nagy hibákat okozhat a ß- és y-sugárzás együttes 
mérése.

3. Iránvfüggés. A különböző szögekben beeső 
(különösen a 0,2 MeV-nál lágyabb) sugárzás eltérő 
feketedéseket okoz. Az irányfüggés általában nem 
korrigálható.

4. A film magas hőmérsékletre, nedvességre, gő
zökre, gázokra érzékeny.

5. A kiértékelés hosszadalmas és munkaigényes.
Nagy előnye viszont a módszernek, hogy a film

olcsó, tehát tömeges alkalmazásra jól megfelel, 
továbbá, hogy az előhívott filmek dokumentum- 
szerűen tárolhatók.

A zseb-ionizációskamra (tolldoziméter), mint ne
véből is következik, kisméretű ionizációs konden
zátorkamra, melynek elektródáit megfelelő fe
szültségre töltik. A kamra falán és a töltőgázban 
a sugárzás hatására keletkezett elektronok a kon
denzátor töltését csökkentik, a töltésveszteség ará
nyos a dózissal [4]. A tolldoziméter csak y-sugár- 
zás mérésére alkalmas, a /(-sugárzás a külső fém
tokban elnyelődik.
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A toliakhoz töltő-mérő készülék, ill. önleolvasó 
típusú toliakhoz töltő tartozik. Az utóbbi típus 
nagy előnye, hogy bármikor leolvasható róla a 
felhalmozott dózis, ezáltal figyelmeztet az esetleges 
nagyobb veszélyre. Egy szovjet önleolvasó zseb 
ionizációskamra metszetét mutatja a 2 . ábra.

A tolldozimétereket gyárilag hitelesítik, és csak 
válogatott darabok kerülnek forgalomba. Hasz
nálat közben azonban tulajdonságaik megváltoz
hatnak, különösen az ún. önkisülés mértéke vál
tozik, ezért a tollakat időről időre ellenőrizni és 
hitelesíteni kell.

A zseb-dózisintenzitásmérölc tömeges elterjedé
sét magas áruk akadályozza, meg kell azonban 
emlékezni róluk, mivel szerepük — különösen nagy 
aktivitásokkal folyó munkáknál — jelentős. A 
készülékek detektora egy, vagy két G. M. cső. 
(A kétcsöves műszer háttérszinttől egészen több 
száz R/h-ig mér.) Az egyszerűbb kivitelbe akusz
tikai, vagy optikai szintjelző van beépítve, mely 
a kívánt szintre beállítható. A bonyolultabb típus 
emellett mutatós műszert is tartalmaz, melyről a 
dózisintenzitás, vagy a megengedhető tartózko
dási idő olvasható le.

Az utóbbi időben nagy tért hódítottak a lumin
eszcencia elvén működő doziméterek. Ezek ioni
záló sugárzás hatására látható fényt bocsátanak 
ki, amennyiben hő-, vagy u.v. fényenergiával ger
jesztjük őket. A fénygerjesztés hatására világító 
anyagok egyik fajtája a radiofotolumineszcens (RFL) 
üveg, melyet Schulman és munkatársai [5] dol
goztak ki, majd többen — különösen japán kuta
tók [6 ] — fejlesztettek tovább. Rendkívüli érzé
kenysége és széles méréstartománya (1 0 ~2. . . 1 0 5 

R), jó információtárolóképessége (az információ a 
kiértékelés során sem vész el), valamint kis mére
tei és az egyszerű, gyors kiértékelés teszik kivált
képpen alkalmassá személyi dozimetriai célokra. 
Utóbbi jó tulajdonságokat a hőenergiával gerjesz
tett termolumineszcens (TL) doziméterekről [7] is 
elmondhatjuk. Érzékenységük megközelíti az RFL 
doziméterét, az információ azonban a kiolvasással 
eltűnik (ami persze nem mindig jelent hátrányt). 
ATL-anvagok leggyakrabban használt fajtái: LiF, 
CaF2, CaS04 és speciális összetételű üvegek. Ez 
utóbbit hazánkban is előállították már és kísérle

t t  á b r a  D K — 0,2 t íp u s ú  to ll-d o z im é te r  m e tsz e te
1: h á z , 2: io n izác ió s  k a m r a  fa la , 3: b o ro s ty á n 
sz ig e te lő , 4: e le k tro sz k ó p , 5: ru g ó s  ó r in tk e z ő c sa p , 
6: sz ig e te lő , 7: o k u lá r , 8: sk á la , 9: d ia f ra g m a , 10: 
o b je k t ív ,  11: z á ró k u p a k , 12: c s ip te tő

tek folynak dozimetriai alkalmazására. A 3. ábrán 
a KFKI-ban kidolgozott TL-kiértékelő és dozi
méter fényképe látható.

A lumineszcencia elvén működő doziméterek 
kis méreteik miatt — különösen alkalmasak az 
egyes testrészeket (kéz, szem stb.) ért dózis meg
határozására [8 ]. Ezenfelül jól beváltak az orvosi 
gyakorlatban, ill. biológiai kutatásokban in vivo 
mérésekhez.

Gyorsneutronok személyi dózisának mérésére 
csaknem kizárólag a nyomszámlálás módszerét al
kalmazzák. Az erre a célra használt magfizikai 
emulziókban (és környezetükben) a gyorsneutro
nok által meglökött protonok útjuk során ionizál
ják (megfeketítik) az ezüstszemcséket, így a ke
letkezett nyomok előhívás után — megfelelő na
gyítás mellett — észlelhetők. A nyomok felületi 
sűrűsége arányos a dózissal, amennyiben a neutro
nok energiája adott. Az energiafüggés jelentős, pl. 
Kodak NTÁ típusú filmnél 0 , 8  és 14 MeV között 
egy közepes érzékenységtől +70% az eltérés [0], 
További hibaforrás az ún. fading. Ha a besugárzás 
és előhívás között hosszabb idő telik el — a kli
matikus körülményektől függően — a nyomok egy 
része elhalványodik, eltűnik. Ezért a nyomfilme
ket gyakran (hetenként, kéthetenként) cserélik, és 
nedvesség álló műanyag fóliába csomagolva hasz
nálják. Hátránya még a módszernek, hogy 0,5 R- 
nél nagyobb szimultán y-dózis okozta háttér a ki
értékelést megnehezíti, ill. lehetetlenné teszi.

Űjabban szilárdtest nyomdetektorokat dolgoztak 
ki [1 0 ], melyekben neutronok hatására létrejövő 
magreakciók termékei (pl. alfa-részecskék, hasad
ványok) hoznak létre nyomokat. Ezek lúgban ma
ratva „hívhatók elő”, és az emulziós nyomokhoz 
hasonlóan mikroszkóp segítségével észlelhetők. 
Előnyük, hogy nincs fadingjük, és a y-sugárzásra 
érzéketlenek. Hátrányuk, hogy érzékenységük el
marad a magfizikai emulziókétól.

Nagy neutrondózisok mérésére (pl. sugárbaleset 
alkalmával) aktivációs detektorokat használnak. 
Ezek nagy hatáskeresztmetszetű, y-, vagy ^-su
gárzással, megfelelő felezési idővel bomló anyagok,

3 .  á b r a  T L -d o z im é te r  és k ié r té k e lő  m ű sz e r
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mint pl. Au, In, Cu, P, S, Al, hasadóanyagok. 
Megfelelő kombinációjuk esetén nemcsak a dó
zisra, hanem a neutronok energiaspektrumára is 
lehet következtetni az aktivitásokból. Erre azért 
van szükség, mivel az egységnyi fizikai dózishoz 
tartozó rem-dózis az energiával változik. Egy 
baleseti doziméter leírása, valamint a vele kapcso
latos mérések és számítások találhatók [ll]-ben.

A fentiekben felsorolt személyi doziméterek ál
talában +  10 . . . 30% pontossággal mérik az őket 
ért külső sugárzás dózisát. A kimutatott fizikai 
dózis természetesen nem azonos az emberi szerve
zetet károsító hatás mértékével, melynek kiszá
mítására a sugárzás fajtájától, energiájától és 
egyéb tényezőktől függő korrekciókat kell alkal
mazni.

A FIZIKA TANÍTÁSA

AZ ELEKTROMÁGNESES TÉR VEKTORAIRÓL

/. Bevezetés. Az elektromosság tanában alapvető jelentő
ségűek az elektromos és mágneses erőtei'et, ül. általáno
sabban az elektromágneses teret jellemző vektorok, és 
ezért talán nem felesleges, ha az elektromosság tárgy
körével foglalkozó jelen ankét kezdetén áttekintjük e 
vektorok értelmezésének módjait, fizikai jelentésüket és 
legfontosabb tulajdonságaikat, mintegy felelevenítésként, 
mert az elmondandókat vagy azok legnagyobb részét 
tisztelt hallgatóim bizonyára ismerik.

A kérdéses vektorok, amelyeknek jelölése lényegében 
egységes, elnevezésük viszont már kevésbé, a következők: 
az E elektromos térerősség, a D (d i) elektromos eltolódás 
vagy eltolás (más néven elektromos gerjesztettség, fluxus
sűrűség vagy indukció), a H mágneses térerősség (mágneses 
gerjesztettség), a B mágneses indukció (mágneses fluxus
sűrűség), a J elektromos áram sűrűség, továbbá — főleg 
korpuszkuláris, mikrofizikai jellegű meggondolásokban — 

a P elektromos polarizáció és az M mágnesezettség 
(mágneses polarizáció). A többféle elnevezés részben 
történeti okokból, részben pedig abból származik, hogy 
— mmt azt látni fogjuk — bizonyos vonatkozásban E- 
nek a H és D-nek a B, más vonatkozásokban viszont 
E-nek a B és H-nak a D felel meg, és e megfeleléseket 
sokan már az elnevezésekben is kifejezésre kívánják jut
tatni (egyes szerzők oly mértékben, hogy a H-t hívják 
mágneses indukciónak és a B-t mágneses térerősségnek). 
Mi megmaradunk a fent kiemelt és a magyar szabvá
nyokkal (MNOSZ 4900 — 55) összhangban levő elneve
zések mellett.

Az elektromos és mágneses vektorok többségének ér
telmezésében két lényegesen különböző felfogás érvénye
sül aszerint, hogy a jelenleg leginkább alkalmazott két 
mértékrendszer közül melyiket vesszük alapul, a Gauss- 
féle CGS-mértékrendszert-e, amelyet az atomfizikai és az 
elméleti fizikai szakirodalom túlnyomó részében hasz
nálnak, vagy pedig az MKSA-mértékrendszert, amely az 
elektrotechnikában szinte kizárólagossá vált, és elektro
mos vonatkozásban megfelel a méter, kilogramm, secun
dum és amper mellett a kelvin-fokot és a candela-t alap
mértékegységül választó, 1958 óta sok országban tör
vényerőre emelt nemzetközi vagy Sí-mértékrendszernek 
(Systeme Internationale). Az MKSA-rendszerről meg-

Előadás az Országos Középiskolai Fizikatanári Ankó- 
ton, Szegeden, 1969. április 10-én.
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Budó Ágoston 
József Attila Tudományegyetem 

Kísérleti Fizikai Intézete

jegyzendő, hogy mivel az elektromosságtan egyenleteiben 
a tömeg igen ritkán, az elektromos feszültség viszont 
nagyon gyakran fordul elő, az elektrotechnikában a le
származtatott egységek megjelölésében az m, s, A alap
egységek mellett rendszerint nem a kg-ot, hanem a 
feszültség egységét, a voltot (V) veszik, azaz tulajdon
képpen a VAMS-egységrendszert használják (a mérték- 
rendszer továbbra is az MKSA, mert a nemzetközileg 
lerögzített alapmértékek a m, kg, s, A).

Ma már aligha vitatható, hogy fizikusnak, fizikatanár
nak mindkét mértékrendszerben, a CGS- és az MKSA- 
(ill. VAMS-) rendszerben egyaránt tájékozódni kell tudnia, 
és ismernie kell a megfelelő két különböző szemléletet 
vagy felfogást is, amelyet a továbbiakban röviden „CGS- 
felfogásnak” és ,,MKSA-felfogásnak” fogunk nevezni. 
Egy tudományos monográfia vagy publikáció természe
tesen választhat a kettő közül, az viszont — és erre 
talán érdemes itt a figyelmet felhívni — bizonyos zavart 
okozhat, hogy egyébként igen jó szaklexikonok az elekt
romosságtan címszavainak egy részét az egyik, más ré
szét a másik felfogásban, erre vagy a mértékrendszerre 
való utalás nélkül dolgozzák fel, holott most és a közel
jövőben kizárólagosságra egyik felfogás sem tarthat 
igényt.

Sajnálatos módon az elektromosságtannak olyan, 
induktív jellegű felépítése, amely logikai és didaktikai 
szempontból mindkét mértékrendszernek vagy felfogás
nak egyaránt jól megfelelne, nemigen lehetséges. Most 
a felépítésben csak a kiindulást tekintve, a CGS-felfogás- 
ban természetesnek látszik a tárgyalást az elektrosztati
kával kezdeni, és — kellő előkészítés után — a kétségte
lenül legalapvetőbb elektromos mennyiségnek, a töltésnek 
az egységét az F  =  kQJiJr- Coulomb-törvény alapján, a 
legegyszerűbb k =  1 megállapodással lerögzíteni [ez az 
egység az 1 frankiin (Fr) =  I cm3/2 g 1/'i s -1]. A Coulomb- 
törvény az elektrotechnikában kevéssé, az atomfizikában 
viszont nagyon is jelentős, és bár önmagában tápot 
adhat a túlhaladott „távolbahatási szemléletre”, meg
felelő interpretálással éppen az erőtér fogalmát világít
hatja meg egy igen egyszerű konkrét példával, ti. a 
ponttöltés erőterével. Az MKSA-, ill. a VAMS-rendszer 
szempontjából viszont a következetes felépítés az áram
erősség fogalmának és egységének, valamint a feszültség 
fogalmának és egységének mielőbbi bevezetését kívánja 
meg, hogy azután valamennyi más elektromos és mág-
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tleses mennyiség egysége az amperra, voltra, méterre és 
másodperere legyen visszavezethető. Mindkét fajta, ön
magában következetes felépítésre a tankönyvirodalomban 
számos példa található. A harmadik, vegyesnek nevez
hető felépítési mód, amelyet didaktikai szempontokból 
indokoltan a gimnáziumi tankönyv is követ, az MKSA- 
rendszer kötelezőként való elfogadása mellett is a Cou
lomb-törvényből indul ki, és az 1 coulomb (C) töltés
egységet az IC «á 3.109Fr, ill. a k 9.J0’ Nm!/C3 meg
állapodásra való hivatkozással rögzíti le (pontosabban 3 
helyett a c fénysebesség számértékében szereplő 2,9979 
tényező, 9 helyett 2,99792 veendő). Ezt a k értéket az iro
dalomban— későbbi fontos összefüggések alakjának egy
szerűsítése céljából — az 1/4ji£0 alakban írják, s így a 
Coulomb-törvény skaláris alakja a két mértékrendszerben, 
ha, a közeg vákuum:

F  =  Q &  (CGS), ill. F  =  J L - (MKSA), ( la -b )  

ahol

1 1 C2 _  1 As
f° 4 ji& ~  4 jt• 9 • 10s Kirf 4ji-9-109 Vin

az ún. influenciakonstans vagy ,,a vákuum dielektromos 
állandója” . (2)-ben tekintetbe vettük, hogy a VAMS- 
egységrendszerben 1 C =  1 As és 1 N  =  1 YAs/m.

2 .  A z elektromos vektorok, a) Az elektromos térerősséget 
a CGS- és az MKSA-felfogásban egyformán értelmezik, 
többnyire azokra a mérésekre hivatkozva, amelyek szerint 
az elektromos tér valamely P  pontjában elhelyezett kis 
méretű és kis Q töltésű próbatestre — e testnek és töltésé
nek elegendő kicsinynek kell lennie, mert különben a 
vizsgálandó erőtér az influencia miatt lényegesen módo
sulhat — elvileg bármilyen közegben a Q-val arányos 
F erő hat:

F =  QE. (3)

Az E tehát erő/töltés dimenziójú mennyiség, amely 
irány és nagyság szerint megadja a tér tekintetbe vett P  
pontjába képzelt pozitív egységnyi töltésre ható erőt. 
(3)-ból E CGS-egysége az 1 dyn/Fr =  1 cm-1/2 g1/2 s -1, 
MKSA-egysége az 1 N/As =  1 V/m (1/3) • 10 ~4 CGS- 
egysóg. Az E vektor vagy vektortér a jól ismert módon 
az elektromos erővonalakkal vagy E-vonálakkal szemlél
tethető.

A (3) definíció alapjául szolgáló mérési eljárás pontos
sága, sőt lehetősége is erősen korlátozott, ti. a mérés 
általában csak időben változatlan erőtér és gáznemű vagy 
folyékony közeg esetében végezhető el (tetszőleges közeg
re való általánosításáról 1. alább). Ennek ellenére a (3) 
értelmezés, mivel az abból levonható következtetéseket 
a tapasztalat minden tekintetben igazolta, egészen álta
lános érvényűnek fogadható el. A későbbiek kedvéért itt 
említjük meg azt a (3)-ból könnyen levezethető tételt, 
hogy homogén elektromos tér az elektromos dipólusra, 
azaz egymástól l távolságban egy j-Q  és egy —Q pont; 
töltésből álló merev rendszerre, amelynek momentumán 
a negatív töltéstől a pozitív felé mutató me =  \ Q | 1 
vektort értjük,

Mr  = ra,xE (nagyság szerint M t =  meE  sin ff) (4)
forgatónyomatékot fejt ki.

A gyakorlatban a térerősséget rendszerint nem (3) 
alapján, hanem két alkalmas pont közti U feszültség 
mérésével határozzák meg, pl. az U feszültségre feltöltött 
lapos síkkondenzátor egymástól l távolságra levő leme
zei között uralkodó homogén erőtérben E nagysága:

Ez a mérőmódszer — amelyre közvetlenül utal az E-nek 
V/m egysége — messzemenően általánosítható, lényegé
ben úgy, hogy a vizsgálandó erőteret a kérdéses helyen 
alkalmasan elhelyezett és megfelelő feszültségű kis sík- 
kondenzátor erőterével helyettesítjük, ill. kompenzáljuk.

Az előbb említett feszültség a térerősséggel általánosan, 
definíció szerint úgy függ össze, hogy a B  és A pontok

B
közötti feszültség az E vonalintegrálja: U =  —- j Es ds

A
(Es az E-nek a ds vonalelem menti komponense), azaz a 
dimenziótól eltekintve az a munka, amelyet az elektro
mos erők ellenében kell végeznünk, míg a pozitív egység
nyi próbatöltést megadott úton az M-ból a B -be visszük. 
Ha egyelőre a nyugvó elektromos töltésektől származó 
elektrosztatikai erőtérre szorítkozunk, ennek mérésekkel 
ellenőrizhető fontos tulajdonsága, hogy a í é s i  pontok 
közti feszültség az yl-ból /1-be vezető úttól független, 
más szóval bármely zárt görbe mentén végzett munka, 
ill. E-nek zárt görbe menti integrálja, a (|> Esds „elektro
mos körfeszültség” zérus. Ez az energia megmaradásának 
elvéből is következő, bármilyen közeg esetére érvényes 
tétel az elektrosztatikai tér egyik alaptörvénye:

j>Es ds =  0 , (6)

amely szemléletesen azt jelenti, hogy az elektrosztatikai 
erőtérben nincsenek zárt erővonalak, ez a tér örvény
mentes tér.

b) Az elektromos eltolódás (D). A CGB-felfogás szerint 
a vákuumban fennálló elektromos erőteret teljesen jellemzi 
az E vektor, tehát másik vektor bevezetése felesleges. 
Vákuumban az E-nek (ü) mellett további fontos tulajdon
sága van, amely annak a Coulomb-törvényből azonnal 
következő egyszerű és szemléletes kijelentésnek az álta
lánosítása, hogy egy pozitív Q ponttöltésből 4.-t Q számú 
£7-vonal indul ki, és lép át a Q köré írt gömbfelületen. 
Az általánosítás úgy szól, hogy vákuumban az E vektor
nak egy tetszőleges /  zárt felületen átmenő fluxusa — 
szemléletesen az f-en át kilépő /7-vonalak száma, mate
matikai alakban az E-nek az /-re kiterjesztett integrálja, 
§ E ndf, ahol En az E komponense a df felületelem n 
külső normálisa irányában — egyenlő az /-en belül levő 
töltések algebrai összegének áir-szeresével: § E ndf =  
=  íj iEQ i (Gauss tétele). Ha most változatlan töltések 
mellett a teret, speciálisan pl. egy síkkondenzátor -\-Q és 
—Q töltésű lapjai közötti térfogatot vákuum helyett 
valamely homogén és izotrop szigetelő közeg vagy di
elektrikum tölti ki, akkor a tapasztalat szerint a térerősség 
az előzőnél a közegre jellemző e faktor arányában kisebb 
lesz (amint azt pl. a kondenzátor esetében a lapok közti 
feszültségnek elektromóterrel való megmérése mutatja). 
Következésképpen a Gauss-tétel előbb felírt alakja ál
talánosan nem az E vektorra, hanem a D =  t'E-vel 
értelmezett D vektorra érvényes, ahol r a közeg (relatív) 
dielektromos állandója; vákuumban (e =  1) D azonos 
E-vel.

Az MKSA-felfogás szerint D az E-től már vákuumban 
is lényegileg különböző mennyiség, nevezetesen — a 
töltésekre kifejtett erőhatásra mérvadó E-vel szemben — 
—az elektromos erőtér töltésmegosztó vagy influáló ha
tásának a mértéke. D a következő mérési eljárással értel
mezhető (1. ábra). A két egyforma, szigetelő nyéllel el
látott vékony A  és B  fémlemezkét helyezzük el egymás
hoz szorítva a mérendő elektromos tőrben, pl. síkkonden
zátor lapjai között az E -vonalakra merőlegesen. Ha a 
lemezeket még az erőtérben szétválasztjuk, az influencia 
miatt a két lemezen ellentétes előjelű és egyenlő Q nagy
ságú töltés jelenik meg, amelyet a lemezeknek az erő
térből való eltávolítása után elektromóterrel vagy ballisz
tikus galvanométerrel megmérhetünk. AQ-nak és a lemez 
/  felületének hányadosa definíciószerűen az (izotrop kö
zeg esetén E-vel egyirányú) D vektor abszolút értéke: 
D  =  Q/f, egysége az 1 As/m2. A gondos mérések szerint 
D arányos az E-vel, éspedig — amint az egyébként a 
Coulomb-törvény felírt két alakjából is következik — 
vákuumban D =  e0E, e dielektromos állandójú homogén 
és izotrop közegben pedig D =  ee0E.

A fentiek alapján a D vektor legfontosabb tulajdon
sága és egyúttal az elektrosztatikai tér másik alaptörvénye:
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J; Dndf =  íti 2 Qj =  iji \ q dV  (CGS),
/ v

ill. |  Dndf =  2  =  f e dV  (MKSA), (7a -b)
1 V

amelyben 2 Q r t, az /  felület körülzárta V térfogatban 
levő töltések összegét, a q =  dQ/dV térfogati töltéssűrűség 
F-re kiterjesztett integráljával fejeztük ki. (7a—b) szem
léletesen azt jelenti, hogy a D vektor forrásai a Qi (valódi) 
töltések: a ű-vonalak a pozitív töltésekből indulnak ki, 
és a negatív töltésekben végződnek, e dielektromos állan
dójú izotrop közegben a D és E közti összefüggés:

D =  rE (CGS), ill. D =  £e0E (MKSA). (8 a -b )

A (ü) és (7) alaptörvényekből kimutatható, hogy két 
különböző közeg határfelületének átlépésénél E érintő
leges komponense (Et) és D normális komponense (Dn) 
változatlan marad (En és J)t viszont „ugrást szenved”). 
Elvileg ez teszi lehetővé E és D mérését az anyag belsejé
ben: ha pl. a síkkondenzátor lemezei közt levő szigetelő
ben az erővonalakkal párhuzamosan egy hosszú és kes
keny, cső alakú üreget vágunk (2. ábra, a), akkor ebben 
a hosszirányú üregben, tehát vákuumban pl. egy próba
töltéssel megmérhető E térerősség megegyezik az anyag
ban (az üreg melletti A  pontban) fennálló térerősséggel, 
a keskeny b haránt irányú résben az említett módon meg
mérhető D eltolódás pedig egyenlő az anyagban (a B 
pontban) fennálló eltolódással. [Az ábrán az a és b 
üregek 1 és 2 határlapjainál megjelölt -j- és — polarizá
ciós töltésekről a c) pontban szólunk.]

c) Az elektromos polarizáció vektorának (P) bevezetése 
céljából hivatkoznunk kell arra a korpuszkuláris jellegű 
felismerésre, hogy elektromos térben egy szigetelő anyag 
molekulái (pontosabban az ún. nempoláris molekulák) 
a kétféle töltés ellentétes irányú eltolódása folytán di
pólusokká válnak, vagy ha már erőtér hiányában, szer
kezetüknél fogva is dipólusmomentummal rendelkeztek 
(poláris molekulák), e momentumok az erőtér irányító 
hatására többé-kevésbé a tér irányába állnak be. Mindkét 
esetben a számunkra most lényeges eredmény a 3. ábrán 
vázolt modellel szemléltethető: a kondenzátorlapok közti 
szigetelő belsejében „dipólusláncok”, a szigetelőnek a 
pozitív (negatív) töltésű fémlappal szomszédos határ
felületén pedig negatív (pozitív) „polarizációs töltések” 
alakulnak ki: ebben áll a szigetelők polározódása. Legyen 
a polarizációs töltés nagysága Qp, ennek a felületegységre 
vonatkoztatott része P  =  Qp/f. Ekkor az l hosszúságú és 
V — fi térfogatú hasábnak m =  Qpl — Pfl =  P V  nagy
ságú dipólusmomentuma van; vektoriálisan m =  PF, 
ha P-t az 1 irányába, a negatív polarizációs töltéstől a 
pozitív felé irányuló vektornak tekintjük. így  P =  m/F 
(általánosabban dm/dV) a polározott dielektrikumnak a 
térfogategységre vonatkoztatott dipólusmomentuma, azaz 
igen egyszerű molekuláris jelentésű mennyiség, amely 
E-hez és D-hez hasonlóan a helynek és az időnek a függ
vénye lehet.

A 3. ábra alapján azt mondhatjuk, hogy a Q töltésű 
kondenzátorlap felületegységéről a keskeny „vákuum
résbe” a CGS-felfogás szerint in  Q/f = D  számú D- és 
egyúttal A'-vonal lép ki, ezek közül azonban 4ji Qp/f — 
— ó:7i P  számú A-vonal mindjárt a szomszédos negatív 
polarizációs töltésekben végződik (ill. „dipólusláncként” 
folytatódik), úgyhogy a dielektrikum belsejébe felület
egységenként csak E  =  D — 4n P  számú Ä-vonal jut. 
Hasonlóan alkalmazva az MKSA-felfogást is, azt kapjuk, 
hogy a D, E, P vektorok közti összefüggés:

D =  E +  4ji P (CGS), ill. D =  r0E +  P (MKSA); (9 a -b )

szemléletesen, a szigetelőben a H-vonalak az A'-vonalak
ból és a dipólusláncok sűrűségére jellemző F-vonalakból 
tevődnek össze. (9a) a 2. ábrára való hivatkozással a 
következőképpen is belátható. A dielektrikumban a D 
és az E közti különbség abból származik, hogy a hossz
irányú a üreg középpontjában az igen kis területű 1 és 2 
vóglapoknál fellépő polarizációs töltések hatása elhanya
golható, viszont a haránt irányú b rés f  területű 1 és 2 
véglapjainál jelentkező Qp =  Pf' és —Qp =  —P f  pola
rizációs töltések (egy síkkondenzátorhoz hasonlóan) a 
résben 4tc QpH' — 47iP nagyságú és az E-vel egyirányú 
térerősséget létesítenek, amely hozzáadódik E-hez, és 
így D =  E +  4jiP. Hasonlóan kapjuk (9b)-t is. A P-nek 
az E-vel való kapcsolatát a P4=  % E (CGS), ill. P =  ^'t0E 
(MKSA) egyenlettel értelmezett ■/, ill. ■/' elektromos szusz- 
ceptibilitás közvetíti; ez a főleg mikrofizikai meggondolá
sokban szereplő anyagállandó az e relatív dielektromos 
állandóval (8a—b) miatt az e =  1 -j- ill. £ = ! - { - / , '  
kapcsolatban van.

d) Az áramsűrűség vektora (J) mindkét felfogásban 
áramerősség/terület dimenziójú mennyiség, amely meg
adja, hogy a vezető közeg tekintetbe vett helyén a J 
irányában az idő- és a felületegységre vonatkoztatva 
mekkora töltés halad át. Egy tetszőleges /  felületen át-
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folyó áram erőssége (/) a J-nek az f-en átmenő fluxusa: 
I  =  tj) J ndj, speciálisan / keresztmetszetű lineáris veze
tőre I  =  J /. Izotrop közeg esetén a J, amint az Ohm 
törvényéből következik, arányos a térerősséggel:

J =  » E ,  (10)

ahol a a közeg fajlagos elektromos vezetőképessége.

3. A mágneses vektorok, a) A mágneses térerősség (H) 
értelmezését és mérését a CGS-felfogásban általában arra 
a tapasztalatra alapozzák, hogy a (homogén) mágneses 
tér egy alkalmasan elhelyezett kis mágnestűre olyan 
forgatónyomatékot fejt ki, amely — bizonyos feltételek 
teljesülése mellett — egy csak a tűre és egy csak az erő
térre jellemző mennyiség szorzatával adható meg, épp
úgy, mint az elektromos térnek az elektromos dipólusra 
kifejtett (4) forgatónyomatéka. Ennek megfelelően ír
hatjuk:

M/  =  m X H (nagyság szerint M j =  mH sin#), (11)

ahol m a tűnek a déli pólustól az északi felé irányuló 
mágneses (dipólus jmomentuma, H a mágneses térerősség. 
A mágnestű, ha súlypontja körül szabadon foroghat, 
végül is „beáll” a H irányába, s így közvetlenül mutatja 
a tű helyén uralkodó térerősség irányát. H és m nagysága 
is megállapítható, lényegében a Gauss által a földmág
neses térerősség vízszintes komponensének meghatározá
sára kidolgozott módszerrel, amelyre itt csak vázlatosan 
utalunk: a megfelelően felfüggesztett mágnestűt a H 
irányából kissé kitérítve, megmérjük a forgási rezgéseket 
végző (ismert 0  tehetetlenségi nyomatókú) tű T  lengés
idejét, majd megmérjük azt az a szöget, amellyel egy 
másik kis mágnestű elfordul a H irányából akkor, ha az 
előbbi mágnestűt tőle r távolságban, a H irányára merő
legesen helyezzük el. A két mérés után H és m a megfe
lelő — az elektrosztatikából értelemszerűen átvehető — 
formulákból adódik, f f  az 1 cm~1/2 g1/2 s _1 =  1 oersted 
(Oe) egységben. A formulák természete miatt azonban 
[pl. H =  (2nfT) í'2tí/r3 tg a] igen bonyolult lenne meg
fogalmazni, hogy mit értünk H és m egységén. Ebben és 
sok más tekintetben is lényegesen egyszerűsíthető a 
kifejezésmód, ha a mágneses momentumot — a mágnesség 
és az elektromosság közötti ama alapvető különbség 
ellenére, hogy nincsenek valódi, azaz egymástól elválaszt
ható, a kétféle elektromos töltésnek megfelelő mágneses 
töltések — úgy tekintjük, mintha ez a momentum in =  
=  pl-nek megfelelően két, egymástól 1 távolságban kon
centrált, fiktív p  és — p  „mágneses töltéstől” vagy „pólus
erősségtől” számláznék. Kísérletileg egy „magában álló 
mágnespólus” bizonyos közelítéssel megvalósítható egy 
hosszú és vékony mágnesrúddal, ti. ennek egyik pólusa 
közelében a másik pólus hatása már alig számottevő. Az 
ilyen mágnespólusok közötti erőhatásra vonatkozó F =  
=  k'p^pjf1 mágneses Coulomb-törvény alapján a k' — 1 
megállapodással lerögzíthető a póluserősség CGS-egysége 
(1 cm3/2 g1/2 s _1erőssógű az a pólus, amely 1 cm távolság
ban levő ugyanilyen pólusra vákuumban 1 dyn erőt 
gyakorol), ezzel pedig a (3)-mal analóg F =  pH  alapján 
adódik a H egysége (1 oersted erősségű az a tér, amely az 
egységnyi erősségű pólusra 1 dyn erővel hat), továbbá 
(ll)-ből egységnyi az a mágneses momentum, amelyre 
1 Oe erősségű tér & =  90° esetén 1 dyn cm forgatónyo
matékot fejt ki.

Az MKSA-felfogásban a H fogalmát és egységét több
nyire az alábbi kísérlet alapján vezetik be. Átmérőjéhez 
képest hosszú (vízszintes tengelyű) tekercs belsejébe tor
ziós szálon függő kis mágnestűt helyezünk, pl. úgy, hogy 
a tű a tekercs tengelyére merőlegesen legyen; a föld- 
mágnesség befolyásától az egyszerűség kedvéért most 
eltekintünk. Ha a tekercsbe áramot bocsátunk, a tű — 
amely a mágneses térnek csak a jelzésére szolgál — el
fordul, de a torziós fejnek egy közvetlenül leolvasható a 
szöggel való elesavarásával visszavihető eredeti helyze
tébe. Az a szög nyilván mértéke annak a hatásnak (for- 
gatónyomatéknak), amelyet a tekercs belsejében fenn
álló mágneses tér az adott tűre az adott helyzetben ki
fejt. Különböző I  áramerősségek, majd különböző n

menetszámú és l hosszúságú, de átmérőjükhöz képest 
mindig hosszú tekercsek esetén megmérve az a szöget, 
azt találjuk, hogy az említett hatás — függetlenül a 
teret kitöltő homogén és izotrop közeg anyagi minőségé
től — kizárólag az nlfl mennyiségtől függ, tehát ez utóbbi 
a tekercsen belüli homogén mágneses teret jellemző H 
térerősség nagyságának mértékéül választható:

nTH  =  - ~  (MKSA); (12)

H iránya a tekercs tengelyének a „jobbcsavar-szabály” 
szerinti iránya. A fenti összefüggés a H-t egyelőre csak 
egy hosszú tekercs belsejében értelmezi, de az értelmezés 
bármilyen mágneses térre általánosítható a következő 
kompenzációs mérőmódszer alapján. Az erőtér kérdéses 
P  pontjának környezetében hosszúkás kis tekercset he
lyezünk el, majd a tekercs irányát és az átbocsátóit 
áram erősségét addig változtatjuk, míg a P  pontba füg
gesztett mágnestű semmilyen erőhatást sem jelez; ekkor 
a mérendő térerősség nyilván ellentétesen egyenlő a 
tekercstől származó, ismert irányú és nagyságú (H  =  
=  nlfl) térerősséggel. (12) értelmében a H MKSÁ-egysége 
az 1 amper(menet)/méter =  1 A/m, amely 4,i • 10 _3 oers- 
tednek felel meg.

Ha egyelőre a nyugvó permanens mágnesektől (nem 
elektromos áramoktól) származó magnetosztatikai erőtérre 
szorítkozunk, ennek mérésekkel ellenőrizhető fontos tu
lajdonsága, hogy bármilyen közeg esetén a H-nak tetsző
leges zárt görbe menti integrálja zérus. Ez a magnetoszta
tikai tér egyik alaptörvénye:

<|> Hsds — 0 , (13)

azaz a magnetosztatikában nincsenek zárt //-vonalak, itt 
a H vektor tere örvénymentes tér.

b) A mágneses indukció (B) a COS-felfogás szerint 
vákuumban azonos a H-val, valamely homogén és izotrop 
közegben pedig B =  pH. vagy általánosabban B =  
=  H -j- 4ji M (1. alább); dimenziója azonos a H-éval, 
egységét mégis gauss-nak (G) hívják. Az MKSA-felfogás- 
ban B a H-tól már vákuumban is különböző mennyiség, 
amely — elvileg tetszőleges homogén és izotrop közeg
ben — a következő mérési eljárással értelmezhető. Ho
mogén és az egyszerűség kedvéért vízszintes irányú 
mágneses térbe (pl. áramot vivő hosszú tekercs belsejébe) 
helyezve egy torziós szálra felfüggesztett kicsiny, áram 
átjárta drótkeretet, azt tapasztaljuk, hogy a keret síkja — 
a szál csavaratlan állapota esetén — meghatározott hely
zetbe (példánkban a tekercs tengelyére merőlegesen) áll 
be. Azt az irányt, amelybe ekkor a keretnek a „jobb- 
csavar” szerinti normálisa mutat, választjuk a B irányá
nak. Ha a torziós szál elesavarásával a keretet <p =  90°- 
kal elfordítjuk, a keretre forgatónyomaték (Mj) hat, 
amelyet a mechanikából ismert módon megmérhetünk. 
A különböző I  áramerősségekkel és különböző /  területű 
keretekkel végzett mérések szerint a 90°-os helyzetben 
fellépő forgatónyomaték arányos //-fel (n menetszámú 
keretnek <p szöggel való elfordítása esetén n lf  sin <p-ve 1), 
azaz

Mf  =  E lf  (MKSA). (14)

A mágneses térre jellemző B  arányossági tényező definí
ciószerűen a B mágneses indukció nagysága. (l4)-ből lát
hatóan B MKSA-egysége az 1 Nm/Am2 =  1 VAs/Am2 =  
=  1 Vs/m2 =  1 tesla (T) =  104 gauss. [Egy gyakoribb, 
de már az indukció jelenségét felhasználó mérőmódszer- 
nél nem bocsátunk áramot a drótkeretbe, hanem a bal
lisztikus galvanométerhez kapcsolt keretet az emített 
alaphelyzetből a síkján átmenő tengely körül 90°-kal 
gyorsan elfordítjuk, és megmérjük az indukció jelensége 
miatt keletkezett RQ „feszültséglökést” Vs egységben 
(R az egész áramkör ellenállása, Q a ballisztikus galvano- 
métei’en áthaladt töltés). Az indukciós törvényből ki
mutathatóan fennáll: RQ =  Bf. Ez és az előző módszer 
is közvetlenül a Bf — 0  indukciófluxust adja meg, amely
nek — és egyúttal a p  póluserősségnek — az MKSA-egy
sége az 1 Vs =  1 weber (Wb).] A B-nek (14)-gyel egyen
értékű, habár közvetlen mérésre nemigen alkalmas de-
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finíciói: a mágneses tér egy v sebességgel mozgó Q töltésre, 
ill. az I  áram átjárta kis ds vezetődarabra

F =  Qv X B. ill. dF =  I  ds X B (MKSA) (14a —b)
erőt fejt ki; a CGS-rendszerben F =  (Q/c)vX  B, ill. 
dF =  (I/c)ds X B.

Egy mágneses erőtér ugyanazon helyén megmérve a 
H-t és a B-t, vákuumban a B és a H között szigorú ará
nyosság mutatkozik, nevezetesen B =  /jl(II. ahol

Vo = 4 n ■ 10-’Am ( 15)

az ún. indukciókonstans vagy ,,a vákuum mágneses per- 
meabilitása” (az MKSA-rendszerben). Homogén és izot- 
rop közegben a B és H közötti összefüggés:

m =  fifi„m* és p  =  fifi0p*  (MKSA). (21a—b)

Az M =  d m /d V  és M* =  d m * /d V  definíciókból követke
zik — mivel a mágnesezett anyag d V  térfogatának dm. 
ill. dm* momentumává összetevődő elemi mágneses mo
mentumok mindegyike vákuumban levőnek képzelendő 
(ft — 1) — a (19a) alatti M =  /í „ M* kapcsolat. Általában 
mindazok az egyenletek, amelyek a mágnesezettséget, 
mágneses momentumot vagy a póluserőssóget tartalmaz
zák, (21a —b)-nek megfelelően — az MKSA-rendszeren 
belül is — kétféle alakban szerepelhetnek, így pl. az 
általános esetben (fi 1) a mágneses Coulomb-törvény 
kétféle alakja:

F = 1

4 nfi/i„ r2
PiP-2 óa F  = m  PiP*

4 71 (MKSA). (22a—b)

B =  fiH (CGS), ill. B =  fi/i0H (MKSA), (16a-b )

ahol fi a közeg anyagi minőségére jellemző (relatív) 
mágneses permeabilitás.

A  B vektornak egy tetszőleges zárt f felületre képezett 
fluxusa, (j) Bndf a (7) alatti elektrosztatikai törvény ana
lógiájára megadná az /-en belüli „póluserősségek” al
gebrai összegét, amely azonban a kétféle póluserősség 
szétválaszthatatlansága miatt zérus. Ez a B vektornak 
a legfontosabb, a tapasztalat által igazolt tulajdonsága 
a magnetosztatikai tér másik alaptörvénye:

§ B ndf =  0 ;  (17)
/

szemléletesen azt jelenti, hogy a B vektor tere bármilyen 
közegben mindig forrásmentes, azaz a B-vonalak mindig 
zárt görbék, mert hiszen források hiányában sem kezde
tük, sem végük nincsen.

A (13) és (17) törvényekből kimutatható — miként az 
analóg elektromos esetben —, hogy két közeg határfelü
letén a H érintőleges és a B normális komponense foly
tonosan megy át. Elvileg ennek alapján válik lehetővé 
H ás B mérése az anyag belsejében: H a U -vonalakkal 
párhuzamosan vájt hosszirányú üregben. B pedig a B- 
vonalakra merőlegesen vájt haránt irányú résben mérhető 
meg.

c) A mágnesezettség vagy mágneses polarizáció vektora (M) 
a P elektromos polarizációhoz teljesen analóg jelentésű, 
azaz M =  m/V vagy pontosabban dm/dV  az anyag tér
fogategységének a mágneses momentuma, amelynek
összefüggése a H és B vektorokkal:
B =  H +  4n M (CGS), ill. B =  ,u0H +  M (MKSA).(18a-b)

Az M és H közti kapcsolatot az M =  «H (CGS), ill. M =  
=  x'fi0K  (MKSA) egyenlettel értelmezett, az anyagra 
jellemző x, ill. x' mágneses szuszceptibilitás közvetíti; (18) 
és (16) miatt fi =  1 +  4ax, ill. ft =  1 +  x'.

Újabban az MKSA-rendszerben sokan különbséget 
tesznek a fenti módon értelmezett M vektor és az

MM* =  — vagy B = /t0(H +  M*) (19a—b)
f*o

egyenlettel definiált M* vektor között, és az egyiket — 
nem egységesen — mágnesezett ségnek, a másikat mágneses 
polarizációnak nevezik (az egyiket rendszerint M-mel, a 
másikat I-vel jelölve); M a B-vel, M* a H-val azonos 
dimenziójú. Megkülönböztetésük arra vezethető vissza, 
hogy míg a H és B jelentése ma már egyértelműen rög
zített, az m mágneses momentumra és következésképpen 
a p  póluserősségre is kétféle definíció használatos. Az 
egyik, (11) alatti értelmezés szerint a fi relatív permeabi- 
litású homogén és izotrop közegbe ágyazott kis mágnes- 
rúdra a mágneses térben ható forgatónyomaték:

M< =  m X H ,  a másik értelmezés szerint M.= m* X B .
(20a—b)

B =  |íí|ií0H miatt a kétféleképpen értelmezett mágneses mo
mentum (ni, m*) és póluserősség (p - m/l, p* =  m*/l) 
közötti összefüggés:

További példaként említhető az I erősségű árammal át
járt, /  területű áramhurok vagy általánosabban nf menet
felületű tekercs mágneses momentumának nagysága: 
m =  fifi0nfl, ill. m* =  n fl. (A fenti egyenletekben — 
amelyeknek kétféle alakja a jelölésbeli megkülönböztetés 
hiányában zavaró lehet — a gyakorlatilag számításba 
jövő esetekben fi 1-nek vehető, mert a mágneseket vagy 
az áramvezetőket körülvevő nem ferromágneses közegek 
permeabilitása az 1-től csak igen kevéssé különbözik.)

4. Az elektromos és a mágneses vektorok kapcsolata; a 
Maxwell-egyenletek. Az előzőkben az E, D. H. B vektorok 
értelmezésénél kiemeltük az elektro- és a magnetosztati
kai tér két-két alaptörvényét [(6), (7), (13), (17)]. Az 
általános elektromágneses tér esetében, amikor áram is 
folyik, és a vektorok időben is változnak, a négy egyenlet 
közül a D forrásaira és a B forrásmentességére vonatkozó 
két egyenlet változatlan marad, az E és H örvénymentes
ségét kifejező két összefüggés viszont — amint azt most 
vázlatosan felelevenítjük — az alábbiak szerint módosul. 
Azt a jól ismert tényt, hogy egy vezetékben folyó áram 
zárt mágneses erővonalakat kelt, megfelelő kvantitatív 
alakban a gerjesztési törvény fejezi ki, amelynek értelmé
ben <|> Hsds arányos a zárt g görbe határolta tetszőleges / 
felületen áthaladó vezetési áramok algebrai összegével, 
más szóval a J áramsűrűség /-en átmenő fluxusával: 
(|> Hsds =  (4ji/ c) •, ill. I • [ J ndf a CGS-, ill. az MKSA- 
rendszerben. Maxwell alapvető felismerése szerint azon
ban nemcsak a vezetési áram létesít mágneses örvény
teret, hanem az időben változó elektromos tér, az ún. 
eltolódást áram is, úgy, hogy az előző egyenletekben a J- 
hez hozzáadandó az eltolódási áram sűrűsége is, amely 
pl. abból a feltételből, hogy egy síkkondenzátor feltölté
sekor a vezetékben haladó töltő áramot a lemezek közti 
szigetelőben fellépő eltolódási áram zárt árammá egé
szítse ki, (l/4,i) -, ill. 1 • 0D/9í-nek adódik. Végül §  Esds- 
re vonatkozólag: az indukciós törvény értelmében az idő
ben változó mágneses tér elektromos örvényteret kelt, 
úgy, hogy a ;jj Esds elektromos körfeszültség arányos a 
(nyugvó) zárt görbe határolta f felületen átmenő J Bndf 
indukciófluxus idő szerinti negatív differenciálhányado
sával: (jii/jds =  —(1/c) -, ill. —1 • \ (QBJdt)df. Az imént 
mondottak figyelembevételével kapott két összefüggés 
az első és a második Marwell-egyenlet integrálalakja:

S f f

(j) Es ds =  — J  df (CGS), (23a—b)
g f

az MKSA-rendszerben pedig 1 áll a 4n/c, 1/c, 1/c tényezők 
helyett. A további két Maxwell-egyenletet (7) és (17) 
jelenti.

A fenti integxálalakokból tisztán matematikai úton — 
egy A vektor rotációjának (rőt A) és divergenciájának
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(div A) a vektoranalízisből ismert fogalmát, valamint 
a (J> Asds '=  ̂ rot„A df Stokes-tételt és a A ndf =  j divA dV 
Gauss-tételt alkalmazva — eljuthatunk az egyenletek 
„differenciális” alakjához. Ezek a nyugvó közegek esetén 
egészen általános érvényű Maxwell-féle „téregyenletek”

a Gauss-féle CGS-rend- 
szerben :

az M K S A -rendszerben :

4 jr 1rőt H =  —- J -f - c r
8D
~aí ’ r o t H - í + S , (24)

. „ 1 9B rot E =  — -c bt rot E =  — — , 9< (25)

div D =  4  jiQ 9 div D =  g , (26)
div B =  0 , div B =  0 ; (27)

a kiegészítő, kevésbé általános érvényű „anyagegyenletek" :l

D =  eE, B =  /íH, J=(xE,[D =  ff„E, B = /í/í0H, J=<tE.(28)—(30)

A  differenciális alakú (24) — (27) téregyenletek — mate
matikai szempontból parciális differenciálegyenletek — 
a véges térrészekre vonatkozó integrálalakokkal szemben 
a közeg minden pontjára érvényesek, fizikai jelentésük 
egyébként a megfelelő integrálalakokéval megegyező: 
pl. (25) szemléletesen azt jelenti, hogy bármely P  pontban 
az E vektor örvényerőssége arányos a B vektor P-beli 
értékének az időegységre eső változásával, (26) pedig azt, 
hogy bármely pontban a D vektor forrásbősége arányos 
az ottani q töltéssűrűséggel. A (28) — (30) anyagegyenle
tek korlátozott érvényessége egyebek között pl. abban 
áll, hogy anizotrop közegek esetében általánosabb — 
tenzoriális — összefüggésekkel helyettesítendők.

A tér- és az anyagegyenletek együttesen alkotják a 
teljes Maxwell-féle egyenletrendszert, amely lehetővé 
teszi az elektromos, mágneses és optikai jelenségek rend
kívül széles körének egységes fenomenológiai értelmezését, 
de ennek részletezése természetesen már nem lehet 
feladatunk.

5. A z elektromos és a mágneses vektorok megfelelése. A 
Maxwell-féle téregyenleteknek akár integrál-, akár dif
ferenciális alakjából, valamint más egyenletekből is — pl. 
(9) és (18) összehasonlításából, továbbá két közeg határán 
az E és H érintőleges komponensének, D és B normális 
komponensének folytonos átmenetéből — azonnal ki
tűnik, hogy formailag E-nek H, D-tiek B felel meg; rövid 
jelöléssel: E ~  H, D ~  B. Ezt a formai analógiát a 
vektorok VAMS-egységei is mutatják, ti. egyrészt E és 
H egységei (V/m, A/m), másrészt D és B egységei (As/m2, 
Vs/m2 * *) hasonló felépítésűek: az egymáshoz analóg meny- 
nyiségek egységei abban különböznek, hogy a V és az A 
szerepet cserélnek.2 *

1A D és E, valamint a B és H közötti összefüggés sok
szor az MKSA-rendszerben is a D =  eE és B =  pH 
alakban fordul elő, ekkor azonban e =  ere0 és fi =  firfie 
az anyag „abszolút dielektromos állandóját”, ill. „ab
szolút permeabilitását” jelenti, er és fir pedig a nálunk 
egyszerűen e-nal és fi-ve 1 jelölt relatív dielektromos 
állandót, ill. permeabilitást. — Az r0 és a fi0 nem függet
len egymástól, hanem (2) és (15) szerint e0/i0 =  1/c2 e« 
1/(3.108 m s -1)2.

2 További példák az analóg elektromos és mágneses
mennyiségekre, ill. egységekre: az f 0 influenciakonstans
(As/Vm) és a y 0 indukciókonstans (Vs/Am), a Q töltés (As)
és a p  póluserőssóg (Vs), az me elektromos dipólusmomen
tum (Asm) és az m mágneses momentum (Vsm), a P 
elektromos polarizáció (As/m2) és az M mágnesezettség
(Vs/m2). Az utóbbi három mágneses mennyiségnek a 
(19) —(21)-ben említett másik definíciója esetén [p*(Am)>
m*(Am2), M*(A/m)] az egységek közti analógiák nem 
állnak fenn !

Komoly érvek szólnak azonban amellett, hogy melyebb 
értelemben inkább az E és B, valamint a D és H állítandók 
egymással párhuzamba. Az egyszerűség kedvéért egyelőre 
időben állandó elektromágneses térre szorítkozva, a 
(24)—(27) Maxwell-egyenletek 8D/8í -= 0 és 8B/8í =  0 
miatt pl. az MKSA-rendszerben a

rot E =  0, div B =  0; div D =  g , rot H =  J (31a—d)

egyenletekre egyszerűsödnek. Ezek alapján azt mond
hatjuk, hogy ami az elektromos és a mágneses tér vonat
kozásában egymásnak megfelel, az az E örvénymentessége 
és a B forrásmentessége, továbbá az a körülmény, hogy 
megadott töltések és áramok közvetlenül a D-t és a H t 
határozzák meg. Az utóbbi részletesebben a következőt 
jelenti. Adott töltések és áramok, ba ezeket először vá
kuum, majd e helyett (elegendő nagy kiterjedésű) tet
szőleges homogén és izotrop közeg veszi körül, a két eset
ben ugyanazt a D-t és H-t hozzák létre, vagyis ekkor a 
D ós a H a közeg anyagi minőségétől független vektorok, 
az E és B viszont függnek ettől (konkrétan pl. a -\-Q, —Q 
töltésű kondenzátorlapok közti térerősség e dielektromos 
állandójú anyaggal való kitöltés esetén, mint láttuk, 
e-szor kisebb lesz). Továbbá: a vákuumba, majd külön
böző homogén és izotrop közegekbe ágyazott, v sebes
séggel mozgó Q töltésre ható erő — az E ós B definíciója
ként is tekinthető F =  Q(E -j- v X B) (MKSA) Lorentz- 
erő — akkor független a közegektől, ha ezekben az E és 
a B ugyanaz, nem a H és a D. Röviden összefoglalva: az 
elektromágneses tér töltésekre és áramokra kifejtett erőhatása 
szempontjából közvetlenül az E és B, a töltések és áramok 
létesítette elektromágneses tér szempontjából pedig közvet
lenül a I) és II vektorok a mérvadók. Ezzel függ össze, hogy 
E és B az M KSA -felfogásban hasonló „intenzitásmennyisé
gek”, mint pl. a mechanikai nyomás vagy elektromos 
feszültség, D és H pedig hasonló „kvnrditásmennyiségek”, 
mint pl. egy csőben vagy vezetődróton az időegység alatt 
átáramló folyadék-, ill. töltésmennyisóg. Ilyen tekintet
ben az E és B, másrészt a D és II együvé tartozására a 
VAMS-egységek azáltal utalnak, hogy E és B egységei 
(V/m, Vs/m2) a voltból, a D és H egységei (As/m2, A/m) 
az amperből származnak le.

Az E ~  B és a D ~ H  megfelelést támasztja alá a 
fenomenológiai Maxwell-elmélet korpuszkuláris irányú 
továbbfejlesztését jelentő elektronelmélet is. Az elektron- 
elmélet alapfeltevése, hogy minden anyag pozitív és nega
tív töltésű részecskékből s az ezek által létesített elektro
mágneses térből áll, amelyet csak két vektor, az e elekt
romos ós a h mágneses térerősség jellemez. Az összefüggé
seket e két vektor, a o töltéssűrűség, valamint a töltések 
mozgásából származó konvekciós áram pv sűrűsége kö
zött a feltevés szerint a Maxwell-féle téregyenleteknek a 
(töltések helyétől eltekintve) vákuumra vonatkozó alakja 
adja meg, úgyhogy pl. a CGS-rendszerben [(24) — (27)-ből, 
a J =  pv és a vákuum esetére alkalmazott D =  E =  e, 
B — II =  h helyettesítésekkel] az elektronelmélet alap- 
egyenletei :

1 8e . 4  tirőt h =  — ---- f----- o v , rőt e —
C dt  C C d  t

div e =  4 Tig , div h =  0 ,

1 ah
8í ’
(32) -  (35)

kiegészítve a térfogategysógnyi töltésre vonatkozó erő
nek, a Lorentz-féle erősűrűségnek i  =  g[e -f- (l/c)vXh] ki
fejezésével. Az elektronelmélet egyik fő célkitűzése a 
makrofizikai jellegű E, D, H. B. J vektoroknak, ill. az 
ezeket összekapcsoló e, fi, a anyagállandóknak mikro
fizikai értelmezése. Az anyag belsejében a mikrofizikai 
jellegű e és h vektorok jelentése lényegesen különbözik 
az E, D, . . . vektorokétól: e és h a töltések gyors és bo
nyolult mozgása folytán a hellyel ós az idővel igen gyor
san változnak, a műszereinkkel mérhető E, D, . . . vek
torok változásai viszont sokkal simábbak és lassúbbak, 
mert az utóbbiakban sok töltés átlagos hatása jut ér
vényre. Következésképpen az E, D, . . . vektorokkal nem 
közvetlenül e és h hozható kapcsolatba, hanem e-nek ós 
h-nak (valamint p-nak és g v-nek) megfelelő térfogatra
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és időközre vonatkozó átlagértéke. Ha mármost a felül- 
vonással jelölt átlagértékekre (e, h, g, gr) felírt (32) — (35) 
egyenletek közül a o-1 és ov-t nem tartalmazó másodikat 
és negyediket egybevetjük a második és negyedik Max- 
well-egyenlettel [1. (25) és (27)], látjuk, hogy é =  E, 
h =  B, vagyis az e átlagértéke az E térerősség, h átlagértéke 
viszont a B indukció, tehát ebből a szempontból is az E- 
nek a B felel meg, nem a H. A szóban forgó két egyenlet- 
csoport első és harmadik egyenleteinek összehasonlításá
ból ezután (H és D helyébe bevezetve az M mágneses 
és a P elektromos polarizációt az ismert H =  B — 4,tM 
és D =  E -)- 4ti P egyenletekkel), a ö-ra és gv-re vonat
kozólag fontos, de mostani témánkban mellőzhető követ
keztetések vonhatók le.

Az E és B, valamint a D és H egymáshoz tartozóságára 
a legmeggyőzőbb érvet a relativitáselmélet szolgáltatja.

EGYESÜLETI ÉLET

ANKÉT AZ IPARI FIZIKUSKÉPZÉS PROBLÉMÁIRÓL

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1969. március 19-én 
a Társulat előadótermében ankétot rendezett az ipari 
fizikusképzés problémáiról.

Az ankét összehívásához az alapgondolatot az Eind- 
hovenben (Hollandia) 1968. december 2. és 6. között 
„Fizikus képzése az ipar számára” címen megrendezett 
nemzetközi szeminárium szolgáltatta. E szemináriumon 
hazánk képviselői is tevékenyen résztvettek. A nemzet
közi szeminárium öt szekcióban öt témakörbe csoporto
sítva tárgyalta az ipari fizikusok problémáit és képzését.

Az A szekcióban az előadások az iparban dolgozó fizi
kusok helyzetével és a velük szemben támasztott köve
telményekkel foglalkoztak. A B szekció témáját az egye
temi oktatás javításának lehetőségei képezték, míg a 
C szekcióban a vita tárgya a specialista illetve általános 
irányzatú képzés helyes egyensúlya volt. A D szek
cióban a résztvevők az egyetem és az ipar közötti koope
ráció lehetőségeit, az E szekcióban pedig az egyetem 
elvégzése után szükséges továbbképzés formáit tárgyal
ták meg.

A budapesti ankétra meghívott vendégek már koráb
ban kézhezkapták az eindhoveni szeminárium anyagának 
kivonatát, és a téma érdekességére jellemző, hogy a 
jelenlévők viszonylag kis számának ellenére is intenzív 
és hosszantartó vita alakult ki.

A megbeszélést Kovács István akadémikus, a társulat 
főtitkára nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy 
az Eötvös Loránd Társulat hosszú idő óta foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy az egyetemi fizikusképzés meg
feleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket a vál
lalatok és ipari kutatóintézetek a náluk dolgozó fiziku
sokkal szemben támasztanak. A probléma azonban világ
méretű. Ezt mutatja az eindhoveni konferencia össze
hívása is, amelyen magyar részről Szigeti György akadé
mikus, Nagy Elemér az Eötvös Loránd Tudományegye
tem professzora és Valkó Iván Péter a Budapesti Műszaki 
Egyetem professzora vett részt. A főtitkár felkérte a 
nemzetközi konferencia résztvevőit, hogy a vita beveze
tése képpen számoljanak be élményeikről.

Elsőnek Szigeti György akadémikus tartotta meg be
számolóját. Elmondta, hogy a konferencián — melynek 
anyaga a Társulat titkárságán bárkinek rendelkezésére 
áll — a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 
vett í'észt.

A konferencia tárgya az volt — folytatta Szigeti 
akadémikus —, „hogy miért nem felel meg az egyetemről 
kikerült fizikus az iparban, és miért nem tetszik az ipar
ban végzendő munka a fizikusoknak. Azt hittem, hogy 
ez csak Magyarországon van így. De úgy látszik, hogy ez 
világjelenség, és mindenütt ez a helyzet”.

A relativitáselméletben ugyanis egyrészt E és B, másrészt 
D és H egy-egy magasabb egységgé olvadnak össze, 
nevezetesen (pl. a CGS-rendszerben) a 6 — 6 független 
vektorkomponenst tartalmazó
f 0 Bz ~ B y - iE N f  0 h 2 ~Hy - iDN

0 Bx — ÍEy
Ó3

- Hz 0 «x -ÍD y

By ~ B X 0 — iEz Hy - B x 0 - iDz
\ iEx ÍEy iEz 0 J iDx ÍDy iDz o ;

(36a—b)

antiszimmetrikus tenzorokká, amelyeknek segítségével a 
Maxwell-féle téregyenletek mozgó testekre is egzakt módon 
általánosíthatók, de itt meg kell elégednünk ennek az 
eredménynek puszta megemlítésével.

Éppen ezért az előadásokban és a vitákon arról volt 
szó, miképpen lehet javítani a fizikusképzést úgy, hogy 
az egyetemről kilépők hasznosan el tudjanak helyezkedni 
az iparban. Megjegyezte az előadó, hogy nem csak az ipar, 
hanem az ipari kutatóintézetek is panaszkodnak a fizi
kusokra. Ugyanakkor az iparban az is probléma, hogy 
az ott dolgozó vezetők sem tudják, hogyan adjanak fel 
feladatokat a fizikusoknak.

A probléma egyik oka — mint a konferencia rámuta
tott — hogy az egyetemeken világszerte oktatott tan
anyag nem felel meg a követelményeknek. A megoldás 
természetesen nem az oktatási idő megduplázása, hanem 
meg kell tanítani a fizikusokat arra, hogy hogyan fog
janak hozzá a problémák megoldásához. Ez nyilvánvalóan 
az irodalom áttanulmányozásával kezdődik. Éppen ezért 
nincs szükség rá, hogy lexikális adatokkal töltsék meg a 
fizikusok fejét, ehelyett a helyes munkamódszerre kell 
nevelni őket.

A másik lényeges probléma az volt, hogyan lehetne a 
tananyagot megválasztani úgy, hogy az megfeleljen a 
modern követelményeknek. É kérdéssel kapcsolatban 
nagyon jellemző volt Valkó professzor hozzászólása. 
Valkó professzor felolvasott egy német szöveget: „Mi 
ifjúkorunkban azt hittük, hogy az egyetemen megkap
tuk, ami a tudományban új és számunkra szükséges. Az 
életbe kikerülve láttuk, hogy a fejlődés oly gyors, hogy 
ötévenként kellene mindent újra megtanulni.” Nagy 
sikert aratott, mikor Valkó professzor közölte, hogy ezt 
a szöveget Goethe írta 150—160 évvel ezelőtt.

Ugyanennek a témának a vitájában felmerült olyan 
gondolat is, hogy az egyetemi tanárok túlságosan el
szakadnak a gyakorlati élettől, ezért helyes volna, ha 
kötelesek lennének időnként néhány évet az iparban el
tölteni, és fordítva, az iparban dolgozók töltsenek bizo
nyos időt az egyetemeken mint oktatók. így tudniillik 
kénytelenek lennének megtanulni a leadott anyagot. 
Válaszként a Philips cég egyik mérnöke megkérdezte, 
vajon mit talál meg az illető, amikor visszatér az eredeti 
munkahelyére, abból amitotthagyott.Valószínűlegsemmit.

Bővebben beszélt Szigeti akadémikus annak a szekció
nak a munkájáról, amelyen ő is résztvett. Ez a diploma 
utáni képzéssel foglalkozott. A vita tárgyát itt az ké
pezte, hogy elegendő-e továbbképző tanfolyamokat tar
tani, vagy helyesebb a résztvevőket valami olyan gya
korlati munkába bevonni, ami saját munkakörüknek a 
határterületéhez tartozik, és így szélesíteni látókörüket. 
Az általános vélemény az utóbbi nézethez állt közelebb.

A második ismertetést Nagy Elemér professzor tar
totta, és azt a konferencián felmerült kérdést taglalta, 
hogy mi a mérnök és a fizikus közti különbség. A kettőt
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merev definícióval elhatárolni egymástól természetesen 
nem lehet, ez az illető ország viszonyaitól függ. Méginkább 
értelmetlen az az időnként felmerülő kérdés, hogy a 
kettő közül melyik a hasznosabb. Sokkal értelmesebb 
megközelítése a problémának, hogy mikor van szükség 
az egyikre és mikor a másikra.

Az ipari tevékenység két részre bontható: az egyik a 
gyártó, előállító tevékenység, a másik annak a meghatá
rozása, hogy mit és hogyan kell gyártani. A kivitelezésnél 
a fizikusnak kisebb a szerepe, a másik típusú tevékeny
ségnél azonban annál nagyobb.

Nagy professzor szerint a szélsőséges mérnöki álláspont 
a következő: „nekem II hónap alatt anyagot kell csinál
nom, nem érdekel, hogy ebben mi van, a műszeremen van 
két vörös vonal, az anyag tulajdonságának a két vonal 
közé kell esnie”.

„Igaz, hogy a mérnöki produktum jóságát a fizikus is 
csak úgy tudja ellenőrizni, hogy megnézi, vajon a kérdé
ses tulajdonság a két vonal közé esik-e vagy sem. A mér
nök azonban ne felejtse el, hogy vannak olyan tulajdon
ságok, melyek szintén a két vörös vonal között vannak, 
de nem fundamentális tulajdonságok. A fizikusoknak 
azt kell mondania: megnézem, hogy a kérdéses paramé
terek kialakulására milyen tényezők hatnak, és megpró
bálom elérni, hogy ezek hatására az a kívánt értéket 
vegye fel, és az anyag előállítása közben azt a helyzetet 
próbálom meg biztosítani, amiről biztosan tudom, hogy 
az adott eredményt lehet belőle kapni.”

A szélsőséges fizikusálláspont ezzel szemben ez: „én 
alapkutatók, biztos, hogy érdekes dolgokat fogok találni, 
és biztos, hogy ennek valamikor gazdasági kihatása is 
lesz . . . Lehet hogy ez így lesz, de melyik az a társadalom, 
amelyik erre a koordinálatlan kapkodásra pénzt is ad”.

Van egy másik vonása is a mérnök és fizikus szerepe 
közötti különbségnek.

„A mérnöknek a feladatait időben, gazdasági kényszerek 
hatása alatt meg kell oldania. O nem mondhatja, hogy 
én ezt még nem tudom elég jól, egy ideig még gondol
kodni fogok rajta. A termelésnek menni kell. Ha egy 
problémát holnap valahogy megold, az sokkal jobb, mint 
ha egy évvel később sokkal szebben oldaná meg.”

„A fizikus számára az üzemi kötöttség, az hogy mun
kájának gazdasági kihatása kell legyen, sajnos olyan 
vonás, amelyet a fizikusképzésben soha nem hangsúlyoz
tunk eléggé.”

Nagy professzor ezután kifejtette, hogy a mérnök és 
fizikus kooperációjához kölcsönös bizalom kell. Tudatá
ban kell legyenek, hogy egyik a másik nélkül nem produ
kálhat. A fizikusnak kell biztosítani az üzem ütőképes
ségét. Ha ezt meg tudja tenni, és gazdaságilag ütőképes 
dolgot tud mondani, megszületik a bizalom. Ehhez 
azonban természetesen idő kell.

Az üzembe kerülő fizikus előtt Nagy professzor véle
ménye szerint több nehézség áll. Az egyike, hogy az 
egyetemi évek óriási szabadsága után nehéz megszokni 
a szigorú üzemi fegyelmet, az alapkutató intézetek aka
démiai szabadsága sokkal kellemesebb.

Az üzemi érvényesülés másik feltétele, hogy legyen a 
fizikusnak megfelelő laboratóriumi kultúrája. Ez első
sorban pénz kérdése. Biztosítani kell az egyetemek kísér
leti tanszékei számára a megfelelő felszerelést. A mostani 
helyzetben igazuk van a hallgatóknak, amikor azt mond
ják, hogy az egyetemi rossz műszerek nincsenek arány
ban tehetségükkel. Az üzemben az első feladata a fiatal 
fizikusnak az lesz, hogy mérjen meg valamit. Ha erre 
nem tudjuk megtanítani, sokkal könnyebben csúszik át 
teoretikus vonalra, amely sokkal hamarabb Ígéri a siker
élményt, az első dolgozat megjelenését.

Az eredményes munkához a kísérletet meg is kell 
tudni tervezni, és értékelni is kell. Ehhez a kísérleti kuta
tónak rendkívül alapos elméleti felkészültséggel kell 
rendelkeznie. „Ebből a szempontból nagyon hátrányos, 
hogy azokban az országokban, amelyek a német oktatási 
rendszer árnyékában élnek, élesen elkülönített elméleti 
kurzusokat tartanak” — fejezte be hozzászólását Nagy 
Elemér professzor.

Az eindhoveni konferencia harmadik résztvevője, 
Valkó Iván Péter professzor a konferencia néhány érdekes 
részletkérdését ismertette.

Nálunk a kutatást alap- és alkalmazott kutatásra 
szokták szétválasztani, és ezeken mindenki mást ért. A 
konferencián valaki egy sokkal szerencsésebb szétválasz
tást javasolt. Eszerint a kutatás vagy jelenségre, vagy 
feladatra orientált. Az egyetemi, kutatóintézeti munka 
nálunk inkább jelenségre, az ipari pedig feladatra orien
tált. A konferencia egyik problémája az volt, hogyan 
lehet a kettőt megfelelően egyensúlyba állítani.

Érdekes volt megfigyelni azokat a kérdéseket, ame
lyek a nyugati államokban másképpen jelentkeznek mint 
nálunk.

Az egyik előadó pl. elmondta, hogy olyan vállalatoknál 
is van jelenségre irányított kutatás is, amelyeknek veze
tője szerint az ő vállalatánál, a kutatás egyetlen célja a 
profit növelése. (Természetesen propaganda okokból ki
felé ő is azt vallja, hogy náluk a kutatás az emberiség 
szolgálatában áll, de ezt a nyugati kollégák véleménye 
szerint sem kell komolyan venni.) A jelenségre orientált 
kutatás szerepe itt egyrészt az, hogy a kutatókat meg
felelő tréningben tartsa, másrészt, hogy ennek révén 
olyan emberek álljanak a vezetők rendelkezésére, akik 
nagy áttekintéssel bírnak, és meg tudják mondani, hogy 
milyen területeket érdemes a vállalat profiljába felvenni. 
Ugyanakkor az egyetemeken is folyik nyugaton bizonyos 
mértékben feladatra orientált kutatás is, mert ez bizto
sítja az iparral a kooperációt.

A konferencia egy másik problémája volt, hogy milyen 
mértéket foglaljanak el az egyetemi oktatásban a humán 
tárgyak. Ezeknek ugyanis szintén meg van a szerepük, 
mert a fiatalemberek személyisége korántsem alakul ki 
az érettségi idejére.

A vita során ennél a kérdésnél két érdekes, ellentétes 
álláspont alakult ki. A németek szerint a fizikusoknak 
különleges helyzete van az iparban. Az általános művelt
séget nyújtó tárgyakon kívül ugyanis ők az összes ter
mészettudományos tárgyból szélesebb ismeretanyagot 
kapnak mint a mérnökök, így az iparvállalatoknál is ne
kik kell a nagyobb szerepet kapniuk, a vezetésnek az ő 
kezükben kell lennie.

Ezzel ellentétes hangulat uralkodott az amerikai kol
légák között. A természettudományos életpálya ragyo
gása Európában is kissé háttérbe szorult, náluk azonban 
még rosszabb a helyzet. A fizikus pályának egyáltalán 
nincs vonzóereje. Ennek legfőbb oka, hogy a társadalmi 
lelkiismeret — nyilvánvalóan nem egészen indokoltan — 
a fizikusokat teszi felelőssé a háború veszélyeiért.

Egy másik fájó pont volt — és ez az egész világon 
jelentkezik — az egyetemi oktatás idejének meghosszab
bodása. Ez — egy nyugatnémet felszólaló szerint — a 
problémának az egyik legkevésbé ökonomikus megoldása, 
mert amennyivel meghosszabbodik a képzési idő, annyi
val rövidül az az idő, amit a fizikus a társadalomnak nyújt.

Az oktatási idő növelése helyett felmerült az az elkép
zelés, hogy a fejlesztő fizikus és mérnök részére kötelezően 
elő kell írni a továbbképzést, amelynek költségét az ipar 
fedezi. Ezen a részvétel nem ad magasabb tudományos 
fokozatot, nem nyújt előnyöket, hanem a negatívumokat 
küszöböli ki, a kutatókat a mindenkori tudományos szin
tem tartja. A konferencián ezt kontakt stúdiumnak ne
vezték.

Valkó professzor végül megállapította, hogy a kon
ferencián tulajdonképpen nem csak a fizikus és az ipar 
problémájárói volt szó, ugyanezeket bármilyen iparban 
dolgozó természettudományos kutatóról el lehetett volna 
mondani.

A beszámolók elhangzása után a hozzászólások követ
keztek.

Hédii Endre (OAB) kérdésére, hogy fizikusképzésünk 
az ipar igényeinek kielégítése szempontjából el van-e 
maradva a külföldi oktatáshoz képest, Valkó professzor 
azt válaszolta, hogy „ott is ugyanolyan cseppfolyós 
állapot van mint nálunk. Nem elmaradásról van szó, sőt 
ellenkezőleg, problémáinkkal utólértük a világ legfejlet
tebb országait”.

Nagy professzor véleménye szerint az oktatás nálunk 
jobb, mert humánusabb. Emellett pl. Olaszországban és 
Franciaországban kb. 50 — 55 hallgatóra jut egy oktató, 
nálunk a fizikus szakon 7-re. A kis létszám előnyeit 
azonban jobban ki lehetne használni.
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Az anyagot és képzettséget tekintve — folytatta Nagy 
professzor — leggyengébbek az angol egyetemek, ame
lyek 5 év után doktori címet adnak. Svédországban ehhez 
30 év kell.

Szigeti akadémikus megjegyezte, hogy műszerezettség 
szempontjából viszont az angol egyetemek is jobban áll
nak nálunk. Ezen segíteni lehetne.

Hasonlóképpen változtatni kellene azon az anyagon is, 
amit a fizikusoknak tanítanak. Nagyon furcsa pl., hogy 
az elektromosságtan oktatását olyan jelenséggel kezdik, 
aminek okát az oktató sem tudja. A gyakorlati emberek 
ebben az oktatási formában látják a hibát. Ugyanezeket 
a problémákat említették a franciák, olaszok, belgák, és 
amerikaiak is, és ez volt a véleménye a Philips cég vezetői
nek is, akik tulajdonképpen a konferenciát szervezték.

Redl Endre másik kérdése arra vonatkozott, hogy 
külföldön a fiatalokat bekapcsolják-e konkrét munkába?

Szigeti akadémikus megjegyezte, hogy „nálunk nagyon 
illetlen dolognak tartják, hogy a professzor a K. K. mun
káért pénzt vesz fel, a hallgatókat pedig ingyen foglal
koztatja. Odakint azt mondják, hogy ez mindkettőnek 
hasznos”.

Valkó professzor szerint Magyarországon inkább az a 
probléma, hogy a hallgatóknak nincs ilyen munkára 
idejük. Célszerű lenne a diplomaterveket úgy kiadni, hogy 
csatlakozzanak valamilyen megbízáshoz.

A K. K. munkákkal a konferencia anyagát tartalmazó 
„fehér könyv” is foglalkozik. Az ipari munkák szervezett
sége külföldön is kb. hasonló, mint nálunk, csak a jobb 
műszerezettség következtében ott sokkal több ilyen mun
kát vállalnak, és ennek jó részét a hallgatók végzik el.

A K. K. munkákból maga az oktatás is profitál. Az 
oktató ugyanis ezen keresztül képet kap arról, ami az 
ipart érdekli, és ez befolyásolja az előadás anyagát is.

Groma Géza (Csepeli Fémmű) tíz éves ipari gyakorlata 
alapján örömmel üdvözölte, hogy a nemzetközi vélemény 
szerint is a fizikusoknak inkább általános képzést kell 
adni, nem pedig specializálni őket. Ez különösen áll 
Magyarországon, ahol egy-egy speciális területtel csak 
kevés munkahelyen foglalkoznak.

Második megjegyzésében Groma Géza hiányolta, hogy 
a megbeszélésen az egyetemek elméleti tanszékei nem 
képviseltetik magukat. Az iparban dolgozó fizikusoknak 
sok olyan problémájuk van, amelyeknek megoldásában 
az elméleti szakemberek hasznos segítséget tudnának 
nyújtani.

Véleménye szerint az ipar és a fizikai tanszékek, illetve 
a hallgatók közti kapcsolat kialakítására szerencsés kez
deményezés volt, hogy a Társulatban találkoztak egy
mással az ipari intézmények vezetői és az utolsóéves 
hallgatók. Ezt azonban korábban kellene csinálni, nem 
akkor, amikor már csak a gyengéknek nincs állásuk. Az 
üzemi vezetők többek között éppen azért fogadják kellet
lenül a fiatal fizikusokat, mert általában a gyengéket 
kapják. (Nagy Elemér ekkor megjegyezte, igen sokszor 
előfordul, hogy a gyenge vizsgaeredményekkel rendelkezők 
jó diplomamunkát csinálnak, és az ilyenek később is jól 
megállják a helyüket.)

Groma Géza ezután annak a véleményének adott ki
fejezést, hogy a fiatal fizikusokkal elsősorban azoknál 
az üzemeknél van probléma, ahol nem dolgozik gyakor
lottabb kolléga. Náluk — mint mondotta — ilyen prob
léma nincs, mert állandóan tartják a kapcsolatot a Fizikai 
Tanszékkel, figyelik a diplomamunkás hallgatókat, és 
nem egy diplomamunka készült már az általuk kitűzött 
témákból. Ahol azonban nincsen gyakorlott fizikus, az 
ipari vezetők sem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek egy 
hozzájuk kerülő új diplomással, és általában a fiatalem
bereknek sincs erről fogalmuk. Ha mégis van, akkor 
sincs azonban kellő potenciáljuk a tekintélyes vezetőkkel 
szemben, hogy ezt megvalósítsák.

Túri Istvánná megjegyezte, hogy ilyenkor az elkesere
dett kezdő beiratkozik a Mérnöki Továbbképző Intézetbe, 
mert tévesen azt hiszi, hogy ott kapja meg azt, ami neki 
hiányzik.

Groma Géza következő javaslata szerint módot kellene 
találni arra, hogy a különböző intézetekben nagyobb 
gyakorlatra szert tett kollégák menjenek el az iparba, 
elsősorban olyan helyekre, ahol még nem tudják, hogy

mire és hogyan kell használni a fizikust. Erre még bizo
nyos adminisztratív irányítást is igénybe lehetne esetleg 
venni.

A hozzászóló ezután az ipar és az egyetemek kapcsola
tának egy másik vonásáról beszólt. Az iparba kerülő 
fizikusok idővel nyilvánvalóan kissé eltolódnak a mérnöki 
munka felé. A kontaktus lehetővé teszi, hogy az egyetem 
egy kissé húzza a másik irányba az ipari fizikusokat, s így 
elméleti téren is a napi szinten tudnak maradni.

Groma Géza hozzászólását egy javaslattal fejezte be: A 
„fehér könyv” anyagának egy részét, így pl. az A szekció 
munkájáról szóló szakaszt, minden iparban dolgozó kol
légának és fizikusokat foglalkoztató vállalati vezetőnek 
hasznos lenne ismernie. Célszerű lenne ezeket lefordítani 
és megfelelő helyen, pl. a Műszaki Életben közrebocsátani.

Groma Géza ezután az időközben eltávozott Hegedűs 
Zoltán (Csepeli Fémmű) írásban átadott megjegyzéseit 
ismertette.

Elmondta, hogy a Csepeli Fémmű műszaki gárdájának 
kb. 10%-át teszik ki a fizikusok, a kutatók között pedig 
a mérnökök — fizikusok aránya 50— 50%. A vállalat 
még továbbra is óhajt felvenni fizikusokat, elsősorban a 
Minőségellenőrzési Osztályra, ahol különösen a nagy soro
zatvizsgálatok elemzése alapján a statisztikus törvény
szerűségek vizsgálatánál jól beválnak.

Hiányolta Hegedűs Zoltán, hogy a fizikusok képzésé
ben kevés a technológiai ismereteket nyújtó tárgy, és 
többször kellene üzemlátogatáson is résztvenniük. El
mondta, hogy amikor ő a Műszaki Egyetem hallgatója 
volt, havonta egy napot tartottak fenn a tantervben 
üzemlátogatásra.

Szigeti György akadémikus ittmegjegyezte, hogy éppen 
ezért volna célszerű az ipari embereknek résztvenni az 
egyetemi oktatásban. Ezt az eindhoveni konferencián is 
erősen hangsúlyozták. Ugyanakkor a hollandok javasol
ták, hogy az egyetemi professzorok vegyenek részt a 
vállalatok igazgatótanácsában, mert így megismerhetik 
az üzemi problémákat.

Hegedűs Zoltán következő megjegyzésében elmondta, 
hogy a fizikusok lényegesen lassabban haladnak az üzemi 
kutatások során, mint a mérnökök, mert nem elégszenek 
meg a szűk feladat megoldásával, mindig általánosat 
akarnak látni. Kifogásolta továbbá, hogy a hallgatókat 
ránevelik az egyetemen a kötetlen munkára, s így nehezen 
szokják meg az üzemi fegyelmet.

Ezután az elnöklő Kovács István főtitkár mint hozzá
szóló jelentkezett.

A Műszaki Egyetem és a Tudományegyetem oktatását 
összehasonlítva megállapította, hogy az utóbbi sokkal 
inkább elméleti jellegű és a gyakorlathoz nincs sok köze.

A fizikusok ipari magatartásának illusztrálására el
mondta, hogy a negyvenes évek elején a Goldberger 
Gyárban dolgozott mint szakértő. Egyszer jött az üzem
ből egy mérnök egy nagyon fontos problémával. A labo
ratórium egy fél év múlva meg is oldotta a kérdést. Ekkor 
felhivatták a mérnököt és átadták a megoldást. Ő rend
kívül csodálkozott, és nem tudta, hogy miről van szó. 
Megmondták, hogy ez a féléve hozott probléma megoldása. 
A mérnök ekkor közölte, hogy már nincs rá szükség, ők 
megfelelő intézkedéseket hoztak, mert a termelésnek 
menni kellett, fél évig nem állhatott az üzem.

A fizikus és mérnök összehasonlításaképpen Kovács 
akadémikus elmondta, hogy a fizikusok általában nem 
egy konkrét problémát látnak, hanem egy nagy kutatási 
feladatot, amiből mindent ki akarnak venni, amit lehet, 
akár érdekli az az üzemet, akár nem.

A mérnökök képzése ugyanakkor túlságosan gyakor
lati. Ennek oka az az elképzelés — ami a század elején 
még megvalósítható volt — hogy a mérnököt az egyete
men mindarra meg kell tanítani, amire numkája során 
szüksége lesz. Ma, amikor a tudományos ismeretek G—10 
óv alatt megváltoznak, ez tarthatatlan. Éppen ezért a 
mérnökképzésben a súlyt elsősorban az alaptárgyakra 
kell helyezni. Ezt ma mái' a Műszaki Egyetemen is egyre 
inkább látják. A probléma azonban nem csak nálunk 
merül fel, hanem az egész világon.

Túri Istvánnának véleménye szerint nálunk a Cse
peli Fémmű és néhány nagymúltú ipari kutatóval ren
delkező intézményen kívül csak kevés olyan centrum van,
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ahol jelenleg a műszakiak intézményes továbbképzéséről 
gondoskodnak, ellentétben a fejlett nyugati országok
kal, ahol igen sok iparvállalat fenntart továbbképző 
intézményeket.

Valami megoldást azonban nálunk is találni kellene. 
Ehhez összműködésbe kellene lépnie néhány MTESZ 
tagegyesületnek. A mérnökök kétségtelenül ezen a terü
leten jobban állnak mint a fizikusok, beiratkozhatnak 
a Mérnöktovábbképző Intézetbe vagy a szakmérnöki 
tanfolyamokra. A fizikusok ide csak azért járnak, mert 
nincs számukra ennél jobb lehetőség.

Gémessi József (Szilikátipari Kutatóintézet) elmondta, 
hogy már náluk is kialakult egy olyan centrum, amely 
fizikusokat foglalkoztat. Tíz évvel ezelőtt az építőanyag 
iparban ő volt az egyetlen fizikus, ma az iparág 000 fős 
kutatóintézete 5 fizikust foglalkoztat. Tíz éve neki a 
főfeladata a műszerek javítása volt, ma jól felszerelt 
laboratóriummal rendelkeznek, és az országot járják, a 
legkülönbözőbb helyeken végeznek méréseket. Vélemé
nye szerint az Intézet már nem is tudja ellátni az ipari 
igényeket, ehhez inégegyszer ennyi fizikusra volna szük
ség.

A feladatokra példaképpen említette Gémessi Józsel 
az üzemi kemencék hőmérséklet-eloszlási problémáit, ami 
önmagában is óriási lehetőséget nyújt fizikusok foglal
koztatására.

,,Az egyetemről azonban munkamorálra való nevelést 
kérünk” mondta Gimessi József. ,,A legutóbbi felvétel
nél pl. kaptam egy értelmes embert, de kijelentette, hogy 
ő nem megy éjjeli munkára. Azóta állandóan csak irodal- 
maz, csak tudós akar lenni. . . Egyik alkalommal kér
tem, hogy hozzon egy műszert. Azt mondta, hogy az 
nem kutatói feladat. Ugyanakkor alapvető dolgokat nem 
tud. Egyszer kértem egy Mohr-Westphal mérleget. Kér
deztem, ismeri-e í Azt felelte igen, csak nem tudja, hogy 
milyen. Azóta nem kértem tőle semmit.”

Pócza Jenő főtitkárhelyettes a legtöbb bajt abban 
látja, hogy a fiatal fizikusok a fellegekben járnak, és le
nézik a gyakorlati munkát.

Ezután történelmi visszapillantásként elmondta a fő
titkárhelyettes, hogy milyen nehéz volt a fizikusképzés 
útja.

Egyszer a fizikusképzés első évei után talákozott egy 
volt hallgatónővel, aki boldogan újságolta, hogy pszicho
lógusként dolgozik. „Miért ment akkor fizikusnak, kér
deztem.” „Azért, mert rosszul olvasták el a felvételi ké
relmemet és ide vettek fel”, hangzott a válasz. Ma ehhez 
képest már nagyon nagy a fejlődés, komoly fizikai kutató
intézetek vannak, az ipari háttér azonban nem fejlődött.

Komoly probléma — mondotta Pócza Jenő —, hogy 
a fiatalok a diplomamunkát ne tekintsék a tudomány 
belépőjének. „Bevallom őszintén, hogy a mostani fiziku
sok közül nem igényeltem diplomamunkást. Inkább ne 
jöjjön, mert nekem nem segítség, ha elégedetlenül végzi a 
munkáját.”

Ezután kifejtette a hozzászóló, hogy egyetért Nagy 
Elemér professzorral a felszerelés elmaradottsága tekin
tetében. 15 évvel ezelőtt, amikor ő volt a felelős a fizikus
képzésért, egymillió forintot igényelt a laboratóriumok 
fejlesztésére. Akkor ezt azzal utasították el, hogy az ipar 
nem tudja a fizikusokat használni. Később egy évig volt 
vizsgálat, hogy miért nem megfelelő a képzés.

Demeter Károly elmondta, hogy az Egyesült Izzóban 
sok idősebb fizikus dolgozik, de a fiatal fizikusok nem 
szívesen mennek oda, és ha odamennek is, rövidesen el
távoznak. Nem lehet létrehozni a fiatalok és az idősebbek 
között a kontaktust.

Majd így folytatta: „A fizikusokban nincs meg a meg
felelő erkölcsi erő. A mérnök ezzel rendelkezik, az egye
temről hozza ezt magával.”

„Igen gyenge a fizikusok ipari ismerete is, minimális 
a technológiai és az anyagismeretük. Ez pedig azért 
kellene, mert az önbizalmukat növelné az üzemben. Ezért 
nem bírják ott ki. Mi nagyon szívesen alkalmazunk fizi
kusokat, de nehéz megtartani őket. Pedig ha átvészelik 
az első két-három évet, éppen az egyetemről hozott logi
kus tudásukkal nagyon hamar specialistákká válnak. 
Nem véletlen, hogy az Izzó specialistái elsősorban fiziku
sok és vegyészek.”

Nagyon jó — folytatta Demeter Károly — hogy a 
fizikusoknak széleskörű alapismereteik vannak, amelyek 
alapján könnyen válhatnak specialistává, de a vállalat 
számára szükség volna a gyakorlati érzékük megnövelé
sére is.

Ferenczy György egyetemi hallgató a fizikusok KISZ- 
szervezetének küldötteként szólalt fel.

Mint mondotta: „Az alapvető problémát mi hallgatók 
— akik ügy kerültünk be az egyetemre, hogy tudtuk, 
kész állás számunkra nem lesz — a következőkben látjuk: 
A harmadik évben, amikor az ember elkezd speciális elő
adásokat hallgatni, kiderül, hogy azt, ami az embereket 
általában érdekűi, kizárólag az elméleti tanszékek nyújt
ják . . . Ez determinálja a további érdeklődést.”

„Az ipari jellegű ismeretek előadása egy féléven ke
resztül történik, és a hatékonysága nagyon kicsi. Ennek 
alapján nagyon keveset tudunk meg a mérnöki alapisme
retekből.”

„Hogy megismerhessük, milyen lehetőségek vannak 
számunkra, szelhetnénk gyárlátogatásokat tenni. Volt egy 
ilyen látogatás Csepelen, de nem egészen jó benyomások
kal tértünk vissza. Azóta több mint fél éven keresztül 
próbáltunk gyárlátogatásokat szervezni, pl. az Egyesült 
Izzóba, de eddig még nem sikerült megvalósítani. Szük
séges volna, hogy az ipari vállalatok lényegesen korábban 
adjanak lehetőséget látókörünk szélesítésére, hogy meg
ismerhessük mi a gyári fizikusok munkája, mik az igé
nyek velünk szemben. Amennyiben lehetséges, jó lenne 
már harmadéves korban megismerni a problémákat, hogy 
már akkor dönteni tudjunk.” fejezte be hozzászólását 
Ferenczy György.

Ezután ahárom előadó fűzött megjegyzéseket a vitához:
Valkó Iván Péter elmondta, hogy a vita alapján Nagy 

Elemór professzorral arról tárgyaltak, hogy intézményessé 
teszik annak a lehetőségeit, hogy a Műszaki Egyetem és a 
Természettudományi Kar hallgatói közösen hallgassanak 
bizonyos előadásokat.

Nagy Elemér a régi üzemi tapasztalatait ismertette: 
Annak, hogy egy fizikust hogyan kell bevezetni az üzemi 
életbe, régen meg voltak a tradíciói. Ezek alapján az 
ember feltétlenül megtanulta, hogy mi a gyárban a teen
dője. A felvétel is egy bizottság előtt legalább egy órás 
vizsgával kezdődött. Ezen általános műveltséget, becsü
letességet, készséget állapítottak meg.

Hegedűs kartárs hozzászólásához csatlakozva elmond
ta, hogy 9 éve csinált egy tantervet. „Ezen harmadéves 
kortól végigvonul egy vörös vonal: a fizikus a népgazda
ság számára dolgozik.” A tantervbe be volt iktatva töb
bek között a módszeres gyárlátogatás is. Ezek a gondo
latok estek azután áldozatául a későbbi „javító” refor
moknak.

Szigeti György akadémikus szerint „ha a fizikus kijön 
az egyetemről, azt hiszi, mindent tud. Pedig úgy kell 
közelednie a problémákhoz, hogy semmit sem tud.”

Nem célszerű — folytatta a Társulat elnöke — a 
kezdőnek olyan feladatot adni, amit már mások meg
oldottak. Ez nagyon rossz hatással van rá. Kapjon egy 
kis részfeladatot, és abból lássa, hogy ha megoldotta, 
használt vele. így  az az érzése: „igen ón felfedeztem vala
milyen problémát.”

„Az egyetemi jegyzetben, előadásban nem kell benne- 
lenni mindennek, az csak az alapismereteket adja meg, és 
azt, hogy ezek alapján hogy lehet a speciális problémákat 
megoldani . . . Fontos, hogy tudja, a kezdő, hogyan 
lehet azokat a cikkeket megtalálni, amelyeket fel tud 
használnia. Ezt nem tanítják meg az egyetemen.”

„Az üzemben a fizikusnak más emberekkel kell együtt
működnie. Az egyetemen a tanulócsoportot úgy kell 
kezelnie, mint később a munkacsoportját. Dolgozzanak 
itt együtt a hallgatók, és oldják meg együtt a feladato
kat. Persze azt nem tudom, hogy ehhez mit szólnak azok, 
akik osztályozzák a hallgatókat?”

Szigeti akadémikus hozzászólása után a Társulat fő
titkára megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az 
ülést bezárta.

Az ankét eredményességét igazolta, hogy a jelenlévők 
kis száma ellenére is igen élénk, hosszantartó vita alakult 
ki, amely az egyes résztvevők között azóta is több helyen 
folytatódik.
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HADRON SPEKTROSZKÓPIA KONFERENCIA KESZTHELYEN

A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat által kétévenként megrendezett nemzet
közi fizikai szimpóziumok méltán vívtak ki világszerte 
tekintélyt maguknak, ezt igazolta az 1968. szeptember 
6—11-ig, Keszthelyen megtartott konferencia is. A meg
hirdetett téma „hadronspektroszkópia” volt; az előadá
sok felölelték az elemi részek fizikájában elért legújabb 
eredmények és módszerek ismertetését.

Igen szerencsésen választotta ki a szervezőbizottság 
mind a konferencia színhelyét, mind időpontját. Közvet
lenül előtte tartották ugyanis Bécsben az elemi részecske 
fizikusok „világ-konferenciáját”, így mindazon keleti 
és nyugati fizikusok, akik Bécsbe nem juthattak el, első 
kézből értesülhettek az új eredményekről; lehetővé vált 
több neves, nem európai kutató részvétele is, akik Bécsből 
szívesen leruccantak a Balatonra, de más körülmények 
között nehezebben szánták volna rá magukat hosszú 
utazásra.

A konferencián kb. 70 fizikus volt jelen, nagyobb rész
ben nyugati országokból. A magyar delegációt nem szá
mítva, a legnépesebb küldöttséggel az Egyesült Államok 
képviseltette magát. A résztvevők a keszthelyi Motelben 
laktak, az előadásokat a helyi Agrártudományi Főiskola 
egyik tantermében tartották, mely az igényeknek teljesen 
megfelelt. Délelőttönként általában 3 egyórás, összefoglaló 
jellegű előadás volt, délutánonként 10 —15 perces „short 
report”-okra került sor, melyeken mindenki a saját új 
eredményeit ismertethette.

A FIZIKA SZAKIRODALMÁNAK GYŰJTÉSE 
HAZÁNKBAN

A tudományos és technikai forradalom eredményeként 
egyre növekszik a publikációk mennyisége és a szakiro
dalmi információs források is átalakulnak. A tudományos 
könyvtárak feladata, hogy a kutatás, az oktatás, a ter
melés, az ismeretterjesztés, általában pedig a kultúra 
terjesztése érdekében a szükséges forrásanyagot be
szerezze, rendszerezze, tárolja és feltárja. A szükséges 
forrásanyag kiválasztása a hatalmas mennyiségű in
formációs áradatból rendkívül nehéz feladat. Egy-egy 
könyvtár nem is képes ellátni teljességre törekvő gyűjtést 
szélesebb szakterületen, mert nem állnak rendelkezésre 
korlátlan anyagi eszközök, raktári férőhely, olyan szak
emberek, akik a beszerzést minőségileg irányítják továbbá 
a feldolgozó könyvtárosok sem. Ilyenformán csak a 
könyvtárak együttműködésén alapuló gyűjtés képzel
hető el, gondoskodva természetesen a megfelelő szervezeti 
formákról.

Hazánkban, a művelődésügyi miniszter 1968-as utasí
tásában1 szabályozta a tudományos és szakkönyvtárak 
gyűjtőkörét és a szakirodalom beszerzésében való együtt
működést. Kijelölték az egyes tudományterületek vagy 
népgazdasági ágak országos jellegű tudományos szak-

Az első két nap főképp a Regge-pólusok elméletéről 
folyt a szó: több előadás foglalkozott a szórási amplitúdó 
t =  o körüli vizsgálatával csoportelméleti és analitikus 
módszerekkel egyaránt, térbeli és belső szimmetriák el
képzelhető egybeötvözésére, a nem-kompakt csoportok 
szerepére, inelasztikus folyamatok vizsgálatára is kitér
tek. Ä további három napon az áramalgebra eredményei 
és elvi kérdései kerültek a napirendre, összefoglaló elő
adás hangzott el a gyenge kölcsönhatásról, a CP-sértést 
értelmező modelleket is hallottunk.

A konferencián kialakult jó hangulathoz nagyban hoz
zájárult a néhány igen kellemes esti program. Az ismer
kedési banketten egy igen neves külföldi professzor zon
gorajátékával is elismerést szerzett. A vasárnap délutáni 
tihanyi kirándulás a Baricska-csárdában fejeződött be. 
Itt sokan megragadták az alkalmat, hogy az előadások 
anyagán kívül néhány magyar népdalt is megtanuljanak. 
Az igen figyelmes szervezőbizottság a búcsúesten egyik 
vendégünket születésnapi tortával lepte meg, melyből 
még e sorok írójának is jutott. A kellemes őszi időjárás 
lehetővé tette, hogy a konferencia néhány külhoni részt
vevője bebizonyítsa: futbalban is méltó ellenfél.

Mindent egybevetve tehát a konferencia szakmai 
szempontból nagyon hasznos volt, és a hasznos a kelle
messel szerencsésen kapcsolódott össze. A konferencia 
résztvevői nevében itt szeretném megköszönni a szervező- 
bizottság áldozatos munkáját.

SZ. K.

Héberger Károly
B. M. E. Könyvtára

könyvtárát és tudományági szakkönyvtárait. E könyv
tárakhoz szűkebb területű gyűjtéssel csatlakoznak egyéb 
könyvtárak is. Az együttműködést a megszervezett 
Gyűjtőköri Kooperációs Körök biztosítják. A fizika szak
területén, ezt az együttműködési formát már 1966-ban, 
jóval a miniszteri utasítás előtt létrehoztuk. Első lépés
ként, a KMK2 szervezésében, de kiváló szakemberek köz
reműködésével, tudományos rendszertani táblázat ké
szült. Ezt kapták meg, a fizika gyűjtésében érdekelt 
könyvtárak és nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy 
milyen szakág forrásanyagának gyűjtését vállalják. Ez a 
szalságankénti gyűjtőköri megállapodás képezi az együtt
működés alapját. Ä gyűjtés az adott szakterület külön
böző fajú forrásanyagaira egyaránt kiterjed. Erre vonat
kozóan a Kooperációs Kör még nem dolgozott ki részletes 
irányelveket, de Marx György professzor előadásának3 
tanulságait levonva nagyobb figyelmet kell szentelnünk 
a nem hagyományos dokumentumok (preprintek, kong
resszusi tézisek, magnószalagok, műszer-prospektusok 
stb.) gyűjtésének is.

A szakterületek szerinti gyűjtőköri megoszlást a kö
vetkező táblázat tartalmazza:

Szakterület Alap-
könyvtár j Kooperáló könyvtár kódjele

]. MECHANIKA
Pontrendszerek mechanikája

i i
2/40, 4, 305, 776, 1284, D 30, M 1, V 10

Merev testek mechanikája 2/40, 4, 305, 309, 666, 776, 1284, D 30, M 1, V 10
Deformálható testek mechanikája 2/40, 4, 305, 309, 480, 776, 936, 1284, D 30, V 10, M 1
Rugalmasságtan 2/40, 4, 305, 309, 480, 776, 1284, D 30, M 1, V 10
Szilárdságtan 2/40, 4, 305, 309, 480, 776, 1053, 1284, D 30, M 1, V 10
Folyadékok mechanikája 2/40, 4, 305, 309, 776, 936, 1284, D 30, M 1, V 10
Gázok mechanikája (Pneumatika) 4, 305, 309, 776, 1284, D 30, M 1, V 10
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Szakterület Alap-
könyvtár Kooperáló könyvtár kódjele

II. AKUSZTIKA 11
In fraa k u sz tik a  
U ltrah an g fiz ik a  
E lek tro ak u sz tik a  
R ad io ak u sz tik a  
L égköri ak usz tika  
H id ro ak u sz tik a  
Fiziológiai ak u sz tik a  
Zenei ak u sz tika  
M unkaakusztika  
T elepülésakusztika

III. HŐTAN
Á ltalános term o d in am ik a

S ta tisz tik a i term o d in am ik a

2/40, 4, 776, 1284, P 10
2/40, 4, 309, 776, 1284, M 1, P 10
2/40, 4, 311, 434, 1284, 11/BVi 3
2/40, 4, 309, 776, 1284
2/40, 4, 776, 1284
2/40, 4, 776, 1284
2/40, 4, 1284, P 10
2/40, 4, 776, 1284
2/40, 4, 776, 1284
4, 776

2/40, 4, 11/BVe 5, 11/BVi 3, 34, 305, 306, 309, 1284,
D 30, M 1, V 1, V 10
2/40, 11/BVi 3, 305, 307, 309, 321, 1284, D 30, M 1, V 1, V 10

IV. ELEKTROMOSSÁGTAN ! 11
K lasszikus e lek trod inam ika  
K v an tu m elek tro d in am ik a  
K ozm ikus e lek trod inam ika

2/40, 4, 11/BVi 3, 305, 309, 434, 994, 1284, D 30, M 1 
2/40, 4, 11/BVe 5, 35, 305, 307, 309, 434, 994, 1284, D 30, M 1 
2/40, 4, 11/BVi 3, 34, 305, 1284, M 1

V. OPTIKA 11
Fotometria

Kolorimetria 
Geometriai optika 
Fizikai optika]
E lek tro n o p tik a

lo n o p tik a
Fotooptika

VI. SPEKTROSZKÓPIA 11
A tom spektroszkópia
M agspektroszkópia
N eu tronspektroszkópia
M olekulaspektroszkópia

R adiospektroszkópia
R öntgenspek troszkóp ia

VII. RELATIVITÁSELMÉLET 11
Speciális relativitáselmélet 
Általános relativitáselmélet

2/40, 4, 305, 309, 311, 321, 666, 776, 1284, D 30, M 1, 
P 10, V 1
2/40, 4, 305, 309, 1284, D 30, M 1, P 10, V 1 
2/40, 4, 305, 309, 321, 666, 776, 1284, D 30, M 1, P 10, V 1 
2/40, 4, 305, 309, 321, 666, 1284, D 30, M 1, P 10, V 1 
2/40, 4, 11/BVi 3, 305, 309, 311, 321, 434, 776, 994, 1053, 
1284, D 30, M 1, P 10, V 1
2/40, 4, 305, 309, 321, 1284, D 30, M 1, P 10, V 1 
2/40, 4, 305, 309, 321, 776, 1284, D 30, M 1, P 10, V 1

2/40, 4, 11/BVi 3, 34, 305, 309, 1284, D 30, V 1
2/40, 4, 11/BVi 1, 34, 305, 306, 309, 1284, D 30, V 1
2/40, 4, 11/BVi 1, 34, 305, 306, 1284, D 30, V 1
2/40, 4, 11/BVe 5, 11/BVe 12, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 34, 305,
306, 309, 976, 1284, D 30, M 1, V 1
2/40, 4, 34, 305, 306, 309, 1284, D 30, V 1
2/40, 4, 11/BVe 12, 34, 305, 306, 309, 321, 480, 1284, D 30,
V 1

2/40, 3, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 1284, D 30, M 1, V 1 
2/40, 3, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 307, 309, 1284, D 30, M 1, 
V 1

VIII. KVANTUMFIZIKA 11
Szubkvantumfizika
Kvantummechanika

Kvantumoptika

IX. ATOMFIZIKA 11
Elemi részek fizikája

Magfizika

Neutronfizika
Elektronfizika

Plazmafizika
Héjfizika

2/40, 34, 35, 305, 306, D 30, M 1
2/40, 11/BVe 12, 11/BVi 3, 34, 35, 305, 306, 307, 309, 994, 
D 30, M 1
2/40, 34, 35, 305, 306, 309, D 30, M 1

2/40, 4, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 309, 1284, D 30, 
M 1, V 1
2/40, 4, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 309, 1284, D 30, 
M 1, V 1
2/40, 4, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 305, 306, 1284, D 30, M 1, V 1 
2/40, 4, 11/BVi 3, 305, 306, 309, 321, 434, 1284, D 30, 
M 1, V 1
2/40, 4, 11/BVi 1, 305, 306, 309, 434, 776, 1284, D 30, M 1 V 1 
2/40, 4, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 309, 1284, D 30, 
M 1, V 1

X. MOLEKULAFIZIKA 
Molekulák szerkezete

Folyadékok fizikája 
Gázok fizikája

4, 11/BVe 5, 11/BVe 12, 11/BVi 1, 35, 305, 306, 309, 321, 
776, 976, 1284, D 30, M 1, V 1 
4, 305, 309, 321, 776, 1284, D 30, M 1, V 1, V 10 
4, 11/BVi 3, 305, 309, 776, 1284, D 30, M I, V 1, V 10

XI. FIZIKA MATEMATIKAI SZÁMÍTÁSA 11 2/40, 11/BVi 3, 32, 305, 306, 307, 309, 776, D 30, M 1

2 2 4
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X II. FIZIKAI FÖLDRAJZ 633

X III. MŰSZAKI FIZIKA i i 2/40, 4, 11/BVi 1, 11/BVi 3, 32, 306, 309, 321, 627, 666,
776, 994, 1284, D 30, M 1, V 1

XIV. AGROFIZIKA 5

XV. ORVOSI FIZIKA 776, P 10

XVI. SZILÁRD ANYAG SZERKEZETE n
Krisztallográfia 4, 11/BVe 12, 305, 306, 309, 321, 1284, D 30, M 1, V 1
Kristályoptika 4, 305, 306, 309, 321, 666, 1284, D 30, M 1
Fémek szerkezete 4, 11/BVe 12, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 309, 321, 480, 776,

1053, 1284, D 30, M 1
Félvezetők fizikája 4, 11/BVi 3, 35, 305, 306, 309, 434, 627, 776, 994, 1284,

D 30, M 1, V 1
Szigetelők 4, 305, 306, 309, 776, 1284, D 30, M 1
Ötvözetek fizikája 4, 305, 306, 309, 321, 1053, 1284, D 30, M 1, V 1
Szupravezetés 4, 35, 305, 306, 309, 434, 776, 1284, D 30, M 1
Amorf állapot fizikája 4, 305, 306, 309, 321, 1284, D 30, M 1
Polimerek fizikája 4, 305, 306, 309, 936, 1284, D 30, M 1

A koordinálást végzi: a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára.

Az Országos Széchenyi Könyvtár lelőhelyjegyzékeiben és 
központi katalógusában alkalmazott kódjelek feloldása:

2/40 Eötvös Lorám 1 Tudományegyetem Fizikai 
Tanszékek Könyvtára

3 Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köz
ponti Könyvtára

4 Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ

5 Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár

11 Budapesti Műszaki Egytem (BME) Központi 
Könyvtára

11/BVe 5 BMÉ Fizikai Kémiai Tanszék Könyvtára
11/BVe 12 BME Szervetlen Kémiai Tanszék Könyvtára
11/BVi 1 BME Atomfizikai Tanszék Könyvtára
11/BVi 3 BME Fizikai Tanszék Könyvtára
32 MTA Automatizálási Kutatóintézet Könyv

tára
34 MTA Csillagvizsgálóintézetének Könyvtára
35 MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának

Könyvtára
305 MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének

Könyvtára
306 MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének 

Könyvtára
307 MTA Matematikai Kutatóintézetének Könyv

tára
309 MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének

Könyvtára
311 MTA Műszei’ügyi Szolgálata Könyvtára
321 MTA Kémiai Szerkezetei Kutatólaborató

riumának Könyvtára
434 Híradástechnikai Kutatóintézet Műszaki

Könyvtára
480 Fémipari Kutatóintézet Műszaki Könyvtára
627 Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT.

Műszaki Könyvtára
633 Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtára
666 Magyar Optikai Művek Műszaki Könyvtára
776 Műszeripari Kutatóintézet Műszaki Könyv

tára
936 Országos Gumiipari Vállalat Műszaki

Könyvtára
976 Szervesvegyipari Kutatóintézet Műszaki

Könyvtára
994 Távközlési Kutatóintézet Műszaki Könyv

tára

1053 Vasipari Kutatóintézet Műszaki Könyvtára
1284 Csepel Vas- és Fémművek Központi Műszaki

Könyvtára
D 30 MTA Atommag Kutatóintézetének Könyv

tára, Debrecen
M 1 Nehézipari Műszaki Egyetem Központi

Könyvtára, Miskolc
P 10 Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi

Könyvtára
V 1 Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi

Könyvtára
V 10 Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Inté

zet Műszaki Könyvtára, Veszprém 
A Fizikai Szakirodalmi Kooperációs Bizottság a fizika 
szakterületének gyűjtőköri elosztása után fontos fel
adatának tekintette a fizikai folyóirat-ellátás elemzését. 
Vizsgálataink arra irányultak, hogy a kooperációs körbe 
érkező fizikai folyóiratok példányszámok, nyelvek, a 
folyóiratokat kibocsájtó országok szerint hogyan oszla
nak meg, általában pedig elegendőek-e a fizikai kutatá
sokhoz, oktatáshoz stb., vagyis a népgazdaságban jelent
kező feladatok ellátáshoz. Áz együttműködésben részt
vevő könyvtárak jelentései alapján folyóirat lelőhely- 
jegyzéket készítettünk'1 és központi katalógust létesítet
tünk, amelyben az időközben bekövetkezett változásokat 
(új folyóiratok rendelése, folyóirat lemondások) tükröz- 
tetjük. A fizikai folyóirat-ellátás elemzését a lelőhely- 
jegyzék kiegészített, ill. módosított változata alapján 
végeztük. Az elemzés adatait egy tanulmányban5 tettük 
hozzáférhetővé. Itt ennek csak néhány jellemző adatát 
közöljük.

A fizikai gyűjtésben érdekelt könyvtárakba 585 fizikai 
folyóirat (féleség) jár 2289 évfolyamban.

A legtöbb fizikai folyóirattal rendelkező könyvtárak a 
következők:
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs

Központ 410 féleség
Budapesti Műszaki Egyetem Központi

Könyvtára 369
MTA Központi Fizikai Kutatóintézete Könyv

tára 281
MTA Atommag Kutatóintézete Könyvtára,

Denreeen 170
MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete Könyv

tára 167
Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtára 116

Az összes adatot tartalmazó táblázatból megállapít
hatjuk, hogy a fizikai folyóiratállomány döntő többsége



Budapesten található, a vidéki városokban működő koo
peráló könyvtárak azonban szintén jelentős állománnyal 
rendelkeznek.

A fizikai folyóiratokat kibocsátó országok lapjai az 
alábbiak szerint találhatók a kooperációs könyvtáram
ban (csak az első 10̂  adatait ism.).
Amerikai Egyesült Államok 123 féle folyóirat 473 évf.
Anglia 96 363
Szovjetunió
Német Szövetségi Köztársa

80 351

ság
Német Demokratikus Köz

72 265

társaság 32 191
Magyarország 31 245
Franciaország 29 77
Hollandia 18 80
Lengyelország 17 39
Japán 12 34

A táblázat adataiból látható, hogy a fizika fejlesztésé
ben élenjáró országok jelentős arányt képviselnek folyó
iratállományunkban. A folyóiratok példányszámának 
vizsgálata azt mutatta, hogy az átlagos példányszám 
nem éri el a 4-et (3,9), a mintegy 30 együttműködő könyv
tárban. Az 585 folyóirat közül

1 példányban jár 120 féle folyóirat
2 138
3 87
4 57
5 51
6 38
7 27
8 11
9 13

10 17
A vizsgálat kimutatta, hogy a legnagyobb példány

számban magyar fizikai folyóiratok találhatók a koope
rációs könyvtárakban, éspedig a

Fizikai Szemle és a 
Magyar Fizikai Folyóirat.

E folyóiratok 22 — 22 példányban járnak. A 20 helyre 
járó Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae a 
folyóirat is hazai, melyben idegen nyelvű közlemények 
jelennek meg. A következő leggyakrabban előforduló lap 
a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának Közleményei, amely 16 helyre 
jár. Végülis a folyóiratok példányszámai reálisak, szük
ségesek és csökkentésük nem volna helyén való.

A statisztikai vizsgálatok mellett a tartalmi kérdése
ket is vizsgáltuk. A Kooperációs Körbe járó fizikai folyó

iratok közül 268-at a Physics Abstiacts rendszeresen 
referál. E tekintélyes referáló lap által teljes mértékben, 
állandóan referált 82 fizikai folyóirat közül 75 megtalál
ható együttműködő könyvtárainkban átlag 7 példány
ban.

Természetesen nem nélkülözhetjük a tudósok, oktatók 
és kutatók véleményét a fizikai folyóiratellátás tekinte
tében. Véleményt nyilvánítottak: Dr. Gombás Pál aka
démikus, Dr. Kovács István akadémikus, Dr. Mátrai 
Lászlóné tsz. vez. egyetemi tanár, valamint az MTA Köz
ponti Fizikai Kutató Intézetének kutatói. Általános véle
ményük az volt, hogy a fizikai kutatások szempontjából 
lényeges folyóiratok az országba beérkeznek, a folyóirat 
féleségek számát mindig csak az időközben megjelenő 
újdonságokkal kell bővíteni. A véleményekben néhány 
folyóirat pótlólagos beszerzésére tettek javaslatot, me
lyekre intézkedést tettünk.

A Fizikai Kooperációs Bizottság ezévben megvizs
gálja néhány évre visszamenőleg az országba beérkezett 
fizikai tárgyú könyveket is, összevetve a fontosabb ki
adók által megjelentetett művekkel.

Mint az eddigiekből látható, a könyvtárak nagy erő
feszítéseket tesznek arra vonatkozóan, hogy a fizika 
szakterületén működő tudósok, oktatók és kutatók 
munkájához a releváns forrásanyagot maximálisan biz
tosítsák. A könyvtárak egymásközötti kooperációja kor
szerű és nemzetközi szempontból is élenjáró módszer. 
Az itt közölt tájékoztatás eligazítja a kutatókat, hogy 
adott téma esetén melyik könyvtár állományára támasz 
kodhatnak elsősorban. A megteremtett információbázis 
birtokában a fizika művelői további sikereket érhetnek 
el hazánk felvirágoztatása érdekében.

H ivatkozásolc:

1. 131/1968 (M. K. 11.) MM sz. utasítás.
2. Könyvtártudományi és Módszertani Központ.
3. Marx György: Az információ feldolgozás problémái a 

fizikai kutatásban. Előadás a Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtárában 1969. II. 18-án.

4. Kurrens fizikai szakfolyóiratok jegyzéke 1967. A Fizi
kai Szakirodalmi Kooperációs Bizottság megbízásából 
közreadja a Budapesti Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtára (összeáll. Kosa Győző és Nősek Margó) 
BMÉ Sokszorosító üzeme. 1967. 12, 45 lap [Soksz.].

5. Balázs János: A hazai fizikai szakfolyóirat-ellátottság 
vizsgálatának néhány tanulsága. Tudományos és Mű
szaki Tájékoztatás 16. évf. 1969. 5. sz. 327—347. lap.
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A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven 

XIX.  évfolyam 8. szám 1969. augusztus

A BIONIKÁRÓL

„Tanulmányozd először a természetet, mert a tapasztalat 
soha nem csal meg, csak a megítélésed csalhat meg, amely 
olyan eredményeket ígér, amelyek kísérleteid szerint meg- 
okolatlanok.” „Azok a tudományok, amelyek nem születnek 
tapasztalatból, minden bizonyosság anyjától, s amelyek nem 
fejeződnek be a kézzel fogható gyakorlatban, vagyis ame
lyeknek eredete, kialakulása és végcélja nem megy az öt 
érzékszerv valamelyikén keresztül, hiúk és teli vannak téve
désekkel

Leonardo Da Vinci (1452 — 1519)

Bevezetés

Új tudományág van születőben, amelyet bioniká- 
nek neveztek el. E szó tulajdonképpen a biológia, 
az elektronika és a technika szavak összevonásából 
született azzal az igénnyel, bogy kifejezésre jut
tassa: művelői az élővilágban tapasztalható fizikai, 
kémiai megoldásokat a mindennap technikájában 
szeretnék minél szélesebb körben „műszaki” meg
oldásként hasznosítani.

Az élő szervezetnek, különösen az állati és em
beri szervezetnek gépi mechanizmusként való 
felfogása régi eredetű, és egy szélsőséges megnyil
vánulása volt a mechanisztikus materialista szem
léletnek. Természetesen ez a felfogás hamis, hiszen 
az élő szervezet „műszaki megoldásai” minden 
hasonlatosság és analógia ellenére minőségileg 
alapvetően különböznek a gépi berendezésekben 
találhatóktól. Az élő szervezetben végbemenő 
mechanikai, termodinamikai, elektrodinamikái, ké
miai és atomfizikai folyamatok az anyagcsere, 
az érzékelés, a növekedés, a szaporodás folyama
tainak alárendelt módon, a biológiai létezést biz
tosító korlátok között játszódnak le. Az élő szer
vezetben meglevő mechanikai, fizikai és kémiai 
apparátusok működését tehát olyan kölcsönhatá
sok különböztetik meg a — természetes vagy 
a jelenleg mesterségesen létrehozott — élettelen 
világ hasonló apparátusainak működésétől, ame
lyek kizárólag a biológiai lét jellemzői. Éppen 
ezek okozzák az előbb már leszögezett minőségi 
különbséget.

A fentieket egy példával próbálom érthetőbbé 
tenni. Ismeretes, hogy az emelőkkel, mint egy
szerű gépekkel kisebb erővel, ha hosszabb úton 
is, nagy erő győzhető le, mégpedig annyiszor

Greguss Pál

kisebb erő tarthat egyensúlyt a nagyobb erővel, 
ahányszor hosszabb a kisebb erőnek az emelő 
forgáspontjától való távolsága, mint a nagyobb 
erőé, amelyet le akarunk győzni. Márpedig az al
kar és a felkar éppen ilyen emelőrendszert képez, 
amelynél a könyök a forgástengely. Ha mármost 
ezt a jelenséget mechanisztikusán szemléljük, 
azt kellene mondanunk, hogy ez a megoldás „fi- 
zikátlan” : az embernek ugyanis mintegy 1 2 -szer 
nagyobb erőt kell kifejtenie, mint amit a fel
emelendő teher képvisel, mivel a ható izom tapa
dási pontja kb. 1 2 -szer közelebb van a forgásten
gelyhez, mint a teheré. És mégis, ez a megoldás 
az „életszerűbb”, mert csak így biztosítható, 
hogy az emelőrendszer viszonylag kis helyszük
séglettel ne csak egy síkban, hanem három dimen
zióban tudja feladatát végezni.

Az ilyen és ehhez hasonló látszólagos ellent
mondások egyátalában nem jelentik azt, hogy az 
élővilág fizikai törvényszerűségeit ne kellen il
letve nem lehet a technika fejlesztése céljából 
kutatni. Sőt, éppen ezeknek a törvényszerűségek
nek behatóbb ismeretében képes például a kiber
netika az élő szervezet bizonyos apparátusainak 
működésével formális analógiában levő műszaki 
szerkezeteket létrehozni, még olyanokat is, amelye
ken többek közt magának az élő szervezetnek egyes 
jelenségei, vagy legalább is azoknak bizonyos vo
násai tanulmányozhatók. Nem szabad azonban 
elfeledkezni arról, mint ahogyan ezt Sz. Anyiszov 
és A. Viszlobokov „A kibernetika meghamisítására 
irányuló kísérletekről” című tanulmányukban ki
fejtik, hogy „a gépekben és az élő szervezetekben 
végbemenő hírtovábbítási elvnek a hasonlósága 
nem jelenti azt, hogy minden különbség megszűnt 
köztük”. Nem igaz tehát, mint ahogyan egyes 
idealista kutatók állítják, hogy mivel az informá
ció mind a fizikai rendszerekben, mind pedig 
az élő szervezetekben egyenlő sikerrel kerül 
továbbításra, álproblémává válik az a régi vita, 
amely az élet lényegéről folyik a „mechanisták” 
és a „vitalisták” között. Nem lehet tehát a kiber
netika és a részben ebből kialakuló bionika se
gítségével egy síkra hozni a materialisták és 
az idealisták nézeteit, mert hiszen itt nem egy
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szerű terminológiai kérdésről van szó, mint aho
gyan ezt N. Wiener állítja.

Ezek után egyesek úgy vélekedhetnének, hogy 
a bionika és a kibernetika közé egyenlőségjel 
tehető, holott erről szó sem lehet. A kibernetika 
ugyanis mindenekelőtt a szervezet és a környe
zet kölcsönhatásának tudománya. Szándékosan 
nyitvahagyja azonban, azt a kérdést, hogy vajon 
a vizsgálat tárgyát képező szervezet élő sejtekből, 
többé kevésbé kollektiven ható egyedekből, bio
kémiai reakciócsoportokból, emelőkből, csigákból, 
fogaskerekekből, jelfogókból vagy elektronikus 
egységekből áll-e. A szervezetek analógiájára 
támaszkodik, nem pedig a különbségekre, amelyek
nek vizsgálatát a különböző biológiai szakirányok
nak engedi át.

A bionika ezzel szemben kizárólag az élő szer
vezetekben végbemenő folyamatokat tanulmá
nyozza annak érdekében, hogy a megismert tör
vényszerűségeket a műszaki haladás szolgálatába 
állítsa. Ennek megfelelően a bionika különböző 
síkokon veti fel a megoldandó problémákat, 
így a bionika egyik feladatköre annak kimuta
tása, hogy a fizika — s bizonyos tekintetben a ké
mia — már többé-kevésbé közismert törvény- 
szerűségei miképpen jutnak érvényre az élővilág
ban, hogyan befolyásolják annak kialakulását, 
illetve milyen hatással vannak az élő szervezetre.

Szorosan kapcsolódik ehhez a témakörhöz a bio
nika másik érdeklődési területe, amely az élő 
szervezetben előforduló információs és reakció- 
mechanizmusok kutatását tűzte ki célul, s egy
ben igen határos területet jelent a neurofiziológiá- 
val.

A bionika harmadik témakörét az úgynevezett 
robotgépek problematikája alkotja s minden 
bizonnyal a bionika ezen ága nyúlik legmesszebbre 
az emberiség kultúrtörténetében. így állítólag 
időszámításunk előtt 400-ban Architas repülni 
tudó fagalambot szerkesztett, majd később Regio
montanus az úgynevezett bumeráng-elv felhasz
nálásával olyan legyet készített, amely a kézre 
visszarepült. A technika fejlődésével egyre inkább 
sokasodnak az élő szervezetet utánozni vágyó kísér
letek, de mégsem várható, hogy ilyenszerű me
chanisztikus szemléletből fakadó „mesterséges 
élőlények” valaha is gyakorlati jelentőségre te
gyenek szert. Éppen ezért a bionika sem — mint 
ahogyan egyesek véhiék — foglalkozik azzal, 
hogy az élő szervezet mintájára „biológiai gépe
ket” készítsen, ha ezen emberformájú, az emberi 
magatartást minden téren utánozni akaró robotszerű 
konstrukciókat értünk.

Az előző bekezdésben mondottakkal csak lát
szólag áll ellentétben a bionika negyedik feladat
köre, amelyhez olyan kérdések megoldása tar
tozik, mint például a hibásan vagy egyáltalában 
nem működő szervek funkciójának kisegítésére, 
sőt helyettesítésére szolgáló mesterséges szervek 
kialakítása, akár elpusztult idegcentrumok és 
pályák mesterséges egységekkel történő pótlásáig.

Ugyancsak a bionika feladatai közé sorolhatók 
a különböző élőlények viselkedési formáinak vizs

gálata is. Bár e téren már eddig is számos jelen 
séget igen részletesen leírtak, e jelenségek fizi
kája, fiziológiája és hatásmechanizmusuk még 
távolról sincsen felderítve, pedig behatóbb tanul
mányozásuktól új érzékelő, differenciáló, szóval 
információfeldolgozó biomechanizmusok felfede
zése várható.

A bionikus ezen területek bármelyikén dolgoz
zék is, mindjárt a kezdet kezdetén szemben találja 
magát a kérdéssel: vajon áthidalhatatlan szakadék 
választja-e el az élőt az élettelentől, hiszen lép
ten nyomon azt tapasztalja, hogy nincsen az élő 
szervezetnek egyetlen olyan alkatrésze sem, amely 
az élettelenben ne lenne megtalálható. Sőt, pél
dául ugyanazok a vízben könnyen oldódó kálium- 
és magnézium ionok, illetve ugyanazon kén, 
foszfor és vas atomok amelyek az ásványok 
világában éppen nagyfokú változékonyságukról 
nevezetesek, kulcshelyzetet foglalnak el az élő 
anyag működésében. Ugyanakkor a változó anyag
ra általánosságban jellemző dialektikus mozgás- 
törvények érvényesülése is egyaránt megfigyel
hető az élettelen és élő anyagban. így, egyes fizi
kai törvényszerűségek csak bizonyos nagyság- 
rendi viszonyok között érvényesek, de ugyan
akkor pl. a fehérjemolekuláknak is egy meghatá
rozott nagyságrendet el kell érniök ahhoz, hogy 
a biológia mozgástörvényei jellemzőek legyenek 
rájuk. A folytonosság megszakadása, az ugrás
szerű változás is egyaránt jellemző az anyag élet
telen és élő formáira. A fény energiája pl. szakaszo
san változik, az úgynevezett fénykvantumok je
lentik az energiának azt a legkisebb mennyi
ségét, amely még mint fény realizálódhat. 
Ugyanúgy az élő anyag esetében az energiának 
meghatározott minimális mennyisége szükséges 
ahhoz, hogy az érző ideg végkészülékére ingerként 
hasson.

Félreértés ne essék: mindaz, amit eddig leírtam, 
csak annak bizonyítására szolgál, hogy az élő és 
élettelen közti különbség nem olyan mértékű, 
hogy csodás beavatkozás nélkül ne lehetne az 
anyag valóságos mozgástörvényei alapján az 
előbbi létrejöttét az utóbbiból megmagyarázni, 
illetve hogy tarthatatlan az a apologetikai tétel, 
hogy „az okozat nem lehet tökéletesebb az ok
nál”.

Sokan érvelnek pedig ma még ezen tétel alap
ján, hogy semmiféle gép — bár milliószor gyor
sabban működhet — nem lehet intelligensebb, 
mint készítői, vagyis mint azok az emberek, akik 
tervezték. Más szavakkal bármi, amit az elektro
nikus agy megtehet, nem haladhatja meg — sze
rintük — az emberi agy cselekvési körét, ha az 
utóbbinak elég idő és türelem áll rendelkezésére. 
Mindenek fölött pedig semmiféle gép tulajdonságai 
között nem szerepelhet az eredetiség, amelyet mi 
előszeretettel sorolunk az „emberiek” közé. Ez az 
érvelés egészen félrevezető, mint ahogyan azt 
A. C. Clarke magyarul is megjelent „A jövő kör
vonalai” c. munkájában kimutat. Szerinte: „ez 
a beállítottság meglepően hasonlít ahhoz, amelyet 
a XIX. század elejének vegyészei tanúsítottak.



Azt tudták, hogy minden élő szervezet néhány 
közös elemből épül fel — főként szénből, hidrogén
ből, oxigénből és nitrogénből — de szilárdan 
hitték, hogy az élő anyag nem állhat „csak” 
kémiai anyagból. Kell lennie valami más alkotó
résznek, valami lényegnek vagy életerőnek, ami 
örökre ismeretlen marad az ember előtt.” A „Vis 
vitális” misztikumát 1828-ban Wähler rombolta 
le, s napjainkban a bionikusok rombolgatják 
a „szerves intelligencia” misztikumát. Megismer
vén az élővilág egyes belső törvényeit, alkottak 
már gépeket — „szervetlen szervezeteket” — 
amelyek a tapasztalatból tanulni tudnak, okulva 
hibáikból — és az emberekkel ellentétben — soha
sem ismétlik őket. Olyan „szervetlen szerveze
teket” is sikerült már építeni, amelyek nem ülnek 
passzívan várva az utasításokat, hanem fel
fedezik a világot, maguk körül, olyanfóleképpen, 
amit csak kíváncsiságnak lehet nevezni. Igaz, 
az eredeti intelligenciának ezek a halvány fel
villanásai ma még csak néhány laboratóriumi 
modellre korlátozódnak, de már arra utalnak, 
hogy a bionika révén a jelenlegi gépi-műszaki 
technológiából fokozatosan át fogunk térni a 
biológiai-műszaki technológiára, vagyis a jövő 
század műszaki alkotásai, ha külső megjelené
sükben esetleg nem is, de működési mechaniz
musukban sokkal inkább fognak a (mai) élő szer
vezetekhez hasonlítani, mint napjaink „mecha
nisztikus” gépeihez, vagy akár csodálatosnak tűnő 
elektronikus berendezéseihez.

Míg azonban a bionika alapján a „szerves szer
vezetekkel” minden téren versenyképes „szer
vetlen szervezetek” megalkotásáig egyrészt a 
szervetlen anyagi világot kell még jobban megis
merni, másrészt a „szerves szervezetekben” ural
kodó mechanizmusokat kell jobban felderíteni. 
Ebből viszont adódik, hogy noha intelligencia 
csak életből — szerves szervezetből — támadhat, 
ezen tovább is haladhat. Ennek egyik fő oka, hogy 
élő anyagból sohasem állíthatók elő olyan precíz 
„műszerek”, például fényfelfogó egységek, mint 
szervetlenből: a legolcsóbb miniatűr fényképező
gép is jobb optikai tulajdonságokkal rendelkezik, 
azaz jobban tükrözi a külvilág szolgáltatta infor
mációmintákat, mint a szem. Az ilyen jellegű 
korlátoknak azonban általában nem vagyunk 
tudatában, mert ebben növünk fel. Ha azonban 
később mégis tudatossá válik, azzal „vigasztaló
dunk”, hogy „így a jó”, mert különben is az agy 
képtelen lenne a tetemesen megnövekedett infor
mációáradatot feldolgozni. Ez azonban csak a 
„szerves szervezet” lényegéből fakadó szükség- 
szerűség és nem „erény”, amely azonban egy 
„szervetlen szervezetnek” nem okvetlen vele
járója, s így az utóbbi egy számunkra elképzel
hetetlenül gazdagabb és színesebb világot „is
merhet” meg.

Röviden áttekintve a bionika problematikáját, 
nyilvánvaló, hogy egy dolgozat keretében még 
egyetlen kérdéskomplexumát sem lehet akár 
csak felületesen is’ ismertetni. Ezért most inkább 
egy olyan kis részletkérdéseket ragadnék ki,

amelyekben, ha néha csak perifériásán is, de tük
röződnek a fenti gondolatok megoldásához vezető 
utak és lehetőségek.

Út a „neurisztor”-hoz

Ma már nem is gondolunk arra, hogy a villamos
ság tanulmányozásának kezdetén, a XVIII. szá
zad végén és a XIX. század elején feszültség- 
és áramforrásként, ha nem is kizárólag, de álta
lában villamos halakat használtak, különösen 
ha nagy áramerősségekre volt szükség. Jedlik 
és Siemens után azonban ezek az élő áramforrá
sok szinte teljesen feledésbe merültek, és csak 
napjainkban kerültek újból az érdeklődés előte
rébe a bionikusok révén.

A bionikusok által jelenleg is igen behatóan 
tanulmányozott és az I. táblázatban összefoglalt 
villamos halak két nagy csoportba sorolhatók: 
gyenge- és erősáramú halakra. Míg az erősáramú 
halaknál a villamos szervek jelenléte biológiailag 
a zsákmányszerzéssel és védekezéssel magyaráz
ható, addig — s erre csak nemrég jöttek rá a bio
nikusok — ez a tulajdonság a gyengeáramúaknái 
az információszerzéssel és közléssel kapcsolatos.

A villamos halak azonban aszerint is csopor
tosíthatók, hogy a villamos kisülés külső érintésre 
vagy spontán következik-e be. Közvetlen érint
kezés ugyan nem vált még ki villamos kisülést, 
hiszen az állat úszás közben sok mindent érint
het, hanem csak az olyan jellegű hatás, amikor 
az állat megtámadottnak érzi magát. Ide tartoz
nak az erősáramú halak, míg a gyengeáramúak 
vagy állandó, vagy erősen váltakozó frekvenciájú 
gyenge impulzusokat bocsájtanak ki, látszólag 
spontán módon. Igaz, az erősáramú halaknál is 
a kisülés impulzusszerűen történik, de az ismétlési 
frekvencia igen kicsi, ugyanakkor egy-egy impul
zus hosszabb ideig tart, mint a spontán gerjesz
tésű gyenge impulzusok. Végül vannak olyan vil
lamos halak is, amelyek mindkétfajta elektromos 
rendszerrel rendelkeznek. A villamos halak áram
forrását elektroplaxnak. hívják, s felépítésükben 
igen hasonlítanak az ember készítette galván
elemekhez. Ez a néhány négyzetmilliméter fe
lületű és 0 , 1  mm vastag kis cella gélszerű anyag
ból áll, amelyet két oldalról egy-egy keményebb 
lemez határol. Ezek közül az egyiken, de csak az 
egyiken, idegvégződések találhatók, amelyek ezen 
elemi cellák kisülését idézik elő. Az elektroplax 
ezen oldala mindig a negatív pólus. A cella fe
szültsége néhány tized volt körül van. Fajtól függően 
több száz, sőt ezer ilyen cella kapcsolódik a fi
zikai törvényeknek megfelelően egymáshoz, azaz 
a feszültségnövelés ezen cellák sorbakapcsolása 
útján történik. Az így létrejövő oszlopok aztán 
a nagyobb áramerősség érdekében még párhuza
mosan is összekötődnek. így azután már könnyeb
ben érthetők azok a nagy villamos értékek, ame
lyek az I. táblázatban találhatók.

A cellák kisütése az egyes fajokra jellemző 
módon különbözőképpen történhet, és első pil-
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228 I. táblázat
Villamos halak fizikai adatai

Halfaj Közönséges
ráják

Villamos
ráják

Nílusi
csőszájú hal 
(vízi elefánt)

Nílusi
csuka

Villamos
harcsa

Délamerikai
pengehal

Villamos
angolna

Csillagnéző Kövület

Honos összes
tengerben

meleg
tengerekben

afrikai
édesvizekben

afrikai
édesvizekben

afrikai
édesvizekben

délamerikai
édesvizekben

délamerikai
édesvizekben

amerikai
partokon

felső szilur alsó 
devon kőze
tekbe

Oszlopok száma (O) 
Villamos szervek 

száma (V)

2 V 2 V
több száz— 
2000 O

4 O 80
oldalanként 4
különböző
hosszban

2 V
köpeny- 
szerűen

8 O kb. 70 O 2 V 2—3 V 
számos O

Elemi cellák 
oszloponként

300—400 400—500 
(1000)

40—200 
rendszerint 
kb. 150

60—140
oszlopok
szerint

egymást fedve 
több ezer

néhány tucat 5000—6000
(8000)

egymást fedve 
néhány száz

számos

Villamos adatok kb. 4 volt 50 (220) volt-ig 
40—50 am
perig

4—17 volt 3—10 volt 450 volt-ig néhány volt-ig 500—600 (800) 
volt kb.
1 amper

nincsenek
adatok

—

Kisütés módja ingerhatásra 
rövid impul
zus-sorozat

ingerhatásra 
4—7 ms idő
közönként 4— 
10 impulzus

folyamatos, de 
változékony

folvamatos és 
nagyon 
állandó

ingerhatásra 
3—5 ms idő
közökben 4— 
100 impulzus

állandó vagy 
változó, de 
folyamatos

ingerhatásra 
6—6 ms idő
közökben 4— 
8 impulzus

ingerhatásra 
rövid impul
zusok

Ismétlési frekvencia 
ismétlés/másodperc

— kb. 10—20 
max. 30

300—350
egyedenként

2 — 1600 — —

Egyes impulzusok 
időtartama

20—40 ms 
20 ms szünet

1,8—2 ms 250—300 
(600) /is

1,3 ms
2,3 ms szünet

kb. 2 ms néhány ms 2—3 ms néhány ms —

A villamos energia 
(valószínű) fel
használási módja

ismeretlen támadás,
védekezés

tájékozódás,
hírközlés

tájékozódás,
hírközlés

támadás,
védekezés

tájékozódás,
hírközlés

tájékozódás,
támadás,
védekezés

támadás
védekezés

támadás,
védekezés



Janatra aránylag egyszerűnek tűnik. Mindjárt 
bonyolultabbá válik azonban a kérdés, ha arra 
gondolunk, hogy az állatnak, az összes cellákat 
egyszerre kell kisütnie, ha a kellő hatást elakarja 
érni. Márpedig a kisülési parancs az agyból 
indul ki, és így míg a sokszor 2  méter hosszú állat 
farkáig eljut, bizony ilyenkor tetemes idő telik 
el. Ezért a villamos szerv, amely néha a hal tes
tén több helyen van elszórva, celláihoz vezető 
idegpályába úgynevezett „késleltető vonalak” 
vannak beiktatva, s ezek biztosítják, hogy a ki
sülést elrendelő inger minden cellához egy időben 
érkezzék.

Sem ezen késleltető vonalak működési mecha
nizmusa, sem pedig az, hogy miképpen alakul ki 
potenciálkülönbség ezekben a cellákban, nincsen 
még minden részletében tisztázva, de való
színűleg hasonló elektron (nem ion !) folyamatok
ról van itt szó, mint amilyenek alapján az utóbbi 
időkben L. Y. Wei, R. F. Edwards, F. Gutmann, 
Ernst J. és mások ingerületvezetés folyamatát 
értelmezni igyekszenek. Ez viszont a bionikus 
számára azt jelenti, hogy az ingerülettovábbítás 
nagy hasonlatosságot kell hogy mutasson a fél
vezetőkben lejátszódó folyamatokkal.

Mielőtt azonban a fenti gondolatsort folytat
nánk, a félreértések elkerülése végett hangsúlyozni 
kell, hogy az idegsejtekről illetve azok közvetlen 
környezetéből levezethető akciós áramok nem 
azonosak az ingerülettel, hanem csupán mint 
kísérő jelenségek, az ingerülettel egyidőben je
lentkeznek. Ebből viszont következik, hogy az 
ingerület tovahaladásának mechanizmusa és 
az elektromos áramnak fémhuzalokban történő 
terjedése közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, 
bármennyire csábító is ez az analógia. Míg ugya
nis az információt hordozó impulzus az utóbbi 
esetben úgy halad tova, hogy a jel amplitúdója 
a megtett út arányában csökken, azaz a jel csil- 
lapítódik, addig az élő szervezetben az információt 
hordozó jel amplitudóveszteség nélkül halad tova, 
kissé hasonlóan ahhoz, amikor a láng egy gyújtó
zsinóron végigfut. Ennek az információtováb
bító mechanizmusnak van aztán két igen külö
nös tulajdonsága: az úgynevezett visszaverődés
mentes ütközés és a kioltó ütközés. E két jelenség
ről kicsit részletesebben szólunk, egyrészt mivel 
ehhez hasonlóval eddig kizárólag a neurológiában 
találkozhattunk, s a bionikái kutatások megin
dulásáig a fizikusok és műszakiak előtt teljesen 
ismeretlenek voltak, másrészt mivel a „szer
vetlen szervezetek” kialakításában minden bizony
nyal igen nagy jelentőségre tesznek még szert.

Mint ismeretes, amikor egy közönséges lineáris 
tápvonalon haladó villamos impulzus egy disz
kontinuitáshoz ér, visszaverődik, ezzel szemben 
a „szerves szervezetek” információtovábbítási 
mechanizmusában ez nem következik be. A gyúj
tózsinóron tovafutó láng példájánál maradva 
olyan ez, mint amikor a láng a gyújtózsinóron 
végighaladva a végén kialszik.

Kioltó ütközés alatt viszont az értendő, hogy 
amikor két egymással szemben haladó impulzus

találkozik, minden körülmények között megsemmi
sítik egymást, hasonlóan ahhoz, amikor a gyújtó
zsinór két végéről indul el egy-egy láng s össze- 
éréskor „megsemmisítik” egymást. Míg azonban 
a gyújtózsinór csak egyszer használható, addig 
a „szerves szervezet” ilyen jellegű információ
továbbító mechanizmusa bizonyos idő után re
generálódik és ismét kész az információt vivő 
impulzusok vezetésére.

Ez a két jelenség teszi többek közt lehetővé, 
hogy az idegsejtek összegyűjtsék az összes beér
kező gerjesztő és gátló impulzusokat és aztán 
az összértéknek megfelelő polaritásra töltődje
nek, mely ha egy bizonyos értéket meghalad, le
hetővé teszi például a cellák egyidőben történő 
kisütését.

Visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy a „szer
ves szervezet”-ben a tengelyfonal hordozta jel- 
továbbítás igen hasonlít a félvezetőkben leját
szódó folyamatokhoz, kézenfekvőnek látszik, hogy 
a bionikusok megkísérelték olyan félvezető szál 
kidolgozását, amely nemcsak méreteiben ha
sonló a tengelyfonalhoz, hanem annak összes 
említett tulajdonságaival is rendelkezik. Az első 
biztató próbálkozás A. J. Cote nevéhez fűződik, 
akinek sikerült az ún. alagútdiódából egy ilyen 
mesterséges tengelyfonalat, ún. neurisztort ki
alakítani.

A neurisztort úgy állítják elő, hogy egy nagy 
alagútdiódából szelektíven lemaratják az n-ré
teget, s így vonalalakú, n típusú közbülső szer
kezetet alakítanak ki egy p alapon. Az első neurisz- 
tor lópatkó alakú volt és öt vezeték csatlakozott 
hozzá (1. ábra), amelyekre feszültséget kapcsol
tak. A patkó két végén volt a jelbemenet illetve 
kimenet. Egy 160 nanoszekundumos impulzus 
a patkó baloldali végéből a jobboldalsóhoz 1 ,1  • 1 0 5 
m/s sebességgel terjedt. Ez lényegesen gyorsabb, 
mint az ingerület terjedése a tengelyfonalban, 
hiszen az eddig mért legnagyobb ingerületvezetési 
sebességi is csupán 1 — 2  • 1 0 2 m/s körül van.

Az 1965-ben még csak kezdeti állapotban, fej
lesztés alatt álló neurisztorokból 1969-re A. C. 
Scott, R. D. Pannentier, J. E. Nordnan, a Uni
versity of Wisconsin kutatói olyan komplex 
logikai funkciókat ellátó „szervetlen szerkeze
te t” alakítottak ki, amely diszkrét elektronikus 
alkatrészeket, ellenállásokat, kondenzátorokat stb. 
nem igényel, ugyanis ugyanúgy rendelkezik a 
visszaverődésmentes és a kioltó ütközés tulaj
donságával, mint mintaképe, a tengelyfonal. 
Ennek folytán a neurisztorokkal nemcsak a je-

7. ábra. A . J. Cote á lta l k ész ített neurisztor felépítése
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lenlegi számítógéptechnikában használatos flip- 
flöp egységeket, tároló gyűrűket, hanem a ma 
ismert összes logikai kapcsolatokat is eddig soha 
nem látott kis méretekben tervezhették és készít
hették el. Az említett kutatóknak például sike
rült köblábanként (kb. 28 liter) mintegy 1 0 9 
neurisztorsűrűséget elérni, ami már majdnem 
megközelíti az emberi agy neuronsűrűségét. Ha 
mármost figyelembe vesszük, hogy a neurisztorokra 
épülő „szervetlen szervezetben” kb. három nagy
ságrenddel gyorsabban továbbítódik — s ami 
ezzel arányos: dolgozódik fel — az információ, 
mint a „szerves szervezetben”, az anyagnak a 
„szerves szervezet”-i formában való megjelené
sét már nem látjuk szükségszerűen a lehetséges 
legmagasabbrendűnek. Ha aztán már azt is fi
gyelembe vesszük, hogy az ilyen neurisztoros 
„szervetlen szervezet” a már említett módon saját 
hibáiból tanulni képes formában készíthető el, 
azaz a „programozáskor” a neurisztorhalmazban 
kitüntetett irányú kapcsolatok jöhetnek létre, 
megsejthetjük a biológiai-műszaki technológiára 
épülő jövőben az emberiség elé táruló lehetősége
ket.

Galvanotaxia és az űralvás

Az élőlények azon képességét, hogy erőterekre 
reagálnak, az erőtér nevének és a taxia vagy 
tropizmus szavaknak összevonásából képzett el
nevezéssel jelöljük. így ha például fény váltja 
ki a hatást, fototropizmusról, ha tisztán elektromos 
tér, galvanotaxiáról beszélünk.

A galvanotaxia, azaz a villamos erőterek érzé
kelése sokkal elterjedtebb az élővilágban, mint 
ahogyan azt általában gondolják. Már olyan egy- 
sejtűeknél is tapasztalható, mint a papucsállat
kák. E. Dryll kutatásai szerint ez abban nyilvá
nul meg, hogy nem túl erős egyenfeszültségű 
elektromos térben a papucsállatkák egyöntetűen 
a katód, azaz a negatív pólus felé kezdenek úszni. 
A jelenség magyarázata az, hogy a sejtekben az 
elektromos tér hatására megváltozik a töltéselosz
lás, a sejt erősen polarizálódik s ennek következ
tében a papucsállatkák azon csiliói aktivizálód
nak, amelyek a katód felé irányítják az állatot. 
Váltakozó elektromos tér hatására viszont a frek
venciától és feszültségtől függően az úszás iránya 
a villamos erővonalakkal bizonyos szöget zár 
be, ami arra utal, hogy ilyenkor a galvanotaxia 
mellett a magnetotaxia (a mágneses tér hatása) 
is érvényre jut.

Hasonlóképpen halaknál is tapasztalható gal
vanotaxia. Ennek hatásmechanizmusát szemlél
teti a 2. ábra, amely a halak idegpályáinak elvi 
vázlatát mutatja be. Az egyik mozgató idegpálya, 
amely hosszú, sokszor a test egész hosszán végig
futó idegsejtsorozatból áll, a másik pedig az érző
idegpálya, amely az előbbivel párhuzamosan fut, 
de több rövid szakaszból tevődik össze és ellen
kező irányban vezeti az ingereket, mint az előbbi. 
A központi idegrendszerből lefutó két ideglánc-

Ar\óú +

2. ábra. Miért lép fel a halaknál galvanotaxia? (Magya
rázat a szövegben.)

hoz, hogy a halak mozgását irányító ideghálózat 
teljes legyen, hozzá kell még venni a gerincvelőbe 
ferdén befutó érző és mozgató idegeket is. Az áb
rából nyilvánvaló, hogy a hal másképpen visel
kedik, ha az elektromos térben fejjel a pozitív 
elektród, az anód, vagy a negatív, a katód felé 
helyezkedik el. Az első esetben minthogy a fej 
közelebb van az anódhoz, a mozgató idegsejt 
pozitív töltést kap s így a mozgást fékező gátlás 
lép fel. Ezért úszik ilyenkor lassabban, mintha 
fejjel a katód felé lett volna a villamos tér be
kapcsolásának pillanatában. Ha mármost az elekt
romos tér feszültségét növelik, a mozgató idegek 
olyan erős gátlás alá kerülnek, hogy a hal elveszti 
mozgásképességét. Hiába erősödik az érző idegek 
parancsa, az elektromos tér a rövidebb ideg
szakaszon nem vált ki olyan erős ingert, mint a jó
val hosszabb mozgató idegben. Kezdetben 40 V 
körül, az állat úszása fokozatosan lassúbbá válik, 
majd pedig álomba merül, azaz fellép a galvano- 
narkózis.

E galvanonarkózis jelenségének megfigyelése 
adta a bionikusoknak a gondolatot, hogy nem le- 
lehetne-e ezt a jelenséget a mesterséges altatás

23 0



3. ábra. Az ELEK TROSO M  elektroaltató berendezés 
szemre helyezendő elektródjai

illetve érzéstelenítés szolgálatába állítani. A Szov
jetunióban e téren már olyan előrehaladást értek el, 
hogy ELEKTROSOM néven forgalomba is 
került egy elektromos altatógép. Lényege, hogy az 
aludni kívánó személy egy a 3. ábrán látható 
maszkot tesz a fejére, ahol két elektród a szemre, 
kettő pedig enyhén a tarkóra nyomódik. Az egyén 
addig alszik, amíg a készülék be van kapcsolva, és 
a kikapcsolás után azonnal felébred. Már rövid, 
néhány órás elektroalvás után is kipihenten ébred 
és semmiféle kellemetlen utóhatás nem tapasztal
ható. Kiderült továbbá, hogy az elektroalvással 
nemcsak krónikus álmatlanságot, hanem az úgy
nevezett menedzser-betegséget, krónikus fejfájást, 
magas vérnyomást és az epilepszia egyes formáit 
stb. is előnyösen lehet befolyásolni.

Az elektroaltatóberendezések az asztronautiká
ban is jelentőségre tettek szert. Annak idején pl. 
Tyitov is, amikor előre bejelentve pontosan 8  órát 
aludt, ilyen berendezést használt.

Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, 
hogy míg a villamos altató berendezések jól bevál
tak, addig a villamos érzéstelenítők még távolról 
sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
Ennek valószínűleg az az oka, hogy magának az 
érzéstelenítésnek a biológiai mechanizmusa sokkal 
összetettebb és még egyáltalán nem ismerjük kellő
képpen.

Villamos információszerzés
Abból a puszta tényből, hogy azok a halak, 
amelyek tudnak ugyan villamos potenciálkülönb
séget létesíteni testük különböző pontjai között, 
de ez a képesség nem elegendő a zsákmányszerzés
hez vagy védekezéshez, valamint hogy e halak 
látása igen gyenge, a bionikusok arra a következ
tetésre jutottak, hogy valószínűleg ez a képesség a 
tájékozódás céljait szolgálja. Érthető tehát, hogy 
igen nagy az érdeklődés iránta, hiszen a mai tech
nika még nem rendelkezik olyan berendezéssel, 
amellyel villamos terek segítségével az elektromos
ságot jól vezető vízben — a tenger sós vizéről nem 
is szólva — tájékozódni tudnak. Sajnos eddig még 
nem sokat sikerült e téren felderíteni, de annyi 
már egészen bizonyos, hogy ezeknél a halaknál a 
tájékozódás semmiképpen sem történik az impul
zusok tovaterjedési sebességének olyan jellegű 
mérése alapján, mint ahogyan az a Sonar vagy

radartechnikában ismeretes. Minden valószínűség 
szerint ezek a halak a maguk körül létesített és 
néha másodpercenként 2300-szor is szaggatott 
elektromos erőtér erővonaleloszlásának megválto
zásából következtetnek arra, hogy milyen ter
mészetű tárgy van közelükben. A kiértékelési 
mechanizmus talán azon alapszik, hogy a villamos
ságot kevésbé vezető tárgy az, ami az erővonalak 
futását úgy befolyásolja, hogy az erővonalak azon a 
helyen'kidudorodnak (4. ábra), míg jól vezető 
tárgy esetében az erővonalak éppen ott sűrűsöd
nek.

S. Hagiwara és munkatársai kimutatták, hogy 
némely esetben a hal oldalvonala reagál az elektro
mos kisülésekre. Ezt úgy bizonyították be, hogy az

4. ábra. A villamos halak körül az elektromos tér erő
vonalai a tárgy vezető vagy nem-vezető volta szerint 

alakulnak

oldalvonal egyetlen idegfonaláról levezették az 
akciós áramot. Az elektromos szerv minden egyes 
kisülésekor a kipreparált idegszálban egy impul
zussorozat gerjesztődik, halfajonként más-más 
frekvenciával. így az egyik fajnál, amely másod
percenként 40 -60-szor süti ki villamos szervét, 
az oldalvonal idegszálában kisülésenként 2 — 3 
impulzus gerjesztődik. Ha mármost az oldalvonal 
mentén kis ezüstlappal haladtak végig, úgy abban 
az idegfonálban, amelyet éppen eltakart, az impul
zusok száma csökkent, majd utána ismét növeke
dett. Az ismétlési frekvenciák különbségéből aztán 
a hal központi idegrendszere már ki tudja érté
kelni, hogy az észlelt tárgy elektromos vezető-e 
vagy sem. Ha ugyanis nem vezető halad végig az 
oldalvonal mentén, akkor a fenti folyamat for
dítva játszódik le, azaz az idegi impulzusok ismét
lési frekvenciája előbb emelkedik, aztán esik 
vissza a normális értékre.

Az ismertetett mechanizmus ugyan értelmezi, 
hogy miként képesek egyes villamos halak különb
séget tenni vezető vagy nem-vezető tárgyak kö
zött, de arra nem ad feleletet, hogy miképpen sze
reznek tudomást e halak arról, hogy milyen az ész
lelt tárgy térbeli elhelyezkedése. A térrel kapcsola
tos információk ugyanis mindig az információt 
hordozó hullám fázisához kötődnek, márpedig az 
említett mechanizmus nem alkalmas ezeknek érzé
kelésére. A választ minden bizonnyal a bioholog- 
ram-modell adja meg (Greguss 1968). Ennek értel
mében ugyanis a fázishoz kötött információk egy 
koherens referenciaháttér hozzáadásával reverzi-

231



5. ábra. V illam os halak térinform ációkat feldolgozó m e
chanizm usa a biohologram -m odell alapján

bilis módon az élőlény számára már feldolgozható 
amplitudóinformációvá alakulnak át. A kérdés 
csupán az, hogy a folyamat miképen játszódhat le 
ezeknél a halaknál. Erre a bionika az 5. ábra alap
ján próbál választ adni.

Mint ismeretes, a halak oldalvonalrendszere 
nyomásérzékelő szerv, és lényegében véve hosszanti 
vonalban rendeződött érzékbimbósor, amely a 
kopoltyú tájékától a farokig húzódik. Ugyanakkor 
a vízalatti villamos kisülés alkalmával mindig 
keletkeznek nyomáshullámok is, amelyek a környe
zetben levő tárgyról visszaverődve az oldalvonal
rendszerre hatnak. Ezek ismeretében e halak 
térinformációfeldolgozó mechanizmusát a bionika 
a következőképpen írja le:

Amikor a hal villamos impulzusokat bocsájt ki, 
az ezeket koordináló idegi tevékenység alapján 
kialakul az ezeknek megfelelő referenciaingerület, 
amelyhez aztán hozzáadódik az oldalvonal rendszer 
által felfogott és a visszavert, információkat hor
dozó hullámok útján gerjesztett ingerület, azaz 
kialakul a hologrammodellnek megfelelő kép. Az 
5. ábrán az egyszerűség kedvéért csak egy vissza
verő pont van feltüntetve. Az erről a pontról 
visszaverődő hullámok gömbhullámok, míg a hal 
idegrendszerében az elektromos impulzusok kibo- 
csájtásánaktényérőlszármazó referenciajelek (szag
gatott vonal jelzi) olyanok, mintha az úszás irá
nyára merőlegesen érkező síkhullámoktól szár
maznának. Ennek megfelelően egyetlen pont egv- 
dimenziójú Eresnel-zónalemeznek megfelelő inter
ferenciamintát eredményez, vagyis az információ 
hologram formában kerülhet feldolgozásra. Re
konstrukciókor tehát a halban a környezet valódi, 
háromdimenziós benyomása alakulhat ki, hason
lóan a Kode által készített „oldalra néző radar”- 
hoz, amely ugyancsak az itt leírt elvet használja. 
Az általa nyert interferogramok, hologramok re
konstruálásakor az átrepült terület valódi, tér
hatású képe tárul a szemlélő elé.

Mivel azonban az elektromos tér kialakulását a 
vízben oldott különböző sók mennyisége igen 
erősen befolyásolhatja, a halnak az információk 
kiértékelésekor ezt is figyelembe kell venni. Ez 
azonban csak igen fejlett központi idegrendszer 
mellett lehetséges. Ezért van az, hogy a villamos 
halak relatív agysúlya igen nagy, s ugyanakkor az a 
tény, hogy náluk a kisagy és nem a nagyagy az 
uralkodó, arra utal, hogy a villamos lokáció

képessége a kisaggyal függ össze. Valószínű, hogy 
ez az oka annak is, hogy a fejlettebb állatoknál ez a 
képesség már kevésbé jelentkezik.

Szerves piezoelektromosság

A Curie-testvérek által 1880-ban felfedezett 
piezoelektromos jelenséget sokáig jellegzetesen 
„szervetlen” anyagi tulajdonságnak tekintették. 
A bionikusok azonban egyrészt abból kiindulva, 
hogy a piezoelektromosság elsősorban az anyag 
térbeli felépítésével, és nem annyira anyagi össze
tételével van szoros kapcsolatban, valamint annak 
ismeretében, hogy a csont mikrokristályokat tartal
maz, feltételezték, hogy ezek bizonyos körülmé
nyek között piezoelektromos tulajdonsággal is 
rendelkezhetnek, vagyis mechanikai deformáció 
hatására a csontban elektromos töltések válhatnak 
szabaddá. Ahhoz azonban, hogy az így szabaddá 
váló villamos töltéseknek az élő szervezetben betöl
tött szerepét megérthessük, előbb a csont szerkeze
tét kell egy kicsit közelebbről megismerni.

A csontot általában az élő szervezet legidőt- 
állóbb alkotó részének tartják, amely rugalmasságá
val és szilárdsági tulajdonságaival messzemenően 
kitűnik, pedig J. Wolff már 1892-ben megállapí
totta, hogy a csont mechanikai erőhatásokra nem
csak rugalmas alakváltozásokat szenved, hanem 
anyagának mennyiségét növelheti vagy csökkent- 
heti. Az is már rég ismeretes, hogy amikor például 
törés után új csontszövet alakul ki, akkor a folya
mat a csontot építő ún. osteoblast sejtek és a csontot 
leépítő ún. osteodast sejtek küzdelmének eredmé
nye (a harmadik fajta sejt, az osteocyt a csont belse
jében a lacumae nevű részen található és feladata a 
normális csontszövet fenntartása). Felmerül azon
ban a kérdés, hogy honnan „tudja” a csont, hogy 
milyen alakra formálja önmagát. Mivel pedig a 
csontok a tapasztalat szerint a sztatikái erővonalak 
mentén szilárdítják meg legjobban magukat, nyil
vánvaló, hogy a csontnövekedést szabályzó rend
szernek húzó- vagy nyomóerőre kell épülnie.

Abban ugyan még nem egységesek a bionikusok, 
hogy a csontállományt felépítő hidroxilapatit kris
tályok, a kollagén, a hialuronsav vagy a hidroxil
apatit kristályok és a kollagén határfelületén 
hasonlóan mint a félvezetőkben — a p-n típusú 
átmenetek felelősek-e a csont piezoelektromos 
tulajdonságáért, vagy esetleg ezek közül egyszerre 
több is szerepet játszik. A csont piezoelektromos- 
ságát azonban nemcsak kimutatni sikerült, hanem 
azt is bebizonyították, hogy bármennyire el is tér 
az egyes csontoknál az igénybevételkor keletkező 
villamos impulzus alakja és lecsengési ideje egymás
tól, annyi biztos, hogy a jelek polaritása irány
függő. Nyomási igénybevételnek kitett területek, 
amelyek homorú alakot igyekszenek felvenni, 
negatív töltést mutatnak, míg a húzó igénybevétel
nek kitett, tehát kidomborodó felületeken pozitív 
töltést találhatunk. Ugyanakkor klinikailag ismert 
tény, hogy a csontoknál mindig a homorú oldalra 
rakódnak le a csontot építő sejtek és a domború
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oldalról épülnek le. Kézenfekvő tehát a következ
tetés, hogy a negatív töltéseket mutató területek a 
csont felépítését, a pozitivek viszont a leépülést 
segítik elő.

A vázolt feltevést kísérletileg is igazolták. Ku
tyák csontjába mozgásukat nem gátló két kis 
platinaelektródot építettek be, és némely állatnál 
ezeket miniatűr egyenfeszültséget szolgáltató áram
forrással kötötték össze. Alig azoknál a kutyáknál, 
amelyeknél az elektródokat nem kötötték össze 
áramforrással, mindkét elektród körül egyforma és 
csupán kismérvű csontosodás volt észlelhető, addig 
az utóbbiaknál a negatív elektród körül erős cson- 
tosodást figyeltek meg, ugyanakkor azonban — 
ellentétben a várakozással — a pozitív elektródnál 
lényeges csonterózió nem volt tapasztalható. Ez a 
látszólagos ellentmondás azonban feloldódik, mi
helyt figyelembe vesszük, hogy a kutyák a műtét 
után mozogtak és így különösen az elektródok 
környéke feszültséggyűjtő hellyé vált, s ez a csont 
villamos öntevékenységét annyira felfokozta, hogy 
így a pozitív eróziós hatás ellensúlyozódott. Külön
ben sem szükségszerű, hogy a pozitív töltés csont
eróziós hatású legyen.

Az ismertetett kísérlet azonban még nem bizo
nyítja egyértelműen, hogy tényleg létezik kap
csolat a nyomás-húzás okozta villamos potenciál 
és a csontot felépítő sejtek aktivitása között. Az 
űrbiológia azonban e téren is újabb bizonyítókok
kal szolgált. Az ember csontvázára állandóan hat a 
földi gravitáció, amit főleg mozgás közben az 
izmok ereje ellensúlyoz. Az ellensúlyozás mértékét, 
vagyis hogy mekkora erőt fejtsen ki az izomzat, a 
legújabb kutatások tanúsága szerint ugyancsak a 
csontok piezoelektromos tulajdonsága szabályozza. 
Az űrutazáskor a tartós súlytalanság állapotában 
azonban ezen elektromechanikai szabályzórend
szer egyik ága, a gravitáció kikapcsolódik, még
hozzá úgy, hogy a csontokban — hasonlóan, mint 
ahogy a sokáig mozdulatlanul ágyban fekvőknél is 
tapasztalható — csontleépülés lép fel. S valóban, 
már az eddigi, viszonylag rövid ideig tartó űrutazá
soknál is tapasztalták, hogy az űrhajósok vérének 
kalciumszintje — ha egyelőre még nem is veszélyes 
mértékben, de — növekedett, jeléül annak, hogy a 
csontleépülés bekövetkezett. Ugyanakkor ezek az 
űrbiológiai tapasztalatok arra is utalnak, hogy igen 
valószínű a csont piezoelektromos tulajdonságának 
a vérnyomás szabályozására gyakorolt hatása is, 
amikor is a csontok mint „előfeszített”piezoelektro- 
mos nyomásérzékelők szerepelnek.

A csontok piezoelektromos tulaj donságának> 
valamint az ezzel kapcsolatos csontnövekedés- 
szabályzó rendszer felismerésével megnyílt annak a 
lehetősége, hogy esetleg már a közeljövőben bizo- 
uyos eredetű csontsérüléseket beépített elektródok 
segítségével gyógyítsanak.

Sokáig az volt a felfogás, hogy a piezoelektromos- 
ság kizárólag a szervetlen anyagok tulajdonsága, 
és a csont is csak azért piezoelektromos, mert ilyen 
mikrokristályokat tartalmaz. G. J. Goldsmith és
J. G. White 1959-ben azonban már kimutatta, 
hogy a tiokarbamid piezoelektromosságot mutat,

ha nem is szobahőmérsékleten, de —93 és —97° C 
között. Ezt követően H. A. Athenstadt bizonyította 
be, hogy a glicinből levezethető aminosavderivált 
glicinszulfát ugyancsak rendelkezik ezen tulajdon
sággal, méghozzá szobahőmérsékleten. Különösen 
nagy jelentőségű J. Polonsky, P. Douzon és C. Sod
ron felfedezése, hogy az életjelenségek lefolyásában 
és szabályzásában olyan fontos DNS, bármilyen 
eredetű is legyen, határozott piezoelektromosságot 
mutat +10 és +55° C között. Azóta proteinek
nél, nukleoproteideknél és más hasonló szerves 
anyagoknál egyre gyakrabban találnak piezoelektro
mos tulajdonságot. Tekintettel arra, hogy mint a 
legtöbb fizikai jelenség, a piezoelektromosság is 
megfordítható, vagyis ha piezoelektromos anyagok 
villamos térbe kerülnek, alakjukat megváltoztat
ják, joggal merül fel a gondolat, hogy mivel az élő 
szervezetre állandóan hatnak elektromos terek, 
részben ezek teszik e fizikai jelenség alapján az 
anyagot „élővé”. E kérdés azonban még teljesen 
nyílt, s éppen csak mint érdekességről emlékezünk 
meg róla.

Bionikái futurológia

Bármennyire mozaikszerűen is ragadtuk ki a 
bionika egyes részleteit, annyit azért mégiscsak 
sejtetnek, hogy a „szervetlen szervezet” kialakítása 
nem tűnhet már sem a fizikus, sem a biológus előtt 
olyan fantasztikusnak, mint ahogyan még néhány 
évvel ezelőtt is. De vajon ezek a szervetlen szerve
zetek képesek lesznek-e önreprodukcióra, azaz sza
porodásra ?

J. Neumann szerint önreprodukció akkor követ
kezik be, ha a kérdéses egység — legegyszerűbb az 
„automaton” — olyan környezetben, amely tar
talmazza az automaton építő elemeit, önmagával 
egyező egyedeket hoz létre. Az első nehézség mind
járt abból adódik, hogy az az információ, amely 
közli az automatonnal, hogy készítsen magáról egy 
másolatot, nem lehet teljes. Ahhoz ugyanis, hogy 
teljes legyen, nemcsak az automatont kell leírnia, 
hanem magát az utasítást is. A fénymásolat hason
lattal élve, lenne egy fénymásolat a fénymásolat
ról és így tovább. A probléma csak úgy oldható 
meg, ha van két automaton, amely a fénymásolatot 
kétféleképpen értékeli. Az egyik a fénymásolatot 
utánzó (U), a másik a végrehajtó. Ezek egy soroló 
egységgel (s) úgy kapcsolódnak össze, hogy 
az összes utasításokat tartalmazó fénymásolat 
( í \ j+ V + s )  létrejöjjön. Az önreprodukáló automaton 
tehát

U  +  V +  s +  E u+v+s

formulával jellemezhető. Ez azt jelenti, hogy U 
fénymásol, V pedig végrehajtja, hogy U, V és s 
kialakulhasson, vagyis a teljes automaton létre
jöhessen. Az önreprodukció ezen megfogalmazása 
és a genetikai kód közti hasonlóság nyilvánvaló. 
Hogy ez a logikai ú t a „szervetlen szervezetek” 
esetében is valóban járható lesz, arra az önrepro
dukáló Pewrose-sejteket említjük meg, amelyeket
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ti. ábra . Penrose-félts önreprodukáló sejtek

bárki elkészíthet alumíniumból vagy plexiüveg
ből (6 . ábra).

A Penrose-sejtek két részből, A (szürke) és B 
(fekete) darabokból állnak, melyek olyan alakúak, 
hogy kétféleképpen kapcsolódhatnak össze. Ha 
műanyag sínpár közé helyezzük őket (a), és a sín
párt megrázzuk, az egyes darabok elfordulnak, de 
nem kapcsolódnak össze (b). Ha mármost egy AB  
sejtet is teszünk a sínpár közé (c) és úgy rázzuk 
össze, akkor számos A B  sejt keletkezik (d). A jobb 
láthatóság érdekében az „e” sorban széthúzva 
ábrázoltuk őket, és így jól látható, hogy az auto- 
matonokelválnak a környezetben levő építőelemek

től. Megfordítva, BA  sejtet téve a sínpár közé (/), 
BA  sejtek reprodukálódnak (g). A „h” sorban 
ezeket láthatjuk széthúzva.

Az alapok tehát kezdenek már e téren is tisz
tázódni, és ha a bionika e próbálkozásai nem is 
vezetnek mindjárt a szerves önreprodukció logiká
jának és mechanizmusának teljes megismeréséhez 
és megértéséhez, annyi eredményt már szolgáltat
nak, hogy a közeljövőben lehetővé teszik majd 
természetes környezetben „élő”, azaz biológiai
műszaki technológián alapuló üzemek megalkotá
sát. így már kísérletek folynak például a tengerbe 
telepített olyan automatonokból álló gyárak kiala
kítására, amelyeknél az automatonok főleg mag- 
néziumvegyületből állnak, a fenti elvek szerint 
önreprodukálódnak, „szaporodnak” és magnézium- 
tartalmuk miatt majd időnként begyűjtik, leha
lásszák őket.

A bionika ilyen távlatainak láttán önkéntelenül 
felvetődik az emberben a kérdés: hol a határ? E 
kérdés vizsgálata már meghaladná e cikk kereteit, 
de egy dologról semmiképpen sem szabad megfeled
kezni, arról, hogy az ember, mint biológiai lény, 
nem állt meg fejlődésének útján, sőt éppen most 
érkezett el ahhoz a pillanathoz, amikor kezd meg
nyílni a lehetőség, hogy saját fejlődésének ütemébe 
beavatkozva annak irányát megszabja. Az út 
végét ma még nem láthatjuk, de annyi bizonyos, 
hogy az ezer év múlva élő ember biológiailag és 
szellemileg is sokkal jobban fog különbözni a ma 
emberétől, mint a ma embere különbözik az első 
eszközt használó embertől.
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A MEGFIGYELŐ KOZMOLÓGIA ÚJJÁSZÜLETÉSE D. W. Sciama
NAPJAINKBAN Cambridge

Bevezető

Éppen 52 évvel ezelőtt indította útjára Einstein a 
relativisztikus kozmológiát azzal a cikkével, mely
ben bevezette a ma róla elnevezett véges, de határ
talan univerzummodellt. Eléggé különös, hogy ez

,,A fizika növekedési pontjai”. Előadás az Európa1 
Fizikai Társaság alakuló közgyűlésén (Firenze, 1969. ápri
lis 10). Megjelent: Physics Bulletin 19 (1968) 329. For
dította Abonyi Iván.

hibás kiindulás volt, mert az Einstein-világ sta
tikus, a saját gravitációt benne annak az eléggé mes
terkélt kozmológiai tagnak a taszító hatása közöm
bösítette, melyet Einstein az eredeti 1915-ben pub
likált egyenletéhez hozzátoldott. Kétségkívül ter
mészetes volt 1917-ben sztatikus univerzumra 
gondolni, de már ugyanabban az évben írt Ein
stein egy másik híres cikket, melyben a sugárzási 
tér termodinamikáját tárgyalta a kvantumelmélet 
kereteiben, bevezetve az A és B  együtthatókat. Ha
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ezeket a meggondolásokat alkalmazta volna a 
kozmológiai modelljére is, azonnal látta volna, 
hogy a forró csillagok és az azokat elválasztó hideg 
interstelláris tartományok létezése egyáltalán nem 
egyeztethető össze egy végtelenül öreg statikus 
rendszer koncepciójával (Olbers-paradoxon). Való
jában de Sitter mutatott rá még 1917-ben arra, 
hogy a kiegészített téregyenleteknek lehetséges 
nemsztatikus megoldásuk is, és 1922-ben Fried
mann szovjet meteorológus felfedezte, hogy az 
eredeti téregyenletek táguló és összehúzódó model
lek lehetőségét is magukba foglalják. Az összehúzó
dó modellt szintén elvetették termodinamikai 
megfontolások alapján, csak azokat a modelleket 
hagyva meg, amelyek legalábbis jelenleg táguló 
tendenciát mutatnak. Ezeknek a megoldásoknak a 
területén Weyl, Lemaitre, Eddington, Robertson, 
Tolman, Milne, McCrea és Walker végeztek vizs
gálatokat, és a harmincas évekre ezeket a homogén 
izotróp modelleket eléggé jól ki lehetett ismerni.

Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan jött a spi
rálködök extragalaktikus természetének megfigye
lések alapján történt felfedezése, és a (csillagokéhoz 
képest) nagy vöröseltolódások megfigyelése szín
képeikben. Ennek a nagy felfedezésnek az eredeté
nél ismét konfúzus szituációt láthatunk. Az első 
spirálköd (a továbbiakban galakszis), amelynek a 
vöröseltolódását megmérték, az Andromeda ga
lakszis volt. Slipher 1912-ben a Lowell-Obszerva
tóriumban úgy találta, hogy a színkép a kék fe
lé van eltolva mintegy 2 0 0  km s - 1  sebességgel. 
De csak 1924-ben sikerült (Hubblenak) arra a 
döntő következtetésre jutni, hogy a spirál galak- 
szisok a mi Tejútrendszerünkön kívül vannak. 
Sőt, csak 1926 - 27-ben fedezték fel (Lindblad és 
Oort), hogy a Tejútrendszer forog: a Nap a Galak
tika centruma körül a jelenlegi becslések szerint 
mintegy 250 km sebességgel kering. A Napnak 
ezt a mozgását korrekcióba kell venni, ha a galak- 
szisoknak a Tejútrendszer egészéhez viszonyított 
sebességét akarjuk megállapítani. 1929-ben hozta 
először nyilvánosságra Hubble a távolodási sebes
ség és a távolság közötti

T
lineáris törvényét; most már tudjuk, hogy a x 
Hubble-konstansra általa megadott érték egy 5 
nagyságxi tényező erejéig túl kicsi volt. (A jelen
legi érték közel 1 0 10 év, melynek a bizonytalan
sága még ismeretlen, de elérheti az 50%-ot is). 
A következő években Humason és Hubble kiter
jesztették vizsgálataikat a fénysebesség egy hete
dét kitevő távolodási sebességekig, és Hubble a 
tényállást „The Realm of Nebulae” („A ködök 
világa”) c. klasszikus könyvében foglalta össze 
1936-ban.

így a harmincas évek közepére az elmélet és a 
megfigyelés kielégítő egyezésre jutott abban az 
értelemben, hogy minden homogén izotróp uni- 
verzummodell az (1) Hubble-törvényhez vezetett 
első közelítésben. A modellek a második közelítést 
illetően már különböztek, azonban még az 5 méte

res távcső, amely 1949-ben kezdett működni, sem 
vezetett a másodrendű tag megbízható meghatáro
zásához. Nem tudjuk például, hogy az univerzum 
tágulása minden határon túl folytatódik-e, vagy 
megállítja azt a saját gravitációs hatása, és egy idő 
után összehúzódni kényszeríti. Még tisztességesnek 
hangozhat az a megállapítás, hogy a megfigyelő 
kozmológia igen kis előrehaladást tett 1936-tól a 
hatvanas évek elejéig, egészen addig, amíg a 
rádiócsillagászat a segítségére nem sietett. Az elmé
leti oldalon különböző nemortodox propozíciók 
hangzottak el, melyek közül a legnagyobb hatást 
Bondi, Gold és Hoyle „stacionárius állapot” elmé
lete váltotta ki (1948), a folytonos anyagkeletkezés 
merész ötletével. Ezen elmélettel szemben most a 
tapasztalati bizonyítékok elég erőseknek tűnnek, 
de a maga idejében ez az elmélet fontos szerepet 
játszott, mert kényszerítette Hoylet és munka
társait (E. M. Burbidge, G. R. Burbidge és W. A. 
Fowler), hogy az elemek forró csillagokban történő 
keletkezésének elméletét kidolgozzák. Mint látni 
fogjuk, ez utóbbi elmélet nagyjából még helyes 
lehet (a hélium-keletkezés fontos kivételétől elte
kintve).

A megfigyelő kozmológia sterilitása drámai körül
mények között szűnt meg a hatvanas évek elején és 
közepén. 1965-ben két különálló és független fel
fedezés született, melyek a legnagyobb csillagá
szati felfedezésekkel kerültek egy sorba, és koz
mológiai szempontból majdnem olyan jelentősek, 
mint magának a világegyetem tágulásának felfe
dezése. A rendkívül nagy vöröseltolódású objek
tumok és a kozmikus fekete sugárzás felfedezéséről 
van szó. Nem szükséges mondanunk, hogy még 
nem ismerjük e felfedezések teljes jelentőségét, de 
annyi már világos, hogy a megfigyelő kozmológia 
nagy reneszánszának korszakát éljük. Ezen az 
alapon szeretném a cikk további részét e fejlemé
nyeknek szentelni.

A rádióforrások megszámlálása
Az első kísérletet, hogy a rádióforrások számából 
kozmológiai következtetéseket vonjanak le, Ryle 
és Scheuer tette 1955-ben. Jogosan hitték, hogy a 
második cambridgei katalógusban ( 2  C) szereplő 
rádióforrások legtöbbje extragalaktikus, és így a 
források eloszlásának köze van a világegyetem 
egészének szerkezetéhez. Ryle és Scheuer arra a 
következtetésre jutott, hogy az eloszlás összefér
hetetlen a stacionárius állapot elméletével, s ezál
tal egy hosszú, néha heves vitát provokáltak, 
amelynek visszhangjait időnként még ma is lehet 
hallani.

A számlálásnál a rádióforrások N(S) számát 
egységnyi térszögre vonatkoztatva úgy határozzák 
meg, hogy a rádiótávcső működési frekvenciáján a 
megszámlált rádióforrások energiafluxusa egy S 
értéknél nagyobb legyen. Az 8 fluxus távolság 
négyzetével fordított arányossága miatt, a sta
cionárius források egyenletes eloszlását feltételezve 
N  és S közt a következő kapcsolat várható:

N  ~  S'-3/2.
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Ha felrajzoljuk ln N  és In /S' összetartozó pontjait, 
várjuk, hogy -3/2 iránytangensű egyenest ka
punk. Mint majd látni fogjuk, az extragalaktikus 
objektumok vöröseltolódásának figyelembevéte
lekor az N S 312 szorzatnak, ahelyett, hogy $-től 
függetlennek adódna, S  csökkenésével fogynia 
kellene. Más szavakkal az ln N / ln S  görbének 
laposabbaak kellene lennie, mint a statikus eset
ben. A megfigyelési adatokból nyert görbe viszont 
meredekebb.

A Ryle és Scheuer által talált anomális meredek
ség valóban igen rős. Halványabb forrásokra elem
zésük szerint az ln N / ln S  görbe hajlása -3-nak 
adódott. Ma már tudjuk, hogy a 2  G áttekintést 
tévesen egy elég magas S  fluxussűrűségre korlá
tozták, és hogy a halvány források közül igen sok 
valóban igen kétséges. Az anomális meredekség egy 
részét ma ennek a körülménynek tulajdonítják. 
Három évvel később, 1958-ban Mills, Slee és Hill a 
Sydneyben készült forráskatalógust használták 
fel az In N /ln  S -görbe meredekségének új kiértéke
lésére, és -1 , 8  adódott eredményül (bár ők ered
ményüket még összeférhetőnek tartották a -1,5 
meredekséggel). Ez a meredekség is még anomálisan 
nagy, azonban realitását a további egyéb vizsgá
latok (pl. Scott és Ryle, valamint Gower közle
ményei) megerősítették. A legújabb és legátfogóbb 
vizsgálatot az ln N / ln S  görbére vonatkozóan, 
amely főleg a cambridgei adatokon alapul, Ryle és 
Pooley végezte (1. ábra). Látni fogjuk, hogy S igen 
kis értékeire a görbe lelapul a - 1  meredekségig.

Most nézzük a vöröseltolódás hatását a 3/2-es 
egyszerű elméleti törvényre. Három ilyen hatás 
van, mindegyiknek növekszik a jelentősége, amint 
S  csökken:

1. A források effektiv sajátintenzitása függ a 
vöröseltolódástól, minthogy egy kisfrekvenciás 
sávban észleljük a kibocsájtott sugárzást. Ezért

1. ábra. Rádióforrások eloszlása Pooley és Ryle szerint. 
N  az egységnyi térszögben látható olyan rádióforrások 
száma, melyek fluxussűrűsége nagyobb S108-nál a 408 

MHz frekvencián

tekintetbe kell venni az egyes források spektrális 
tulajdonságait.

2. A vöröseltolódás csökkenti a forrás látszólagos 
fényességét a távolság négyzetével fordított ará
nyosságon túlmenően. Egy adott $-sel jellemzett 
rádióforrás távolsága, vele együtt N  is reduká
landó.

3. Ha a vöröseltolódásból olyan fejlődő uni
verzumra kell következtetni, ahol anyagkeletkezés 
nincsen, akkor az univerzum tágulása maga után 
vonja, hogy a források sűrűsége a múltban nagyobb 
volt. Ez távolodva N  növekedéséhez vezet.

A gyakorlatban az (1 ) effektus kicsi. A legtöbb 
forrás S  (v) spektruma arányos r- 0 -7 -tel abban a 
tartományban, ahol cambridge-i megfigyelések az 
irányadók (néhány száz MHz). Ha tekintetbe 
vesszük a vöröseltolódás hatását a sávszélességre, 
az effektiv sajátfényesség a z =  <5A/A vöröseltoló
dással (1  -f- z) ~ 0’3 szerint nő. Még akkor is kicsi ez a 
változás, k  a 2  =  2, ill. 3 értéket vesz fel. (1. 
később). Ezzel szemben a (2 ) és a (3) effektus igen 
fontos, és a számítások azt mutatják, hogy minden 
ésszerű kozmológiai modellben (2 ) jelentősebb, 
mint (3). (Az utóbbi természetesen teljesen elesik 
a „stacionárius állapot” modelljében.) így min
den valószínű kozmológiai modellben a vörösel
tolódás közvetlen hatása az In N/ln 8  összefüggés 
görbéjének meredekségét csökkenti. Ezen az úton a 
megfigyelési tényekkel teljes ellentmondásra ju
tottunk.

Ezt az ellentmondást Ryle és Scheuer annak a 
ténynek a felhasználásával oldotta fel, hogy a fej
lődő univerzumban a nagy vöröseltolódású objek
tumokat az univerzum fejlődésének korábbi szaka
szában lehet megfigyelni, mint a közeli kis vörös
eltolódású objektumokat. Eelmerül így az a lehető
ség, hogy a rádióforrások tulajdonságaiban és 
eloszlásában jelentős fejlődésnek kellett végbe
mennie az alatt az idő alatt, amely a sugárzás 
kibocsájtása és felfogása között eltelt. Minthogy 
még nem rendelkezünk e források eredetének és 
fejlődésének részletes magyarázatával, ezen a pon
ton teljes szabadsággal feltételezhetjük, hogy 
olyan — egyébként bármilyen — módon fejlődnek, 
amely szükséges az In A/ln 8  reláció magyaráza
tához. így például -1,5-nél meredekebb görbét 
kaphatunk, ha feltesszük, hogy a múltban a forrá
sok nagyobb átlagos sajátfényességgel vagy na
gyobb koncentrációval rendelkeztek (a tágulás 
kinematikai vonatkozásain túlmenően), mint ma. 
Ilyen következtetés természetesen nem várható a 
„stacionárius állapot” elméletétől, hiszen az azt 
kívánja, hogy a források minden saját tulajdon
sága az univerzum minden helyén és minden idő
pontban átlagosan ugyanaz maradjon.

A megfigyelések eredményeinek ilyenfajta illesz
tésére vonatkozó részletesebb próbálkozások Da
vidson és Davies, Longair, valamint Rowan- 
Robinson nevéhez fűződnek. Ezek a kísérletek az
zal a nehézséggel küzdenek, hogy a leszámlálásban 
szereplő legtöbb rádióforrást optikailag még nem 
lehetett azonosítani. Határozottan tudjuk pl., hogy 
az objektumok két különböző csoportja ad lénye-
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gss járulékot a leszámláláshoz, nevezetesen a rádió- 
galakszisok és a kvazárok. Világosan szeretnénk 
látni e két populáció relatív szerepét az anomálisan 
meredek görbe kialakításában. Kibontakozóban 
van az az értelmezés, hogy — legalább is részben — 
a kvazárok felelősek a meredek görbéért. Rend
kívüli érdekességére való tekintettel ezt a követ
keztetést megtárgyaljuk, még a próbálkozó jellege 
ellenére is.

A kvazárok megszámlálása
A kvazárok felfedezését gyakran elmesélték, így 
rövidek lehetünk az összefoglalásában. A történet 
1960-ban kezdődött, amikor sikerült megmérni a 
legfényesebb 3 C objektumok szögátmérőjét, fő
leg a Jodrell Bank munkája alapján. Több ilyen 
rádióforrásnak a szögátmérője nagyon kicsinek 
bizonyult. Ez felkeltette az érdeklődést. Később 
kiderült, hogy ez meglehetősen véletlen lit volt a 
kvazárok felfedezéséhez, mert sok kvazárnak szá
mottevő szögátmérője van a rádiótartományban. 
Minden esetre 1960-ban nagy érdeklődést váltott 
ki, hogy a 3(748, 30286, 3C196 és a 30147 szög- 
átmérője szokatlanul kicsi. Az év szeptemberében 
Sandage az 5 méteres távcsővel fényképeket készí
tett azokról a tartományokról, amelyek az első 
három forrást tartalmazták. Ezeket a fényképeket 
Matthews tanulmányozta, és azt találta, hogy 
mindegyikesetben a rádiópozíció hibanégyszögében 
található objektum csillagnak látszott. Október
ben Sandage meghatározta a 3048 színképét és 
fotoelektromos színeit. Az optikai színkép igen 
különösnek bizonyult, széles emissziós vonalak 
léptek fel benne, melyeket nem sikerült azonosítani. 
Ezen kívül az optikai fényesség nap nagyságrendű 
időskálán észrevehetően változott. így az objek
tumot csillagnak tekintették, melynek rejtélyes 
színképe van.

Mindez hamarosan megváltozott, amikor 1963 
elején egy másik 30 rádióforrás, a 30273 pozícióit 
publikálta Hazard, Mackey és Shimmins. Ez a 
poziciómeghatározás eddig példátlan pontossággal 
történt (a hiba kisebb mint egy ívmásodperc), a 
Hold és a rádióforrás együttállásának megfigyelé
séből. Ezért nem volt kétség az optikai azonosítá
sát illetően: az 13 magnitudójú kék csillag volt. 
Schmidt meghatározta az objektum optikai szín
képét, amelyben ismét szerepeltek széles emissziós 
vonalak, a nyilvánvaló azonosítás lehetősége nélkül. 
Ekkor következett be a történelmi pillanat: 
Schmidt elhatározta, hogy megvizsgálja, vajon 
értelmezhető-e a színkép lényegesen nagy vörös- 
eltolódással annak a vélekedésnek ellenére, hogy a 
csillag a mi galakszisunkban van. És sikerült. 
Az emissziós vonalak közül négy igen jó illeszthető 
volt a Ha, IIß, Hy és IIi hidrogénvonalakhoz 
Ök/Á =  0,158 vöröseltolódás feltételezésével (az 
ötödik hidrogénvonalat, amely a vörösbe esik, 
később Oké találta meg), míg a többi emissziós 
vonal közvetlen értelmezése is sikerült ezzel a 
vöröseltolódással. Ha ez az eltolódás Doppler- 
effektus eredménye, akkor a „csillag” a fénysebesség

16%-ával távolodik tőlünk. Ezt az eredményt 
1963 elején publikálták. így kezdődött a kvazár
korszak.

Azonnal nyilvánvaló volt, hogy ha a 3(7273 
vöröseltolódása a Hubble-törvénynek engedelmes
kedik — ahogyan a rádiógalakszisoké — akkor ez 
a forrás rendkívül fényes a saját optikai tartomány
ban. Távolsága ugyanis 5X 108 parsec, s minthogy 
13 magnitudójú, saját optikai fényessége 1 0 0 -szoro- 
san felülmúlja a legfényesebb ismert galakszisét. 
Ez súlyos problémát okozott az asztrofizikusok- 
nak, de a kozmológusok számára azt a fontos követ
keztetést jelentette, hogy a kvazárokat még na
gyobb távolságokban is könnyen ki lehet mutatni, 
és valóban nagy vöröseltolódásokat mutatnak. En
nek a realizációjában az első lépést csaknem azon
nal meg is tették. Schmidt felfedezésétől fellelke
sülve Greenstein és Matthews megoldották a 3(748 
rejtélyét. Ez a forrás 3 magnitúdóval halványabb. 
Színképe könnyen megfejthető, ha feltételezzük, 
hogy vöröseltolódása 0,367.

Ez a vöröseltolódás Hubble mértékei szerint 
igen nagy, de egyes objektumok hamarosan még 
ezt is túllépték. 1965-ben Schmidt talált egy kva- 
zárt (3(79), amelynek fantasztikus nagy a vörös
eltolódása: 2 ,0 1 2 ; az első alkalommal történt, 
hogy a hidrogén Lyman- a vonalát (1216 Á) a 
láthatóba eltolva, 3666 Á-nél észlelni lehetett. Ézt 
az óriási eredményt bonyolult érvelésekkel kellett 
indokolni, de ma már annyi nagy vöröseltolódást 
ismertek meg, hogy nincs spektroszkópiai kétség az 
interpretáció helyességét illetően. Ha a vörösel
tolódás z =  2  értékét Doppler képletével értel
mezzük a speciális relativitáselmélet szerint, akkor 
a fénysebesség 80%-hoz közeli értéket kapunk a 
távolodási sebességre. Végre úgy látszott, hogy 
Hubble álma valóra válik: olyan távoli objektu
mokat láthatunk, amelyekre az (1 ) egyenlet lineáris 
közelítése nem elegendő, és így lehetőség nyílik a 
különböző kozmológiai modellek közti választásra.

Sajnos, az is kiderült, hogy a kvazárok tulaj
donságai annyira nagy szórást mutatnak, hogy 
távolról sem tekinthetők olyan „szabvány gyer
tyáknak”, amilyenekre a kozmológiai vizsgálatban 
szükség volna. Ha a tulajdonságaik még a kozmo
lógiai életkorral is változnak, rendkívül nehéz lesz 
a megfigyelésekből az univerzum helyes modell
jét kihámozni. Egy vizsgálat, amit elvégezhetünk, 
az, hogy megnézzük, vajon lehetséges modell-e a 
„stacionárius állapot” elmélete, minthogy ebben 
a modellben nem szerepelnek kortól függő effek
tusok. A vizsgálat elvégzéséhez a 3(7 katalógusból 
az ember kb. 40 kvazár adatát veszi, azokét, 
ahol a vöröseltolódás ismert; ez egy homogén minta. 
Ezután megkérdezi, vajon a különböző vörösel- 
tolódású kvazárok száma megegyezik-e az elmélet 
által várt értékkel. Ha megengedhetek magamnak 
egy személyes megjegyzést ezen a ponton, akkor 
azt mondanám, hogy nagyon reméltem, a stacio
nárius állapot elmélete ki fogja állni ezt a próbát. 
Sajnos, nem így lett. Tanítványom, Martin Rees 
kimutatta, hogy túl sok nagy vöröseltolódású 
kvazár van. Erre az eredményre jutott azóta több
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más kutató is, a legalaposabb számvetést nem
régiben Schmidt hozta nyilvánosságra. Természe
tesen jelentős, hogy ez az eltérés kvazárokra az 
ln N /ln S  görbe menetét meredekebbé teszi.

Az egyetlen kiutat az jelentené, ha tagadnánk 
a kvazárok vöröseltolódásának kozmológiai erede
tét. Mint Terrell, majd Hoyle és Burbidge propo
nálták, a kvazárok lehetnek esetleg lokális objek
tumok, vöröseltolódásukat magyarázhatja közön
séges (az univerzum tágulásához nem kapcsolódó) 
Doppler-effektus vagy gravitációs effektus. A leg
több csillagásszal együtt ezt én kevéssé tartom 
valószínűnek. Az a tény, hogy kékeltolódást nem 
tapasztaltak, és azok a kikötések, amelyeket az 
extragalaktikus rádióháttér jelent, azt kívánják, 
hogy a mi lokális kvazárhalmazunkhoz legközelebb 
eső másik halmaz igen távol legyen. Viszont na
gyon valószínűtlen, hogy egyáltalán egy kvazár
halmazban legyünk, sőt az egyik közepe táján, 
amit a megfigyelt izotrópia megkívánna. Ezek 
gyenge alapok arra, hogy a stacionárius állapot 
elméletét meg lehessen menteni. De különben is 
mindjárt látunk még egy erős érvet e modell ellen, 
amint az univerzális fekete sugárzás tárgyalásához 
érünk.

Az inter galaktikus anyag
Hacsak nem 100% hatásfokú a galakszisképződés 
folyamata, az intergalaktikus térben maradék 
gáznak kell lennie. Ezt a gázt még nem mutatták 
ki, de potenciálisan nagy kozmológiai jelentősége 
van, hiszen említésreméltó járulékot adhat az 
univerzum átlagos anyagsűrűségéhez. Ténylegesen 
sok relativisztikus kozmológiai modell olyan átlag- 
sűrűséghez vezet, amely sokkal nagyobb, mint az 
ismert galakszisokból várható lenne. Ezek közül 
sok tekintetben a legvonzóbb az ún. Einstein—de 
Sitter modell, melyben a tágulás minden határon 
túl folytatódik, de a tágulás sebessége aszimptoti
kusan zérushoz tart. Ebben a modellben a jelenlegi 
q tömegsűrűséget a

egyenlet adja meg, ahol G a newtoni gravitációs 
állandó. A r ~ 1 0 10 év Hubble-állandóval

q ~  2 X 10- 2 9  g cm- 3

összehasonlításképpen: a gg átlagos sűrűség, ame
lyet az eddig megismert galakszisokból számít
hatunk, nem valószínű, hogy meghaladja a 1 0 ~ 30 
g cm- 3  értéket. így ha az Einstein—de Sitter 
modell csak közelítőleg is igaz, akkor az univerzum 
anyagának legnagyobb részét még nem sikerült 
megfigyelnünk.

Sokat diszkutálták már azt a problémát, hogy 
ez a hiányzó anyag milyen formában van jelen. Ez 
igen halvány galakszisokból vagy intergalaktikus 
csillagokból, porból vagy neutrínókból adódhat 
össze, amit eddig még nem mutattak ki. A legér
dekesebb lehetőség azonban az, hogy a nem észlelt 
anyag gázállapotú, minthogy - ahogy később

említésre kerül — akkor éppen a kimutatási lehe
tőség határán van. Látni fogjuk azt is, hogy össze
tétele valószínűleg 90% hidrogén, 10% hélium 
(atomszám szerint), amihez még a nehéz elemek 
járulnának, de sokkal kisebb arányban, mint a mi 
galakszisunkban.

Az intergalaktikus atomos hidrogént már kereste 
néhány rádiócsillagász, aki megkísérelte a 2 1  cin
nél a hiperfinom átmenet kimutatását mind emisz- 
sziós, mind abszorpciós vonatkozásban. Eredmé
nyük negatív volt, és az értelmezési nehézségek 
ellenére mondhatjuk, hogy az atomos hidrogén 
sűrűsége nem haladhatja meg jelentősen a 2 X  10~ 29 

g cm- 3  értéket. Ennél sokkal pontosabb korlátot 
nyújtott nemrégiben a Lyman- x hullámhosszon az 
abszorpció vizsgálata. Normális körülmények kö
zött ezt az abszorpciót nem lehet kimutatni a lég
kör alatt, mert a távoli ultraibolyába esik, de 
Scheuer, valamint Gunn és Peterson kimutatták, 
hogy egy kb. 2  vöröseltolódású kvazár közelében az 
intergalaktikus gáz olyan hullámhosszon abszor
beál, ami a földi megfigyelőnek a látható színképbe 
esne. A kb. z =  2 vöröseltolódású kvazárok szín
képének gondos tanulmányozása nem tudta kimu
tatni a kvazár Lyman- x emissziós vonala helyén az 
abszorpciót (2 . ábra). Ebből a jelenlegi intergalak
tikus atomos hidrogén sűrűségére a

q h  <  10—36 g cm-3
adódik. Hasonló elemzést végzett Field, Solomon 
és Wampler; a felső korlátot a molekuláris hidrogén 
esetére 1 0 ~ 32 g cm~3-ban állapították meg.

2. ábra A 3C9 kvazár fotoelektronos színképe Oké és 
Wampler szerint. Figyeljük meg, hogy a kontinuum- 
szint nem változik erősen a Lyman-a emissziós vonalon 

való áthaladáskor

E korlátok valószínű magyarázata az, hogy a 
hidrogén erősen ionizált állapotban van. Ha az 
ionizáció ütközési eredetű, a gáz kinetikus hőmér
sékletének meg kell haladnia a 3 x l 0 5 °K hőmér
sékletet, ha el akarjuk érni, hogy 1 0 7 részecske 
közül egynél ne legyen több a neutrális. Ilyen hő
mérsékletet fenntarthatnak a galakszisokból, rádió- 
galakszisokból és kvazarokból kiinduló sugárzások. 
Másrészt a hőmérséklet nem lehet túl magas, mert 
akkor a gáz röntgensugárzást bocsájtana ki na
gyobb mértékben, mint az ismert röntgenháttér 
(3. ábra). Ha a gáz közelítőleg 2 x l 0 ~ 29 g cm- 3  

sűrűségű, hőmérsékletének felső határa 1 0 8 °K. 
Ha a röntgen megfigyeléseket 50 Á-ig ki lehetne
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3. ábra Diffúz röntgensugárzási háttér, e a röntgen ener

gia (keV), j  (e) a fluxus (fotonszám cm -1 s -1 keV_1)

terjeszteni az ezen a hullámhosszon megmutatkozó 
erős galaktikus abszorpció ellenére, akkor meg 
lehetne vizsgálni, hogy a gázhőmérséklet meghalad
ja-e a 3 X105 °K-1. Boyer, Field és Mack tájékozódó 
megfigyelései ténylegesen összeférhetőek ilyen hő
mérséklettel, de a kísérlet igen nehéz, ezeket a meg
figyeléseket még meg kell erősíteni. (A megfigye
léseket azóta megerősítette Henry, Fritz, Meekins, 
Byram és Friedman, akik azt állítják, hogy tény
legesen megfigyeltek sűrű forró intergalaktikus 
gázt. Megfigyeléseik értelmezése azonban nem az 
egyetlen lehetséges magyarázat, és így a kérdés 
nyitva marad.)

A kozmikus fekete sugárzás
1946-ban Gamow felvetette azt a gondolatot, hogy 
az univerzum korai sűrű állapotai elég forróak lehet
tek, így termonukleáris reakciók elég jelentős ütem
ben végbemehettek. Ezek a reakciók magyaráz
hatják a hidrogénnél nehezebb elemek korai létre
jöttét. Az elgondolást később Alpher, Bethe és 
Gamow dolgozta ki, és ez ma az elemek keletke
zésének x —ß —y-elmélete címén ismeretes (bár az a 
hír járja, hogy Gamow Bethe nevét a cikk fölé 
egyszerűen csak alfabetikus okokból írta). Ma 
már tudjuk, hogy ezek az ősrégi folyamatok nem 
felelnek meg a héliumnál nehezebb elemek magya
rázatára, de a héliumot még így meg lehet magya
rázni. Gamow kimutatta hogy a korai állapotokban 
bőséges idő állhatott rendelkezésre ahhoz, hogy 
kiépüljön egy feketetest-sugárzási tér, és egyen

súlyba kerüljön az anyaggal. Ahogyan az univer
zum tágul, a sugárzás megtartja feketetest-sugár- 
zás jellegét, és egyszerűen csak adiabatikusan 
lehűl, hőmérséklete fordított arányban csökken az 
univerzum lineáris méretének növekedésével. En
nek a sugárzási térnek a jelenlegi hőmérsékletét 
durván abból a követelményből lehet megbe
csülni, hogy a korai állapotokban a héliumnak ki 
kellet tudnia alakulni. Ily módon Gamow a 1 0  °K 
körüli értékhez jutott.

Sajnos, Gamow akkor nem jött arra a gondolatra, 
hogy megfelelően választott hullámhossz tarto
mányban ez a feketetestsugárzás nemcsak egy
szerűen mérhető, hanem sokkal intenzívebb is 
lehet, mint bármely más földönkívüli eredetű 
sugárzás az univerzumban. Valójában Gamow jós
latát el is felejtették. Egész véletlenül történt, 
hogy Penzias és Wilson, a Bell Telefon Labora
torium munkatársai 1965-ben felfedezték, hogy a 7 
cm hullámhosszon az égbolt kb. 3 “üT-nek megfelelő 
fényességet mutat, ami kb. 1 0 0 -szor forróbb, mint 
az ismert rádióforrások alapján várható lett volna. 
Ezt azonnal mint kozmikus feketetest-sugárzást 
értelmezte Dicke, Peebles, Roll és Wilkinson. 
Dicke Gamowtól függetlenül alkotta meg a forró 
„Big Bang” („nagy bumm”) gondolatát, Rol és 
Wilkinson pedig megépítettek egy 3 cm-es vevőt az 
elgondolás ellenőrzésére, mihelyst a Penzias — 
Wilson eredmény napvilágot látott.

A kritikus lépés nyilván annak az ellenőrzése, 
hogy a többlet sugárzás feketetest-jellegű. Mérése
ket végeztek 60 cm és 0,3 cm között egy sor hul
lámhosszon, és az eredmények mind összeegyez
tethetők a 2,7±o,3 °K feketetest-hőmérséklettel. 
(4. ábra). Ezen túlmenően van még egy független 
érv is az interstelláris CN megfigyelt gerjesztésével 
kapcsolatban, hogy a sugárzási tér 0,25 cm hullám
hosszon hasonló hőmérsékletű, ami ismét messze 
meghaladja azt az intenzitást, amit az eddig 
ismert források e hullámhosszon adni képesek.

Tekintettel a kérdés fontosságára ezeket a meg
figyeléseket nagyon kritikusan kell megvizsgálni. 
Erre azonban nem ez a megfelelő hely, és talán 
elegendő lesz itt annyit mondani, hogy ezek a 
mérések, amelyek abszolút jellegűek, nagyon nehe-

1. ábra Diffúz mikrohullámú háttér. A görbe a 2,68 °K- 
hez tartozó feketetest-sugárzás színképeloszlása
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zen vihetőek keresztül pontosan; viszonylag nagy 
korrekciókat kell tekintetbe venni olyan külső 
hatásokból, mint a légkör sugárzása, a vevőkészü
lék zaja stb. E nehézségek ellenére egybehangzó 
általános véleménynek tűnik, hogy ezeket a méré
seket el lehet fogadni, és ezt tesszük mi is a továb
biakban. A végső elfogadást meg kell előznie 
azoknak a rakétás méréseknek, amelyeket most 
terveznek a 0 , 1  cm szomszédságában a háttérsugár
zás meghatározására, a feketetest-sugárzásnak itt 
lévén maximuma.

A következő tárgyköröket kell még említenünk, 
amelyek a kozmikus feketetest-sugárzással kap
csolatosak:

(1) Az univerzum termikus története
(2 ) A hélium-probléma
(3) A feketesugárzás asztrofizikai effektusai
(4) A Eöld sebessége
(5) Az univerzum izotrópiája
(6 ) Az univerzum homogenitása
(7) Szingularitások az univerzumban

Az univerzum termikus története
Mint említettük, a feketetest-sugárzás T  hőmér
séklete az univerzum fí (t) lineáris mérettényező
jéhez a

T  ~  iü_1(í) (2 )
szerint kapcsolódik. Ennek megfelelően a ora(i 
sugárzási energiasűrűség eleget tesz a

Qrad ~  R ~ V )

összefüggésnek. Ezzel szemben az atomos anyag 
omat sűrűsége (ha megmaradási tétel érvényes rá)

P m a t  ~ R ~ 3{t).
A forró „Big Bang” modellekben R (t) a múltban 
tetszőlegesen kicsi lehetett, és így ha volt jelen 
egyáltalán sugárzás, akkor annak sűrűsége na
gyobb volt az atomos anyagsűrűségnél megfelelően 
korai időkben. A sugárzás-dominált univerzum 
könnyen tárgyalható az általános relativitás- 
elméletében, az egyszerű eredmény:

R(t) ~  tA (ha t kicsi)
(3)

1 0 10Trad =  ----  (ha t kicsi).
tA

Később két fontos dolog történik. A sugárzás nem 
lesz többé erősen csatolva az atomos anyaghoz, 
amikor az eléggé lehűl. így az rekombinálódhat 
atomos hidrogénné (T ^  3000 °K), és a sugárzás 
elveszti energetikai domináló szerepét. Feltételez
ve, hogy az atomos anyag ideális gázként viselkedik 
amikor nincsen a sugárzáshoz csatolva, hőmérsék
lete a

törvény szerint változik. Összehasonlítva (2 )-vel 
látható, hogy az anyag gyorsabban hűl, mint a 
sugárzás. Az atomos anyag hőmérsékletének most 
tehát alacsonyabbnak kellene lennie, mint 3 °K,

ami ellentmond az utolsó szakaszban mondottak
nak, miszerint az kb. 3 X 105 °K. Ha az utóbbi meg
állapítás korrekt, akkor az intergalaktikus gázt 
valaminek fel kell melegítenie, feltehetőleg a gálák - 
szisok, rádiógalakszisok és kvazárok sugárzásai
nak, azok kialakulása után.

Hasznos kifejezni a sugárzás/anyag arányt az
segy barionra eső entrópiával,— nel, minthogy ez a
n

mennyiség független az időtől (Srad ~  T 3ad ~  
R~3 (t)). Ha az anyagsűrűség jelenlegi értéke 
2 X H r 29 g cm- 3  (Einstein—de Sitter univer
zum), akkor az egy barionra eső sugárzási entró
piára 108 k adódik, ahol k  a Boltzmann-állandó. 
A forró „Big Bang” elmélete jelenlegi formájában 
nem körvonalazza azokat a folyamatokat, amelyek 
a megfigyelt hőt szolgáltatni tudják. Ez vagy a 
t — 0  időpontra vonatkozó kezdeti feltételek prob
lémája, vagy a későbbi stádiumban beinduló 
folyamatok problémája, amin joggal gondolkozha
tunk. Ez akérdés jelenleg megoldatlan, de egy lehet
séges magyarázatot megemlítünk majd, amikor az 
(5) pontban az univerzum izotrópiáját tárgyaljuk.

A hélium-probléma

A vizsgálatok azt mutatják, hogy ahol csak meg 
lehet spektroszkópiailag mérni, vagy elméletileg 
meg lehet becsülni (a Napban, a csillagokban, az 
interstelláris gázban), a hélium gyakorisága (atom
szám szerint) mintegy 10%-a a hidrogénének. E 
szabály alól vannak kivételek egyes öreg csillagok 
esetében, de elég jó bizonyítékok állnak rendelke
zésre arra vonatkozóan, hogy ezek a kivételek más
sal megmagyarázhatók. A mi Galaktikánk csillagai 
csak a megfigyelt héliummennyiség 1 0 %-át állít
hatták elő a galakszis élete során. Ezért vonzónak 
látszik az oc — ß —y elmélet kijelentését elfogadni, 
ami szerint a hélium legnagyobb része a forró „Big- 
Bang” korai stádiumaiban termonukleáris reak
ciók termékeként keletkezett.

A (3) egyenletből látszik, hogy 1 s-mal a „Big 
Bang” után az univerzum hőmérséklete mindenütt 
1010 °K volt. Ez magasabb, mint az elektron- 
pozitron-párok keletkezésének küszöbenergiája. 
Neutrinó-párok is keletkezhettek termikus ger
jesztéssel; a gyenge és elektromágneses kölcsön
hatás tényleg elég hatékony lehetett ahhoz, hogy 
biztosítsa a protonok, neutronok, elektronpárok, 
és a fotonok között az egyensúly beállását. Ami
kor a hőmérséklet valamivel a 1010 °K alá süllyed, 
a gyenge kölcsönhatás nem képes a neutronokat a 
protonokkal statisztikus egyensúlyban tartani, 
mert az elektronkoncentráció hirtelen csökkenni 
kezd. A neutron-proton arány „befagy”, amíg 
néhány száz másodperc el nem telik, és a neutron
bomlás észrevehető szerephez nem jut. Ez a megder
medt arány, ami a 1 0 10 foknál kicsit kisebb hőmér
sékleten a termikus egyensúlynak felel meg, kb. 
15%.

Többek között a következő magreakciók mehet
nek ekkor végbe:

2 4 0



n +  V 2H +  y,

2H +  2H 

3He -f- n ■

y f :iH e  - ) -  n

\ 3H +  p, 
-> 3H +  v,

3H +  2H - ^ 4He +  w.

(4)

Az első reakció a (4) egyenlet szerint a leglassúbb. 
1 0 9 °K-nn\ nagyobb hőmérsékleten elég foton van 
ahhoz, hogy felbontsa a deuteront, amint az 
kialakul. Ez nem igaz többé, amint a 109 “iíT-hez 
érünk (t =  1 0 0  s), és így ez az a pillanat, amikor a 
hélium felépülése megkezdődik. Ebben a stádium
ban a neutronok előfordulási aránya megegyezik a 
„befagyott” aránnyal, és majdnem mindegyik 
kapcsolódik protonokhoz, hogy héliumot alkosson.

A megdermedt gyakoriság csak gyengén függ az 
anyag sűrűségétől és az egy barionra eső entrópiá
tól. A komoly befolyást a hőmérséklet és a gyenge 
kölcsönhatás tulajdonságai jelentik. így ameddig 
az anyag sűrűsége elég nagy ahhoz, hogy a (4) 
kulcsreakció gyorsabban menjen, mint a tágulás, 
ez a fix neutronkoncentráció a héliummagokba 
csomagolva marad, bármily nagy is legyen az

8anyagsűrűség. Ezért a héliumsűrűség az — függ-
n

vényében egy platót mutat, amelytől észrevehető
seltérés csak akkor mutatkozik, ha olyan ata
ri.

csony, mint amikor az univerzum anvagdominált 
v o ltlo 10 °ií-nél.

Sok számítást végeztek ennek a plató-gyakoriság
nak a tekintetében. A legpontosabbat 1966-ban 
Wagoner, 1967-ben Eowler és Hoyle végezte, az 
eredmények jó összhangban vannak a megfigyelt 
10%-os relatív gyakorisággal. Ezeket az eredmé
nyeket módosítaná, ha az a 1 0 %-os csökkenés a

5. ábra Elemek keletkezése a forró „big bang”-ban 
Wagoner, Fowler és Hoyle szerint. Vízszintes tengely az 

univerzum jelenlegi átlagos anyagsűrűsége

neutronélettartamban, amelyet legutóbb vetettek 
fel, helyesnek bizonyulna. A gyenge kölcsönhatás 
csatolási állandójának ekkor ugyanis nőnie kellene, 
és így a neutronok hosszabb ideig maradhatnának 
termikus egyensúlyban a protonokkal. Ez azt je
lentené, hogy a „megdermedt” neutrongyakoriság 
és ennek következtében a héliumgyakoriság csök
kenése is elérheti a 1 0 %-ot is, ami ugyan belül 
van a jelenlegi gyakoriságmeghatározások bizony
talanságán, de egyáltalán nem elhanyagolható.

Úgy látszik a héliumképződés kozmológiai 
elmélete, egészen jól alakul. Wagoner, Fowler és 
Hoyle számításai azonban, amelyek igen részlete
sek (144 különböző reakciót foglalnak magukba), 
világosan mutatják, hogy a héliumnál nehezebb 
elemek elhanyagolható mennyiségben képződnek 
ezekben a korai magreakciókban (5. ábra). E nehe
zebb elemek keletkezésének így más magyarázatát 
kell adnunk. Jelenleg nem világos, hogy a felépülés 
túlnyomó részben a szupernóvákban megy-e végbe, 
vagy valamilyen igen nagy tömegű objektum fel- 
robbanására kell hivatkozni.

A feketetest-sugárzás asztrofizikai effektusai
Laboratóriumi szempontból 3 °K alacsony hőmér
séklet. Mérése azt kívánja a mikrohullámú meg
figyelőktől, hogy egy referenciakimen etet folyé
kony héliumban tartsanak. Mindazonáltal asztro
fizikai szempontból 3 °K magas hőmérsékletnek 
számít. Egy univerzális feketetest-sugárzás ezen a 
hőmérsékleten mindenütt kb. 1 0 - 1 2  erg cm- 3  azaz 
1 eV cm“ 3 energiasűrííséget hoz létre. Ez éppen az 
az energiasűrűség, amit a mi Galaktikánkban a 
különböző csillagközi gerjesztések csillagfény, 
kozmikus sugárzás, mágneses terek és turbu
lens gázfelhők — képviselnek. Az intergalak- 
tikus térben ezek az energiasűrűségek 1 0 0  és 1 0 0 0  
közti faktorral lecsengenek, míg a feketetest-sugár- 
zási összetevő megtartja ezt az 1 eV cm- 3  értéket. 
Megemlíthetjük, hogy ezeknek a fotonoknak a 
számsűrűsége kb. 1 0 3 cm-3, az egy fotonra eső 
átlagenergia kb. 10“ 3 eV. Ezek a mennyiségek 
hasznosak, ha a sugárzási tér egyes hatásaira gyors 
becsléseket akarunk végezni anélkül, hogy részle
tesen taglalnák a fotonok energiaeloszlását a 
Planck-spektrumban. Megvizsgáljuk a sugárzási 
tér hatását (a) a kozmikus sugárzás elektronjaira, 
(b) a kozmikus sugárzás protonjaira és (c) a koz
mikus sugárzás fotonjaira.
A kozmikus sugárzás elektronjai. Ezek az elektro
mos energiát visznek át a feketetest-sugárzás 
fotonjaira az (inverz) Compton-effektus segítségé
vel. Egy tipikus szórt foton E ’ energiáját az

E' ~ y 2E
képlet adja meg, ahol E a foton eredeti energiája, 
y pedig az elektron relativisztikus tényezője: 
y — (1 —r>2/c2)-1/2- Tekintsükmost azokat az elektro
nokat, amelyek a galaktikus rádióháttérért felelő
sek a ciklotronemisszió (mágneses fékezési sugár
zás, szinkrotronsugárzás) révén. Egy ilyen elektron 
tipikus energiája mintegy 1 GeV. Az ehhez tartozó
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y ~ 2 0 0 0  és E  ~  103 eV esetén látjuk, hogy a szórt 
foton energiája kb. 4 ke F-re emelkedik. Ezzel pont 
az 5 A-nek megfelelő röntgentartományba jutunk. 
Eszerint a Galaktika egy kiterjedt röntgenforrás 
lenne, amelynek rádió-tulajdonságaiból az követ
keznék, hogy röntgenintenzitása kb. 1 %-a a meg
figyelt röntgen-háttérnek. Ez nem is olyan ala
csony, mint amilyennek tűnik, mert az energia
átvitel a röntgensugárzásba a sugárzási tér energia- 
sűrűségével, tehát a hőmérséklete negyedik hatvá
nyával arányos. Továbbá: adott röntgensugár
hullámhossz létrehozatalára szükséges elektron
energia kisebb egy olyan sugárzási térben, ahol a 
fotonok átlagos energiája nagyobb és több ala
csony energiájú elektron van a kozmikus sugár
zásban. Mindennek az a végeredménye, hogy ha a 
feketetest-háttér hőmérséklete mondjuk 1 0 ° K  
lenne, a Galaktika röntgenfluxusa nagyobb lenne, 
és az elektron-energia lecsapolása valóban igen 
jelentős volna.

Ezen túlmenően, a nagy távolságokban, — olyan 
múltbeli időpontban, amikor a feketetest-hőmér- 
séklet a mainál magasabb volt — kibocsájtott 
röntgensugarakat nem lehet ignorálni. Valóban 
a jelenleg legvonzóbb magyarázat a megfigyelt 
röntgenhá,ttér eredetét illetően az, hogy ez a távroli 
rádióforrásokban lezajló inverz Compton-effektus 
eredménye, mert nemcsak a sugárzás sűrűsége 
volt nagyobb a múltban, hanem miként a 
rádióforrások megszámlálásának diszkussziójában 
láttuk — az intenzív rádióforrások sűrűsége is 
sokkal nagyobb volt. Egy másik magyarázat arra 
épül, hogy a röntgenháttér az intergalaktikus tér
ben végbemenő inverz Compton-effektus eredmé
nye. Bármi legyen is az a magyarázat, a röntgen- 
háttérnek valószínűleg igen nagy a kozmológiai 
jelentősége.
A kozmikus sugárzás protonjai. Egy kozmikus su
gárzásbeli proton szempontjából (ha 1 0 20 eV ener
giája és 1 0 11 nagyságú y-ja van) a 1 0 ~ 3 eV ener
giájú foton 100 MeV-esnek tűnik. Egy ilyen nagy- 
energiájú foton protonra ütközése közel jár a 
pionkeltési küszöbhöz. Ez azt jelenti, hogy földi 
szempontból a kozmikus sugárzás 1 0 20 eV ener
giájú protonja összeütközhet egy feketetest-foton- 
nal, piont hozhat létre és így veszíthet energiájá
ból. E folyamat fontosságára először Greisen muta
tott rá, aki azt találta, hogy ha egyszer a küszöbön 
túljutott, akkor a proton az energiájának jelentős 
részét 3 x l 0 7 év alatt elveszíti. Talán valószínűt
len, hogy kozmikus sugárzás részecskéi a 1 0 18 és 
1 0 20 eV tartományban (amelyeket csaknem bizo
nyosan nem köt a Galaktikához a mágneses tér) 
kisebb ólettartamúak legyenek, mint 1 0 10 év. 
Ezért Greisen felvetette azt a gondolatot, hogy a 
kozmikus sugárzás energiaspektruma igen merede
ken lecsökken a 1020 eV-on túl. Az a helyzet, hogy a 
kozmikus sugárzás energiaspektrumát éppen kb. 
1020 eV-ig tudtuk követni eddig anélkül, hogy 
valami drasztikusát észleltünk volna. Ez azt 
jelenti, hogy a kozmikus feketetest-hőmérséklet 
nem haladhatja meg lényegesen a 3 °K-1 . Most 
építenek olyan detektorokat, amelyekkel a spekt-

"0 h 8 12 , 16 2P 20h
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6 . ábra A 3 cm-es háttérsugárzás hőmérsékleti fluktuá
ciója. A mérés az égi egyenlítővel párhuzamos kör men
tén -8° deklináció mellett történt (Wilkinson és Part

ridge)
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7. ábra Ugyanaz., mint a 6. ábra, csak az égbolt 
más tartományáról (Conklin és Bracewell)

rum vizsgálata kiterjeszthető 1 0 21—1022 eF-ig. Ha 
jelenlegi elgondolásaink helyesek, egyetlen ese
ményt sem lehet majd itt detektálni. Ez egyeseket 
arra indított, hogy kijelentsék, nincs is szükség a 
detektorok megépítésére. Tudásunk mai állapotá
ban azonban ezt a kijelentést igen tudománytalan 
hozzáállásnak tartom.
A kozmikus sugárzás fotonjai. Ha vannak nagyener
giájú kozmikus y-sugarak, akkor a 2,5 XlO14 eV 
küszöbenergián túl ezek gyorsan vesztenének 
energiájukból azáltal, hogy a feketetestfotonokkal 
kölcsönhatva párkeltést hajtanának végre. Ilyen 
nagyenergiájú y-,sugarakat keresnek, határozott 
eredmény azonban eddig még nincsen.

A Föld sebessége.
Penzias és Wilson eredeti mérései szerint a fe
ketetest-háttér néhány százalékos pontosság
gal izotróp. Partridge és Wilkinson (6 . ábra), 
valamint Conklin és Bracewell (7. ábra) ké
sőbbi mérései a pontosságot néhány tized száza
lékra növelték. Mármost ilyen izotróp sugárzási 
tér definiál egy nyugalmi koordinátarendszert, 
nevezetesen azt, amelyben a sugárzás izotróp. 
Ehhez képest mozgó megfigyelő, a Doppler-effek
tus következtében, maga előtt megnövekedett, 
maga mögött lecsökkent intenzitást látna. így 
hát a feketetest-sugárzáshoz képest, s ezáltal az 
univerzumhoz mint egészhez képest végzett moz
gás közvetlenül megmérhető. Minden megfigyel
hető anizotrópia hiánya a Föld saját sebességére 
kb. a 300 km- s- 1  felső határt rója ki. A további 
pontosabb mérések ezt a határt majd finomítanák, 
illetve esetleg a sajátsebességet közvetlenül kimu
tatják. Utóbbinak az lehet az oka, hogy a Földnek 
napkörüli mozgásából 30 km s_ 1  sebessége van, a 
Nap a Galaktika központja körül kb. 250 km s“ 1
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sebességgel kering, a Galaktika, mint egész, a 
lokális galaksziscsoporthoz képest mintegy 1 0 0  km 
s“ 1 sebességgel mozog, és az egész lokális csoport 
mozoghat a lokális szupercsoporthoz képest néhány 
száz km s“ 1 sebességgel. Világos tehát, hogy a Föld 
netto mozgási sebességének mérése nagyon fon
tos az univerzum irregularitás hierarchiájának 
megértésében. Ez a Mach-elvvel is kapcsolatban 
lenne, amely szerint a lokális inerciarendszerek 
nem gyorsulnak az univerzum egészéhez képest. 
I tt nagy kérdések tisztázódásának a hajnalán 
vagyunk.

Az univerzum izotrópiája

Az a tény, hogy a feketetest-sugárzás nagymér
tékben izotróp, azt is mondja, hogy az univerzum 
tágulása szintén nagymértékben izotróp. Meg 
tudjuk-e ezt magyarázni, vagy a t =  0  időpontra 
vonatkozó kezdeti feltételekre kell hivatkozni ? 
Egy fontos új elméleti irányzat szerint, amelyet 
legátfogóbban Misner dolgozott ki, azt lehetett 
felvetni, hogy a kezdeti anizotrópiákat a viszkózus 
kölcsönhatások kiküszöbölik, disszipálják. Sok 
tennivaló van, mielőtt ezt a javaslatot el lehet 
fogadni, de minden bizonnyal ez új fejezetet nyit az 
elméleti kozmológiában. Még arra is fel lehet eset
leg használni, hogy a feketetest-sugárzás erdetét 
megmagyarázzák, mert a disszipációé folyamatok 
hőt termelnek. Gyors fejlődés várható ezen a terü
leten a legközelebbi jövőben.

Az univerzum homogenitása

A feketetest-sugárzás nagymértékű izotrópiája az 
univerzum inhomogenitását éppúgy limitálja, mint 
az anizotrópiáját. A jövő számára különösen érde
kes az a lehetőség, amit Sachs és Wolfe mutatott 
ki: a nagyskálájú sűrűsógfluktuációk hatással 
lehetnek a feketetest-sugárzásra az Einstein-féle 
vöröseltolódáson keresztül. Ebben az összefüggés
ben meg kell jegyezni, hogy Wilkinson és Partridge 
a hőmérséklet görbében egy kis gödör jeleit észlel
ték (6 . ábra) az égbolton abban az irányban, amely 
egy látszólagos kvazár-felhő felé mutat. Ilyen cso
portosulás létének lehetőségére Strittmatter, Faulk -

EÖTVÖS LORÁND A HEGYMÁSZÓ

Hogy Eötvös tudósnak milyen nagy volt, azt már 
az egész világ tudja. Azt, hogy milyen kiváló em
ber volt, arról tanúskodnak kortársai, tanítványai 
és mindenki, aki őt ismerte.

Kövesligethy Radó, Renner János, Tangl Ká
roly, Rybar István, Alexander Bernát, a magyar 
tudományos élet e nagyjai és még sokan mások is, 
kivétel nélkül szinte költővé magasztosulnak s 
emelkedett hangon, csodálattal írnak róla. Emberi 
nagyságát, puritánságát, izzó hazaszeretetét, ki-

ner és Walmesley mutatott rá, és a feketetest- 
sugárzás fluktuációjával azt Rees és a szerző kap
csolatba hozta. A probléma fontosságára való 
tekintettel meg kellene várnunk, míg az egész 
égboltot a lehető legpontosabban feltérképezik a 
következő években ! (A legutóbbi princetoni méré
sek szerint a hőmérsékletcsökkenés nem szigni
fikáns.)

Szingularitások az univerzumban
A kozmikus feketetest-sugárzást végül talán egé
szen váratlan kérdésben fogjuk felhasználni. Annak 
a kimutatására tudniillik, hogy az általános relati
vitáselmélet szerint az univerzumnak valamikor a 
múltban egy vagy több alkalommal szingulárisnak 
kellett lennie. Ismeretes, hogy az egzaktul izotróp 
homogén (Friedmann vagy Robertson—Walker) 
univerzummodellek pontszingularitást mutatnak a 
múltban (hacsak a téregyenleteket nem egészítjük 
ki egy módosító kozmologikus taggal). Gyakran 
felvetették, hogy ez a szingularitás az egzakt izot- 
rópia és a homogenitás feltevésének következmé
nye. Legújabban azonban Hawking és Penrose egy 
sor fontos és hatékony tételt bizonyított be, ame
lyek mutatják, hogy még e szimmetriafeltételek 
nélkül is legalább egyszer elő kellett fordulnia 
szingularitásnak a múltban, ha nem is szükség
képpen pontszingularitásnak. A tételek kimondá
sában egy sor feltevést kell tenni, melyek legtöbbje 
egészen ésszerű, így pl. ki kell zárni a negatív 
energiasűrűségű anyagot. Egyes feltevések azon
ban bár ésszerűek, mégis olyanok, hogy igen 
nehéz vagy lehetetlen ellenőrizni őket az univer
zumban. Hawking, Ellis és Penrose mostanában 
kimutatták, hogy a kozmikus feketetest-sugárzás 
léte e feltevések közül a legkétségesebbeket szük
ségtelenné teszi. Kissé agyonegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy ha az univerzum kauzális, ak
kor a feketetest-sugárzás gravitációs hatása biz
tosítja, hogy az univerzum egy vagy több szin- 
gularitásból tágult ki, és ezt egyetlen fizikailag 
ésszerű nemkvantummechanikai állapotegyenlet 
sem képes megakadályozni. Hogy ezt a következ
tetést ki kell-e kerülnünk, és ha igen, akkor hogyan, 
ma még nem ismeretes. I t t  a mai elmélet határai
hoz értünk.

Bucsek Henrik

váló politikai tehetségét, nemes jó szívét mindenki 
lelkesedve hirdeti.

De hogy ez a lángelméjű tudós, ez a kiváló ember, 
korának egyik legnevesebb sportembere is volt, 
azt úgyszólván csak néhány ember tudja. Pedig 
tudományos, szellemi és emberi arcélének felraj
zolásához és megismeréséhez életének ez az isme
retlen részlete igen sok jellemző vonással járul 
hozzá. A teremtő lelki alkat egyik kiélési formája a 
küzdelem vágya, meghódítani az anyagot, ellen-
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állását legyőzni, uralni azt a magasabbrendű szel
lem erejével. Hol élhette volna ki küzdelem és 
kalandvágyát szebben ez a magasröptű szellem, 
mint ott, ahol minden cél elérése csak egy állomás, 
melyet elérve új cél, új és ismeretlen állomás 
következik.

6  maga vall erről a következőkben: „Hiába 
mindig vonzó az, ami nagy és még vonzóbb a 
nagyobb, azért, aki dombra hágott, hegyre, kíván
kozik s aki hegyen volt, az égbetörő sziklára kapasz
kodik.” E kiváló férfi, mint minden másban, itt is a 
legmagasabbra tört. Már 18 éves korában, 1866 
augusztusában két hónapos svájci—olasz túrára 
indult. 26-án a Pontresina melletti Piz Languard 
3266 m sziklapiramisát mássza meg. Szeptember 
6 -án a Rhone völgyében elérkezik Vieschbe, ahon
nan a 2941 m-es Eggishornt mássza meg. A két 
hónapos túra fénypontja Európa második leg
magasabb csúcsának a 4638 m magas jégkolosszus- 
nak, a Monte Rosának a megmászása volt. Vissza
térve azt ír ja többek között édesapjának: ,, . . .fel
éledve testben és lélekben, érzek magamban erőt az 
élet fáradságaival szembeszállni.” Igen, ezt adták 
neki már 18 éves korában a hegyek, melyek 
ezután is élete végéig erőt adtak neki és segítet
ték őt harcaiban.

Sajnos erről az élményekben gazdag hegymászó 
életről a nagyközönség, de még a sportolók is, 
vajmi keveset tudnak. Életrajzírói itt-ott csak 
annyit említenek meg, hogy szerette a hegyeket és a 
természetet. Nekem a hegymászónak jutott az a 
rendkívül megtisztelő feladat, hogy Eötvös Lo- 
ránd életének azt a részét felkutathassam és meg
ismertethessem, mely őt mint korának európai hírű 
alpinistáját mutatja be.

Ez a költői lelkületű tudós, aki fiatal korában 
verseket is írt, és még hozzá olyanokat, melyeket a 
harapós természetű Gyulai Pál is figyelemre mél
tónak tartott, talán hegymászónak semmivel 
sem volt kisebb mint tudósnak. Magánéletének 
ezt a több mint öt évtizedes élményekben, tanul
ságokban és kalandokban gazdag részét mélységes 
titokban tartotta. Túráit nem írta le soha, mert ezt 
legszentebb magánügyének tartotta. Felfogását 
lányai is osztották és a rájuk maradt feljegyzése
ket és leveleket Eötvös Rolanda közlése szerint 
azért, hogy édesapjuk magánügyeibe idegenek 
bele ne tekinthessenek, az idők folyamán megsem
misítették. Az akkori időkben ezt senki sem aka
dályozta meg. Néhány anekdota, néhány legenda a 
tudósról bőven elég volt. Az emberre senki sem 
volt kíváncsi. Minket pedig ma főleg ez érdekel. Az 
emberi portréhoz pedig szorosan odatartozik a 
hegymászóé is.

Az emberiség nagyjai közül elég ritka az az eset, 
hogy a művészi vagy tudósi kiválóság teljes har
móniába olvadjon össze az emberi nagysággal. A mi 
Eötvösünknél ez a harmónia tökéletes akármelyik 
oldaláról közelítjük meg őt. Sőt emberi nagyságá
hoz a korunk által különösen jól értékelt sport
kiválóság is odatartozik, de úgy, hogy ez a kettő 
oly szorosan fonódik össze, hogy bármelyiket is vizs

gáljuk, mindegyiken keresztül rá kell találnunk a 
belőle fakadó másikra is.

Kíséreljük meg tehát megközelíteni az embert, 
ezúttal nem a tudós munkásságán, hanem a min
ket érdeklő hegymászó életén át. Bár ez a már 
említett okok miatt rendkívül nehéz.

Eötvös egyike volt azon nagy magyar triásznak, 
mely a hegymászás klasszikus korában a külföl
diekkel teljesen egyenrangú volt, s akik hegy
mászó körökben ismertté tették a magyar nevet és 
mindörökké fémjelzik a magyar hegymászást. 
Eötvös Loránd, Déchy Mór és Jordán Károly volt 
ez a három kiváló hegymászó. Érdekes, hogy mind
három tudós, akadémikus, s az ifjúság barátja és 
nevelője volt. Jordán a Tátra, Déchy a Kaukázus és 
Eötvös a Dolomitok nagy feltárója volt. Nevéhez 
főleg a Cadin csoport feltárása fűződik, de igen 
nagy szerepet játszott a Sexteni Dolomitokban is. 
Neve a Dolomitok történelmében épp oly halhatat
lan, mint Grohmann, Sandtner, Winkler és az 
Innerkoflerek neve. Halljuk csak, hogyan ír róla 
Adolf Stois: „Die Erschliesser der Berge” című 
tanulmányában: „A Dolomitok keleti részében 
már a 70-es évek végén fellépett egy hegymászó, 
aki oly rendkívüli sikereket ért el, ami őt a leg- 
jobbakkal legalábbis egyenrangúvá tette. E nagy 
hegymászó neve: Roland Eötvös, ő  azon szeren
csések közé tartozott, akit a szerencse oly sikerek 
eléréséhez segített, melyek sok elődjének kiván- 
ságlajtstromán ott szerepeltek.” Mondanom sem 
kell, hogy a hegymászó szerencsén kívül jónéhány 
egyéb személyes tulajdonság is kell ahhoz, hogy 
valaki ilyen tüneményes sikereket érjen el. Mit is 
tett a fiatal, alig 30 éves egyetemi tanár, a Tudo
mányos Akadémia tagja, ott a Dolomitok sziklái 
között ?

A pustertal vasútvonal Toblachnál ágazik ki a 
Höllenstein-Tal-ba Cortina d’Ampezzo felé. De 
mielőtt ezt elérné, a Val Popena elágazásánál az 
1441 m mgasan fekvő Schluderbach-ba ér. Mikor én 
ott jártam, már alaposan megváltozott a kis hegyi 
falu. Hatalmas, modern szállodákkal teli üdülő- 
várossá fejlődött, s a neve Carbonin volt. Ploner 
bácsi fogadója is megváltozott, amiben 1875-ben 
először vett szállást az „ungarischer Baron”. De 
még sokan éltek, akik így ismerték s emlékeztek is 
rá. Hihetetlenül népszerű volt. Elbeszélték, hogyan 
játszott a gyerekekkel, s ült a házak előtti pado
kon beszélgetve az öregekkel. I t t  ismerkedett meg 
a szomszédos sexteni völgy egyik híres vezetőjével, 
a vele egykorú Michel Innerkoflerrel, akinek képes
ségeit a „Dolomitenkönig” mellékneve jól érzékel
teti. Ez az egyszerű tiroli paraszt az írni-olvasni 
alig tudó volt vadorzó és a zárkózott, finom lelkű, 
kulturált, magyar báró csodálatosképpen jól meg
értették egymást és az évek folyamán oly szoros 
barátság szövődött közöttük, ami halálig tartott. 
Eötvös minden túráját vezetőjével végezte. Inner
koflerrel kezdte meg ezeket, és annak haláláig 
úgyszólván nem is járt mással. Alig két év telt el az 
első vállalkozás óta, nevét már is szárnyra kapta a 
hír. A Zwölfer a Fischleintal legimpozánsabb és 
formailag is legszebb hegye. Hatalmas tömege, sok
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csúcsa korán felkeltette a hegymászók érdeklődé
sét, és olyan ostrom indult meg ellene, melynek 
története kötetet tölthetne meg. A legnagyobb 
Dolomitfeltáró Grolimann, majd Falkner, Holz
mann és a többiek is, hiába kísérelték meg szeren
cséjüket, és Santo Sciorpaes, a leghíresebb cortinai 
vezető is verve vonult vissza. A skót Utterson 
Kelso egy megmászási kísérleténél majd az életét 
hagyta ott. Végül sok évi harc után a két vezető 
Johann és Michel Innerkofler hódították meg a 
csúcsot 1875-ben. Dacára ennek a két megmászó 
útját megismételni két évig senki sem kísérli meg. 
Végül is Eötvös és Michel Innerkofler járnak fenn 
mint másodikok a mai napig is veszélyesnek minő
sített jégfolyosón keresztül.

Egy év múlva már megtörtént az igazi első meg
mászás. A cél most sem volt szerény. A Schwal- 
benkofel 2868 m-es csúcsa hatalma falakban törik 
le a Höllensteintal és az Innerfeldtal felé. Hatalmas 
sziklavárát 1878 július 19-én veszik be Eötvös, 
valamint Johann és Michel Innerkofler. A két 
vezető megtalálta a vár egyetlen pontját, ahol az 
ostrom sikerrel járhat. Hogy ez valóban így volt, 
azt bizonyítja, hogy a következő mászó, aki fel
jutott a csúcsra, csak 34 évvel Eötvösék után jött. 
Ez az év volt az, mely nevét közismertté tette. Rá
duplázva a Schwalbenkofel meghódítására, már 
másnap új győzelmet aratott. A Sextener Rot- 
wand 2966 m-es csúcsát győzték le Michel Inner- 
koflerrel, nehéz és fáradságos mászással. Tudnunk 
kell azt, hogy ez időben természetesen szó sem 
volt azokról a kedvező lehetőségekről, melyeket ma 
már egészen magától értetődőnek tartunk. A me
nedékházak még csak igen gyéren léteztek, s a 
hegy megközelítése néha 6 — 8  órát vett igénybe. 
A Sextener Rotwand megmászása Schluderbach- 
ból és az odavaló visszatérés 23 órát vett igénybe. 
Ebből kb. 12 óra volt a mászás. Hogy ez milyen 
fizikai megterhelést jelentett, azt mindenki könv- 
nyen elképzelheti.

És hogy Eötvös milyen kiváló fizikummal ren
delkezett, azt igazolja az, hogy öt nap múlva 
újabb csúcs hódolt előtte. Az Elferkofel a második 
legmagasabb sexteni csúcs, egyike a legszebb for
májú hegyeknek a Dolomitokban, ez volt az ered
ményekben gazdag év újabb eredménye. A 3115 m 
magas csúcson ezúttal Eötvösön és Innerkofleren 
kívül Franz Happacher is ott állott. Happacher 
nem volt vezető. Miért vette vajon maga mellé 
társul ezt az ismeretlen nevű hegymászót Eötvös, 
aki életében soha idegen túratárssal nem mászott ?

Ha Eötvöst ezt a csodálatos nagy embert bár
mely oldaláról is közelítjük meg, mindig oly szép 
jellemvonásokat ismerünk meg beime, melyek 
harmonikusan épülnek azokhoz, melyeket régeb
ben már megcsodáltunk. Erényei mint egy kama
razenekar hangszerei, úgy illeszkednek egymáshoz. 
Bármelyik is szólal meg, bármilyen variánsokat is 
hallunk, mindegyiken keresztül ráismerünk az 
örökszép nagy témára, - a magasabbrendű emberi 
szellemre.

Franz Happacher egyszerű falusi nótárius volt 
Sextenben, aki néhány tanulatlan parasztemberrel

együtt Eötvös szűkebb schluderbachi baráti körébe 
tartozott. Jó turista volt, szeretett szűkebb pátri
ája hegyei között járni, s élete legmerészebb álmai 
közé tartozott egy első megmászás, egy büszke 
Dolomit-csúcs meghódítása. Vágyálma örökké ez 
maradt vohia hiszen egy ilyen túráért a vezető 
az ő több hónapi fizetésének megfelelő összeget 
kapott — ha Eötvös, aki ismerte a derék jegyző 
sóvárgását a hegyek iránt, el nem hívja őt magá
val vendégként néhány túrájára. így került 
Happacher a sexteni Dolomitok egyik legszebb és 
legmerészebb formájú hegyének első megmászol 
közé. A Dolomitokban hemzsegtek a világ minden 
részéről odavándorló hegymászók, akik az akkori 
viszonyok között úgyszólván kivétel nélkül csak a 
gazdagok, a tehetősek köréből regrutálódtak.

Eötvösnek az egyszerű néppel való együttér
zését és a mélyről fakadó őszinte demokratizmusát 
mi sem bizonyítja jobban, hogy baráti körét nem 
ezek közül, hanem a falusi lakosság köréből válo
gatta össze.

A következő évben tovább folytatódnak a 
nagy és nehéz mászások, amik közé újra két első 
megmászás is kerül. Először a Südliche Bullkopf 
2854 m-es csúcsára jutnak fel Innerkoflerrel, majd 
utána a sexteni hegyek őrtornya, a Fischleintal 
büszkén felszökő orma, az Einser lett a cél. Hosszú 
és fáradságos út után a déli falon keresztül vere- 
kedték fel magukat Michellel 1879. július 26-án a 
2699 m magas csúcsra. A magyar báró neve ismert
té vált és sokan keresték barátságát hegymászó 
körökben. Sokan ajánlkoztak társul is, de ő sen
kivel sem szövetkezett. Vezetői kipróbált bajtár
sai voltak, csak azok társaságában érezte jól magát. 
Házassága, mint majd minden hegymászó életé
ben, nála is bizonyos törést jelentett. 1876-ban 
már ifjú feleségével jött, aki állandó aggodalommal 
kísérte férje vállalkozásait, de nem akadályozta 
meg őt szenvedélye kielégítésében, mégis később 
kímélni kellett az ifjú anyát, aki nem tudott soha 
sem megbarátkozni férjének — szerinte — élet- 
veszélyes szórakozásával. így nem került sor 
újabb első megmászásra 1884-ig, a Croda da 
Lago meghódításáig, dacára, hogy a derék Ploner 
fogadójában minden évben újból megjelentek. De 
azért nem volt tétlen ezekben az években sem. 
Ezek után a nagyszerű győzelmek utáni években is 
sokat túrázott Eötvös. Hogy végzett-e 1884 után 
nagy első megmászásokat, azt nem sikerült kiku
tatnom. Lehet az is, hogy nem. Lehet, hogy másra 
koncentrált. Hiszen 1886-ban már publikálta 
világhírű eredményeinek elsejét. Megalkotta az 
Eötvös-törvényt a folyadékok molekuláris felületi 
energiájáról.

S 1866-ban kezdte meg gravitációs kutatásait, 
melyeket haláláig folytatott. De ha pihent is, ez 
nem tartott túl soká. 1892-ben a Nordwestlicher 
Cristallokopf csúcsán mint első megmászó állt 
Johann Innerkoflerrel.

Ez idő tájt életében új korszak kezdődött. Két 
serdülő lánya kedvéért lemondott az extrém nehéz
ségű túrákról, s kötötte magát most már kötéllel is 
gyermekeihez. Rövid néhány év alatt a családi
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hármas már komoly nehézségű csúcsokra mászott, s 
1896. augusztus 31-én a 2651 m-es Cima Cadin di 
Misurina csúcsára ők jutnak fel elsőnek. Az apa 
határtalanul boldog. Mint gyermekeinek mondja: 
,, . . . erre büszkébb vagyok mint akármelyik 
tudományos eredményemre.” Még ez év szeptember 
13-án a Croda Liscia sziklapiramisának 2570 m-es 
csúcsára küzdi fel magát elsőként a kis család és a 
vezető.

De az évek teltek, s Eötvös, aki nem ismert 
határt a munkájában, egyre fáradtabban érkezett 
Schluderbachba. Még 1900-ban is végzett első 
megmászást az Eötvös triász, de ezután az apa 
már csak könnyebb túrákat végzett. 52 éves vo lt! 
Pihennie kellett.

A hazai turistaságban betöltött szerepe egy 
külön megemlékezést érdemelne. Erre most sajnos 
nincs időnk. Csak annyit talán, hogy amikor a 
háború kitörése elszakította a Dolomitoktól, 1915- 
től 1917-ig a Tátrát kereste fel. S az itt végzett 
túrái nem a 70-ik évéhez közeledő öreg tudóshoz 
illő szerények voltak.

Betegsége miatt 1918-ban már’ nem mehetett a 
Tátrába. Több mint félévszázad után ez volt az 
első és utolsó nyár hegyek nélkül.

A hatalmas szellem, melyet mi hegymászók mél
tán említhetünk együtt Tyndal, Humboldt és 
Paulcke nevével, a magyar tudomány és a klasszi
kus hegymászás e nagy meteorja 1919. április 8 -án 
befejezte pályáját.

Most félszázaddal halála után felidéztük szelle
mét, mely miként a tudományban, úgy a hegy
mászásban is megoldhatatlannak látszó nagy 
problémákat keresett ki, ezek megoldására hallat
lan energiával feszült neki. Nem ismert fáradságot 
ezek megoldásában. Amint mondta: „A tudomány, 
mint féltékeny kedves, csak annak homlokára 
nyomja csókját, ki minden percét neki szenteli” . 
Ehhez a munkatempóhoz azonban fizikum is 
kellett. Ezt azok a hatalmas erőpróbák és kemény

MILLNER TIVADAR

Még az első világháború előtt történt. Néhány pécsi kisdiák, 
egy szép nyári délutánon, hosszú, izgalmas előkészületek 
után, egy lombikban kénsavat öntött cink-forgácsra. Az ifjú 
kémikusok túlságosan türelmetleneknek bizonyultak és ideje
korán meggyújtották a lombikból kiáramló hidrogént. Ék
telen durranással explodált és apró üvegcserepekkel, kén- 
savcseppekkel szórta tele a jelenlevőket. Gyors munkával 
igyekezték eltüntetni a. balul sikerült kísérlet árulkodó 
nyomait. Söpörgettek, törülgették magukat, nehogy az otthon 
tartózkodók előtt szégyenbe maradjanak. Ám. rövidesen lép
teket hallottak. Megjelent a mama. Körülnézett és megkér
dezte: — Fölrobbantatok? — Az if jak meglepetten bámultak 
egymásra, vajon miből lehetett ezt megállapítani? Nyomban 
kiderült. Egyikőjüknek a kék ruháján kénsavtól piros

Elhangzott a Magyar Rádió „Tudósaink arcképcsarnoka” 
c. sorozat keretében.

küzdelmek adták meg neki, melyeket ott vívott 
meg az eget hasító bérctornyokon. I tt  a csillogó 
jégárakon és sötét sziklafalakon alakult ki az a 
férfias jellem is, mely ha tudatában is volt erejének, 
elbizakodottá soha nem lehetett, mert megtanulta 
tisztelni a természet erőit és tudta, hogy ezeknél 
erősebb ő soha nem lehet. Demokráciája is ott 
érlelődött a magasban, ahol nincs magántulajdon, 
nincs tilos terület, nincs úr és szolga, ott, ahol a 
legtökéletesebb demokrácia uralkodik. A hozzá
értés és a rátermettség demokráciája.

S most immár történeti távlatból állapíthatjuk 
meg, mi is azt amit kortársai egyöntetűen vallottak, 
hogy ez a férfi nagy embernek született.

Hegymászó működéséről a rendkívül kevés adat 
miatt pontos mérleget alkotni nem lehet. De kuta
tásaim eddigi eredményei nemcsak nagy, hanem 
páratlanul gazdag életműre, is engednek következ
tetni. Óvatos becslésem szerint magashegyi túrái
nak száma legalább 5Ö0-ra tehető. Legkevesebb 
110 önálló csúcsot mászott meg. Első megmászá
sainak száma — ha a hágókat is beleszámítjuk — 
kb. 25—30 lehetett. Kb. ugyanennyi csúcsra mint 
második, harmadik vagy negyedik jutott fel. Ő 
maga mondta el egyszer, hogy a Croda da Lagot, a 
Zinnéket és a Sorapist 15 — 15 alkalommal mászta 
meg, a Monte Cristallot 19-szer. A Cadin csoport
nak minden egyes csúcsát és hágóját átmászta. 
Ezen hegycsoportban és egyebütt is végzett hegy
mászó és feltáró érdemeinek elismeréséül a Cadin 
csoport második legmagasabb csúcsát Cadin Cima 
Eötvösnek nevezték el, s a 2837 m-es csúcs ezt a 
nevet ma is büszkén viseli. A külföldi hegymászó 
kalauzokban első megmászásai mind szerepelnek.

Büszkeség tölt el, hogy az a szerencse jutott osz
tályrészemül, hogy e nagy ember úttalan szikla- 
útait én is megmászhattam, hogy életének ezeket az 
ismeretlen részleteit feltárhattam, s e nagy példa
képem portréjához egy ecsetvonással én is hozzá 
járulhattam.

Hajduska István

pöttyök tarkállottak. — Siess a kamrába — hangzott az 
anyai fölszólítás. — És hozz onnan szalmiákszeszt I — A 
kárvallott gyermek nem sokat vitatkozott a szerinte hozzá 
nem értő szülővel, szaladt a kért holmiért. És legnagyobb 
csodálkozására tapasztalta: hogy a ruhát meg lehet menteni, 
az ilyen piros foltokat a szalmiákszesszel vissza lehet kékí- 
teni.

A kis epizód Milkier Tivadar akadémikus, a kísérleti 
fémfizika és woljramkutatás Kossuth-dijas tudósának ked
ves emléke. Vele történt meg az eset, s mint emlegeti, nem 
felejti el sohasem. Mert később egy életen át redukált uiolfram- 
fémet hidrogénnel és egy életen át vigyázott nagyon arra, 
hogy ne legyen megint piros pöttyös a ruhája tőle.

Mindebből az is kiderül hogy már gyermekfővel eldön
tötte: kémikus lesz belőle. Hogyan lett mégis az egész világon 
ismert nevű fémfizikus, akinek életműve egy vékonyka kis 
drótszál karrierjével függ össze?

A pécsi gimnazista nagyon szeretett tornázni, korcso
lyázni, rajzolni, a Zengő oldalában megbúvó kis magyar fal
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vakban festői témákat keresve barangolni, ősi népi hímzé
seket gyűjtögetni, de a legjobban szeretett odahaza, a kis szo
bában kémiázni. Egész kis laboratóriumot hordott össze, ame
lyet a tűrhetetlen illatokat árasztó kísérletek miatt végülis 
meg kellett szüntetnie. Meg még egyok miatt. Egyre kevesebb 
idő jutott a szép szenvedélyekre. Édesapja elhunyt és házi
tanítóskodással igyekezett a háztartás gondjain enyhíteni.

lb lS -ban a budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karára 
iratkozott be. Mert nemcsak az elméleti problémák izgatták, 
hanem azoknak hasznosítási módja. A választáshoz az is 
hozzájárult, hogy mielőbb megjelelő kenyérkereső pályára 
léphessen.

A szerencse a tehetséges és szorgalmas embereknek jó barátja. 
Nem először és nem is utoljára mosolygott rá a sok minden 
iránt érdeklődő és tudnivúgyó fiatalemberre. Műegyetemi 
tanára: Pfeiffer Ignác, aki az első hazai ipari kutató intézet 
vezetője volt, a diploma megszerzése után meghívta az ifjú 
vegyészmérnököt az Egyesült Izzólámpagyár laboratóriumá
ba. És ezzel Millner Tivadar olyan műhelybe került, ahol 
kiváló elmék buzgólkodtak egy modern iparág fejlesztésén; 
becsületet és rangot szereztek annak az egész világ előtt.

Ebben a környezetben alakult, formálódott a kutató ér
deklődése, amely szinte magától értetődően siklott át fizikai
kémiai területekre. Eleinte több izzólámpával kapcsolatos 
téma is foglalkoztatta, de öt-hat esztendős munka után már 
főfeladatának egy nagy kérdés megválaszolását tekintette. Ezzel 
a kérdéssel rajta kívül még sokan vívódtak a földkerekségen. 
Milyen módon lehet a legtökéletesebben biztosítani a wolf- 
ram-drótoknak azt a tulajdonságát, amely az izzólámpa 
spirálok alaktartásában és ezzel együtt fényszolgáltatásuk 
állandóságában ju t kifejezésre?

Érdekes módon, az izzólámpák világában szinte szuverén 
wolfram izzó szál karrierjében több magyar kutató is szere
pet játszott. Ismeretes, hogy az első izzók szénszállal ké
szültek. A szén-izzók azonban gyorsan párologva hamar 
megfeketedtek, s ezzel fényszolgáltatásuk rohamosan csökkent. 
Keresni kellett olyan anyagot, amely a magas hőfokon nem 
párolog annyira. Ezt Jüst és Hanaman találta meg nálunk 
Magyarországon a huszadik század elején, a wolfram fém
ben. ők azonban nem tudták finom dróttá feldolgozni a 
wolframot, hanem minden egyes szálat külön-külön állí
tottak elő. Néhány évvel később az amerikai Coolidge dol
gozta ki a woljram-fémnek a megmunkálására és drót tömeg- 
gyártására alkalmas kovácsoló és húzó eljárást De ez sem 
bizonyult tökéletesnek. Mert az így készült szálak használat 
közben lassan megváltoztatták az alakjukat. Amíg egyenes 
drótokat alkalmaztak az izzóban, ez nem jelentett különösebb 
gondot. De amikor föltalálták a gáztöltésű izzókat, amelyben 
a gazdaságos fény fokozása érdekében az izzószálat spirál
alakba összehajtották, szükségessé vált az alaktartó változat 
megteremtése. A magyar származású Pacz Aladár oldotta 
meg ezt a problémát, — egy téves elgondolás alapján. Ugyan
is 6 úgy vélte, hogy akkor lesz maradéktalanul alaktartó 
maradandóan alak, ha teljesen tiszta wolframfémből készül.

Pacz találmánya 1918 körül vált ismeretessé. Ezután is 
sokat foglalkoztak a kutatók a wolfram-dróttal. Tökéletesed
tek a kutatási eszközök, bővültek az ismeretek, s kiderült, 
hogy a Pacz-féle wolfram nem olyan tiszta, mint gondolták, 
viszont a valóban vegytiszta wolfram-fém drótja nem alak
tartó.

Újra a magyar tudósok léptek a színre. Kidolgozták a 
most már mesterségesen és tudatosan szennyezett wolfram- 
szál típust, amelynek alaktartása nemzetközi viszonylatban 
is kiváló leit, s amelynek a szilárdsága jóval fölülmúlta az 
eddigieket. Mindezt a fémbe bevitt milliomodrésznyi káli
ummal, szillíciummal és alumíniummal érték el.

Amíg eddig eljutottak, sok izgalmas és nehéz esztendő 
is elmúlott, váratlan kudarcokkal teli. A drót húzásra szol
gáló wolfram rudak előállítása ugyanis úgy történik, hogy 
fémporrá redukált anyagot sajtolják össze, s miután ezek 
megszilárdultak elektromos árammal, egyre magasabb fokon 
zsugorítják. Itt, a zsugorítások során jöttek azután a meg
lepetések. A legtöbb esetben eközben a rudak fölfúvódtak, 
mert a wolframhoz adagolt kismennyiségű idegen anyagok 
egy része bennrekedvén másképpen viselkedtek, mint ahogyan 
azt elvárták volna tőlük. A z eképpen fölfúvódott rudakat 
nem lehetett drót húzásra használni.

.Sok gondot okozott ez a kutatóknak. Törték a fejüket, 
hogy a többféle, egyaránt szükséges idegen anyagból vajon 
melyik az oka? Egy alkalommal, amikor ismételten föl
törtek egy fölfúvódott rudat, az egyik üregben kis fénylő 
fém-gömoöcskét vettek észre. Azt hitték, hogy megolvadt 
wolfram-golyócska. Izgatottan hajoltak föléje, s Millner 
Tivadar homlokáról egy verejtékcseppecske ráhullott a 
vizsgált fém-gyöngyre. Amaz abban a pillanatban nagy sis
tergéssel fölolaódott. — Kálium 1 — kiáltottak föl izgatottan. 
Azóta, a kísérletezések eredményeképpen, már jól tudják, 
hogy a wolramhoz adott anyagokból a káliumnak különleges 
szerepe van a wolfram-szál technológiájában.

Ilyen és ehhez hasonló színes epizódokkal tarkított mun
kával, de még több szívós és szorgalmas kísérletezés nyomán 
született meg az első nagy szabadalom, amely „Eljárás nagy 
kristályos fémtestek előállítására” szerény nevet hordja. És 
utána következtek a többiek, számszerint tizenkét jelentősebb 
szabadalom és még ennél is több érdekes újítás gazdagította 
a magyar rádió és izzólámpa ipart, s öregbítette a magyar 
ipar jó nevét a világban.

De nem csupán a kitűnő izzó szál, hanem a tudós maya 
is bejárta a földkerekséget. Egyik legkedvesebb és legmara- 
danaóbb élménye az a közel fél esztendő, amelyet a .Szovjet
unióban töltött. Büszkén emlegeti, hogy milyen gyorsan 
kialakultak a jó kapcsolatai a szovjet tudósokkal, mérnö
kökkel, mert a vendéglátók nyomban a szívükbe fogadták 
a nagyhírű, akkor már a hatvanadik életéve felé közeledő 
férfit, aki nem csupán az elméleti kérdésekben jártas, hanem 
a gépekhez is hozzáértéssel nyúl, minden technikai tenni
valót maga is el tud végezni. A tudóst lenyűgözték az óriási 
dimenziók; nagy ország nagy technikai környezetébe kerülve 
tapasztalhatta, hogy a wolframnak az izzószálon kívül meny
nyi más, nálunk nem gyakorolt felhasználási lehetősége van. 
Egy esztendővel később huzamosabb ideig Kínában tartóz
kodva újra találkozott a szovjet szakemberek alkotta üze
mekkel és akkor közvetlenül érezte a szovjet vívmányok 
nemzetközi értékét.

Millner Tivadar a művész lelkek szenvedélyével 
szereti a tudósi szakmáját. Szinte költői lendülettel beszél 
róla, de különösen akkor szárnyalnak a mondatai, ha valaki 
kétségbe merné vonni az izzólámpa, a wolfram-szál jövőjét, 
a különböző újtípusú világító berendezéseket emlegetve. 
Esküszik a villanykörtére. Élőször is azért, mert egyszerű 
és olcsó. Ezek a gyakorlati sezmpontok. De a többiek sem 
kisebb értékűek. Véleménye szerint az izzó azért maradandó, 
mert hőmérsékleti sugárzású, mint a Nap, s ennélfogva 
közelebb áll az ember által megszokott fényhez, mint bármely 
más mesterséges világítás. Az örök életű gyertya is ennek 
köszönheti halhatatlanságát. Az izzólámpa sugárzása pedig a 
gyertya és a nap sugárzása között áll, az emberi szem ter
mészetének ismerős.

És még van sok dolga a tudós kutatónak ezen a területen, 
hiszen nincsen minden földerítve a wolfram-szál előállítása 
körül. Hosszú út vezetett az alkalmas idegen anyag nyomok 
megtalálásáig és ez a kutató munka még nem fejeződött be. 
Ha ezeket földerítik, akkor következik a következő lépés. 
Mert nem lehet elegendő csupán azt tudni, milyen fajta 
idegen atomok váltják ki a wolfram alaktartó tulajdonságát, 
hanem azt is föl kell deríteni, miért nem hatásosak ezek, 
ha nem a jelenleg alkalmazott technológiában meghatározott 
módon juttatják be a fémbe. Magyarán mondva: nem lehet 
megelégedni azzal, hogy ismerik az eljárást, s az eljárásban 
résztvevő anyagokat, meg kell tudni azok hatásossá válásának 
a mechanizmusát is. A mai kutatók előtt álló eme feladat 
éppen olyan nagy és jelentős, mint amennyit eddig meg
oldott e téren a tudomány, és éppen olyan eredményekkel 
bíztat.

Millner Tivadar, a világszerte ismert tudós, a ritka 
és boldog emberek közé tartozik. Boldogságának sok, egyál
talában el nem titkolt titka van. Talán a legjellemzőbb rá: 
a fogékonyság minden szép iránt. Az élmények befogadására 
képes lelki alkat fő meghatározói: a hála, a szerénység, az 
emberek és a dolgok tisztelete. Hollandia, számára nemcsak 
a Phillips gyári tapasztalatokat jelenti, hanem a hágai, 
amszterdami múzeum csodálatos képeit; a szovjet emberekkel 
való találkozás élményeihez a moszkvai Puskin múzeum, a 
leningrádi Ermitázs kincsei elmúlhatatlanul társultak. Ám
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a  j ő  szenvedélye mégsem a képzőművészet, holott még ma is 
szívesen rajzol, festeget. Hanem a kristályok, a természet, 
alkotta remekművek szemlélgetésének a gyönyörűsége. M ind
emellett ifjúkori vonzalmait a népművészet iránt sem feledte. 
Most is szeretettel gyűjtögeti a hímzéseket, cserepeket, az 
egyszerűségükben pompázó remek paraszt-kerámiákat. Tisz
ta örömeihez tartozik harmonikus családi élete, három gyer
mekének az alkotó munkában elért sikerei és hét kedves kis 
unokájának szeretete.

Szerinte az igazi tudóst kétféle tevékenység jellemei. A z 
egyik, amelyet Franklin Benjámin a zseni ismertető jegye
ként a szuper-aktivitásban határozott meg, s a másik 
Babits Mihálytól származik, s ez a termékeny tétlenségnek 
látszó intuíció szuperaktivitása. Emberfeletti szorgalom, 
elmélyült gondolkodás, tudás és a fölismerés szikrája. 
Millner Tivadar ezekhez még azt teszi hozzá, hogy a tudós 
olyan újat alkosson, amely az emberiséget jól szol
gálja.

A FIZIKA TANÍTÁSA

AZ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉRVEKTOROK Csekő Árpád
BEVEZETÉSÉRŐL

1947 óta bizonyára másokban is felmerült a kérdés: 
miért kellett a mágneses térerősség és az indukció addig 
használatos gaussegységelnevezése mellé még az oersted 
egységelnevezést is bevezetni? Az volt ugyanis a feltűnő, 
hogy kiépítés alatt van az MKSA-rendszer és ugyanazzal 
egyidőben a Gauss-egységrendszert is építgetik. Tudjuk, 
hogy 1947-ig a H mágneses térerősség-, valamint a B 
mágneses indukció-vektorok Gauss-rendszerbeli egyaránt 
Ldin/cm-nek adódó egységét évtizedeken keresztül 
gaussnak neveztük. A jelenlegi használat szerint szük
séges precizitás az, hogy a mágneses tér gerjesztődésével 
kapcsolatos térerősség-vektor ^din/cm egységét leg
alább az oersted elnevezésében különböztessük meg a 
mágneses tér specifikus erőkifejtését jellemző, ugyancsak 
bdin/cm-nek adódó, már régóta gauss-nak nevezett 
egységétől.

Az előbbi kérdésre három műben kimerítő választ ta
lálunk [5 — 342., 6 —11., 11 —142.] Azokból az derül ki, 
hogy a H és B mágneses térvektorok értelmezése átvál
tozott és a fi permeabilitás a reciprokára alakult. Ennek 
oka definícióik pontatlanságában keresendő. Legtöbb 
szerző e bonyolult kérdés tisztázását elkerüli. Az újabb 
művekben általános az, hogy a mágneses póluserősség- 
fogalom ki van rekesztve a tárgyalásból. Kivétel a [15., 
10., 19]. Holott a H-vektornak alapértelmezése:

erő mech. forgatónyomaték
póluserősség mágneses momentum 

H =  F/p =  My m ahol m =  p  • 1
[4 — 49., 7 — 43., 14 — 23.] Nem oldja meg a problé
mát az, hogy az elvetett mágneses monopólusfoga- 
lom helyett valóságban is létezőnek feltételezett 
mágneses dipólus fogalmát vezetjük be a tárgyalásba. 
A tapasztalat alapján azonban csak annyit mondhatunk, 
hogy például az áramjárta huroknak (keringő töltésnek) 
van mágneses momentuma, és mágneses terének szer
kezete majdnem megegyezik az elektromos dipólmomen
tummal bíró, valóságban is létező elektromos dipólus 
szemléltetésben megszokott terének képével. Ennek a 
mellékkérdésnek tisztázása után azt kell meglátnunk, 
hogy legnépesebb ma már az a tábor, amelyik a H- 
vektort a mágneses tér gerjesztettsége —, a B-vek- 
tort pedig a mágneses tér erőkifejtése és elektromos 
teret indukáló képessége jellemzésére használja [9 — 147,. 
14—120., 17—21.] Nem található viszont utalás e művek
ben arra, hogy a mágnesség tárgyalásában még ma is 
meglevő zavarok oka éppen az indukálás szó kétértelmű
ségének tisztázatlansága, majd ebből eredő az a gyakor

ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

lat, hogy a mágneses tér erőhatását és az elektromos teret 
indukáló képességét két különböző vektorral írták le.

Régebbi művekben is szükség lett volna és még ma is 
célszerűnek látszik e probléma részletesebb elemzése. 
Vigyünk be a mágneses térbe kisméretű indikáló tes
tet. (Rugóval, skálával, teleppel, voltmérővel ellátott 
drótkeretet, vagy apró mágnestűt.) A mozgatás folya
mán munkavégzést és elektromos feszültséget mérhe
tünk. Amikor viszont az indikáló berendezésünk nyu
galomba került, akkor transzlációs —, valamint forgási 
egyensúlyi állapotot mérhetünk. Következetesek akkor 
leszünk, ha a mágneses teret a mozgás mindkét fázisá
ban ugyanazzal a térjellemzővel írjuk le. Az ősi fogalma
zások mást mutatnak. Az elektromos feszültség kelet
kezését B —, a mágnestűre kifejtett erőhatást H — vek
torral definiálták. A mágneses térnek azonos a funk
ciója akkor, amikor a mechanikai egyensúly révén erő
kifejtését érzékeljük, valamint akkor, amikor a mágneses 
térrel szemben egy bizonyos úton keresztül kifejtett 
mechanikai munkavégzésünket az indukált elektromos 
energia hozza tudomásunkra. Talán nem szükségtelen 
ezzel kapcsolatban arra rámutatni, hogy az előző mondat
ban szereplő külső munkavégzőrendszer munkavégzése 
következtében létesített mágneses fluxusváltozással való 
elektromos energia indukálása jól elkülönítendő a Fara
day nyomán kialakult azon feltételezésektől, hogy a nyug
vó-, illetőleg mozgó elektromos töltés elektromos, 
illetőleg mágneses teret gerjeszt, indukál. Ezzel kapcso
latban azonnal rá kell mutatni, hogy jelképesnek kell 
tekinteni a gerjesztést, indukálást és semmiképpen sem 
szabad geometriai térnek erőtérré való alakítására gon
dolni. Az időbeliség kikapcsolásával kell azt feltennünk, 
hogy a nyugvó és mozgó elektromos töltés rendelkezik 
egy bizonyos szerkezetű elektromos -, illetőleg mágneses 
térrel.

Hogy a tisztázódás folyamata nem zárult le, azt az is 
mutatja, igen sok szerző a jelenségeket egy elektromos és 
egy mágneses térvektorral írja le és csak az anyagi köze
gekben folyó jelenségek leírásakor vezeti l|e a dielektro- 
mos polarizáció, illetőleg a mágnesezés vektorát [16]. Ez 
a mágneses jelenségek megértetése terén jár hátránnyal. 
Az olvasó éppen ezen a téren kívánna meg fokozatos elő
készítést.

Az újabb szerzők a mágneses térnek egy benne levő 
mágneses momentummal bíró rendszerre kifejtett, kísér
letileg megmérhető mechanikai forgatónyomatókát =  
=  m xB  képlettel írják le, tehát az erőkifejtésre-, egyben 
munkavégzésre-képes mágneses erőtér jellemzőjéül a B- 
vektort használják. [1 —121., 15 — 141. (Ez csak akkor 
igaz, ha a momentumot egy mágneslap vagy egy kör
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vezető hordozza.)]. A későbbiekben visszatérünk erre, 
hogy e választás kétértelmű magyarázási lehetőségére 
rámutassunk. Majdnem teljes az egyezés az újabb 
művekben a Lorentz-erő rögzítésében:

F =  0(E +  vxB )

[2., 5., 6., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 19.] A legdön
tőbb érv tehát a mágneses térvektorok választása szem
pontjából éppen ez a képlet, amelynek értelmében a mág
neses térnek a Q v mozgó töltésre, illetőleg az azzal egyen
értékű I  1 áramelemre gyakorolt valóságos erőhatása 
jellemzőjéül általában a B-vektort használják. Legrégebbi 
idő óta egységes a B-vektor — jelen gondolatsorban 
harmadiknak beillesztett — használata az ugyancsak 
valóságos észlelésekre támaszkodó elektromágneses in
dukció jelenségeinek magyarázatában. A külső munka
végző rendszer mágneses erőterében végzett és a mág
neses fluxusnak időbeli változásával kapcsolatos munká
jának eredményeként jelentkező elektromos feszültség /

U  =  — ^  illetőleg (' E da =  0 -  — [ B ti AAt At J dt a
7. ábrn

és az elektromos tér keletkezésének okát mindig a B 
vektor fluxusa időbeli változásával értelmezték.

Az előbbi három jelenség matematikai megfogalma
zása helyességében és a következmények hiánytalan 
levonásában van a titka annak, hogy a mágnesség okta
tásából kikerüljenek a zavarok. Az előbbi tények fel
sorakoztatása után azt az állítást lehet tenni, azért nincs 
zavar az elektromos térre vonatkozó tárgyalásokban, 
mert minden szerző egységesen az elektromos térerős
séget tapasztalatra építve E =  F/Q definícióval vezeti be. 
finnek értelmében következtetve: akkor nem lesz zavar a 
mágnesség tanításában, ha áthághatatlan megállapodássá 
tesszük az előbbi három jelenség alapján a B-vektor 
következő tapasztalati megfogalmazását:

My My F F (p
™ — m7 — JaT ~  Q v “  7 ^  “  A 2 •

(Tűalakú mágnes forgatónyomatékát H határozza meg, 
így ha a mágneses pólust egy mágnestű végével realizál
juk, az F'/p2 képlet H-t értelmezné.) Többszerző döntött a 
mellett, hogy a valóságos méréssel definiált mágneses tér
vektor a B legyen. Az persze megengedhetetlen, hogy követ- 
kezetlen és ne egyértelmű legyen a használata. Ilyennek 
mondható például: erő =  fluxus X térerősség (F=3> X H) ál
lítás. Célja ennek a fogalmazásnak az, hogy az elektromos 
Coulomb-törvény mágneses analogonját alapozza meg:

1 0 2 
r2

[2 — 93]

i n  - n n 1 A kifejezésében szerepeljen. Az utóbbi válasz
tás alapján az My =  m x H  összefüggés révén megment
jük ugyan a H térvektor ősi értelmezését, de a mág
neses térvektorok használatában így következetlenek 
leszünk, hiszen ebben a képletben az erőhatásra H-t, a 
Lorentz-erő F = Q (E -fv X B ) kifejezésében B-t alkal
mazunk. A számolási követ kezménye ennek az, hogy 
MKSA-rendszerben az első értelmezés szerint a mág
neses momentumot Am-, a második szerint Vsm egy
ségekben kell behelyettesíteni. Mindenképpen el kel
lene kerülni azt a következetlenséget, hogy valamely 
mágneses térnek valamiféle mágneses momentummal 
bíró rendszerre vákuumban kifejtett transzlációs, vagy 
forgató erőhatását egyik esetben H-, a másikban B-vek- 
torral írjuk le.

Nézzük miképpen ismertetnénk a térvektorokat, ha 
arra támaszkodunk, hogy az E és B vektort valóságos 
mérés alapján definiáljuk, a D és H vektort pedig a Q, 
töltéshez illetőleg / ,  áramhoz hozzárendelt, tehát felte
vésünk szerinti elektromos-, illetőleg mágneses tér jellem
zőjének használjuk.

Ha selyemmel megdörzsölt üvegrúdhoz érintett, tehát 
Qj elektromos töltéssel bíró golyó környezetébe Q2 töltésű, 
erőmérőhöz kapcsolt másik golyót tartunk, akkor mun
kavégzést észlelünk, majd a beálló egyensúly alapján 
erőhatást mérhetünk. Kísérletezésünk eredménye az, 
hogy a sugárirányú erőhatások nagysága a gömbfelüle
teken egyenlő és a sugárközponttól mért távolság négy
zetével csökken. A vizsgáló Q2 töltéstől független

E =  F/<?,

Ez a képlet azt a gondolatot is ébreszti, hogy erőterek 
sztatikusan kölcsönhatásban vannak, ami viszont értei 
mezhetetlen, hiszen szuperponálódnak.

Ha a fir =  1 permeabilitású közegben kialakított 
mágneses térnek áramjárta tekercsre gyakorolt mecha
nikai forgatónyomatékát nem CGS-, hanem MKSA- 
rendszerben írjuk fel:

Mj =  raxB =  7 A xB  =  /  A x fin H

akkor azonnal észrevesszük a kétféle értelmezési lehe
tőséget [2 — 94]. Elterjedtebb eljárás az, hogy a fjt) in
dukció konstanst beleértjük a B =  (i,H  mágneses in
dukcióvektor kifejezésébe [5 — 440., 2 — 66., 6 —11., 9 — 
124., 17—34.]. Lehetséges úgy eljárnunk több szerző 
szerint [2—89., 12-260., 13—290., 15—141.], hogy a 
/í0 konstans szorzótényezőként a mágneses momentum

vektor kísérletileg megállapított jellemzője a Qy környe
zetének. Persze az ilyen E-értékek összessége más 
elektromos terek szerkezetének megállapítására is fel
használható.

AQj ésQ2 elektromos töltések közötti távolhatást már a 
régiek is értelmezni szerették volna. Faraday nyomán 
azt tételezték fel, hogy a Q, töltés a környezetét átala
kítja, gerjeszti. Pontosabban fogalmazva nem a Q, 
töltést, hanem a Q1 környezetében levő térrészt gondol
juk munkavégzőképesnek, erőkifejtésre alkalmasnak. 
Ezért a Q1 elektromos töltéshez hozzárendelünk egy erő
teret, amelyet egy D-vektorral jellemzünk. A pontszerű 
Q1 töltés erőhatóképességére természetes feltevés, hogy 
az a koncentrikus gömbfelületeken egyenlő nagy és a 
felület nagysága arányában csökken. Tehát ezen speciá
lis esetben ^ 1 „ =  D lesz a feltételezett teret jellemző 
vektor értéke.
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A pontszerű Q, töltés környezetére az előzőekben 
kísérletileg talált F/Q , =  E  vektorral jellemzett teret a 
feltételezés szerinti QJ4 n r'1 =  D vektorral leírt térrel 
hasonló geometriájúnak találjuk, és ezért az E  és D 
vektorok közé levegő-közeg esetében egyenlőségjelet 
tehetünk. Ezzel a racionalizált elektrosztatikus CGS- 
rendszernek vetjük meg az alapját. Ha viszont az

E

egyenlőséget tekintjük alapösszefüggésnek, akkor a nem ra- 
eionizált elektrosztatikus CGS-, valamint az ún. Gauss-féle 
CGS mértékrendszerhez jutunk. Ebben az F =  (?i • QJr2 
Coulomb-törvényre alapított egységrendszerben frank
iin (Fr) a töltés egysége (cm /din), amelyik a vele 
azonos nagyságú másik pontszerű töltésre egy cm távol
ságból egy din erővel hat.

Általánosabb lesz az eljárásunk, ha a mérésekkel, illető
leg feltevéssel jellemzett terek függvényeit az észrevett 
hasonlóságuk alapján arányossági tényezővel kapcsoljuk 
össze [2 — 30];

torokkal jellemzett terek között hasonlóságot állapítha
tunk meg, akár egyenlőségjelet is tehetünk közéjük: 
B =  H. Ezzel a levegőbeli esetre az F =  1 2 L • 2 / Jr 
megállapodással a biot-nevű, nem racionalizált elektro
mágneses CGS-, valamint Gauss-rendszerbeli áramerős
ségegységet definiáltuk. Ennek etalonizálása megtör
ténhetik például a 2. ábra szerinti méréssel. Az 1 biot 
erősségű elektromos árammal átjárt 1 cm távolságban 
levő párhuzamos vezetők 1 — 1 cm-es szakaszára 2 din az 
erőhatás. Gauss, Weber és Kohlrausch méréseiből tud
juk [1 —191,], hogy az így definiált 1 biot =  10 A áram
erősség-egység c-szerese az elektrosztatikailag Fr/s-nak 
jelölt, nagyon kicsiny áramerősségegységnek. Egyenlő 
értékű az előbbi megfogalmazással a következő: Válasz- 
szűk az áramerősség egységének a biot tizedrésze 
nagyságú, abszolút ampernek nevezett azon specifikus 
áramerősséget, amelyik ha átjárja az egymástól 1 m 
távolságra levő végtelen hosszú párhuzamos vezetőpárt. 
akkor azok 1 — 1 m-es szakaszára 2/100 din, azaz 2 • 10 _7 
N  az erőhatás. Az erőt newtonokban megkapjuk, ha 
amperekben és méterekben I 2 l2 ■ 2  • 10 -7/,/r  kifejezésbe 
behelyettesítjük a mért adatokat. A homogén erőtér ger
jesztési képletéből a szorzót eltüntető 4 n racionalizálási 
faktort és az egységek kapcsolódását magában foglaló

A jelenleg érvényes törvényes MKSA mértékrendszerünk
ben [50—1960 M. T. rendelet] a két vektor kapcsolatát
vákuumra E  =  — D alakban kell felírni, ahol í '0 = 1 / íí; (i c 2

A c a fény terjedési sebessége vákuumban, a [i0 pedig a 
mágneses térvektorok vákuumbeli kapcsolatát kifejező, 
az áramerősség egységének kísérleti etalonizálására önké
nyesen megállapított, internacionálisan elfogadott állan
dó:

_  4jr Fa  
l“° -  107 Am ‘

Az iránytűvel szerzett közismert tapasztalataink és az 
előző szakasz szerint elkerülhetetlen vonatkozás rákény- 
szerít, hogy egy másik erőtér, a mágneses erőhatások 
tere leírására is vezessünk be térvektort. Célszerű lesz ezt 
is speciális esetből kiindulva, egyszerű mérőberendezéssel 
kapcsolatban elvégezni. A 2. ábrán vázolt berendezéssel 
F transzlációs erőhatást észlelünk a hosszú J l árammal 
átjárt egyenes vezető és a mérlegkaron levő I „ 12 áram
elem között. (Az 1 2 12 áramelemet tartalmazó és mérleg
karon levő I., árammal átjárt drótkeret méretét úgy 
választjuk meg, hogy az erőhatás szempontjából csak a 
legalsó vízszintes keretrészt kelljen figyelembe venni.) 
Méréseink az / ,  árammal átjárt vezetőre nézve henger
szimmetrikus szerkezetet mutatnak. Ezen mérések alap
ján nagyságra nézve a tér jellemzésére F //212 =  B vek
tort vezetjük be. Az erő és a B-vektor egyező irányú 
áramok esetén az I L felé mutató, arra merőleges sugár
irány. [1 — 186., 6 — 11., 18 — 75],

Az elektrosztatikában szerzett tapasztalatok analó
giájára, a távolhatás-fogalom elkerülésére az Í j  áram
járta vezető által gerjesztettnek tételezzük fel az F erő
hatást kifejtő mágneses teret. Matematikai ismereteink 
alapján a végtelen hosszú vezető hengerszimmetrikus 
tarében, r-távolságii pontban 2 IJ r  — H vektorral lesz 
célszerű a jellemzés. Az egyenes vezető elméletileg 
definiált H térvektorának kifejezésében az alakössze
függést reprezentáló 2-es faktorral általánosítást végez
tünk. Mivel a kísérletileg B-, a feltevés szerint H-vek-

=  vír, -7- -  bevezetésével F =  / ,  1,. «„ ~  — lesz r 107 Am * L 2n r

racionalizált MKSA-rendszerben az erő képlete. Az 
előbbi módon etalonizált négy alapmennyiséges MKSA 
mértékrendszerben a Vs/m- egységekben F =  1 2 12 • B 
képlet alapján megmért B mágneses térerősség, vagy 
indukcióvektor és az egyenes vezető mágneses terére 
,4/m-ekbon kiszámított II =  1 ,/2 n r gerjesztési vektor 
között levegőben B =  fi0 H összefüggést létesítettünk. 
A mágneses vektorok előbbiekben vázolt definiálási 
módja legközelebb áll az áramerősségegységünknek tör
vényes megfogalmazásához [8 — 71., 50—1960. M. T. 
rendelet.]

Lehetett volna az elektromos áramerősségegységnek, 
mint negyedik alapegységnek etalonizálását, és azzal 
együtt a B-vektor kísérleti bevezetését nemcsak a fenti 
transzlációs erőhatás alapján, hanem például egy kör
vezető középpontjában levő kis méretű tekercsre gyako
rolt mechanikai forgatónyomatéka révén, tehát a kis 
tekercs mágneses momentumának közvetítésével is elvé
gezni. [20—62.] Ugyancsak lehetett volna azzal az elektro
mos töltésáramlással is etalonizálni az áramerősségegy- 
séget, amelyik például egy áramjárta hosszú tekercs 
közepében levő kis tekercs 90°-kal való elforgatásakor 
keletkezik, ha megméi'jük a külső munkavégzőrendszer 
által végzett azt a munkát, amelyiknek árán a megmoz
gatott töltés ballisztikus galvanométerrel meghatároz
ható elektromos potenciális energia növekedése állt elő.

Az elektromos és mágneses ismeretek kialakulásának 
hosszú fejlődése során jutottunk el azoknak a térvekto- 
roknák pontos definíciójához, amelyek nélkül a negyedik 
alapmennyiséget, az abszolút ampert mennyiségileg 
nem tudjuk értelmezni. Amikor azután a kísérletileg 
kellő pontosságú etalonizálási lehetőségek is közismertté 
lettek, rögzíteni kellett az abszolút ampernek az előzőek
ben használt ún. internacionális amperrel való viszonyát:

1 A m  =  0,99985 A absz.

Szükségesnek látszik ezzel a rögzítéssel kapcsolatban 
annak tisztázása, négy vagy három alapmennyiséggel 
dolgoztak-e az elektromosságtani kutatók. Az elméleti 
számításokban nemcsak lehetséges, hanem nagyon elő
nyös a három alapmennyiséges Gauss-rendszer használata. 
Mivel azonban sohasem tudták és a jövőben sem remélhe
tő a három mechanikai alapegységből származtatott 
Fr == cm /din elektrosztatikai töltésegységet az elektro
sztatikai Coulomb-törvény alapján etalonizálni, sohasem 
lehetett és ezután sem lehet a Gauss-rendszerben kiho
zott eredményeket pusztán Gauss-rendszerbeli egységek
kel kifejezett mérési eredményekkel a valósággal egybe
vetni. Gauss, Weber és Kohlrausch tangens-galvanomé- 
teres, valamint a c meghatározását eredményező méré-
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sekbŐl elektrolízis útján való etalonizálással született 
meg a biot tizedrészeként elhatározott internaeionális 
amper: 1 As az ezüstnitrát-oldatból 1,118 mg ezüstöt 
választ le. Rá kell döbbenni tehát arra, hogy a fizikusok 
valójában ősidők óta a töltésegységgel, vagy az áramerős
ségegységgel kiegészített, tehát legalább is négy alap-

mennyiséges mértékrendszerben dolgoznak. Mégpedig 
azért, mert a cm /din-ekre Coulomb-erőből közvetlenül 
skálázott töltésmérő vagy cm /din/sec-ra skálázott 
árammérő pontossága azon múlik, hogy a hatótávolság
hoz képest milyen pontszerűek a kölcsönható töltések. 
A kis méretű golyókra vihető kis töltés viszont a mecha
nikai erőmérés megvalósíthatatlan finomítását kívánja 
meg.

A térvektoroknak azt az elkülönítését, hogy valóságos 
mérésekre építve (E, B), vagy feltevés alapján (D, H) 
definiáljuk, keresztezi a D-, illetőleg H-mérésére vonat
kozó, sok szakkönyvben [1„ 4., 7., 9., 14., 15., 17.] sze
replő két elvi kísérlet.

A Maxwell-lapátpárral tetszőleges elektromos tér 
iránya kikereshető és a térvektor nagysága meghatároz
ható, ha a maximálisan keletkezett töltést lemérjük és 
azt a lapátfelületekhez viszonyítjuk. Vajon igaz-e az az 
állítás, hogy ezzel az elvi kísérlettel a D-vektor értékét az 
E-vektortól függetlenül határoztuk meg? A lemezpár
ban a megosztásra bekövetkező töltésszétválást, erőha
tással való mozgatást, alapdefiníció szerint az elektromos 
tér E-vektorával írjuk le. A lapátpár szétválsztásakor az 
elgondolásunk alapján remélt és D-vektor révén kiszámí
tott töltés nagyságát csak valamiféle mechanikai erő
hatás alapján, tehát csak az E-vektor útján tudjuk meg
állapítani. Amikor az megvan, a töltés felületi sűrűségé
ből az elektromos fluxussűrűség MKSA-rendszerben

már a D-órtékét adja. Más mértékrendszerben könnyen 
számítható.

Ugyancsak nem B-től független H-mérés a 4. ábrán 
vázolt ún. kompenzációs H-mérés. Egy mechanikai tor
ziós mérőrendszerbe épített áramjárta kis tekercs, vagy 
egy iránytű kell ahhoz, hogy ki tudjuk keresni annak az 
I í áramnak az erősségét, amelyik éppen olyan nagyságú, 
de ellenkező irányítású mágneses teret gerjeszt, mint 
amekkora a megmérendő tér. Abból tudjuk meg, hogy a 
mérendő tér és az általunk gerjesztett tér erőssége és 
iránya egyenlő, hogy a B-vektorral leírható erőhatásuk 
abban a környezetben egymást O-ra kompenzálja, va
gyis amikor azon a helyen zérussá válik a B-érték.

A térvektorok fentiekben tárgyalt valóságra és felte
vésre alapított bevezetése didaktikailag előnnyel jár. 
Elkerülhető ezáltal a gyakorlatban sokszor alkalmazott 
[1., 3., 4., 7.] az a sorrend, hogy először például a Gauss- 
tételt f En AA =  4 n E Qk alakban ismertetik. A szabály- 
szerű alakját csak az anyagi közegekre vonatkozó máso
dik menetben adják meg. Az elektrosztatika egymenetfi 
tárgyalása [13] azzal volna indokolható, hogy a kísérleti 
alapot levegőbeli bemutatások adják. A kétmenetes tár
gyalás sem lehet előlegezés nélküli, mert kezdettől fogva 
meg kell állapodni abban, hogy a levegő dielektromos 
állandója majdnem azonos a vákuuméval.

A térvektorok valóságra és feltevésre alapított beve
zetésének az oktatási gyakorlatban való elterjedése azon
ban attól függ. mennyire sikerül ezt az elvet alkalmazni. 
Nézzük meg használatát néhány példán.

Az elektromos erőtér szigetelők közötti határfelületen 
való megtörésének ismertetését azzal kezdhetnők, hogy 
az 5. ábra szerinti kondenzátor alsó felébe olajat engedünk. 
Azonos Uj— U 2 feszültség mellett a galvanométer töl- 
tésbeáramlást jelez. Az alsó fegyverzetrészeken nagyobb 
töltéssűrűség alakul ki. Természetes, hogy pl. a lapát
párral fent is lent is azonos nagyságú Et =  E„ térerős
ségeket mérünk. Mivel megállapodtunk abban, hogy izo- 
tróp dielektrikumok esetében a két térvektor között D =  
=  e K a kapcsolat, az előbb talált kísérleti egyenlőség
ből a határfelülettel párhuzamos D-értékekre Dj/D2 =  
=  e je 2 következik, tehát számításainkban a határfelü
leten való áthaladáskor a D-vektorra e,/e 2 ugrást kell 
alkalmaznunk [13 —123]. A D fluxussűrűsóg a konden
zátor alsó felében a töltéssűrűségnek megfelelően na
gyobb.
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A C. ábra szerinti kondenzátor áramkörében levő gal
vanométer is töltés-szaporulatot jelez, amikor alsó felét 
például olajba merítjük. A fegyverzeteken azonos és 
egyenletes felületi sűrűséggel eloszló nagyobb töltés a 
teljes keresztmetszeten azonos D fluxussűrűséggel ala
kítja ki az erőteret. Elméletileg könnyen belátható, 
hogy a határfelület normálisa irányában való áthaladás
kor I), =  D2. Ebből viszont az következik, hogy E,/E„ =  
=  e2/ev  Az E értékében ez az ugrás kísérletileg észlel
hető.

A kísérleteken nyugvó két határesetből az elektromos 
térnek tetszőleges irányú határfelületen való megtörését a 
normális és tangenciális komponensek előbb levezetett 
értékeinek eredőjeként nyerhetjük:

— E/2 ®ni =  D/ií

®ni/®ní =  e2/ei D„/Dft =  £'i/£2 ■
Erővonalakkal való szemléletes magyarázat az első 

esetre: Az 1, illetőleg 2 dielektromos állandójú levegő-, 
illetőleg olaj alkalmazásával a kondenzátor lemezei 
között a 7. ábra szerint fent és lent azonos számú a telep
ből a fegyverzetekre vitt töltéstöbbletpárok közötti erő
vonalak száma, tehát azonos az E. Nem változik ezen 
vonalak száma azzal, hogy az olaj bevitelekor a fegyver
zetekre a telepből újabb töltéspárok áramlanak, mert 
azok az olajban kialakuló dipólláncokon keresztül kötőd
nek le.

A másik határesetet szemléltető erővonalkép még egy
szerűbben mutatja, hogy az olaj bevitelekor a telepből 
beáramló töltéstöbbletpárok fent és lent, az előbbi eset
nél valamivel kisebb, de azonos eloszlású felületi töltés
sűrűséget és az egész keresztmetszeten egyenlő D flu
xussűrűséget létesítenek. A felső térben lesz nagyobb az 
E térerősség, mert a dipólláncok végéből kiinduló erő
vonalak csak ott létesítenek szaporulatot.

Az előzőekben vázolt közelítő kép csak olyan közegek 
esetében adható, amikor az elektromos tér általunk ismert 
makroszkópikus töltésein kívül az eredő tér gerjesztődé- 
sében ugyancsak résztvevő gerjesztődött mikrotöltések

gerjesztődését a térerősséggel arányosnak vehetjük. A szi
lárd közegek esetében ez egyáltalában nem áll.

Legyen a második példánk mágneses tér megtörése 
különböző permeabilitású közegeket elválasztó határ
felületen. A legfontosabb fogalmak megismerését a 9. 
ábrán látható toroiddal kapcsolatos kísérletek szolgál
tatják [13 — 266]. Tapasztaljuk, hogy ha a toroidot kitöltő 
anyagot keskeny keresztrésekkel szétszabdaljuk, akkor is 
mindenütt ugyanakkora mágneses fluxussűrűséget ész
lelünk, tehát Bj =  B2 , vagyis t f /H , =  /z ■,///,. Ha 
viszont a toroidban zárt hurkákat helyezünk el külön
böző anyagokból, akkor a gerjesztés zárt kört kialakító 
H-vektoráról számítás alapján állíthatjuk, hogy 1 N /l 
érték mindenütt ugyanaz, tehát H1 =  II .,, vagyis 
B,/B„ =  /í,//yL, Ebből a két határesetből vonható követ
keztetés a határfelületre tetszőleges szöggel beeső mág
neses tér törésére, mert a B normális komponense halad 
át folytonosan:

B,u =  B„j, tehát

A második határesetből következik, hogy a H tangen
ciális komponense halad át folytonosan:

Ha =  Hí2, tehát Ba/B(. =  fii/fU-

Kell szólani még a mágneses térvektorok anyagi köze
gekben fennálló kapcsolatáról. Ha például egy tekercs 
belsejében anyagi közeg van, akkor a mágneses tér ger- 
jesztÓdésének egy második komponense is lesz: a ger
jesztődött, illetőleg a beálló mikroáramok is részt vesznek 
benne. Fogalmazhatnánk ezt úgy is, hogy a közeg mág
neses momentummal bíró részecskéi a külső mágneses 
tér befolyására válnak mágneses teret formáló komponen
sekké. Légnemű és folyékony, tehát kevéssé kapcsolt 
részecskékből álló közegek olyan kis mértékben létesí
tenek a vákuumhoz képest változást , hogy azt egyszerű 
eszközökkel nem tudjuk észlelni. Nemcsak jól mérhető, 
hanem a rákapcsolt tér mellett dominálóvá váló változást 
okoznak a szilán! ferromágneses anyagokban levő, külön
böző erősséggel kapcsolt mágneses momentummal bíró 
részecskék. A tér gerjesztődésében a makroáramok mellett 
való részesedésük kielemzése azért bonyolult, mert pilla
natnyi hatásuk előéletüknek is függvénye. A H és B 
kapcsolatára ezért egyszerű modellt adni nem lehet.

A térvektoroknak a fentiekben vázolt értelmezése 
legközvetlenebbül a Maxwell-egyenletekből olvasható le 
[9 — 447], A III. Maxwell-egyenlet adja meg a kapcsola
tot az elektromos töltés és a feltevésünk szerint hozzá
rendelendő elektromos fluxus között:

ZQ k =  jD rfA
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Ugyancsak fel kell tételezni, hogy a mozgó elektromos 
töltés, illetőleg az előbbi hozzárendelés miatt vele egyen
értékű elektromos fluxus időbeli változása külön-külön is, 
vagy együttesen mágneses körfeszültséget létesít maga 
körül:

) H d s =  | J d A +  -J't ■ j D dk
Ä Á

Ezt fejezi ki az I. Max well-egyen let, amelyben rögzített 
feltevéseink helyességét a fordított folyamat szerint 
végzett kísérleti eredmények igazolják. Ehhez azonban 
megállapodással be kell vezetni a terek aktivitását kife
jező térjellemzőket, valamint figyelembe kell venni a 
kölcsönhatások tovaterjedésének sebességét:

E =  — D, B =  p„H, J =  yE,£0
1 4 n V s

e°i“o = ‘?  =
A p0 megállapodás szerinti értéke még egy 4 ji racio
nalizálási faktort is tartalmaz.

Az elektromos és mágneses terek kapcsolatának mérése 
a II. Maxwell-egyenlet szerint folyhatik:

j “ * - 0 — í í BdA
A

Az I. Maxwell-egyenlet párjaként mutatkozó II. 
Maxwell egyenlet jobboldalának első tagja azt fejezi ki, 
hogy nem tudunk létesíteni mágneses monopólusokból 
áramot. Ezt a tényt a IV. Maxwell-egyenlet rögzíti:

div B =  0.
Nincsenek forrásai a mágneses erővonalaknak, nin

csenek mágneses monopólusok.
Az előzőekben MKSA rendszerben felírt Maxwell- 

egyenletek Gauss-rendszerbeli alakjaival a számítások
ban előnyt jelent az, hogy a két-két térjellemző azonos 
dimenziója miatt nem hátráltat a tér többféle tulajdon
ságának lehetősége. Az eredmények fizikai értelmezésekor 
azonban ez hátrány, mert kétségtelen, hogy az erőterek
nek több tulajdonságuk van. Sok szerző szerint jobban 
megközelítjük a valóságot, ha az E. B vektorpárt inten
zitás-, a D, II vektorpárt kvantitás-jellegűnek minő
sítjük [6—22, 15—85, 17 — 22]. Az elektromos és mágne

ses terek és tulajdonságaik jellemzőinek értelmezése és 
száma nem elvi, hanem inkább célszerűségi kérdés 118 
254], tehát didaktikai szempontból mérlegelendő.

A térvektorok értelmezésére fentiekben előterjesztett 
és néhány' példán használhatónak igazolt javaslatomat a 
szövegbeli utalások alapján megállapítható értékes gon
dolatok összegyűjtésével és rendszerezésével állítottam 
össze. Az oktatásban való felhasználását előny'ösnek 
gondolom. Munkámnak még egy haszna lehet: bármely 
elektromágneses ismeretrendszernek ebből a nézőpontból 
való ellenőrzésre is hibátlannak kell lennie.
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KÍSÉRLETEK s o r o s  rlc-k ö r r el*

Sorba kapcsolt K, L, G elemekből álló „soros rezgőkör
ben pl. az alábbi módon mutatható ki a kör impedanciá
jának a változása, a feszültség- és a fázisviszonyok ala
kulása.

A kísérleti berendezés a következő: U «=< 10 V, 50 
Hz-es váltakozó feszültségre (forrásfeszültség) sorba kap
csolunk R* 20 ohmos tolóellenállást, K  10 ohm 
ellenállású, L  0,5 II ind aktivitású, légmagos tekercset 
(1,5 mm vastag vörösrézdrótból készült, 10 cm átmérőjű, 
8 cm hosszú tekercstestre csévélt, 18000 menetű tekercs), 
O 30 pF-os, 1 pF-onként változtatható kondenzátort 
és az A  ampermérőt (1. ábra).

1. Az impedancia függése a kapacitástól. Az 1. ábra 
szerinti kapcsolásban (R * =  0 esetében) a kondenzátor 
kapacitását pl. 1 pF-tói mikrofaradonként növelve, azt 
tapsztaljuk, hogy az I  áramerősség növekszik, és C «a 20 
p F-nál éri el a maximális értékét. Elekor a

Z  =  yR2 +  (L co—\/G (0)s

* Bemutatva az Országos Középiskolai Fizikatanári 
Ankéton, Szegeden, 1969. április 10-én.
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impedancia minimális; tovább növ elve a kapacitást, az 
áramerősség csökken (2. ábra).

2. A feszültségviszonyok vizsgálata. Ismeretes, hogy 
soros FLG-körben feszültsógrezonancia esetén az önin
dukciós tekercsen és a kondenzátoron külön-külön fellépő 
feszültségek az alkalmazott forrásfeszültségnél L eu/F-szer 
nagyobbak. Ezt kísérletileg—közelítőleg— úgy igazolhat
juk, hogy (R* =  0 mellett) az 1. ábra B  és G, D és F, 
valamint E és F  pontjaira egy-egy voltmérőt kapcso-
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lünk. Esetünkben t/'Bn *=» 10 V, Ude «« 130 \  , L EP 
130 V. (Az észlelt 13-szoros feszültségnövekedésnek a 
várt Leo JR «« 15,7-szeres növekedéstől való eltérése 
főleg a voltmérők ellenállására vezethető vissza.)

3. A fázisviszonyok vizsgálata. Az 1. ábra szerinti kap
csolásban (most R* ^  0) a B  pontot kétsugaras katód- 
sugár-oszcilloszkóp földpontjával, a O és a D pontot pedig 
az Xj, ill. az X jj eltérítőlemezzel kötjük össze. Az osz
cilloszkóp ernyőjén mutatkozó két görbe (3a—c ábra) 
közül a kisebb amplitúdójú a B  és O pontok közötti Ú 
feszültséget, a nagyobb amplitúdójú görbe az I  áramerős
séget szemlélteti. (R*-gal az áramerősség amplitúdója 
szabályozható.)

a) Pl. 15 /iF  esetén X q =  1 /G co 212 ohm >  X  E — 
Leo 157 ohm, a kör kapacitív jellegű, az I  siet az IJ- 
hoz képest (3a ábra).

b) 20 fiF esetén X c X L, a kör ohmikus jellegű, a 
két görbe azonos fázisban van (3b ábra).

c) 25 fi F  esetén X c «« 127 ohm <  X L, a kör már 
induktív jellegű, az I  késik az U-hoz képest (3c ábra).

d) Elvégezhetjük a kísérletet úgy is, hogy pl. 15 fiF- 
os kondenzátor alkalmazásával tekercsünkbe vasmagot 
teszünk, az így megnövekedett induktivitás, pl. L =

3. ábra

1,5 H  mellett X /. *« 471 ohm >  X q *«212 olnn, tehát a 
kör induktív jellegű, az I  ugyancsak késik az U-hoz 
képest.

Megjegyzések. Az 1. és a 2. kísérletet középiskolai 
fizikaszertárban megtalálható eszközökkel is bemutat
hatjuk. Pl. 4 V  váltakozó feszültség esetén, a cserélhető 
tekercsű transzformátor 1200 menetű tekercsét zárt 
vasmaggal használva, a feszültségrezonancia kb. 3,5 fiF- 
nál jelentkezik.

A 3. kísérletben szereplő kétsugaras katódsugárosz- 
cilloszkóp helyettesíthető elektronkapcsolóval (a H Í
GÉRT forgalmazza) kombinált egysugaras katódsugár- 
oszcilloszkóppal, vagy pedig két hurkos oszcilloszkóp
pal; az egyiknek a kivezetéseit az 1. ábrán feltüntetett É  
és O pontokra, a másikéit a pl. a D pontban megszakított 
körbe kapcsoljuk.
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Tiszteletadás az űrrepülőknek

Az 1969-es év bizonyára mérföldkövet jelent 
az űrkutatás történetében.

Az első szputnyik keringése óta számos lépést 
te tt az ember az űr vizsgálatában. Mindegyik lé
pés a természettudományok és a technika hatal
mas fejlődésének sikeréről tanúskodik, magára 
vonta az egész emberiség figyelmét, és csodála
tot keltett.

Elég az egyre növekvő számú mesterséges égi
test megjelenésére utalni a naprendszer határain 
belül; lefényképezték a Hold túlsó felét, e's a 
Hold felszínéről továbbá a Mars bolygó felszínéről 
készített képek technikája egyre tökéletesedett; 
megoldották a Holdra szálló egység „sima leszál
lásának” problémáját; az ember Föld körüli pá
lyán repült és megvalósult több, hosszú tartamú 
űrrepülés, magányos űrhajósokkal és űrhajó-sze
mélyzettel egyaránt.

Hasonlóképpen fontos volt az űrséta, továbbá 
az hogy megoldották űrhajók találkozásának és 
összekapcsolásának problémáját, automatikusan 
és kézi vezérléssel; ezzel létrejött egy kísérleti űr
állomás, prototípusa a jövő hosszú életű és lak
ható űrlaboratóriumainak.

Teljesen új fogalmaink vannak az interplanetá- 
ris tér fizikájáról. A Földünket körülvevő sugárzási 
övezet és a „napszél” mibenléte korábban isme
retlen volt előttünk.

A magnetoszfcra

A tudománynak már elég világos fogalma van 
Földünk magnetoszférájáról. A Naprendszeren 
belüli meteoráramok adatai lényegében tisztázot
tak. A Föld felső légkörének tulajdonságait rész
letesen tanulmányozták.

Végül, de nem utolsó sorban, az elmúlt néhány 
évben lényeges adatokat nyertünk más bolygók 
légköréről, pl. a Vénuszéról.

A tudósok már kvantitatív adatok birtokában 
vannak a Vénusz légkörét illetően.

1969-ben az általános figyelem az Apolló prog
ram végrehajtására irányult melyet az Egyesült 
Államok vett tervbe. Ki szeretném emelni e prog
ram számos fokozatának következetes megvaló
sítását; minden egyes fokozat határozott sikert 
jelentett és a kísérlet szervezőit egyre közelebb 
vitte a végső cél: emberekből álló expedíció 
holdraszállása felé.

Véleményem szerint e program legfontosabb 
része a rakétatechnika és az űrgépészet fejlődése. 
Ez tette lehetővé hogy az űrben néhány igen bo
nyolult manővert hajtsanak végre, és hogy az

(Anatolij A. Blagonravov, e nyilatkozat szerzője, egyik 
legismertebb űrtudósa, a szovjet űrkutatási program fő
igazgatója. E cikket az UPI hírügynökség számára írta.) 
Megjelent az International Herald Tribune 1909. július 
14. számában.

űrhajók röptét szabályozhassák. Valóban, az 
Apolló programot megelőző kísérletek szakaszá
ban, olyan bonyolult műveleteket hajtottak végre 
mint űrhajók szétválasztása, pályájuk módosítása, 
súlyelosztásuk változása, összekapcsolódásuk és 
igen pontos leszállás az előre megadott földi terü
leten a Hold körülutazása után.

A következő fokozatban — ez az Apolló 11 fel
lövése — egy még bonyolultabb műveletet haj
tanak végre: ez az emberekkel ellátott holdkom]» 
leszállása a Hold felületére, indítása visszafelé és 
összekapcsolódása a Hold körüli pályán az anya
űrhajóval. Mindez mutatja, hogy rendkívül bo
nyolult technikai problémákat kell megoldani, 
melyek a mérnököktől és tudósoktól hatalmas 
erőfeszítést kívánnak, hogy bizonyos esetekben 
alapvetően új módszereket és műszereket hozza
nak létre.

Nem kétséges, hogy ebben a tekintetben az 
Apolló program egyre merészebb erőfeszítések szá
mára nyitja meg az utat az űrkutatásban.

Az Apolló program egy másik sajátsága is magára 
vonja a figyelmünket: ezek az ember tartózkodá
sát és tevékenységét biztosító rendszabályok a 
bonyolult űrviszonyok között. Ez magában fog
lalja az űrhajósok életének huzamos fenntartására 
szolgáló utánpótlásnak, valamint azoknak az esz
közöknek előállítását, melyek lehetővé teszik az 
űrsétákat és a Holdon való mozgást. Ilyenek pl. 
a könnyen kezelhető szerkezetek és az asztronau
ták űrruhája.

A jövőbeni és még nagyobb szabású űrkutatási 
feladatokban az ember űrbéli tevékenységének 
biztosítása még sokkal fontosabb lesz mint a 
Hold jelenlegi vizsgálata esetében. Nem kétséges, 
hogy sok esetben rendkívül fontos lesz, hogy az 
ember közvetlen részvételével végezzen kísér
leteket az űrben. Ügy tűnik nekem, hogy a 
marsbeli élet létezésének részletes vizsgálatához 
szükséges hogy az ember személyesen jelen le
gyen ezen a bolygón.

Válságos helyzetek

Elengedhetetlen az ember jelenléte az űrben 
bizonyos szükségállapotokban, az űrrepülések alatt 
olyan válságos helyzetekben, mikor közvetlenül 
kell dönteni, a szóban forgó kísérlet sikere érde
kében.

Azok a kutatási feladatok, melyeket a Hold 
expedíció elé tűztek, az én felfogásom szerint nem 
kívánják meg feltétlenül, az ember személyes jelen
létét. A Hold szeizmikus tevékenységének vizs
gálata, a holdbéli talaj és sziklák tulajdonságainak 
és összetételének kutatása, a Hold mágneses és 
gravitációs mezejének és a felszínén uralkodó su
gárzási viszonyoknak, továbbá topográfiájának 
felderítése megbízható módon megoldható auto
matikus szondák és műszerek fellövése útján is.



Ügy gondolom, hogy ilyen módon kutatási 
célokat szolgáló további Hold-expedíciók valósít
hatók meg, mert bármennyire is kifinomult az 
űrrepülések technikája, bizonyos kockázat mégis 
fennáll az emberi élet szempontjából, amely a ter
mészet legértékesebb ajándéka.

Ebben a vonatkozásban tisztelettel adózom az 
Apolló 11 űrhajósainak bátorsága előtt, továbbá 
mindazoknak akik résztvesznek az Apolló program 
úttörő jelentőségű űrrepüléseiben. Csak bámulatun
kat fejezhetjük ki e csodálatos emberek eredmé
nyei felett. A A Biagonravov

Frank Bormannak az Apolló 8 parancsnokának üzenete

Amikor karácsonyeste először volt alkalmunk 
hazafelé tekinti a hold láthatáráról, az Apolló 8  

ablakából, az édes anyaföld nagyon kicsinynek és 
roppant szépnek mutatkozott — mint az élet 
valamely szigete a világűr reménytelen elhagya- 
tottságában. Azt hiszem, mindnyájunk eszében 
egyetlen gondolat foglalta el a főhelyet: mindnyá
junknak kissé jobban kell igyekeznünk, hogy ezt 
a bolygót megóvjuk és Megőrizzük Archibald 
McLeish szavaival élve: „. . . úgy kell tekintenünk 
magunkat, mint a föld társutazóit, mint testvé
reket az örök fagy ama ragyogó szépségén, 
testvéreket, akik tudják, hogy igazán azok.”

A világűr nemzetközi. Az „osztatlan világ” 
kifejezésnek az új értelmet ad, mert nem voltunk 
képesek országhatárokat, a nemzetek közt elvá
lasztó vonalakat feüsmerni. És ebben az új kör
nyezetben új lehetőség mutatkozik az ember és 
teremtő szelleme számára, hogy mind földlakók 
és nem mint amerikaiak, oroszok, németek, vagy 
franciák működjünk együtt. Végre lehetővé 
válik részünkre, hogy a világ képviselőiként jár
junk el.

Jim Lovell, Bill Anders és jómagam, mi hár
man egy felejthetetlen élmény szerencsés részesei 
voltunk, de holdkörüli utunk csak segített előké
szíteni azt a jelenetet, ami véleményünk szerint

a történelem legmerészebb vállalkozása lesz a 
holdnak az ember által való első, valóságos kiku
tatását.

Erre a vállalkozásra rövidesen sor kerül, amikoris 
holdi Apolló csoport három tagja közül kettő, 
furcsa hosszúlábú űrszerkezettel, az ún. hold
komppal leszáll a hold felszínére, míg harmadik 
társuk fennmarad a vezénylőfülkében. Azok az 
ismeretek, amiket e két kutató magával vissza
hoz, nagy mértékben növelni fogják a világ- 
egyetemről szóló emberi tudásunkat.

Azt hiszem, eljön az idő — talán hamarább, mint 
ahogy azt bárki is képzeli — amikor az egész 
világ tudósai égi pályán mozgó hatalmas"laborató
riumokban fognak röpülni a világűrben, épp úgy, 
mint ahogy most a Déli Sarkvidéken együtt
működnek. Sok ország közt máris nagyobb együtt
működés mutatkozik a világűrkutatás terén, mint 
bármely előttem ismert más korábbi vállalkozás 
során.

Az ember ma sokkal inkább, mint valaha, 
saját sorsának ura lehet. Bármit megtehet, amit 
csak akar, ha kívánsága elég erős. Reméljük, 
hogy ezeket a most feltárt új lehetőségeket oly 
módon fogja a világegyetem kikutatásában fel
használni, ami az életet itt a földön jobbá fogja 
tenni.

MTA HATÁROZAT KRITIKAI KÖNYVISMERTETŐKRŐL

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1968. 
december 17-ón foglalkozott a kritikai könyvismer
tetések megjelentetésének és színvonaluk emelésének 
kérdésével. Az Elnökségnek e kérdéssel kapcsola
tos határozatát kivonatosan az alábbiakban ismertet- 
jük:

Az Elnökség megállapítja, hogy ismételt erőfeszítések 
és általános társadalmi-politikai fejlődésünk ellenére tu
dományos életünk szükséges fejlődésének még mindig 
lassítója a kritikai szellem elégtelensége. Bár néhány szak
területen nyílt és egészséges tudományos viták bonta
koztak ki (például a közgazdaságtudomány, a szociológia 
és a történettudomány terén), továbbá amellett, hogy 
egyes esetekben megjelent tudományos munkák bírála
tában is éles és felelősségteljes kritikai megítélés nyilvá
nul meg, egész tudományos életünkben nagyobb terü
leten érvényesül a semmitmondó méltatásokra, a szub
jektív érdekeltségből folyó megalkuvásra és a viták el
kerülésére való hajlam. Különösen a megjelenő tudomá
nyos könyvek kritikája tekintetében nem kielégítő a 
helyzet.

Tudományos közéletünk e szektorának továbbfejlesz
tése éi’dekében az Elnökség felhívja az Akadémia minden 
illetékes szervét és testületét, különösen az osztályveze- 
tőségeket és az akadémiai folyóiratok szerkesztőit, hogy 
ne törődjenek bele ebbe a sokféle okból kialakult helyzet

be, hanem tudományos lelkiismeretüknek és szocialista 
társadalmunk iránt érzett felelősségünknek megfelelően 
újból és újból küzdjenek a kritikai szellem lanyhasága 
ellen. Állhatatosan törekedjenek arra, hogy minden 
szubjektív érdekeltség ellenére jusson érvényre a kritikai 
meggyőződés, s e téren fáradhatatlanul tegyenek kez
deményező lépéseket.

Az Elnökség meg van győződve arról, hogy e téren a 
példamutatás és olyan tudományos morál kialakítása a 
döntő tényező, amely visszaszorítja a megalkuvás és az 
alkalmazkodás szellemét.

Emellett azonban egyes konkrét szervezési és ösztönző 
intézkedések megtételét is szükségesnek tartja. Ezért a 
következőket határozza:

Elő kell segíteni kritikai ismertetéseknek, mint tudo
mányos műfajnak a megbecsülését. Érmek érdekében 
akadémiai folyóiratok foglalkozzanak a kritikai műfaj 
módszereivel és moráljának a kérdéseivel. Az e téren 
elért teljesítményeket jelentőségüknek megfelelően 
méltassák.
Az Elnökség felhívja a tudományos osztályok figyel
mét arra, hogy folyóirataikban magyar szerző tudo
mányos művéről megjelent, kiemelkedő könyv-kri
tikai ismertetések szerzőit — függetlenül attól, hogy 
a művet melyik magyar kiadó adta ki — prémiumban
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részesítsék. Ajánlja, hogy az osztályvezetőségi beszá
molók a jó kritikai ismertetéseket rendszeresen emel
jék ki.
Az Elnökség úgy határoz, hogy a jövőben kritikai 
ismertetések is részesíthetők 1000 — 3000 Ft összegű 
nívódíjban. Felhívja a tudományos osztályokat és a 
KFB-t, hogy a nívódíjra vonatkozó javaslatukban 
legyenek figyelemmel a magyar szerzőktől, Magyar- 
országon, magyar, vagy idegen nyelven kiadott, tu
dományos művekről készült, s akadémiai folyóiratban 
megjelent kritikai ismertetésekre. Nívódíjban azok a 
kritikai ismertetések részesíthetők, amelyek nem ko
rábban. mint a díj odaítélését megelőző naptári évben 
jelentek meg.

Az Elnökség határozatával a Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának Osztályvezetősége 1969. ja
nuár 21 -i ülésén foglalkozott. Az Osztályvezetőség állás

KÖNYVSZEMLE

M A R X  G Y Ö R G Y :

JÖVŐNK AZ UNIVERZUM
(Magvető 1969)

Marx György várva várt esszékötete felfrissítve, kiegé
szítve kerek egységbe foglalja a szerző utóbbi időben meg
jelent ismeretterjesztő tanulmányait. A természettudo
mány nem maradhat egyszerűen a szakemberek ügye, 
hanem (a társadalmi mozgás ismeretével együtt) a modem 
ember tudatának alapjaivá kell, hogy váljék, vallja 
Marx, ezért rabolta el kutatómunkájától az időt az írásra. 
Nem könnyed népszerűsítés, nem a nehézségek megkerü
lése teszi ezeket az esszéket érdekfeszítő olvasmánnyá, 
hanem az, hogy a szerző kutató is, szépíró is és így képes a 
maga nagy személyes élményében, a megismerésben, 
élményszerűen részeltetni az olvasót.

A korszerű tudományos világkép kialakítása elsősor
ban „A kimeríthetetlen anyag” főcím alatt összegyűjtött 
tanulmányok rendeltetése. Ezekben a legközvetlenebb az 
író hangja. „A csillagkemencékben héliummal tüzelnek.” 
„A természet legféktelenebb jelensége, az erős kölcsön
hatás . . . ” ez a stílus a magyar irodalom klasszikus 
hagyományaihoz is, a modern költészethez is kapcsolódik 
és szerencsésen üt el a megszokott értekező próza kiszá
radt túlobjektív hangjától.

foglalását az alábbiakban szintén kivonatosan ismertet
jük:

Az Osztályvezetőség az Osztály prémiumkeretéből — 
előre meg nem határozott összegben és számban — 
évenként jutalomban részesíti a kiemelkedő könyv
kritikák szerzőit.
E jutalmat azon színvonalas könyvkritikák szerzői 

kapják meg, akik az Akadémiai Kiadónál megjelent 
matematikai, fizikai, vagy csillagászati művekről írták 
bírálatukat, függetlenül attól, hogy az Osztályhoz, vagy 
a Társulathoz tartozó folyóiratokban jelent-e meg. Ez 
vonatkozik olyan esetekre is, amikor a szerző a kritikát 
a matematikát, fizikát és csillagászatot erősen felhasz
náló más tudományos művekről készíti, vagy amikor más 
tudományterületen dolgozó szakember jelentet meg az 
említett folyóiratokban kritikát matematikai, fizikai és 
csillagászati művekről.

A „Hót lépés előre” tudósportréi Galileitől Heisbergig: 
hét különböző, de egyaránt vonzó karaktver, hétféle 
hozzáállás a világ titkainak feltárásához. Együttesen 
újból megrajzolják más szempontból az első részben 
vázolt tudományos világképet, amely most történelmi 
egymásutánban, részleteiben világosul meg az olvasó 
előtt.

Miután a könyv közelebb hozza a tudomány új ered
ményeit és megismertet fejlődésük útjával is, a harmadik 
rész, amelynek címe „Utazás a jövőbe”, a következtetések 
levonásában segít. Itt található Marx híres, közvélemény
formáló tanulmánya a „Gyorsuló idő” is, amelynek címe 
hetek alatt vált szállóigévé. Egy másik gondolatébresztő 
tanulmánya a tudományos- fantasztikus irodalommal 
foglalkozik. Ebben olvasunk Fred Hoyle-ről, aki nem
csak kiváló csillagász, hanem az angol sci-fi regény egyik 
kiváló művelője is. Vajon mi lenne, ha egy neves magyar 
tudós, aki írói tehetségét egy nagysikerű esszékötettel 
bizonyította, pihenőként egyszer maga is kísérletet tenne 
a tudományos- fantasztikus regénnyel? Felérne egy izgal
mas fizikai kísérlettel . . .

A „Jövőnk az univerzum” lebilincselő és elgondolkoz
tató könyv. Figyelemreméltó, hogy az első kiadás a 
könyvhét első napján elfogyott. Remélhető, hogy a máso
dik, bővített kiadás nem sokáig várat magára.

V. I. P.
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LEONARDO DA VINCI Leopold Infeld
ÉS AZ ALAPVETŐ TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK Varsó

I.

Ha Leonardo da Vinci életművéből egy speciális 
problémakört tekintünk, az olyasmi, mintha egy 
nagy hegyet néznénk mikroszkópon keresztül. 
Vagyis az ember csak egy igen kis részét látja annak 
a hatalmas területnek, amelyre Leonardo bámula
tos tevékenysége kiterjedt. E különálló vizsgálatok 
összessége nem adhat betekintést .lángelméjébe. 
Mégis, életművének részletekbe tördelése az egyet
len követhető munkamódszer számunkra manap
ság. Nem hiszem, hogy van egyetlen élő ember 
is, aki modern szemszögből teljességgel fel tudná 
mérni mindazt, amit Leonardo alkotott. Ezért én 
nagyon jól tudatában vagyok annak, hogy ez a 
tanulmányom Leonardóról és az alapvető termé
szeti törvényekről csupán rövid áttekintést nyújt 
mérhetetlen és szerteágazó tevékenységének egyik 
területéről.

Leonardo érdeklődése a tudomány és annak 
módszerei iránt korán kezdődött. Hogy kitöltse 
a nagy hézagokat, melyek megvoltak ifjúkori ne
veltetésében, szokásává vált, hogy lejegyzett kü
lönlegesen nehéz szavakat és definíciót készített 
róluk. Jegyzeteiben olvashatjuk:

,,Szillogizmus: félreérthető nyelvezet.
Szof izmus: bonyolult nyelvezet, amely félrevezet
az igazságtól.
Tudomány: az esetleg bekövetkező dolgok ismerete.”
Leonardónak e szójegyzéke szavak ezreit tar

talmazza; azok, amelyeket most idéztünk, össze
függésben vannak tudományos világnézetével.

Ezekből a definíciókból látszik, hogy becsüli a 
tudományt, amely megtanít bennünket arra, hogy 
egyes jelenségeket előre lássunk, és, hogy megveti 
azokat az önmagukért való spekulációkat, melye
ket az ókorban annyira kedveltek, és a középkor
ban torzult formában alkalmaztak.

Manapság, mikor Leonardo definíciója a tudo
mányról szükségképpen nem kielégítő, igen nehéz 
már felismerni, hogy milyen új és forradalmi volt 
abban az időben, mikor leírta ezeket a szavakat.

Az ókor nem hagyta ránk örökül a természeti 
törvények ismeretét. A nagy Arkhimédész, egyike 
a legnagyobb lángelméknek, amilyet az emberiség 
csak teremhet, megfogalmazta a statika törvé
nyeit és egy sereg fontos matematikai teorémát. 
A középkorból ködös eszmefuttatások érkeztek 
hozzánk és Rogerius Bacon magányos hangja, 
amely a tapasztalati tudományok kiemelkedő 
fontosságát hirdette.

A tudomány, mint a természeti jelenségek 
előre jelzése, teljességgel ismeretlen volt a görögök

Leonardo da Vinci (1452 —1519) négyszázötven esztendeje 
halt meg. Benne a reneszánsz egyik legnagyobb természet- 
tudósát, az újkori fizikai gondolkodás előfutárát is tiszteljük. 
Halálának ötödfélszázados évfordulója alkalmából közöljük 

ezt a megemlékezést
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előtt, és nem ismerte a reneszánsz ember sem, aki 
az antik gondolkodás kincseit a világosságra hozta.

A fizikában ismerték a statikát, főképp Arkhi
médész munkásságából. Az a probléma, hogy egy 
rendszer jövőbeli állapotát meghatározzuk, an
nak alapján, hogy ismerjük jelenlegi állapotát 
és a törvényeket, melyeknek a rendszer változásai 
alá vannak vetve, idegen maradt a görög fizika 
számára. Ez nem is lehetett másképpen olyan 
időszakban, amikor a dinamika törvényei, amelyek 
az ilyen előre jelzések alapjául szolgálnak, még 
ismeretlenek voltak. Ezek a törvények lehetővé 
teszik, hogy mozgó részecskék sebességét és hely
zetét előre meghatározzuk, ha ismerjük kezdeti 
helyzetüket és sebességüket és a rájuk ható erőket 
is. A dinamika mint egy rendszer jövőbeli állapotát 
leíró tudomány Galileivel és Newton-nal kezdődik. 
Azonban e tudomány feladatai, és a testek moz
gását szabályozó, alapvető törvények közelítő 
megfogalmazása már bámulatos mértékben meg
található Leonardo jegyzetfüzetében.

Manapság, mikor az inercia törvényéről csak
nem korai gyermekségünktől kezdve hallunk, 
igen nehéz megértenünk, hogy az emberi gon
dolkodás fejlődésében volt egy olyan időszak, 
mikor ennek a törvénynek ködös megérzése is 
igen nagy felfedezésnek számított. Ezért, hogy 
a tudomány feladatáról és alapvető törvényeiről 
vallott leonardoi nézetek fontosságát és forradalmi 
voltát értékelhessük, arra kell gondolnunk, hogy 
ez olyan időszakban történt mikor a világ éppen 
kiemelte magát a sötétségből; egy olyan időszak
ban, mikor a dinamikai törvények terén még 
nem volt semmi, régiektől hagyományozott tudo
mányos örökség, amely az elmúlt és a bekövetkező 
jelenségeket összekapcsolta volna.

A M echanika  című munkában, melyet 2 0 0 0  éve 
Arisztotelésznek tulajdonítanak, ezt az állítást 
találjuk: „A  mozgásban levő test nyugalom ba kerül, 
ha rá a  ható erő m egszűnik m ű kö d n i.”

Az egész fizika fejlődése és különösen a dinamika 
kialakulása akkor kezdődött, mikor e tévedés fölé 
emelkedtünk. E tévedés mázsás súlya állt annak 
útjában, hogy a természet jelenségeit megértsük; 
nevezetesen az a tévedés, hogy egy test sebessége, 
nem pedig a gyorsulása  függ a rá ható erőtől. Az, 
hogy egy négylovas kocsi kétszer olyan gyorsan 
mozog, mint a két lóval húzott. Leonardonál talál
juk az első próbálkozást arra, hogy a mozgás
problémának ezt a hamis értelmezését leküzdjük. 
Olyan próbálkozás ez, amely Galilei és Newton 
idejére egyre pontosabbá válik. A mai természet- 
tudomány története ott kezdődik, mikor meg
erősítik azt a tényt, hogy nem a sebesség, hanem 
a gyorsulás van kapcsolatban az erővel. E prob
léma felismerése alapvető előrehaladást jelentett 
abban, hogy leírjuk és megértsük a valóságot.

Természettudomány, különösen pedig dinamika, 
nem létezett abban az időszakban amikor Leonardo 
élt. Egy egész világ, tele meg nem értett dolgokkal 
bűvölte és hozta elragadtatásba Leonardot egész 
életén keresztül; azonban mindvégig meggyőző
dése volt, hogy ezek a dolgok hozzáférhetők az
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értelmes gondolkodás számára, ő, aki a hatalma
sok kegyétől függött, irántuk megvetést érzett, 
de csodálta a természet szépségét. Megvetését 
erős és kifejező szavakkal írja le. Jegyzeteiben a 
következőket olvassuk:

„ Jól tudom , hogy m ive l nem  vagyok tanu lt ember, 
valam i nagyképű  m a jd  jogosnak ta lá lja , ha lekicsi
nyelhet, és azzal hozakodik elő, hogy én műveletlen  
ember vagyok. Ostoba népség! . . . A z t  fog ják  m o n 
dan i, hogy m ive l nem  tanu ltam , nem  tudom  rendesen  
elm ondani, a m it fejtegetni akarok. D e ezek nem  
tud ják , hogy az én dolgaim  inkább tu la jdoníthatók  
a tapaszta la tnak, m in t a m ás tan ításának. M árpedig  
a tapasztalat a mestere m indazoknak, a k ik  jó l  írtak.

P öffeszkedve és páváskodva já rká ln a k  ezek, de 
nem  a m aguk, hanem  a m ások fáradságával fö lru 
házva és fölékítve. A  sa já t fáradozásaim at nem  ism e
r ik  el. H a  ők engem, m in t feltalálót megvetnek, anná l 
inkább lehet őket m egvetni, a k ik  nem  föltalálok, csak 
a m ások m űveit trom bitá lják és ismételgetik, ő k  
kevéssé hálásak a természetnek, m ive l csupán a  vélet
len m űve, hogy ruhát viselnek és meg lehet őket 
különböztetni az állatok csordáitól.”

A természet iránt, amely tele van problémával, 
kegyetlenséggel és ragyogással, határtalan volt cso
dálata, és ez a magányos ember egész életét azzal 
a fáradozással töltötte, hogy megörökítse részleteit 
vásznon és szavakban és hogy küszködései során 
megértse a természetet irányító törvényeket. Job
ban és mélyebben megértette a tapasztalat jelen
tőségét mint Rogerius Bacon; emellett azonban 
megértette az elmélet rendkívüli hatalmát is, 
amely megvilágítja a tapasztalatot.

Leonardo gyakran utalt az elmélet és tapasz
talat közötti összefüggésre, úgy is mondhatjuk, 
hogy a természettudományos kutatás alapvető 
módszertani kérdésére. Komolyan kétségbe von
hatjuk azt, hogy helyes dolog-e az elméletet és 
tapasztalatot élesen szembe állítani. Napjainkban 
is szélsőségesen ellentétes vélemények találhatók 
e kérdésről a fizikusok között. Példaképp szeret
ném megmutatni milyen változatos nézetek van
nak e témakörben.

Tudjuk, hogy a modern fizika egyik alapvető 
ága a magfizika. Ezen a területen a kísérletezés 
határozottan előtte járt az elméletnek. Nagyszámú 
kísérleti tényt ismerünk, amelyek következménye 
az atomenergia mibenlétének megértése és fel- 
használása lett. Az emberiség abban a reményben 
él, hogy az egész világ tudósai munkájának e félel
metes eredménye nem a saját kiirtását fogja szol
gálni. Az ismert kísérleti tények áradata ellenére 
is azonban, nem ismerjük az atommag kielégítő 
elméletét, sőt még az elemi részecskéket leíró ki
elégítő elméletet sem. Gyakran halljuk — főként 
kísérleti fizikusoktól — hogy egyre újabb tényeket 
kell megismernünk; olyan berendezéseket kell ter
vezni, amelyből egyre nagyobb energiájú részecs
kéket nyerhetünk, és hogy csak egyre több kísér
leti tény alapos ismerete vezethet el bennünket a 
kielégítő elmélet megfogalmazásához. Einstein, a 
nagy elméleti fizikus, gyakran hangoztatta, hogy 
a magfizika terén túl sok tényt ismerünk, és hogy



ez inkább kárunkra mint hasznunkra van egy 
kielégítő elmélet megfogalmazásában. Valóban, 
például Maxwell elmélete — az emberi gondolko
dás egyik legszebb teljesítménye — két vagy három 
alapvető kísérleti tény alapján felépíthető, míg 
nagy mennyiségű, egyéb kísérleti tény az elmélet 
következményeként adódik. j

Ugyanez volt a helyzet, mikor kvantumelmé
letet az atomok belsejére alkalmazták. Ez a hidro
gén színképvonalaiban mutatkozó szabályosság 
felismerésével kezdődött, és később egyre több 
kísérleti tényt foglalt magába. Ha túl sok kísérleti 
tényről tudunk, nehéz felismerni, melyek különö
sen fontosak az elmélet megfogalmazásában. Való
ban, a fizika fejlődése az utóbbi években azt mu
tatja, hogy Einsteinnek igaza volt. A kísérleti 
fizikusok jogosan büszkék tudásukra és az egyre 
szaporodó kísérleti tényekre, viszont az elméleti 
fizikusok egyre inkább elégedetlenek, látva a 
növekvő ellentmondást a kísérletek és az elmélet, 
között.

Ezeket a megfontolásokat én lényegesnek tar
tom, mert Leonardonál drámai próbálkozást talá
lunk arra, hogy az elmélet és kísérlet kölcsönös 
kapcsolatát helyesen értékelje. Jégyzeteiből azon
ban nem elfogult szemlélet bontakozik ki, egyszer 
az elmélet fontos szerepét hangsúlyozza, máskor 
inkább a kísérletnek tulajdonít fontosságot. Egyik 
jegyzetében például Leonardo az elméletet tábor
nokhoz, a kísérletet pedig katonákhoz hasonlítja. 
Más helyeken is a kísérlet fölé helyezi az elméle
tet, mondva, hogy az elméletet nélkülöző gya
korlat szerelmesei hasonlók a kormányoshoz, aki 
hajóra száll kormány és iránytű nélkül. Honnan 
tudhatja ilyen esetben — kérdi Leonardo —, merre 
hajózik? Vagy vegyük ezt a megjegyzést: ,,Először 
írd  le az elméletet, azu tán  a  gyakorlatot.” Olyan 
állítások ezek, melyeket minden elméleti fizikus 
egyfajta elragadtatással és csodálattal olvas és 
hitetlenkedve, hogy ezt a véleményt akkor fogal
mazták meg, amikor a természeti jelenségek sza
bályosságát kutató tudomány még meg sem szü
letett.

Néha azonban ettől eltérő nézeteket is hangoz
ta t Leonardo, pl.:

,.Érvelésedben gondolj a vízre, először a  kísérletet 
vedd elő, azu tán  m agyarázd meg az okát.”

„ A  tapasztalat sohasem csal m eg ; csupán ítéleteid  
lehetnek tévesek o lyan eredményeket ígérve, am elye
ket kísérleteid a lap ján  nem  ta lá lha tunk.”

„ A  bölcseség a tapasztalat leánya .”
Ezekben az állításokban inkább a tapasztalaté a 

vezető szerep. Végezetül, néha kompromisszumos 
véleményt is találunk:

„ A z a felfogásom , hogy am ely tudom ányok nem  
születtek tapasztalatból, m inden  bizonyosság a n y já 
ból, s  am elyek nem  végződnek be kézzelfogható gya
korlatban, vagyis am elyek eredete, kia lakulása  és 
végcélja nem  megy keresztül az öt érzékszerv vala
m elyikén , h iú a k  és tele vannak tévelygéssel.”

Ha az elmélet ilyen fontos dolog és a kísérlet 
ugyancsak, akkor egy új kérdés jelentkezik. Az 
elmélet gondolkodási folyamat. Milyen eszközt

használunk a folyamat során ? Leonardo jegyzetei
ben újra megtaláljuk a széles látókörű választ: 
Ez az eszköz a matematika. Jegyzetei telve vannak 
a matematika dicséretével, bár ő maga, eléggé 
furcsa módon, gyenge matematikus volt. Azonban 
megértette a matematika szellemét és jelentőségét 
az elmélet szempontjából; vagy inkább érzéke volt 
hozzá és előre látta szerepét, mintsem értett hozzá. 
Leonardo bámulatos geométer volt, de algebrá
ban gyenge. (Egyik jegyzetében olvassuk: „M agister 
L u ca  m utassa  m og, hogyan kell négyzetgyököt 
vo n n i” .) Manapság azt mondanánk, hogy olyan 
ember, aki lángész a geometriában, de az analízis
ben nem. Csupán az analízis, a természettudomá
nyos gondolkodás legfontosabb eszköze, abban az 
időben még nem született meg.

Annál inkább bámuljuk azokat az alapvető 
filozófiai nehézségeket melyek a valóságnak a 
geometriához való viszonyával kapcsolatosak és 
amelyeket ő összegyűjtött. Jól megértette és jegy
zeteiben gyönyörűen és nyomatékosan megma
gyarázta a fizikai értelemben vett pont (ilyen pl. 
a tű hegye) és a geometriai értelemben vett pont 
(amely a valóság idealizálása) közti különbséget. 
Fellelkesült a nulla és a végtelen fogalmán, és 
ehhez a témához sok magyarázatot fűz, melyek 
naivnak tűnhetnek napjaink tudományának fölé
nyes szemszögéből. De mindenekelőtt gyakran 
találunk jegyzeteiben nyílt csodálatot a mate
matika mint a deduktív gondolkodás módszere 
iránt:

,,S em m ilyen  emberi ku ta tást nem  nevezhetünk  
valójában tudom ánynak, ha nem  m atem atika i iga
zoláson keresztül vezet az ú tja .”

Majd másutt így ír:
„N incsen  sem m i bizonyosság azokban a tudom á

nyokban, amelyekben nem  lehet a lka lm azni a m ate
m a tika i tudom ányok valam elyikét, vagy am elyek  
nem  fonódnak össze a m atem atika i tudom ányokkal.

A z  az ember, a k i kétségbe vonja a m atem atika  
felsőbbrendű bizonyosságát, zűrzavarral táp lá lkozik , 
és sosem tud ja  elcsendesíteni a szo fisztikus tudom ány  
ellentm ondásait, m elyek örökös ám ításhoz vezetnek.”

Adjunk még egy matematikára vonatkozó sze
melvényt Leonardo Jegyzeteiből. Következtetése 
ma gúnyos mosolyra kell, hogy fakasszon minden 
modern matematikust és fizikust, aki ismeri 
Lobacsevszkij, Gauss és Einstein munkásságát.

„ A z igazi ism eret pedig  az, amelyet a tapasztalat 
az érzékszervek á ltal szerzett meg, csöndet p a ra n 
csolva a vitatkozók nyelvének. E z  nem  ábrándokkal 
táp lá lja  kutató já t, hanem  m ind ig  az első, az igaz 
ism ert alapelvekből k iin d u lva  fokról-fokra halad  
előre, m indvégig helyes következtetésekkel. E z t lá t
h a tju k  a m atem atika  elemeinél am elyek a szám on  
és a m értéken a lapu lnak, az úgynevezett arithm eti- 
kán  és geometrián, és a legteljesebb igazsággal tár
gyalnak nem  fo lyam atos és fo lyam atos m ennyisé
gekről. I t t  nem  lehet arról v ita tkozn i, hogy kétszer 
három több-e vagy kevesebb hatnál, sem  pedig  arról, 
hogy a háromszög szögeinek kisebbnek kell-e lenniök  
két derékszögnél, hanem  örök hallgatásban sem m isü l 
meg m in d en  ellenkező érvelés. E zeket a tudom ányo-
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kát békén élvezhetik híveik, ami nem lehetséges a 
csalóka, tisztán spekulatív tudományoknál.”

Tehát Leonardo — egy jegyző törvénytelen fia, 
akinek neveltetésére gyerekkorában kevés gondot 
fordítottak — volt az, aki a középkor végén, a 
természettel (,,amely nem szegi meg saját tör
vényeit”) foglalkozó tudományok születése idején 
kijelentette a világnak, amely nem akart szavára 
hallgatni: fontos a kísérleti módszer és az az elmé
let értékes, melyben a következtetés eszköze a 
matematika.

II.
A természettudomány fejlődésének története 
arra tanít bennünket, hogy a mechanika képezi 
minden természettudomány alapját. A mechanisz
tikus világszemlélet a XIX. század első felében 
alakult ki, majd megjelent vetélytársaként az 
erőtér fogalma. Mit te tt hozzá Leonardo e mecha
nisztikus felfogás kialakulásához, amely a XIX. 
század közepéig az uralkodó nézet volt?

A mechanikát hagyományosan statikára és di
namikára osztjuk fel. Már megjegyeztük, hogy a 
statika volt Arkhimédész munkásságának tárgya, 
Leonardonak e téren nyert eredményei azonban 
ezen jóval túlhaladtak. Ő tudta például, hogy az 
egyszerű gépek valójában nem takarítanak meg 
munkát a számunkra: amit nyerünk az erőben, 
arányosan elvesztjük a távolságban. Elsőként 
vezette be a statikában az erő nyomatékának 
fogalmát. Amit ma minden középiskolai tanuló 
ismer, az nagy felfedezést jelentett a XV. század 
vége felé.

A fizika fejlődésének történetében Leonardo 
nem foglalja el az őt megillető helyet. A történelem 
a tudományban tevékenykedő nők és férfiak ered
ményeit olyan alapon ítéli meg, hogy mekkora 
volt befolyásuk tudományáguk későbbi fejlődé
sére. Eldönti, vajon egy tudós iskolát alapított-e,

2. ábra. Kézzel hajtható malomkerék

4. ábra. Csatornázási munkálatoknál a föld elszállítására 
szolgáló emelőszerkezet

és más tudósok tovább vitték-e gondolatait; 
hozzájárult-e munkássága és milyen mértékben 
a technika fejlődéshez. Leonardo nemcsak nagy 
fizikus volt, aki az elméleten gondolkodott és 
kísérleteket végzett, hanem olyan ember is (ahogy 
mindnyájan tudjuk) akinek képzelete rajzokban, 
szavakban, gondolatokban álmodott a természet 
felfedezett törvényeinek alkalmazásáról a techni
kában. Ez a magányos lélek arról álmodott, hogy 
az ember úrrá lesz a természeten; csatornákat 
tervez, termővé teszi a földet, megfordítja a folyók 
folyását; víz alatt járó csónakot álmodott és szár
nyakat az ember számára. Csak a XVIII. század
ban — mikor már csaknem 300 év múlt el Leo
nardo halála, és 100 év Newton halhatatlan 
Philosophiae Naturális Principia Math ematica-j á- 
nak megjelenése óta —, jelent meg Leonardonak 
néhány fizikával foglalkozó munkája nyomtatás
ban Venturi kiadásában (1797). Leonardonak sem
mi befolyása nem volt a fizika lényegi fejlődésére.

Éppen ezért helyes, hogy 500 év elmúltával 
elhatároztuk, hogy számba vesszük munkásságát, 
ezeket a magányos, oly sokáig ismeretlen íráso
kat, melyeket élete folyamán sem ismertek el. 
Ha Leonardo nem élt volna, a fizika pontosan 
az volna, ami ma. De ha Leonardot csupán írói 
képzelet alkotta volna meg saját korába helyezve, 
íni sohasem hinnénk el, hogy a természet szeszélye
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megteremthetett egy olyan emberi lényt, aki ilyen 
messze kiemelkedik környezetéből.

Mechanikával, amelyet Leonardo a matematikai 
tudományok paradicsomának nevez, foglalkozó 
írásai mérhetetlenül fontosak, különösen azok, 
melyek a statika és a gépek törvényeivel foglal
koznak. Mi azonban a problémakörünket arra 
szűkítjük, hogy kiértékeljük mivel járult hozzá az 
alapvető természeti törvények megismeréséhez. 
Azokat a munkáit kell tekintenünk melyek nem 
a statika, hanem a dinamika körébe estek, a fizi
kának erre az elhanyagolt, vagy még inkább 
olyan területére, amely nem is alakult ki még 
abban az időben amikor Leonardo élt.

És itt ismét a lángész intuíciója sugallta Leonar- 
donak, hogy a mozgás problémájának, a dinami
kának ahnegértése a legfontosabb dolog, hogy ,,a 
mozgás m in d en  élet okozója”, és hogy: „M in d en  
cselekvés szükségképpen  mozgásban n y ilv á n u l m eg”.

A mechanika elvei a sebesség, gyorsulás, tömeg 
és erő fogalmával dolgoznak. Még manapság is 
eltérő vélemények vannak fizikus körökben e fo
galmak megfelelő definíciójáról. Ami a sebességet 
és gyorsulást illeti, általános egyetértés uralkodik. 
Ezek a fogalmak kinetikus jellegűek. A kinetika 
az a tudomány, amely leírja a mozgást, anélkül 
azonban, hogy jövőbeni alakulásátis jelezné; olyan, 
mintha bevezetés volna a dinamikába. Manapság 
a kinematikai fogalmak definíciója nem okoz 
semmi nehézséget egy olyan diáknak, aki a diffe
renciálszámítás elemeit elsajátította. Azonban a 
differenciálszámítás vagy analízis kezdetei csak 
Newton és Leibnitz munkásságában lelhetők fel. 
A gyorsulás fogalmát nehéz megérteni e matema
tikai eszköz nélkül. Abból, amit Leonardo jegy
zeteiből ismerek, az a benyomásom, hogy a gyor
sulás fogalma nem volt elég világos előtte. A tö
meg és az erő fogalma a dinamikában jelentkezik, 
és még ma is nehézségeink vannak e fogalmak meg
értésében, ámbár a fizika fejlődésének történeté
ben ezek a nehézségek egyre magasabb és maga
sabb szinten jelentkeznek.

A tömeg-fogalom helyett Leonardo-nál a test 
„nehézsége” ,„súlya” szerepel. De e fogalomzavar 
sem akadályozta meg Leonardo-t abban, hogy a 
dinamika alapelveit korrekt módon megfogalmaz
za. A fogalomzavar oka inkább az, hogy nincs 
pontosan meghatározva a gyorsulás és az erő 
fogalma.

Mindenki tudja, hogy a dinamika Newton alap
vető törvényein alapul. Az első a tehetetlenség 
törvénye; a második a mozgástörvény; a harma
dik az akció és reakció törvénye. Melyiket ismerte 
e három törvény közül Leonardo? Milyen követ
keztetést volt le képleteiből: helyeset, vagy hely
telent ?

Kezdjük a tehetetlenség elvével. Leonardo jegy
zeteiből arra következtetünk, hogy igen közel 
jutott ennek az elvnek a megértéséhez: vagyis 
abban az időben csaknem korrekt megfogalma
zását adta. Hogy egy test megmarad bizonyos 
állapotában - ezt az elgondolást kifejezetten le
írva találjuk nála. Másfelől azt az elgondolást,

hogy a sebesség erő hatására változik, nem 
fogalmazta meg világosan. Az inercia elvének lé
nyeges gondolata tagadja mindazt, amit az ókor
ban állítottak. Bebizonyosodott, hogy nem a 
sebesség, hanem a gyorsulás tanúskodik a ható 
erőről. Ennyire világos fogalmazást nem találunk 
Leonardonál, de közel kerül ahhoz, hogy ennek 
az elvnek fizikai tartalmát megragadja mikor 
így ír:

, .M in d en  természetes és folyam atos mozgás meg 
kívá n ja  tartani menetét azon a vonalon, am elyen  
in d u lt;  vagyis m inden  olyan helyet, ahol a mozgás 
m egváltozik, a kezdetének nevezek.”

Égy más helyen pedig:
„M in d en  mozgás törekszik fenn tartan i m agát; 

vagy m éginkább: m inden  mozgásban levő test fo ly 
ta tja  mozgását am íg mozgató erejének befolyása 
fennm arad  benne.”

Arra kell gondolnunk, hogy Newton mintegy 
200 évvel élt Leonardo után; a tehetetlenség eme 
alapvető törvényének megfogalmazása, bár nem 
teljesen pontos, semmiképpen nem csökkenti cso
dálatunkat Leonardo géniusza iránt.

Newton második törvénye kevésbé kedvező 
megvilágításban jelenik meg, de annál érdekeseb
ben. Ez a törvény a legfontosabb, összehasonlít
hatatlanul fontosabb mint a tehetetlenség törvé
nye. Ennek az elvnek matematikai megfogalmazása 
teszi lehetővé, hogy kiszámítsuk a bolygók pá
lyáját a Nap körül, a lövedékek mozgását és min
den mechanikai mozgást, amelynél a ható-erő 
ismeretes. Ez a törvény, amelyet később a relati
vitás elmélete általánosított, lehetővé teszi, hogy 
leírjuk az igen gyorsan, közel a fény sebességével, 
haladó testek mozgását, pl. az igen nagy sebességű 
elemi részekét. Newton második törvényének fel
ismerése és alkalmazása vitt a természetben ható 
erők problematikájához, ez viszont az elektro
mágneses és gravitációs mezőket kormányozó 
törvények megfogalmazásához vezetett bennün
ket. Newton második törvénye lett a kulcs, amely- 
lyel kinyitottuk és manapság is egyre nyitjuk a 
természet törvényeinek megismeréséhez vezető 
kapukat. Newton második törvényének története, 
fejlődése és módosulása, a fizika nagy részének 
történetét jelenti, gyorsulásokat kapcsol össze 
erőkkel matematikailag, vagyis elindít egy olyan 
fejlődést, melynek során e törvényt általánosítva, 
alkalmazhatóságának egyre inkább táguló körét 
kapjuk, a mikrokozmosz jelenségeitől a fényt meg
közelítő sebességekig.

Leonardo igen sokat írt, próbálva megérteni 
az erő fogalmát, és itt csak a megértés felvillaná
saival találkozunk. Bizonyos értelemben Leonardo 
nem volt tudatos materialista. Szerinte az 
anyagnak saját súlya és formája van. Képzel
jük el, hogy valamely erő (nyomóerő, gravitáció) 
hat valamely anyagi testre és ez a test mozog. 
Az erő nem változtatja meg — érvel Leonardo — 
a test súlyát és formáját, hanem csupán mozgásba 
hozza. Tehát az erőnek — következtetett — nincs 
sem súlya sem alakja, ezért nem anyagi termé
szetű vagyis (ahogy szintén nevezi) valami szel
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lemi dolog. És itt Leonardo hirtelen abba a csap
dába esik amelytől állandóan óvja olvasóit. Olyan 
szavakat és véleményeket hangoztat, amelyek nem 
igen mondanak semmit, akárcsak a középkor filo
zófusai vagy a szofisták. Fokozódó mértékben 
megbűvölve saját szavainak zengésétől egyre mé
lyebben és mélyebben hull a metafizikába. Ehhez 
a témához gyakran visszatér és ahelyett, hogy 
egyre inkább kézzelfogható kifejezéseket hasz
nálna egyre magasabban száll a fellegekbe. Idéz
zünk néhány szemelvényt:

„Erőnek nevezem azt a szellemi, testetlen és lát
hatatlan hatást, ami valamely külső áramlat hatá
sára rövid időre életre kel a testekben, amelyek ki
mozdulnak eredeti természetes nyugalmukból. Azt 
mondom szellemi, mert láthatatlan élet van benne, 
testetlen és megfoghatatlan, mivel a testnek, amely 
befogadja, nem növekszik meg sem a súlya, sem 
pedig alakja.”

Majd másutt így ír:
„Erőnek nevezem azt a szellemi, láthatatlan ha

tást, mely mozgáson keresztül kel életre egy véletlen- 
szerű külső áramlat esetén, behatol és szétárad a 
testekbe, amelyeket kimozdít természetes nyugal
mukból. Az erő megkülönböztetett, tevékeny életre 
hívja őket; arra kényszerít minden teremtett dolgot, 
hogy alakját és helyzetét megváltoztassa; dühösen 
rohan önmaga kívánta halálába, és okozójától füg
gően váltakozik. A lassúság naggyá teszi, de a gyor
saság lecsökkenti; erőszakból születik és a szabad
ságban elhal; minél nagyobb, annál gyorsabban el
használja önmagát.”

Ugyanebben a jegyzetében hirtelen ehhez az 
egyszerű megjegyzéshez érkezünk „az erő a moz
gás okozója”. Valóban ez a megállapítás, bár igen 
antropomorf, hosszú ideig érvényes volt mint az 
erő definíciója. Felrémlik, hogy egy középiskolai 
tanárom tulajdonképpen ugyanezt az erő-meg
határozást adta, és valószínűleg több tankönyv
ben kísért ez még ma is.

Vagyis le kell szögeznünk, hogy Leonardo még 
távol volt az erőnek és a dinamika második tör
vényének megértésétől. Ennek az az oka, hogy 
e törvény megértéséhez ismernünk kell a gyorsu
lás fogalmát, sőt a differenciálegyenleteket is. 
De ez túl korai lett volna abban az időben, még 
Leonardo számára is.

És így történt, hogy a szabadon eső testek 
mozgását kutatva Leonardo nem hatolt az őket 
irányító törvények mélyére, mint ahogy Galilei 
tette. Galilei teljesítményének nagysága abban állt, 
hogy megértette: ahhoz, hogy a rendelkezésére álló 
szerény matematikai eszközökkel leírhassa ezt a 
jelenséget, idealizálnia kell; el kellett hanyagolnia 
a levegő ellenállását. A szabadesés csak így jelenik 
meg a maga egyszerűségében. Minden szabadon 
eső testnek ugyanaz a gyorsulása van, ha elha
nyagoljuk a levegő ellenállását. A szabadesésben 
megtett út négyzetesen függ az időtől, a sebesség 
pedig arányos vele. E két alapelv közül Leonardo 
csak egyet ismert: a sebesség az idővel arányos.

Az egyik ok, amiért Leonardo nem jutott el 
pontos törvényszerűséghez, abban rejlik, hogy

megpróbálta figyelembe venni a levegő ellenállá
sát is. A levegő ellenállása, a madarak röpte, az 
ember repülésének lehetősége éveken át valóság
gal lenyűgözte Leonardot. Csaknem mitológiai 
stílusban írja:

„A nagy madár majd fel fog szállni először, nagy 
hattyújának hátán, eltöltve az egész világot bámulat
tal, tele lesznek a feljegyzések hírével és örök dicső
séget hoz szülőhelyére.”

Természetes tehát, hogy nem volt képes a sza
badon eső testek jelenségének ezt az aspektusát 
figyelmen kívül hagyni, mivel ez fontosnak tűnt 
előtte és ez a folyamat valóban szokatlanul bo
nyolult. Nem tudta, hogy ha a levegő ellenállását 
figyelmen kívül hagyta volna, a lehulló testek 
mozgását teljes egyszerűségében láthatta volna. 
Ez a hallatlan tudományos és művészi ambíció, a 
magyarázatra irányuló vágya, hogy sok jelen
séget reprodukáljon tökéletes pontossággal, okozta 
azt, hogy — Leopold Staff szavai szerint — 
„Leonardo munkássága manapság egy irtózatos 
arányú, romokban heverő templom látványát 
idézi. A hajó, mely az idő hullámain e kincseket 
hozta felénk — az emberi szellem és gondolkodás 
titokzatos és újonnan felfedezett földrészein szer
zett kincseket — siralmas hajóroncsként érkezett 
el hozzánk.” Mennyivel többet hagytak ennél hátra 
az emberiség számára kisebb jelentőségű szemé
lyek, akiknek szívében nem égett az emésztő 
láng a természet csodálatára, sem a vágy, hogy 
teljesen megértsék mindazt, ami körülveszi őket.

Térjünk vissza egy pillanatra a mozgás problé
májához. Leonardo a szabadon eső testek törvé
nyét nemcsak a légellenállással összefüggésben 
vizsgálta, hanem a Föld forgásával való kapcso
latban is. Elvileg, kvalitatívan, helyes eredményt 
kapott, bár ez nem könnyű probléma, és sok évnek 
kellett eltelni, míg teljesen megoldották.

Hasonlóképpen, a dinamika harmadik törvénye, 
az akció és reakció elve bár fogalmilag sok nehéz
ség forrása, nem volt ismeretlen Leonardo előtt.
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6. ábra. A tükör minőségének vizsgálatára Leonardo a 
tükör felületét fehér festékkel vonta be, majd ezt foko
zatosan eltávolította, részekre bontva ezáltal a beeső 
fény-nyalábot. Ez a Hartmann-féle módszer előfutárának 

tekinthető

Megértette fizikai tartalmát, és világosan meg
fogalmazta a levegőben való mozgás speciális 
esetére. így írt:

„V alam ely tárgy éppen akkora érát fe jt  k i  a 
levegőre, m in t am ekkorát a levegő őrá.”

A kép, mely Leonardo előtt lebegett mikor ezt 
az elvet megfogalmazta, a repülő madár volt, 
mely égbe emeli magát levegőre mért szárny
csapásaival.

Megpróbáltuk vázolni, bár csak röviden, Leo
nardo szerepét a dinamika törvényeinek törté
nelmi kialakulásában. Megpróbáltuk felbecsülni 
késői századok perspektívájából, mivel járult hozzá 
a tudományhoz. ílyen vállalkozásban azonban 
benne rejlik az a veszély, hogy tévesen értékeljük 
Leonardo tudományos teljesítményét. Ha például 
megpróbálnánk Newton munkásságát későbbi szá
zadok perspektívájából értékelni, pl. a relativitás- 
elmélet teljesítményének nézőpontjából, kényte
lenek lennénk kimondani, hogy Newton nem is
merte azokat a törvényeket, melyek a közel 
fénysebességgel mozgó testeket irányítják. De 
Leonardo fáradozásain, munkásságán és eredmé
nyein, akárcsak Newtonéin, keresztülragyog gon
dolatainak halhatatlan géniusza, felidézve örök 
csodálatunkat.

III.
A fizikát hagyományosan egy sereg speciális 
területre osztjuk fel: mechanika, akusztika, termo
dinamika, optika, mágnesség és elektromosság. 
Az elektromosság kivételével mindezek a fizikai 
jelenségek tárgyai voltak Leonardo alkotó kuta
tásainak. De ne beszéljünk most ezekről. Azt a 
kérdést tettük fel: mi volt Leonardo része az alap
vető térmészeti törvények felismerésének fejlő
désében ? így eddigi módszerünket használva, ves
sünk egy pillantást a természettudomány bizonyos 
általános elveire, hogy megtaláljuk az összefüg
gést közöttük és Leonardo gondolatai között.

Ha egy fénysugár bizonyos A  pontból 5  pont 
ba ér, milyen pályán halad keresztül útján .4-tól 
5-ig? Fermat elve szerint a fény olyan pályát 
választ, melyen A-tói 5-be a lehető legrövidebb

idő alatt jut. Ez csak egy példa az úgynevezett 
„variációs elvekre”, melyeket a fizika min
den területén sikeresen alkalmazunk. A jelen
ségek úgy mennek végbe, hogy bizonyos mennyi
ségek (a Fermat-elvben ez az időtartam), a le
hető legkisebb értéket vegyék fel. Ezek a variá
ciós elvek, melyek segítségével a természet tör
vényeit megfogalmazzuk, manapság mérhetetle
nül értékes eszközt jelentenek a fizika minden 
területének megértésében.

Leonardonál megint csak ezeknek az elveknek 
mintegy előre megérzését találjuk. Nyilvánvalóan 
nem lehetett szó teljes megértésükről abban az 
időben. Valóban, a variációs elvekkel kapcsolatos 
matematikai eljárások mai formájukban a modern 
fizika legkifinomultabb módszerei közé tartoznak. 
I tt következnek Leonardo szavai, melyekben meg
figyelhetjük ezeknek az elveknek az előrevetítését:

„ M in d en  természeti tevékenység a  lehető legrövi
debb p á lyá n  m egy végbe.”

Másutt:
„ A  természet m in d en  tevékenységét a lehető leg

rövidebb ú ton és idő alatt végzi.”
Vagy vegyük ezt:
„Ó csodálatos, ó bám ulatra méltó szükségszerűség  

m inden  történést arra kény szer ítész, hogy az okából 
eredő legrövidebb p á lyá n  m en jen  végbe.”

Térjünk más témára. Tudjuk, abból a tényből, 
hogy perpetiuum mobile-t lehetetlen volt felfe
dezni, az energia-megmaradás törvénye került 
napfényre. Hasonlóképpen az alkimisták hiába
való kutatásai váltak a kémiának, az elemek, 
kel és vegyületeikkel foglalkozó tudománynak 
szülőanyjává. Sokkal később, csak a mai korban 
vált az elemek változtathatatlanságának dogmája 
túlhaladottá, a magfizika hatására. És Leonardo 
jegyzetei megint csak megyőznek bennünket, hogy 
azokat, akik az örök mozgást keresték, ugyanúgy 
kezelte mint azokat, akik az ólmot akarták arannyá 
változtatni:

„Ó ti, a k ik  az örök mozgást keresitek, m ilyen  
hiábavaló célt tűztetek m agatok elé ezzel a kutatással. 
Pontosan olyanok vagytok, m in t a k ik  arany u tá n  
ku ta tn a k .”

Idézzünk fel még egy további elvet. Egyik rövid 
dolgozatában, melyet 1905-ben írt, Einstein, rela
tivitáselméletének eredményeképpen a modern 
fizika egyik legfontosabb következtetésére jutott: 
Ez a tömeg-energia ekvivalencia. Megérezte Leo
nardo előre e következtetés lehetséges voltát? 
E következtetését, mely az emberiség sorsát tartja 
mérlegén ?

Leonardo a következő kísérletet javasolja:
„Vegyél egy vörösen izzó tárgyat és m érd le ú jra , 

ha hideg.”
Elvileg egy ilyen kísérlet be kell bizonyítsa, 

hogy van-e tömege a hőenergiának. Ha ezt a kí
sérletet manapság elvégeznénk, még a rendelke
zésünkre álló legérzékenyebb műszerekkel is nega
tív eredményt kapnánk. És mégis biztosan tudjuk, 
hogy minden hevített test tömege megnő, bár a 
legérzékenyebb műszerek sem képesek kimutatni 
ezt az infinitezimális tömegnövekedést. Mégis bi-
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Leopold Infeld (1898—1967) az általános relativitás és a 
fizikai térelmélet lengyel művelője volt. Max Bern munka
társaként a nemlineáris elektrodinamika megalkotásában, 
Albert Einstein munkatársaként a mozgást gyenleleknek 
gravitációs téregyenletekből történt leveze'ésélen vett részt. 
A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, hazánk 
gyakori vendége, több magyar fizikus tanító ja  és barátja 
volt. Emlékének áldozunk ezen írásának közlésével. (Az 
eredeti előadás 1952. június 20-án hangzott el Pisában, 

Leonardo da Vinci születésének 500. évfordulóján.)

zonyosság ez a következtetés, mint ahogy bizonyos
ság az atomenergia felfedezése és Hirosima elpusz
títása is. Bár erőltetett volna Leonardo nevét az 
atomenergiával kapcsolatba hozni, mégis ő olyan 
kérdést vetett fel, amelyre csak négy évszázaddal 
később találtuk meg a választ, és e válaszban 
eljutottunk az atomenergia felfedezéséhez.

Rövid vázlatunk Leonardoról, akiről köteteket 
írtak, most végéhez közeledik. Tegyük fel a kér
dést: Van-e más nagy egyénisége a fizikai gondol
kodás történetének, aki Leonardora emlékeztet 
bennünket ? Minden ilyenfajta összehasonlítás 
szükségképpen igen felületes, mert Leonardo egye
dülálló személyiség. Mégis úgy tűnik nekem, hogy 
bizonyos hasonlóság fennáll Leonardo da Vinci 
és Michael Faraday között. Egyikük sem kapott 
hivatalos nevelést. Mindketten saját maguk tettek 
szert tudásukra. A természet jelenségeit mind
ketten új, friss és egyéni szempontból vizsgálták. 
Mindketten pontos jegyzeteket készítettek mun

káikról és elgondolásaikról. Mindkettőjüknek erő
teljes volt tudományos képzelete, és ez a legfon
tosabb tényező a természet alkotó megismerésé
ben. Mindketten inkább fizikai és geometriai, mint 
analitikus fogalmakban gondolkoztak, egyikük 
sem ismerte kielégítően a matematika technikáját.

Faradaynek része volt abban a szerencsében, 
hogy olyan környezetben élt, amely elvárta tőle 
munkásságát, és elismerte nagy felfedezését. Ezzel 
szemben Leonardo ? Ő aki új és levegős városokat 
tervezett, továbbá csatornákat, emlékműveket és 
nagyszámú technikai gépet, élete során, mint 
felfedező, csak ama mechanikai játékok révén volt 
ismert, amelyeket a hercegek, feleségeik és szere
tőik számára szerkesztett. Krónikák csodálattal 
említik, hogy Leonardo egy mechanikus oroszlánt 
szerkesztett; az oroszlán saját maga mozgott és 
ahogy az uralkodó felé közeledett liliomokat szórt 
elé. Mennyire szenvedhetett Leonardo miközben 
kiszolgálta ezeket az embereket, akik iránt mér
hetetlen megvetést érzett!

Csak fokozatosan, ahogy Utolsó Vacsorájának 
színei sötétednek és eltűnnek, kezd Leonardo 
alakja fényesedni és növekedni a későbbi nemze
dékek szemében. Az olasz nemzet e nagy fia ma 
már az egész civilizált világé. Emléke drága 
mindenkinek, aki tiszteli az emberi szellemet, és 
akit megindít a szépség.

Lengyelországban is sokat írtak Leonardoról. 
Jegyzeteit részben Leopold Staff, az egyik legna
gyobb élő lengyel költő fordította. Boldogok va
gyunk, hogy Nemzeti Múzeumunkban található 
a „A hölgy menyéttel” Leonardo mesterműveinek 
e remeke. Leonardo születésének 500. évfor
dulója alkalmából egész Lengyelországban gyű
léseket és előadásokat tartottak tiszteletére. Ez 
az érdeklődés az olasz reneszánsz iránt, melynek 
kiemelkedő teljesítményeit ma Firenze nagy fia 
személyesíti meg, nagy hagyományokkal rendel
kezik országunkban. A XVI. századot Aranykornak 
hívják Lengyelország történetében. Számunkra 
ez a határozott irodalmi fejlődés korszaka és az 
építészet reneszánszáé. Olyan korszak ez, melyben 
szorosak voltak a kulturális kötelékek országaink 
között.

Hadd tegyek még ehhez hozzá valamit. Hiszem, 
hogy az évfordulók, melyeken az egész világ tisz
telettel emlékezik, nem a hatalmasokra, hanem a 
világ igazi nagyjaira, segítik a nemzeteket abban, 
hogy közeledjenek egymáshoz, és megértsék egy
mást, és hozzájárulnak a békés együttélésnek és 
azoknak a vágyaknak a megvalósításához, ame
lyek milliók szívében élnek.

Fordította: Barlai Katalin
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A PULZÁROK

1967 vége felé a szerző és munkatársai Cambridge- 
ben felfedeztek olyan rendkívüli csillagászati rádió
forrásokat, amelyek igen éles impulzusokban bo- 
csájtják ki a rádióenergiát és az impulzusok igen 
pontosan ismétlődnek az időben. Ezek a rádió
források a pulzár nevet kapták és a különleges 
jelenség nagy érdeklődést váltott ki a rádiócsilla
gászok körében. Egybehangzó vélemény, hogy a 
pulzárok ténylegesen neutroncsillagok, amelyek 
létezése mindeddig elméleti hipotézis volt csupán. 
I t t  összefoglalását nyújtjuk a pulzárokra vonat
kozó jelenlegi ismereteinknek és vázoljuk azokat 
a modelleket, amelyeket a pulzárok fizikai tulajdon
ságainak magyarázatára javasoltak.

A „rádiócsiílag” fogalom a csillagászok szótárá
ban akkor lépett be, amikor a rádiócsövek mintegy 
húsz évvel ezelőtt megkezdték az égbolt feltér
képezését. De csak nemrégiben derült ki az, hogy 
ezeknek az objektumoknak kevés közük van a 
közönséges csillagokhoz. Valóban, szupernóva- 
maradványokként, vagy a mi galakszisunk más 
forró gázfelhőiként, vagy távoli, rendszerint külön
leges természeti és a legnagyobb teljesítményű 
optikai távcsövek hatósugarán éppen kívüleső 
galakszisokként lehetett magyarázni. Az igazi 
rádiócsillag iránti érdeklődés 1960-ban ébredt fel 
újra, amikor egy különleges sugárforrást, amely 
feltűnt kicsi méreteivel, azonosítottak egy szokat
lan színképpel rendelkező, optikai csillagnak látszó 
objektummal. Két évvel később, amikor a szín
képet a nagy vöröseltolódás alapján helyesen ér
telmezték, kiderült, hogy ezeknek a forrásoknak a 
mi tejútrendszerünk határain messze kívül kell 
feküdniük, igen tömörnek és rendkívül energia
dúsnak kell lenniük. Ez nem lehetett csillag, ez 
a forrás egy kvazar, amely az atomfizika legér
dekesebb problémája és bizonyára az energiafel
szabadítás egészen új lehetőségeinek a kulcsát fog
lalja magában.

A pulzárok felfedezésével végre úgy látszik, el
jöttek az igazi rádiócsillagok. Ezt az eredményt 
az teszi olyan érdekessé, hogy minden valószínű
ség szerint ezek a csillagok a régóta keresett 
neutroncsillagok, amelyek létét az elmélet előre 
jelezte, s amelyek olyan kicsik, hogy mással, mint 
rádiótávcsövekkel nem is lehet látni őket. A „pul
zár” elnevezés 1968 elején keletkezett, amikor 
egy csoport Cambridgeben, a szerző vezetésével 
egy igazi különös rádióforrást fedezett fel, amely 
kb. egy másodperces egzaktul ismétlődő időinter
vallumonként éles rádiófelvillanásokkal jellemez
hető. Ez a felfedezés igen intenzív tevékenységet 
váltott ki, amely bizonyára példa nélkül áll a 
csillagászat történetében, amelynek során a világ 
minden tájáról csatlakoztak obszervatóriumok an
nak a feladatnak a megoldásához, hogy ezeknek a

„A fizika növekedési pontjai” címmel Firenzében, az 
Európai Fizikai Társaság megalakulása alkalmával ren
dezett konferencia egyik előadása. Megjelent: Endeawour 
28 (1969) 57—59. Fordította Abonyi Iván.

A. Hewish
Cambridge

bonyolult és érdekes objektumoknak a viselkedését 
kiderítsék, míg az elméleti kutatók fantáziája 
is munkába lépett, hogy a megfigyelt jelenségek 
racionális magyarázatát megtalálják.

Kérdezhetnénk, hogy miért csak ilyen későn 
jelentkeztek a pulzárok a rádiócsillagászat fejlő
désében. Erre az a válasz, hogy megfigyelésük 
érdekében három fontos feltételt kell egyidejűleg 
teljesíteni. Először: a pulzárok nem erős rádió
sugárzók és az eddig véghezvitt rádióáttekintések 
érzékenységi szintje alatt vannak. Ezért nagy és 
érzékeny rádiótávcsőre van szükségünk.

Másodszor: kivételesen sporadikus sugárzók, ál
talában ismételt megfigyelések szükségesek, hogy 
ki lehessen mutatni őket. Végül: a regisztráló 
berendezésnek nyilván képesnek kell lennie arra, 
hogy az intenzitásban beálló rövid periódusú vál
tozásokat érzékelje, annak érdekében, hogy a 
pulzárokat kitüntető, felvillanó sajátosságokat fel 
lehessen ismerni.

Szerencsés körülmény folytán e három feltétel 
mindegyike 1967 nyarán teljesült, amikor egy új 
rádiótávcső kezdte meg működését Cambridgeben, 
a 81,5 MHz frekvencián. Ez a berendezés arra 
készült, hogy az interplanetáris szcintilláció jelen
ségét, egy jellegzetes ingadozási jelenséget hasz
náljon ki, amelyet az egy ívmásodpercnél kisebb 
méretű rádióforrások mutatnak. Ez a szcintilláció 
abból ered, hogy a kis rádióforrások, mint pl. a 
kvazárok, megvilágítják a Kap által kibocsájtott 
plazmafelhőket, elegendő térbeli koherenciával 
ahhoz, hogy a Eresnel-féle elhajlási képek meg
jelenjenek. Ezeknek a felhőknek a Naptól távozó 
mozgása az elhajlási képet a Föld mellett vógig- 
sepri és ezáltal okozza a szcintillációs hatást.

A rádióforrások szögméretére vonatkozó kvan
titatív információk szerzésének egy módszere: ta 
nulmányozni, hogyan változik a szcintilláció, ami
kor egy adott forrást a Naphoz képest különböző 
szögekből figyelünk meg. Az 1967-ben megkezdett 
áttekintési vizsgálat során az égbolt nagy részét 
hetente legalább egyszer átvizsgáltuk egy nagy, 
több mint 2 0 0 0  dipólust tartalmazó berendezés 
segítségével. Az interplanetáris szcintilláció idő
skálája a másodperc törtrészének nagyságrendjébe 
esik, amiből következik, hogy az itt használt 
regisztráló berendezés ideális a pulzárok kimuta
tására is. Rádiójeleket az első pulzárból ténylegesen 
már augusztus 6 -án kaptunk, bár a sugárzás külön
leges, pulzáló jelenségét csak decemberben ismer
tük fel. így ez az utóbbi dátum jelöli a felfedezést.

A  pu lzárok m egfigyelt tulajdonságai

A cikk írásának időpontjában (1969 január) 
több mint két tucat pulzár helyét határozták már 
meg és mindegyik közel hasonló tulajdonságot 
mutat. A legfontosabb paramétereket az 1 . táb
lázat mutatja. Tipikus felvillanási sorozatot a 
CP 0950 pulzár esetében az 1 . ábrán láthatunk. 
Ez a felvétel jól illusztrálja a felvillanás ampli-
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túdójának jellegzetes irregularitását az előfordu
lás óraműszerű ismétlődésével együtt. A gondos 
mérések ténylegesen azt mutatják, hogy egyes 
pulzárok az időt 1 0 _9-ed pontossággal tartják 
heteken keresztül, jóllel et a felvillanás ismétlő
désének frekvenciájában szisztematikus csökkenés 
figyelhető meg, ami a források fizikai természeté
nek megértése szempontjából fontos, miként azt 
még magyarázni fogjuk.

Amikor az egyes felvillanások alakját részletes 
vizsgálat tárgyává tesszük, a finomszerkezet egész 
birodalmával találkozunk, amelyet egyáltalán nem 
tártak fel teljesen. Ahogyan a táblázatból látható, 
a legtöbb pulzár felvillanása 10—30 milliszekun- 
dum tartamú, a pulzus szélessége durván arányos 
a kérdéses forrás periódusidejével. Az egyes fel
villanások alakjait a 2 . ábrán mutatjuk be, és 
gondos mérések kimutattak egy finomszerkezetet 
a 0 , 1  ms időskálán. Mint jelentették, a CP 1919 
pulzár, amely gyarkan három púppal rendelkező 
felvillanásokat produkál (2 . ábra), olyan objektum, 
amelynél a finom struktúrában eltolódás tapasz
talható, a felvillanás lassan a következő felvillanás 
irányában tolódili el. Ezt, mint egy „második 
periodicitást” értelmezik, a púpok egy gyorsabb 
oszcilláció maximumait jelzik, olyanét, amelyik 
nincs harmonikus kapcsolatban az alapperiódus
sal. Valószínűleg túl korai még arról nyilatkozni, 
hogy ez egy valóban periodikus jelenség, de igen

Forrás
Redascensió Deklinaáó Periódus

1st

Szelesség

Im sl

ráeotság feliért, 
hagg o sűrűség 
01 cm 3elpktronh ni s fok perc

CP 03 28 52 54 23 0-715 8 180
CP 08 08 58 74 38 1-292 30 100
CP 08 34 22 B 20 1-274 35 128
CP 09 50 29 8 11 0-253 10 30
CP 11 33 28 16 7 1-188 12 49
CP 19 19 37 21 47 1-337 16 126
HP 15 07 40 55 41 0-739 15 155
PSR 08 33 39 -45 24 0-089 2 500
PSR 17 49 49 -25 5 0-563 7 510
PSR 19 29 52 10 53 0-227 10 BO
PSR 20 45 48 -16 37 1-962 - 114
PSR 22 18 - 47 30 0-538 25 440
AP 20 15 45 28 31 0-558 - 60
AP 08 23 52 26 48 0-530 - 195
JP 19 33 - 16 6 0-359 - 1430
NP 05 24 52 21 51 3-746 160 483
NP 05 32 - 22 - 0-033 3 565
MP 07 31 51 -40 - 0-375 40 1000
MP 09 59 51 -56 - 1-438 50 900
MP 0 9 40 4 0 -56 - 0-662 30 1450
MP 0 9 43 - 8 - 1-09 - 180
MP 08 35 34 -40 - 0-765 20 1200
MP 14 26 35 -66 - 0-788 10 6DO
MP 14 51 33 -68 - 0248 - —
MP 17 27 50 -50 - 0-835 3 0 1400
PP 09 43 - 8 - 1-09 - 180

—■ '------------------V'—.—
15 10 t,sec

1 2 3 4 5  5 7

V-*n\. -ui  1  1  Jft Jl■h. CP0BD8
100 ms

CP1919

K
50ms

2. ábra. Egyes felvillanások szerkezete. Észrevehetők a 
finomstruktúra és a pulzuseltolódás jelenségei

érdekes lesz látni, hogy vajon a többi pulzár 
mutat-e hasonló effektust. Egyetlen felvillanás 
finomstruktúrájának másik tulajdonsága, hogy 
gyakran igen nagyfokú lineáris polarizártság ta 
pasztalható, bár a polarizáció szöge változhat a 
felvillanás során. Ez a tény nyilvánvalóan igen 
nagy jelentőségű azokra a fizikai feltételekre vo
natkozóan, amelyek a rádióhullámok keletkezési 
helyén uralkodnak.

Ha sok felvillanást átlagolunk, úgy, hogy a 
gyorsan változó finomstruktúra bennük kisimul, 
mindegyik pulzárnak jellegzetes pulzusburkolója 
van, amely stabilis és ismétlődő. Néhány pulzár 
esetére ezeket a burkoló görbéket a 3. ábra mutat
ja. Érdekes, hogy egyes források, mint pl. a CP 
0950 és a NP 0532 közbülső felvillanásokat is mu
tatnak, amelyek a fő felvillanások között körülbe
lül félidőben jelennek meg és azoknál kisebbek.

Az ismert források periodicitásai 33 ms és 
307 s között változnak. A táblázatban megadott 
adatokból származó és a 4. ábrán mutatott hiszto- 
gramm körülbelül 0,5—0,75 s nagyságú legvaló
színűbb periódust sugallja, de nem volna okos 
elhamarkodott következtetéseket levonni ilyen 
kevés számú forrásra vonatkozó adatokból.

A pulzárok széles frekvenciatartományon sugá
roznak, a felfedezésük általában 40 MHz és 
3000 MHz között történik. A sugárzás energia- 
spektrumát nehéz pontosan meghatározni, mert 
mindig jelen vannak nagy intenzitásváltozások, 
amelyek különböző frekvenciákon nincsenek kor-

CP0328

cpoeoe 
CP 0B3M 

CP 0990 

CP <133 

CP <910

HP 1906 

PSP1799 

PSR 2045
90 ms

1. ábra. Tipikus felvillanásvonulat a CP 0950 pulzár 3. ábra. ATelvillanások burkológörbéi (sok felvillanásra 
esetében, amit 81,5 MHz frekvencián vettek fel átlagolva)
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Periódus

4. ábra. A pulzárperiódusok eloszlása

relációban. A maximális energiát általában 100 
MHz környéken sugározzák, amely gyorsan esik 
le 1000 MHz felett, de bizonyos esetekben a maxi
mum közelebb esik a 400 MHz-hez.

A felvillanások jellegzetes tulajdonsága, ame
lyet akkor találunk meg, amikor szimultán meg
figyelést végzünk különböző frekvenciákon, hogy 
az adott felvillanás beérkezési ideje frekvencia 
függő. Ez az effektus abból ered, hogy interstelláris 
tér nyomokban ionizált gázt, túlnyomórészt hid
rogént tartalmaz, és ilyen plazmában a magas 
rádiófrekvenciájú felvillanás gyorsabban terjed 
mint az alacsonyabb frekvenciájú. Több pulzáron 
végrehajtott pontos mérések minden esetben azt 
mutatták, hogy a különböző beérkezési idők igen 
egzakt módon engedelmeskednek annak az össze
függésnek, amit akkor várhatnánk el, ha feltennénk, 
hogy a forrás ugyanabban a pillanatban bocsájtana 
ki egy, az egész frekvenciaintervallumra kiterjedő 
felvillanást. Ezt a viselkedést mutatja sematiku
san az 5. ábra.

Sok tennivaló marad még a felvillanások bo
nyolult viselkedésének kiderítésében, különösen 
az idő és frekvencia kapcsolatában, de a 6 . ábrán 
vázolt általános összefüggés már mutatkozni kezd. 
Az előforduló leggyorsabb változások, a felvillanás 
amplitúdójának hirtelen változásai az egy- 
másrakövetkező felvillanások között, amelyeket 
már az első ábrával kapcsolatban is említettünk. 
Ezek erős korrelációt mutatnak a kisugárzott jel 
egész frekvenciaspektrumán és azokat a finom vál
tozásokat tükrözik, amelyek a forráson magán

Intersztel/óris
plazm a

5. ábra. Az interstelláris gáz hatása a felvülanás terje
désére

* forrós nek/en m parsai tolt szeles 
frtkrenriosani jelekJdJUJL

6. ábra. A felvillanások frekvencia-idő diagramja. A fel
villanásokat a vonalak vastagsága jellemzi az ábra felső 

részében külön bemutatott amplitúdóeloszlás szerint

mennek végbe. AModrell-Bank-ban B. J . Rickett 
által végzett megfigyelések legutóbb azt mutat
ták, hogy az a frekvenciaintervallum, amelyen 
ezek a lassú flukturációk korreláltak, függ a jel 
által átszelt interstelláris gáz mennyiségétől, mi
ként azt a felvillanás késleltetési jelensége mutatja, 
és ez erősen utal a szcintillációs folyamatokra, amit 
az interstelláris közeg indukál. így a perces és 
órás időskálán mutatkozó változások nem okvet
lenül vannak magukkal a pulzárokkal kapcsolat
ban, jóllehet hosszabb idejű effektusok, amelyek 
CP 1919 forrásnál kezdenek mutatkozni a 6  hó
napos időskálán, feltehetőleg ismét forráseffek
tusok.

A pulzárok távolságát illetően az információk 
bizonyos mértékig ellentmondóak. Ha az interstel
láris gáz sűrűségét pontosan ismernénk, a felvilla
nás késleltetésének mérése különböző frekvenciá
kon természetesen közvetlenül megadná a távol
ságot. A szokás szerint feltételezik, hogy az átla
gos sűrűség 0 , 1  elektron cm-3, és ezen az alapon 
a pulzárok viszonylag közel vannak, tipikusan 
100 és 1500 parsec között. Ezeket a távolságokat 
össze lehet hasonlítani a galakszis méretével, ami 
kb. 2 0  0 0 0  parsec, de hangsúlyozni kell, hogy az 
elektron sűrűség túlbecsülése a távolság alábecsü- 
lését jelentené.

Egy egészen más módszer a távolság mérésére 
azonban rendelkezésre áll a H-atomok 2 1  cm-es 
sugárzása alapján. Ennek az atomi vonalnak a 
rádiómegfigyelése döntő fontosságú volt a galak- 
szisbeli gázeloszlás meghatározása szempontjából, 
mert a galakszis forgása mérhető Doppler-eltolódást 
kényszerít a vonalra, amiből a kibocsájtó, ill. el
nyelő gázfelhő pozíciója meghatározható. Ez felveti 
annak a lehetőségét, hogy ezt a hidrogénvonalat 
a széles frekvenciasávú pulzár-sugárzásban abszorp
cióban kimutassuk, bár a megfigyelés nehézségekbe 
ütközik, mert a sugárzás a hidrogénvonal hullám
hosszán gyenge. Sikeres méréseket jelentettek 
Jodrell-Bank-ból a CP 0328 forrásról és ezek azt 
mutatták, hogy az abszorpció a mi galakszisunk 
két spirálkarjában^történik. Ebből következik, 
hogy ez^ajjoulzár túl van mindkét karon, ami 
4000 parsec-nél nagyobb távolságot implikál. Ez 
mintegy húszszorosa annak a távolságnak, amit 
a felvillanás késleltetéséből becsültek. Ennek a 
vizsgálatnak a Nan§ay francia rádiócsillagász 
csoport által történt megismétlése során azonban 
kiderült, hogy az abszorpció csak a közelebbi kar
ban történik, amiből kicsit kevesebb, mint 1 0 0 0  

parsec távolság adódik. A 21 cm-es módszer nyil
ván egyike a legértékesebbeknek, azonban még 
további méréseket kell végezni, hogy a jelenlegi 
helyzet tisztázódhassék.

Erőfeszítések történtek optikai távcsövekkel 
annak érdekében, hogy látható csillagokat talál
janak, amelyek a pulzárokkal kapcsolatban van
nak, de csak korlátozott sikerekkel. Igen pontos 
pozíciókra van szükség, hogy a véletlen asszo
ciációk valószínűségét alacsony szintre lecsökkent- 
hessük. Ilyen pozíciókat találtak a CP 1133 és a 
CP 0950 esetére.
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A J. Kristian által a Mt. Palomar 5 méteres 
teleszkópjával készített képek nem mutatnak 
semmi olyat, aminek a látszólagos magnitúdója 
21,5-nél kisebb lenne; ez a megfigyelések kimu
tatási határának megfelelő érték. Az a korábbi 
remény, hogy a CP 1919 egybeesik egy sárga 
csillaggal, amely látszólag az optikai tartományá
ban a rádióperiódus kétszeresével villog, elpárol
gót, mert nem sikerült az eredményt megerősíteni.

Azt a lehetőséget, hogy a pulzárok a szuper- 
novamaradványokkal lehetnek kapcsolatban, M. I. 
Larger és munkatársai vetették fel, amikor egy 
déli félgömbi pulzárt találtak, a PSR 0833 objek
tumot a Vela X kiterjedt rádió forrás központjá
nak közelében. A Vela X alakzatot egy szupernóva- 
robbanás maradványának tartják. Abban az idő
ben ez a pulzár kitűnt a 89 ms nagyságú gyors 
periódusával, ami az akkor ismert legrövidebb 
periódus volt. Ezután hamarosan kiderült, hogy 
a Rák köd is tartalmaz egy pulzárt, a NP 0532-t 
és ez a periódus még lényegesen kisebb, mindössze 
33 ms. Ez sokkal pontosabb identifikáció volt, 
ami a szupernóva asszociációt megerősítette.

Látható felvillanásokat, amelyek periódusa meg
egyezik az NP 0532-ével, nemrégiben két obszer
vatóriumban is észleltek az Egyesült Államokban. 
A csillag, amelyik az optikai felvillanásokat ki- 
bocsájtja, egyike azonak, amelyeket hosszú évek 
óta a Rák szupernóva originálcsillagjaként gya
núsnak tartottak.

A pulzárok fizikai természete
A pulzárok egyik leghatározotabb fizikai tulaj

donsága, hogy térben igen kis kiterjedésűek, hiszen 
egy sugárzó test nem bocsájthat ki olyan felvilla
nást, amelynek tartama rövidebb, mint a sugárzás 
számára az átszelésre szükséges idő. Minthogy egy 
1 0  ms tartamú felvillanásnak kell keletkeznie, a 
kibocsájtó test sugara nem lehet 3000 km-nél 
nagyobb, egy pillantás a táblázatra azt mutatja, 
hogy a pulzárok nem lehetnek nagyobbak, mint 
a Földdel összehasonlítható kisbolygók. A pulzá
rok felfedezésének első napjaiban ez a felismerés, 
a pulzáció meglepő szabályszerűségeivel azt su
galmazta, hogy ezek a jelek nem lehetnek termé
szetes eredetűek. A jelek több hétre terjedő pontos 
elemzése nem mutatott ki a periódusban olyan 
Doppler-változást, amit akkor kellett volna ta 
pasztalni, ha a pulzárok valóban távoli csillagok 
körül keringő bolygók lettek volna.

A másik szignifikáns vonás a pulzáló emisszió 
rendkívüli pontos ismétlődése ami azonnal egy 
csillagászati óramechanizmust sugalmaz, mint pl. 
pályamenti keringés, egy kiterjedt test virbációja 
vagy rotációja. Azonban mindezekben az esetek
ben a lehető legkisebb periódust a gravitáció sza
bályozza és ezért ez nagyságrendben (Crg)-1/2, 
ahol G a gravitációs állandó és o a test sűrűsége. 
Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a 0,5 perió
dusidő csak 1 0 8 g cm- 3  sűrűséggel érhető el, ilyen 
sűrűség mellett viszont egy tipikus csillag összes 
tömege egy bolygóméretű térfogatba lenne kény

szerítve. Ez megnyugtatóan bizonyítja, hogy a 
gondolatmenet helyes.

Ilyen kiterjedésű és sűrűségű csillagok termé
szetesen léteznek és fehér törpék néven ismerete
sek. A közhit szerint ezek a fejlődésük utolsó fá
zisában levő csillagok, amikor az összes nukleáris 
üzemanyagunkat felhasználták és a sugárnyomás 
már nem tartja tovább vissza az anyagot a gravitá
ciós kollapszustól. Sajnos azonban a leggyorsabb 
pulzárok mintegy százszor akkora sűrűséget kíván
nak, mint amekkora a fehér törpékké, és az anyag 
ezen a sűrűségen instabilisnak tűnik. A fehér tör
pék anyaga elektronokból és egyes elemek (hidro
gén, hélium, szén stb.) ionjaiból álló keverék. Az 
elektronok természetesen erősen degeneráltak, mint 
a fémekben és a Fermi energiájuk nő, amint a 
sűrűség növekszik. A 1010 grcm~ 3 sűrűség körül 
a Fermi-energia olyan nagy, hogy az inverz béta
bomlás megindul, a protonok, az elektronokkal 
neutronná alakulnak át. Az elektronpopuláció ily- 
módon drasztikusan lecsökken és az a kinetikai 
nyomás, amit képviseltek, eltűnik. Nem létezik 
olyan erő, amely ellent tudna állni a további gra
vitációs összeomlásnak és a sűrűség tovább nő, 
míg a neutronok kinetikai nyomása elég nagy nem 
lesz ahhoz, hogy a gravitációval szembeszálljon. 
Ez kb. a 1014 g cm- 3  sűrűségnél történik meg. 
Ekkor egy csillagnyi tömegű test kiterjedése 
10 — 100 km. Ilyen nagyon koncentrált csillagok, 
amelyeket neutroncsillagoknak nevezünk, mind
addig hipotetikus lehetőségként szerepeltek, míg 
a pulzárokat fel nem fedezték. Minthogy elegen
dően nagy sűrűségű fehér törpe csillagok nem 
létezhetnek, úgy látszik, hogy a neutroncsillagok 
kínálják jelenleg az egyetlen plauzibilis magyará
zatot a pulzárokra. Egy további pont, hogy — 
elméleti alapokon — egy csillag fejlődésének végső 
fázisait explozív szakaszok kísérik, és ezért a 
szupernovamaradványok volnának a legmegfele
lőbb helyek arra, hogy a neutroncsillagokat meg
találjuk.

A neutroncsillagra alapuló pulzármodell meg
konstruálására irányuló próbálkozások során az 
első nehézség — paradox módon — az, hogy egy 
elég lassú periódust találjunk, mert az elvárt 
periódusok nagyságrendje 1 ms. Ezt a nehézséget, 
úgy látszik, eltávolította F. Drake, aki azt találta, 
hogy a Rák-köd pulzár ja olyan ütemben lassul, 
hogy a periódus megkettőződik 2400 év alatt. 
Ez szemben áll a lassúbb pulzárokra vonatkozó 
megfigyelésekkel, amelyekre a periódusidő növe
kedése az időben akkora, hogy a megkettőződés 
106 —108 év alatt következik be. E megfigye
lések alapján úgy látszik, hogy a pulzárok periódu
sa kb. 1 ms fejlődésük korai szakaszán, de ez a fá
zis olyan rövid, hogy egy igen gyors pulzár előfor
dulási valószínűsége ennek megfelelően igen kicsi.

Először T. Gold vetette fel azt a gondolatot, 
hogy a neutroncsillag forgása szolgáltathat egy 
megfelelő csillagászati óramechanizmust a pulzár 
magyarázatára és akkor a lelassulási effektus ter
mészetes magyarázatot nyer a csillag energia- 
vesztesége alapján. A következő feladat a rádió
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energia széles frekvenciatartományon történő fel- 
szabadulására egy megfelelő mechanizmus meg
találása, amely azt okozza, hogy a csillagok a for
gási periódusban felvillannak. Több javaslatot 
tettek e téren. A közönséges csillagoknak rend
szerint van mágneses terük és nehéz azt a követ
keztetést elkerülni, hogy a neutroncsillagoknak 
igen erős a mágneses terük, hiszen a mágneses tér 
erősödik, ha az anyagot összenyomjuk, s ha a mág
neses tér elbomlásának ideje nagy a csillag kollap
szusának idejéhez képest. Úgy tűnik hogy 1 0 12 
gaussnyi mágneses terek létezhetnek a neutron- 
csillag felületén. Ilyen erős terekben érdekes jelen
ségek tapasztalhatók, ezek közül az egyik az, 
hogy bármelyik ionizált gáz, ami a neutroncsillag 
felszínéről eltávozik, csak a mágneses erővonalak 
mentén mozoghat. így együtt forog a neutron- 
csillag anyagával és a Rák-ködbeli pulzár esetében 
1700 km távolságban a tangenciális sebesség meg
közelíti a fény sebességét. Ezen a ponton Gold 
szerint, a plazma ciklotronsugárzással sugároz, 
amennyiben nagy töltésfelhők alakulnak ki.

A Gold-modell vonásait a 7. ábra mutatja. Mint
hogy a sugárzó plazma relativisztikus, a kibocsáj- 
tott jelek erősen kollimáltak az előremutató tan
genciális irányban, úgy, hogy egy távoli meg
figyelő számára a neutroncsillag úgy viselkedik, 
mint egy világítótorony. Az egyes felvillanások 
tartama a plazma forgó szektorának szögszéles
ségétől függ. A fénysebességi körön kívül a plazma 
elszakad a mágneses kényszerítő tértől és eláram- 
lik a csillagtól. Gold a továbbiakban azt mondja, 
hogy ezek a relativisztikus részecskék folyamato
san szolgálják az energiát a Rák-ködnek, azt az 
energiát, amit az rá jellemző vizuális vonásnak 
megfelelően, diffúz fény formájában kibocsájt.

Ez a modell kétségkívül igen vonzó, de hátra 
van még annak a bizonyítása, hogy a Gold-féle 
„forgóajtó” mechanizmus felgyorsíthatja a részecs
kéket elég nagy energiára, mielőtt elhagynák a 
csillagot. Annyi bizonyos, hogy a csillag forgása 
teljesen adkvát energiaforrást nyújt a rádiósugár
zás magyarázatára. Egy másik elgondolás, amint 
F. Pacim javasolt, felteszi, hogy a neutroncsillag 
forgástengelye és mágneses tengelye nem esik 
egybe. A mágneses dipólus oszcillál a forgás 
frekvenciájával és ugyanilyen frekvenciájú elektro
mágneses hullámokat sugároz ki a klasszikus mó
don. Csaknem bizonyos, hogy e hullámok frek
venciája a csillagot körülvevő mindenféle légkör 
plazmafrekvenciája alatt van, így nem terjed-

7. ábra. Gold forgó neutroncsillag-modellje

KompressAós nullám

8. ábra. Pacini modellje a forgó mágneses dipólus kel
tette alacsonyfrekvenciás elektromágneses hullámok 

sugárnyomását használja fel

9. ábra. Ginzburg elmélete szerint a rádióhullámokat a 
plazmainstabilitások keltik

hetnek, de az a sugárnyomás, amit kifejtenek, 
igen jelentős és a légkör periodikus kompresszió
ját tudja előidézni. A kifelé terjedő kompressziós 
hullámok magnetohidrodinamikai lökéshullámmá 
alakulhatnak át — ahogyan a 8 . ábra mutatja — 
és ezek a zavarok könnyen lehetnek a nagyfrek
venciás szélessávú rádióemisszió forrásai.

Egy további lehetőséget V. L. Ginzburg vetett 
fel, aki szerint egy plazmasugár áramlik ki a mág
neses tér mentén mindegyik pólusból, ahogyan a
9. ábrán vázoltuk. Plazmainstabilitások lépnek fel 
a sugárban és rádióhullámok keltődnek az áramlás 
irányára merőlegesen, miként látható az ábrán. 
A mágneses tengely megfelelő irányítása esetén 
elő lehet állítani így egy vagy két felvillanást, 
egyes már említett felvillanásközti jelenségeket is.

Az eddig ismertetett modellek kicsivel többek 
csak egy vezérfonalnál, ami a kvantitatívabb tár
gyalásra vezet és még nyilván sok elméleti mun
kára van szükség, hogy közöttük választani lehes
sen. Bármi legyen is az eredmény, a pulzárok 
megszilárdították helyzetüket, mint az asztro
fizika egyik legérdekesebb problémaköre, és köny- 
nyen előfordulhat hogy az extrém sűrű anyag 
viselkedésének jobb megértéséhez vezetnek majd 
bennünket.
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A HADRONOK SPEKTRUMA Harry J. Lipkin 
Weizmann Intézet, Rehovot

I. Bevezetés

Az előadás címe két kérdést ösztönöz: 1. Mi a 
spektrum? 2 . Mi egy hadron? Az első mutatja 
a részecskefizika változását az utolsó évtizedben. 
Tíz évvel ezelőtt a részecskefizikusok a természet 
alapvető tereivel dolgoztak. Egy javaslat, hogy 
ez a munka spektroszkópia, majdnem olyan inzul
tus volt mint a fizikust vegyésznek nevezni. Az 
új részecskék és rezonáns állapotok sokasodása 
kikényszerítette, hogy elismerjék a hadronspektru- 
mot néhány elemi részecske helyett és ma az atomi 
és magspektroszkópia módszereit és rendszerező 
sémáit használják. Azonban a hadronspektrosz- 
kópia három fontos vonásában különbözik az 
atomi és magspektroszkópiától. 1 . Nincs elmélet.
2. Nincsenek kísérleti adatok. 3. Minden visszafelé 
történik.

Az atomi spektroszkópiában a Coulomb erővel 
kölcsönható magok és elektronok Hamilton operá
torát elmélet adja meg. Ha ezzel a Hamilton 
operátorral megoldjuk a Schrödinger egyenletet, 
igen jó pontossággal kapjuk az atomok tulajdon
ságait. A magspektroszkópiában nem ismerjük 
a kölcsönhatás pontos formáját, de van égy mo
dellünk, amiben neutronok és protonok kölcsön
hatnak két-részecske erőkön keresztül és azt vár
juk, hogy már ez is sok jelenség megfelelő leírását 
adja. A részecskefizikában nem tudjuk miféle 
egyenleteket kellene megoldani; ami rosszabb, még 
a magokat felépítő nukleonok koordinátáival ana
lóg alapvető dinamikai változókat sem ismerjük.

A részecskefizikusokat kezdetben zavarta a kí
sérleteik által felfedezett nagyszámú részecske és 
rezonancia. Spektroszkópiához mégis kevés álla
potot ismerünk. A legalacsonyabban fekvő hadron- 
állapot — a pion — zérus spinű, negatív paritású 
és izospinje egy. Eddig még nem találtak rezonan
ciát ezekkel a kvantumszámokkal. így spektrosz
kópiai szempontból a részecskefizikus abban a 
helyzetben van, mintha a Balmer formulát a hid
rogénatom alapállapotából kellene kitalálnia még 
az első gerjesztett S-állapot felfedezése előtt.

Az atomi spektroszkópusok először spektrál- 
vonalakat találtak, később jobb felbontással meg
találták a finomstruktúrát majd tovább finomítva 
a felbontást megjelent a hiperfinom struktúra. 
A hadronspektroszkópusok visszafelé dolgoznak az 
energiaskála különbözősége miatt. Egy „finom
struktúra hadron multiplett” állapotainak fel
hasadása a pion tömeg nagyságrendjébe esik (140 
MeV) és csak a második világháború utáni gyor
sítókkal lehetett megfigyelni mezonok keltésével. 
A multiplettek közötti felhasadás (olyan állapotok 
között amik azonos megmaradó kvantumszámokat

„A fizika növekedési pontjai”. Előadás Firenzében az 
Európai Fizikai Társulat kongresszusán, 1969. április. 
Fordította Kuti Gyula.

hordoznak mint pl. az impulzusmomentum, paritás, 
izospin és ritkaság) sokkal nagyobb és még nem 
megállapított tény. A részecskespektroszkópia si
kereit eddig elsősorban a finomstruktúra multi
plettek osztályozása és belső felhasadásainak le
írása jelenti.

Nézzük a második kérdést, mi egy hadron? 
A rezonáns hadronállapotok nagyon rövid életűek 
és nem hagynak nyomot emulziókban vagy bubo
rékkamrákban. Létüket és tulajdonságaikat csak 
hosszú életű hadronokon végrehajtott szórás
kísérletekből határozzuk meg. A szórási hatás- 
keresztmetszetek analízise az energia és a szög 
függvényében jelzi a rezonáns állapotokat, amik 
közbenső állapotok formájában léteznek a szórás
folyamat alatt. Az ilyesféle közbenső állapotok 
fontosságát már régen észrevették a magreakciók
ban. Az la  és 2 a ábrák illusztrálják mit hívnak 
a magfizikusok összetett magoknak és direkt mag
reakcióknak [1 ]. A részecskefizikusok természete
sen különböznek. Amit a magfizikus összetett mag- 
rezonanciának nevez (l.ábra),ők egyszerűen direkt 
csatorna rezonanciának keresztelték el. Amit a 
magfizikus direkt reakciónak nevez (2 . ábra), ők 
cserének tekintik. Az lb és 2b, le és 2 c ábrák 
szemléltetik a magreakciók részecske-analógját 
ttN és nrj szórásra.

A névhasználat különbözőségén túl a részecske
fizikusok demokratikusabbak szeretnének lenni 
mint a magfizikusok és nukleáris demokráciáról 
beszélnek. A demokrácia egy példája, hogy hiány
zik a magreakciókban felismert következő hier
archia. Magfizikai hatáskeresztmetszetekben talált 
csúcsot az energia függvényében egy rezonancia 
tulajdonságaival evidenciának tekintik a rezonáns 
állapot létezésére. Azonban az olyan magfizikai 
kísérleteket amikor neutroncsere történik a deute- 
ron és egy komplex mag között (stripping reakció) 
sohasem tekintették az egyetlen evidenciának a 
neutron létezésére. A harmadik típusú reakciót

1. ábra. s-csatorna rezonanciák (összetett magok)

Direkt reakció t-csere t-csere

2. ábra. t-csatoma cserék (stripping)
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f u u
Nehez részecske Stripping u - csere u - csere

3. ábra. u -csatom a cserék (nehéz részecske stripping)

(3a, 3b és 3c ábrák) egyes magfizikusok nehéz
részecske strippingnek nevezik, mások szerint kép
telenség az egész, de semmiképpen nem fogadják 
el mint meggyőző bizonyítékot bármi létezésére. 
Az elméleti részecskefizikusok mindhárom rajzot 
egyenrangúnak tekintik és szimmetrikusan neve
zik el: s-csatorna, t-csatorna és u-csatorna. A kí
sérleti adatokat a három mechanizmust használva 
analizálják és a háromféle karakterisztikus tulaj
donságok alapján lehetséges az azonosítás [2 ]. 
Az s-csatorna rezonanciák az energia függvényében 
csúcsként mutatkoznak a hatáskeresztmetszetek
ben sima szögfüggéssel. A t-csatorna és u-csatorna 
cserék előre és hátraszórási csúcsok a szögelosz
lásokban sima energiafüggéssel. A Mandelstam 
által bevezetett s, t, u változók a három mechaniz
mus egységes és szimmetrikus leírását adják ami
kor a szórásamplitúdót a komplex síkba folyatjuk. 
A háromféle folyamatot egyetlen komplex-anali
tikus függvény írja le pólusokkal s, t  és u rögzített 
értékeinél a folyamatnak megfelelően [3].

A kísérleti fizikusok sohasem olyan demokrati
kusak mint a teoretikusok. Nemdemokratikus gaz
dasági faktorok akadályozzák munkájukat és más 
korlátozások miatt s, t  és u értékét a „fizikai 
tartományban” kell használniok, ezért ők a régi 
nukleáris hierarchiát követik. Az s változó — a 
tömegközépponti energia — közvetlenül összefügg 
a költségvetéssel ami meghatározza a rendelkezésre 
álló gyorsítók energiáját. A mérések könnyűek 
alacsony s értékeknél és nehezek nagyon nagy 
energiáknál t  és u összes fizikai értékére. Demok
ratikus szempontból a kísérleti adatok t  és u 
nagyon kis értékénél tetszőleges fizikai s mellett 
egyformán fontosak, de a végtelen energia vég
telen magas költségvetést jelent és ez a végtelen
ség még mindig renormálhatatlan.

így az s-csatorna „összetett nukleáris” rezonan
ciák adják a fő információt a hadronspektrumról. 
Bizonyos energiatartományokban már van rész
letes fáziseltolás analízis a rugalmas mezon
nukleon szórási adatokra. Ilyen analízisekből meg
állapítják a rezonanciák jelenlétét, tömegeit és 
kvantumszámaikat [2]. Hasonló kísérleti analízis 
a t-csatorna és u-csatorna rezonanciákra nem 
lehetséges. Azonban a jelenlegi kísérleti adatok 
összhangban vannak a feltevéssel, hogy u g ya n 
azok az állapotok a m ik  direkt s-csatorna (összetett 
nukleá ris) rezonanciaként megjelennek, a t-csatorna 
és u-csatorna folyam atokban is  kicserélhetők. így a 
teoretikus sejtés az, hogy elegendő kísérleti adat
tal (ami teljesen leírná a szórásamplitúdót és foly
tatni lehetne analitikusan a komplex síkba) hasonló

fáziseltolás analízis a t- és u-csatornákban, amit 
most az s-csatornában csinálnak, ugyanazt a rezo- 
náns állapot-struktúrát mutatná. A rezonanciák 
tehát mint s-csatorna összetett nukleáris rezonan
ciák és mint lehetséges kicserélt objektumok is 
megjelennek.

I I .  Szabályosságok a kísérleti adatokban

Vizsgáljuk most a fontosabb kvalitatív vonáso
kat a kísérleti adatokban. Háromféle adatok szol
gálnak információként a hadronspektrum tulaj
donságairól.

1. Alacsony energiáknál 1 vagy 2  GeV-ig a had-
ronok ütközési reakcióit a rezonanciák jelenléte 
dominálja és mutatkozik egy kiegészítő, nemrezo- 
náns háttér. A megfigyelt rezonancia-spektrum 
analízise mutatja, hogy az multiplettekbe rendez
hető a kvark modell [4] vagy az SU(3) [5] és 
SU(6 ) [6 ] szimmetriasémák [7] által követelt
kvantumszámokkal. Ezt a helyzetet az V. részben 
elemezzük. A rezonancia-spektrumban érdekes 
szabályosságot találunk. Kétféle élesen elkülönülő 
reakciótípust látunk: az egyikben sok rezonanciát 
észlelnek, a másikban egyáltalán nincs rezonancia, 
csak sima háttér.

2 . Közbenső és nagy energiáknál a hatáskereszt
metszetek mérései a kicserélési mechanizmusokra 
jellemző előre és hátraszórási csúcsokat mutatnak. 
Nem minden reakcióban találunk előre és hátra
szórási csúcsokat. Egyesekben az előreszórási csúcs 
hiányzik, másokban a hátraszórási csúcs. Csaknem 
az összes esetben ahol egy csúcs hiányzik nem 
találunk egyúttal rezonanciát sem a kicserélt 
objektumra megkövetelt kvantumszámokkal [8 ]. 
Például nincsenek kettes töltésű mezonrezonan
ciák és a kétszeresen töltött mezonok kicserélését 
követelő reakciók nem mutatnak előreszórási csú
csot. Feltevésünk, hogy nincsenek kétszeresen töl
tött mezonok, egyidejűleg számot ad a rezonanciák 
hiányáról és az előreszórási csúcs hiányáról a két
szeres töltéscserénél. Mindez jól illik abba a képbe, 
ahol ugyanaz az objektum  rezonanciaként je len ik  
meg alacsony energiákon és kicserélt objektum  m a 
gasabb energiákon.

3. Nagy energiáknál 6  GeV/C felett a teljes 
hatáskeresztmetszetet nagyon pontosan mérik 
amint ezt a 4. ábra mutatja. A teljes hatáskereszt
metszetet az optikai tétel az előreszórási amplitúdó 
imaginárius részével köti össze. A kísérleti teljes 
hatáskeresztmetszeteket jól leírja a kétkomponen
sű összeg, az egyik állandó a növekvő energiával, 
a másik csökken és zérushoz tart végtelen energiá
nál. A konstans komponens adja végtelen ener
gián a hatáskeresztmetszet aszimptótikus értékét. 
Ezt a komponenst diffrakcióként interpretáljuk, 
a Réggé elmélet nyelvén a Pomeranchuk trajek- 
tória kicseréléséről van szó. A csökkenő komponens 
energiafüggését megértjük egyszerű objektumok 
kicserélési járulékaiként. Az elméleti görbéket a
4. ábrán Barger és Olsson számították [9] és lát
ható, hogy az adatokat jól leírja a Réggé elmélet,
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amiben a kicserélt objektumok „Réggé traiek- 
tóriák” [2, 8 , 9],

Két erős regularitást találunk a teljes hatás
keresztmetszetek energiafüggésében. 1 . Egyetlen  
hatáskeresztmetszet sem  nő az energiával, vagy állan
dók vagy csökkennek. így ha az előreszórási ampli
túdó imaginárius részéről feltesszük, hogy egy 
diffrakciós rész és kicserélési járulék összege, 
akkor látjuk: a kicserélési és diffrakciós járulék 
mindig fázisban vannak és konstruktiven adódnak 
egymáshoz, sohasem destruktiven. 2 . A  szórás
folyam atok két megkülönböztetett csoportba osztha
tók. Az egyik csoportban nem találunk rezonan
ciákat alacsony energiákon és egyúttal a hatás
keresztmetszetek állandók nagy energiákon. A má
sik csoportban sok a rezonancia alacsony energiá

éi. ábra. Barger és Olsson m unkájából [9] kísérleti m é
rések és elm életi görbék a teljes hatáskeresztm etszetre

kon és a hatáskeresztmetszetek csökkennek nagy 
energiákon. Misztikus kapcsolatot látunk a nagy- 
energiájú és alacsonyenergiájú viselkedésben, amit 
csak mostanában kezdünk érteni. A kapcsolat 
elemzése előtt megvizsgáljuk mindegyik energia
tartományban külön-külön a szórásfolyamatok 
kettéosztásának következményeit.

I I I .  E gzo tikus rezonanciák, kvarkok és tria litás

Nagyszámú nem-ritka barionrezonanciát isme
rünk a nukleonnal kezdődően. Ezek izospinje % 
vagy 3/2, magasabb izospint még nem találtak, 
így a barionrezonanciák elektromos töltése zérus, 
egy vagy kettő, de sohasem több. Miért van korlát 
a barionrezonanciák megengedett izospinjén és 
elektromos tötésén? Miért éppen I =  3/ 2 és Q =  2 
ezek a korlátok? Az ember elképzelne általános 
elveket, amelyek csak egyszeresen töltött rezonan
ciák létezését engedik, s a megengedett izospint 
zérus, fél és egy értékekre korlátozzák. Q =  2  és 
I =  3/o szintén megengedett, de semmi magasabb 
és ezt már nehezebb megérteni. A szabályosság 
egyetlen egyszerű magyarázatát a kvark modell 
adja [4], ebben a nem-ritka barionok három alap
vető objektumból épülnek fel, mindegyik izospinje 
I =  y2, így csak I =  i/2 és s/ 2 megengedett.

A megfigyelt rezonanciák kvantumszámainak 
vizsgálata mutatja, hogy azok a naiv kvark modell
[4] megengedett értékeire korlátozódnak. Az alap
vető építőtömb egy % spinű triplett amiben I =  
értékkel S =  o ritkasággal izodublettet találunk 
és egy I =  o izoszinglettet S =  1 ritkasággal. 
A barionok kvantumszámait a három-kvark rend
szer adja, a mezonok kvantumszámai a kvark - 
antikvark rendszerben jelennek meg. Egzotikus 
állapotok: részecskék vagy rezonanciák megtiltott 
kvantumszámokkal. Kétféle egzotikus állapot léte
zik [2 ].

Az első fajta egzotikus állapotok izospin és 
ritkaság kvantumszámait nem kapjuk meg három 
kvarkból vagy kvark-antikvark párból. Különö
sen érdekesek a mezon-barion és mezon-mezon 
rendszerekben megjelenő egzotikus kvantumszá
mok mivel ilyen állapotokat mezon-mezon rezo
nanciaként megfigyelhetnénk. Az I. táblázat fel

ír. táblázat

A kvark modellben megengedett és megtiltott két-részecske 
rezonanciák

Két-részecske rendszer Ritkaság
Kvark modellben 
megengedett izo
spin csatornák

Kvark modellben 
megtiltott izo
spin csatornák

n N 0 1/2, 3/2
K N + 1 0,1

j tS , K N , izA — í 0,1 2
n S , K A , K S — 2 1/2 3/2

7171, K K 0 0,1 2
K it, K it ± 1 1/2 3/2
K K , K K ± 2 0,1

sorolja és a kvark modellben megengedett és 
megtiltott csoportba osztja a lehetséges csator
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nákat. Kísérletileg szembeszökő és lenyűgöző a 
rezonanciák hiánya az egzotikus csatornákban ha 
ezeket összehasonlítjuk a megengedett csatornák
ban megfigyelt gazdag rezonancia-struktúrával.

A második fajta egzotikus állapotok mezonok, 
a kvark-antikvark rendszerben nem talált spin, 
paritás és töltéskonjugáció kvantumszámokkal. 
Vizsgáljuk a GP operációt egy állapoton, amiben 
a q kvark az r pontban található m spinnel és a 
q antikvark a — r pontban m spinállapotban. 
GP operációnál r — — r és q->q. így

C P q m(*) -<im{  —  r) =  qm(— r ) q m. ( r ) .

A tiszta effektus ebben a transzformációban a 
kvark és antikvark spinjeinek a cseréje. A szinglett 
spinállapot antiszimmetrikus a kvarkspinek cse
réjében és így páratlan a GP transzformációnál. 
A triplett állapot páros. így a páratlan GP köve
teli a zérus spint, J  =  L  és P  =  ( —1) L + 1  =  
=  ( —1 )-1+1, ahol L  a pályaimpulzusmomentum. 
Következmény, hogy állapotok páratlan CP-vel 
és P = ( — 1)1 „természetes paritással” nem épít
hetők fel kvarkból és a töltéskonjugált antikvark - 
ból. Ezek az állapotok tehát egzotikusak és nem 
várunk ilyen rezonanciákat a modellben. A leg
egyszerűbb mezon rendszer, a két pszeudoskalár 
mezon, mindig P =  ( — 1)J értékkel „természetes 
paritású” és nem mutatna páratlan CP értékkel 
rezonanciákat.

Kvark-antikvark párból nem építhetünk fel ál
lapotokat J pc — O kvantumszámokkal, ezek 
szintén egzotikusak.

Eddig semmiféle egzotikus rezonanciát nem erő
sítettek meg a kísérletek [2], A naiv kvark modell 
megtiltja az egzotikus állapotokat és a hadron- 
spektrum jó leírását adja. Kvarkokat viszont nem 
láttak kísérletileg. Nagyon nagy tömegűeknek kell 
lenniük, legalább egy nagyságrenddel magasab
ban mint a pion tömege. A kvark modell hadrono- 
kat követel nehéz objektumokból nagyon nagy 
kötési energiával, ami felemészti a nyugalmi tömeg 
több mint 90%-át [4]. A teoretikusoknak nincse
nek megbízható módszereik, hogy mit kezdjenek 
ilyen erős kötéssel kvantummechanikai rendsze
rekben. Elvi ellenvetés azonban nincs a modellel 
szemben. Amnon Katz mostanában megmutatta, 
hogy a klasszikus relativisztikus mechanikában 
vannak modellek lassú mozgással és erős kötéssel 
[1 0 ], tehát kötött állapotok az összetevő kompo
nensek nyugalmi tömegéhez képest nagyon kis 
tömeggel és nemrelativisztikusan mozgó belső 
részecskékkel. Ezeknek a megoldásoknak a pontos 
kapcsolata a kvantummechanikai problémával 
még nem világos.

A kísérleti fizikusok folytatják a kvarkok kere
sését, de nincs okunk azt hinni, hogy a közeli 
jövőben meg is találják őket, még akkor sem, ha 
tényleg léteznek. Mihelyt megengedjük, hogy a 
kvark-antikvark pár nyugalmi tömegének 95%-a 
eltűnik a piont felépítve, már nincs semmi ok 
miért ne lehetne ez az arány 99,999% a 95% 
helyett. Nincs elméleti jóslat a kvark tömegre és 
nincs ok azt remélni, hogy a kvark éppen nem

érhető el a jelenlegi gyorsító generációval, de a 
következő már eléri. A kvarkok kutatása folyta
tódik. Ha valaki megtalálja őket a felfedezés na
gyon fontos lesz. Ellenben bármilyen kísérletsoro
zat ami nem találja őket, nem mond nekünk semmit 
kivéve, hogy ezekben a kísérletekben nem találtak 
kvarkokat. Ha a kvark tömeg alsó korlátját két 
nagyságrenddel megnövelik ez is elhanyagolható 
hatású az összes mai elméletre, ami kvarkokat 
használ a hadron kísérletek leírásához.

Ha a kvarkok léteznek, megválaszolnak egy 
kérdést az alacsonyan fekvő hadron-spektrum 
megfigyelt kvantumszámainak szabályosságaiban, 
de új kérdést hoznak: a kvarkok elektromos töl
tése és a barionszám 1/3. Miért egész töltésű és 
barionszámú minden megfigyelt hadronállapot ? 
Miért éppen három egész többszöröse a kvarkok 
és antikvarkok számának különbsége ? Ez a prob
léma kvarkok nélkül is velünk van, mert az 
SU(3) csoporton alapuló uniter szimmetria [5] jól 
megállapított tény. Az SU(3 ) multipletteket „tria- 
litásuk” jellemzi ami egész érték vagy annak har
mada az impulzusmomentum egész vagy fél-egész 
értékeivel analóg módon. A megfigyelt hadronok 
szépen illenek SU(3) multiplettekbe, de csak egész 
trialitással találjuk őket. Ezzel analóg helyzet 
lenne spinben vagy izospinben, ha a részecskéket 
csak egész spinnel vagy izospinnel találnánk és 
semmiféle állapotot fél-egész spinnel vagy izospin- 
nel [7].

Az elektron nem hadron és kívül esik ezen az 
előadáson. Mégis az a javaslat, hogy a töltés alap
egysége 1/3 önként hozza a kérdést, miért három
szorosa az elektron töltése az egységnek. Az elekt
ron mágneses momentumának kísérleti értéke és 
a kvantumelektrodinamikái jóslatok jól egyeznek. 
Ez a tény nehezen magyarázható minden próbál
kozásban, ahol struktúrát tulajdonítanak az elekt
ronnak (lepton kvarkok). A kvantumelektrodina
mika jóslatai azon a feltevésen alapulnak, hogy 
az elektron elemi objektum ami a Dirac egyenletek 
tesz eleget. A jóslatok nem érvényesek egy összetett 
elektronra.

IV . Egzotikus állapotok, lapos hatáskeresztmetszetek 
és dualitás

A kvark modell azt is megmagyarázza, hogy 
bizonyos hatáskeresztmetszetek miért laposak nagy 
energiákon. Ehhez egy ad hoc feltevés kell: az 
előreszórási amplitúdó imaginárius részének ener
giafüggése egyedül a vákuum kvantumszámú 
kvark-antikvark párok „annihilációs” szórásából 
adódik [1 1 , 1 2 ]. így minden rendszerre állandó 
hatáskeresztmetszetet jósolnak ha nincsen benne 
egyetlen kvark-antikvark pár sem a vákuum 
kvantumszámaival. Ez a kirtérium éppen kivá
lasztja azokat az állapotokat, ahol a lapos hatás
keresztmetszeteket kísérletileg megfigyelték. To
vábbá, az energiafüggő járuléknak azonosnak kell 
lennie n~ p és K~ p jellegű reakciópárokban, ahol a 
kvark-antikvark pár vákuum-kvantumszámokkal 
ugyanaz a két esetben. A két teljes hatáskereszt
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metszet különbsége ekkor állandó növekvő ener
giáknál. Ez szintén jó egyezésben van a kísérle
tekkel [13].

A lapos hatáskeresztmetszeteket a Réggé kép
ben a kicserélési degeneráltság koncepciója ma
gyarázza [14, 15]. A K +p kísérleti hatáskereszt
metszet lapos, a K _p hatáskeresztmetszet nem. 
Mindkettőt ugyanazoknak az objektumoknak a 
kicserélése írja le a konstans diffrakciós (Pomeran- 
chuk) járulékkal kiegészítve. A K +p esetben elimi- 
nálni kell minden járulékot a Pomeranchuk kivé
telével, de a K~p szórásban minden csere szerepel. 
Mivel a K+ és K~ töltéskonjugált állapotok, 
mindezt elérjük ha a kicserélt objektumok párok
ban fordulnak elő és járulékuk összeadódik K _p 
szórásra és kioltják egymás a K+p esetben. Ez 
lehetséges, ha a kicserélt objektumok ellentétes 
viselkedésűek töltéskonjugációnál; azaz egyikük 
csatolásának előjele változik ha K+-ről K~-ra 
megyünk át, a másik járulék pedig változatlan.

Továbbra is rejtvény maradt a (lapos hatás- 
keresztmetszetek nagy energián) <-► (alacsonyan 
fekvő rezonanciák hiánya) típusú korreláció, hi
szen a reakció mechanizmusa különböző volt 
alacsony és nagy energiákon. A nagyenergiás fo
lyamatokat kicserélt objektumok reprezentálják, 
így nem volt világos, miért éppen azokban az 
„egzotikus” csatornákban konspirálnak ezek az 
objektumok egymás kioltására ahol nincsenek 
„összetett nukleáris” rezonanciák, vagy miért 
interferálnak egymással olykor destruktív módon, 
de mindig konstruktiven a Pomeranchuk objek
tummal. A véges energiájú összegezési szabályok 
[16, 17] és a dualitás koncepciója [17, 18, 19] 
összekapcsolták az alacsonyenergiás és nagyener
giás viselkedést, s megvilágították a rejtvényt. A 
dualitás elnevezés onnan ered, hogy ebben az 
esetben az alacsony energiájú rezonanciák és a 
nagyenergiás cserék ugyanannak a jelenségnek a 
különböző aspektusai.

Dualitás ismerős koncepció a kvantummecha
nikában, kezdve a hullám-részecske dualitással, 
Schrödinger és Heiseneberg két megfogalmazásával. 
Ezt a felhasznált kétféle matematika is jellemzi. 
Schrödinger analízist használt, lényegében diffe
renciálegyenleteket. Heisenberg algebrával dol
gozott, főként matrix algebrával. A mai részecske- 
fizikát szintén ez a két közelítési forma jellemzi.

A részecske-teoretikusok két táborba oszthatók, 
azok akik analízist használnak (elsősorban komp
lex változókat) és a másik csoport algebrával dol
gozik (matrix algebrán túl Lie algebrák és csoport- 
elmélet is). A két tábor neve stu és IBY teoretiku
sok [1 ]. Az stu teoretikusok a T(s, t, u; I, B, Y) 
szórásamplitúdókat a Mandelstam féle (s, t, u) 
kinematikai változók függvényében vizsgálják 
rögzített belső kvantumszámok mellett, mint 
izospin, barionszám és hipertöltés (I, B, Y). Az 
IBY fizikusok a fordítottat csinálják. Az s, t, u 
fizikát dinamikának nevezik és analízist használ, 
egyes stu fizikusok nagyon büszkék hogy semmi 
csoportelméletet nem tudnak és nincs is rá szük
ségük. Az IBY fizikát szimmetriáknak mondják,

algebrát és csoportelméletet használ és egyes IBY 
fizikusok nagyon büszkék hogy semmit sem tudnak 
a komplex síkról. Mindkét oldalon vannak ultrák 
akik a világ összes problémáját megfelelő analitikus 
tulajdonságokkal vagy az alkalmas nemkompakt 
csoport alkalmas reprezentációjának kiválasztá
sával kívánják megoldani. Az stu és IBY fizikusok 
hosszú ideig nem beszéltek egymással. Mostanáig 
a spektroszkópia tiszta IBY fizika volt és csupán 
a rezonanciák osztályozásával foglalkozott.

A szuperkonvergencia és a véges energiájú ösz- 
szegezési szabályok újabb vizsgálata [17, 18] spe- 
ciáhs módon egyesítette az stu és IBY fizikát, 
de ez még mindig nem teljesen megértett probléma
kör. A következő túlegyszerűsített leírás jellemzi 
a közelítést, részletek a 17. hivatkozásban talál
hatók. Alapvető feltevések: az A(v, t) szórásamp
litúdó a v energia és t  impulzusátadás analitikus 
függvénye ha a komplex síkba folytatjuk, A (v, t) 
aszimptótikus viselkedését nagyon nagy v értékekre 
egyszerű kicserélt objektum-modell adja.*

Alkalmas Cauchy kontúr felett vett integrálok
kal összegezési szabályokat kapunk az amplitúdó 
momentumaira ahol nagyon nagy (±N) energia
értékek között kell integrálnunk.

J  vn-lm  A(v,t)dv = fn(N, t ) , (1)
ö

itt fn (N, t) az integrál járuléka egy nagy kör 
vagy félkör felett |v|=JV sugárral elegendően nagy 
energiával, hogy az integrál kiértékelésénél egy 
aszimptótikus kifejezést használhassunk.

A {v ,t) f^A Kert{y,t) ha |r|;> IV . (2)
Az aszimptótikus Acsere (v, t) amplitúdót általá
ban Réggé pólus modellből számítják. Dolen, Horn 
és Schmid kimutatták, hogy az (1 ) összegezési sza
bályok összefüggést teremtenek a nagy energián 
kicserélt objektumok és egy integrál között, ami
ben az alacsony energiájú viselkedés szerepel. A 
szerzők ellenőrizték az összefüggést, az integrált 
az alacsony energiájú adatokkal kiértékelték és 
jóslást kaptak a nagy energián kicserélt részecskék 
tulajdonságaira jó egyezésben a kísérletekkel.

Összefüggéseket kapunk a kicserélt objektumok 
tulajdonságai és a rezonanciák paraméterei között 
ha feltevés szerint az integrált rezonanciák domi
nálják [20, 2 1 , 2 2 ]. Ha feltesszük, hogy ugyan
azok a részecskék jelennek meg rezonanciaként 
mint a kicserélt objektumok, a relációk konzisz
tencia-követelmények a részecskék tulajdonságaira 
és „bootstrap” lehetőség kínálkozik [2 0 , 2 1 ].

Harari az (1) véges energiájú összegezési sza
bályokat használta az alacsony energián hiányzó 
egzotikus rezonanciák és a nagyenergiájú lapos 
hatáskeresztmetszetek összekapcsolására. A nagy- 
energiájú viselkedés a konstans Pomeranchuk 
(diffrakciós) járulék és a csökkenő járulékok (más 
kicserélt objektumok) összegéből áll. Az alacsony

* A t változó más kinematikai váltakozókkal helyet
tesíthető ha azok megkívánt tulajdonságúak (pl. u).
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5. ábra. Harari és Zarmi munkájából [25] az A’(v, t) jrN 
szórásamplitúdó energiafüggóse. Az összefüggő görbe a 
teljes amplitúdó, a szaggatott vonal az s-esatoma rezo

nanciák teljes járuléka

energiájú járulékok rezonanciák és a háttér összege. 
Harari javasolta, hogy két részre bontható bár
mely amplitúdó járuléka a véges energiájú össze- 
gezési szabályokhoz [18, 2 2 , 23]. A Pomeranchuk 
amplitúdó állandó nagyenergiás viselkedést ad és 
alacsony energián a nemrezonáns háttérhez kap
csolódik. A nagy energiákon az energiával változó 
járulók Réggé trajektóriák kicseréléséből szár
mazik és az alacsony energiájú rezonancia-járulék
hoz kapcsolódik. Harari feltételezte, hogy a véges 
energiájú ősszegezési szabályok külön-külön érvé
nyesek a megfelelő két komponens-párra. Mindkét 
komponens pozitív definit, s ez nemcsak az (ala
csony energián nem rezonáns állapotok) — (nagy 
energián csak konstans Pomeranchuk járulék) 
kapcsolatot magyarázza, de megértjük miért csök
ken minden nagyenergiájú hatáskeresztmetszet rezo
náns állapotban [18, 23], A feltevés más kísérleti 
jóslatait is megvizsgálták és jó egyezést találtak 
a tapasztalattal [23, 24, 25], Például a pion- 
-nukleon szórási adatokat analizálták a megfigyelt 
amplitúdók olyan lineár kombinációiban, amik 
meghatározott izospin cseréknek felelnek meg, 
A zérus izospin cserének megfelelő amplitúdók tar
talmazzák a Pomeranchuk járulékot és rezonancia 
struktúrát mutatnak definit háttérrel. Egyes izo
spin cserénél nincs Pomeranchuk járulék és az 
amplitúdókat jól parametrizálják a rezonanciák 
háttér nélkül [25]. Az 5. ábra speciális esetet

mutat n N szórásban. Az 1 = 0 amplitúdóban 
jelentős a nemrezonáns háttér, míg az I  =  1 ampli
túdót jól fittelik a rezonanciák háttér nélkül.

Számos érdekes eredmény adódott a Horn— 
Schmid—Harari módszer [18] és az egzotikus 
rezonanciák hiányának kombinálásából [13, 26, 
27, 28, 29]. Adam Schwimmer második fajta egzo
tikus állapotokat használt és különösen figyelemre 
méltó példát hozott [29]. Vizsgáljuk az r\n° szó
rást. A két pszeudoskalár mezon páros töltés
konjugációnál. így CP = P és az összes negatív 
paritású állapotban negatív a CP, ami második 
fajta egzotikus állapotot jelent. Ha az egzotikus 
állapotok nem megengedettek, az rjn rendszer összes 
rezonanciájának pozitív a paritása. Ezek egyfor
mán hozzájárulnak az előre és hátraszóráshoz. 
Az stu nyelven előreszórás t o; hátraszórás 
u o. Felírjuk a két véges energiájú ősszegezési 
szabályt t ^  o és u ^  o értékekre, tehát előre és 
hátraszórásra. Bal oldalon az integrál értéke azo
nos, ezért a jobb oldalaknak is egyezniük kell. 
Ezek nagyon különböző kicserélési mechanizmu
soktól függenek (a 2c és 3c ábrák mutatják a 
helyzetet). Az előreszórási amplitúdót zárus izospin 
csere írja le mivel csak izoskalár objektum csato- 
lódhat az izoskalár rj részecskéhez. A hátraszórási 
amplitúdót izovektor objektum kicserélése repre
zentálja mivel a befutó előretartó rj a kifutó izo
vektor pionba csak egy izovektor objektum emisz- 
sziójával vagy abszorpciójával mehet át. így egy
értelmű megfelelésnek kell lenni a kicseréit izo
skalár és izovektor objektumok között. Az fn(N, t) 
és fn(N, u) előre illetve hátraszórási függvények 
egyenlősége független az N energiától. A két 
amplitúdó energiafüggését a kicserélt izoskalár és 
izovektor objektumok tömegei determinálják. 
Ezeknek azonosaknak kell lenni, Réggé nyelven 
degeneráltak a trajektóriák amiken az objek
tumok fekszenek.

Az f° és A2 mezonok trajektóriái dominálják 
a folyamatot nagy energián, s a két mezon tömege 
valóban közel degenerált [2 ]. A két mezont a 2 + 
nonett tartalmazza, de ebben egy másik f* izo
skalár mezon is van, ami elvben hozzájárulhatna 
az r]7i szóráshoz [2 ]. Ennek az izoskalár mezonnak 
nincs izovektor partnere ugyanolyan tömeggel, 
ezért Schwimmer argumentuma szerint az f* 
nem ad járulékot az r\n szóráshoz és így szétcsato- 
lódik az r/-tói és a piontól is. Hasonló analízis 
végezhető az X°?r —>- X°tt és rj7i —>■ X.°n folyama
tokra. Kiegészítő összefüggéseket kapunk az A2 
és f° csatolásairól pszeudoskalár mezonokhoz és 
az eredmények végül ugyanazok mint az SU(3) 
és magasabb szimmetriák vagy a kvark modell 
jóslatai.

A csatolásokból kiderül, hogy az f° és f* SU(3) 
szinglett és oktett keverékek ahol a keverés és a 
csatolások megegyeznek a kvark modell jóslatával 
vagy Okubo „nonett sémájával” [30], f* itt is 
szétcsatolt. Látjuk, hogy a paritással és töltés
konjugációval definiált második fajta egzotikus 
állapotok kizárása megjósolta zérus és egyes 
izospinű állapotok degeneráltságát, s ami még több,
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csatolásaikra a kvark modellel vagy szimmetria
sémákkal azonos összefüggések adódtak.

Szórásfolyamatok analíziséből és első fajta eg
zotikus állapotok kizárásából sok hasonló eredmény 
kapható [13, 27, 28]. Ezek az összefüggések nem 
annyira meglepőek mint Schwimmeré, mert az 
első fajta egzotikus állapotok az izospin és a hiper- 
töltés megengedett értékeit korlátozzák és az 
eredmények különböző izospinű és hipertöltésű 
állapotok csatolásaira jelentenek egyenleteket. 
Sokkal misztikusabb, hogy C és P korlátozása 
különböző izospinű állapotok tömegei és csatolásai 
között teremt összefüggéseket.

Az alacsonyan fekvő rezonanciák és nagy
energiás Réggé trajektóriák kapcsolata az egzotikus 
állapotok kizárásával (rezonancia és kicserélt ob
jektumként egyaránt) sok érdekes eredményhez 
vezet. Ezek ésszerű egyezésben vannak a kísérlet
tel és a magasabb szimmetriasémákból kapott elmé
leti eredményekkel. Bajok is vannak ám. Például 
barion-antibarion szórásban probléma adódott 
[26]. Ez legegyszerűbben A  A  szórásban látható 
[13]. A A  rezonancia izospinje s/ 2. Így 0 , 1 , 2 , 3 
izospin értékek szerepelnek mint rezonanciák és 
kicserélt objektumok. Mivel I  — 2 és 1 =  3 egzo
tikus, ezekkel az értékekkel rezonanciák nincsenek 
és két független összegezési szabályban (1 ) bal 
oldala eltűnik, például Q =  2 , Q =  3 teljes elekt
romos töltésű állapotban. A jobb oldali kifejezé
seknek szintén zérusnak kell lenni. Ezekhez csak 
I  =  0 és I  — 1 cserék adnak járulékot. A kettőnek 
kompenzálódni kell az /  =  2  és I  — 3 összegezési 
szabályokban. Mivel az I  =  0  és I  =  1 cseréből 
adódó járulékok két különböző lineár kombiná
cióban szerepelnek a két összegezési szabályban, 
így két inkompatibilis homogén feltételt kapunk 
a kétféle járulékra és az egyetlen megoldás a tri
viális, amikor minden eltűnik. Valamiféle egzotikus 
járuléknak így kell lenni a barion-antibarion szó
rásban. Ez nyitott és megoldatlan probléma.

Az Acsere(r, t) amplitúdó leírja a szórásfolyamat 
aszimptotikus viselkedését és szintén folytatható 
analitikusan a komplex síkba, olyan tartományokba 
is ahol a (2 ) közelítő egyenlőség nem érvényes. 
A Cauchy tétel alkalmazásában a (2 ) közelítő 
egyenlőséget a nagy körön vagy félkörön hasz
náljuk:

N N
f vn lm Acsere(r,í) d v ^ fn(N, t)=  J  vn lm A(v, t) dv .

0 0 (3)
A (3) összegezési szabályok mutatják, hogy a 

valódi A amplitúdó és az Mtsere nagyenergiás közelí
tés nemcsak nagy energiáknál érvényes, hanem 
bizonyos átlagértékben alacsonyabb energiáknál 
is. A momentumok közelítőleg egyenlők az alacsony 
energiájú tartományban. Nem világos „hogyan 
egyenlő” a két amplitúdó, hogy a közelítő (3) 
relációs teljesüljön a momentumokra. Megpróbál
ható a feltevés, hogy a (2 ) közelítő egyenlőség 
lokálisan minden energiára érvényes. A „lokális 
dualitás” feltételezése első pillanatban észnélküli 
dolognak tűnik, hiszen a kicserélési modell az 
energia sima függvénye, míg a fizikai amplitúdó

6. ábra. Dualitás diagramok, a) Mezon-mezon szórás.
b) Mezon-barion előszórás az s-csatornában, barion- 
antibarion annihiláció két mezonba a t-csatornában.
c) Mezon-barion hátraszórás. d) Barion-antibarion szó
rás, mutatja az egzotikus közbenső állapotok problé

máját

alacsonyenergiás viselkedése sok rezonanciacsúcsot 
tartalmaz. Igen, de az Acsere(r, t) függvény az 
összes parciális hullámot tartalmazza. Schmid [19] 
egy speciális esetben megmutatta, hogy Mcsere(r, t) 
parciális hullám-kifejtése rezonancia csúcsokat ad 
az egyes parciális hullámokban és ezek összeadva 
az energia sima függvényévé lesznek a teljes hatás
keresztmetszetben, lokális dualitás itt jó közelítés 
a kísérleti helyzethez. Veneziano [31] egy speciális 
esetben explicit zárt formulát hozott a szórás
amplitúdóra. Ez az összes tulajdonságot mutatja, 
analitikus, crossing-szimmetrikus, Réggé visel
kedésű nagy energián, rezonáns alacsony energián 
és duális. A Veneziano-modell tartalma még mindig 
nem világos, de nagyon sok vizsgálat történt érde
kes és meglepő eredményekkel.

A 6 . ábrán látható dualitás diagrammok [32, 
33] a közelítés sok vonását illusztrálják. Kvark 
modell diagrammokat látunk olyan reakciókra, 
amik vákuum kvantumszámú kvark-antikvark 
pár annihilációjával mennek. Az annihilációt jelzi 
egy kvark vonal, ami megfordul és visszafelé fut 
ki. Az egzotikus közbenső állapotok hiánya köz
vetlenül látható, ha „leszámoljuk” a kvark vona
lakat ezekben az állapotokban. Egyetlen kivétel 
a barion-antibarion szórás. A dualitást drámaian 
illusztrálja a diagrammok forgatása.

V. Kvark-modell spektroszkópia
Mivel a kvark modell az egyetlen ami leírja a 

megfigyelt multiplett struktúrát, természetes do
log, hogy ezt a modellt használjuk a hadron- 
spektrum finomabb részleteinek meglátásához és 
az adatok részletes rendszerezéséhez. A naiv kép
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ben a kvarkok nemreíativisztikusan mozognak egy 
nagyon mély és lapos potenciálvölgyben [1, 4, 10]. 
Megvizsgáljuk a legalsó nívót kitöltő állapotokat. 
A kvark egy triplett a belső szabadsági fokokban 
(.IB Y ) és y2 a spinje. A kvark-antikvark párnak 
kilenc belső állapota van és spinje zérus vagy egy.

A modell nonettekből álló mezonspektrumot 
jósol J  impulzusmomentummal. J  a zérus vagy 
egységnyi teljes spin és az L  pályaimpulzus
momentum csatolásának eredője. A paritás (—)i+1- 
• C =  (—l ) s + 1  a nonettek nem-ritka töltéskonju
gáció sajátállapotaira. A legalsó állapot L =  0  
s-állapot ami két nonettet ad J PC =  Q -  + és 1 
kvantumszámokkal. A következő gerjesztett álla
pot egy p-állapot (L =  1 ) és négy nonettet jósol 
J pc =  0 + + , 1++, 2 + + és l + ~ kvantumszámokkal. 
Ezek a jóslatok nagyon jó egyezésben vannak a 
tapasztalattal [2 ] amint a II. táblázat is mutatja.

I I .  táblázat

L---0 és L =  1 kvark-antikvark mezonállapotok

L s  yrc 1=1 - 4 7 = 0 7 = 0

0 0~+ 71 # V # °
1 1--- Q #*(890) Ü) 0

1 0 + + <5(960) #jr(1100) ct(750) £*(1070)
1 1++ Aj(1070) #*(1230) #(1280) ?

1 1 2+ + .4,(1310) #*(1420) /°(1260) /*(1515)
1 1+- B  (1220) #*(1320) ? ?

A következő állapotokban egy d-állapot és egy 
radiálisán gerjesztett s-állapot szerepelt. Van va
lami evidencia a magasabb állapotokra, de a kí
sérleti helyzet még mindig tisztázatlan.

A barionok sokkal komplikáltabb háromtest- 
rendszerek megoldatlan statisztikai problémával. 
Három triplett 27 belső szabadsági fokú állapotot 
ad. A permutációs szimmetria ezeket felhasítja és 
egy teljesen szimmetrikus dekuplettet, egy telje
sen antiszimmetrikus szinglettet és két kevert 
szimmetriájú oktettet kapunk [7]. Ezek éppen 
a barion állapotok osztályozásához használt SU(3) 
multiplettek. A spinek eredője y2 vagy 3/2, és a 
teljes L  pályamomentumhoz csatolva megkapjuk 
a J  teljes impulzusmomentumot. A paritás azon
ban nincs egyszerű összefüggésben L  értékével, 
mert két független pályaimpulzusmomentum van 
a háromtest rendszerben és ezek összecsatolása 
adja az eredő X-értéket. A kísérleti spektrum mu
tatja a várt oktett és dekuplett finomstruktúrát 
[2 ] amint a III. és IV. táblázatban látható.

A permutációs szimmetriát úgy is leírhatjuk, 
hogy a kvark spin és belső szabadsági fokait 6  

állapotban összefogjuk és így 216 állapotot kapunk 
a három-kvark rendszerre. Ezek felhasadnak egy 
teljesen szimmetrikus 56, egy teljesen antiszim
metrikus 20 és két kevert szimmetriájú 70 álla
potból álló csoportra. Ezek éppen az SU(6 ) csoport 
reprezentáció. Tudjuk, hogy ez a csoport sikeres 
volt a hadronállapotok rendszerezésében. A lég

i i / .  táblázat
Lehetséges SU(3) oktettek. A bizonytalan állapotok vagy 

kérdéses SU(3) besorolás mellett kérdőjel áll

jp N A V S

1/2+ 940 1115 1190 1320
1/2+ 1470 1750? 1610? —

3/2- 1520 1690 1660 1820?
1/2- 1550 1670 1670? —

5/2- 1690 1830 1770 1930?
5/2+ 1690 1815 1910? 2030?

I V .  táblázat
Lehetséges SU(3) dekuplettek. Jelölések, mint a III. 

táblázatban

JP A 2J s D

3/2+ 1240 1385 1530 1675
1/2- 1640 1770? — —

3/2 + 
7/2+

1690? 1660? —

1950 2030 —

alacsonyabban fekvő barionok sikeresen rendez
hetők a spinben és belső szabadsági fokokban tel
jesen szimmetrikus 56-ba, de így a térbeli hullám- 
függvény teljesen antiszimmetrikus ha a kvarkok 
fermionok. Közönséges vonzó erők esetén teljesen 
szimmetrikus térbeli hullámfüggvényt várnánk 
az alapállapotban. Ilyen szimmetrikus térbeli hul
lámfüggvényt használhatunk, ha a kvarkok para- 
statisztika szerint viselkednek vagy ha eddig nem 
ismert belső szabadsági fokuk van, amiben a 
barion hullámfüggvény antiszimmetrikus lehet. 
Mostanában a legnépszerűbb a szimmetrikus kvark 
modell, amiben feltételezik a teljes szimmetriát az 
ismert szabadsági fokokra [2 , 4]. Ebben a modell
ben X =  0 s-állapot a barion alapállapot, ami 56 
az SU(6 ) szimmetriában és egy y2 + oktettből és 
3/2+ dekuplettből áll, egyezésben a tapasztalattal. 
A következő gerjesztés L  — 1 ami y2~, 3/2~ és 
5/2_ állapotokat ad, szintén egyezésben a kísér
letekkel. A következő állapotokra X =  2  és X =  0  

értékeket várunk l/2 +, 3/2+, 5/2+ és 7/2+ kvantum
számokkal. Ilyenféle állapotokat úgy tűnik, talál
nak. A barionspektrum összesítését [2] a 7. ábra 
mutatja.

A megfigyelt hadronspektrum fitteléséhez hasz
nálták a harmonikus oszcillátor héjmodellt. Ez 
azonban többet mond azokról a fizikusokról, akik 
a számításokat csinálják, mint a kísérleti adatok 
szisztematikájáról. A harmonikus oszcillátor po
tenciál kényelmes a számolásban, mert kiterjed
ten használták a magfizikai héjmodellben, és a 
háromtest-problémában a tömegközépponti moz
gás szeparálása csak harmonikus oszcillátorra 
könnyű [34, 35]. A harmonikus oszcillátor nívói 
azonban egyenlő távolságúak váltakozó paritás
sal. A 7. ábrán mutatott megfigyelt barionspekt
rum egyáltalán nem így néz ki. Inkább Coulomb 
potenciálból származó spektrumhoz hasonlít mint 
a hidrogén atomnál, ahol a nívók távolsága nem 
egyenletes, hanem csökken növekvő gerjesztéssel
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7. ábra. A kísérleti barion szupermultiplettek spektruma 
a 2. hivatkozásból. A tömegskála a —1 ritkaságéi SU(3) 
szinglett, oktett és dekuplett részecskék közelítő tömege. 
Az összefüggő, szaggatott és pontozott dobozok valószínű, 
lehetséges és kétséges SU(3) multipletteknek felelnek meg. 
Az SU(3) multiplettek SU(6) 56 vagy 70 szupermulti-

plettekbe csoportosulnak L =  0, 1 vagy 2 értékkel

és a páros és páratlan állapotok degeneráltak. 
Speciálisan, az első gerjesztett nívón az első radiá
lisán gerjesztett s-állapot degenerált a p-állapottal.

A megfigyelt gerjesztett barion állapotok há
rom multiplettbe csoportosíthatók L  =  0, L — 1 
és L  =  2 értékkel. Az L =  0  gerjesztett multi - 
plett degenerált az L =  1 családdal és jóval az 
L — 2 alatt fekszik. Az L =  2  multiplett gerjesz
tési energiája a Coulomb potenciálhoz hasonlóan 
sokkal kevesebb mint az L =  1 multiplett ger
jesztési energiájának a kétszerese. Mezonokra a 
helyzet nem világos, a második L  — 0 multiplet- 
teket még nem lokalizálták. Vannak indikációk, 
hogy ezek az állapotok közelebb vannak tömeg
ben az L — 1 nívóhoz mint a gerjesztési energia 
kétszereséből adódna. Természetesen sem a har
monikus oszcillátor sem a Coulomb ponteciál nem 
szentesített. Ha az ember hisz a potenciálképben 
mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a Cou
lomb potenciál szingularitása az origóban elnyomja 
az alacsony impulzusmomentumú állapotokat és 
így lenyomja a radiálisán gerjesztett s-állapotot 
ami így degenerált a p-állapottal. A sima har
monikus oszcillátor potenciálban az első radiáli
sán gerjesztett s-állapot jelentősen magasabban 
fekszik. Az adatok jelezhetik — ha a potenciál
nak egyáltalán van jelentése — a völgy origó 
körüli élesebb viselkedését mint a harmonikus 
oszcillátornál, de lehet hogy nem olyan szingu
lárisán mint a Coulomb potenciál.

Olykor a kvark modellt úgy tekintik mint egy 
alapvető algebrai struktúra egyszerű reprezentá
ciója [1] fizikai kvarkok léte nélkül. Ebben a 
megközelítésben a harmonikus és Coulomb poten
ciálok algebrai szempontból nézhetők. A két po
tenciál véletlen degeneráltságait az SU(3) és 0(4) 
csoportok jellemzik. így megpróbálható a multi
plettek osztályozása a két csoport valamelyiké

nek a reprezentációival, mint kiegészítő kvantum
számokkal, az állapotok parametrizálásánál. Ezzel 
elkerüljük) a (harmonikus, vagy Coulomb poten
ciál fizikai képét. Jelenleg a kísérleti adatok elég
telenek ezeknek a megközelítéseknek a támogatá
sához. Gell-Mann és Zweig [36] szintén javasoltak 
egy független modellt ami beépíti az 0(4) csoportot.

A megfigyelt barionspektrum más szabályos
ságai eddig dacoltak minden magyarázattal. A 
barion multipletteket az SU(6 ) csoport 56 és 70 
dimenziós reprezentációiba soroljuk. Permutációs 
szimmetriában ezek teljesen szimmetrikusak illetve 
kevert szimmetriájúak. Azok számára akiket za
var ez az algebra a kétféle multiplettet a nem
ritka barionok spinjeivel és izospinjeivel jellemez
zük. A teljesen szimmetrikus 56-ban a 3/ 2 spinű 
rezonanciáknak csak s/ 2 lehet az izospinje és meg
fordítva. A kevert szimmetriájú 70-ben S =  3/ 2 

mellett I  — y2 és I  — 3/ 2 mellett S =  %■ S  =  I — 
=  !/> állapotok mindkét reprezentációban van
nak. A megfigyelt barion multiplettek két kate
góriában sorolhatók.

1. páros paritás, páros L  és teljesen szimmetrikus 
SU(6 ) 56,

2 . páratlan paritás, páratlan L  és kevert szim
metria SU(6 ) 70.

A pályaimpulzusmomentum és paritás korrelá
ciója nem triviális mert két független pályamo
mentum van. Lehet, hogy az összes eddig meg
figyelt alacsonyan fekvő rezonanciánál az egyik 
impulzusmomentum zérus míg a másik zérus, 
egy vagy kettő. Ez lehet az eset a mezon-barion 
szórásban gerjesztett rezonanciáknál, ha a ger
jesztési modell figyelembe veszi a dualitás diagram
mokat. Egy kvark párt nem érint a szórás a ba- 
rionban és ez a pár relatív s-állapotban marad.

Nehezebb megmagyarázni a permutációs szim
metria és az impulzusmomentum, paritás közötti 
korrelációt. Statisztikai argumentum használható 
lenne, hogy az alapállapotot teljesen szimmetrikus
nak követeljük és kizárjuk a 70 reprezentációt. 
Azonban az olyan gerjesztett állapotok amikben 
egy kvark magasabb nívóra gerjesztődik míg a 
másik kettő a legalsó nívón marad, lehetnek tel
jesen szimmetrikusak vagy kevert szimmetriá
júak. így az 56 és a 70 multiplettek is megjelen
nének ilyen gerjesztésekre. Az L — 1 56 a harmo
nikus oszcillátor héjmodellben kidobható mag
fizikai analógiával [35] mint a „tömegközépponti 
mozgás hamis állapota”. Nincs azonban egyszerű 
mód az i  =  0 és i  =  2 70 multiplettek eliminá
lására. Dinamikai modellek persze kitalálhatók 
ad hoc kvark-kvark kölcsönhatással és így meg
kapjuk ezeket a regularitásokat. Például a har
monikus oszcillátor potenciál csak relatív s-álla- 
potban ható maradók két-test kölcsönhatással 
lenyomná a maximális térbeli szimmetriájú álla
potokat, különösen az L =  0 állapotokat, egyezés
ben a jelenlegi adatokkal. Természetesen sokkal 
több adat szükséges, hogy ad hoc vonásokkal teli 
részletes modelleket megfelelően ellenőrizzünk. 
Ha teljes a szabadság a potenciál és a maradék 
kölcsönhatás megválasztásában és csak négy nívót
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kell fittelni akkor bizony az egyezés nem túlságo
san meggyőző. Ezért sokkal több kísérleti adatra 
van szükségünk a hadronspektroszkópia meg
értéséhez.

Nagyon lenyűgöző ahogy a kvark modell jós
lataihoz hozzásimul a megfigyelt hadronspektrum. 
Még azok az emberek is akik nem hittek a kvarkok- 
ban más modelleket kerestek, amik valahogy 
kvark modell-eredményeket adnának fizikai kvar- 
kok nélkül. Mindez teljesen nyílt kérdés lett az 
A 2  rezonancia felhasadásának a megfigyelésével 
[2, 38]. Azt találták, hogy a 2+ nonettbe gyönyö
rűen besorolható A2  tulajdonképpen dublett és 
a kísérleti evidencia egyre inkább két 2 + állapo
tot jelez. A kvark modellben nincs két 2 + állapot 
egységnyi izospinnel ilyen közel egymáshoz. A 
magasabb szimmetriasémák (mint SU(6 )) sem 
tartalmaznak ilyen dublettet. Még akkor is sok 
felfedezetlen állapotnak kell lenni ha a két állapot 
degeneráltsága véletlen, hiszen legalább egy má
sodik SU(3) oktettet várunk. Vagy az egész 2 + 
nonett dublettekből áll, vagy a többi 2 + állapotot 
máshol találják vagy hamarosan tanúi leszünk az 
SU(3) szimmetria nagyon erős megsértésének. 
Csak a kísérletek válaszolhatnak.
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INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSMÉRÉSEK METEOROLÓGIAI 
MŰHOLDAKKAL

Koppány György 
Országos Meteorológiai Intézet

A meteorológiai műholdak által készített felhő- 
képek jól használhatók a színoptikai objektumok 
(frontok, ciklonok, különböző felhőrendszerek stb.) 
analízisére. Kevésbé ismert azonban a meteoro
lógiai műholdak alkalmazásának egy másik fontos 
területe, ez pedig az infravörös sugárzásmérés. 
Ezeket a méréseket is föl lehet használni színop
tikai célokra, mégpedig többféle módon. Először 
is adatokat szolgáltatnak a felhőzet eloszlásáról 
mind éjjel, mind nappal. (Televíziós képet csak 
nappal tudnak készíteni a műholdak.) Másodszor 
fölhasználhatók a felhők magasságának megbecs
lésére mind éjjel, mind nappal.

Ha a talaj, vagy felhő felszínének kisugárzásáról 
akarunk adatokat kapni, akkor először is alkal
masan kell megválasztani a sugárzásmérés hullám
hosszát. Az infravörös tartományban (a földi 
tárgyak kisugárzása itt a legerősebb a Wien-féle 
eltolódási törvény szerint) a vízgőz és a szén
dioxid meghatározott hullámsávban erősen elnyelő 
(1. ábra). Bizonyos hullámhosszokon viszont, így 
pl. a 8  — 1 2  p sávban az elnyelés minimális, ezért 
ezt a sávot „légköri ablaknak”, másképpen víz
gőz- vagy infravörös „ablaknak” is szokták nevezni.

A TIROS közepes felbontású kamerája, ill. 
infravörös sugárzásmérője (MRIR =  Medium Re-
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solution Infrared Radiometer) olyan filmmel is 
föl volt szerelve, amely a „légköri ablakban”, 
azaz 8  — 12 fi-on érzékeny. Ugyanígy a későbbi 
meteorológiai műholdak, az ESSA, Nimbus és 
Kozmosz is mérték az infravörös kisugárzást. 
Ezért éjjel-nappal használni lehet a felhőzet meg
figyelésére (1 ).

A magas, vastag felhők felső felszíne (EEE) 
hideg, ezért csak kevés energiát sugároz ki; az 
alacsony felhők és a felhőtlen területek — kivéve 
a hideg, hóval borított felszint —, melegebbek és 
több energiát emittálnak. Így a műholddal mért 
sugárzási energia többé-kevésbé az alatta levő 
felhőfelszín hőfokának mérője. Mivel pedig a hő
mérséklet a légkör bármely magasságában aero- 
lógiai mérésekből közelítőleg ismeretes, ezért a 
műhold mérése felhasználható a EEE hőmérsék
letének megbecslésére és ebből annak magasságára 
való következtetésre.

Bár az MRIR a fenti célokra jól alkalmazható, 
kevésbé használható a felhőrendszerek tanulmá
nyozására a kicsiny felbontás miatt. Emiek a 
nehézségnek a kiküszöbölésére a Nimbus I. nagy 
felbontású infravörös sugárzásmérőt (HRIR =  
=  High Resolution Infrared Radiometer) vitt 
magával. Ez a sugárzásmérő viszont a 3,4—4,2 f i  

sávban érzékeny, ezért leginkább éjjel használ
ható, mivel ebben a sávban nappal a visszavert 
napsugárzás keveredik a földi kisugárzással.

A nagy felbontás miatt a felhőrendszerek köny- 
nyen felismerhetők. A HRIR képen a „fényes” 
területek megfelelnek a hideg sugárzó források
nak, a kép tehát ugyanúgy elemezhető, mint a 
TV képek, amelyeket a műholdak készítenek.

Az infravörös képen a sugárzásmérések kvalita
tív fényesség árnyalatokban fejeződnek ki. De a 
műhold számszerű méréseit fölhasználhatjuk a 
EEE magasságának megbecslésére. Így pl. egy 
frontális felhősávban a mért leghidegebb felszíni 
hőmérséklet kb. 235 K° volt, ami megfelel pl. 
a 40° N szélességeken 9 km magasságnak, átlagos 
hőmérséklet eloszlást tételezve föl.

A kvantitatív mérésadatokat vagy közvetlenül 
K fokokban adják meg (2), vagy Langeley *
• min- 1  • 10-3, ill. watt • m - 2  egységekben (3, 4). 

Nem célunk itt elmélyedni a számítástechnika 
részleteiben, csak vázoljuk a problémát.

1. ábra. A vízgőz és a széndioxid elnyelőkópessége a kü
lönböző hullámhosszokon

Ismeretes, hogy a Planck-féle törvény értelmé
ben a testek kisugárzása egyrészt a test hőmérsék
letének, másrészt a sugárzás hullámhosszának 
függvénye. Ha fölveszünk egy olyan koordináta- 
rendszert, amelynek abszcisszája a hullámhossz, 
ordinátája a sugárzás intenzitás, akkor a Planck- 
féle függvényt egy görbesereggel ábrázolhatjuk, 
minden hőmérsékleti értéknek egy-egy intenzitás
görbe felel meg. A görbe alatti területet integrá
lással számíthatjuk ki, és ez kifejezi a kisugárzás 
összegét. A kisugárzott összenergiát a Stefan — 
Boltzmann-féle törvény írja le abszolút fekete 
testekre vonatkozóan:

E — a • jP4 (1)

ahol a =  8,26 • 10- 1 1  Ly * min- 1  • fok-1, T  a ki
sugárzó test hőmérséklete, abszolút fokokban.

A műholdak által mért nyers adatokat ezek 
alapján a következőképpen kell átalakítani. A 
TIROS-II. 5 csatornás sugárzásmérőt hordozott, 
ebből két csatorna a fölfelé irányúló infravörös 
sugárzás mérését végezte, egyik a „légköri ablak
ban”, 8  —  1 2  fi-on, az effektiv kisugárzási hőmér
séklet meghatározására, a másik egy szélesebb 
sávban, 7—30 fi-on (5). Ez utóbbi a teljes földi, 
hosszúhullámú kisugárzás mérésére szolgált. Hogy 
a mérésekből megkaphassuk a felszíni hőmérsék
leteket és a teljes fölfelé irányúló fluxust, az ada
tokat át kell alakítani. Az átalakítás alapja az volt, 
hogy kiszámították a fajlagos spektrális intenzi
tást az egész infravörös sávban. A 7—30 fi-os 
csatornára tapasztalati összefüggést találtak, amely 
nek segítségével a mért értékek átszámíthatok 
teljes intenzitássá, a számítási módszer hibája 
mindössze 2 %-ot tesz ki (6 ). A 8  —  12 fi-os csa
tornában meghatározták az ózon és a vízgőz 
hatását különböző légköri modellekre, és olyan 
görbéket szerkesztettek, amelyeknek segítségével 
a mért értékekből közvetlenül meghatározható a 
felszíni hőmérséklet. Ha azonban a légoszlop víz
gőztartalma nem ismeretes, a vizsgált felszín
hőmérséklet hibája szélső esetben elérheti a 1 0  

fokot is. A 8  — 1 2  p-on mért és korrigált adatokat 
összehasonlították különböző állomások hőmér
sékletével felhőzetlen területeken. A műholdas 
adatok az állomáson mért adatoktól legföljebb 
3 —5 fokkal tértek el.

A Nimbus nagyfelbontású infravörös sugárzás
mérője (HRIR) 3,7—4,2 fi sávban mér. Föltéte
lezve, hogy a kisugárzó testek abszolút fekete 
testként viselkednek, a Stefan—Boltzmann tör
vény segítségével meghatározható az effektiv hő
mérséklet. Az effektiv kisugárzáshoz tartozó hő- 
mérsékleti értékeket a NASA (=  National Aero
nautics and Space Adminisztration) táblázatba 
foglalta (7).

Az eddigiekben vázoltuk a műholdakkal tör
ténő infravörös sugárzásmérések néhány alapvető 
elvi problémáját. A gyakorlatban eddig elért 
eredmények a következők: A TIROS-II, infra
vörös sugárzásméréseit elemezték az USA felett 
áthaladó pályán, összehasonlítva a TIROS-II.
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televíziós képeivel és más meteorológiai adatok
kal. Azt találták, hogy a sugárzásadatok világo
san megmutatják a közepes és magas, sűrű felhő
takarók nagyméretű rendszereit mind nappal, 
mind éjszaka (2 . ábra). Ismerve a hőmérséklet 
vertikális és horizontális eloszlását, a felhőrend
szerek felső felszínének magasságára hasznos meny- 
nyiségi becslések végezhetők. Ahol a [borultság 
kicsiny, a mérések nem tudják megkülönböztetni 
a felhőket a derült területtől, de nappal, amikor 
a tv-képek is rendelkezésre állnak, a mérések jól 
megmutatják, hol alacsonyak a felhők (2 ).

Ismeretes, hogy az altrostratus, stratocumulus 
és nimbostratus felhők többnyire átlátszatlanok, 
azaz a felhő belsejéből eredő kisugárzás nem buk
kan fel a felhő tetején. Ezért a világűrbe kisugár
zott energia az ilyen felhő felszínéhez közeli vé
kony rétegből származik. A cirrusok ellenben dif- 
fúzabb közegek, ezért a felhő belsejéből származó 
sugárzás hozzájárul a FFE kisugárzásához. Ha 
a cirrus vékony, ez nem okoz problémát. De ha 
a cirrus vastag, lényeges hozzájárulást jelent a 
felhőből eredő sugárzás.

Ugyancsak a TIROS-II. sugárzásméréseinek 
elemzéséből Krishna Rao és J. S. Winston (8 ) a 
következő konklúziókat vonták le. A felhőmagas
ság megbecslésének pontossága korlátozott még 
akkor is, ha a vízgőz és ózon sugárzás elnyelését 
figyelembe vesszük. Az alacsony felhőkre (3 km 
alatt) a becslés túl nagy magasságokat ad. A ma
gasabb felhőkre, ahol cirrus is jelen van, a becslés 
túl alacsony értékeket ad, de legalább jelzi a 
minimális magasságot.

A felszíni hőmérsékletek megbecslése legjobbnak 
mutatkozott a derült, száraz és kontinentális 
területeken. A Mexikói-öböl vízhőmérséklete a 
műholdról mérve jóval alacsonyabb volt, mint 
a hajóról mérve, bár a levegő száraz volt.
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2. ábra. Az effektiv hőmérséklet eloszlása 1960. novem
ber 23-án 18.05—18.15-kor, K fokokban a TIROS—II. 
mérései alapján. A szaggatott-pontozott vonalak azokat 
az izotermákat jelölik, amelyek a megfigyelt területsáv 
szélére estek. Az M és H betűk a meleg, illetve hideg kö
zéppontokat jelzik. A frontok helyzete a 18.00 GMT talaj 
menti analízisnek felel meg. (S. Fritz és J. S. Winston 

nyomán.)

A hófelszín fölötti igen gyenge sugárzást és a 
nagyon magas felhők sugárzását nem lehet meg
különböztetni. A naponkénti sugárzásmérés és a 
tv-felhőképek együttes felhasználása lehetővé te
szi a hófelszín azonosítását. A felhő ui. elmozdul, 
a hótakaró nem.

M. Weinstein és V. E. Suomi az Explorer VII. 
sugárzásmérései alapján készült hosszúhullámú 
kisugárzási térképeket elemezték és összehason
lították a megfelelő nephanalízisekkel és front
analízissel (3).

J. S. Winston és Krishna Rao a hosszúhullámú 
kisugárzás planetáris méretű változásait vizsgál
ták a TIROS-II. mérése alapján, mégpedig az 
1960. november és 1961. január közötti időszakra 
(9). Összehasonlították a kisugárzás félgömbi tér
képeit a 700 mb-os cirkuláció félgömbi változásai
val. A legnevezetesebb jelenség a hosszúhullámú 
kisugárzás éles csökkenése volt, amely a nyugati 
áramlásnak a szubtrópusra való behatolását kísérte 
ahol előzőleg anticiklonok uralkodtak. A földi ki
sugárzás csökkenése a szubtrópuson (40° N-tól 
délre) természetes következménye a nyugati áram
lás behatolásának, hiszen az utóbbi azt jelenti, 
hogy a planetáris frontálzóna a mérsékelt övről a 
szubtrópusok felé tolódott. Így a szubtrópusokon 
uralkodó anticiklonális helyzetet felhősebb idő
járás váltotta fel. Kevésbé egyszerű a magyará
zat a kisugárzásnak a mérsékelt övben mért 
csökkenésére (40 — 50° N). A planetáris frontál
zóna délre tolódásával ui. itt a felhőzetnek álta
lában csökkennie kell. A felhőzet csökkenését azon
ban túlkompenzálja a sarki hideg levegő előnyo
mulása és aszárazföldeken megnövekedett hótakaró.

A kisugárzás átlagos szélességi profilját is meg
adták a nov.— jan. közötti egész időszakra. A ki
sugárzás maximuma a 2 0  °N és 2 0  °S közelében 
van, a magasabb szélességek felé mindkét fél
gömbön csökken a kisugárzás, ugyanígy az Egyen
lítő felé haladva is [lásd (9)-ben a 13. ábrát].

Az utóbbi években jelentős figyelmet fordítot
tak a légköri hőforrások kérdésére, amelyek az 
általános cirkulációhoz szükséges energiát adják. 
V. E. Suomi és W. C. Shen az Explorer VII. mű
hold sugárzás méréseit dolgozták fel, hogy meg
határozzák a légkör felső határán a világűr felé 
irányúló infravörös sugárzást (10). Ez egyenértékű 
a nettó kisugárzással, mivel az Explorer VII. 
560 — 1090 km magasságban keringett.

Miért fontos az általános cirkuláció szempont
jából a kisugárzás eloszlása? Lorenz (1955) kimu
tatta, hogy ha a horizontális homogén légkör 
egyenlőtlenül melegszik vagy hűl, a rétegzés 
felborul és a potenciális energia egy része, az ún. 
hasznosítható potenciális energia kinetikussá ala
kul át. A hosszúhullámú kisugárzás mindenütt 
hűti a légkört, de némely területen erősebb a 
hűlés, mint másutt. A különböző lehűlés a hőmér
séklet horizontális gradiensének növekedéséhez 
vezet, mivel a lassabban hűlő terület aránylag 
melegebb marad.

Az említett szerzők a kisugárzásnak azon egyen
lőtlenségeit vizsgálták, amelyek egy-egy szélességi
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A hasznosítható potenciális energia örvény-komponensének 
termelődése.

Szerzők Energia term. Szélességi
erg. cm-2 sec-1 öv Megjegyzés

Wiin (Nielsen 
és Brown)
(1962)

Clapp (1961)

Suomi és Shen
(1963)

3500 20 —90°N Összmelegedés
(jan.)

+  174; +382  

+  580

30 — 60 °N 
0 - 6 0  °N 

30 — 50 °N

Hőegyensúly 
(dec.—febr.)

Infravörös 
hűlés (dec.— 
ápr.)

övön belül különböző délkörök mentén következ
nek be, vagyis amelyek a hasznosítható potenciális 
energia örvény-komponensének a termelődését 
(vagy csökkenését) idézik elő. A vizsgálat a 
30—50°N és 40—180°W közötti területre és 
1959. dec. és 1960. ápr. közötti időszakra terjedt ki.

A hasznosítható potenciális energia örvény
komponensének a termelődése akkor pozitív, ha 
a relatív melegedés és a hőmérséklet eloszlás között 
pozitív a korreláció. Más szóval a HPE örvény- 
komponense akkor termelődik, ha a meleg terü
leteken aránylag lassú, a hideg levegőben gyorsabb 
a lehűlés. A különböző szerzők — a táblázatunk 
szerinti — elég eltérő eredményeket kapták.

A magyar meteorológiai szolgálat most kapcso
lódik be a műholdas sugárzás mérések kutatásába.

A mérésadatokat előreláthatólag a moszkvai 
központból kapjuk majd meg. Remélhető, hogy 
legközelebb e témában már saját első eredményeink
ről is beszámolhatunk.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

Bukovszky Ferenc
Egyetemi Kollégium, Fizikai Tanszék, CAPE COAST, Ghana

KÍSÉRLETEK RÚDINGÁVAL

Az 1968 — 69-es tanév elején tartott tanszéki értekez
letünk egy elnökből (ghánai) és három tagból (ghánai, 
indiai és magyar) álló előkészítő bizottságot küldött ki 
azzal a feladattal, hogy készítsen elő vizsgakérdéseket 
a harmadéves hallgatók tanévvégi gyakorlati vizsgájá
hoz. Abban egyeztünk meg, hogy mindegyikünk elkészíti 
a maga, legalább négy kérdést tartalmazó, egyéni javas
latát és azt a bizottság (önmagunk) elé terjesztjük meg
vitatás és az elfogadott anyag egybehangolása végett. 
A kiküldő értekezlet feltételeket szabott. A kiadandó 
kísérlet ne legyen a szorgalmi idő alatt laboratóriumi 
gyakorlatokon elvégzett kísérlet megismétlése. Lehet új, 
de nem valami meglepően új, kísérlet, vagy pedig egy 
már elvégzett kísérletnek kibővített változata. Színvo
nalát és terjedelmét illető kikötés, hogy négyórai munká
val a közepes hallgató is elfogadható eredményt tudjon 
elérni. További feltétel, hogy a kísérlet ne legyen műszer- 
igényes. Úgy kell megtervezni, hogy helyi műhelymunká
val és esetleges kölcsönzésekkel több, szükség szerint 
20—40, példányt is ki tudjunk állítani. Ezek a feltételek 
erősen leszűkítették a válogatási lehetőségek keretét.

Visszaemlékeztem azokra az egyszerű, érdekes és tanul
ságos kísérletekre, amelyeket valami három évtizeddel 
ezelőtt végeztünk a kőszegi leánygimnáziumban Arató 
István igazgatóval; majd jóval későbben, mondjuk egy

évtizede, a Bp. Műszaki Egyetemen egy tudományos diák
körrel és amivel ez a diákkör pályadíjat nyert. Ezek 
felújítása és kiegészítése alább ismertetendő, elfogadott, 
javaslatom. Az 1 pontban leírt kísérlet szerepel a hallga
tók elsőéves gyakorlatain, a 2 és 3 pont tartalmazza a 
kiegészítéseket. A hallgató választása szerint vagy fel
veszi az 1 kísérlet adatait és kielemzi a 2 pontban foglal
tak szerint, vagy pedig elvégzi a 3 pontban leírt kísérle
tet. Ez a követelmény nem látszik túlzottnak, minthogy 
40%-os eredménnyel már átmegy a vizsgán a hallgató. 
A feladat másrészt alkalmat ád a jobb hallgatónak képes
ségei bemutatására, a tanárnak pedig szélesebb spektru
mot biztosít az elbíráláshoz.1

1. A lengésidő grafikonja és g meghatározása

A kísérleti berendezés fő darabja egy kb. 130 cm hosszú, 
1 cm átmérőjű hengeres vasrúd egy rajta tetszésszerinti 
helyen csavarral megrögzíthető lengő fejjel (1. ábra).

1 Az 1 pontbeli kísérlet általában ismert, leírása sok 
tankönyvben megtalálható. Lásd pl. Newman és Searle, 
The General Properties of Matter, V. kiadás, London, 
1965, 2 2 -2 4 . o.
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Az inga megfelelő konzolra helyezve az ék alkotta tengely 
körül lenghet. Stopperóra és mérőszalag, vagy kateto- 
méter tartozik még a berendezéshez.

0 <  x <  l különböző értékek mellett 5 foknál nem 
nagyobb kilengési amplitúdókkal mért lengésidőket 
tartalmaz az 1. tábla és 2. ábra. Minden egyes «-értékhez 
egyenként 50 lengésből álló 3 — 3 sorozatot mértem. Ezek 
összege, 150 T, áll a tábla 2 oszlopában, a 3 oszlop ebből 
számított átlagértékeket tartalmaz. Az x távolság leolva
sásához megfelelő műhelyberendezés birtokában cm/mm 
skálát lehet bevésni a henger egyik alkotójára. A tényle
gesen használt rudinga adatai

l =  129,8 cm ~  1,3 m 
M  =  795 gramm~ 0,8 kg

1. táblázat

x , cm 150 T , sec T, sec

1,0 278,6 1,86
9,9 270,8 1,81

14,5 267,2 1,78
20,4 262,9 1,75
29,2 261,0 1,74
38,0 267,7 1,79
45,6 289,2 1,93
52,4 337,4 2,25
56,2 397,2 2,65
61,8 744,6 4,30

A tengellyel nem igen lehet a tömegközéppontot 3 cin
nél kisebb távolságra megközelíteni, mert elromlik a 
rendszer stabilitása, h 0-nál a rúd közömbös egyen
súlyi helyzetbe kerül, T -*■ oo. Nyilván nem szükséges 
a méréseket a „túloldalon” levő tengelyhelyzetekre el
végezni, a 2. ábra görbéjének jobboldali ágát szimmetri
kus átmásolással kaphatjuk meg.

A 2. ábra jellegzetes görbéje érdekes adatokat szolgál
tat. Messük a görbét „vízszintes” vonallal úgy, hogy négy 
metszéspontot kapjunk: A, B, G, D. Az ezekhez tartozó 
tengelyhelyzeteknél ugyanaz a lengésidő, esetünkben 
T , =  1,8 sec. Ismeretes az inga elméletéből, hogy ezek 
közül két-két nem szimmetrikus pont távolsága az ugyan
csak rl \  lengésidejű fonálinga hosszát «3?, adja. Ezt nevez
zük a fizikai inga, így a rúdinga, ekvivalens hosszának, 
vagy redukált hosszának. Grafikonunkból =  80 cm 
és adatainkkal a>

g =  4ji2 -pjA — 975 cm /sec2

2. ábra

Ha nem akarjuk előrelátni az itt felhasznált össze
függést, akkor grafikonunkat kombináljuk az egyszerű 
fonálinga T  — l görbéjével (szaggatott vonal). A két 
görbe közös metszéspontja, E,T£2 =  87 cm-ben adja meg 
a rúd végénél levő tengely körül lengő rudinga ekvivalens 
hosszát. A lengésidő most T,, =  1,87 sec és

g =  4ji2 ™  =  982 cm/sec2

A valóságos érték a fent kapott két érték között van. 
Itt CAPE COAST-ban a tengerparton vagyunk, közel 
az egyenlítőhöz és

g — 978 cm/sec2
Mint alább a 3. pontban látni fogjuk, az ekvivalens hossz 
közvetlen kísérlettel magán a rúdingán meghatároz
ható.

2. STEINER tétele

A fizikai inga ismert lengésidő képletéből

T  =  2ti 1/  ~ ~rj M  g h
ahol I  a tehetetlenségi nyomatékot, M  az inga tömegét, 
g a nehézségi gyorsulást, h a tengely és tömegközéppont 
távolságát jelenti, kapjuk — különválasztva az állandó 
és változó mennyiségeket

l v  111
1 táblánk adataival és (1) összefüggéssel megvizsgál

hatjuk, hogyan változik a tehetetlenségi nyomaték a 
tengely helyzetének párhuzamos eltolásával. Az előzőek
ből tudjuk, hogy amikor a tengellyel a tömegközéppont-
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Ha most már (2) egyenletet megszorozzuk a (3) tényező
vel, a tehetetlenségi nyomaték

I  =  1,12.106 g . cm2 * +  800 g . h2
=  J , +  M . h2 (4)

kifejezést kapjuk. Ez pedig STEINER  tétele a vizsgált 
konkrét esetben.2

Nem lesz nehéz felismernünk I 0, a tömegközépponton 
áthaladó párhuzamos tengelyre vonatkozó tehetetlenségi 
nyomaték, kifejezését. Kézenfekvő, hogy ezt az inga 
tömegével és hosszával próbáljuk felírni, a homogenitás 
elvét alkalmazva, így

I„ =  ß . M . I2
Ebből

/? = 1,1 2 .10e g . cm2 
8.102g . 1,32. 104 cm2 0,0828 1

12

vagyis kb. félszázalékos hibával megkaptuk az ismert

I o= vűm . t

eredményt.

Alkalmazásul írjuk fel a tehetetlenségi nyomatékot 
a rúd végén elhelyezett tengelyre

/  =  /„ + M . h2 = i - . M . I2

hoz közeledünk, a lengésidő végtelenné válik. Ezért 
a V mennyiség különös figyelmünket igényli a tömeg- 
középpont közelében.

Ennek birtokában pedig kiszámíthatjuk a tefheletlen 
rúdinga ekvivalens hosszának elméleti értékét. Definíció 
szerint

2. táblázat

x, cm lt, cm T , sec V, sec2 cm

i 6 3 ,9 1 ,8 6 2 2 2
9 ,9 5 5 ,0 1 ,8 1 1 8 0

1 4 ,5 5 0 ,4 1 ,7 8 1 5 9
2 0 ,4 4 4 ,5 1 ,7 5 1 3 6
2 9 ,2 3 5 ,7 1 ,7 4 1 0 8
3 8 ,0 2 6 ,9 1 ,7 9 8 6
4 5 ,6 1 9 ,3 1 ,9 3 7 2
5 2 ,4 1 2 ,5 2 ,2 5 6 3
5 6 ,2 8 ,7 2 ,6 5 61
6 1 ,8 3 ,1 4 ,3 0 5 7

6 4 ,9 0 ,0 OO 5 6

Folytonossági meggondolásokból V mennyiség keresett 
határértéke megállapítható és 56 sec2'cm-nek adódik. 

A 3. ábra másodfokú parabolának

V =  F 0 +  a • h2

mutatja a V(h) függvényt és a konstansok értékeit is 
szolgáltatja, amelyekkel az egyenlet most már konkréten 
így írható

V — 56 sec2 cm +  - . h2 (2)25 em

Ellenőrzésül kiszámítjuk fenti egyenletből a 

h ■ 10, 40, 50 cm
-hez tartozó

V =  60,120,156 sec2 cm

értékeket. Az így meghatározott P, Q, R  pontok a kísér
leti görbén sorakoznak. A továbbiak céljára meghatároz
zuk még A  konstans értékét

A  =  - 2.104 din (3)

T = M . (j . h

2 Az angol nyelvű irodalomban „párhuzamos tengelyek
tétele”, vagy „áthelyezési tétel” néven ismert. Steiner
nevével csak németből fordított könyvben találkoztam.

2.84



.Ebből pedig
.M .P

3  = M - h — — 86,5 cm

M -2
Ami elég jól egyezik 1 pontbeli kísérleti eredményünkkel.

Az ekvivalens inga hossza

Az ekvivalens hosszat közvetlen kísérlettel meghatároz
zuk. Az eredeti rúdingát kiegészítjük egy vele egyenlő 
tömegű, tengelye mentén kifúrt, a rúdon eltolható és 
tetszőleges helyen megrögzíthető fémhengerrel (4. ábra). 
A tengely az egész kísérlet folyamán a rúd végében, pl. 
.1-ban van, «-et a teher elcsúsztatásával változtatjuk. 
A rúd és teher tömegyenlősége nem lényeges, de leegy
szerűsíti a vizsgálatot. A továbbiak számára a 3. táblában 
rögzítünk néhány adatot.

3 .  t á b l á z a t

test tömegközéppont tengely-tömegkp
távolság

tehetetlenségi
nyomaték

R ú d i
1 • M  ■ F

2 3

T e h e r ^ 2 * M  ■ « 2

K o m b i n á l t  in g a 0 h  =  2 *  +  l  
4

M
2  +  ^x ")

A kombinált inga lengésideje az ismert összefüggés 
szerint

T  =  2 n ^  M . g . h
l- +  3d"2 
2 x +  l ( ö )

Első dolgunk a lengésidő vizsgálata x függvényében. 
Minden egyes teher-helyzetnél («), ismét 3 — 3, egyenként 
50 lengésből álló sorozat idejét mértem, ezek összege 
szerepel a 4. táblában.

Jjjf= 86 cm, amivel és a hozzátartozó T  =  1,86 sec lengés
idővel

471=
9 =  rm — 977 cm/sec2

A görbének kifejezett minimuma van 35 cm körül. 
Keressük ezt meg. A lengésidő (5) képletében szerepel

/(®) l2 +  3«-* 
2  x  l

függvény. Ennek

df(x)
dx

4 .  t á b l á z a t szélsőérték-feltétele

x, cm 150 T, sec

0 2 7 9 ,2
7 ,6 2 6 5 ,3

1 1 ,0 2 5 8 ,5
2 0 ,3 2 5 2 ,0
3 0 ,6 2 4 8 ,4
4 1 ,8 2 4 9 ,1
5 2 ,8 2 5 3 ,6
6 0 ,9 2 5 8 ,6
7 0 ,3 2 6 5 ,3
7 9 ,4 2 7 3 ,0
8 9 ,5 2 8 3 ,0

1 0 1 ,0 2 9 4 ,2
1 2 5 ,3 3 1 9 ,0

A keresett összefüggést az 5. ábra adja; x =  0 a terhelet
len rúdingát jelenti. Megállapítjuk azt az «-értéket, amely
nél a lengésidő megegyezik a terheletlen rúd lengésidejé
vel. Ebben a helyzetben a teher nem befolyásolja a rúd 
lengését, együttleng vele. Más szóval ez a különleges 
«-érték az ekvivalens hosszat jelenti. Grafikonunkról véve

«„ =  34,3 cm; h0 =  49,65 cm; 150 1 \  =  249 sec

eredményekre vezet, az «„, 150 T n koordinátájú P  pont 
pedig — újabb megnyugtató jelként — szépen illeszkedik 
az 5. ábra görbéjéhez.3

Az eredményeket a hallgatóktól is megkívánt milli
méter — tizedmásodperc pontossággal adtam meg. 
Néhány más pontatlanság is megbújik az előzőekben. 
Pl. a rúdat és terhet egyformán 800 grammra terveztem 
és a műhely így is szállította. Valójában kisebb, 5, ill. 
2 grammos eltérés van az előírt névleges értékhez képest. 
Ezenkívül M  • «2-nek vettem a teher tehetetlenségi 
nyomatékát, vagyis elhanyagoltam a tehernek a saját 
tömegkp-ján áthaladó párhuzamos tengelyre vonatkozó 
tehetetlenségi nyomatékát. Ugyancsak figyelmen kívül 
maradt az inga tengelyét adó „fej” tehetetlenségi nyoma- 
téka is. Úgy látjuk azonban, bogy ezek az elhanyagolások 
nem zavarják meg a kísérlet lényeges mondanivalóját.

3 A 3. pontbeli feladathoz hasonló elméleti feladatokat 
találunk különböző tankönyvekben. Lásd pl. Newman 
és Searle i. m. 48—49. o. Valójában innen származik 
ennek a kiegészítésnek az ötlete.
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2. ábra. Váltóáramok jellemzőinek demonstrálása 4. ábra. Hertz-kísórletek bemutatása

A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK XII. ORSZÁGOS ANKÉTJA ÉS 
FIZIKAI ESZKÖZKIÁLLÍTÁSA
1969. április 10 —12.

1. ábra. Fáziskülönbség demonstrálása kétsugaras oszcil
loszkóppal

3. ábra. Egyenirányítás demonstrálása

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az Országos Peda
gógiai Intézet az 1969. évi ankétot Szegeden rendezte 
meg. Az ankétot a József Attila Tudomány Egyetem 
auláját megtöltő, mintegy 300 tanárt számláló résztvevő
nek Budó Ágoston akadémikus nyitotta meg. Rámutatott, 
hogy ez az ankét a továbbképzés új rendszerének is 
szerves része. Annak a reményének adott kifejezést, hogy 
az elektromosság tárgykörében tartandó előadások és 
megbeszélések eredményesek lesznek. Örömmel vette a 
rendezőség az eszközkiállításra történt nagyszámú jelent
kezést. Felhívta a tanszergyártás figyelmét sok tanár 
azon buzgó tevékenységére, hogy oktató — szemléltető

munkájuk mellett mint tanszertervezők és kivitelezők is 
értékes eredményeket mutatnak fel.

A megnyitót Budó Ágoston akadémikus: Az elektro
mágneses tér vektorairól tartott előadása követte. Nem
csak a hallgatóság, hanem az egész tanárság zöme Budó 
akadémikus jegyzeteiből tanult, a kísérleti elektromosság
tanra vonatkozó ismereteit pedig a folyó évben megjelent 
könyvéből frissíti fel. Az ankét-előadás, amelyik könyvé
nek alapkoncepcióját tartalmazta, pontos tájékoztatást 
nyújtott a Gauss-, illetőleg az MKSA-felfogás szerint 
gondolkodóknak. Ezen nehéz kérdés átfogó és mélyreható 
elemzésével nemcsak a továbbképzést szolgálta, hanem a 
távlatok megmutatása révén bizonyára sok kartársat 
odaadóbb elmélyedésre ösztönzött.

Pál Lénárd betegsége miatt a délelőtti programban 
csak Hoffmann Tibor: Az elektromosságtan határterü-

EGYESÜLETI ÉLET

2 8 6



5. ábra. Pocsai János ultrarövidhullámú bemutató eszköze

6. ábra. Dr Láng Jánosné programozott oktatási előadá
sán kísérletező tanulók

8. ábra. A fizikai eszközkiállítási terem középső része

9. ábra. Rádió adó-vevő készülék

7. ábra. A megkoszorúzott Eötvös-dombormű 10. ábra. Részlet a Tanórt-Vállalat kiállítási anyagából
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11. ábra. Marosvári Sándor és Mendei Árpád kiállítása

12. ábra. Uhrin János: A gravitációs térben történő moz
gások modellezése

13. ábra. Demonstrációs táblák váltható eszközökkel

létéi címmel tartott előadása szerepelt. Az általa ismer
tetett elméleti és műszaki „morzsák” jól válogatott isme
retkiegészítésnek bizonyultak.

Az Eszközkiállítás délutáni megnyitása után dr Sár
kány Béla szervezésében megismételve kerültek bemuta
tásra a JATE Kísérleti Fizikai Tanszék előadótermében a

lé . ábra. Horváth István kiállítása

15. ábra. Az előtérben Pálfalvi József, hátul a Tanért 
Vállalat kiállítása

16. ábra. Ronyecz József a kapcsolótáblájával

következő elektromosságtani demonstrációs kísérletek: 
Termoelektromosság; gázokban kialakuló vezetés és sugár
zás; váltakozó áramfajták ellenállás — és fázisviszonyai
nak többoldali demonstrálása. Háromfajta elektro
mágneses nagyfrekvenciás rezgéskeltés, energia tova
terjedés vezetéken és levegőben, sokféle indikálással.
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17. ábra. Várszegi Márton tanulókísérleti eszközei

A jól összeválogatott és egyaránt értékes kísérletsoro
zatot a szerzőn kívül dr Várkonyi Zoltán, dr Várkonyi 
Zoltánná, dr Lang János, dr Mihailovits Lehel, Kovács 
László, valamint Pocsai János tanárjelölt mutatták be és 
óriási tetszést arattak.

Az ankét második délelőttjét Czapáry Miklós mérnök: 
A háromfázisú áramrendszer a gyakorlatban; dr Lang 
János: A félvezetők gyakorlati alkalmazásairól és dr 
Wiedemann László: Középiskolai demonstrációs kísérle
tek matematikai elemzése című előadásai töltötték be. 
A hozzászólások mutatták, hogy az előadások beillesz
tése szerencsés volt.

Délután a továbbképzés három szekcióra bontva folyt. 
Dr. Lang Jánosné a Tömörkény gimnázium program-ter
mében alapos irodalmi tájékozottságról tanúskodó: Az 
elektromosságtan programozással kombinált oktatási 
formája című előadását igen nagy rutinnal vezetett fron
tális kísérleti bemutatásokkal tette magávalragadóvá. 
Ugyanebben a szekcióban: Egy programozott óra 
bemutatása címen Vozáry Pálné, valamint Gergely Lajos 
a debreceni KLTE adjunktusa: A programozott oktatás 
problémái a tanárképzésben címen adott elő. A másik 
két szekcióban Oktatófilmeket mutatott be Tóth Pál 
Sándorné a budapesti ELTE adjunktusa, illetőleg Szak
köri szintű elektromosságtani feladatokat ismertetett 
Bor Pál docens.

A nap a Tisza-szálló nagy termét betöltő társasvacso
rával fejeződött be.

Az ankét harmadik napján Egyed László akadémikus: 
Eötvös Loránd tevékenysége és kutatásainak geofizikai 
jelentősége, dr Székely Sándor: A kibernetika néhány 
filozófiai problémája címmel tartottak maradandó hatású 
előadást. E két előadás közötti szünetben az ankéton 
résztvevők a Dóm-tér árkádjai alá vonultak, ahol Budó 
Ágoston akadémikus Eötvös Loránd halálának 50 éves 
évfordulója alkalmával a nagy fizikus domborművére, 
annak elévülhetetlen érdemeit méltató szavak kíséreté
ben a magyar tanárság hálakoszorúját helyezte el.

Az ankéttal kapcsolatos 11. eszközkiállítás a JATE 
Ságvári Endre gyakorló gimnáziumának dísztermében 
volt. A rendezés és a bemutatások irányító munkáját 
Erdei Imre és Kocsis Vilmos igen szép sikerrel végezték. 
Az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen nagyobb- 
számú kiállító jóval gazdagabb anyaggal szerepelt. 
Különösen örvendetes az, hogy a kiállítóknak majdnem 
fele most állított ki ankétjainkon először. A jó részben 
működésben is bemutatott eszközök fele tanulókísérleti 
változat. Ez azt mutatja, hogy a tervezők éppen ott 
igyekeznek segíteni, ahol az legnagyobb gazdasági előny
nyel jár. Tanulságos volt látni ugyanannak a tanítási 
egységnek demonstrációs és tanulókísérleti változatát.

Az egyéni kiállítókról közelebbi részleteket a képanyag
ból és a jutalmazásokból szerezhetünk. A TANÉRT Válla
latnak Bihari Sándor tapasztalt irányításával készült 
igen gazdag kiállítása és a MIGÉRT Vállalat Fenyvessy 
Dezső rendezésében bemutatott nagyon értékes eszközei 
tették teljessé az eszközkiállítás eredményét.

18. ábra. Kovács László és Nagy Emil kiállításának egy 
részlete

19. ábra. Kovács László és Nagy Emil kiállításának másik 
részlete

A fizika oktatását célzó ankétok tervezése szempont
jából talán érdemes rámutatni a tanítványok bevonásá
ban bekövetkező alakulásra. Már az eddigi ankétjainkon 
is nagy megelégedéssel figyelhette a szemlélődő azt, hogy 
a kiállító tanárok némelyike milyen hozzáértő tanulókat 
hozott segítségül. Nyilvánvaló az, hogy a tanári egyéni 
buzgóság mellett a tanulók ilyen aktivizálása felmér
hetetlen értékű eredmény. A tanári produkció jelentős 
mértékben növekszik azzal, ha terveik kivitelező mun
kájába tanítványaikat is bevonják. Dr Lang Jánosné a 
programozott oktatásra tervezett gondolatai demonstrá
lására vonta be tanítványainak egy kis seregét.

Az ankét befejezéseként Nagy Elemér professzor, tár
sulatunk középiskolai bizottságának elnöke ünnepélyes 
keretek között osztotta ki a következő kitüntetéseket, 
díjakat és jutalmakat. Mikola Sándor díjat kaptak Csekő 
Árpád, az ELTE ny. adjunktusa és Ronyecz József hód
mezővásárhelyi középiskolai tanár, szakfelügyelő. Az 
Oktatás Kiváló Dolgozója kitüntetést ugyancsak ketten 
kaptak: Kunfalvi Rezső budapesti gimnáziumi tanár, a 
KMFL fizika rovatának szerkesztője és Páhány István 
nagykőrösi gimnáziumi tanár, szakfelügyelő.

Az eddigi gyakorlat szerint részesültek jutalmazás
ban az eszközkiállítás legjobb résztvevői. A Bíráló Bizott
ság az odaítélésben az ankét témájához való illeszkedést, 
valamint ezen belül a tanulói kísérletezés fejlesztését 
minősítette döntő szempontnak. Az Eötvös Loránd Fizi
kai Társulat 2 db 1000—1000 Ft-os díját Várszegi Márton 
szolnoki — és Bánkuti Sándor szeghalmi középiskolai 
tanár, a 800 Ft-os II. díját Kocsis Vilmos szegedi gyakorló 
gimnáziumi szakvezető tanár, 200 Ft-os jutalmát Pocsai



20. ábra. Bánkuti Sándor kiállítása. Hátul jobbra a lég
párnás asztal

21. ábra. Szucsán András kiállítása

János szegedi V. é. mat-fiz. szakos tanárjelölt kapta. 
A Művelődésügyi Minisztérium 3 db 800 — 800 Ft-os II. 
díját Horváth Vilmos nagykátai-, Nagy Pál dunaújvárosi- 
és Sarus Gyula dabasi középiskolai tanár; a 4 db 400 — 400 
Ft-os III. díját Horváth István soproni szakközépiskolai. 
Kovács László és Nagy Emil nagykanizsai —, valamint 
ugyancsak megosztva Schwatcz Tibor és Jurisits Miklós 
bonyhádi-, végül Szucsán András csongrádi középiskolai 
tanárok kapták. Elsőfokú dicséretben részesültek Früh
wirt Mihály monori-, Marosvári Mihály és Menetei Árpád 
makói-, Ronyecz József hódmezővásárhelyi-, Simon László 
túrkevei-, Uhrin János békéscsabai gimnáziumi tanárok, 
valamint Vozáry Pálné szegedi gyakorló gimnáziumi 
szakvezető tanár. Másodfokú dicséretben részesültek Barla 
Ferenc győri-, Kennyei Zoltán kisújszállási-, Lőrincz László 
győri-, Pálfalvi József budapesti-, Kamasz Károly békés
csabai-, Skandera Lajos pécsi-, és Székely László győri kö
zépiskolai tanárok.

Zárószavaiban Nagy Elemér professzor örömmel álla
pította meg, hogy a fizikával foglalkozó testületek mind 
nagyobb fontosságot tulajdonítanak a tanárképzésnek.

22. ábra. Nagy Pál kiállítása

23. ábra. Horváth Vilmos a kiállított eszközeivel

A gazdasági életben döntő szerepet játszik a fizika. Az 
ipari folyamatok fizikájának felismerése a fizikát nem 
alkotóan művelők nagy tábora miatt hasonlóképpen fon
tos társadalmi érdek. A fizikai gondolkodás felé vezető 
első lépések irányítói minden támogatást meg kell hogy 
kapjanak, ez az egyesületünk egyik legfontosabb célja. 
Elismerésreméltó, hogy a továbbképzés ezzel a formájá
val most is ilyen nagy számmal éltek és hogy az ankét 
vidéki megrendezése célkitűzéseink megvalósításában 
újabb lendületet adott. Kérjék továbbra is az Egyesület 
támogatását. Az eredmények érdekében fokozzák azt az 
eddigiek alapján is dicséretet érdemlő többletmunkát, 
amelyet helyes felismerésből a nem optimális lehetőségeik 
pótlására fejtenek ki. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
vezetősége nevében köszönetét és elismerését fejezte ki, 
mégpedig elsősorban társulatunk csongrádmegyei cso
portjának és a JATE azon oktatóinak, akik a szervezés 
fáradságos munkáját végezték. (A fényképeket Csekő 
Árpád készítette.)

Csekő Árpád
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fizikai szemle
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A  

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XIX. évfolyam 10. szám 1969. október

EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKA! KUTATÁSAINAK Bart a György
MAI VONATKOZÁSAIRÓL Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Eötvös életművét a halála óta eltelt fél évszázad 
alatt tudományos ülésszakok tanulmányai, köny
vek, rádió, televízió, film sokszor méltatták. Ered
ményes kutatói, oktatói és kultúrpolitikusi tevé
kenységének korszakalkotó hatása ezért mind
nyájunk előtt jól ismert. Méltó azonban, hogy 
halálának félszázados évfordulója alkalmából a 
nevét viselő fizikai társulat vándorgyűlésén ismét 
megemlékezzünk a magyar fizikai kutatást alap
jaiban megreformáló tevékenységéről.

Jelen előadásomban egy speciális szempontból 
a „szerencsés” , nagy tehetségű, eredeti kutatóval 
kívánok foglalkozni, aki — annak ellenére, hogy 
nem volt minden áron modern vagy éppen modern- 
kedő minden témájában megérezte a maradan
dót, az értékeset, a továbbfej lődőt és kutatásai 
közben felmerült kérdésekre a maga eszközeivel 
az akkoriban elérhető legtökéletesebb feleletet 
adta.

Lessük meg a nagy tudós műhelytitkait; milyen 
fogásokat használt alkotása közben; próbáljuk 
meg felderíteni, hogy milyen gondolatsorokon 
keresztül jutott új, és jelentős eredményeihez. 
Vizsgáljuk meg elsősorban, hogy milyen hatások
ból tevődött össze szakmai érdeklődési köre, 
hogyan alakult ki kutatási vezérfonala?

Úgy tűnik, hogy Eötvös, munkái legnagyobb 
részében, felületek görbületében és alaki viszonyai
ban gondolkodott. Kitűnik ez abból, hogy már 
egyetemi hallgató korában — a folyadékok fel
színi görbületét és alakját vizsgálva — szellemes 
módszert dolgozott ki annak meghatározására.

A folyadék felületéről visszavert fénysugarakkal 
mintegy kitapogatta a folyadékfelszín különböző 
görbültségű pontjait, és ilyen módon elhanyagol
hatóan csekély külső behatással, igen pontosan 
meghatározta a folyadékfelszín alakját és abból a 
felületi feszültséget. Igen sok mérési eredmény 
szintetizálásából pedig megállapította a levonható 
általános következtetést, az Eötvös-szabályt.

Könnyű felismerni az analógiát a folyadékok 
felületi feszültségéből származó helyi görbületek 
és a gravitációs tér által kialakított nívófelületek 
görbülete között. A felületi feszültségre vonatkozó 
kutatások kifejlesztették Eötvös érzékét a felüle
tekben való gondolkodásra és ez a képesség később 
nagy hasznára volt az erőterek sajátságainak 
vizsgálatában.

A fiatal Eötvös 1876. július 16-án — a Mete
orológiai Intézet megfelelő évkönyvének tanúsága 
szerint — mágneses inklináció méréseket végzett 
a budai földmágneses obszervatóriumban. Talán 
ebben a pillanatban ébredt fel érdeklődése — élete 
későbbi fő problémája — Földünk erőterei saját
ságainak kutatása iránt. Erőterek vizsgálatához 
jó bevezetés a földmágneses tér mérése, mert 
ennek vektor jellege feltűnő. A gravitációs erőtér 
érzékelésére érzékszervünk fejlődött és méréseink 
során műszereinket is hozzá igazítjuk. Vektor 
jellege ezért háttérbe szorul, és szemléletünkben 
csaknem skalárisnak tűnik. A mágneses erőtér 
vizsgálatának Eötvös gondolkozására gyakorolt 
hatását mutatja, hogy a mágneses és gravitációs 
erőtereket mindig együtt vizsgálta. A vizsgálathoz

XII. MAGYAR FIZIKUS VÁNDORGYŰLÉS
Pécs, Debrecen, Budapest, Eger, Veszprém, Szeged, Miskolc, Pécs, Debrecen, Veszprém, Sopron után újra 
Miskolc következett vándorgyűléseink sorozatában. A Nehézipari Műszaki Egyetem látta vendégül 1969. augusztus 
21 — 23 között a magyar fizikusokat.

Barta Byörgy Eötvös Loránd halálának félévszázados fordulójára emlékezett „Eötvös Loránd Geofizikai Kuta
tásainak mai vonatkozásairól” című megnyitó előadásával.

Utána két napon át a fizika, ma különösen rohamosan fejlődő fejezeteit mutatta be egy-egy beszámoló. Az utolsó 
napon a fizika tanításával foglalkozott a vándorgyűlés. Ezt különösen fokozott figyelem kísérte. Lapunknak ebben a 
számában megkezdtük az érdekesebb előadások szövegének közlését.

Borsod megyei csoportunk, az Egyetem, a Városi Tanács vendégszeretete és a jó szakmai program, mindnyájunk 
számára a legjobban sikerült vándorgyűlések közé emelte a miskolci összejövetelt. A program legszebb része az aggteleki 
barlangi hangverseny volt.

1 28 9



szerkesztett műszereit is párhuzamosan fejlesz
tette. Gondoljunk a gravitációs torziós inga és a 
föidmágneses transzlatométer elvi hasonlóságára.

Az erőterek részletsajátságainak vizsgálatára 
folytatott kísérleteinek eredményeiről a Magyar 
Tudományos Akadémia közgyűlésén 1901. május
12-én költői szavakkal számolt be: „A középkor 
előítéleteinek és csodaszereinek lomtárából elő
kerestem a varázsvesszőt, s azt nem imádsággal, 
nem is ördöngösséggel, hanem a vesszőhöz — mely
ről a varázs az idők folyamán amúgy is lekopott — 
jobban illő mechanikai érvelésekkel arra bírtam, 
hogy feleletet adjon. Az igaz, hogy nem arra 
kértem, hogy rejtett kincseket mutasson; arra sem, 
hogy ellenségeimet, ha vannak, megjelölje; csak 
azt kívántam tőle, engedjen bepillantást annak az 
erőnek a rejtélyeibe, mely e Földön mindent 
mozgat, mindennek kijelöli a helyét.”

A költői szavak mellett Eötvös előadásában 
pontosan megállapította a mérései során meg
ismert gravitációs anomáliák — ma is tökéletesen 
helytálló — értelmezési lehetőségeit. Előadásának 
további részében ugyanis a következőket mondja:

„A nehézségnek és a Föld alakjának ilyen finom 
és részletes vizsgálata egyszersmind mély betekin
tést enged azon tömegek elhelyezésébe, melyek ez 
erőre és ez alakra hatnak. De ne ámítsuk magun
kat: az egyes tömegek hatását az összes hatástól 
különválasztani nem könnyű feladat; azt csak a 
tömegek különböző sűrűsége alapján, s csakis 
nagyjában tehetjük. Azért kincsek keresésére nem 
való ez az eljárás, de igenis biztonsággal követ
keztethetünk segélyével kisebb sűrűségű anyagok 
között nagyobb sűrűségűek jelenlétére, például 
az alluvium laza rétegei alatt lejtőket és hegy
láncokat alkotó kőzettömegekre.”

A probléma ilyen tisztánlátása és a nem közvet
len szakemberek számára érthetővé tétele csak 
kivételesen éles elmék tulajdonsága. A szakember 
szabatosságát egy pillanatig sem tévesztve szem 
elől, néhány mondatban közli nem szakemberek 
számára is érthető módon az elérhető célt és fenn
álló lehetőségeket. De ő egy lépéssel még tovább
megy és néhány, ismét költői mondattal kör
vonalazza a geofizikai kutatás ma is érvényes 
távlatait.

„ Itt lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával 
övezve, az Alföld rónasága. A nehézség azt le
simítván, kedve szerint formálta felületét. Vajon 
milyen alakot adott neki ? Micsoda hegyeket 
teremtett és mélységeket töltött ki lazább anyag
gal, amíg létrejött ez az aranykalászokat termő, 
a magyar nemzetet éltető róna?

Amíg rajta járok, amíg kenyerét eszem erre 
szeretnék még megfelelni, erre kérek támogatást.”

Különös, hogy az utókor több irányban is eltért 
ezektől a klasszikus tömörséggel és szépséggel 
megfogalmazott irányelvektől. Az Eötvös-inga 
első sikeres gyakorlati felhasználása, az egbeli 
olajmező, 1916-os felmérésen alapuló feltárása 
után Eötvös módszere és műszere, a torziós inga 
világviszonylatban az érdeklődés középpontjába 
került. Világszerte alkalmazták kőolaj szerkezetek

kimutatására és más ipari nyersanyagok kutatá
sára. Az egyre tökéletesedő műszerek és mód
szerek mellett az alapelgondolás változatlan ma
radt, de a módszert csak a legfelső réteg kutatá
sára korlátozták. A gyakorlati felhasználás lázas 
üteme mellett a kérdés elvi problematikája hát
térbe szorult.

A tiszta geodéziai mérésekkel végzett Föld-alak 
meghatározások hallatlanul kifinomult geometriai 
és csillagászati módszerekre vezettek. Hiába muta
to tt rá azonban Eötvös, hogy torziós ingája a 
függővonalelhajlás mérésén keresztül a geoid 
undulációk fizikai hátterére, a sűrűség egyenetlen
ségekre hívja fel a figyelmet; ezen a területen a 
gyakorlati tömeg-anomáliákra vonatkozó számí
tások szorultak háttérbe az elvi forgásszimmet
rikus Föld-alak meghatározásokkal szemben.

Élesen rávilágít ezekre a hiányokra az a tény, 
hogy csaknem fél évszázaddal Eötvös gravitációs 
kutatásainak eredményes lezárása után a Nemzet
közi Geofizikai Év vizsgálatának programjába 
elkésve, utolsónak vették fel a gravitációs tér 
vizsgálatát. Az addig kialakult szemléletben úgy 
tűnt, mintha a Föld gravitációs terének vizsgálata 
csak valamilyen elvont matematikai—geometriai 
szempontból lenne érdekes; a fizikai erőtér mate
matikai pontossággal problémamentesen leírható 
és Földdel kapcsolatos fizikai—geológiai elképze
léseinkhez vajmi kevéssel járulhat már hozzá.

Ilyen irányban fejlődött gravitációs terünk 
ismerete mindaddig, amíg a mesterséges holdak 
új, objektív és az eddigieknél lényegesen ponto
sabb és általánosabb Föld-alak meghatározásokat 
nem tettek lehetővé, és a gravitációs probléma
kört az érdeklődés előterébe nem emelték. A Kep- 
ler-törvények értelmében a mesterséges holdak 
pályája ellipszis, amelynek a gyújtópontjában a 
Föld áll. Természetesen csak akkor, ha Földünk 
gravitációs erőtere gömbszimmetrikus, vagyis gra
vitációs hatás szempontjából egész tömegét egy 

a középpontjába sűrített — tömegponttal 
helyettesíthetjük. Az eltérés a gömbszimmetrikus 
alaktól a mesterséges hold pályájának zavarait, 
perturbációit okozza. Ezekből a zavarokból (a 
tényleges pálya kellő pontosságú mérése alapján) 
kiszámíthatók Földünk alakjának eltérései a gömb
illetve forgásszimmetrikus alaktól. Érdekes itt 
megemlíteni, hogy a nagyfontosságú kérdés fel
vetésében és megoldásában nagy szerepe volt 
Izsák Imre magyar csillagásznak.

Eötvös által vázolt alapon a geoid-alakban 
könnyen felismerhetjük bizonyos tömegaszimmet
riák hatását. Ezek a tömegaszimmetriák lényeges 
építőkövei Földünk szerkezetének és valószínűleg 
összefüggésben vannak Földünk belső folyamatai
val is. Legyen szabad ezzel kapcsolatban idéznem 
Pierre Curie-t, aki 1894-ben a Journal de Physique- 
ben a következőket írta:

„ . . . Certains éléments de symétrie peuvent 
coéxister avec certains phénoménes, mais il ne 
sont pás nécessaires. Ce qui est nécessaire c’est 
que certains éléments de symétrie n’existent pás. 
C’est la dissymétrie qui eréé le phénoméne . . .”
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Vagyis a szimmetriának bizonyos elemei együtt 
létezhetnek a jelenségekkel, de ezek nem szüksége
sek. Az a fontos, ha a szimmetria elemei nem létez
nek, ez az aszimmetria hozza létre a jelenségeket.

A mesterséges holdak pályájából számított Föld
alak több érdekes vonást tartalmaz. Az első meg
lepetés az volt, hogy az egyenlítő síkjára Földünk 
nem szimmetrikus, az északi és déli félteke alakja 
nem egyezik meg tökéletesen. Az északi csúcso
sabb, a déli lapultabb.

1. ábra. A Föld északi és déli féltekéjének aszimmetriája

Ha feltételezzük, hogy Földünk tömegeloszlása 
nem teljesen gömbszimmetrikus és m tömegtöbblet 
lx távolságra van a Föld geometriai középpontjá
tól, akkor a Föld többi tömegének és az m tömeg
nek közös potenciálfelületét egyszerű sorfejtéssel 
a következőkben kapjuk (2 . ábra).

A képletben található trigonometrikus kifejezé
sek tulajdonképpen a zonális gömbfüggvények. 
Közelítsük meg ezzel a zonális gömbfüggvénnyel 
Földünk ismert sarki metszetét, vagyis számítsuk 
ki a zonális gömbfüggvény egyes tagjainak együtt
hatóit. A nyolcadrendig elvégzett megközelítésből 
látható, hogy a megközelítésnek alig van elliptikus 
tagja (t<^u), az első páratlan rendű zonális tag 
jelentős és ebből -  ha feltételezzük, hogy a ható- 
tömeg felszíni — kiszámíthatjuk a ható tömeg 
nagyságát. Egyszerű számítással adódik

Ha M»m, okkor
v,+ v2 *r̂ [i*j£f!f(3-cos2A-» +

+ [5-cos2A -3) cos A*

* (35 cos 6A-3Dcos2A*3)+

* jp fí (S3 cos"A-70cos2A * 15) cos 3+

(231 cos6A -315 cos6A * 105 cos2A -5) * 

*^jW ScosBA-593cDS6A *315 cos2A-35)cos A *

* i&räti (5k35cos°A-12012cos6A*\6930cos6A -1260cos2A*35)*...] 

2. ábra. Két tömegpont potenciáljának összege

ml\ _8,16.102 
2 ÍIÍY3 ~~ 6.37.108

m =  l,5.1022gr

Ez a tömeg — jelen ismereteink szerint a 31 millió 
köbkilométernek becsült — délsarki jég tömegének 
a fele.

A forgásszimmetrikus alaktól való nívófelület 
eltéréseket jelző geoid-térképeken látható, hogy a 
legnagyobb kiemelkedések és behorpadások az 
egyenlítő közelében Űj Guinea és Ceylon közelében 
találhatók. Ezek a kiemelkedések és horpadások 
közelebb vannak az egyenlítőhöz, mint ahogy az 
ábrán látjuk. Mert az ábrázolásnál nem vették 
számításba az előbbiekben tárgyalt sarki aszim
metriát, vagyis feltételezték a két félteke egybe
vágóságát. Ha a Föld-alaknak ezt a jellegzetes 
deformációját is számításba vesszük, akkor az 
egyenlítő közelében az északi féltekén az adatokhoz 
hozzá kell adni, a déli féltekén pedig le kell vonni 
bizonyos értékeket. Ezért az északi félteke mini
muma délre, a déli félteke maximuma pedig 
északra tolódik. Az egyenlítői értékek pedig nem 
változnak. Ezért nagy megközelítéssel felhasznál
hatjuk a Föld ezen legnagyobb tömegeloszlás 
anomáliáinak számítására az egyenlítői metszet 
mentén kiolvasható adatrendszert.

Ugyanazokat a zonális gömbfüggvényeket fel
használva közelítésre, az a meglepő eredmény 
adódik, hogy az egyenlítői képben két ható hatása 
keveredik. Az egyik 70 — 80° körül tömeghiányra, 
a másik 150 — 160° körül tömegtöbbletre utal. 
Az anomáliákkal átellenes geoid-kép a két ano
mália szuperpozíciójából származik; mind a tömeg-

1. táblázat

A földalak sarki metszetének megközelítése 0-8-ad rendű zonális gömbfüggvénnyel

(a, t, u, . . . , z a gömbfüggvény-együtthatók méterben)

0 2 CO 4 5 6 ! 7 00

a =  —0.636
t — ...........................

—0.0707
—1.1308

—0.0707 
—1.1308 
+  8.7878

+0.1345
+0.0373
+8.7878
—0.7015

+0.1345
+0.0373
+8.2371
—0.7015
+0.2825

+0.1624 
+0.1613 
+  8.2371 
—0.5400 
+0.2825 
—0.0297

+0.1624
+0.1613
+8.1581
—0.5400
+0.1620
—0.0297
+0.1166

+0.1498 
+0.1067 
+  8.1581 
—0.5876 
+0.1620 
—0.2837 
+0.1166 
+0.0280
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3. ábra. A mesterséges holdak pálya-adataiból meghatározott geoid-alak (Smithsonian, 1956). A vonalak köze
15 méter

hiány, mind a tömegtöbblet az antarktiszi jég
takaró tömegének többszöröse. A tömegek hatása 
természetesen nemcsak az egyenlítői metszetben, 
hanem az egész gömbfelületen térképszerűen is 
jelentkezik. Az erre vonatkozó számítások folya
matban vannak.

A hatókra vonatkozó részletes elemzésnek itt 
természetesen nincs helye, csak azt kívánom meg
jegyezni és hangsúlyozni, hogy Eötvös is tudatában 
volt mérései geodéziai jelentőségének és kimutatta, 
hogy torziós inga méréseiből számított görbületi 
adatok a szintfelülettel, tehát a Föld alakjával 
szoros kapcsolatban vannak. Eötvös Arad környéki 
méréseinek eredményeiből kiszámította a felmért 
területen a függővonalelhajlás változását, az 
eredményeket szemléletesen ábrázolta és így a 
geoid-felületet a felmért területen részleteiben 
meghatározta. Eötvös tehát kimutatta, hogy a 
Föld alakjának pontos megismeréséhez a nehéz
ségi erőtér kutatásán át vezet az út. Ezt pedig a 
Föld anyagának sűrűségeloszlása szabályozza.

Látjuk tehát, hogy az Eötvös által körülhatárolt 
lehetőségeken belül nemcsak az eltemetett hegyek, 
völgyek és geológiai szerkezetek (vagyis definíció
juk értelmében általában felszín közeli alakulatok) 
által okozott gravitációs anomália képből követ
keztethetünk a hatókra; hanem az egész Föld-test 
aszimmetrikus felépítésére vonatkozóan is szám
szerű adatokat nyerhetünk. így pontosabban meg
ismerhetjük az egész földgömb szerkezetét és talán 
energia folyamatait is.

Látható tehát, hogy gravitációs terünk vizsgá
latának szétválasztása lokális, regionális és globá
lis hatókra mesterkélt ugyan, de a kutatás céljai
nak megfelel és szükségszerű. Egyik csoport

vizsgálatát sem szabad azonban a másik rovására 
elhanyagolni, mert ezáltal a kutatás egészséges 
egyensúlyát bontanánk meg. Hogy Eötvös is 
törekedett a földi erőtereknek ilyen globális fel
fogására, azt geodéziai törekvésein kívül igazolja 
az a rézből készült földgömb, amellyel bizonyos 
modell-kísérleteket hajtott végre, a földmágnesség 
eredete kérdésének tisztázására. Eötvös fontos 
szerepet tulajdonított a mágneses tér keltésében 
a forgásnak. Készíttetett egy földgömböt úgy, 
hogy a tengerek vörösrézből, a földtest és a száraz
földek pedig gipszből voltak, s ezt a gömböt a 
transzlatométer közelében forgásba hozta. Ezekről 
a kísérleteiről Eötvös nem publikált semmit, 
de a kísérletekre használt vörösréz földgömb 
ilyen irányú érdeklődésének bizonyítására fenn
maradt.

Eötvös gravitációs méréseinek koronájaképpen 
a torziós inga speciális alkalmazásával addig soha 
el nem ért, és lehetségesnek sem tartott pontos
sággal meghatározta a tehetetlen és vonzó töme
gek arányosságát.

A kérdés alapvető jellege Einstein speciális 
relativitás elméletének során merült fel és jelen
tőségében talán csak az euklideszi geometria 
párhuzamossági posztulátumának fontosságához 
mérhető. Ebben az arányosságban a világegyetem 
tér-, idő-, anyagszerkezete jut kifejezésre. Ezért 
a modern fizika az arányosság lehető legtökélete
sebb meghatározására törekszik.

Eötvös új módszerével és precíz kísérleti munká
jával az arányosság meghatározási pontosságát 
az addig elérthez képest mintegy négy nagyság
renddel fokozta. Tanítványai később ehhez még 
egy nagyságrendet adtak. A kérdés alapvető
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fontosságát felismerve, lényegében az Eötvös-féle 
elgondolást alkalmazva, de a modern technika 
lehetőségeit teljes mértékig kihasználva az utóbbi 
időben Amerikában még közel két nagyságrend 
fokozást sikerült elérni. Látható, hogy Eötvös 
szerepe és hatása fél évszázad távlatában is döntő 
fontosságú.

Mint előadásom elején említettem, Eötvös — az 
irodalomban kimutathatóan — már fiatal korában 
földmágneses méréseket is végzett. Tudatában 
volt mágneses terünk fontosságának és élete 
későbbi szakaszaiban is ragaszkodott ehhez a fel
ismeréshez. Gravitációs mérések mellett mindig 
végzett illetve végeztetett mágneses méréseket is. 
A két erőteret tehát következetesen egyszerre, 
egymásra hatásukban vizsgálta. Gravitációs és 
mágneses anomáliák közös kiértékelése is érzékel
teti, hogy a két erőteret mindig egységes jelenség
rendszer tagjaiként igyekezett felfogni és értel
mezni. A Fruskagora, Arad, Egbell környékén és 
másutt végzett gravitációs és mágneses méréseinek 
kiértékelésében Eötvös remek példáit adta a 
komplex geofizikai kutatás lehetőségeinek. Eötvös 
ezekben a vizsgálataiban módszert dolgozott ki 
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet erőterek 
földfelszínen mért sajátságaiból eltakart ható 
tömegek helyzetére és mibenlétére következtetni. 
Ezeknek a kutatásoknak az alapján Eötvös 
méltán tekinthető a gyakorlati geofizikai kutatás 
megalapító j ának.

Eötvös a mágneses és gravitációs anomáliák 
összehasonlításából elvi összefüggést is vont le 
és ismert potenciál-elméleti összefüggések fel- 
használásával megállapította, hogy a homogén 
sűrűségű és mágnesezettségű test által okozott 
mágneses térösszetevők ugyanazon test nehézségi 
potenciáljának második differenciálhányadosaival 
függnek össze.

Terepmérései során Eötvös eredeti módszert 
dolgozott ki a mágneses elhajlás relatív mérésére. 
Erre a célra két teljesen azonos mágneses teodolitot 
készíttetett. Az összehasonlítandó pontokon felállt 
két észlelő és meghatározta saját észlelő pontján 
a mágneses meridián irányát. Majd távcsöveiket 
egymásra irányították és meghatározták a két 
műszer forgástengelyét összekötő vonal és a mág
neses meridián közti szöget. Ha a két mérési 
ponton a mágneses meridián iránya azonos, 
vagyis az erővonalak vetületei a vízszintes síkra 
párhuzamosak, akkor a két ponton meghatározott 
szögek összege 180°.

Az eltérés a 180°-tól a mágneses elhajlás helyi 
változását adja a két pont között. Ha az így 
felmért terület egy pontján a mágneses deklinációt 
ismerjük vagy megmérjük, akkor a relatív mérések
ből nemcsak relatív, hanem abszolút deklináció 
térképet is szerkeszthetünk. A módszer nagy 
előnye, hogy egyidejű észlelés esetén a mágneses 
tér időbeli változását nem kell tekintetbe venni, 
mert elvileg kiesik.

Eötvös a gravitációs tér gradiensének meg
határozására készített torziós ingájának analógiá
jára a mágneses tér inhomogenitásának mérésére

is szerkesztett egy műszert, az ún. mágneses 
transzlatomét ért. A műszer elve az, hogy a torziós 
inga lelógó súlya helyébe mágnest függesztett. 
A Eöld mágneses tere — inhomogenitásától, tehát 
gradiensétől függően — a mágnesre eltoló erőt 
gyakorol. Ez az eltoló erő igen kicsi, mert a Föld 
mágneses tere nagymértékig homogén, de egy 
fémszál torziós erejével már összehasonlítható. 
Eötvös műszerével igen nagy pontosságot ért el, 
és többek között felhasználta azt a Föld felszínén 
folyó áramok mágneses hatásának vizsgálatára. 
Tehát lényegében magnetotellurikus kísérleteket 
végzett.

Igen érzékeny mágneses műszerét felhasználta 
őskori cserépedények mágnesezettségi irányának 
meghatározására, és a mérések eredményeiből 
a mágneses tér inklinációjának évszázados válto
zására következtetett. Tapasztalás szerint ugyanis 
a mágneses térben égetett agyagedény égetésko1' 
a mágneses tér irányában mágneseződik és nyoma
tókának irányát az égetés után is megtartja.

Ha tehát ismerjük az edény helyzetét égetés 
alatt, utána az indukált remanens mágnesség 
irányának meghatározásával megállapíthatjuk a 
mágneses tér irányát, amelyben az égetés történt. 
Az edények talpsíkja égetéskor nyilván vízszintes 
volt, ezzel a síkkal bezárt szög, az inklináció tehát 
megállapítható.

Eötvös mai terminológiával élve tehát archeo- 
mágneses kutatásokat folytatott. Sajnos az ő 
korában a cserépedények és kőzetek mágneses 
tulajdonságaira vonatkozó ismeretek még nem 
voltak olyan részletesek mint manapság és ezért 
mérései visszhang nélkül maradtak. Eötvös korai 
archeomágneses mérései is mutatják azonban, 
hogy milyen jó érzékkel nyúlt a reményteljes ku
tatások felé.

Archeo- és paleomágneses mérések csak az 
utolsó két évtizedben terjedtek el általánosan 
és rendkívül meglepő eredményekre vezettek.

Érdekes és a módszer felhasználhatóságára is jól 
rámutató tévedés volt a következő. Szovjet kuta
tók bolgár archeológusoktól pontos égetési idő
adattal ellátott régi cserépmintákat kértek azért, 
hogy a mágneses évszázados változásra vonatko
zóan a bizánci időkről adatokat nyerjenek. Az el
küldött II. századból származó minták mérési 
eredménye azonban sehogy sem illett a szomszédos 
területek hasonló idejű mágneses terébe. A mág- 
nesezettség megállapított iránya inkább a VI. 
századnak felelt meg.

Több levélváltás után a bolgár archeológusok 
fenntartották állításukat, hogy a cserepek a II. 
századból származtak. Ez az időadat azért is 
bizonyos, mert a palota, ahonnan azok előkerültek, 
a VI. században már leégett. Ezzel a probléma meg 
is oldódott; a palota égésekor ugyanis a cserepek 
újra mágneseződtek és a VI. század mágneses 
terét rögzítették.

A nyert tapasztalat jól mutatja a meghatáro
zások pontosságát és használhatóságát kormeg
határozásokra, de felhívja a figyelmet az értékelést 
megzavaró lehetséges rejtett hibákra is.
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Az archeomágneses vizsgálatoknál ma már nem 
korlátozódnak cserépedényekre, hanem általában 
vizsgálják az emberi tevékenység során mágnese- 
ződő tárgyakat. így régi tűzvészek után lehűlő és 
ezáltal újramágneseződő téglák, tűzhelyek, kemen
cék kiégett agyagja, őskori kohók kiömlött salakja 
mind hálás kutatási objektumokká váltak.

Az archeomágneses módszer természetesen csak 
az ember tűzkészítő tevékenységének az idejére 
alkalmazható. A természetben azonban a mágne
ses tér hasonló rögzítése már jóval az emberiség 
megjelenése előtt is megtörtént. A vulkanikus 
kőzetek, kiömlő lávaárak megdermedésükkor szin
tén mágneseződnek és százmillió éveken keresztül 
megőrzik mágnesezettségük irányát és nagyságát. 
A vizsgálatot tehát a régmúlt geológiai korok 
mágneses terére is ki lehet terjeszteni.

Kiderült, hogy a mágneses pólusok a földgömb 
felületén bizonyos pályát írtak le. Ugyanabban a 
geológiai időpontban az egyes kontinensekhez 
különböző pólushelyzetek tartoznak. Ezért minden 
kontinenshez egy önálló póluspályát határozha
tunk meg. Végeredményben azonban a múltban is 
csak egy északi és déli pólushelyzet létezett, ezért a 
póluspályákból arra következtethetünk, hogy a 
kontinensek eredeti ősi helyzetükből elmozdultak 
és egymáshoz viszonyított helyzetük a geológiai 
korok folyamán változott. Az eurázsiai és amerikai 
póluspályákból a két kontinenstábla 2 0 0  miihó 
évvel ezelőtti szétválasztására és távolodására 
következtethetünk. < * kJ

A pólushelyzetek részletesebb vizsgálata azon
ban arra a meglepő megállapításra vezetett, 
hogy mágneses terünk a geológiai korok folyamán 
sokszor ellenkező irányúra változott. A leg
részletesebben vizsgált utolsó három és fél millió 
évben 9 ilyen átfordulásról tudunk. Az átfordulás 
általában teljes, tehát az új pólus ugyanarra a 
helyre esik, mint ahol a régi volt, csak az előjele 
változik ellenkezőre. Ezért a pólus-helymeg
határozások bármilyen irányú mintávalelvégezhető.

A térátfordulások többek között a kontinensek 
távolodási folyamatának részleteire vonatkozólag 
is felvilágosítást adnak.

Az Atlanti-óceán medencéjének részletes fel
térképezéséből tudjuk, hogy nemcsak az óceán 
két partját képező kontinens szélek illeszkednek 
igen jól egymáshoz, hanem az óceán közepén a két 
partvonallal párhuzamosan egy erős kiemelkedés, 
az ún. óceáni hátság vonul végig. Az óceánfenék 
részletes mágneses felmérése szerint a hátságot 
mindkét oldalon tükörszimmetrikus párhuzamos 
mágneses anomália sávok követik.

A magyarázat nyilván a hátság kőzeteinek 
váltakozó mágnesezettségében kereshető. A konti
nensek szétcsúszása során a hátság középvonalán 
repedés keletkezik és a hasadék vulkanikus kőze
tekkel kitöltődik. Ez a képződés, illetve a kihűlés 
korának megfelelő irányú mágnesezettséget nyer. 
Az újabb benyomuló anyag a mágnesezett kőzetet 
szétszakítja és önmagával párhuzamosan eltolja. 
Innen származhat a feltűnően párhuzamos és 
szimmetrikus anomáliarendszer.

Az anomáliák átlagos szélességét és a megfelelő 
mágneses átfordulások között eltelt időt figye
lembe véve 1 - 2  cm/év hasadék képződési sebes
séget kapunk. Ez jól megfelel az Atlanti óceán 
3—4000 km széles medencéje 200 millió éves 
képződésének. A mérés és megállapítás tehát a 
kontinens úszás Wegener-féle elméletének, az 
Atlanti medence viszonylag fiatalkori képződésé
nek és a Eöld tágulásának közvetett bizonyítéka.

Az átfordulások tényének érdekes biológiai 
következményei is lehetnek. Átfordulás idején 
ugyanis a mágneses térerősség néhány ezer évig 
a jelenleginek csak a töredéke lehetett és a mara
dék csekély tér nem volt elég erős a körülöttünk 
levő sugárzási őv, a magnetoszféra kialakítására 
és fenntartására. Az átforduláshoz szükséges idő
közben ezért nem védte magnetoszféra a Nap és a 
világűr sugárzásaitól Földünk bioszféráját, állat- 
és növényvilágát.

A hosszú ideig akadálytalanul ható sugárzás
— mutációs hatásával — geológiai értelemben 
rövid idő alatt átalakíthatta az élővilágot. A hatá
sokhoz alkalmazkodni tudó fajok részben eredeti 
alakjukban, részben átalakulva megmaradtak, 
a többiek kipusztultak. Eddigi vizsgálatokban 
óceánikus üledékes kőzetekben sikerült már korre
lációt kimutatni az élővilág átalakulása és a mág
neses tér átfordulása között. Mikroszkopikus 
radioláriák, fosszilis planktonfajok előfordulási 
gyakorisága feltűnően megváltozik az egyes mág
neses fázisok határán.

A gondolat természetesen még hipotetikus és 
sok részletvizsgálatot kell folytatni addig, amíg a 
hipotézis az új ismeretek fényében bizonyított 
ténnyé válhat és a felvetett problématömeg 
kielégítő megoldást nyerhet. A feltételezett össze
függés minden esetre érdekesen ábrázolja a termé
szettudományok egységét. Csak egy természet- 
tudomány létezik és az egyes tudományágak
— folyórendszerekhez hasonlóan — még az olyan 
távoli területekről is, mint az őslénytan és a 
paleomágnesség — egybetorkollnak.

Nagyvonalú, az egész Földre érvényes ismeretek 
és megállapítások mellett a paleomágneses vizsgá
latok fényt deríthetnek kisebb geológiai egységek, 
pl. egyes hegységek környezetükhöz viszonyított 
mozgására, elfordulására, billenésére. Magyar- 
országon pl. a pleisztocén-pliocén határán működő 
balatonfelvidéki közel egyidős vulkánok működési 
sorrendjét meg lehetett állapítani. Ugyancsak 
paleomágneses adatokból következtetni lehetett 
a Mátra-hegység déli irányú 15°-os billenésére, 
valamint a Mecsek-hegység óramutató járásával 
megegyező irányú kb. 90°-os elcsavarodására.

Látható tehát, hogy Eötvös elgondolása az 
eltemetett Alföld megismerésére éppen az őáltala 
kezdeményezett módszerekkel bizonyos eredmé
nyekre vezetett. Világviszonylatban pedig Földünk 
nagy dimenziójú szerkezeti elemeinek és folyama
tainak felismerését is lehetővé tette.

Eötvös mind befejezett munkáiban, mind kez
deményezéseiben tehát jól megérezte a jövő 
fejlődési irányait. Talán ebben ismerhetjük fel
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nagyságának legfontosabb elemeit. A természet 
jelenségeit mélyen analizálva meg tudta pillantani 
a folyamatok, összefüggések lényegét. A meg
ragadott összefüggések és szerkezetek egyedi 
eseteiből — szintetizáló képességét felhasználva — 
általános érvényű megállapításokat, törvényszerű
ségeket vont le és ezáltal gazdagította a tudo
mányt.

Kutatásainak fő irányvonalát mindig szem 
előtt tartva, céltudatos következetességgel kereste 
az igazságot és illesztette be azt korának természet- 
tudományos világképébe. Vizsgálati iránya a maga 
korában nem volt ugyan divatos, de a tudomány 
általános fejlődése szempontjából eredményei 
mégis igen jelentősek voltak és azóta sem halvá
nyultak el. Ösztönösen elkerülte a századforduló 
klasszikus fizikusainak idejétmúlt, merev, mecha
nisztikus szemléletéből származó hibákat. Élet
műve fél évszázad elmúltával elevenebb és érté
kesebb, mint valaha, mert most már világosan 
látjuk kutatásainak, kezdeményezéseinek és törek
véseinek tudománytörténeti helyét és súlyát. 
Maga Einstein Eötvös halálakor úgy nyilatkozott, 
hogy a klasszikus fizikának utolsó fejedelme 
halt meg.

Eötvös kultúrpolitikusi tevékenységének leg
fontosabb eredménye, hogy az ő idejében nagyon 
egyoldalú, provinciális magyar művelődési esz
ményképet korának leghaladóbb vonásával gaz
dagította és a közérdeklődést a természettudomá
nyok felé fordította. A tudományos igazságért 
lelkesedő és a tudományt közvetlenül fejlesztő 
tevékenységével személyes példát mutatott és

segítséget nyújtott a fiatalságnak a magasabb- 
rendű, általános emberi értékek elérésére.

Magasfokú humanizmusa, messzetekintő tudo
mánypolitikai tehetsége fényesen megmutatkozott 
rövid minisztersége alatt megszervezett és apjáról 
elnevezett Eötvös József Kollégium megalapítá
sában.

A kollégiumban tanuló különböző nemzetiségű 
diákok közül sokan nemzetüknek és az egész embe
riségnek megbecsült értékei lettek; és hogy ezt 
elérhették, abban nagy része volt Eötvös Loránd 
zseniális természettudóshoz illő, objektív, nagy
vonalú, a kicsinyes nemzetiségi korlátokat le- 
küzdő és mégis sajátosan magyar szellemiségé
nek is.

Eötvös tudományos és kultúrpolitikusi munkás
ságában klasszikus tömörségre és világosságra 
törekedett. Minden munkájának döntő szem
pontja az igazság keresése volt. Eredményeinek 
gyakorlati felhasználását nem ellenezte, sőt öröm
mel vette, de a gyakorlati felhasználhatóságot 
nem tekintette eredményei értékmérőjének.

Eötvös egész életművével alapkutató volt; 
a mágneses és gravitációs terek elvi tulajdonságait 
vizsgálta. Ezek a vizsgálatok igen nagy mérési 
pontosságot elérve túlnőttek laboratóriumának 
keretein, világszerte megalapozták és megindítot
ták a gyakorlati geofizikai kutatást; elvi kutatásai
val pedig az alapkutatások számára is gazdag 
eredményekre vezető új utakat jelölt ki. Élet
műve ma is élő része az emberi tudománynak 
és példája elevenen ható erő a jelenkori magyar 
természettudományi kutatásokban.

A HIDROGÉNATOM SZÍNKÉPE ÉS AZ ELEKTROMÁGNESES Kuti Gyula
SUGÁRZÁS KVANTUMELMÉLETE ELTE E'™leti Fizikai Tanszék

Az első tapasztalatoktól a kvantummechanikáig

Az előadás címe legalább három kérdést ösztönöz: 
mi a hidrogénatom, mi az elektromágneses sugár
zás kvantumelmélete és végül hogyan kapcsolódik 
a két problémakör? Kérni iróniával még meg
kérdezhetnék, hogy minek erről 1969-ben beszélni, 
hiszen a jelenségkörnek húsz évvel ezelőtti íze 
van kielégítő lezártsággal. Kos korántsem ez a 
helyzet, a hidrogénatom kivételes szerepe máig is 
megmaradt a kísérleti és elméleti laboratóriumok
ban. Érdekes megvizsgálni, hogy mi serkenti még 
mindig a folytonos érdeklődést.

Talán nem teljesen gonoszkodó megjegyzés, 
hogy minden fizikusnak van valamilyen kép a 
fejében erről a legegyszerűbb atomról, s ez a kép 
jelentősen tükrözi általános szemléletét és ismere
teit a 1 0 - 8  centiméternél kisebb tartományok 
fizikai világáról. Az előadásban óhatatlanul jelent
kezni fog a részecskefizikus szemlélete, de remél-

Előadás az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vándor- 
gyűlésén, Miskolc 1969. augusztus.

hetőleg elismerik majd, hogy ennyit a hidrogén- 
atomról mindenképpen érdemes tudni.

Az atomi struktúrák vizsgálatában a kisugárzott 
színképvonalak megfigyelése döntő szerepet ját
szik. 1885-ben Johann Jakob Balmer észrevette, 
hogy a látható színképben a //-atom akkor ismert 
négy spektrumvonalának hullámhossza a

alakú formulával jól leírható. I tt  A a színkép- 
vonal hullámhossza, R  a híres Rydberg állandó, 
pontos értékét először Friedrich Paschen mérte 
meg. n =  3,4,5 és 6  behelyettesítése adja a Ha, 
Hp, Hy, Hö jelű négy színképvonal hullámhosszait. 
Újabb megfigyelésekből kiderült, hogy a Balmer 
formula n — 7,8,9, . . . értékekre további hidrogén- 
- színképvonalakat ad, ezek a spektrum ultraibolya 
tartományában fekszenek. Már több mint 30 
spektrumvonalat ismerünk a Balmer formulából 
igen nagy pontossággal számítható hullámhosz- 
szakkal. Meglepő és érdekes szabályosság.
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Infravörös Ultraibolya

Bolmer sorozat 
Hu Hß Ht Lyman sorozat

7

JL
R

1/b 1/2
Paschen sorozat

3/ä

[/. ábra

Amit Balmer észrevett az egy általánosabb 
szabályosság része volt. Az átfogóbb törvény- 
szerűséget az atomi spektroszkópusok hámozták 
ki nagypontosságú munkájukban. Az atom szín
képvonalai sorozatokba csoportosíthatók. Minden 
sorozat feltűnő tulajdonsága, hogy kisebb hullám
hossz felé a vonalak sűrűsödnek és éles határhoz 
tartanak. A határ a sorozat karakterisztikus 
ismertetője. Egy sorozaton belül a színképvonalak 
sok tekintetben hasonló tulajdonságúak.

A H -színképben a Balmer-sorozat után 
l

n‘ ( 2 )

formulával új sorozatokat találtak. I tt  s =  1 
és n  =  2,3,4,. . . adja a Lyman-sorozatot, s =  3 
és n  — 4,5,6,. . . a Paschen-sorozat, s =  4 és 
n  — 5,6,7,. . . a Bracket-sorozat (1 . ábra).

Általános szabály, hogy a hidrogénatom bár
melyik színképvonalának hullámszámát két ki-

R  Rfejezés, — és — különbségéből kapjuk. A ki-
s2 n 2

fejezéseket termeknek nevezik az atomi spektrosz
kópiában. Minden színképvonal két term különb
sége. Mi lehet a magyarázat?

1908-ban Ernest Rutherford «-részecskéket szó- 
ratott vékony aranylemezen és világos módon 
demonstrálta, hogy az atomok pozitív töltése és 
tömege rendkívül kicsiny, 1 0 - 12—1 0 - 1 3  cm á t
mérőjű térfogatban koncentrálódik. Rutherford 
ezt az erősen koncentrált anyagot atommagnak 
nevezte. A mag körül 10“ 8 cm távolságban negatív 
töltésű és lényegében pontszerű elektronokat 
tapasztalunk finom és pontos kísérletekben.

A hidrogénatom magja a proton, erről a részecs
kéről van a legtöbb információnk mégis titok még a 
szerkezete. A proton körül viszonylag lassú moz
gással egy elektron kering, s ez egyedülállóan 
érdekes struktúrát eredményez, ami kivételes 
szerepet ad a hidrogénatomnak. Gondolják el, 
hogy a proton 1 0 - 1 3  cm kiterjedésű struktúra és 
az elektron-proton távolság 10- 8  cm. Az elektron

mozgását a nagy távolság miatt csak jelenték
telenül befolyásolja a proton-struktúra, ezért a 
hidrogénatom szerkezete és színképe a proton, 
vagyis a mai hadronspektroszkópia titkától függet
lenül megismerhető volt. Még az égi mechanikából 
tudják, hogy a kéttestprobléma milyen egyszerű
séget jelent három vagy több objektum belső, 
relatív mozgásához képest. Ez is kedvező tény 
volt, de a kivételes egyszerűség lényeges pontjai 
mégis a két részecskét összetartó hosszú ható- 
távolságú, viszonylag gyenge elektromágneses erő 
és a fénysebességhez képest lassú, nemrelativisz- 
tikus belső mozgás.

A nagypontosságú spektroszkópiai mérések már 
lehetővé teszik, hogy az utolsó értékes szám
jegyekben a proton-struktúra hatását figyelembe 
vegyük, s ami jelentősebb, a kvantumelektro
dinamika finom hatásait ellenőrizzük a természet
ben található egyszerű objektumon. Ezt az objek
tumot a teoretikusok bizonyosan használnák 
akkor is, ha valami miatt nem létezne, vagy 
nehezen megfigyelhető lenne. Mégiscsak izgalma
sabb azonban, hogy a spektroszkópusoknak nem 
okoz nehézséget a megfigyelés.

összefoglalva egy gazdag belső struktúrájú, 
kis térrészre lokalizált részecske, a proton, és a 
közel pontszerű elektron kötött állapota a hidro
génatom, nemrelativisztikus belső mozgással.

Mindannyian jól tudják, hogy a Rutherford - 
féle atommodell nem érthető meg a klasszikus 
fizika dinamikai törvényeivel. Az egyik misztikus 
és megmagyarázhatatlan jelenség a nagyszámú 
előbb említett diszkrét spektrumvonal volt, s ezt 
kiegészítette egy másik híres megfigyelés, a 
Éránk—Hertz kísérlet 1913-ból. Ebben a kísérlet
ben élesen látszott, hogy az atomok ütközéssel 
csak diszkrét energiakvantumokat képesek fel
venni vagy átadni, teljes összhangban a kvantu
mos kisugárzás jelenségével. Mindez arra utalt, 
hogy az atomi struktúra csak meghatározott 
energiaértékeken létezik és két energianívó különb
ségét az atom kisugározhatja vagy ütközésben 
felveheti, illetve átadhatja.
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A kvantumos struktúrát először Bohr értel
mezte 1913-ban. A hidrogénatom Bohr-elméleté- 
ben az elektron klasszikus mechanikai pályákon 
kering a proton körül. Azonban nem minden 
pálya megengedett, csak azok, amik kielégítik 
a Bohr-féle kvantumfeltételeket: a fázisintegrál 
(a pályán vett elemi hatások összege) a h Planck 
állandó egészszámú többszöröse. Körpályákra ez a 
feltétel a

2 Ti-m-r-v =  n-h  (3)
összefüggéshez vezet, m az elektron tömege, 
r a körpálya sugara és v a keringési sebesség, 
ami adott r mellett a Coulomb erőből mint centri- 
petális erőből számítható az 

e2 m ■ v2_ = ------ (4)
r1 r

formulával. Észreveszik, hogy J  = m -r-v  éppen 
a keringő elektron impulzusmomentuma, a (3) fel
tétel szerint J  csak % — — egész számú többszöröse

2  n
lehet. A (3) és (4) egyenletek kombinálásából ki
számíthatjuk a lehetséges körpályák sugarait és a 
megfelelő energiaértékeket:

r„ =
h2

4n2 ■ me2
• n2,

E n
2n2 • mei

h2 rí2

(5)

i t t  n lehetséges értékei 1,2,3,. . ., az n =  0 esetet 
a tapasztalattal kell kizárnunk, hiszen az elektron 
nem esik bele az atommagba, hogy miért nem, 
azt a Bohr-elmélet nem tudta megmagyarázni.

A legbelső körpálya sugarát n =  1 értéknél 
kapjuk, rx =  0,53 ' 10- 8  cm. Ezen a pályán 
kering a leggyorsabban az elektron vx =  2 , 2  • 

cm• 1 0 8 —  sebességgel, ami még mindig nem-
sec

lelativisztikus, kevesebb mint a fénysebesség egy 
százaléka!

Bohr elképzelése szerint az atomi emisszió folya
matában az elektron új pályára ugrik, s a két 
pálya energiakülönbségét fény formájában ki
sugározza. Ha az elektron az n kvantumszámú 
pályáról az s kvantumszámú pályára ugrik át 
a kisugárzott fény hullámhossza

_ E n — Es __ 2n2•m-ei 
he hs • c

Az atomi állandókat behelyettesítve kitűnt, hogy 
a ^  6- faktor kis eltéréssel éppen a kísérletileg

megmért Rydberg állandót adja. Mindez a Bohr- 
elmélet nagy sikere volt, hiszen megkapták a 
H- atom kísérleti spektrumát és a Rydberg állandót 
alapvető fizikai mennyiségekből számították:

2n2 • m ■ el 
h3-c ‘ ( 7 )

A hidrogénatom alapállapotát n — 1 behelyettesí
tésével kapjuk. Ebben az állapotban az energia 
Ex =  —Rhc =  —13,54 eV, amit ionizációs ener
giának neveznek, ekkora energia szakítja ki az 
elektront atomi kötelékéből. A tapasztalat ezt 
pontosan igazolta.

Most a hadronspektroszkópia izgalmas éveiben 
értékeljük csak igazán, hogy micsoda siker egy 
spektrumot értelmezni valamilyen belső dinamikai 
struktúrával.

Bohr atomi mechanikája a kísérletileg mórt 
Rydberg állandó ezrelékes eltérését a (7) formulától 
szintén megmagyarázta. Ehhez csupán azt kell 
figyelembevenni, hogy a proton is mozog a közös 
tömegközéppont körül, s emiatt R„ helyére a 

m)korrigált Jia 1 + -M
faktor lép, M  a proton

tömege. Egészen pontosan az (1 ) és (2 ) formulák
ban sem íia szerepel, hanem a módosított állandó, 
ami csak végtelen nagy tömegű protonra lenne 
azonos a teoretikusok által kedvelt állandóval.

Eddig csak a körpályákat vizsgáltuk, pedig az 
elektron ellipszispályákon is keringhet a klasszikus 
mechanikában, a körpálya csak speciális eset. 
A megfelelő számításokat két kvantumfeltétel 
alapján Sommerfeld elvégezte, és sikerült a moz
gást két kvantumszámmal jellemezni. Az n fő
kvantumszám pozitív egész értékekkel most is a 
kvantált energianívókat sorolja, de adott energia
(n) mellett az impulzusmomentum J  =  l - —

2  n
formulával még n — 1 különböző pályát jellemez 
(l =  0 ,1 ,2 ,. . ., n —1 ). Adott (n, l) párhoz ellipszis- 
pálya tartozik a =  n2-aH fél nagytengellyel és 
b = n[l +  1 ) -aH fél kistengellyel. I t t  aH a leg
belső //-körpálya sugara. A formulákból látható, 
hogy n =  l +  1 esetén kapunk körpályát, amikor 
adott energiaértéknél maximális az elektron impul
zusmomentuma. Ugyanazon n főkvantumszámhoz 
tartozó ellipszisek nagytengelyeinek hossza egy
mással egyenlő és megegyezik a megfelelő kör
pálya átmérőjével (2 . ábra).

2 . á b ra

Tapasztalat szerint a H -atom alapállapotában 
az elektron pályaimpulzusmomentuma zérus. 
Ebben az elméletben nem értjük miért van így, 
hiszen az elektron a legbelső pályán is kering 
a proton körül. Zavaró ellentmondást találtunk.

A spektroszkópusok tovább dolgoztak és nagyon 
erős felbontású spektroszkópokban meglepve ta
pasztalták, hogy a hidrogénatom bizonyos színkép- 
vonalai egymáshoz közeleső nívókra válnak szét,
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amit finomstruktúrának neveznek. Ma már tudjuk, 
hogy a finomstruktúra oka az elektron lassú 
mozgásának relativisztikus mechanikai korrek
ciója. Ezt Sommerfeld megpróbálta figyelembe 
venni a Bohr-elméletben és a kvantált elektron
pályákat a relativisztikus mechanikában számí
totta. Az eredmény: a proton mint fókuszpont 
körül perihéliummozgást végeznek az ellipszis- 
pályák, így adott n mellett l szerint kissé mások a 
pályaenergiák, megszűnik az impulzusmomentum 
szerinti degeneráltság. A Sommerfeld-elmélet azon
ban nem egyezett a pontos megfigyelésekkel, 
nem is egyezhetett, hiszen a finomsruktúráról 
már bizonyosan tudjuk, hogy a Bohr-elméleten 
túljutó új dinamika, a kvantummechanikai moz
gás, relativisztikus korrekciója.

A kvantummechanika és a hidrogénatom
1925-ben megszületett az új atomi mechanika 

a régi elmélet hibái és ellentmondásai nélkül. 
A nemrelativisztikus kvantummechanika a hidro
génatomra alkalmazva ugyanazt a színképet adta, 
mint a Bohr-elmélet, mégis jóval gazdagabb volt 
és új fogalmakban magyarázta az atomi struk
túrát.

A Schrödinger egyenlet megoldásából kapott 
yj(r,  t) hullámfüggvény jellemzi az elektron moz
gását az atomon belül. A pontszerűnek képzelt 
proton és elektron között ható Coulomb erőt a

e2Y(r) = ------ potenciál reprezentálja, ahol e az
r

elektron töltése. Első közelítésben végtelenül 
nehéz protont gondolunk a koordinátarendszer 
kezdőpontjában és az elektron stacionárius ener- 
giasajátállapotait a (8 ) Schrödinger egyenletből 
számíthatjuk:

2 m [cte2 3 y2 3 z2 +  F(r) Vni r) =  En-y>n(i).

( 8)

Az egyenlet megoldásaiból pontosan a Bohr- 
elméletben számított (5) formulát kapjuk az En 
energiaszintekre, a megfelelő y n(r) hullámfüggvé
nyek az elektron elhelyezkedését jellemzik adott

9-

-13,5/mV-

■ 35

■ 25

■ 3P 

■2P

-3D

10,2 eV

■IS

3, ábra

energián és a Bohr-féle megengedett bolygó
pályák helyére lépő új fogalomként vonultak be a 
legújabb fizikába.

Természetesen a proton mozgása most is figye
lembe vehető, a relatív kétrészecskeproblémát

kell megoldani, s így már az í 1 -f- —| faktorral
| MJ

korrigált Rydberg állandót kapjuk.
A kvantummechanikában adott n főkvantum

számmal jellemzett energianívón az elektron J  
pályaimpulzusmomentumának négyzete: J 2 =  
=  Í(l -j- 1 ) ' h2, l =  0 ,1 ,2 ,. . ., n — Í értékekkel. 
A ynl(r) hullámfüggvény radiális része független 
az impulzusmomentum kvantumszámtól, de a 
szögeloszlás már l— függő. Az l =  0 zérus impul- 
zusmomentumú állapot mindig az n S  jelet kapja 
(n a főkvantumszám), l =  1,2,. . . rendre az nP, 
nD, . . . állapotok (3. ábra). A helyzetet kissé 
komplikálja, hogy adott l mellett még 21 -|- 1 

különböző állapot van (persze azonos energiával), 
mivel az impulzusmomentum vektor vetülete 
adott irányban (pl. a Z-tengely) csak a hl, 
—h(l— 1 ),. . .0 , . . .h(l — 1 ),hl értékeket veheti fel. 
Ez már jellegzetesen kvantummechanikai effektus, 
hiszen a Bohr-elméletben semmi sem korlátozta 
az elektronpálya síkjának normálisát valamilyen 
irányban.

Az atomot külső elektromos vagy mágneses 
térbe helyezve az energianívók kissé eltolódnak, 
degenerált szintek felhasadnak. A tapasztalat 
nagy pontossággal igazolta a kvantummechaniká
ban jósolt felhasadásokat.

Még nem vagyunk a történet végén. Két komoly 
problémát nem értünk: 1 . Az egészen finom spek
troszkópiai vizsgálatok szerint a hidrogénszínkép 
finomstruktúrát és hiperfinomstruktúrát mutat. 
A finomstruktúra jellemzője, hogy adott n fő
kvantumszámnál l szerint felhasadnak a nívók, 
mindig az s-állapot fekszik a legmélyebben. 
A hiperfinomstruktúrában minden nívó tovább
hasad két igen közeli vonalra.

Figyelmeztetés: a finomstruktúra és hiper- 
finomstruktúra oka nem külső elektromos vagy 
mágneses tér, hanem az atom belső szerkezete 
alakítja ki. A felhasadásokat pontosan csak 
rádiófrekvenciás eszközökkel lehet megmérni, 
mivel az energiakülönbségeknek megfelelő frek
venciák 103 —104 M ii nagyságrendűek, nagyon 
messze a látható fény frekvenciatartományától, 
túl az infravörösön a centiméteres hullámhosszak 
felé.

2. Hogyan sugároznak az atomok az egyes 
nívók között ? Mi a dinamikai mechanizmus a 
sugárzásra, visszahat ez a mechanizmus az elek
tronra és így az energiaspektrumra? Jól tudják, 
hogy ehhez a problémakörhöz tartozik a spek
trumvonalak Lamb-féle eltolódása, ami még mindig 
aktuális és izgató kutatási téma.

A finomstruktúra és hiperfinomstruktúra még a 
kvantummechanika keretein belül megérthető. 
Eddig nem vettük figyelembe, hogy az elektron
nak saját perdülete, spinje van, nem vizsgáltuk
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a mozgás relativisztikus korrekcióit és a proton 
spinjének hatását a spektrumra. A relativisztikus 
kvantummechanikában a Dirac egyenlet lép a 
Schrödinger egyenlet helyére, ez számot ad az
elektron — h spinjéről, a hozzátartozó ----  mág-

2 2 m c
neses momentumról, és alkalmas a fénysebességgel 
összemérhető sebességű mozgások leírására is. 
A proton és elektron között ható erőt most is a 
Coulomb potenciál reprezentálja, a (9) egyenlet 
megoldásai adják az energiámvókat és a hullám- 
függvényeket :

H r p  =  [ c c - p  +  ßm  F(r)] - i p  =  E  tp. (9)
A y(r , t )  hullámfüggvény most négykomponensű 
mennyiség, amire az elektron új belső szabadsági 
fokai miatt van szükség. A 4 X  4 elemet tartal
mazó Dirac mátrixokat ocv  a2, a3 és ß  jelöli, p  az 
impulzusoperátor.

Az energianívókat a (10) egyenletből kapjuk:

E n J  =  mc2 1 + a2 • z2 l 1/2
1 f 1 2

n - J ------ h / J + - -sc?z2
2 2 >

( 10 )

J  ' h az atom teljes impulzusmomentuma (az 
elektronspin és a pályamomentum eredője), J

e2 1csak Do,3/o,*Vo,>.. értékeket vehet fel. a = -----^ ----
4nhc 137

a nevezetes finomstruktúraállandó, n  — 1,2,3,. . . 
a főkvantumszám. A magtöltés e • z, a hidrogén- 
atomban protonra 2 = 1 . A pályamomentum
kvantumszám l  = J  d; — és adott n  mellett végig-

2

fut a nemnegatív egész értékeken az n  — 1 maxi
mumig (0 <^/<[w—1 ).

A Dirac egyenlet megoldásában egyszerű Cou
lomb potenciált használtunk és így elhanyagoltuk 
a proton spinjét, s a hozzátartozó mágneses 
momentumot. Ez a közelítés nem érinti a finom
struktúrát.

Az 1. táblázatban megtalálják az n =  1,2,3 
főkvantumszámokhoz tartozó energianívókat. 
A 3D 3/ 2 szimbólum például azt jelenti, hogy n  =  3 
(ez meghatározza a radiális hullámfüggvényt),

' 3
/ =  2 és a teljes impulzusmomentum J  =  — .

Mivel a értéke kicsiny, a (10) formula sorbafejt- 
hető:

1 z2E n , ^  mc2 ----- a2 • mc2 — X
,J 2  n2

( 11 )

oc2 • z2 / 1 3 \ , „ 1
X 1 +  — ----- | +  0 ( « 4 • z 4 )

n J  +  - 4 n
V 2 J

Az elektron nyugalmi energiája mc2, a második 
tag zárójelen kívül álló faktora a nemrelativiszti- 
kus kvantummechanikában megismert kötési ener-

1 . tá b lá za t

E n e r g i a é r t é k e k e t  c s a k  a z  n  =  l , 2  { » k v a n t u m s z á m o k h o z  
a d t u n k

E

■ 3 S i B -

■2Stß

Jß--------- 3 D 5B
- 3 P P ----------- 3 D s ß
—3P'2

2p3/2 t !
I ~?2p7ß— Finomstruktúra frihasoűns

-t3,MeV~ IS 1/2

4. ábra

gia. A zárójelben megjelenik az impulzusmomen
tumtól függő relativisztikus korrekció. Az energia
nívók l szerint degeneráltak, J  szerint viszont 
felhasadnak a szintek (4. ábra).

Szemléletesen megérthetik ennek a finom rela
tivisztikus effektusnak a lényegét: adott l kvan
tumszámú pályán az elektron gyorsan kering, 
ezért a proton által keltett sztatikus elektromos 
térben mágneses térerősséget is érez (a relativitás- 
elmélet szerint sztatikus elektromos térben gyorsan 
mozgó koordinátarendszerben mágneses térerőssé
get is észlelünk). Ez a mágneses térerősség kölcsön
hat a feles spinű elektronhoz tartozó mágneses 
momentummal. A mágneses kölcsönhatási ener
giát gyakran spin-pálya kölcsönhatásként emlege
tik. Az elnevezés nyilvánvaló. Az érzékelt mágneses 
tér l-tői függ, így értjük, hogy azonos l értéknél 
J  szerint hasadnak fel a nívók az elektronspin 
(mágneses momentum) beállásától függően (5. 
ábra).

Hogyan egyeznek ezek a jóslatok a //-atomon 
végzett megfigyelésekkel? 1947 előtt az összhang 
teljesen kielégítő volt, miután megértették a 
nívók hiperfinom felhasadását is az elektron és 
proton mágneses momentumának összecsatolásá- 
ból. 1947-ben a H - atom finomstruktúrájának
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5. ábra

Lamb—Retherford mérése megerősített egy
korábbi gyanút, hogy a 2 8 112 nívók kissé felfelé 
csúsznak a 2P112 nívókhoz képest (6 . ábra). Ez a 
Lamb-féle eltolódás megtöri az azonos n és J, 
de különböző l-hez tartozó nívók degeneráltságát 
és a második problémakörhöz vezet, elektron és 
elektromágneses tér sugárzási kölcsönhatásához.

35

3P

— // 
3P

TÍZ-

-3 D  ' 
-3D

Köze! egyenlő [felhasadás - Lomb sh ift)

3P

35 — finom struktúra (spin-pálya csatolás)

—X"
Lomb shift

-<3,5hoV--(S

|— ttriplett) — 

—̂ istinglett) 6
Hiper finom  felhasadás

6. ábra

Előbb azonban adjunk számot a hiperfinom 
struktúráról. A jelenséget bizonyára ismerik, 
a //-atom összes spektrumvonala dublettbe hasad 
fel a proton és az elektron mágneses momentumai
nak kölcsönhatásából. A két nívó az elektron- 
rendszer J  impulzusmomentumának és a feles 
protonspinnek az összecsatolásából kapott két 
lehetséges állapotot reprezentálja az atom rögzített 
teljes impulzusmomentuma mellett. A felhasadás 
fő oka, hogy a proton mágneses momentuma 
mágneses térerősséget kelt az elektron helyén, 
a mágneses kölcsönhatási energia az elektron 
impulzusmomentumának a mágneses térhez (pro
tonspinhez) számított két beállásától függ. A nagy 
érdeklődés oka, hogy a Lamb-eltolódás pontos 
mérésével a kvantumelektrodinamikát igazoljuk, 
a hiperfinom felhasadás pontos mérése pedig már 
érzékelheti a proton szerkezetét is, összetalálkozik 
az atomi spektroszkópia és a napjainkban növe
kedő modern hadronspektroszkópia, ami a proton
struktúrát is vizsgálja.

A finomszerkezet és a hiperfinomstruktrtra mérése
A hidrogénatom alapállapota, a legalsó energia

nívó teljesen stabil, innen már nem sugározhat 
az atom. Az összes többi energianívó gerjesztett

állapot, hiszen foton vagy fotonok kisugárzásával 
alacsonyabb nívókra ugrik az elektron. A rezonáns 
állapotok elméletéből tudniuk kell, hogy a gerjesz
tett nívók energiája nem pontosan éles, szélessé
gük (így a kisugárzott spektrumvonalak „termé
szetes” szélessége is) a nívók élettartamának 
reciprokával arányos a A  E • A  t ~  h  Heisenberg- 
féle határozatlansági összefüggés miatt. Ezzel a 
jelenséggel még a kvantumfizika előtt, például 
egy csillapított oszcillátor gerjesztéseinél is talál
kozhattak. Atomoknál az elektron és az elektro
mágneses sugárzási tér kölcsönhatása jelenti a 
„csillapítást” az atomi oszcillátorok rezgésében. 
A természetes vonalszélesség nem lebecsülhető 
probléma, sokszor két nívó energiakülönbségét 
a vonalszélesség ezrelékének a pontosságában 
mérik.

Nagyon pontos méréseket végeztek a hidrogén- 
atom n =  1 és n — 2 nívóin. Az 1*S' 1 2  energia
szintek közül a szinglett jelenti a //-atom alap
állapotát. Ez s-hullám és ellentétes a proton és 
elektron spinjének állása. Az energiakötés itt 
mélyebb mint az 1 /S1,2 triplettállapotban, ahol akét 
spin azonos irányú. Ez csak első pillanatra meglepő, 
de rögtön megértik, ha arra gondolnak, hogy az 
elektron és a proton töltése ellenkező előjelű, 
s ezért szinglett állapotban a két mágneses momen
tum éppen azonos irányú. Világos, hogy ez a 
mélyebb energiaszint (itt elég két iránytű stabil 
beállására gondolni). A hiperfinom felhasadás 
jóval kisebb mint a finomstruktúra, a proton 
nagy tömege és így az elektronnál nagyságrendek
kel kisebb mágneses momentuma miatt.

Az 1 S112 triplett nívó élettartama rendkívül 
hosszú, nagyságrendben 1015 másodperc. Ennek 
megfelelően a vonalszélesség elhanyagolhatóan 
kicsiny, 10“ 15 Hz körüli érték, ami a gyakorlatban 
tökéletesen éles vonalat jelent. A triplett-szinglett 
energiakülönbség 1420 MHz a kisugárzott rádió
frekvenciás foton rezgésszámában kifejezve. Ez a 
hidrogénatom híres 2 1  centiméteres rádiófrekven
ciás sugárzása, amit a kötött elektron-proton 
rendszer a hiperfinom átmenetnél sugároz (az 
elektronspin átbillen a protonspinnel ellentétes 
irányba, a stabilabb állapotba és közben az 
atomban semmi más változás nem történik). 
A 21 centiméteres sugárzás spontán emisszióját 
a rendkívül hosszú élettartam ellenére is meg
figyelik, a Tejútrendszer hatalmas spirál karjainak 
hidrogénfelhői „adnak” 2 1  centiméteren és a földi 
rádióteleszkópok veszik ezt az adást. A laborató
riumi nagypontosságú mérésekben természetesen 
nem várnak a spontán emisszióra, az atomot 
sugárzásra kényszerítik indukált emisszióval.

A 2 S112 nívók élettartama szintén meglepően 
hosszú, 7 másodperc, ami még mindig ideálisan 
éles spektrumvonalat jelent. A 2 P312 és a 2 / J1/2  

nívókról megengedett a tipikus E l elektromos 
dipólátmenet 1 $ 1/2 alapállapotba, ezért a két 
energiaszint élettartama már tipikus 1 0 - 8  másod
perc körüli érték, 100 MHz vonalszélességgel. 
A 2 S112 és 2P1'2 nívók között mért Lamb-shift 
1057,8 MHz a 2 P 3/2 és 2 P1!2 nívók távolsága
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10969 M H z .  Érthető, hogy pontos méréseknél a 
1 0 0  M H z  szélességű vonalak alakja már komoly 
probléma, amit finom és leleményes módszerekkel 
kell figyelembe venni.

A hidrogénatom hiperfinom felhasadását 1963- 
ban Crampton, Kleppner és Ramsey fantasztikus 
pontossággal megmérte. A két nívót maser- 
üzemmódban működtették és a hidrogénmaser 
frekvenciáját a standard A  1 atomi időskálán 
mérték. Az i l  skálát a híres céziumatom- 
-frekvencia definiálja (szintén hiperfinom átmenet), 
ami csillagászati idővel legpontosabban össze
hasonlítva 9192 631 770,0 ciklus másodpercen
ként. Ebből származik az atomi másodperc, 
ezt mi fenntartás nélkül elfogadjuk primérnek, 
nem törődünk a praktikus élet és a csillagászok 
esetleges egyéb követelményeivel. Nos a hidrogén
maser frekvenciáját atomi másodpercben mérve 
Crampton, Kleppner és Ramsey azt találták, 
hogy az lé?1 !2 nívók hiperfinom felhasadása:

Av(H)  =  1420405751,800 ±  0,028 H z  (1 2 )
Ez a fizika egyik legpontosabb mérése, tulajdon
képpen még a 1 2 . számjegy is értékes. Csillagász 
barátainktól megszoktuk a pontos méréseket. 
Összehasonlításul: most, hogy Armstrong és Aldrin 
lasertükröt hagyott a Holdon koherens laser- 
sugárral lehetséges lesz decimóteres pontossággal 
Föld—Hold távolságot mérni két fix pont között. 
Ebben a mérésben a 10. jegy még értékes lesz.

Érdemes egy percet a mérési berendezésre 
szánni. Megfelelő szeparálási technika után lé?1/2 

triplett állapotú hidrogénatomokból álló nyalábot 
vezetnek üregrezonátorba. Az üregrezonátor a 
Av(H) frekvencia körül hangolható. A rezoná
torra Av(H) frekvenciájú elektromágneses teret 
kapcsolnak frekvenciagenerátorból. A rezonan
ciára beállított elektromágneses tér az üregrezo
nátoron átrepülő atomokat indukált emisszióra 
kényszeríti éppen az átfutási idő alatt. Mintha 
erőszakkal átfordítanánk az elektronspint a proton
spin irányához képest (7. ábra). Az indukált 
emisszióból nyert rádiófrekvenciás fotonok energi
ája visszacsatolható az üregrezonátorra és így 
stabil rezgést kapunk, ami azonban csak pontosan 
a hiperfinom frekvencián működik, a rezonancia

jelenség rendkívül éles. A rádiófrekvenciás gene
rátor legcsekélyebb elhangolására leáll a hidrogén
maser működése. A generátor pontos frekvenciáját 
másodstandard césiumóra mérte, amit a 24 órás 
mérés közben különböző laboratóriumok primér- 
standard césiumóráival hitelesítettek.

Az n  =  2  főkvantumszámú nívók felhasadásait 
először Lamb, Retherford és munkatársaik mérték 
ki nagy pontossággal. A leggondosabb eredménye
ket 1953-ban publikálták. Lamb deutériumon is 
mért, amivel kétszeresére növelte a hidrogén 
atommag tömegét és így csökkentette a zavaró 
hiperfinomstruktúra hatását. A mérésekben lénye
gesen kihasználták a metastabil 2 S 112 energia
szintet, aminek praktikusan elhanyagolható a 
szélessége.

A 2S 112 állapotú hidrogénatomokból álló nyaláb 
preparálása: molekuláris hidrogént termikus disz- 
szociációval hőkályhában hidrogénatomokra bon
tottak. A kályha nyílásán kilépő 1$1/2 alap
állapotú hidrogénatomokat kevéssel a 10,2 eV  
gerjesztési küszöbenergia felett elektronnyalábbal 
bombázták merőleges irányban. így Lamb olyan 
stabil és metastabil atomokból álló nyalábot 
kapott, amiben minden negyvenmilliomodik hid
rogénatom 2 S 112 állapotban volt. A hét másod
perces élettartam elegendő a kísérlet elvégzéséhez. 
A 2S 112 állapot detektálására szellemes módszert 
alkalmaztak. Az alapállapot feletti gerjesztési 
energia 10,2 e V , általában nagyobb mint fém
felületen az elektronok kilépési energiája. A fém
felület elektronjába ütköző gerjesztett atom vissza
tér az alapállapotba, miközben a fémbe zárt elekt
ront kiemeli az átadott energiával (8. ábra). Lamb 
és Retherford wolframot használt a detektáláshoz

és detektorukban — hatásfokkal kimutatták a 2 S 1!2
80

nívón gerjesztett metastabil hidrogénatomokat.
A Lamb—Retherford mérés spektrométerében 

a kollimált, hidrogénatomokból álló, Z-tengely 
irányában polarizált nyaláb először inhomogén 
mágneses térben kissé eltérítve olyan térrészbe 
került, ahol a H 0 homogén mágneses térerősségre 
merőlegesen v frekvenciájú elektromágneses teret 
szuperponáltak rádiófrekvenciás generátorból. Ha
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9. ábra

a frekvencia a 2 S 112—2  P 1/ 2 vagy 2  P 3/ 2 2  S1/ 2 
nívókülönbségnek felel meg indukált emisszióval 
(illetve abszorpcióval) a 2  Ä1/ 2 állapotból 2  P 1/2 

vagy 2  P 3Í2 állapot gerjesztődik, ami rögtön el
bomlik az alapállapotba (10~ 8 másodperc). A rádió- 
frekvenciás elektromágneses tér után alkalmazott 
újabb inhomogén mágneses tér a nem indukált 
2 S 112 atomokat visszatéríti a detektorhoz. A mé
résben a rádiófrekvenciás tér hangolásával meg
mérhető, hogy melyik frekvenciánál esik le a 
detektált fluxus. Ekkor a 2  P 1/2 (vagy 2 P 3?2) 
állapotba hajtott atomok lebomlanak alapálla
potba, az inhomogén tér ezeket nem téríti vissza 
és leesik a 2  S 1/2 atomi nyaláb detektált árama 
(9. ábra).

ep' 
í»

2S
2P

iatűi

i s '

0,1 MHz pontosság mellett hat értékes jegyet 
kaptak a mérésekben, amivel elérték a teoretiku
sok által megjósolt energiaértékek megbízhatósági 
határát. Ez hatalmas bravúr volt és a sugárzás 
kvantumelméletét ezután már csak kevesen ta 
gadták.

Nem beszéltünk arról, hogy az n =  2  nívók is 
felhasadnak hiperfinoman. Ez a felhasadás azon
ban a mérési pontosság nagyságrendjében elméle
tileg kiszámítható és így kísérletileg elkülöníthető 
a finomstruktúra és a Lamb-shift kimérésétől.

Az elmúlt két évtizedben egyre modernebb 
módszerekkel és technikákkal mérték a 2 P312- 
2 S 1'2 finomstruktúraintervallum-részt és a 2  S LI2 
2 P 112 Lamb shiftet. A legpontosabb értékeket a
10. ábráról leolvashatják. Az új mérések kevéssel 
eltérnek Lamb legpontosabb mérésétől, amit deu
tériumon végzett. Erre a problémakörre rövidesen 
visszatérünk. Érdemes még megjegyezni, hogy a 
2  P 3/ 2 — 2  P 1/2 teljes finomfelhasadást közvetlenül 
is megmérték, ez a mérés jóval nehezebb, hiszen 
mindkét vonal 100 MHz szélességű.

A hidrogénszínkép és sugárzáselmélet
A hidrogénatomba kötött elektron energia- 

spektrumát lényeges vonásaiban megkaptuk a 
Dirac egyenletből. A proton mágneses momentu
mát behozva a hiperfinom felhasadást is meg
értettük, de egy lényeges kérdésről még nem esett 
szó: hogyan sugároz a hidrogénatom? A válasz 
messzire vezet, az elektromágneses sugárzás kvan
tumelméletéhez. Hosszú ideje megérlelt kép ez a 
tudomány, itt most csak néhány percig kacérkod
hatunk vele.

Az elektront és a protont jól ismerik mint 
részecskéket, mozgásukat a kvantummechanika 
törvényei kontrollálják. Az atomi jelenségek har
madik fontos szereplője a foton ugyanolyan 
kvantummechanikai részecske, mint másik két 
társa, de mivel spinje egész érték, sokadmagával 
makroszkopikus hullám jelenségeket produkál. 
A proton erősen kölcsönható részecske (hadron), 
térben kiterjedt struktúra, ami töltésével és 
mágneses momentumával résztvesz az elektro
mágneses kölcsönhatásban is. Az elektron (anti- 
részecskéjével a pozitronnal) és a foton lokális 
részecskék, erős kölcsönhatásban nem szerepelnek, 
lokális viselkedésük a kvantált elektrodinamika 
alapja. Lényegében a kvantummechanika ésszerű 
általánosításáról van szó az eddig megismert 
általános törvények megőrzésével.

Elektron szóródását protonon Coulomb poten
ciállal számítottuk a kvantummechanikában. 
A távolható Coulomb erőt Richard Feynman a 
közelhatás elvével helyettesítette és kialakult 
mai formájának csíráiból a lokális kvantum- 
térelmélet. A lényeges felismerés, hogy elektron 
és foton mint fizikai részecskék megmért valódi 
tömegükkel végtelen élettartamú objektumok és 
szabadon futnak a térben, ha töltés vagy áram
eloszlás nincs jelen. Ugyanakkor rövid ideig 
lokálisan a tér két pontja között mint virtuális,
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Elektron

11. ábra

közvetlenül megfigyelhetetlen részecskék is propa
gálhatnak, ha megfelelő forrás kelti és elnyeli 
őket a két pontban.

A 11. ábra szemlélteti az elektron-proton 
szórást az elektrodinamika kvantumelméletében. 
A téridő x pontjában a qx impulzusú elektron 
virtuális fotont emitál és q2 impulzussal fut tovább. 
A p l impulzusú proton az y pontban abszorbeálja 
a virtuális fotont és p2 impulzussal továbbfut. 
A kicserélt virtuális foton tömegét az energia és 
impulzustételből {p2—Pi)2 „méri” . Közvetlenül 
csak a szórásfolyamat kezdőfeltételét és a vég
állapotot mérjük és az elmélet segítségével rekonst
ruáljuk a szubatomi tartományokban pergő mikro- 
folyamatot. Ez egy kvantummechanikai folyamat 
valószínűségi amplitúdója és három faktor szor
zata: 1 ) az elektron az x pontban (q„ q j2 =  
=  (p2—Pi)2 tömegű virtuális fotont emittál (elek
tron töltésével arányos), 2 ) valószínűségi amplit údó, 
hogy a virtuális foton p 2~Pi négyesimpulzussal 
az x pontból az y pontba fut (fotonpropagátor), 
3) a proton az y pontban abszorbeálja a virtuális 
fotont (proton-struktúrától függő pillanat). A való
színűségi amplitúdót Feynman pontos matemati
kai formulával reprezentálta és megszülettek a 
térelmélet Feynman gráfjai.

Még egy híres példát mutatok, hogy kissé meg
szokják a terminológiát: elektron-pozitron pár 
fotokeltése atommagon (1 2 . ábra). A berepülő 
k impulzusú fizikai foton az x pontban px impul
zusú fizikai elektronná és virtuálisan futó pozit
ronná (propagátor) alakul. Az y pontban kifut a 
p 2 impulzusú pozitron és a virtuális fotont végül 
az atommag elnyeli. Talán elhiszik, hogy ez a 
szemléletes kép pontos matematikai formába 
önthető és a folyamatokra részletes számításokat 
végeznek a teoretikusok.

A hidrogénatomban a proton köré kötött elekt
ron úgy jön létre, hogy a proton és elektron állan

dóan „kicserél” egy virtuális fotont és ez a foly
tonos labdázás a két töltés között ható Coulomb 
erőben jelentkezik, amiből az atom lényeges 
tulajdonságai már elég pontosan számíthatók. 
A gerjesztett pályán keringő elektron azonban 
fotonemisszióval alacsonyabb pályára ugrik (13. 
ábra). Az átugrás alatt virtuálisan átrendeződik 
az atom belső struktúrája, s az átrendeződés 
kiszámítható a kvantumelektrodinamikában. így 
megkapjuk a nívók élettartamát, vonalszélességét 
és az energiaszintek csekély sugárzási eltolódását 
(Lamb shift), amit az atomon belüli állandóan 
történő virtuális folyamatok generálnak.

Az elméletben paraméterként szerepel az x
finomstruktúraállandó Ix =  —— . Az atomi struk- 

l ánhcj
túra sugárzáselméleti korrekciói x hatványai 
szerint rendezhetők (x kis szám!) a kvantum
elektrodinamikában, magasabb x hatványt bonyo
lultabb virtuális folyamat ad. A hidrogénatom 
finomstruktúrájánál látták, hogy az azonos pálya- 
impulzusmomentumú nívók elektronspin szerinti 
felhasadása a-val arányos korrekció, innen az el
nevezés. A töltés (e) és a fénysebesség (c) értékét 
már klasszikusan is mérték sok jegy pontossággal. 
x finom mérésével legerősebben a kizárólag

2. táblázat

Hivatkozások: 1. Parker és csoportja (1967 és 1969)
2. Drell és Sullivan (1967)

Crampton és csoportja (1963)
3. Thompson és csoportja (1969)
4. Metcalf és csoportja (1968)
5. Lamb és csoportja (1953)
6. Lamb és csoportja (1969)
7. Taylor összefoglalója (Rev. Mod. Phys. 

1969)

Kísérlet (a)-1 értéke
Hiba (95% 
megbízható

ság) 
ppm

Hivatkozás

Josephson effektus — - re 137,0359 +  6 1,7
Hidrogén hiper finom-

struktúra 137,0359 +  7 2,7
Müonium hiperfinom-

struktúra 137,0368 +  18 3
Hidrogén finomstruk-

túra rezonancia-
szórással 137,0354 +  9 4,7

Hidrogén finomstruk-
túra 137,0388 +  9 5

Rádiófrekvenciás
rezonancia 137,0368 +  6 6,7
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kvantumjelenségekben mérhető h Planck állandó 
pontosságát növeljük. A megmért x-val ellen
őrizzük az elektromágneses sugárzás kvantum- 
elméletének pontos és igen finom jóslatait.

Húsz évvel ezelőtt Lamb a 2 P 3/2-  2  S1!2 és 
2  S1!2—2 P112 nívókülönbségek összegéből meg
határozta a finomstruktúrát. (A sugárzási eltolódás 
csak az S-nívót érinti erősen, ezért a finom- 
struktúra-formulát sugárzási effektusok lényegesen 
nem módosítják.) Lamb méréséből az akkori 
legnagyobb pontossággal kiszámították x értékét, 
s ezzel a finomstruktúraállandóval ellenőrizték 
az elméletileg jósolt 2  2  P 1/2 sugárzáselméleti
vonaleltolódást. Az eredmény fizikai Nobel díj 
volt, amivel a fizikusvilág a kvantummechanika 
nagyszerű általánosítását is ünnepelte, a tér- 
időbeni bepillantás reményét atomi folyamatokba.

Lamb első mérései óta a megfigyelések tökélete
sedtek és a megfeszített munka után 1969. áprilisá
ban az Európai Fizikai Társulat alakuló kongresz- 
szusán a firenzei Palazzo Veechioban Farley 
bejelentette a megváltozott finomstruktúraállandó 
új értékét. Az új mérések a 2 . táblázatban a 
Josephson effektusból mért érték körül csoporto
sulnak. Lamb mérése 1953-ból a deuterium 
2  P 3/ 2 — 2  P 1/2 finomstruktúráján (ami olyan sok 
éven át szolgált) már határozottan ellentmond a 
többségnek. Megnyugtató, hogy a 2  P 3/2—2 P 1/ 2 
finomstruktúraintervallum direkt mérése rezonan
ciaszórással és Lamb új rádiófrekvenciás módszere 
1969-ből jól egyeznek a Josephson értékkel.

Taylor, Parker és Langenberg újból illesztették 
az atomi állandókat az új mérésekhez a legkisebb 
négyzetek módszerével, ami a jelenlegi legmegbíz
hatóbb x értéket adja (14. ábra):

(a) “ 1 =  137,0360 ±  1,5 ppm.
A Josephson effektus alkalmazásánál ismert v 
frekvenciát visznek két szupravezetőt vékony 
oxidréteggel elválasztó mintára (Josephson junc
tion) és az áram-feszültség karakterisztikán a 
feszültséglépcsőt mérik (15. ábra). A jelenségért 
a csatolt elektronpárok koherens mozgása felelős 
hv — 2 eV összefüggéssel. A relációt Bloch 1968- 
ban nagyon általános alapokból kiindulva igazolta 
és a különféle anyagokból készített minták 
Josephoson feszültségét egy rész a 108-ban pontos
sággal azonosnak találták. Valószínűtlen ezért, 
hogy bármilyen szilárdtestfizikai effektusból szár
mazó lényeges korrekció szükséges lenne.

A hidrogénatom alapállapotának hiperfinom- 
struktúráját a hidrogénmaser méri. I t t  a kísérleti

/  1969-ben javasolt érték
HFS '----- 1RF rezonancia
HFS
Müonium 
hiperfinom 
H hiperfinom

Rezononcioszórás
A

Josephson effektus______,

137,050 M ) ~m

1953-bon mért érték 

,090

14. ábra

Szigetelőréteg

Virtuális fotonruha

pontosság mindenen felül áll. A probléma most 
főleg elméleti, hogyan kezeljük a proton-struktúrát 
ami x kiszámítását befolyásolja. Ez teljesen ért
hető, a finomstruktúraállandót a protonszerke
zetre is érzékeny (14) formulából kapjuk:

Av(H) — M
ÍPe 2

í M
Pel Uo [m +  M

• 5  \
— —- In 2  • x2 +
(2 j

(14)

+  — [a0 ln2 a +  ®i In « +  a2] — * —- X 1. 
ti M

(14) a hiperfinom felhasadás ma ismert leg
pontosabb elméleti értéke a hidrogénatom alap
állapotára. Az elektron tömege m, a proton tömege 
M, pe és pp a megfelelő mágneses momentumok,
— az elektron mágneses momentuma Bohr magne
to
ton egységekben, a0, a, és a., numerikus értékek. 
Az atomi állandókat a kapcsos zárójel előtt úgy 
csoportosítottuk, ahogy azokat legpontosabban a 
legkisebb négyzetek módszerével meghatározták. 
Ezeket egy rész a millióban (ppm) pontosságnál 
jobban ismerik. A kapcsos zárójel előtti rész már 
figyelembe veszi az elektron anomális mágneses 
momentumát, a protonmozgást és relativisztikus 
korrekciókat. Az elektron anomális mágneses
momentuma — nem pontosan egységnyi sugár- 

V*o )
záselméleti effektus. Az elektront vizsgáló foton
szonda nem pontosan 1 Bohr magnetont érez az 
elektron helyén állandóan pergő mikrofolyamatok 
miatt. Például az elektront állandóan körüllengi 
egy virtuális fotonruha (16. ábra). Ha a kapcsos 
zárójel értéke pontosan egy lenne, Av(H) nem 
tartalmazná pontosan a sugárzáselmélet összes 
korrekcióit bizonyos rendig és a proton-struktúrát 
sem, amit X  reprezentál.
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Szondázó virtuális foton protonszerkezet

Proton - struktúra 
1 7 .  á b r a

A zárójel első három tagja finom sugárzási 
korrekciók a hidrogénatomba kötött elektron 
környezetében történő mikrofolyamatok tükrö
zésére. X =  0  pontszerű, struktúra nélküli protonra. 
Sztatikus számításban korrekcióba veszik a proton
szerkezetet, amennyire azt egy foton mint szonda 
kitapogatja (17. ábra): ez a töltés és a mágneses mo
mentum sztatikus eloszlása 1 fermi (1 0 - 1 3  cm) tá 
volságon belül. A hatalmas SLAC (Stanford Linear 
Accelerator Center) elektrongyorsítónál pontosan 
kimérték ezt a struktúrát és a megfelelő X  érték 
kiszámítható. A (14) formulából így kapjuk az

oT1 =  137,0359 (15)
értéket 1 ppm pontossággal. Valószínű, hogy a 
sztatikus számítás túlbecsüli a véges proton- 
méret hatását. A lényeges ok, hogy az elektron 
keringése közben polarizálja (deformálja) a protont 
és annak effektiv véges mérete kisebbnek érződik. 
A megfelelő sugárzáselméleti képben az elektron
proton kötés két fotonos cseréje adja a jelenséget 
(18. ábra). Ez az amplitúdó azt méri, hogy milyen 
valószínűséggel emittál q’- tömegű, v energiájú 
virtuális fotont a proton, ha ugyanilyen foton- 
szondát küldünk a szerkezetébe. A „válasz” 
a fotonszondára leglényegesebben attól függ, 
hogy a berepülő fotonszonda az akkor még nyugodt 
alapállapotú protont hogyan gerjeszti (polarizálja) 
magasabban fekvő állapotokba, ahonnan virtuális 
foton emissziójával visszatérhet alapállapotába.

Drell és Sullivan egyszerű, szemléletes modellt 
hozott a protonpolarizálhatóság megértéséhez. 
Képzeljék el, hogy a modellproton kötött állapot: 
-f- e töltésű, n tömegű feles spinű pontszerű ré
szecske V(R) potenciállal nehéz, semleges részecs
kéhez kötődik a Schrödinger egyenlettel leírt 
nemrelativisztikus kvantummechanikában. A két 
részecske alapállapota a megfigyelt proton (19. 
ábra). A hidrogénatom most komplikált kétré- 
szecske-probléma, hiszen az egyik részecske (pro
ton) maga is meghatározott struktúra. így tulaj
donképpen háromtestproblémát kell megoldani. 
Drell és Sullivan perturbációszámítást alkalmaz

E lektron

1 9 .  á b r a

ahol a perturbálatlan energiasajútállapotok ipp • tpe 
alakúak. ipp a proton hullámfüggvénye (kötött 
állapot a modellben) és yie az elektron hullám- 
függvénye. Az elektron és a protonba kötött -f-e 
töltésű részecske Coulomb kölcsönhatása miatt 
a teljes Hamilton operátor sajátfüggvényei X cp ■ 
yip • rpe típusú szuperpozíciók, ahol kis valószínű
séggel megjelennek a gerjesztett protonállapotok.

Klasszikus nyelven: a protonban elektron jelen
léte nélkül a -j-e töltésű részecske a legalacsonyabb 
energiájú pályán kering az erőcentrum körül. 
A hidrogénatomban keringő elektron deformálja 
a pozitív töltésű részecske pályáját (polarizáció). 
A kvantummechanikában ez a deformált pálya 
perturbálatlan Bohr-pálvák szuperpozíciója. Drell 
és Sullivan becslése szerint a polarizálhatósági 
korrekció legfeljebb 5 ppm x~1 értékéhez.

Az utolsó 12 hónap eseményei mutatják a 
protonszerkezet intenzív vizsgálatát. Inelasztikus 
elektron-proton szórásban mérik a q2 tömegű 
v energiájú virtuális fotonok abszorpciós való
színűségi amplitúdóját protonon (20. ábra). Két 
független valószínűségi amplitúdó van (tE1(g,2,v) 
és W2 (q2,v)) mivel transzverzális és longitudinális 
virtuális foton abszorbeálódhat. Az új SLAC 
mérésekből analizált v • W2 (q2,v) alakját a 2 1 . 
ábra mutatja. A beeső elektron energiája 7 és 
18 GeV között változott, a kifutó elektron transz
verzális impulzusa 1 — 2  GeV és a keletkezett 
hadronok tömege 3—5 GeV. Ilyen körülmények 
között sokat tanulunk a proton-struktúráról kis 
távolságokon. A gerjesztett protonállapotok (rezo
nanciák) produkciója után a mélyen inelasztikus 
kontinuum kezdődik ahol v • W2 (q2,v) meglepő

Vmódon csak — függvénye és konstanshoz tart.

Az adatokat fő vonásaiban megmagyarázza 
Feynman parton modellje. A modellben a proton
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pontszerű részekből (partonokból) összetett struk
túra. Az inelasztikus elektron-proton szórás mecha
nizmusa: az elektron nagy energián rugalmasan 
szóródik az egyes partonokon (a virtuális foton 
nagy q2 tömege miatt a szórás inkoherens a pont
szerű alkatrészeken). A parton meglökése miatt a 
proton rögtön „megbolydul” és végül szétrobban, 
ami a megfigyelt hadron-végállapot. Bjorken és 
Paschos partonoknak kvarkokat választott és 
Peynman javaslatát részletes számításokkal ellen
őrizte. A modell kettes faktoron belül meglepően 
jól leírja a SLAC méréseket, kérdés persze, hogy 
mekkora az igazságtartalma.

Az inelasztikus elektron-proton szórásban az 
optikai tétel miatt a virtuális Compton amplitúdó 
(18. ábra) imaginárius részét mérjük előreszórásra. 
Érdekes lenne megvizsgálni a parton modell 
protonszerkezetének polarizálhatóságából a hiper- 
finom felhasadás korrekcióját. I tt már valóban 
összetalálkozott az atomi és a hadronspektrosz- 
kópia!

A finomszerkezeti állandóval felvértezve hátra
maradt a Lamb shift ellenőrzése. A 2 S 112 és 2  P 1 '2 
nívók szétválását csak a sugárzáselmélet magya
rázza a proton körül elhelyezkedő elektron és az 
elektromágneses tér kölcsönhatásával. Az elektron 
környezetében lejátszódó virtuális folyamatok 
alakítják a Lamb shift végső értékét. A számítások
ban lényegesen kihasználják az elmélet független 
dimenziótlan paramétereinek kicsiny voltát.

A kölcsönhatás erőssége nem nagy (arányos x- 
val) ezért az elektrodinamika perturbációs ki
fejtését használhatjuk. Az ~  tömegarány kis 

értéke megkönnyíti a protonvisszalökési effektusok

Anomális'mágneses momentum ( ( .,
es sugárzási eltolódás Vakuumpolarizacio

számítását a fix Coulomb tér közelítéshez. A pro
tonátmérő nagyságrendekkel kisebb mint az atom
átmérő, ami előnyösen használható a véges proton
struktúra korrekciójánál.

A lényeges járulékok legalacsonyabb rendben: 
radiatív vonaleltolódás, mágneses momentum járu
léka és a vákuumpolarizáció (2 2 . ábra). A vákuum
polarizációs járulék nem nagy, hozzávetőleg a 
teljes Lamb shift fél százaléka, először Heisenberg 
vizsgálta még 1934-ben. A megfelelő mikrofolya- 
mat: az elektron-proton kötésért felelős foton 
(potenciál) virtuális elektron-pozitron párt kelt 
az atomban, amit úgy is mondhatunk, hogy a 
hidrogénatom életének kis részében proton, két 
elektron és egy pozitron kötött állapota. Az elekt
ron körüli virtuális foton felelős az atomba kötött 
elektron anomális mágneses momentumáért, de 
egységnyi Bohr magneton mellett is eltolná az 
energianívót (sugárzási eltolódás). A sztatikus 
véges proton-struktúra hatása elhanyagolhatóan 
kicsi, 0 , 1 2  MHz 0 , 8  fermi átmérőjű protonra.

A teljes Lamb shift legpontosabb elméleti 
számítását Erickson és Yenni hozta még 1965-ben. 
x értékének 20 ppm növelése 1969-ben az elméleti 
Lamb shift érték 60 ppm növeléséhez vezetett. 
Ez kissé redukálta a kísérlet és az elmélet csekély 
eltérését, ami főleg a H, D és He+ Lamb shift 
mérésében jelentkezik a 2  S 1!2 és 2  P 1/ 2 nívók 
között. A 3. táblázat a legújabb publikált infor
mációt mutatja Farley firenzei beszámolójából. 
A kombinált adatokat a 23. ábrán látják.

A kísérleti adatok határozottan magasabbak 
mint az elmélet, az idézett hibák 3 standard 
deviációt jelentenek. Robisco ugyan új korrekciót 
talált a Lamb kísérletekhez, ami a mért értékeket 
valószínűleg 0 ,1 —0 , 2  MHz körül csökkenti. A kí
sérlet és elmélet eltérése így is 2 3 standard
deviáció marad. Az egyezés természetesen még 
mindig rendkívüli, senki nem hiszi, hogy az 
elektromágneses sugárzás kvantumelméletével

3. táblázat

Lamb shift értékek Mhz-ben.

Hivatkozások: 1. Erickson és Jennie (1965)
Soto (1966)
2. Lamb és csoportja (1953)
3. Robiscoe és csoportja (1968)
4. Cosens (1968)
5. Lipworth és Novick (1957)
6. Narasimham (1968)

Elmélet Kísérlet
Kis—Elm 
rész a 104- 

ber>
Hivat
kozás

1057,56 +  0,09 í
n =  2 1057,77 +  0,10 2,0 +  1,8 2
H 1057,86+0,10 2,8 +  1,8 3

1058,82+0,15 1
n =  2 1059,00+0,10 1,7 +  2,4 2
D 1059,24+0,10 4,0+1,8 4
He + 14038,03 +  4,11 1

14040,2+4,5 0,9 +  6,2 5
n =  2 14045,4+1,7 4,6 +  4,1 6
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Hja'rügen

Robiscoe I-------- 1

Lomb I-------- 1

Elmélet I------- 1

I------1------1------ 1------ 1------ 1-----------
1057 1058 MHz

Deuterium

Cosens i--------- 1

Lomb i--------- 1

Elmélet i---------------- '
y_l___I_______ l_______ |_______ I_______ i____
1058,5 105Q 1059,5MHz

Helium

Norosimhom '----------1-------

I----------------------------------------------- 1 Lipworth
Novick

I-------------------------------------------1 Elmélet

19035 ' ' ' ' W ' ' ' ' 95 MHz

23. ábra

valami nagy baj van. Valószínűbb, hogy az atom 
energianívókat korrigáló számítási algoritmus mó
dosításra szorul. Persze az is lehet, hogy vala
milyen váratlan effektus lapul a háttérben, amit 
eddig még elszalasztottunk.

Ezzel kapcsolatban érdekes javaslat, hogy a 
proton körül gyenge pozitív „udvar” lehet a 
töltéseloszlásban 8  fermi karakterisztikus távol
sággal és a teljes proton töltés egy százalékával. 
(Ezt a lehetőséget még megengedik a protont 
szondázó mérések.) A töltésudvar meghozná a 
Lamb síliftben szükséges 0,25 MHz változást és 
nem változtatná lényegesen a hidrogén hiper- 
finomstruktúrát, ami jól egyezik az új a értékkel. 
A „protonudvar” okát persze ismét a hadron- 
spektroszkópiában kellene megvizsgálni.

Más út a Lamb shift diszkrepancia tisztázásához: 
a müon-proton rendszer ((«-mezon atom) sugárzási

vonaleltolódásának kimérése. A müonpálya sugara 
kétszázszor kisebb a //-atomban, ezért a kísérlet 
sokkal érzékenyebb a proton-struktúrára, A rend
kívül bonyolult mérésben a 2 S 1!2 — 2  P 1/ 2 átmeneti 
energia 0,19 eV a távoli infravörösben. A 
rendszer kis mérete miatt (nagy kötési energia) 
a vákuumpolarizáció dominál a felhasadásban, 
még a magasabb vákuumpolarizációs korrekciók 
is százaléknyi járulékot adnak. Sok örömünk 
(vagy gondunk?) lehet, ha a kísérletiek véghez- 
viszik ezt a mérési bravúrt.

Érdemes felidézni Richard Feynman előadását 
1961-ből a Solvay kongresszuson. A kvantum
elektrodinamika lényeges nehézségeit két ponton 
kereshetjük: a téridőbeni folyamatok túlrészletezett 
leírása és a perturbációszámítás alkalmazása (a 
kettő nem teljesen független). Feynman javasolta, 
hogy a diszperziós technika megoldhatja ezeket a 
nehézségeket.

Csak a teoretikusok értékelik igazán, micsoda 
mélységeket takar a kifejezés: a téridőben túl
részletezett leírás. Szomorú, hogy a térelméleten 
növekedett nemzedék ultrái a végletekig túl
hajtották ezt a fogalmat. Közben ugyanolyan 
korlátolt hálóban kínlódtak mint amivel a ké sőbb 
S-matrix fizikusokat vádolták. Nyilvánvaló, hogy 
lokális elektron és foton reális fogalmak, a tér
időbeni leírásnak van valóságtartalma. A látszóla
gos belső zártság kedvéért csupasz meg felöltözött 
részecskékről beszélni viszont nem valami meg
győző dolog. Az elektrodinamika S-mátrix elméle
tében is ágaskodnak a nehézségek. I t t  legalább 
fizikai amplitúdókkal dolgoznak és van némi 
bepillantás a közelítések szerkezetébe.

Roland Omnes 1966-ban megkísérelte a Lamb 
shift S-mátrix elméleti kiszámítását analitikus 
technikával. Az eredmény nem éri el a térelméleti 
számítás pontosságát, de fizikailag jóval tisztább 
és egyszerűbb. Erre ösztönzött 1961-ben Feynman. 
Kérdés, hogyha megpróbáljuk az összes (térelmé
letben már figyelembevett) effektus kiszámítását, 
mire jutunk S-mátrix elméletben. Ez nyitott 
kérdés amire a következő években választ várunk.

A kvantumos sugárzáselméletben máshol is 
találtak kis eltéréseket a kísérleti értékekkel 
összehasonlítva (pl. az elektron anomális mágneses 
momentumában). A további kutatás fogja meg
mondani, hogy az eltérések csak egyszerű kísérleti 
hibák, vagy valami új kezdete.

AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK HATÁSÁNAK Bozóky László
BIOFIZIKAI PROBLÉMÁI Országos Onkológia Intézet

Háromnegyed évszázaddal ezelőtt az elektromos 
kisüléseknek ritkított gázokban való tanulmá
nyozása során a fizikusok első ízben gyorsítottak 
fel elektronokat és ezeknek szükségszerű lefékező
désével első ízben állítottak elő — tudtukon kívül

Elhangzott a Miskolci Vándorgyűlésen 1969. aug. 22-én.

— nagy áthatolóképességű elektromágneses sugár
zásokat (Crooks-féle csövek, Geissler-csövek, stb.) 
1895-ben W. C. Röntgen volt az, aki kísérleti ered
ményeinek szigorú, logikus végig gondolásával 
aztán felfedezte a róla elnevezett újfajta sugárzást.

Mint a sugárzásnak egyik legfontosabb tulajdon
ságát állapította meg annak ionizáló képességét.
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Hamarosan ezután felfedezték a radioaktivitást és 
az ugyancsak ionizálásra képes a-, ß- és ^/-sugárzá
sokat, majd a 30-as években a neutron-sugárzást. 
Az utóbbi évtizedek során mesterségesen előállított 
proton- és egyéb töltött részecskéket tartalmazó, 
valamint igen nagy energiájú betatronokkal, 
lineáris gyorsítókkal, stb. előállított — elektro
mágneses sugárzások egészítették ki az ionizáló 
sugárzások népes családját.

Az ionizáló sugárzások detektálására természe
tesen egyre újabb és újabb nagyérzékenységű 
mérőeszközt dolgoztak ki és ezek révén egyre újabb 
és újabb, meglepő megállapítások születtek. így 
például nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiség 
egész életét ionizáló sugárzásban élte le, melynek 
három fő forrása:

1. A kozmikus-sugárzás,
2 . A környezetünk radioaktív sugárzása, neve

zetesen a talajban, a levegőben, az ősrégi barlang- 
odúk és a modern épületek falában egyaránt jelen
levő természetes radioaktív anyagok sugárzása és 
végül,

3. Magában az emberi testben szükségszerűen 
mindig jelenlevő radioaktív anyagoknak, mint pl. 
a természetes kálium 40K radioizotóp komponensé
nek, a 14C, 226Ra stb. szennyeződések sugárzása.

Az ionizáló sugárzások tehát már felfedezésük 
előtt is hatottak az emberre éspedig nem is elha
nyagolható mértékben.

A természetes háttérsugárzás értéke egyes helye
ken, pl. az indiai Kerala tartományban az átlag 
érték 1 0 0 0 -szeresét is eléri. Bizonyos ércbányákban 
— Joachimstal, Érchegység — sok száz éven át 
a bányászok nagymérvű, rejtélyes elhalálozását, 
mint utólag kiderült, a bányákban található, 
nagyobb koncentrációban főként uránt és rádiumot 
tartalmazó kőzetek inkorporációja, illetve ezek 
radioaktív sugárzása okozta.

Az ionizáló sugárzások felfedezése után azok 
mesterséges előállításával ugrásszrűen sok nagy
ságrenddel megnőtt az emberrel kölcsönhatásba 
jutó ionizáló sugárzások mennyisége. Nem véletlen, 
hogy Röntgen nagy jelentőségű felfedezésének is
mertetését a würzburgi Orvosok és Fizikusok 
Egyesületében tartotta meg. A röntgensugárzás, 
majd később a többi ionizáló sugárzás iránt is a 
legnagyobb érdeklődést mindig az orvostudomány 
mutatta, messze megelőzve a többi tudomány 
ágazatot, az ipart és a mezőgazdaságot. így pl. 
fél évvel a röntgensugárzás felfedezése után az 
angolok nílusi hadserege már fel volt szerelve 
idegentestkereső tábori röntgenkészülékkel és igen 
rövid időn belül megindult az új sugárzás terápiás 
felhasználása is.

Ilyen módon rohamosan növekedett azoknak a 
száma, akik orvosi beavatkozások következtében 
nagyobb mennyiségű ionizáló sugárzással kerültek 
kölcsönhatásba. Ennek megfelelően évről évre sza
porodtak a röntgen és radioaktív sugárzások bio
lógiai hatásaival kapcsolatos tapasztalatok is, ame
lyek természetesen előre nem látható és ki nem 
számítható, merőben kísérleti úton nyert megálla
pítások voltak. Sorra vették a különféle betegsé

gekben szenvedő embereket és regisztrálták, hogy 
milyen megbetegedéseknél sikerült besugárzással 
kedvező eredményt elérni és milyeneknél nem, vala
mint, hogy eredményes besugárzásnál milyen fajta 
és milyen mennyiségű sugáradagnál jelentkezik az 
optimális eredmény.

A sugárterápiás eredmények szisztematikus gyűj
tése mellett sajnos spontán gyűltek a tapasztalatok 
az ionizáló sugárzásokkal dolgozó személyeknél 
fellépő, sok esetben súlyos, sőt halálos kimenetelű 
sugársérülések körülményeire is.

Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy az 
orvostudomány egyrészt bőséges tapasztalatokkal 
rendelkezik az ionizáló sugárzások optimális terá- 
piás felhasználásához, csodálatos besugárzó beren
dezések és besugárzási metodikák állnak rendel
kezésére, másrészt annak ellenére, hogy 74 éven át 
sok sok millió embernél kedvező biológiai effektust 
sikerült az ionizáló sugárzások alkalmazásával el
érni, arról, hogy tulajdonképpen hogyan is jön létre 
a sugárhatás, milyen folyamatok játszódnak le a 
besugárzás alatt, illetve az ezt követő időben, tehát 
magáról a hatásmechanizmusról vajmi keveset 
tudunk.

Hogy mi az oka ennek a rendkívül nagy disz
krepanciának, arra vonatkozóan többféle magya
rázatot lehet találni. A legfőbb okot azonban nyil
vánvalóan abban jelölhetjük meg, hogy a sugár- 
hatás létrejötte tipikusan több tudomány terület 
közötti határterületi jelenség. Az emberi agynak 
rendszerező tevékenysége a természetben lejátszódó 
jelenségeket csoportosította és fizikai, kémiai, bio
lógiai növénytani, állattani, genetikai, geológiai, 
stb. jelenségekről, illetve az ezekkel foglalkozó 
tudományokról beszélünk.

Ám a természetben — elsősorban az élők világá
ban — számtalan olyan jelenséget találunk, amely
ben egész sor tudományterületre eső folyamat egy
mással szorosan összekapcsolódva, egyidejűleg ját
szódik le. Ezeknek a jelenségeknek a tanulmányo
zásához, megértéséhez, a törvényszerűségek felis
meréséhez tehát több tudományterület ismeretére 
van szükség. Ilyen határterületi kérdés az ionizáló 
sugárzásoknak az élő szervezetekre gyakorolt hatá
sának a problematikája is.

A részlet ismeretek gyarapodásával az egyes 
tudományterületek szükségszerűen egymástól 
egyre távolabb kerültek. Röntgen idejében még az 
orvosoknak és fizikusoknak közös egyesületük 
volt, egymás problémáit megértették és sok eset
ben ezeket közösen vitatták meg. Ma már ilyesmi
ről aligha beszélhetünk, egymás nyelvét sem értik 
meg, sőt maguk az egyes tudományterületek is 
szakosodtak és így a határterületi kérdések tanul
mányozása háttérbe szorult.

W. Friedrich professzor, akinek Laue-val és 
Knippinggel 1 2  évvel a röntgen sugárzás felfede
zése után sikerült végre annak hullámtermészetét 
igazolni, néhány éve Budapesten járt és a határ- 
területek jellemzésére a következő hasonlatot emlí
tette: A tudományok összessége egy nagy réthez 
hasonlítható, amelyen egyes erősen lelegelt foltok 
képviselik az egyes tudományok, a fizika, a kémia,
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a biológia stb. területeit, ahol az intenzív kutatás 
már minden könnyen elérhető eredményt leara
tott és igen igen nehéz még valami újat találni. 
Az egyes foltok közti területek jelzik az egyes 
tudományágak közti határterületeket, ahol szinte 
érintetlenül pompáznak a rét virágai, a könnyen 
elérhető új tudományos felismerések, melyeket 
sokszor egy ökör is lelegelhet, ha egyszer be tudott 
jutni a területre. A lemaradás oka éppen abban 
rejlik, hogy kevesen vannak azok, akik a környező 
tudományterületek alapismereteinek az elsajátítá
sával megszerzik a határterületre való belépés elő
feltételét.

A sugárzás hatásmechanizmusának tanulmányo
zása az elmondottak alapján ugyancsak több tudo
mányterület felől közelíthető meg. Talán nem 
nevezhetjük elfogultnak azt a véleményt, hogy ez 
esetben különös jelentőséget kell tulajdonítanunk 
a fizika oldaláról történő megközelítésnek. A fizi
kus számára ugyanis nem idegen a határtudomá
nyok közül az alapjelenséget értelmező fizikán 
kívül a kémia, a matematika, az elektronika, a 
kibernetika sem és nem okozhat nagyobb nehézsé
get további kémiai, biológiai, szövettani, fejlődés
tani, genetikai, stb. ismeretek elsajátítása sem.

Ezt bizonyítja D. E. Lea, sajnos igen fiatalon 
elhúnyt fizikus, akinek „Actions of radiations on 
living cells” című műve az idevonatkozó irodalom
ból erősen kiemelkedő remekmű.

Ezzel szemben a nem egzakt természettudomá
nyok művelőinél legtöbb esetben eleve olyan ellen
szenvet találunk a „rettegett tárgyak”, a fizika, a 
matematika és kapcsolódó tudományterületekkel 
szemben, ami rendkívül megnehezíti a probléma
kör egységes áttekintését és az optimális előfelté
telek biztosítását.

A jelenlegi helyzetet mindenesetre úgy jellemez
hetjük, hogy a gyakorlati sugárterápia három
negyed évszázados, kétségkívül igen szép eredmé
nyei a sugárhatás kialakulásának ismerete nélkül, 
tisztán az igen nagyszámú besugárzásnál nyert 
tapasztalatok összegyűjtése alapján születtek meg. 
Az elméleti megalapozáshoz szükséges ismereteink 
még gyermek cipőben járnak.

De lássuk, mi is az amit a sugárhatással kapcso
latban biztosan tudunk, mi az, amiről bizonyos 
elképzeléseink vannak és melyek azok a fontosabb 
tények, amelyeket ma még egyáltalában nem 
tudunk megmagyarázni.

1 . Biztosan tudjuk azt, hogy minden sugárhatás 
kezdeti folyamata a testszövetekben lejátszódó 
ionizáció. Bármely ionizáló sugárzás — legyen az 
akár közvetlenül ionizáló töltött részecskékből 
álló sugárzás, mint az oc-, ß-, elektron, proton stb. 
sugárzások, akár közvetve ionizáló röntgen-, 
gamma-, vagy neutron sugárzás — biológiai hatást 
csak ott és olyan mértékben fejt ki, ahol és amilyen 
mértékben a sugárzás ionizációt hoz létre, azaz a 
sugárzás energiája ionizációs energiává alakul át. 
így pl. a testen ütközés nélkül áthaladó neutronok, 
fotonok semmilyen biológiai hatást sem váltanak 
ki. Valamely foton biológiai hatást csak akkor fejt 
ki, ha fotoelektromos abszorpció, Compton-szóródás,

vagy nagy energiák esetén párkeltés útján ener
giája részben, vagy egészben gyorsan mozgó 
elektronok kinetikai energiájává alakul át.

2 . Emberre nézve a félhalálos dózis (az a dózis, 
melynél a besugárzott egyedek fele elpusztul) 450 
R. Ha kiszámítjuk, hogy egy 70 kg-os ember teste 
hány atomot tartalmaz és ezt a számot elosztjuk 
a 450 R által létesített ionpárok számával, 1 0 8-t 
kapunk. Ez azt jelenti, hogy ha testünkben minden 
százmillió változatlanul maradó atom mellett csak 
egynél egyetlen külső elektron leszakad, ionizáció 
jön létre, ennek következményeit a szervezetünk 
már nem tudja eliminálni, elpusztul. Szervezetünk 
természetesen nem atomokban, hanem moleku
lákban gondolkodik. De még így is megmagyaráz
hatatlanul kis arányszámot, illetve hihetetlen nagy 
érzékenységet kapunk az ionizáló sugárzásokkal 
szemben.

Energiába átszámolva a 450 R félhalálos dózist 
azt kapjuk, hogy a test hőmérséklete mindössze 
0,001 C°-kal emelkedik meg.

Minden biológiai sugárhatás kezdete tehát az 
ionizáció, amely atomáris, illetve molekuláris jelen
ség. A biológiai hatás nyilvánvalóan az atomokról, 
illetve molekulákról áttevődik a sejtekre, a sej
tekről a testszövetekre, a testszövetekről a szer
vekre és végül az egész szervezetre. Bizonyos idő 
eltelte után közvetlenül észleljük annak funkcio
nális elváltozásait. Ezekről az egymást követő 
folyamatokról azonban mint már említettük vajmi 
keveset tudunk.

3. Az ide vonatkozó elméletek közül megemlít
jük a találat-elméletet (Treffer-Theorie), melynek 
első megfogalmazását és matematikai leírását még 
1922-ben Dessauer és munkatársai végezték el. 
A találatelmélet legtökéletesebb kifejtését Lea 
angol fizikus írta meg, 1947-ben megjelent, fentebb 
már idézett művében.

Az elmélet az ionizáló sugárzások korpuszkuláris 
természetére épül. Lényege abban foglalható össze, 
hogy biológiai hatás akkor jön létre, ha a biológiai 
objektum bizonyos meghatározott, sugárérzékeny 
térfogatában ionizáció történik, azaz az objektu
mot találat ári. Ha tehát az egész biológiai objek
tumot, például valamely sejtet egy céltáblához ha
sonlítjuk, akkor biológiai elváltozás csak akkor jön 
létre, ha a „lövedék” a céltábla középső, fekete 
körterületébe, illetve a sejtben valahol elhelyez
kedő, meghatározott térfogatú sugárérzékeny 
részbe talál. Innen ered az eredeti Dessauer-féle 
elmélet továbbfejlesztésének Céltábla-elmélet (Treff- 
bereich-Theorie) elnevezése.

Az elmélet évtizedeken át sok érdekes kísérlet 
elvégzésére ösztönzött. Ezek bizonyos objektumok 
és sugárfajták esetére igazolták is az elméletet és 
lehetővé tették például a sugárérzékeny térfogat 
nagyságának a kiszámítását is, azonban általános 
érvényét mindezideig nem sikerült bebizonyítani.

A céltábla-elmélet legszebb eredményeit az egy- 
találatos folyamatok hatásgörbéinek az értelme
zésénél érte el. Az egytalálatos folyamatoknál 
egyetlen ionizáció, a többtalálatos folyamatoknál 
több ionizáció szükséges a vizsgált hatás kiváltá-
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1. ábra. A hatásgörbe menete egytalálatos sugárhatások
nál

2. ábra. A hatásgörbe menete 2, 5 és 50 találatos sugár
hatásoknál

3. ábra. Nagy és kis fajlagos ionizációjú sugárzások 
találati valószínűsége, d =  az ionpárok átlagos távolsága, 
a =  a biológiai objektum sugárérzékeny térfogatának 

átmérője

sához. Minél magasabbrendű szervezetről van szó, 
annál inkább többtalálatos hatással kell számol
nunk. Az egytalálatos biológiai reakciók közé tar
toznak általában a vírusok inaktiválása, bizonyos 
fajta baktériumok elpusztítása és a gén-mutációk.

A hatásgörbe sok azonos biológiai egyed besu
gárzása esetén a vizsgált hatást, például az elpusz
tulást mutató egyedek százalékos számát tünteti 
fel a dózis függvényében. Egytalálatos folyama
toknál a dózis növekedésével a találatok száma 
1 —e~* szerint növekszik, a görbe is ennek megfelelő 
menetű (1 . ábra), míg többtalálatos folyamatoknál 
a hatásgörbe általában bizonyos küszöbértéknél 
kezdődő szigmoid alakot mutat. A görbe középső 
szakasza annál meredekebb minél több találatra 
van szükség, a hatás kiváltásához (2 . ábra). Több 
találatos folyamatoknál számolnunk kell az egyéb
ként azonos egyedek között mutatkozó biológiai 
különbséggel, az úgynevezett biológiai variabili
tással is. Ennek matematikai beépítését az el
méletbe Zuppinger és Meissner végezték el.

Valamilyen hatás kiváltásához szükséges dózis 
nagysága szempontjából nagy szerepet játszik 
egyrészt a sugárzás által létesített ionizáció elosz
lása, nevezetesen az ionizáló részecske pályája 
mentén a hosszegységre jutó ionpárok száma, azaz 
a fajlagos ionizáció, másrészt, hogy egy, vagy 
többtalálatos biológiai hatásról van-e szó. A 3. 
ábra szerint nyilvánvaló, hogy sűrűn ionizáló 
sugárzásnál, például «-sugárzásnál, ahol a szom
szédos ionok közti távolság általában jóval kisebb, 
mint a biológiai objektum sugárérzékeny térfoga
tának átmérője és egytalálatos hatásról van szó, 
akkor a találatok nagy része olyan térfogat részekre 
jut, amelyek már kaptak egy találatot és így a 
vizsgált hatás, például az egyed elpusztulása már 
nélkülük is létrejött. Az ilyen felesleges, illetve a 
hatás szempontjából elveszett találatok következ
tében a hatás kiváltásához szükséges dózis, ami az 
összionizációval arányos, szükségszerűen jelentősen 
nagyobb, mintha ugyanezt az objektumot kisebb 
fajlagos ionizációjú sugárzással — például ß- 
sugárzással — váltjuk ki, ahol az ionok egymástól 
való átlagos távolsága nagyobb, mint a sugárérzé
keny térfogat átmérője és így csak kis valószínűsége 
van annak, hogy a sugárzékeny térfogatba a szük
séges 1 -nél több ionizáció jöjjön létre.

Többtalálatos biológiai objektumoknál viszont 
fordítva áll a helyzet, kis fajlagos ionizációjú sugár
zásoknál kicsi a valószínűsége annak, hogy a sugár
érzékeny térfogatba több ionizáció keletkezzék és 
így a hatás kiváltásához szükséges dózis általában 
nagy. Nagy fajlagos ionizációjú sugárzásoknál 
azonban a térfogaton belüli többtalálat valószínű
sége az összes találathoz viszonyítva megnő és így 
ugyanazt a hatást sűrűn ionizáló sugárzással jelen
tősen kisebb dózissal tudjuk már elérni.

Vannak végül olyan hatások, amelyeknek kivál
tásához ugyan több találatra van szükség, de nem 
feltétlenül szükséges, hogy ezek egyidejűleg jöjje
nek létre. Ilyen hatásoknál tehát a sugárérzékeny 
térfogat akkumulálja az egyes ionizációkat és a 
hatás csak akkor jelentkezik, ha a szükséges számú
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találatot a sugárérzékeny térfogat megkapta, eset
leg csak hónapok, vagy évek múlva.

4 . A találat-elmélet mellett más magyarázatok 
is elképzelhetők. így például ha kiszámítjuk egy 
a-részecske pályája mentén kialakuló elektromos 
teret, azt találjuk, hogy az 105 Yolt/cm nagyság- 
rendű, ami elegendő ahhoz, hogy egy kromoszó
mát, mint dipólust mechanikusan kettétörjön.

5. Az eddig említett elméletek szerint a sugár
hatás ugyanott jön létre, ahol az ionizáció létesült. 
Ezek tehát direkt sugárhatást tételeznek fel. Ezzel 
szemben Fricke és munkatársai 1927—29-ben 
vizes oldatok besugárzásakor olyan eredményeket 
észleltek, amelyek a besugárzás helyétől távolabb 
jelentkező, tehát indirekt sugárhatásr& utaltak.

1944-ben Weiss e hatások magyarázatára kidol
gozta a víz-aktiválási elméletét. Eszerint vizes olda
tokban ionizáló sugárzás hatására hidrogén és 
hidroxil ionok, H-atomok és OH-gyökök jönnek 
létre. Ezek rekombinációjából egyrészt H 2 és H 20 2 

(hirogénperoxid) keletkezik, másrészt a keletke
zett ionok és gyökök, minthogy kémiailag rend
kívül aktívak, a vízben oldott anyagokkal külön
féle reakciókat, új vegyületeket, esetleg toxikus 
anyagokat is hoznak létre. Ezeket a vegyületeket 
a nedváram keletkezésük helyéről távolabbi he
lyekre is elviheti, azaz az egész szervezetben érvé
nyesül bizonyos sugárhatás.

6 . 1959-ben nyilvánvalóvá lett, hogy a víz- 
aktiválási elméletet módosítani kell: a sugárkémiai 
redukciót a vizsgálatok szerint két különböző 
ágens váltja ki. A nagyobb mennyiségben jelen 
levő redukáló anyag egy egyszeres negatív töltéssel 
rendelkező ion, az úgynevezett hidratált elektron. 
Mibenlétére impulzus-radiolízis alkalmazásával si
került fényt deríteni.

A módszer lényege abban áll, hogy a vizsgá
landó rendszert rendkívül rövid ideig— 1 0 ~6 —1 0 ~ 9 
sec — nagy energiájú elektronokkal sugározzák be 
és a közben keletkező intermediereket spektrosz
kópiai vizsgálatoknak vetik alá. Eszerint a rend
kívül erős redukáló tulajdonságú, de tiszta vízben 
aránylag stabil ágens egy olyan elektron, mely 
egyszerre több vízmolekulával áll kölcsönhatásban, 
az elektront hidrát-burok veszi körül.

Az utóbbi években igen sok biológiai fontosságú 
vegyületet tartalmazó rendszerben vizsgálták a 
hidratált elektron reakcióit impulzus-radiolízis 
segítségével, amiből kiderült, hogy bár sok jelenség 
így alaposabban megérthető, a sugárhatás számos 
alapvető problémáját azonban a hidratált elektron 
segítségével sem lehet értelmezni.

Ilyen problémák például a következők:
A fentebb említett kémiai reakciók 1 0  "8 sec 

alatt játszódnak le. Ezzel szemben a biológiai 
elváltozások csak sok sok nagyságrenddel hosszabb 
idők után jelentkeznek. A látens idő alatt általában 
semmiféle hatást sem észlelünk. Hol és hogyan 
raktározódik el a sugárhatás ? Hol és hogyan 
összegeződnek egyes hatásoknál a különböző idő
pontokban elszenvedett sugárhatások ? Hogyan 
következik be bizonyos jelenségeknél a regene
rálódás ?

A szummálódásra például megemlítjük az élet
kor megrövidülését, a regenerálódás megnövekedé
sére a rácsbesugárzást.

A bőrpír megjelenéséhez sok évtizedes tapaszta
lat alapján 650 R bőrdózisra van szükség. Ha 
azonban ugyanaz a például 1 cm2-es bőrfelület 
nem egy 1 0 x 1 0  cm-es besugárzott terület egy 
része, hanem egy 10X10 cm-es, de 50%-ában 
rácshálózattal takart terület egyik besugárzást 
kapott 1 cm2-es eleme, akkor a bőrpír csak mintegy 
5-ször nagyobb dózisnál, 3000 R-nél jelenik meg. 
A direkt sugárhatás elméletével ezek a jelenségek 
semmiképpen sem értelmezhetők.

Több más hasonló tapasztalattal is rendelkezünk, 
amelyek egyelőre megmagyarázhatatlánoknak lát
szanak. Azonban nyilvánvaló, hogy megfelelően 
összehangolt biofizikai és biokémiai kísérletekkel 
lépésről lépésre előre lehet haladni és a természet 
egyre több és több idevonatkozó titkát lehet fel
tárni.

A biofizika területére eső és megoldásra váró 
feladatok közül megemlítjük még a következőket:

a) A térfogatdózisok mérésének, illetve számí
tásának a kidolgozása az eddigi primitív eljárások
nál lényegesen tökéletesebb metodikával.

b) A  lágy röntgensugárzások és közepes ener
giájú neutronok dozimetriájának lényeges tovább
fejlesztése.

c) Az inkorporált radioaktív anyagok viselkedé
sének további tanulmányozása különös tekintettel 
azok kiürülésének törvényszerűségeire. Az eddigi 
tapasztalatok szerint egyes rádioizotópokn ál a 
testből történő kiürülés exponenciális függvények
kel, más izotópoknál viszont hatvány függvények
kel közelíthető meg. A folyamatok matematikai 
leírása azonban még sok szempontból finomításra 
szorul. Alig ismeretes például a kiürülést befolyá
soló tényezőknek a szerepe és a kiürülés kezdeti 
szakaszára vonatkozó törvényszerűség.

d) Az ekvivalens dózis kiszámításánál beveze
tett különféle szorzótényezők meghatározása. En
nek előfeltétele: a sugárhatást befolyásoló körül
mények, nevezetesen a besugárzási időtartam, 
a besugárzás szakaszossága, a dózisintenzitás, 
a besugárzási mezőn belüli homogenitás, a be
sugárzott térfogatnagyság, a relatív biológiai 
effektivitás, a biológiai variabilitás, stb. szerepének 
tisztázása.

ej Az inkorporált radioaktív anyagoktól eredő 
rövid- és hosszútávú dózisterhelések meghatározá
sának különféle problémái.

Említettük már, hogy az emberiség egész életét 
ionizáló sugárzásban élte le. Az ebből eredő dózis
terhelés átlagértékét az elmúlt évtizedben végzett 
kiterjedt mérések alapján kereken évi 0 , 1  remre 
tehetjük. Semmi okunk sincsen azt feltételezni, 
hogy ez az érték az elmúlt évezredek során, vagy 
akár több tízezer évvel ezelőtt is lényegesen más 
lett volna. Sokan úgy vélik, hogy bár az ember 
rendkívül érzékeny az ionizáló sugárzásokra és 
semmi sem mutat arra, hogy lassanként nagyobb 
és nagyobb sugárterhelések elviseléséhez embere
ket, vagy akár állatokat is hozzá lehetne szoktatni,
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a természetes háttérsugárzás az emberre semmi
féle káros hatást sem fejt ki.

Mások szerint a jelenleg észlelt genetikai aberrá
ciók egy részét a természetes háttérsugárzás 
okozza. Állatkísérletek szerint a genetikai károso
dás területén az elszenvedett sugárhatások dózisai
nak szigorú összegeződését látjuk.

Emberre nézve is általában feltételezik, hogy a 
legkisebb dózisok is hozzáadódnak az emberiség 
genetikai összdózisához és így növelik a genetikai 
összkárosodást. A sugárzás által kiváltott mutációs 
ráta emberben természetesen nem határozható 
meg kísérleti úton és erre csak közvetett úton 
végezhetünk becsléseket.

Eszerint a kétszerező dózis 7 és 80 R között 
változhat. Általában 15 R-el szokás számolni. 
Ennek alapján Glass végzett becsléseket az Egye
sült Államokban feltételezve, hogy a lakosságot 
30 év alatt orvosi sugárterhelésből akkora gonád- 
dózis éri, mint a természetes háttérsugárzásból, 
azaz 5 rém. Az ennek következtében fellépő 
mutációk 40 generáció alatt egyharmadával növel
nék meg a jelenlegi öröklési betegségek számát. 
A domináns és recesszív mutációkat ugyan a 
populáció folyamatosan kiküszöböli és így az 
állandó szinten levő háttérsugárzásnál egyensúlyi 
állapot áll be a keletkező új mutációk és a ki
küszöbölődő régi mutációk között. Más a helyzet 
azonban a háttérsugárzás fölötti dózisoknál. A 
Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) a 
megengedhető maximális dózisszintek megállapí
tásánál a lehetséges genetikai károsodásokat vette 
alapul.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a sugár

hatás mechanizmusára vonatkozó ismereteink az 
elmúlt 74 év alatt távolról sem fejlődtek úgy, 
ahogyan az kívánatos lett volna; gyökeres válto
zásra van szükség e téren. Sürgeti ezt egyrészt a 
daganatos megbetegedések számának nagymérvű 
növekedése, ami a sugárterápia további tökéletesí
tését igényli, de sürgeti ezt az atomenergia fel
szabadításával, a Soddy szerinti második tűz
gyújtás korszakával előtérbe került sugárvédelmi 
problémák megoldása is. Az atomenergia békés 
felhasználása nagy lehetőségeket tárt fel az emberi
ség előtt az életszínvonal emelése, a szebb és jobb 
életkörülmények megteremtése felé. Ezek meg
valósítását erősen fékezi ma még az a körülmény, 
hogy az ember rendkívül érzékeny az atom
energia felszabadítását szükségszerűen kísérő ioni
záló sugárzások iránt, tehát ezekkel szemben 
védekeznie kell.

A védelemnek ma még csak az úgynevezett 
fizikai védekezési módszerei ismeretesek, amelyek 
rendkívül költségesek, terjedelmesek és legtöbbször 
igen nagy súlyt is képviselnek. Van azonban 
valamelyes alapja annak a reményünknek, hogy 
egyszer a fizikai sugárvédelem mellett a kémiai 
sugárvédelem — tehát az ember sugárérzékeny
ségének vegyszerekkel történő lecsökkentése 
is gyakorlatilag használható metodikává fejlődik. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a célt is szolgálná, ha a 
biológia, talán éppen a fizikusok, ha úgy tetszik 
biofizikusok közreműködésével behozná a fizika 
ugrásszerű előretörése következtében előállott le
maradását és a többek között sikerülne feltárnia 
a sugárhatás mechanizmusának rejtélyes prob
lémáit is.

ELGONDOLÁSOK A SEBESSÉGÖSSZEADÁS 
TÖRVÉNYRŐL I.

Leningrádban a Műszaki Egyetem, a Fizikai 
Társulat és a „3HaHHe” Ismeretterjesztő Társaság 
közös meghívására májusban előadássorozatot tar
tottam a relativitáselmélet néhány elvi kérdéséről. 
Sok szó esett a relatívisztikus sebességösszeadás 
törvényéről. Az ezzel kapcsolatosan felmerült kér
déseket sikerült néhány pontban egyszerűen össze
foglalni — és ezt kívánom itt leírni.

I.
§ 1. Valamely objektum mozgását valamilyen 

más objektumhoz — egy K  vonatkoztatási rend
szerhez — viszonyítjuk. Általában egy A pont 
pályáját a K  vonatkoztatási rendszerben négyes
koordináta segítségével adjuk meg

*-a(p ) =  rA(p), tA(p),
ahol p egy független paraméter és feltételezhetjük, 
hogy

ÍaÍP) ^  0 .

Elhangzott Leningrádban az 1968. szeptemberben tartott 
konferencián.

Jánossy Lajos
Központi Fizikai Kutató Intézet

(A • ponttal a paraméter szerinti deriválást 
jelöljük.)

Az A pont K -hoz viszonyított b sebességét meg
adhatjuk egy három komponensű v mennyiség 
-  pontosabban három mérőszám — segítségével, 

amely b-nak mértéke a K  mértékrendszerben. 
Definícióként szokásos rögzítem, hogy

XA(t) _  =  {rA(p)liA{p))u(p)=t •

Foglalkozzunk fényjelek terjedésével és jelölje a 
fényjel pályáját az

*f(p ) =  r F(p), tF(p)
négyes koordináta.

Vannak vonatkoztatási rendszerek, amelyekhez 
viszonyítva a fényjelek pályái a következő egyen
letnek tesznek eleget

rF(t) = xct +  rF(0), (1 )
ahol x a fényterjedés irányába mutató egység
vektor. Az ilyen vonatkoztatási rendszereket két 
tulajdonságuk tünteti ki:
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(1) A if  rendszer egyenes vonalú (vagy egysze
rűen egyenes) vonatkoztatási rendszer. Háti. A-hoz 
görbe vonalú koordinátákat vezetünk be, akkor ez 
utóbbi koordináta mértékekben kifejezett fény
pályákat már nem lineáris kifejezések írják le.

(2) A A rendszer egy inerciarendszer. A fény
pályákat egy nem-inerciarendszerhez viszonyítva 
nem is lehet lineáris egyenletekkel leírni, bárhogyan 
választjuk is a koordináta mértékeket.

§ 2. Az egyenes koordináta-rendszer mértéké
ben azt is írhatjuk, hogy

(r, rk)2 - c 2(t, - tkf  =  0, (2)
ahol

xk — rk, tk és X; =  r ;, í(. (3)
xk és X; egy fényjel indulásának és érkezésének 
négyes koordin 
írhatjuk, hogy

es

L. A (2) és (3) helyett azt is

Xfc) r (x X fc) = =  0 (4)

( i 0 0 0 ^
0 1 0 0

(5)
0 0 1 0

\ 0 0 0 —  C2 /

A (4)-es és (5)-ös képletek azt is kifejezik, hogy 
A-hoz képest a fény izotrop módon terjed. A továb
biakban az olyan vonatkoztatási rendszert, amely
ben a fényterjedés a (4) és (5) egyenletekkel írható 
le, Lorentz rendszernek nevezzük.

Felmerül a kérdés, hogy egy adott A vonatkoz
tatási rendszerben lehetséges-e fentinek megfele
lően egyenes koordinátákat bevezetni ? Ez a kérdés 
azonos azzal a kérdéssel, hogy vajon A egy inercia 
rendszer-e ? Ezt a kérdést kísérletileg el lehet 
dönteni. Ha például a A rendszer a forgó Földhöz 
rögzített pontokból áll, akkor a rendszerben nem 
lehet a fenti értelemben egyenes koordinátákat 
bevezetni.

A Michelson—Gale-féle kísérlet azt mutatja, 
hogy a Föld forgása miatt egy zárt pályán futó 
fényjel más idő alatt kerüli meg a pályát aszerint, 
hogy a Föld forgásának irányában vagy azzal 
ellenkező irányban halad.

Egy olyan A koordináta-rendszerben azonban, 
amelyik nem forog a Földdel együtt, (tehát ame
lyik a Földhöz képest forog) lehetséges bevezetni 
koordináta mértékeket, amelyek a (4) és (5) egyen
leteket kielégítik.

§ 3. Tételezzük fel, hogy egy A koordináta-rend
szerben fényjelek segítségével sikerül egyenes koor
dinátákat bevezetni. Ebben az esetben a fényje
lek terjedését a A mértékeibe a (4) és (5) egyen
letek adják meg. Ha most koordináta transzfor
mációt hajtunk végre és az x négyes koordinátákat 
v'-kel helyettesítjük

X' =  Sx -j- s, (6 )
ahol S egy invertálható konstans elemű négyes 
mátrix, ekkor (4) és (5) helyett azt írhatjuk, hogy

(x{ -  xí) r'(x| -  x’k) =  0 (71

r  =  s - i r s - 1.
Különösen ha S-et úgy választjuk meg, hogy 

S =  A , ahol A a következő egyenletnek tesz eleget

ATA - T, (8)
ekkor (6 ) egy Lorentz transzformációnak felel meg 
és azt találjuk, hogy

r  = r,
vagyis A'szintén egy Lorentz-rendszer, amely mér
tékében a fényjel terjedését

(x'i X fc) r (xj — X fc) =  0 (9)
fejezi ki. Tehát a A'rendszerben a fényjelek terje
dése éppen úgy izotropnak tűnik, mint A-ban; 
vagyis ugyanaz az algebrai kifejezés írja le a fény
jelek terjedését A-ban mint A'-ben.

§ 4. A (8 ) egyenlet megoldásai egy csoportot al
kotnak. E csoportnak alcsoportját képezik azon 
megoldások, amelyekre teljesül, hogy

det A  =  1, A 44 >  0. (10)

A (8 )-at és (1 0 )-et kielégítő (reális és konstans 
elemekkel rendelkező) mátrixok az ún. valódi 
Lorentz csoportot alkotják, és a megfelelő transz- 
formációk

x' =  A x  -f- X (11)
a valódi Lorentz transzformációk.

A különböző Lorentz rendszerek egymáshoz 
képest transzlációs mozgást végeznek; pontosab
ban, ha a A  matrix, amely a A—>-A' transzformá
ciót írja le Aki ^  0  i  =  1 , 2 , 3 elemmel rendel
kezik, akkor a A'-rendszer a A-rendszerhez képest 
mozog.

II.

§ 5. Vizsgáljuk két pont, A és A mozgását. 
Legyenek e pontok négyes koordinátái egy A 
Lorentz rendszerben

*a (p ) =  *a (p )> *a (p ) és xB(p) =  rB(p), tB(p).
E pontok sebességét a A rendszerhez képest a 
következőképpen definiáljuk:

v d r A(p) 
dtA(p)

y  d r B(p) 
dtB(p)

= *A{P)IÍA{P),

=  í b (p ) M p )-

A két pont közötti távolságot egy

tab(p ) =  rB(p) — r  A(p)

( 12)

(13)

(14)
vektorral írhatjuk le.

Definícióként lerögzíthetjük, hogy A-nek a se
bessége A-hoz képest legyen

w = d rAB(t) 
dt

(15)
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(12), (13) és (14) segítségével (15) helyett azt is 
írhatjuk, hogy

V =  v +  w. (16)
A fenti összefüggés az ún. klasszikus sebesség - 

összeadási törvény. A fenti meggondolásokból kö
vetkezik, hogy e törvény csupán a definíciók követ
kezménye, tehát kísérletileg sem bizonyítani, sem 
cáfolni nem lehet. A (16)-os egyenletben w a rela
tív sebesség abban az értelemben, hogy

d r AB(t) =  wdt,

tehát w megadja az arányossági tényezőt a dvAB(t) 
távolságváltozás és a dt idő között.

Fel kell hívni a figyelmet arra a körülményre, 
hogy a fenti érvelésben szereplő összes mértékek 
ugyanarra a koordináta-rendszerre vonatkoznak.

§ 6 . Példaként vegyük azt az esetet, amikor a 
t =  0  időpontban A-nak az 0  origójából a pozitív 
és negatív x-tengely irányába egyszerre két fényjel 
indul el. A t >  0 időpontban a fényjelek x-koordi- 
nátáit a következőképpen adhatjuk meg:

xA(t) =  — ct, xB(t) =  ct,
tehát

xab(1) =  xB{t) — Xa(í) =  2 ct,
vagyis

„  =  ^ sí£) =  2c .
dt

désnek, hogy „melyik definíció”a helyes nyilván
valóan nincs értelme.

Ahhoz, hogy ezt a másik definíciót megkapjuk 
vizsgáljuk meg újra az A és B pontok mozgását. 
Legyen A-nak sebessége A-hoz képest v, B-nek 
a sebessége pedig V, tehát

v +  w =  V,
ahol w a relatív sebesség az eredeti definíció értel
mében.

Bevezethetünk azonban egy A' (Lorentz) koor
dináta-rendszert úgy, hogy A képezze A ' origóját 
és A' tengelyei legyenek A tengelyeivel párhuza
mosak. A két rendszert összekötő Lorentz transz- 
formáció mátrixát jelöljük A-val, így a B pont 
négyes koordinátái a A ' rendszerben

x 'b(p ) =  rá(p), t'(p) =  A xB{p) -f X.

B-nek a sebessége A'-höz képest

w ' = * m .  in )
dt'

A részletes számítás azt mutatja, hogy általában

és ezért általában
V ^ v  +  w'. (18)

Tehát az olyan pontok közötti távolság, amelyeket 
a két fényjel egyszerre ér el 2 c sebességgel ará
nyosan nő. Ez egy egyszerű fenomenológiai tény 
és ezzel kapcsolatban nem merül fel semmi további 
probléma.

Az irodalomban találkozunk olyan kijelentéssel 
is, hogy a (16) egyenletről „megszoktuk”, hogy kis 
sebességek esetében érvényes, de el kell fogadni, 
hogy „nagy sebességek esetében (16) csak közelí
tőleg igaz”. Ennek a kijelentésnek semmi értelme 
nincs; hiszen mivel a (16)-os összefüggést csupán 
definíció alapján vezettük le w értékét nem lehet 
v-tő\ és F-től függetlenül mérni.

Vegyünk még egy példát. Egy út mentén két 
gépkocsi egy irányban indul el az 0 pontból. Az 
egyik 40 km/óra, a másik 60 km/óra sebességgel 
halad. A t időpontban (óra egységben) a távolságuk 
0 -tól

rA — 40 t és rB =  60 t 
ezért a kocsik távolsága

rBA =  rB — rA =  20 t.
Tehát a kocsik távolsága óránként 20 km-rel 
növekszik, vagyis

w =  rBAjt =  2 0  km/óra.
A fenti érvelésben nincs semmi „megszokás” ; ez 
pusztán a relatív sebesség egy definícióját hasz
nálja fel.

III.
§ 7. A relatív sebességnek a fenti definíciótól 

különböző definíciója is lehetséges. Annak a kér

(18) azonban nem azt jelenti, hogy „a klasszikus 
összeadási törvény érvénytelen”, hanem azt, hogy 
a sebesség értékeket v-t és w-t nem lehet egysze
rűen összeadni, mert ezek különböző mértékegy
ségekben vannak kifejezve. A magyar olvasók 
részére szeretném megemlíteni, hogy ezt az utóbbi 
tényt Novobátzky professzor is ilyen formában 
tárgyalja.*

Minthogy itt egy régen ismert tényről van szó, 
a baj inkább az, hogy egyes túlbuzgó szerzők, akik 
a relativitáselmélet misztikus vonásait kívánják 
előtérbe helyezni, nem megfelelő módon tárgyalják 
az összeadási törvény mivoltát.

§ 8 . A részletes számítás azt mutatja, hogy ha 
w'-t (17)-ből kiszámítjuk, akkor ha v és w' pár
huzamosak a következő kifejezésekhez jutunk

V = v -f- w' (19)

A fenti kifejezés egy speciális esete az Einstein- 
féle összeadási törvénynek. Ha v és w' tetszőleges 
irányúak akkor azt találjuk, hogy

V = v +  wj +  w'/B

1 +
vw ( 20)

* Ezek a sebességek „olyan viszonyban állnak egymás
sal, mint pl. a méter és az öl”.

Dr. Novobátzky Károly, „A relativitás elmélete”, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1963. 28. o.
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wj és w2, w'-nek v-vel párhuzamos, illetve v-re 
merőleges komponensei.

Mind a (19)-ből, mind a (20)-ból az is követke
zik, (amint erről egyszerű számítással meggyőződ
hetünk) hogy

c — V  _  c — v _ c — w' /01N
c -\- V  c -j~ v c -\- w

és

l / i - - ? - ! /  i _ 4 l f l ~ l 1 + ^ Y/ C2 / c2 c2 1 C2

§ 9. Az összeadási formula (19) alakjából követ
kezik, hogy

V  =  c ha w ' =  c. (23)
A (2 2 )-es formulából az is következik, hogy

| V | =  c ha |w ' |= c .  (24)
Ez utóbbi eredmény független attól, hogy v és w 
ugyanabba az irányba mutatnak vagy sem.

A (23)-as és (24)-es képletekhez sokszor hely
telen következtetéseket fűznek. A (23) és (24)-es 
képlet tartalma egyszerűen a következő. |w'| =  c 
azt fejezi ki, hogy a w' sebességgel mozgó B  pont 
úgy mozog mint egy fényjel. A A és A ' koordináta- 
rendszerek Lorentz-rendszerek, amelyekben a mér
tékeket úgy választottuk meg, hogy a fényjelek 
terjedését a (2)-es, illetve (4)-es képlet fejezze ki. 
Ezek szerint K  és K' mértékei úgy vannak meg
határozva, hogy a fényjel sebességével mozgó B 
pont sebesség mértéke mind A-hoz képest, mind 
pedig A'-höz viszonyítva c abszolút értékkel bír. 
Tehát a (23) és (24) képletek pusztán az eljárás 
ellentmondásmentességét mutatják.

Nem lehet a (23) vagy (24)-ből arra következ
tetni, hogy „c a legnagyobb sebesség, hiszen ha 
c-hez hozzáadunk egy v sebességet, akkor az eredő 
sebesség c marad”. A fenti kitétel értelmetlen, 
hiszen (2 0 ) és az abból származott további képletek 
nem egyszerű összeadást fejeznek ki, hanem meg
adják, hogy miképpen lehet a kétfajta mértékrend
szerben megadott sebességek v és w ' összegét 
megadni.

IV.
§ 1 0 . A sebességösszeadási törvény eddigi tár

gyalása egy tisztán geometriai összefüggést fejez 
ki. Az egyenletnek van azonban e jelentésen kívül 
egy fontos fizikai tartalma is; ezt a következőkben 
tárgyaljuk.

A (ll)-es képletben leírt Lorentz transzformáció • 
egy négyes pont — vagyis egy esemény négyes 
koordinátáját két vonatkoztatási rendszerben A- 
ban és A'-ben adja meg. Azonban (1 1 ) helyett azt 
is írhatjuk, hogy

x* =  Ax -f X, (25)
ahol (25) formailag (ll)-nek felel meg, de (25)-öt 
úgy is értelmezhetjük, hogy egy A koordináta- 
rendszerre vonatkozó műveletet fejez ki. Tételez
zük tehát fel, hogy x és x* két különböző esemény

négyes koordinátáját adja meg ugyanabban a A 
rendszerben.

A (25)-ös transzformációnak egy fontos fizikai 
jelentése van. Hogy ezt a jelentést jobban meg
érthessük, képzeljünk el valamilyen Q zárt fizikai 
rendszert. Példaként ez a rendszer lehet egy atom, 
vagy atomokból álló szilárd test, vagy valami más. 
Egy szilárd test esetében feltételezhetjük, hogy a 
szilárd test atomokból áll, amelyek A v A 2, . . ., A n 
pontokban helyezkednek el. Az atomok egymáshoz 
képest nyugvó állapotban lehetnek, de mozog
hatnak is. Négyes koordinátájukat úgy írhatjuk, 
hogy

*l(p)> X-2ÍP)’ ■ ■ ■> x n(P)-

A (25)-ös transzformáció segítségével az x:(p), 
x2(p),. . . négyes koordinátákhoz új xf(p), x*(P)> ■ • ■ 
koordinátákat rendelhetünk és ezeket a négyes 
koordinátákat úgy értelmezhetjük, hogy egy 0 * 
deformált rendszer A f, A$, . . . pontokban el
helyezkedő atomjainak mozgását adja meg.

A relativitáselmélet egyik fő eredményét úgy is 
kifejezhetjük, hogy amennyiben a 0  fizikai rend
szer egy valódi fizikai rendszer, akkor ennek 
Lorentz deformált ja Q* ugyancsak a természet 
törvényeknek eleget tevő létező fizikai rendszer.

§ 1 1 . A fenti általános összefüggés egy speciális 
esete a következő. Legyen 0  egy zárt fizikai rend
szer, például egy atom, vagy egy szilárd rúd. 
A 0 rendszer mint egész legyen nyugalomban A- 
hoz képest, de legyen 0 -nak belső mozgása is. 
Például egy A elektron mozogjon w sebességgel 
0-ban. Ha most 0-t adiabatikusan felgyorsítjuk, 
úgy, hogy A-hoz képest v sebességgel mozogjon, 
akkor az adiabatikus sebességváltozás következ
ményeképpen 0  bizonyos deformációkat szenved. 
Az így deformált rendszert 0*-gal jelölhetjük. 
A deformációkat a (26)-os képlet segítségével ki
számíthatjuk, ha A-t megfelelően választjuk.

A deformációk egy része abban áll, hogy 0-nak 
a v -vei párhuzamos méretei B : 1 arányban csök
kennek. Tehát ha 0  egy l hosszúságú rúd, akkor 
0 * hossza l* =  IIB, ha v a rúddal párhuzamos. 
Továbbá a 0-ban lefolyó különböző folyamatok 
ritmusa szintén B : 1 arányban lelassul.

A jelen vonatkozásban fontos deformáció az, 
hogy a 0 -ban w sebességgel mozgó elektron 0 *-ban 
nem w, hanem w* sebességgel fog mozogni. Defor
máció nélkül w =  w* volna és így A-nak a mozgó 
rendszerben való sebessége A-hoz viszonyítva 
V  =  v +  w  volna. A deformáció folytán azonban 
azt találjuk, hogy

V = v +  w* = - Jr-~-  . (27)
1 + -

c2

Tehát az elektron sebessége valamivel lelassul.
A (27)-es képletből azt is találjuk, hogy

w
w* =  V  — v =

1 -----

1 +
vw ( 28 )
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A (27)-es képlet formailag megegyezik a (19)-es 
képlettel, tartalmilag azonban (27) egészen mást 
jelent. A (27)-es képlet megadja, hogy egy Q zárt 
fizikai rendszer belső mozgása hogyan változik, ha 
a rendszert mint egészet adiabatikusan gyorsítjuk 
és sebességét «-vei változtatjuk.

§ 1 2 . A (27) képletnek nagy fontossága miatt 
röviden megadjuk a levezetését. (25)-öt a speciális 
esetben, ha Q-1 az x-tengely irányában v sebességre 
gyorsítjuk fel úgy is írhatjuk, hogy

x* — (x -(- vt)B, l* = t - 1----x B,

y* =  y,

B  =  -
f i  — v2/c2

Ha az A pont w sebességgel mozog, akkor 
dx
dt =  w,

a definíció szerint
V =  .

dt* '

(29)

(30)

(31)

§ 13. A (27)-es képletben kifejezett törvénynek 
egy fontos alkalmazása a Fizeau-féle kísérlet 
elemzése.

Egy n törésmutatóval rendelkező (nyugvó) 
folyadékban a fényhullámok terjedési sebessége

cw =  — . 
n

Ha a folyadékot v sebességre gyorsítjuk fel, akkor 
v irányában a terjedési sebesség

1 -----

1 + cn

(33)

(a fenti közelítésben a «2/c2-rendű tagokat elhanya
goltuk).

A mozgó folyadékhoz képest w* sebességgel 
mozgó hullámfelületek A'-hoz képest

F =  « +  w * ^ — + 1 1 ----— I v (34)
n ( n2)

Ha viszont (29)-et differenciáljuk (30) segítségével 
azt kapjuk, hogy

dx* dt*
—  = ( “> +  v)B, —dt dt 1 + ^  c2 1

tehát
dx* dx* Idt* v -(- w
dt* dt l  dt x i ™ ’

h c2

(32)

azaz (31) és (32)-bői (27) következik.

sebességgel mozognak. A (34)-es kifejezés helyesen 
írja le a kísérleti eredményeket.

A fenti eredmény nem a (19)-es összeadási tör
vényt bizonyítja - ez utóbbi törvény egyáltalában 
nem szorul bizonyításra, éppen úgy nem, mint a 
(16)-os „klasszikus” képlet sem — hiszen mind a 
kettő definíciókon alapul. A (34)-es képlet kísérleti 
igazolása inkább a (27)-es képletet támasztja alá 
— ez utóbbi azonban egy általános fizikai kijelen
tést tartalmaz és így valóban kísérleti bizonyításra 
szorul.

EMBER A HOLDON

Sikeresen fejeződött be az Apollo-programban 
végrehajtott űrrepülések kulminációs fázisa, az 
ember kiszállása a Hold felszínén.

E fontos eseménynek nagy történelmi jelentő
sége van. Olyan nagyjelentőségű és egymással 
összefüggő sikerekkel együtt, mint az első mester
séges hold felbocsátása, J. Gagarin első űrrepülése, 
A. Leonov első űrsétája, az első műszerautomaták
nak a Hold, a Vénusz és a Mars térségébe való 
juttatása -  az embernek a Holdra való leszállása 
a huszadik század történetébe mint jelentős ese
mény vonul be. Rövid idő alatt — az elmúlt 
tizenöt év folyamán amikor megkezdődött az 
űrrepüléssel közvetlenül összefüggő műszaki mun
kálatok fejlődése, a Szovjetunióban és az USA- 
ban hatalmas eredményeket értek el. Ezek jelen-

M egjelent a Pravda 1969. augusztus 3-i szám ában.

L. Szedov 
Moszkva

tősége csak a jövő fényében fog teljes mértékben 
megmutatkozni, és igazában világossá válni.

Azok a nagy tudósok, akik lerakták a modern 
tudomány alapjait, mint Galilei, Lomonoszov, 
Newton, Faraday és mások, nem látták előre, sőt 
nem is utaltak a tudomány és technika azon 
csodáinak megvalósíthatóságára, amelyeket éppen 
az ő munkáik alapján értek el a modern aviatiká
ban, elektrotechnikában, a hírközlésben, a televí
zióban, és még sok-sok más területen, és amelyek 
nekünk, a huszadik század emberének megszokottá 
váltak, és amelyek nélkül nem tudjuk elképzelni a 
modern társadalom szociális fejlődési folyamatait. 
Az űrrepülésekkel kapcsolatban új, minőségi 
ugrást értünk el a rakétarendszerek technikájában, 
a gyorsműködésű automatikus vezérlőrendszerek 
elképesztő pontosságában és megbízhatóságában, 
a távvezérlésben és a nagytávolságú rádióössze
köttetésben, méghozzá nemcsak a Holdig terjedő 
távolságokon, vagyis négyszázezer km-ig, hanem
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többmillió km-es távolságokon is, a legközelebbi 
bolygókig, Vénuszig és Marsig. Már most felrajzo- 
lódik a bolygóközi utazások perspektívája, és fel
használjuk a Világmindenség szondázásának lehe
tőségeit.

A technikai fejlődés elért színvonala az egész 
modern technika fejlődésére kihatással van. A to
vábbiakban ez a befolyás még szélesebbé fog válni.

Kétségtelen, hogy a társadalomnak, és az egész 
nemzetközi életnek további fejlődése szorosan 
összefügg majd a tudományok határterületein elért 
eredményekkel, és nem utolsó sorban a kozmikus 
kutatások területén elért sikerekkel. Reméljük 
— és ehhez megvan minden alapunk —, hogy ilyen 
viszonyok jótékonyan fognak hatni a dolgozók 
életszínvonalának emelésére, és a békének boly
gónkon való megőrzésére.

A világszerte folyó űrkutatásoknak és alkalma
zásaiknak fejlődése különböző irányokban lehetsé
ges és célszerű, úgy mint: földkörüli mesterséges 
holdak, földkörüli orbitális laboratórium-állomá
sok, személyzettel a fedélzetükön, automatikus 
készülékek repülése a Holdhoz és más bolygókhoz, 
bolygók mesterséges holdjai, űrhajóval történő 
bolygóközi utazások. Teljesen reálisnak tekinthető 
tudományos bázisoknak a Holdon való felépítése 
csillagászati és más megfigyelések számára. Ezen 
kívül van még sok más fontos és érdekes, amellett 
reális és megvalósítható terv és javaslat is.

Ma már nyilvánvaló, hogy az űrrepülés további 
fejlődése különböző irányokban fog történni. Az 
űrkutatásnak ily mértékű fejlődésével azonban 
egyetlen ország sem engedheti meg magának az 
összes, technikailag lehetséges és költséges tervek 
gyakorlati megvalósítását. Megvalósításuk ui. ha
talmas anyagi kiadásokkal jár és megkívánja a 
dolgozók és magas képzettségű szakemberek al
kotóerejének nagy koncentrációját.

Némely esetben bizonyos élt kap az a kérdés, 
hogy mit célszerű előnyben részesíteni: az auto
matikus űrállomásokat, amelyek laboratóriumként 
repülnek a világűrben, vagy pedig az űrhajókat, 
űrhajósokkal a fedélzetükön ? — Magától értetődik, 
hogy szükség van egyikre is, másikra is.

Nem lehet teljesen pótolni az emberi érzékelést 
és megfigyelést, különösen akkor nem, ha vala
mely esemény váratlanul következik be, és azt 
nem lehet előre számításba venni. Kétségtelen 
viszont, hogy minden ember vezette űrrepülést 
megelőzött és meg fog előzni a jövőben is a műszer
automaták repülése. Ezek az automaták a fel
derítők pótolhatatlan szerepét játszák, és a kutatás 
úttörő eszközei. Ráadásul ezek a kutatás olcsóbb, 
egyszerűbb és biztonságosabb eszközei, amelyekkel 
sok olyat értünk már el, ami a kozmoszba induló 
ember számára ma még elérhetetlen. így például 
a legközelebbi években még nem jöhet szóba 
ember vezette űrhajónak a Vénuszra vagy a 
Marsra való küldése. De eljön az idő — lehet, 
hogy még a huszadik század vége előtt — amikor 
elindul hosszú bolygóközi utazásra egy nagy koz
mikus rendszerből álló expedíció, emberekkel a

fedélzeten, a velünk szomszédos bolygókhoz. Az ő 
útjukat is automaták fogják előkészíteni.

Ugyanekkor a „kozmikus robotgépek” egész sor 
esetben hajthatnak végre konkrét, az ember által 
is elvégezhető feladatokat is, és ez sokkal keve
sebbe kerül, és nincs összekötve emberi kocká
zattal.

Mint ismeretes, a szovjet űrkutatási program 
szerfölött kiterjedt.

A mi országunk nyitotta meg az emberiség 
kozmikus korszakát, és elsőnek érte el annak szá
mos nagy eredményét. A szovjet kozmikus kuta
tások különböző irányokban fognak folytatódni, 
többek között az ember vezette űrhajózás terüle
tén is.

Az ember Holdra juttatásának feladatát kb. 
tíz évvel ezelőtt tűzték ki maguk elé az USA 
állami vezetői, tudósai, és mérnökei. E probléma 
megoldásának szentelték a Gemini típusú ember
vezette mesterséges holdak előkészítő repüléseit, 
és mindenekelőtt az Apollo programot. Az Apollo 
program keretében eddig öt fellövést hajtottak 
végre űrhajósokkal a fedélzeten, ezek közül kettő
nél földkörüli pályára, kettőnél pedig szelenocentri- 
kus pályára kerültek az űrhajók (Apollo— 8  Apollo 
— 10), végül az Apollo — 1 1  a Holdra szállította 
az űrhajósokat.

E terv megvalósításához sok hatalmas amerikai 
céget vontak be a munkába, és az USA legjobb 
szakembereinek erőfeszítéseit koncentrálták. Az 
ebben a programban végzett munkák összes költ
sége meghaladta a 25 milliárd dollárt. Ahhoz, 
hogy felismerjük e kiadások jelentékeny voltát, 
megemlíthetjük, hogy ez az összeg meghaladja 
tíz, igen nagy teljesítményű vízierőmű költsé
geit.

Speciálisan az ember Holdra juttatásához kifej
lesztettek az USA-ban egy nagy, háromfokozatú 
rakétát, a Szatu rn —5-öt. Ennek magassága 109 
méter, legnagyobb átmérője 10 méter. Ez a rakéta 
tette lehetővé az Apollo-rendszernek Holdhoz 
vezető pályára való állítását.

Az Apollo űrhajó két alapvető helyiségből áll: 
egy nappali kabin a Holdhoz vezető út és a 
Földre való visszatérés idejére, és a holdkomp, 
amelyet lebocsátanak a Hold felszínére. A Holdról 
való felszállás után az űrhajósok a holdkomp 
felszálló fokozatát összeillesztették a Hold körül 
keringő anya-űrhajóval, és átmentek a nappali 
kabinba. Ezután a holdkompot leválasztották és az 
a világűrben visszamaradt.

A legfontosabb műveleteket összetett és leg
modernebb vezérlő berendezésekkel végezték, ame
lyek könnyű, gyorsműködésű elektronikus számí
tógépekkel voltak ellátva. Ezek a berendezések 
sok folyamatban képesek önállóan működni, a 
repülés földi irányítóinak vagy az űrhajósoknak a 
beavatkozása nélkül, de a fedélzeten levő űrhajó
sok közreműködésével, vagy földi parancsra is.

így többek között a Holdra való leszállásnál az 
űrhajósok az irányítóberendezés segítségével — 
amely reaktív meghajtású motorral volt összekap
csolva -  kis magasságban a felszín felett kivá
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laszthatták a leszállásra legalkalmasabb helyet. 
Közben a holdkomp a Hold felszínével párhuza
mosan haladt.

Úgyszintén meg kell említeni a rádiólokációs 
rendszereknek és az űrhajó és a holdkomp, vala
mint a repülésirányítás és a megfigyelés földi köz
pontjai közötti hírközlőrendszerek pontos munká
ját. A kísérlet sikere közvetlenül összefügg a leg
modernebb életbiztonsági rendszerek alkalmazá
sával is, többek között speciális és bonyolult rend
szerű holdszkafanderek használatával.

Nagy jelentősége volt az űrhajóból történő 
színes, és közvetlenül a Hold felszínéről folytatott 
fekete-fehér televíziós adásoknak.

Az Apollo —11 nagyszámú bonyolult manőveré
ben, és magában a Hold felszínére történő kiszállás
ban fontos szerepe volt a személyzetnek, amely 
három űrhajósból állt: N. Armstrong, M. Collins, 
E. Aldrin. Ezek a kiváló amerikai berepülő-pilóták, 
akik ismert űrhajósok, és akik már a Gemini- 
típusú űrhajókkal való repüléseknél is kitűntek, 
repültek most ki a világűrbe.

N. Armstrong és E. Aldrin leszálltak a Hold 
felszínére, holdbéli talajmintákat gyűjtöttek Föld
re való szállítás céljából, tudományos műszeréket

EGYESÜLETI ÉLET
,,MIKOLA”-DÍJASOK
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1961-ben a kor
szerű, kísérletezésen alapuló, eredményes középiskolai 
fizikatanítás és az ilyen fizikatanítást jelentősen elősegítő 
munkásság jutalmazására 3000 Ft-os emlékdíjat alapított, 
amelyet Mikola Sándorról, a kiváló fizikatanárról, a 
kísérleti fizikatanítás úttörőjéről és mesteréről nevezett 
el. Mikola Sándor munkásságával és könyveivel igen 
jelentősen hozzájárult a fizikamódszertan fejlesztéséhez, 
a középiskolai tanulói mérési gyakorlatok meghonosítá
sához és a fizikai ismeretek hazánkban való elterjeszté
séhez.

Az emlékdíj ünnepélyes kiadása minden évben az 
országos középiskolai fizikatanári ankéton történt meg 
az 1961. évi ankéttói kezdődően. Az 1968. évtől kezdve két, 
egyenként 3000 Ft-os Mikola-díj kerül kiadásra, ami azt 
mutatja, hogy a Társulat a fizikatanítás lehetőség szerinti 
minél nagyobb társadalmi támogatását fontos és folya
matos feladatának tekinti. Az utóbbi három év Mikola- 
díjasainak munkásságáról az alábbiakban számolunk be.
Simon László, 1967. évi Mikola-díjas

Simon László a turkevei gimnázium fizikatanára. 
Vidéki nehéz körülmények között kiváló tanári munkát 
végez évek óta. Fizikatanári munkásságának országosan 
elismert kimagasló része eszközkészítő és szerfejlesztő 
tevékenysége. Tanítási gyakorlatában céltudatosan törek
szik a frontális tanulói kísérletezés minél szélesebb körű 
bevezetésére. Főleg a hullámtan és az atomfizika tanítá
sával kapcsolatban készített — több esetben saját 
ötletei alapján is — kísérleti eszközöket. Az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat országos középiskolai fizikatanári 
ankétjaival párhuzamosan megrendezett kiállításokon 
nívós és ötletes eszközeivel évről-évre mindig nagy 
elismerést vívott ki magának, s az elmúlt években 3. majd 
1. — 2. díjat nyert. A Pedagógusok Szakszervezete és a 
Művelődésügyi Minisztérium által meghirdetett országos 
újítási pályázatokon megkapta a 3., majd 2. díjat. Eddig 
elkészített jelentősebb eszközei: hanggenerátor, demons
trációs katódsugároszcilloszkóp, hullámkád és tartozékai, 
ellenelektródos elektroszkóp, nagyfeszültségű tápegység,

állítottak fel, televíziós adásokat közvetítettek 
holdbéli tevékenységük illusztrálására. Felállí
tottak egy speciális reflektort is, a Földről kibocsá
tott lézersugarak visszaverésére. Az ezekről a ref
lektorokról visszavert lézersugarak segítségével 
lehetőség adódik a Hold felszínének egyes földi 
pontoktól való távolságának 15 cm-es pontossággal 
történő meghatározására. Ezek a mérések lehetővé 
teszik a földi kontinensek feltételezett relatív 
elmozdulásának megmérését, és lehetséges, hogy 
ilymódon értékes adalékokkal járulnak hozzá a 
fizika alapvető kérdéseinek megoldásához, amelyek 
a gravitációs vonzás természetével kapcsolatosak. 
A holdbéli talajminták vizsgálatai igen értékes 
információkat nyújthatnak, amelyek, többek kö
zött, előbbre vihetik a Föld és a Hold keletkezésé
nek elméletét.

Sajtónkban részletes tudósításokat hoztak nyil
vánosságra erről a jelentős repülésről. Ezek világos 
képet nyújtanak a világűrben és a holdraszállásnál 
végzett műveletek és folyamatok gondosan előké
szített sorrendjéről.

Együtt az amerikai néppel és más országok 
népeivel, a szovjet emberek is üdvözlik ennek a 
fontos és jelentős repülésnek a részvevőit.

univerzális tápegység, csőelektrométer, mérőerősítő, 8-as 
leosztású számláló, dekatroncsövés számláló és tartozékai, 
ultrahanggenerátor, szcintillációs számláló, ionizációs 
kamrák, tranzisztoros elektronkapcsoló.

Iskolai oktató-nevelő munkáját példásan végzi. Igen 
eredményes fizikatanítását a tanulók szellemi aktivizálása 
és az önálló gondolkodásra való nevelés jellemzi. Tanít
ványai egyetemi felvételi vizsgákon kiválóan szerepeltek. 
Osztályfőnöki és osztályfőnöki munkaközösségvezetői 
munkásságában tanúsított pontosságáért és szorgalmáért 
külön megyei elismerést kapott. 1965-ben pedig meg
kapta a Művelődésügyi Minisztériumtól az Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója kitüntetést.

Irodalmi munkássága

Nagyfrekvenciás rezgéskeltő és tartozékai. Fizikai 
Szemle 1964. 11. sz. — Ellenelektródos elektroszkóp. 
Fizikai Szemle 1965. 12. sz. — Radioaktív sugárzás 
mérése számlálócsöves berendezéssel. A fizika tanítása 
1965- é-sz. — Nagyfeszültségű tápegység. A fizika taní
tása 1966. 6. sz. — Demonstrációs katódsugároszcillosz
kóp. A fizika tanítása 1967. 1. sz. — Hullámkád és tarto
zékai. — A fizika tanítása 1967. 3. sz.

Dr. Huszka Ernőné, 1968. évi Mikola-díjas
Dr. Huszka Ernőné az ELTE „Radnóti Miklós” 

gyakorlóiskolájának fizikatanára. Ötödéves egyetemi 
hallgató korában ismerkedett meg a tanulókísérletekkel 
részben Mikola Sándor szakmódszertani előadásain és 
gyakorlatain, részben vezetőtanára, Csapodi Vera útján. 
Már ekkor lelkes hívévé lett a tanulókísérleteknek és igen 
sok házilag kivitelezhető eszközt tervezett és készített 
fizikatanári munkássága során.

Az Erzsóbet-Nőiskoíában már két éves tanítása után 
résztvett a tanárjelöltek gyakorlati képzésében és további 
életpályájának fő jellemzője lett a fizikus tanárjelöltekkel 
való foglalkozásnak, továbbá a fizikatanárok szakmai 
továbbképzésének területén kifejtett lelkes és eredményes
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munkásság. 1953-ban mint a „Varga Katalin” leány- 
gimnázium tanárát a kísérletező fizikatanítás terén kifej
tett gyakorlati és irodalmi munkájáért, s a tanárjelölt
képzésben elért eredményeiért Kossuth-díjjal tüntették 
ki. Ezután a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium fizika
tanszékére került és itt, illetve a Szemináriumból szerve
zett Budapesti Pedagógus Továbbképző Intézetben 9 
éven keresztül dolgozott a fővárosi fizikatanárok tovább
képzésében igen szép eredménnyel. Ebben az időszakban 
szakfelügyelői munkát is végzett és számtalan módszer
tani előadást és kísérletbemutatást tartott.

Mint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai 
Bizottságának aktív tagja több évig az országos fizikai 
eszközkiállítás rendezése és kísérletek bemutatása terén 
végzett eredményes társadalmi munkát.

Irodalmi munkássága:
Fizika az ált. gimn. II. o. számára 1954., 1961. Társszerző 
Tankönyvkiadó Vállalat.

Fizika az ált. gimn. III. o. számára 1955., 1962. Tan- 
könyvkiadó Vállalat.

Fizika az ált. gimn. IV. o. számára 1957., 1963. Tan- 
könyvkiadó Vállalat.

Fizika a dolgozók gimn. számára II. o. 1961. Tankönyv- 
kiadó Vállalat.

Fizika a dolgozók gimn. számára III. o. 1955., 1962. 
Tankönyvkiadó Vállalat.

Fizika a dolgozók gimn. számára IV. o. 1958., 1963. 
Tankönyvkiadó Vállalat.

Fizikai kísérletek gyűjteménye 1953—1956. Társszerző 
Tankönyvkiadó Vállalat.

Politechnikai képzés a Német Demokratikus Köztár
saság ált. képző iskoláiban. A Természettudományok 
Tanítása 1958/2.

Indukált feszültség függése a tekercs menetszámától 
Term. Tud. Tanítása 1958/3.

A higany a hő hatására egyenletesen terjed ki? Term. 
Tud. Tanítása 1958/6.

A nátrium D-vonalának megfordítása Term. Tud. Ta
nítása 1959/1.

Gyakorlati tanácsok a Melde-csővel végezhető kísérlet 
hez Term. Tud. Tanítása 1959/2.

A középiskolában végezhető atomfizikai kísérletek 
Term. Tud. Tanítása 1960/2.

Az ált. iskolában tanult fizikatananyag felelevenítése 
a gimn.-ban Term. Tud. Tanítása 1960/2.

Gondolatok a fénytan ált. isk. tanításához. A Fizika 
Tanítása 1962/2.

Egy pontban támadó erők egyensúlya. A Fiz. Tanítása 
1962/2.

Vázlatok a tanulói gyakorlatokhoz a fénytan köréből 
A Fiz. Tanítása 1963/1.

A csillag- és a háromszögkapcsolás tanításáról. A Fiz. 
Tanítása 1963/3.

Elektromos feszültség és potenciál tanítása középisko
lában. A Fiz. Tanítása 1963/4.

Gay-Lussac I. törvénye kísérleti bemutatásához. A Fiz. 
Tanítása 1963/5.

Thomson-képlet mennyiségi igazolása a középiskolában 
katódoszcilloszkóppal. Fizikai Szemle 1955/4.

Könyvismertetések: A. Piccard: A tenger mélyén A Fi
zika Tanítása 1962/4. Jay Orear: A fizika alapjai A Fizi
ka Tanítása. 1963/5.

Madas László, 1968. évi Mikola-díjas

Madas László a budapesti „Petrik Lajos” Vegyipari 
Technikum fizikatanára. Diákévei alatt a legnagyobb 
ösztönzést Nagyváradon Károly Iréntől kapta. Egy 
erdélyi fizikai tanulmányi verseny megnyerése vitte a 
tanári pályára. Pályája elején több erdélyi iskolában, így 
a nagyváradi „I. László” Gimnáziumban és a nagy
szalontai „Arany János” Gimnáziumban hozta rendbe a 
szertárakat és szervezte meg a rendszeres kísérletező 
fizikatanítást. Ezt a tevékenységét folytatta a budapesti 
„Bánki Donát” Gépipari Technikumban, amelynek 1945- 
ben súlyosan károsodott fizikaszertárát újjászervezte és

jelentősen fejlesztette. A szakoktatási fizikatanítás 
gyújtópontja ez az iskola volt. 1946 —1950 között a fizika 
budapesti iparoktatási szakfelügyeletét is ellátta óra- 
kedvezmény igénybevétele nélkül.

1962-ben a csepeli „Kossuth Lajos” Gépipari Techni
kumban szervez korszerű fizikai szertárat és teremti meg 
a rendszeres kísérletező fizikatanítást. 1963 óta tanít 
a budapesti „Petrik Lajos” Vegyipari Technikumban, 
ahol a hely szempontjából meglehetősen mostoha körül
mények ellenére is jelentősen növelte és korszerűsítette a 
szertári anyagot. Rendszeres demonstrációs fizikatanítást 
folytatott kezdettől fogva mindmáig az említett iskolák 
esti és levelező tagozatain is abban a meggyőződésben, 
hogy erre a fáradt esti tanulóknak még nagyobb szüksé
gük van, mint az egészen fiataloknak. Kísérleti eszközei
vel és kísérleteivel részt vett az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, a továbbképző intézetek és a minisztériumok 
úgyszólván valamennyi kiállításán 1964-ig. 1956-ban
„Kiváló Üjító” lett. Megkapta az „Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója” kitüntetést is.

Igen sok bemutató tanítást és előadást tartott a Ter
mészettudományi Társulat, a Műszaki Egyetem Szak
tanárképzője, és más intézetek számára is. Kiterjedt társa
dalmi munkássága közül még csak a következő kettőt 
említjük meg: Az „Országos Iparoktatási Tanács”-nak 
tagja volt fennállásáig, mint az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Középiskolai Bizottságának tagja jelenleg is a 
technikumi és szakközépiskolai fizikatanítás területén 
végez nélkülözhetetlen társulati munkát.

Irodalmi munkássága
Kísérleti fizika felsőipariskolák számára, 1946. Vörösváry, 

jegyzetkönyv.
Műszaki fizika I. és II. kötet. Társszerző, 1947 — 48. 

Vörösváry, jegyzetkönyv.
Fizika az ipari technikumok I —II. o. számára. Tan- 

könyvkiadó, 1950.
Természettani ismeretek az ipari tanulóiskolák számára.

Társszerző. Tankönyvkiadó. 1954—64. 10. kiadás. 
Általános elektrotechnika az ipari technikumok III. o. 

számára. Társszerző. Tankönyvkiadó, 1957/1968. 12. 
kiadás.

Laboratóriumi gyakorlatok I. kötet a technikumok szá
mára, 1962/3. Műszaki Könyvkiadó. 2. kiadás 1966. 

Fizikai kísérletek gyűjteménye I —I I —III. kötet. 1953 — 
54—56. Tankönyvkiadó. Társszerző.

Újszerű kísérleti eszközök és módszerek I —II. kötet.
Társszerzőség. 1954. Tankönyvkiadó.

Tanári segédkönyv az „Ált. elektrotechnika” c. tankönyvhöz.
Társszerző. Tankönyvkiadó, 1960.

Tanári kézikönyv a ,,Mechanika” szemléltető és kísérletező 
oktatásához a szakközépiskolákban. 1969. Tankönyv- 
kiadó.

Fizikai Szemle V /l. „Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
tanszerkiállítása.” Akadémiai Kiadó.

Fizikai Szemle V/6. „Kísérletek az univerzális fázis
jelzővel”

Fizikai Szemle VII/1. „A demonstrációs csille”
Fizikai Szemle VIII/6. „Az összetett mozgások és new

toni erőtörvény”.
Fizikai Szemle XIV/9. „A fizikai ingáról” 
Természettudományok tanítása: „A villamosgépek példái”. 

1/2—3. „Archimedes törvényének korszerű ranítása.” 
IV/6. „Honnan ered a közegellenállás formulája?” 
II/2. „A gördülő ellenállásról”.

A fizika tanítása VI. 3. „A gáztörvények újszerű szemlél
tetése és értékelése.” Kéri Henrikkel. 1967. Tan- 
könyvkiadó.

Mérés és Automatika II/2. „Az előadási demonstráció és 
mérőkísérletezés. ’ ’

Köznevelés X . 22 — 23. „Az energia megmaradásának 
korszerű tanítása.”

Középiskolai Matematikai Lapok. „Az egyenáramú vil
lamos motorokról.” 1962/1 — 2. (Példái és diszkussziói 
1961. óta.)

A Pedagógiai Tudományos Intézetnél: „Fizikai tankönyv
irodalmunkról.” „1955. A fizikai didaktika néhány 
kérdéséről.” 1956.
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Fotoélet XIII/11 —12. „Néhány fénytani jelenségről” 
XIV/1 — 2. „A deszenzibilizáció és a latens kép.” 
XIV./3—4—5. „A képfordulásról és egyéb hatások
ról.” X lV/10—11. „Az előhívók objektív összehason
lítása.” XIII. 5 - 0 .  „A Calher-effektusról.’’ „Über d. 
Welborne-Piper Effekt.”

Das Licht, Zürich, 1941/6. „Noagra ljuskemiska företeel- 
ser.”

Fotoliv, Stockholm, 1944. II /l. Foto. „A technikai civili- 
záció esztétikai jelenségei.” IV/2. 1940. „A film a 
technikai civilizáció esztétikai rendszerében.” V/3. 
„A fényképezés az esztétika rendszerében.” VII. 8.— 
VII. 9.—VII. 10.—VII. 11.

Csekő Árpád, 1969. évi Mikola-díjas

Csekő Árpád az ELTE Kísérleti Fizikai Tanszéké
nek nyugdíjazási évében levő adjunktusa. Előzetesen 
36 éven át mint fizikatanár végzett országosan ismert, 
kiváló munkát.

Egész életpályájára jellemző lelkes hivatástudata 5 
pedagógust számláló családjában fejlődött ki. Több iskola
fajtában végzett eredményes fizikatanításának alapja 
mindig a lelkiismeretes, gondos kísérletezés volt. Közép
iskolai fizikatanári munkássága során következetes 
önképzéséből, fáradhatatlan szorgalmából és a fizikai 
szemléltető eszközök tervezésében és készítésében meg
nyilvánuló sok önálló ötletéből nőttek ki azok a kimagasló 
eredmények, amelyeket szertárak és előadótermek kor
szerű berendezésében elért. Ilyen irányú munkáinak 
elismeréséül „Kiváló újító” oklevelet kapott. Ezen a 
szakterületen az Országos Pedagógiai Intézetben másod
állásban hivatásosan is működött. Hazánk felszabadulása 
után a fizikai kísérletezés kifejlesztésében az általa 
létrehozott, ún. Csekő-láda országos jelentőségű volt.

Már kezdő tanársága idején foglalkozott a tanulók 
aktívabb ismeretszerzési útjának kutatásával. A mun
káltató tanítás , a tanulói kísérleteztetés, az iskolai és 
külső szakkörök vezetése és szakköri útmutatók készítése 
révén ennek a pedagógiai területnek elismert szakembe
révé vált. Az egyetemi szakköri foglalkozásokon pedig 
számtalan tanárjelöltet indított el a szemléltetés meg
valósításának, s így végeredményben a tanulók aktivizá
lásának és az eredményes fizikatanításnak útján. A tanár
jelöltek demonstrációs laboratóriumi munkáinak vezeté
sében kiváló pedagógiai érzéke, fáradhatatlan szakmai 
útbaigazításai és a kialakított tárgyilagos normák hozták 
meg számára tanítványai megbecsülését.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat országos középis
kolai fizikatanári ankétjainak, ezenkívül különböző fizi
kai tanfolyamoknak és eszközkiállításoknak rendezésében 
egyike a legtöbbet fáradozóknak. Kezdettől fogva 
széleskörű és sikeres a fizikát népszerűsítő munkássága. 
Ennek elismeréséül megkapta a „Szocialista Kultúráért” 
kitüntetést.

Gazdag irodalmi munkássága jól tükrözi nemcsak fizi
katanári, hanem a fizikatanítás és általában a fizikai 
ismeretszerzés eredményességét országosan előmozdító 
tevékenységét is. Az „Élet és Tudomány” és a „Fizikai 
Szemle” folyóiratoknak megalapításuktól kezdve, az 
utóbbinak jelenleg is szerkesztőségi tagja és írója.

Irodalmi munkássága
Cselekedtető tanítás a mennyiségtanban. Magyar Tanító

képző 1932. I.
A mozgó elektromosság fejezetébe való átlépés tanítása. 

M. T. 1933. I - I I .
A hajcsövességről. Néptanítók Lapja. 1934. XI. 4. 
Természettani kísérletezés a népiskolában. Jász Nagykun 

Szolnok megyei Népművelés. 1935. III.
Hozzászólás a szünidei fizikatanári értekezlet megállapí

tásaihoz. M. T. 1935. II.
Mennyiségtani és fizikai tanulókísérletek. Könyv, saját 

kiadás. Jászberény. 1935.
A tanítóképző-intézetek V. o. mennyiségtanának mód

szertani anyaga. M. T. 1935, 1936.

Gyakorlatiasság a népiskolában. Könyv. Jászberényi 
tanítóképző tanártestülete. 1937, 1938. Társszerző. 

A tanítóképző-akadémia tartalma. M. T. 1939. III. 
Végzett tanítványok nyilvántartása. M. T. 1939. III. 
A radioaktivitás egyszerű szemléltetése. M. T. 1939. V. 
Fényképezőgépek zársebességének egyszerű ellenőrzése. 

Fotoélet. 1939. V.
Bene: Tanítók lexikona. Munkatárs. 1936/37.
Pápai áll. líceum és tanítóképző-intézet évkönyvei 

1938/9, 1939/40, 1940/1, 1941/2, 1942/3, 1943/4. 
Illyés B y.: A puszták népe c. mű tanítóképző-intézetek

ben. M. T. 1940. IX.
Gyakorlóiskolai tantermek alakja és mérete. M. T. 1940. 

XI.
Természettan a líceumok IV. o. számára. Franklin. 1941. 

237. o. Társszerző.
Darvas J .:  Elindult szeptemberben c. mű ismertetése. 

M. T. 1941. X.
Apró ötletek az intézet, a szertár fejlesztésére. M. T. 

1942. I.
A mennyiségtani írásbeli képesítő vizsgálati tételek ki

választásáról. M. T. 1942. III.
A katonai kiképzés nevelői szemmel. M. T. 1943. X I—XII. 
Tantermünk második otthonunk. Egy hivatásra nevelő 

óra anyaga. M. T. 1944. IX —X.
Mire gondoljunk iskoláink újjáépítésekor? Köznevelés. 

1947. III. 1.
A budapesti XII. kér. áll. líceum és tanítóképző évkönyve. 

1946 — 47.
A természettan kísérleti alapon való tanítása az általános 

iskola VII. osztályában. Köznevelés. 1947. okt. 1. 
Ampére-mérők hulladékból. Élet és Tudomány. 1948. 

III. évf. 13. sz.
Barát vagy ellenség? É. T. 1948. III. 21.
Szeretné az atomok beütközését látni? É. T. 1948. VI. 13. 
Világítás a karácsonyfára. É. T. 1948. 51.
A fizika csodavilága. Dante kk. 1949. 164. o. Társszerző. 
Fúrunk, faragunk, fűrészelünk. Rádióiskola. 1948. III. 19. 
Barkácsolástól a fizikáig. Rövid film 1948.
Használati utasítás és hasznos tanácsok a Fizikai Kis- 

laboratóriumhoz. Bp. 1949., 1950., 1951.
Fizikai játékok. Az úttörő szakköri füzetek 3—5. sz. 

1950. 158. o. Tkk.
Bezard-rendszerű iránytű készítése. É. T. 1949. IX. 18. 
Elektromosság világa. Könyv. Népszava Kk. 1949.

240. o. Társszerző.
Merre van lefelé? É. T. 1950. X.
Fizikai kísérletek és eszközök. Könyv. Szoc. Név. Ktára. 

7. 1950. Társszerző.
Villanyvilágítás és melegítés. Elektrotechn. Szakköri 

Füzetek. 1951.
Fényforrások fizikai kísérletekben. Fizikai Szemle 1951. 

július.
Útmutató a középiskolák fizikai szakkörei számára. 1951. 

X . 1,5 ív.
Sok forgómozgás magyarázatában helytelen centrifugá

lis erőről beszélni. Fiz. Szle. 1952. 2.
Útmutató a fizikai és technikai szakkörök számára. 1952. 

IX. 182. o. Társszerző.
Fizikai kísérletek gyűjteménye I —III. Szoc. Név. Ktára. 

1953 — 6. Társszerző.
Iskolaépületek felszerelése, berendezése, célszerfisítése. 

OM. ankét. 1956.
Kirchhoff-törv. szemléltetése. Al-tárcsa örvényáramok 

demonstrálásához. Körmozgás vektorai szemléltetése. 
Edison-hatás bemutatásának egyszerű eszközei. Ver
tikális vetítőláda és egyéb 9 kísérlet. Újítások. 
1955-57.

Hengerrudas keret alkahnazása forgómozgások bemuta
tására. Fiz. Sz. 1954. 2.

Elektromágnes zárási és nyitási áramerősségének vizs
gálata.” 1957. 1.

A középiskolai fizikatanítás külföldön. E. L. F. T. ankét 
jkv. 1957.

Folyadékot tartó edény hőokozta tágulásának kimuta
tása. Fiz. Sz. 1958. 2.

Kiállítás az Eötvös L. Társulatban. Fiz. Sz. 1955. 1.
A középiskolai fizikatanárok ankétja és eszközkialakítása.
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Fiz. Sz. 1958. 4. 1959. 7., 1962. 8., 1963. 11., 1965. 2. 
és 10., 1967. 2. 1968. 1., 1969. 1.

Vermes M .: Tanári segédkönyv gimn. II — III. Könyv- 
ism. Fiz. Sz. 1959. 1.

Demonstrációs elektrométer feszültségforrással. Fiz. Sz. 
1959. 3.

Iskolai berendezések, felszerelések . . . Tankönyvkiadó 
1959. Társszerző.

Villany fogyasztásmérő. Kulcs mint síp. Rudak hőtágu
lása. Lázmérő. Uborkás üvegben torzulás. Közép
iskolai Mat. Lapok. I960., 1961., 1966.

Önindukciós feszültség. Felületi feszültség. Bimetal- 
szalag. Próbagolyó. Mágnes-befogó. Műhelyrajzok a 
gyakorlati foglalkozásokhoz. 1959.

Tanszerismertetők: 87., 89., 90., 91 — 94., 118,, 125 — 129., 
145. Tkk. 1961 — 2.

Izotóp tanfolyam fizikatanárok részére. Köznevelés 
1961. IX., Természettud. Tanítása 1961. 6., Fiz. 
Szle. 1961. 9.

A középiskolai fénytani anyag ismeretláncolatba illesz
téséről. Term. Tud. Tanítása 1961. 6.

Az interferencia alapkísérletének végzése Fresnel-féle 
biprizmával. Közp. Ped. Továbbképző I. 1962. I. 

Fizikai szakkörök vezetése. Tankönyvkiadó 1962. 59. o. 
Jegyzet.

Folyadékok tágulásának, hővezetésének demonstrációja. 
Gázdiffúziós bemutatások. Gay Lussac-törv. demon
strációja. Kivetítő toldat. Hőmérőre csiptethető 
vetítő. Orsz. Fiz. Tan. Ankét 1963 

Elektromágneses hullámzásokról. Fiz. Sz. 1963. 4. 
Tématervek fizikai szakköröknek. Tkk. 1963. 84 o. Jegy

zet.
Címképek: Fiz. Szle. 1963. 11., 1965. 2. és 10., 1966. 8.,

1967. 5., 1967. 8., 1968. L, 1969. 1.
Elektromos fogyasztásmérők felhasználása. A Fizika

Tanítása 1964. 6.
Elektromosságtani demonstrációs kísérletek. Szerk. Orsz.

Fiz. Tan. Ankét 1964. 7 saját cikk 41 o.
Jegyzet a IV. é. fizikaszakos tanárjelöltek demonstrációs 

gyakorlatához. Tkk. 1964. Társszerző. 
Fényinterferencia. Fényelhajlás. Derékszögelő szögtükör.

Nátrium színkép. Orsz. Fiz. Tan. Ankét 1965. 23. o. 
Háromfázisú elektromos hálózati feszültség és fázis- 

viszonyainak demonstrálása. A Fiz. Tanítása 1965. 3. 
Kugler: Fizikai képletek és táblázatok. Könyvism. Fiz. 

Sz. 1965. 6.
Pacfcard-lejtö, Járművek kereke és úttest. Foucault-inga.

Hengerrudas keret. Orsz. Fiz. Tan. Ankét 1967. 19 o. 
A gravitációs állandó meghatározása Ozsgyáni L. ingá

jával. Fiz. Sz. 1967. 2.
Fluoreszcencia-kísérletek és oktatási felhasználásuk. 

Fiz. Sz. 1967. 5.
Braunbek: Út a határtalanba. Könyvism. Fiz. Sz. 1967. 

10 .

Quittner: Út az atomfizikához. Könyvism. Fiz. Sz.
1968. 2.

A molekulamozgás hőmérsékletfüggésének demonstrá
ciója. Fiz. Sz. 1969. 1.

A jelenségek kivetítéséről. A Fizika Tanítása 1969. 1.

R o n y e c z  J ó z s e f ,  1 9 6 9 .  é v i  M i k o i a - d í j a s

Ronyecz József a hódmezővásárhelyi szakközépiskola 
(azelőtt leánygimnázium) fizikatanára 1955 óta. Egye
temi tanulmányai alatt a szegedi Elméleti Fizikai Inté
zetben ösztöndíjas demonstrátor volt. Az egyetem elvég
zése után 1953 —1955 években Debrecenben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetében 
tanársegédként működött.

Mint középiskolai fizikatanárnak első dolga volt a 
szertárépítés, a demonstrációs fizikatanítás feltételeinek 
megteremtése. Eddigi fizikatanári pályáját igen eredmé
nyes és már országosan ismert eszköztervező és építő 
munkásság jellemzi. Iskolájában jó műhelyi adottságok
kal, szinte nagyüzemszerűen gyártja az eszközöket, s 
nem csupán saját iskolája, hanem a Megyei Tanács V. B. 
Műv. Oszt. megbízása alapján az egész megye részére. 
Számos, a Művelődésügyi Minisztérium által elfogadott 
újítása van. Eszközei az utóbbi három évben szerepeltek 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiállításain is, ahol 
1966-ban III. díjat, 1967-ben II. díjat és 1968-ban dicsé
retet kapott.

Általa készített eszközei között kiemelkedő helyet 
foglal el az a mechanikai készlet, amely a sztatika, a 
dinamika és a folyadékmechanika kísérleti tanítását 
teszi lehetővé. Mechanikai készletének leírása az 1967-es 
országos középiskolai fizikatanári ankét alkalmából 
sokszorosításra is került.

Az Országos Pedagógiai Intézet által 1967-ben és 
1968-ban megrendezett nyári tanári továbbképző tan
folyamoknak egyik nagyhatású előadója. Hódmező
vásárhelyen a helybeli iskolai, városi és megyei kiállítá
sokon több alkalommal sikerrel szerepeltek eszközei, 
megyei pályázatokon írásai. Eddig 5 tanulmánya jelent 
meg a „Csongrád Megyei Nevelők Pedagógiai Tapaszta
latainak Gyűjtemény”-ében.

Tanítási óráinak fő jellemzői az igényes kísérletezés 
mellett a tanulók foglalkoztatása és önálló munkára 
nevelése, továbbá a fizikai törvényeknek méréseken 
alapuló feltárása. Két éve középiskolai fizikai szak- 
felügyelőként is működik.

Irodalmi munkássága

Fejlesszük szertárainkat! Politechnika (Szeged) 1962. 
5. sz. 12 —14. o.

Szétszedhető fogyasztásmérő. Politechnika (Szeged) 1962. 
7. sz. 55—58. o.

Házilag készített eszközök felhasználása a fizikaórán.
Politechnika (Szeged) 1964. 13. sz. 47 — 65. o. 

Fáziseltolódás vizsgálata egysugaras katódsugároszcil- 
loszkóppal. A fizika tanítása II. évf. 1. sz. 1963. 
2 0 -2 1 . o.

Fénycső bekötésének gyakorlása szerelőlapon. A fizika 
tanítása II. évf. 4. sz. 1963. 134—135. o. 

Diódaegyenirányítás szemléltetése katódsugároszcillosz- 
kóppal és szétszedhető iskolai transzformátorral. 
A fizika tanítása V. évf. 1. sz. 1966. 24—26. o.

Egy és háromfázisú generátorok és motorok szemléltetése 
a szétszedhető iskolai transzformátorral. A fizika 
tanítása V. évf. 4. sz. 1966. 120 —123. o.

Keret az univerzális állványtalpra a közép és általános 
iskolai mechanikai kísérletekhez. Orsz. Fizikatanári 
Ankét. 1967.

Mechanikai kísérletekhez alkalmas keret és tartozékai.
A fizika tanítása VI. évf. 5. sz. 1967. 149 —153. o. 

Folyamatosan működtethető Segner-kerék. A fizika 
tanítása VII. évf. 5. sz. 1968. 159 —160. o. 

Fizikatanításunk korszerűsítésének lehetőségeiről. A fi
zika tanítása VIII. évf. 3. sz. 1969. 85—87. o. 

Kapcsolótábla az elektromosságtani kísérletekhez. A fi
zika tanítása VIII. évf. 3. sz. 1969. 87—90. o. 

Póluspárok száma és frekvencia kapcsolatának kísérleti 
elemzése. Fizikai Szemle XIX. évf. 6. sz. 1969. 188 — 
189. o.

Bertrand Goldschmidt: Atomkaland. Könyvismertetés.
A fizika tanítása V. évf. 3. sz. 1966. 92 — 94. o.

W. Heisenberg: Válogatott tanulmányok (Könyvismer
tetés) A fizika tanítása VIII. évf. 1. sz. 1969. 28 — 29. o.



KÖNYVSZEMLE

VALKÓ IVÁN PÉTER
ELEKTRONCSÖVEK ÉS FÉLVEZETŐK.
Tankönyvkiadó i 969.

A műszaki tudományos forradalom legreprezentatívabb 
területének minden bizonnyal az elektronika tekinthető. 
A rendkívüli sebességgel táguló ismeretanyag feldolgozása 
és felhasználása csak úgy lehetséges, ha rendelkezésre áll 
egy egységes szemléletű „alap-könyv”, mely egyrészt a 
leendő szakemberek színvonalas képzését biztosítja, más
részt pedig a határterületeken dolgozók, oktatók számára 
jelent jól használható támpontot.

A Tankönyvkiadó Vállalatnál nemrégiben megjelent 
„Elektroncsövek és félvezetők” c. könyv ezeket a célokat 
szolgálja. Az elektronikai eszközök szakirodalma — még 
magyar nyelven is — eléggé jelentős. Bár a félvezetőket 
alapfokon ismertető kiadványok száma elég nagy, a 
felsőfokú általános ismeretszerzést Shive, valamint Scho- 
ckley magyarul is megjelent könyvén kívül csak az eléggé 
diffúz jellegű egyetemi jegyzetek szolgálták.

Az „Elektroncsövek és félvezetők” tankönyv, melynek 
alapjául a szerzőnek a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tartott előadásai szolgálnak. Újszerű a könyv tárgyalás- 
módja: egységes szempontok szerint vizsgálja az elektron
csöveket és félvezető eszközöket. Példaként talán a be
vezető jellegű 4. fejezet címét idézhetnénk: „Emisszió és 
injekció.” A jelenségek ilyen tartalmi és logikai kapcso
lása az alapfogalmak jobb, nagyobb áttekintést nyújtó 
megértését segíti. — Ez a szemlélet vonul végig az egész 
könyvön, melynek elsődleges célja nem részmegoldások 
ismertetése, hanem a belső összefüggések feltárása, hogy 
így lehetségessé váljék újabb eszközök működésének 
megértése is.

A könyv négy nagyobb részre osztható. Az első rész 
elektronfizika. Ismertetésre kerülnek a szabad elektronok 
elektromos és mágneses térben történő mozgásának alap- 
összefüggései, a kötött elektronok sajátságai a Bohr féle 
atommodell és a Schrödinger egyenlet alapján, az atomok 
közötti kötések változatai, az energia szintek fogalma. 
Hosszabb fejezet foglalkozik az elektronok viselkedésével 
szilárd testekben, az energiaeloszlásokkal, a vezetők és 
félvezetők belső szerkezetével, a technika félvezető anya
gaival, és a félvezetőkben kialakuló áramtípusokkal, — 
eljutva egészen az időfüggő diffúziós egyenlet felírásáig. 
— Az emisszió és injekció jelenségéről írott fejezet a 
kilépési munka és érintkezési potenciálkülönbség kér
déseinek ismertetésével kezdődik és a felületi jelenségek 
tárgyalásával fejeződik be.

A könyvnek ebben a nagyon fontos fejezetében — a 
többi részhez hasonlatosan — nem a fizikai effektusokat 
leíró matematikai formulák és azok speciális feltételek 
közötti megoldásai dominálnak, hanem szemléletes ábrák 
segítségével — ahol csak lehetséges — a szemléletes kép 
kialakítására törekedett a szerző.

A könyv második részében azoknak az eszközöknek az 
egyszerű elmélete található, melyekben az áramerősség 
külső feszültség segítségével szabályozható. A vákuum
dióda, a trióda, valamint a többrácsos csövek után a 
rétegtranzisztorok, a térvezérlésű tranzisztorok kerültek 
részletes ismertetésre. Az eszközök tárgyalásmódjával 
kapcsolatosan ki kell emelni, hogy mindenütt külön feje
zetrész szól a kisjelű illetve nagyjelű működésről. — Ez 
a második rész tartalmában igen gazdag és alapos: a spe
ciális elektroncsövek között jutott hely pl. a hangolás
jelzők másfél oldalas ismertetésére is, valamint a szige
telt vezérlőelektródájú térvezérlésű tranzisztor is növekvő 
jelentőségének megfelelő terjedelemben került ismerte
tésre. A könyvben a megbízhatóság definícióin és alap
vető elméleti kérdésein kívül a megbízhatóság vizsgá
lati módszereinek leírását is megtaláljuk.

A könyv utolsó fejezetei a gyakorlatban még elterjedt 
elektronikus elemekről szólnak. A fényelektronos és hő- 
elektronos eszközök, az elektronsugárcsövek, a mikro
hullámú erősítő elemek és oszcillátorok (köztük az akusz- 
tó-elektronos erősítő és a Gunn dióda is !) a kvantum- 
eletronikai aktív eszközök után — kicsit mostohagyerek
ként — a gáztöltésű csövek zárják a sort.

A felsorolt óriási mennyiségű ismeretanyag előadása 
során az „elektroncsövek és félvezetők” mindvégig jó 
tankönyv marad. A kevésbé jelentős részletek futólagos 
említésével, a szükséges és elégséges mennyiségű mate
matikával, a nagyon szemléletes és világos ábrák sorával 
a könyv szinte „olvasmánnyá” válik. Ezt persze nem 
szabad félreérteni: a könyv egészéből való vizsga fel
tehetően igen komoly próbatétel a leendő villamosmér
nökök számára.

Befejezésül azt kell hangsúlyozni, hogy ezt a könyvet 
nem csak egyetemi hallgatók és villamosmérnökök hasz
nálhatják, hanem mindazok, akiknek e tárgykörben meg
bízható alapismeretekre van szükségük. Jól hasznosít
hatják ezt a könyvet a középiskolai fizikatanárok is, 
különösen az „idősebb” generáció, akik 4—5 évvel eze
lőtt, vagy még ennél is korábban fejezték be tanulmá
nyaikat, így annak során nem ismerhették meg az elekt
ronikus eszközök — de különösen a félvezetők — mű
ködésének alapjait.

Cs. A.

A FIZIKAI SZEMLE 1968. ÉVI NÍVÓDÍJA

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának javaslatára az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége Neugebauer 
Tibort „A repülés biofizikája” című cikkéért 1000 forintos nívódíjjal jutalmazta.
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fizikai szemle
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven 

X IX . évfolyam 11. szám 1969. november

ÁLTALÁNOS RELATIVITÁSELMÉLET ÉS 
A NEM-EUKLIDESZI GEOMETRIA

I.
§ 1 . Cikkem első részében (Elgondolások a sebes
ségösszeadás törvényről. Fizikai Szemle 1969, 
10. szám) beszámoltam már a Leningrádban tar
tott előadássorozatom egyes kérdéseiről. Jelen 
dolgozatban ezt a beszámolót szeretném foly
tatni, rátérve az előadások egy másik fontos 
kérdésére.

Fizikai folyamatok leírásához vonatkoztatási 
rendszerre van szükségünk. Képzeljünk el egy 
rendszert olymódon, hogy a Pv P2, . . . Pn nagy
számú pont közelében rendre 0V 02, . . . On órákat 
helyezünk el. Az órák járását tetszőlegesen szabá
lyozzuk és a pontok rx, r2, . . . r„ koordináta vek
torait tetszőlegesen adjuk meg. Az egyetlen meg
kötés az legyen, hogy a közeli pontok koordináta 
értékei és az egymáshoz közel elhelyezett órák idő
mértékei ne nagyon térjenek el egymástól. Azt 
is mondhatjuk, hogy a helyvektorok és az idő- 
mértékek nagyjában folytonosan változzanak.

A fenti értelemben meghatározott K  vonatkoz
tatási rendszerben a Pk pontok koordinátái és az 
Ok órák időmértékei segítségével megállapíthatjuk 
egy A pont pályáját. A pálya paraméteres alakja 
a következő:

* a (p ) — *a (p )> *a (p )> (1)

ahol r =  rA(p) az A  pont koordinátája abban az 
időpontban, amikor az rA(p) pont közelében levő 
óra éppen tA(p) időt jelez.
§ 2. Az A  pont pályáját egy másik K' vonatkoz
tatási rendszerben is leírhatjuk. K'-ben legyen egy 
esemény négyes-koordinátája

x' =  f(x), (2 )
ahol a K  rendszerben az (S esemény négyes-koordi
nátája x.

Ezt úgy is leírhatjuk, hogy
K(iS) =  x, K '(& )  =  x'.

Jdnossy Lajos
Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest

f(x) legyen egy invertálható négyes-függvény, te
hát (2 ) helyett azt is írhatjuk, hogy

x =  f-i(x'). (3)
A K ' rendszerben az A pont pályáját az

XÁ(?>) =  r'A{p), t'A(p) (4)
képlettel írhatjuk le. Az (1) és (4) egyenletek ugyan
azt a pályát írják le, ha a K  és K'-ben használt 
koordináta mértékeket a (2 ) illetve (3 ) egyenletek 
fejezik ki.

II.
§ 3. Az általános relativitáselmélet eredménye sze
rint egy fényjel pályája a következő egyenletnek 
tesz eleget

xg(x) x =  0, (5)

ahol x =  x(p) a fénysugár pályája és

. dx(p)x = ----— .
dp

g(x) egy szimmetrikus mátrix; e mátrixról fel
tételezzük, hogy három pozitív és egy negatív sa
ját értéke van, így az előző cikkben* használt f  
-mátrix egy speciális esete az itt bevezetett g(x)- 
nek.

Kísérletileg ellenőrizhető, hogy egy adott vo
natkoztatási rendszer mértékeiben a fényterjedés 
valóban eleget tesz-e az (5)-ös egyenletnek. g(x) 
egy szimmetrikus mátrix, tehát egy adott pontban 
10 független elemmel rendelkezik. Mivel (5) egy 
homogén egyenlet ezért g(x) egy tetszőleges szor
zóval beszorozható, így az (5) egyenlet segítségével 
a 10 elemből legfeljebb 9-et lehet meghatározni.

* Lásd Fizikai Szemle 1969, 10
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Ha egy x négyes-pontban több fényjel x/( =  
=  xk(p) k = 1 , 2 , . . .  pályáját figyeljük meg, akkor 
a g(x) terjedési tenzor elemeire a következő

xfcg(x) xfc =  0 * =  1,2, . .  . (6)
egyenletrendszert kapjuk. Kilenc megfelelő pálya 
segítségével (egy konstans szorzótól eltekintve) 
megkapjuk g(x) elemeit.

Az így meghatározott g(x) elemeket és egy to
vábbi pálya xk értékeit (6 )-ba behelyettesítve ma
tematikai szempontból vagy helyes, vagy hely
telen összefüggést kapunk. Az (5) egyenletet tehát 
kísérletileg ellenőrizhetjük.
§ 4. Egy ÍR tartományt, amelynek pontjaiban a 
fényterjedés (5)-nek tesz eleget lokálisan homogén 
tartománynak nevezzük. A fentiek szerint a loká
lisan homogén tulajdonságot egy adott K  rendszer 
koordináta mértékeinek segítségével állapítottuk 
meg. A meghatározás azonban független a vonat
koztatási rendszertől. Ha ti. a K  rendszerből transz- 
formációval egy K' rendszerre térünk át, ahol

x' =  f(x) (7)
és a (7)-es képletet p szerint differenciáljuk azt 
találjuk, hogy

x — S(x) x =  x S(x), (8 )
ahol

S (x )= ^ J M , vagy Sv„(x) 
3x

9 /„(*)

Mivel S(x) az S(x) mátrix transzponáltját jelenti,
(8 ) segítségével (5) helyett azt is írhatjuk, hogy

x 'g '(x ')x = 0 , (9)
ahol

g'(x') =  S-!(x) g(x) S-i(x). (10)

(S^1(x) létezik, ha (7) egy invertálható transzfor
mációt jelent).

Minthogy (9)-nek a formája azonos (5)-nek a 
formájával, látjuk, hogy egy tartomány, amely 
lokálisan homogénnek tűnik a K  reprezentációban, 
az minden más K' reprezentációban is annak tűnik. 
Tehát egy tartomány lokálisan homogén volta a 
reprezentációtól független tulajdonság.
§ 5. Az, hogy a tény lokálisan homogén módon ter
jed, az egyáltalában nem triviális, hanem a fény
nek ellenőrizhető fizikai tulajdonsága. Az (5) kép
let lényegében azt fejezi ki, hogy egy pontból ki
induló fényhullámok elliptikus felületeken terjed
nek. Elképzelhető lenne a fénynek olyan terjedési 
módja is, amely szerint a fényfelületek pl. az 1 . 
ábrán mutatott módon terjednek. Az (5) képlet 
szerinti terjedési mód különben annak a terjedési 
módnak felel meg, amelyet a fénynek anizotrop 
közegben tulajdonítunk. Ha g(x)-et a fény hordo
zójának, vagyis az éter jellemzőjének vesszük, 
akkor (5) azt jelenti, hogy a fény az éterben úgy 
terjed, mint egy anizotrop közegben.

1. ábra

Ha g(x) =  konstans (független x-től), akkor (5) 
a fényterjedést egy homogén anyagban írja le, 
eszerint ha egy ÍR tartományban

xgx =  0 , g(x) =  g =  konstans
teljesül, akkor a tartományt homogénnek nevezzük. 
Az a kitétel azonban, hogy

g(x) =  g =  konstans (1 1 )
nem független a reprezentációtól. Általában ha 
(1 1 ) A-ban teljesül, akkor

g'(x') =  S-^x) g S-^x) (1 2 )
már függ az x'-től, tehát a K' reprezentációban 
azt találjuk, hogy

g'(x') =  nem konstans. (13)

§ 6 . A homogén tartomány fogalmát mégis egy
értelműen be lehet vezetni. Legyen g(x) az empi
rikus fényjelek segítségével megállapított terjedési 
tenzor. Állapítsuk meg a g(x) mátrixot egy ÍR tar
tomány minden pontjában a 3. §-ban leírt módszer
rel. Ha g(x) nem konstans, felmerül a kérdés, hogy 
vajon lehet-e egy olyan (7) alakú reverzibilis 
transzformációt találni, amely g(x)-et átviszi egy 
g'(x') =  g' =  konstans mátrixba?

Szorozzuk (1 2 )-t balról S(x)-szel és jobbról S(x)- 
szel, akkor a következő egyenletrendszert kapjuk:

S(x) g' S(x) =  g(x)

S(x) = 8 f(x)
3x

(14)

A (14)-es egyenletrendszer f(x) négy komponensére 
tíz egyenletet ad meg. A (14)-es rendszer tehát egy 
matematikailag erősen túlhatározott egyenletrendszer. 
Abban a kivételes esetben azonban, ahol a (14)-es 
túlhatározott rendszer megoldható, azt mondhat
juk, hogy nem véletlenről van szó. Azt mondhat
juk, hogy amennyiben egy ÍR tartományban a g(x) 
úgy adódik, hogy a (14)-es egyenletrendszer meg
oldással rendelkezik, akkor az ÍR tartomány homogén.
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Továbbá azt is állíthatjuk, hogy a K  reprezen
táció, amelyben g(x) változik x-szel az egy görbe 
vonalú koordináta-rendszer — viszont a K ’ rep
rezentációk, amelyek x' =  f(x) koordináta érték
kel rendelkeznek és amelyekben

g'(x') =  konstans
a homogén 91 tartománynak egyenes vonalú rep
rezentációit képezik.
§ 7. Megjegyezzük, hogy ha egy 9t tartomány ho
mogén, akkor abban sok egyenes reprezentáció 
vezethető be. Hiszen ha K' egy egyenes vonalú 
koordináta-rendszer, akkor egy K "  rendszerben az

x" =  S x' -f- s (15)
koordináták szintén egyenes vonalúnak tekint
hetők, ahol S egy tetszőleges, nem szinguláris 
konstans elemű mátrixot jelöl. Ilyen módon egy 
homogén tartományban lehet olyan reprezentá
ciót is találni, amelyben g' tetszőlegesen előírt 
konstans elemekkel rendelkezik. Páldául olyan K n 
reprezentáció is található, amelyben

g' =  A
tehát olyan, amelyben a fényterjedés homogén és 
izotropnak tűnik. Ez utóbbi reprezentációt ortogo
nális reprezentációnak is nevezhetjük.

III.
§ 8 . A g mátrix elemeit adott K  vonatkoztatási 
rendszer mértékeiben (egy faktortól eltekintve) 
meg lehet határozni. Ha azonban a vonatkoztatási 
rendszert megváltoztatjuk, akkor g elemei is meg
változnak. Szimbolikusan azt is írhatjuk, hogy

-K(g) =  g» *'(0) =  g'» (16)
ahol g a vonatkozási rendszertől független, a fény
terjedésre jellemző tenzor. A (16)-os egyenlet azt 
is mutatja, hogy a g-t különböző K, K ', . . . vo
natkoztatási rendszerekben g, g', . . . mátrixokkal 
lehet kifejezni.

Ha g-t pusztán egy négyes-pontban határozzuk 
meg, akkor — mint már a 7. §-ban kifejtettük — 
találhatunk olyan K  vonatkoztatási rendszert, 
amelyben K{ g) =  g tetszőleges értékeket vesz fel. 
Ebből azonban nem következik az, hogy g-nek 
nincs fizikai jelentése.

Először is, minden fizikai mennyiség mérőszáma 
ilyen értelemben önkényes. Ha különböző skálákat 
választunk, akkor ugyanazt a fizikai mennyiséget 
a skáláknak megfelelően különböző mérőszámmal 
fogjuk kifejezni.

Másodszor, vizsgáljuk g-t egy 91 tartományban 
és írjuk (16) helyett pontosabban

^ ( 8 ) =  g(x), K'( g) =  g'(x'),
ahol x és x' változók, amelyeknek értékei 91 négyes 
pontjait a K  és K ' reprezentációkban írják le. 
Vegyük, hogy

x' =  f(x) (17)

akkor g(x) és g'(x') között a (1 0 )-es összefüggésnek 
kell fennállni, vagyis

g'(x') =  S-i(x) g(x) S- 1(x),

Mint már említettük, a (18)-as egyenletrendszer 
tetszőlegesen adott g(x) és g'(x') mellett általában 
ellentmondásos. g(x) és g'(x') között kell hogy 
bizonyos összefüggések érvényesüljenek ahhoz, 
hogy létezzen egy olyan (17)-es transzformáció, 
amely g(x)-et g'(x')-be (18) szerint átvigye.
§ 9. Ilyen módon egy K  koordináta-rendszerben a 
lehetséges g-k reprezentációit

gi(xi)» g2(x2)» •••
csoportokba lehet osztani olymódon, hogy ezek 
a reprezentációk egymásba nem transzformálhatok. 
Az így felsorolt g^Xj), g2(x2), . . .-k különböző fizi
kai konfigurációkat képviselnek; erről következő
képpen lehet meggyőződni.

Legyen 9íx és 9Í2 két különböző négydimenziós 
tartomány. Az egyikbe egy K v a másikba pedig 
egy K2 vonatkoztatási rendszert vezetünk be és 
azt találjuk, hogy

^i(0i) =  gi(xi)» # 2(02) =  g2(x2).
ahol xx-et és x2-t írunk az 9tls illetve 912 tartomány
ban használt négyes koordináták mértékeire.

Ha most létezik egy (reverzibilis) transzformáció

xí =  ffai),
mely szerint

S~*(xi) g^xj) S -V i) =  gí(xí) =  g2(x2)
akkor azt találjuk, hogy g,-nek egy K[ rendszerbe 
való reprezentációja

gí(xí) =  g2(x2),
vagyis gí úgy függ az x{ koordinátától, mint g2 

az x2-től. Ebben az esetben feltételezhetjük, hogy 
valóban

01 =  02»

vagyis, hogy a fényterjedési viszonyok 9^-ben és 
9 i2-ben azonosak. A látszólagos különbség, amely 
onnan származik, hogy g1(x1) és g2(x2) más függést 
mutatnak a koordináta értéktől azzal magyaráz
ható, hogy K x és K2 az azonos g-nek másfajta 
reprezentációját képezik. Ez a különbség eltűnik 
mihelyt K ^et K[-ve 1 helyettesítjük.

Tehát a kérdést, hogy két 9^ és 9í2 tartományban 
a fényterjedési viszonyok azonosak-e úgy állapít
hatjuk meg, hogy megvizsgáljuk vajon a gj(xx) és 
g2(x2) mátrix függvényeket egymásba lehet-e transz
formálni? Az az eset, ahol egy ilyen transzformá
ció lehetséges, matematikai szempontból kivéte
lesnek tekinthető. Tehát ha mégis két empirikusan 
megállapított gx(x) és g2(x) között fennáll egy 
ilyen kivételes összefüggés, akkor ezt nem lehet
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véletlennek minősíteni, hanem azt kell feltételezni, 
hogy a két tartományban levő viszonyok azono
sak.
§ 1 0 . Fizikailag azt is mondhatjuk, hogy g a fény 
hordozójának állapotát fejezi ki — azt is mond
hatjuk tehát, hogy g az éter fizikai állapotát jel
lemzi. így meg tudjuk például állapítani, hogy 
vajon két és 3t2 tartományban az éter állapota 
azonos-e vagy sem.

Érdekes speciális esetként említjük azokat a 
g-ket, amelyek egy homogén tartománynak felel
nek meg, tehát azon g-ket, amelyek a

K( g) =  g =  konstans
reprezentációval rendelkeznek. Ilyen tartományok
ban feltételezhetjük, hogy az éter homogén álla
potban van.

IV.
§ 11. A fenti meggondolásokat tovább lehet szem
léltetni, ha g(x) eloszlását egy rögzített négyes
pont x =  x0 környékén vizsgáljuk. Ebből a célból 
hasonlítsunk össze két reprezentációt

K( g) =  g(x) K'( g) =  g'(x'). (19)
A (19)-es képletnek megfelelően azt is írhatjuk, 
hogy

g'(x') =  S \x )  g(x) S Hx),
( 20 )

x' =  f(x)

Vizsgáljuk most az 
két. írjuk

S(x) = 9f(x)
3x

x =  x0 négyes-pont környé-

g(*o) =  g'(xó) =  g'> stb. 
akkor (2 0 ) az x =  x0 pontban úgy is írható, hogy

S' =  í»-1gS - 1
( 21 )

Mint már kifejtettük a 6 . §-ban (21)-nek adott g 
és g' mellett vannak S-re vonatkozó megoldásai. 
Egy ilyen megoldást kiválasztva azt kapjuk, hogy

’Pf(x)
9x X = X„

= s. ( 22 )

A (2 2 )-es egyenlet megadja a transzformációs né
gyes függvény f(x) tizenhat első differenciál há
nyadosát az x =  x0 pontban. Minthogy e diffe
renciál hányadosok függetlenek egymástól, lehet 
olyan f(x) függvényeket találni, amelyek (2 2 )-őt 
kielégítik. Ha pl. f(x)-et x =  x0 körül sorbafejtjük 
azt írhatjuk, hogy

!W gW S 1(x))x=x0. (24) 
3x

Minthogy a tíz g(x) elemnek darabonként négy 
első deriváltja van, ezért a (24)-es rendszer 40 
egyenletet képez. Amennyiben feltételezzük, hogy 
f(x) első deriváltjait az x =  x0 pontban a (2 2 )-es 
kifejezés adja meg, akkor (24)-ben ismeretlenek
nek az x =  x0 pontban az f(x)-nek a második deri
váltjait tekinthetjük. Minthogy egy függvénynek 
egy pontban tíz független második deriváltja van, 
így f(x) négy komponense összesen 40 deriválttal 
rendelkezik és így (24) 40 egyenletet ad a 40 isme
retlenre, ti.

(25)

(3)
ahol S egy három-dimenziós mátrixot jelöl, tehát

ó2fx(X)-  v,n ,X— 1, 2, 3,4dxv
a 40 független elem értékeire. A (24)-es egyenlet-

(3)
rendszert explicit meg lehet adni és így S elemeit 
egyértelműen meg lehet határozni g, g' és S segít
ségével.
§ 13. (20)-nak a második deriváltja az x =  x0 pont
ban a következő

l^ ) , . . r £ (s'" ‘W 6W S" ,w ) ” ,- (26)
egyenletrendszert adja. A (26)-os rendszer 100 
egyenletet képez, hiszen a g(x)-nek 1 0  független 
eleme és mindegyiknek külön-külön 1 0  második 
deriváltja van. Ismeretlenként a

33 f(x)j _<*>
9x3 Jx=x„

(4)
(S egy négy-dimenziós mátrix) értékek szerepel
nek.

Egy függvénynek 20 független harmadik déri-
in

váltja van, tehát S-nek csak 80 független eleme 
van és így (26) 1 0 0  egyenletet ad 80 ismeretlenre, 
így (26) túlhatározott. A túlhatározottság mér
téke

1 0 0  — 80 =  2 0 .
Ki lehet mutatni, hogy valóban a

9g [92g t
8 >

(9g'' (92 gj
0X i

0 3x2 0 3x' o’ I9x'2l

f(x)=x0 -f-S(x — x0) -f- magasabbrendű tagok. (23)

Látjuk tehát, hogy egy x =  x0 pontban egy x' =  
=  f(x) transzformáció segítségével g'(x0)-lának te t
szőleges g' értékeket biztosíthatunk.
§ 12. Ha a (2 0 )-as képlet első sorát x szerint diffe
renciáljuk, akkor az x =  x0 pontban a következő 
egyenletrendszert kapjuk

között 2 0  összefüggésnek kell érvényesülni ahhoz, 
hogy (26) megoldható legyen. (A 0  index azt jelzi, 
hogy x =  x0-tvagy x' =  x'0-t kell behelyettesíteni). 
§14. Különösen érdekes esettel találkozunk ho
mogén tartománynál. Legyen g(x) g-nek a repre
zentációja egy K  vonatkoztatási rendszerben. Ha 
a tartomány homogén, akkor létezik egy olyan K'  
vonatkoztatási rendszer, amelyben
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K'( g) =  g' =  konstans,
tehát

9g'(*') =  0  9 W )  =  0

8 x' ' 3x' 2

Az előző paragrafusokban kifejtettük és azt 
várjuk hogy e tartomány minden pontjában 
g(x) első és második deriváltjai között 2 0  össze
függés érvényesüljön. A részletes számítás azt mu
tatja, hogy valóban alkothatunk egy négy-dimen-

(4)
ziós tenzormennyiséget, amelyet R(x)-nek ne- 

(4)
vezünk. R(x) az ún. Riemann —Christoffel-féle ten- 
zor és g(x) és első és második deriváltjaiból tevő
dik össze.*

A homogén tartományt az jellemzi, hogy a tar
tomány minden pontjában

(4)
R(x) =  0. (26a)

(4)
R-nek mivel hogy négy indexes mátrix 44 =  256 
eleme van. Ezeknek az elemeknek azonban jó 
része nulla, más elemek között viszont lineáris 
összefüggések lépnek fel és így (26 a) pontosan 2 0  

egyenletet jelent.
(4)

Az R mennyiség tenzor jellegű és így ha a (26a) 
egyenlet egy koordináta-rendszerben fennáll, 
akkor minden koordináta-rendszerben érvényes.

(4)
* R -n e k  e le m e it  a  k ö v e tk e z ő  m ó d o n  le h e t  le írn i, h a  

e g y  (m á sh o l le ír t)  s a já ts á g o s  je lö lé s t  a lk a lm a z u n k :

f f .

(4)
g  +  o

. (5) (3)
(24)) ( C g - ' C ) .

(fc+2)
I t t  g a z  a  ( k  -(- 2 )-d im e n z ió s  m á t r ix ,  a m e ly  g -n e k  x sz e 
r in t i  k -a d ik  d if fe re n c iá lh á n y a d o s a , to v á b b á

(3) 
C =

1 (3)
y * 3 g. ( a )

Megjegyezzük, hogy homogén tartományban 
egyenes vonalú koordináta rendszer esetén g’ deri
váltjai nullával egyenlők és így a lábjegyzetben 
megadott kifejezésből kitűnik, hogy

(4)
R'(x') =  0 . (27)

(27) alapján tehát egy homogén tartományban 
minden koordináta-rendszerben (26a) teljesül, 
amiről koordináta transzformációval győződhe
tünk meg. Látjuk tehát, hogy (26a) szükséges fel
tétele annak, hogy egy tartomány homogén legyen. 
(26a) azonban elégséges feltételt is jelent.

Egy homogén tartományban a (2 ) egyenletrend
szernek g' =  konstansra megoldhatónak kell len
nie. Az így adódó

g' =  S -^ x jg íx )  S-1 (x),

S(x) = 9f(x)
9x

(27a)

egyenletrendszernek akkor (és csak akkor) van 
megoldása, ha (26a) fennáll.

V.
§ 15. Az eddigiekből úgy tűnik, mintha g pusztán 
egy a fény terjedésére jellemző fizikai mezőt írna 
le. Részletesebben vizsgálva azt látjuk, hogy g- 
nek sokkal szélesebb szerepe van.

Az általános relativitáselmélet azzal a feltevés
sel él, hogy gravitációs mezőben egy szabad ré
szecske pályáját x(p) négyes-vektorral lehet le
írni, amelyre a következő egyenlet teljesül

x g(x) x = A =  konstans (28)
A fenti egyenletet p  szerint differenciálva azt kap
juk, hogy

7 (ig (x )i)  =  0 , 
dp

a h o l  n K k  =  3 ,4 , a z  a z  o p e rá to r ,  a m e ly  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  
d e f in iá lh a tó

nk =  1 — dk1 +  Ck2 ---- ck)k~ l
ck p e d ig  a z  az  o p e rá to r ,  a m e ly  e g y  i-d im e n z io n á lis  m á t 
r ix  in d e x e i t  c ik lik u s  p e rm u tá c ió n a k  v e t i  a lá . í g y  p l.  (a)
a z t  je le n ti ,  h o g y  

(3) 1 (3) (3) (3)
2  \9  v\xx 9 [ ixv  9 XV fi-

1 (d g  vii. ^ 9 y-x j Ö9xv)
-  2 u * * OXv o x ^ j

(3)
G VIÍX- t  a  C h ris to ffe l-fé le  s z im b ó lu m n a k  is n e v e z ik . S zo k áso s 
ír á s m ó d ja

vagy (megfelelő jelölést alkalmazva)
(3)

2xg(x) x -)- g(x) x3 =  0. (29)

§ 16. A (29) egyenlet az A =  0  esetre is érvényes, 
tehát mind fénypályára, mind részecske-pályára 
is vonatkozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy (29) 
a pályát még nem határozza meg, csak pusztán 
szükséges feltételnek tekinthető, mivel (29) az 
x(p) négy komponensére csak egy egyenletet ad.

I tt nem részletezendő meggondolás alapján Ein
stein feltételezte, hogy a pályákat meghatározó 
mozgásegyenlet formája a következő:

1 (3)
x +  — g- 1 C x2 =  0. (30)

2

A (30) képlet egy differenciálegyenlet, amelyből 
adott kezdő feltétel mellett x(p)-t meg lehet ha
tározni.
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Megjegyezzük, hogy homogén tartományban
(3)

egyenes vonalú reprezentáció esetén C =  0, tehát 
(30) az

x =  0

egyenletre redukálódik. Ebből látható, hogy (30) 
a homogén tartományban egyszerűen a gravitáció
mentes térben mozgó részecske pályáját adja meg. 
§ 17. A (30) egyenlet megoldását variációs elv 
alapján is meg lehet kapni. A (30) egyenletnek 
megoldásai — mint azt a részletes számítás mu
tatja — a következő variációs egyenletnek tesznek
eleget

ő J Ldt =  0,
ahol xi =  t és

(31)

L — xg x) x . (31a)
A fenti összefüggésben L  egy Lagrange-függvény 
és (31) a Hamilton-elvnek felel meg.

A pályákat egy másik variációs egyenletből is 
levezethetjük, ti.

ú j dx =  0 , (32)
ahol

d x =  dpi]/ — x g(x) x. (32a)
dx-1  saját időnek vehetj ük és így (32) a Fermat- 
elvnek felel meg.

A (30), (31) vagy (32)'által meghatározott pá
lyák különleges jelleggel bírnak. Minthogy L  értéke 
nem függ a koordináta rendszertől, így a (31) vagy 
(32) variációs elv a vonatkoztatási rendszertől 
független pályákat határoz meg.

Ezeket a pályákat geodetikus vonalnak szokás 
nevezni. Mi szívesebben nevezzük a kitüntetett 
pályákat geodetikus 'pályáknak, mivel a geodetikus
vonal kifejezés magában foglalja azt az elképzelést, 
hogy egy lehetőleg egyenes vonalról van szó. A 
geodetikus pályák magában foglalják például a 
Kepler pályákat; ha egy ilyen pályát „egyenes
nek” nevezünk, akkor elveszítjük az egyenes foga
lom értelmét.
§ 18. A (29)-es egyenlet alkalmas arra, hogy egy 
x ponton áthaladó megfelelő számú pálya segítsé-

(8)
gével g(x) és g(x) elemeit megállapíthassuk. így 
(29) alkalmas g(x) feltérképezésére, de annak ellen
őrzésére is, hogy vajon (29) (és speciálisan (30)) a 
valóságban teljesül-e vagy nem.

így a részecskepályák vizsgálata (hasonló módon 
mint ahogy fénypályák vizsgálata is) megengedi 
annak eldöntését, hogy egy tartomány lokálisan 
homogénnek minősíthető-e vagy sem.

Felmerül továbbá a kérdés, hogy egy tartomány
ban — amely mind a fény terjedés, mind pedig a 
részecskepályák szempontjából lokálisan homo
génnek mutatkozik — a két módon meghatáro
zott g(x)-ek azonosak-e vagy sem.

Amennyiben ugyanaz a g(x) szerepel a részecske
pályák és fénypályák leírásában is, akkor ezt nem 
lehet véletlennek minősíteni, hanem tovább erő
síti a feltételezést, hogy g egy alapvető fizikai

mezőt ír le; vagy azt is kijelenthetjük, hogy g 
mind a fényhullámok mind pedig az anyaghullá
mok hordozójának állapotát írja le. A közös hor
dozónak az étert tekinthetjük.
§ 19. A fenti meggondolásokat tovább is folytat
hatjuk. Az általános relativitáselmélet által meg
fogalmazott törvényekben g mindenütt rejtett, 
vagy explicit módon szerepel. így tehát bárme
lyik fizikai jelenség alkalmas arra, hogy megálla
pítsuk, hogy 1 . vajon g létezik-e? 2 . hogy a külön
böző jelenségek egy és ugyanarra a g mezőre 
vezetnek-e ?

Minthogy az általános relativitáselmélet ered
ményei a megfigyelésekkel nincsenek ellentétben, 
fel lehet tételezni, hogy valóban létezik egy olyan 
g mező, amely az összes fizikai folyamatokat be
folyásolja.

VI.
§ 20. Homogén tartományban bevezethetünk egye
nes vonalú koordináta-rendszereket is, ezekhez 
viszonyítva a fényjelek állandó sebességgel egye
nes vonalon haladnak — hasonló módon mint a 
szabad részecskék. Gravitációs hatás alatt a fény 
elhajlik és a részecskék görbe pályán haladnak. 
Ennek megfelelően fel kell tételezni, hogy egy 
inhomogén tartomány olyan tartomány, amely
ben gravitációs hatások szerepelnek. Fel kell tehát 
tételezni, hogy g és a gravitációs mező között 
szoros összefüggés áll fenn. Gravitációmentes tér
ben nyilvánvalóan teljesülnie kell az

(4)
R = 0

összefüggésnek. Einstein általános meggondolások
ból a Laplace—Poisson egyenlet

V 2#  =  — 4 ti Om
általánosításából arra a feltételezésre jutott, hogy 
gravitációs források jelenléte esetén az

(2 ) 1
R ----- g E = - * T  +  ;.g (33)

2

összefüggés érvényes, ahol x és X konstansok, T 
pedig a források energia-impulzus tenzora. To- 

,  (2 ) /  (4)
vábbá R és R  az R-nek redukált formái*).

A (30) egyenlet segítségével g(x) eloszlása, adott
anyageloszlás mellett, meghatározható.
§ 2 1 . Az így meghatározott g(x)-nek kísérleti el
lenőrzése lényegében úgy történik, hogy megvizs-

* Azt is írhatjuk, hogy
(2) (b v (2) ,
R =  ((R)) R  =  ((R)>

vagy explicit
(2)  ̂ +
■̂ vix =  • 9xk -̂ xkvtx R  =  £ g t

x A Vf l

ahol

9vy. (§ 1)víi*
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gáljuk, hogy a részecskepályák, illetve a fénypá
lyák az így meghatározott g(x)-szel a (29)-es és 
(30)-as egyenletnek eleget tesznek-e vagy sem. 
§ 2 2 . A Nap vagy más nagyobb test gravitációs 
hatását úgy határozhatjuk meg, hogy (30) meg
oldásait keressük abban az esetben, ha T =  0 , ki
véve abban a kis tartományban, ahol a gravitációs 
centrum helyezkedik el.

A (30)-as egyenlet ilyen módon történő meg
oldását Schwarzschild adta meg. A Schwarzschild 
megoldásból következő g(x)-et a (31)-es egyenletbe 
behelyettesítve, megkapjuk a bolygók, vagy a 
fénysugár pályáját egy gravitációs test közelében. 
Az így kiszámított pályák kísérletileg igazolást 
nyertek.

Ilymódon a (30)-as egyenletek első közelítésben 
a Newton-féle törvényeket adják; úgyszintén a 
Kepler-pályák is a szokásos formában adódnak.

Meg szeretném említeni az egyenleteknek még 
egy lehetséges értelmezését. Megjegyezzük, hogy 
T az anyag energia-impulzus négyes tenzorát je
lenti. Ez a tenzor úgy is felfogható, hogy

T =  T(el) +  T(a),

ahol T(el) az elektromágneses tér energia impulzu
sát, T(a) pedig a szokásos anyagi részecskék me
chanikus energiaimpulzusát adja meg. írjuk fel, 
hogy

1

K
_  x<g)

és tekintsük T(g)-t a gravitációs mező energia
impulzus tenzorának. Azt is írhatjuk továbbá, hogy

- g  =  T<E>
X

és vegyük hogy T(E) az éter energia-impulzus sűrű
sége. Az Einstein-féle egyenletek e jelöléssel úgy 
is felírhatok, hogy

X<g> -)- T(el) -f T(m) =  T(E). (34)
A fenti egyenlet baloldalához még másfajta 
energia-impulzus tenzorokat is adhatunk, amelyek 
további jelenségeknek felelnek meg. A (34)-es 
egyenlet fizikai tartalma az energia és impulzus 
megmaradásának törvénye és azt fejezi ki, hogy 
az összes energia és impulzus fajtáknak az éter a 
hordozója. Tehát pl. az éter energiája egy térfogat 
elemben pontosan egyenlő a különböző formák
ban e térfogatban fellépő jelenségek energiáinak 
összegével.

Ilyen módon az Einstein-féle egyenletnek és 
egyéb az általános relativitáselméletben szereplő 
egyenleteknek is szemléletes tartalmat lehet adni.

Ebben a szemléletben a geometriai értelemben 
vettún. ,,négy-dimenzióshosszelem” ds=][ — űxgűx 
fogalmát nem használjuk.

IRREVERZIBILIS FOLYAMATOK 
STATISZTIKUS ELMÉLETE

Fizikatanulmányaiból többé-kevésbé mindegyi
künk emlékszik efféle megállapításra: „az irrever
zibilis folyamatoknak nincs igazi elmélete, ez 
még a megoldatlan problémák közé tartozik”. 
Közelebbről megnézve a helyzetet, kétféle megol
datlan kérdésről van szó:

1 . maga az irreverzibilitás ténye paradox és 
ellentmondani látszik mechanikán és elektrodina
mikán nevelkedett józan eszünknek;

2 . az irreverzibilis folyamatok sebességét jel
lemző transzportegyütthatók számítására csak 
egyes speciális esetekben használható ad hoc 
módszereink vannak (elsősorban a ritka gázokra 
alkalmazható Boltzmann-egyenlet).

Az utóbbi 10 — 15 év eredményei mindkét kér
déskört letörölték a nagy megoldatlan problémák 
listájáról. Az áttörés nem volt olyan látványos, 
mint mondjuk a szupravezetés területén a BCS- 
elmélet bombaszerű robbanása, de azért itt is volt 
áttörés, mégpedig a két kérdéskörnek megfelelően 
kettő: L. Van Hove „Kvantummechanikai pertur
bációk és a kinetikus egyenlet” című cikke (1955) 
az irreverzibilitás modern magyarázatának alap-

Miskolcon, az 1969. évi Fizikus Vándorgyűlésen el
hangzott előadás.

Geszti Tamás
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet

jait fektette le, míg R. Kubo „Irreverzibilis folya
matok statisztikus mechanikája” című dolgozata 
(1957) a transzport- és relaxációs folyamatok számí
tásának általánosan használható kiindulópontját 
adta meg. Ez a két dolgozat az elméleti munkák 
bőséges áradatát indította meg, ami a legége
tőbb elvi problémák megoldását és számos effek
tus elméleti leírását eredményezte.

A Kubo dolgozatából kiterebélyesedett „lineá
ris válasz” („linear response” ) elmélet elég széles 
körben ismert, ezért az alábbiakban inkább az 
irreverzibilitás elvi problémáival foglalkozunk.

Az irreverzibilitás magyarázata

Foglaljuk össze, mi is a paradoxon az irreverzi
bilitás körül. Ha egy labdát eldobunk, azt valaki 
elkapja és visszadobja, a labda ugyanazon az 
úton jön vissza, mint amelyen odarepült, és a 
szabad repülés közben (vagyis az elkapás-eldobás 
pillanataitól eltekintve) mozgása pontosan olyan, 
mintha az odarepülésről készített filmet visszafelé 
forgatnánk le. Ez a visszapergethetőség általános 
tulajdonsága a „tiszta” (súrlódásmentes) mecha
nikai (akár klasszikus, akár kvantumos) és elektro-
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dinamikai folyamatoknak. Ezzel szemben áll a 
termikus folyamatok megfordíthatatlansága: a 
forró kávé magára hagyva kihűl, de a kihűlt 
kávét senki se tudja úgy meglökni vagy meg
kavarni, hogy aztán magára hagyva újra felmele
gedjen; a lehűlés folyamatát nem lehet vissza
dobni. Ha a lehűlő kávéba merülő hőmérőt filmez
zük és a filmet visszafelé pergetjük, olyan folya
matot látunk, ami a természetben nem valósul 
meg. Ez a megfordíthatatlanság az összes termikus 
folyamatok sajátja; ezt fejezi ki a termodinamika 
második főtétele.

A paradoxon ott kezdődik, hogy nagyon jól 
tudjuk, hogy a termikus folyamatok lényege is 
mozgás, a szó mechanikai értelmében: a molekulák 
mozgása. Ügy látszik, hogy ha a mechanika 
(kvantummechanika, elektrodinamika) egyenletei 
szigorúan igazak lennének, akkor nem lehetne 
irreverzibilitás, hiszen minden folyamat fordítottja 
is kielégíti ezen egyenleteket, tehát a természetben 
megvalósulhat („visszafordulási paradoxon”, köz
ismert német szóval „Umkehreinwand”). Lehet
séges volna az, hogy a molekulák másképpen visel
kednek, ha sokan vannak, mint ha egyedül: az 
első esetben a mozgás irreverzibilis lenne, a máso
dikban pedig reverzibilis? A Van Hove megindí
totta áttörés előtt a fizikusok arra hajlottak, hogy 
az irreverzibilitás mögött „valami más” is van, 
mint a molekulák mechanikai mozgása: a környe
zet fluktuáló hatása, valószínűségi törvények 
valamilyen „fizikánál erősebb” érvényesülése, 
vagyis hogy a folyamatokba az irreverzibilitást 
„bele kell tenni” .

Az utóbbi évek fejleményei azt mutatták meg, 
hogy ez nem így van: a termikus folyamatok 
irreverzibilitása, ahogy azt a természetben meg
figyeljük, teljes összhangban áll a reverzibilis 
mozgásegyenletekkel. Hálásaknak kell lennünk 
ezért, mert így a természet sokkal egyszerűbb mint a 
régi elképzelés szerint, és így a fizika megszabadult 
egy sereg fizikán kívüli érvtől.

Mi az a megoldás, amit az új eredmények adtak 
a paradoxonra; miért irreverzibilisek a termikus 
folyamatok, ha a mozgásegyenletek reverzibilisek ? 
A válasznak két lényeges pontja van: a) a termo
dinamikai kísérletekben megvalósított kezdőfelté
telek speciális volta, b) a makroszkopikus testek 
folytonos energiaspektruma által létrehozott fázis
keveredés. Lássuk most ezt a két pontot külön- 
külön.

a) A kezdőállapot kérdése

Valahányszor a természetben (beleértve a labo
ratóriumi körülményeket is) irreverzibilis folyama
tokat figyelünk meg, ezek mindig egy jól körül
határolható fajta kezdőállapotból indulnak. A kez
dőállapotok ezen osztályát így lehet jellemezni: 
olyan állapotok, amelyeket eredetileg termikus 
egyensúlyban levő testeken, makroszkopikus megzava
rással létre lehet hozni. A megkötés első része 
nyilvánvaló: a testek, amelyeken megfigyeléseket,

kísérleteket végzünk, általában termikus egyen
súlyban vannak, ezt a tapasztalatot az egyensúlyi 
statisztikus mechanika fizikai törvénnyé emelte. 
Ami a megkötés második részét, a megzavarások 
makroszkopikus voltát illeti, ez kevésbé triviális. 
Ezen azt kell érteni, hogy egy testre általában 
olyan hatásokat tudunk kifejteni, amelyek mak
roszkopikusan sok atomot egyszerre, koherensen 
mozgatnak meg. Például: ha egy rézdarabot 
elektromos árammal melegítünk, hogy majd meg
figyelhessük irreverzibilis lehűlését, a ráadott 
elektromos tér mindig közel homogén: makrosz
kopikusan nagy tartományokban a rézdarab ösz- 
szes vezetési elektronjaira egyirányú, egyenlő 
nagyságú gyorsító erőt gyakorol. Ha ugyanazt a 
rézdarabot gázlángon melegítjük, a gáz kezdetben 
termikus egyensúlyban volt, a gyufa is; a melegí
tés megkezdéséhez a gázt makroszkopikus moz
gásba hoztuk, a gyufát is: mindkét makroszkopikus 
mozgásnál a testek molekulái koherensen, egv- 
irányban, közel egyenlő sebességgel jöttek moz
gásba. Az eredmény a melegítés kétféle módjánál 
közös: a testek a termikus egyensúlytól koherens 
módon eltérő állapotba kerültek.

Ez a koherens kezdőállapot a molekulák szem
pontjából nézve rendkívül speciális lehetőség, 
hiszen — amint az egyensúlyi statisztikus mechani
kából jól tudjuk — a gyakran előforduló fluktuá
ciók azok, amelyek során néhány atom mozog csak 
együtt, a többi atomok másfelé mozognak. A mi 
kísérletező eszközeink azonban olyanok, hogy 
éppen ezt a speciális lehetőséget tudjuk megvaló
sítani: egy-két atomot vagy elektront nem tudunk 
megmozgatni külön-külön, de makroszkopikusan 
sokat, egyszerre, azt igen. Ez annyira általános 
tulajdonsága szokásos kísérleteinknek, hogy éppen 
ezért nehéz volt felismerni, hogy itt egy valóságos 
megszorítással állunk szemben.

Most már könnyű belátni, hogy nincs ellentmon
dás a mechanikai vagy elektromos folyamatok 
reverzibilitása és a termikus folyamatok irrever
zibilitása között. A termikus folyamatokat mindig 
a fentiekben leírt, speciális, koherens kezdőállapo
tok xúán figyeljük meg: ezek a folyamatok a moz
gásegyenleteknek ilyen koherens külső hatásokhoz 
képest retardált megoldásaival írhatók le. Ez hozza 
be a termikus folyamatokban megfigyelhető idő
beli aszimmetriát, irreverzibilitást. Ilvmódon sike
rült feloldani az irreverzibilitás paradoxonját, a 
visszafordulási paradoxont.

b) A lecsengés mechanizmusa

Az előző pontban megértettük, hogy mi okozza 
a termikus folyamatok időbeli aszimmetriáját, 
irreverzibilitását, de még nem tudjuk, hogy ezek 
az irreverzibilis folyamatok miért éppen olyanok, 
amilyenek: egyensúly felé tartók, az inhomogeni
tásokat elsimítok (ez még magából az irreverzibi
litás tényéből nem következne). Az utóbbi évek 
elméleti irodalmából az derül ki, hogy ennek a 
kisimuló, egyensúly felé relaxáló viselkedésnek
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alapvető mechanizmusa a — fizikusok és mérnökök 
által jól ismert — lebegés (fáziskeveredés).

Vizsgáljuk meg, hogy lehet a lebegéssel meg
magyarázni az irreverzibilis folyamatok időbeli 
lefutását. A magyarázat kiinduló pontja az, hogy 
az irreverzibilis folyamatokat mindig makrosz
kopikus testeken figyelik meg, amelyek lehetséges 
mozgásainak kvantummechanikai (vagy klasz- 
szikus) sajátfrekvenciái igen közel esnek egymás
hoz: kvázi-folytonos spektrumot alkotnak. Ebben az 
esetben a test állapota mindig nagyon sok, egy
máshoz közeli frekvenciájú energiasajútállapot 
szuperpozíciója; ennek megfelelően a megfigyelt 
mennyiségek értékének (kvantummechanikai kö- 
zépértékónek) időbeli változása sok periodikus 
tag összegeként adódik:

A(t)  =  v- a, ei<a>>t+ßi> 
í

ahol a frekvenciák egymáshoz igen közel vannak: 

4 i  =  \ M J -  c ° J + i \ < ( 0 j -
A sok periodikus tag összege is az időnek nagyjából 
periodikus függvényeként viselkedik, amelynek 
periódusideje az átlagos frekvenciakülönbség recip- 
roka:

Belátható, hogy ez az idő exponenciális függvénye 
a rendszert alkotó részecskék számának, nagyság
rendje 1 0 1023 év körüli (hasonló hosszúidejű periodi
citás vezethető le klasszikus mechanikában is, 
ezt nevezik Poincaré-ciklusnak). Ez az elképzelhe
tetlenül hosszú idő kizárja, hogy ezt a periodicitást 
bármilyen fizikai kísérletben megfigyeljük. Ez a 
feloldása a „visszatérési paradoxonnak” (Wieder- 
kehreinwand), amely szerint zárt mechanikai 
rendszer mozgása nem mutathat irreverzibilitást, 
hiszen Poincaré tétele szerint bármilyen kezdő- 
állapotba visszatér a rendszer. Most látjuk, hogy 
ez igaz, de a visszatérés olyan hosszú idő után 
történik, hogy ez közönséges kísérleti körümények 
között megfigyelhetetlen, így a hosszúidejű periodi
citás nem mond ellent a rövididejű irreverzibilitás- 
nak.

A kísérleteinkben megfigyelt rövid időkön belül 
nem az összeg periodicitása érvényesül, hanem az 
egymáshoz közeli frekvenciák okozta lebegés, és 
éppen ez okozza az irreverzibilitást. Hogy kell ezt 
elképzelni ?

Termikus egyensúlyból indulunk (lásd az a) 
pontot): ez a testnek olyan állapota, amelyben a 
ßj kezdőfázisok minden különösebb rend nélkül 
helyezkednek el; ekkor a sok különböző fázisban 
rezgő exponenciális tag közel zérusra átlagolódik

ki. Alkalmazzunk most egy makroszkopikus külső 
zavart (homogén elektromos teret, mechanikai 
mozgást, lásd az a) pontban); ennek hatására a 
ßj fázisok valamilyen megbatározott koherens 
rendet vesznek fel: pl.egy F  szélességű frekvenciasá
von belüli minden coj frekvenciához tartozó ßj 
fázis zérussá válik, így a megfelelő aj amplitúdók 
összeadódnak és az A (t) mennyiség makroszkopi
kus értéket vesz fel. Ez az a) pontban leírt kohe
rens kezdőállapot.

Magárahagyva a rendszert, az idő múlásával a 
rákényszerített kezdeti koherencia elmosódik. Va
lóban, a F széles frekvenciasáv egyik szélén levő 
e'“"* és a másik szélén levő ei(‘0°+r)‘ exponenciá
lisok, amelyek t =  0  pillanatban egyező fázisban 
voltak,

tr ~  r - i
relaxációs idő elteltével már erősen különböző 
fázisban rezegnek és ugyanez igaz a sáv belsejében 
levő tagokra is: tr idő alatt tehát az A (t) mennyiség 
értéke visszatért a kiinduló egyensúlyi zérushoz, 
és a későbbiekben ott is marad.

A transzportegyütthatók számítása
A teljesség kedvéért röviden tekintsük át az 

irreverzibilis folyamatok elméletének második, 
gyakorlatibb problémakörét is. Kubo és több más 
kutató nyomán sikerült az egyensúlyhoz közelálló 
rendszerekben lejátszódó lineáris transzport — és 
relaxációs folyamatok sebességi állandóira zárt 
kifejezéseket adni. Ezek a kifejezések mérhető 
mennyiségek egyensúlyi fluktuációinak időbeli 
korrelációs függvényeit tartalmazzák; ezek kiszá
mítására a sok-test-probléma technikáit lehet 
használni.

összefoglalás
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az 

irreverzibilis folyamatok statisztikus elmélete az 
egyensúlyi statisztikus mechanikával egyenértékű 
szintre jutott el. Valóban, az elmélet elvi alapjai 
ugyanolyan szilárdak, mérhető mennyiségek kiszá
mítására pedig zárt formális kifejezéseink vannak 
(hasonlóan az egyensúlyi elméletben fellépő álla
potösszeghez), amelyek konkrét kiszámítása egy
szerű esetekben triviális, bonyolult esetekben pedig 
ügyességünkön múlik.

Az irreverzibilitás sokévtizedes problémájára 
a lebegés mechanizmusa olyan egyszerű megoldást 
ad, amit triviálisnak is nevezhetnénk, ha nem 
tudnánk, hogy milyen roppant erőfeszítések kel
lettek a megtalálásához.
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A FIZIKATANÍTÁS problémái

Bármily régi is az oktatás problémája, az utóbbi évek
ben olyan aspektusai merültek fel, melyeknek megoldása 
csak gondosan megtervezett és koordinált közös erőfeszí
téstől várható.

Az új szempontok felmerülésének egyik oka az, hogy a 
tanulók száma minden oktatási szinten hatalmasan meg
növekedett és további gyors növekedése várható.

A tanuló létszámnövekedése szükségszerűen maga után 
vonja a tantestületek növekedését. Sőt az oktatók szá
mának növekedése még gyorsabb kell, hogy legyen, 
hiszen néhány ország kivételével a képzett tanárok száma 
világszerte már ma sines arányban a tanulólétszámmal.

Az oktatás problémájának egy másik aspektusa vonat
kozik ugyan minden tudományra, de különösen érezhető a 
természettudományok területén és azok között is leg
inkább a fizikában. Ez pedig annak szükségessége, hogy az 
űrt, mely a tanítás (beleértve az egyetemi szintű tanítást 
is) és a társadalom technológiai és tudományos fejlett
sége között fennáll, csökkenteni kell.

A természettudomány gyors és nagymérvű fejlődése a 
kultúra és a tudomány szoros kapcsolatához vezetett, 
ugyanekkor nem vált a természettudomány kellő mérték
ben a műveltség elfogadott részévé. A laikus szemében a 
természettudomány látványos műszaki és orvosi ered
ményeket jelent és nem fogalmak rendszerét, melyek 
egész gondolkodásunkat és szemléletünket befolyásolják.

Ez már maga is bizonyítja azt, hogy a természettudo
mányok egyetemet megelőző szintű oktatása a felnőtt 
nemzedék esetében eredménytelen volt. Pedig ha a jelen 
helyzetből a jövőre akarunk következtetni, akkor előre
látható, hogy 10—20 óv múlva még az ipar és a kereske
delem szerényebb pozícióiban is bizonyos mértékű fizi
kai ismeretekre és a természettudományos gondolkodás 
alapvető elveire szükség lesz.

A második világháború után természettudósok és 
pedagógusok körében az a szilárd meggyőződés alakult ki, 
hogy új oktatási módszerekre, minden iskolai szinten új 
tantervekre van szükség, a matematika és a természet
tudományok tanítására több időt kell fordítani, abban új 
szempontoknak kell érvényesülniük. A széles körű érdek
lődés eredményeként nemzeti és nemzetközi szinten 
egyaránt alakultak olyan új testületek és közösségek, 
melyek a majdnem mindenütt fennálló, nem kielégítő 
helyzet megváltoztatásának lehetőségeit kutatták, a tudo
mányos és technikai forradalom állapotában levő társa
dalom szükségleteinek jobb kielégítését célzó változáso
kat kezdeményeztek.

Kialakult, példátlan méreteket és fontosságot nyert 
egy új fajta kutatási mód: a természettudományok okta
tásának, különlegesen pedig a fizika oktatási módjának 
tudományos kutatása, melyben tudósok, pedagógusok és 
szakdidaktikusok vesznek részt, új programokat tanul
mányoznak, új módszereket próbálnak ki olyan méretek
ben, mely még 20 évvel ezelőtt ismeretlen volt.

A fizikatanítást nemzetközi szinten tekintve beszá
molónkat kezdhetnénk a „Commission on Physics 
Education” munkájával, amelyet az „International 
Union of Pure and Applied Physics” (IUPAP) ottawai 
konferenciája hozott létre 1960-ban. Ez a munka Prof. 
Sanborn C. Brown kezdeményezésére indult el, aki néhány 
kollégájával való beszélgetés után először az American 
Association of Physics Teachers és az American Institute 
of Physics, majd azután az International Union of Pure 
and Applied Physics támogatását elnyerte. 1959 nyarán 
egy kis fizikus csoport jött létre a németországi Konstan-

Az Európai Fizikai Társulat megalakulásakor ,,A fizika 
növekedési gócai” című konferencián, Firenzében, 1969 
áprilisában tartott előadás. Fordította Kunfalvi Rezső.

Edoardo Amaldi 
Róma
zában és megalakították az első nemzetközi fizikaokta
tási konferencia szervező bizottságát. Ez a konferencia 
azután létre is jött 1960-ban Párizsban a IUPAP, az 
UNESCO és a United States National Science Foundation 
támogatásával, és foglalkozott a fizika tanításának leg
különbözőbb vonatkozásaival az elemi iskolától az egye
temig [1],

Ugyanaz a bizottság két további konferenciát is szer
vezett. Az egyik Rio de Janeiroban 1963-ban a közép
iskola, a másik Londonban, 1965-ben az egyetemi okta
tás kérdéseivel foglalkozott [2, 3].

A párizsi konferencia javaslatai alapján az UNESCO, 
szoros együttműködésben a IUPAP említett oktatási 
bizottságával, anyaggyűjtést kezdeményezett az egye
temi fizikaoktatásra vonatkozólag. A gyűjtés egyes, 
érdekes példaként választott országokra vonatkozott, 
amilyenek a következők: Franciaország, az NSzK, az 
Egyesült Királyság, USA, Szovjetunió és Csehszlovákia.

Ezen adatgyűjtés eredménye megfelelően csoportosítva 
és különböző szempontok szerint rendezve megjelent 
1966-ban „A survey of the Teaching of Physics at Uni
versities” címmel [4]. Az UNESCO szempontjainak meg
felelően a jelentés a következő két célt tűzte ki: „Új, 
fejlődő országok megsegítése egyetemi fizika tantervek 
kialakításában, — információ a tudományos szempontból 
fejlett országok számára arról, hogy más országok ezen a 
területen mit értek el, ami azután a fizikatanításra vonat
kozó tapasztalatok összehasonlítását teszi lehetővé.”

1966 óta az UNESCO még egy fontos könyvet adott 
ki: Prof. W. Knecht szerkesztésében (Lausanne) megjelent 
a „New trends in Physics teaching” [5]. Ez egy sorozat 
első tagja. A sorozat címe „The teaching of basic scien
ces”. Célja az, hogy lehetővé tegye a tapasztalatok kicse
rélését az alapvető természettudományok területén közép
fokú és egyetemi szinten mind a tartalom modernizálására, 
mind a tanmenetre, a tanítás módszerére és technikájára 
vonatkozólag.

Európai viszonylatban egy másik nemzetközi szerve
zet fejtett még ki figyelemre méltó tevékenységet a 
fizikaoktatás terén: az „Organisation for the Economic 
Cooperation and Development” (OECD). Az érdekes, 
bár kisebb méretű tevékenységek közül megemlíthet
jük azt a néhány mozgó egységet, melyet az OECD a 
nemzeti hatóságokkal együttműködve Szicíliában, Görög
országban és Törökországban szervezett. Ez a fajta okta
tási kísérlet különösen ott értékes, ahol kevés a tanár és az 
eszköz. A mozgó egységhez két tanár, két technikus és az 
eszközökkel felszerelt autó tartozik. Egy ilyen egység kb. 
10 helységet tud ellátni, egy heti kísérletanyagot visz 
magával, és hetenként 18 iskolában tart bemutató órát.

Ez a módszer alkalmas a tanítás közvetlen megsegí
tésére rosszul, hiányosan felszerelt iskolákban. Az ered
mény nemcsak a tanulók, hanem a tanárok szempont
jából is igen jó.

Nagyobb méretű kísérletekre áttérve emlékeztethetek 
arra, hogy az OECD a nemzeti és a helyi hatóságokkal 
kooperálva a tagállamokban számos úttörő jellegű tan- 
folyamot rendezett különböző természettudományokból. 
Ezen tanfolyamok jó részéhez alapul szolgált a „Physical 
Science Study Committee”) (röviden PSSC) ismert anyaga 
[7], mely jól definiált célkitűzéssel egyéves vagy inkább 
másfél éves fizika tanfolyamot nyújt. Célkitűzése szerint a 
tanuló a fizika alapvető elveit úgy tanulja meg, hogy maga 
intéz kérdéseket a természethez, így nemcsak a törvénye
ket, hanem azok bizonyítékait és korlátáit is megismeri. 
Ez a módszer megtanítja a tanulót arra, hogy kritikával 
olvasson, okosodjon, meg tudja különböztetni a lényege
set a lényegtelentől és megtanuljon helyesen tanulni.

E cél elérésére a PSSC egy teljes rendszert dolgozott 
ki: tankönyvet, olcsó, egyszerű és jól átgondolt kísérlete-
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két, ezekhez eszközöket, segédkönyvet, filmeket, vizsga
teszteket, tanári segédkönyvet és egy olvasmányos könyv- 
sorozatot a fizika különféle területeiről.

A PSSC tanfolyamot helyesen úgy lehetne meghatá
rozni, mint tanulónak és nem tanárnak szóló eszközök 
rendszerét. A tanár mint a legfontosabb eszköz szerepel 
[2] benne. A megvalósítás érdekében úgy döntöttek, hogy 
a legáltalánosabb érvényű, kisebb számú ismeretre kon
centrálnak, azokra az elvekre, amelyek az atomi, emberi és 
csillagászati méretekben egyaránt megnyilvánulnak. A 
tanfolyam két fő pillérre támaszkodik. Egyik a részecskék 
dinamikája az impulzus és az energiamegmaradás elve 
alapján, másik a hullámok terjedését megszabó szuper
pozíciós elv.

A laboratóriumi munka szorosan kapcsolódik a tan
folyamhoz, egyúttal legjellegzetesebb vonása és legfon
tosabb segítség a tanításban. A tanulóknak meg kell 
tanulniok, hogy hogyan mérjék jól megválasztott kísér
letekben a szereplő fizikai mennyiségek értékét. Rá kell 
jönniük a tanár irányítása mellett, de főként saját okos
kodásukkal a megfigyelt jelenség mögött rejlő fizikai 
törvényre.

A PiSSC munkájának fontosságát ki kell emelnünk nem
csak pedagógiai értéke miatt, hanem azért is, mert az 
első konkrét, új kísérlet új módszer kipróbálására közép
iskolában. Szöveget lefordították több nyelvre, és több 
ország kísérleti iskoláiban használták. Elég, ha Japánra, a 
skandináv országokra, Spanyolországra, Olaszországra és 
Jugoszláviára hivatkozunk. (Lefordították orosz nyelvre is 
és kiadták az eredeti ábrákkal. A ford.) A PSSC hatására 
kezdeményeztek számos más programot, melyek rész
ben a PSSC alapgondolatait magukévá tették. Még olyan 
esetekben is, amikor az alapgondolat más, az indítók 
sokszor a PSSC munkája volt.

A kidolgozott programok száma világszerte óriási. Az 
Ázsiában, Amerikában Európában és Afrikában haszná
latos programok egy részéről adatokat találunk az „Inter
national Clearinghouse of Science and Mathematics 
Curricular Developments” jelentéseiben. Ezt a szerveze
tet 1962-ben a Maryland egyetemen hozták létre a Na
tional Foundation támogatásával az UNESCO ösztön
zésére. A hatodik ilyen jelentés 1968 közepén jelent 
meg 450 oldalon [9], Adatokat tartalmaz 236 különböző 
tervről, ezek közül 36 származik az USA-ból, 22 az Egye
sült Királyságból és 3—4 olyan országokból, mint pl. 
Franciaország, Olaszország, NSzK stb.

Példaként az előbbi jelentésben nem szereplő elgondo
lásokra, megemlíthetem a Szovjetunióban folyó kísérle
teket. Több középiskola szoros kapcsolatban van magas 
szintű kutató vagy pedagógiai intézetekkel, ipari válla
latokkal, melyek segítik az iskolában a természettudo
mányos tanítást ói'ákon, konferenciákon, szemináriumo
kon, iskolán kívüli aktivitásokban. A tanulók bejuthat
nak a kutató laboratóriumokba, ill. a megfelelő intéze
tekbe [2], Az együttműködésnek ez az alakja igen gyü
mölcsöző és a szovjet hatóságok teljes megelégedésével 
találkozik.

Az USA-ban kidolgozásra került egy másik egyéves 
program, mint alternatíva a PSSC mellett. Ez az ún. 
„HPP”, „Harvard Project of Physics” [8, 10]. Célki
tűzései közé tartozik az, hogy minél nagyobb számú 
tanuló eldönthesse: van-e hajlama és tehetsége a műszaki, 
ill. természettudományos pályákhoz. Ezáltal szeretné 
megfordítani az általános tendenciát, mely a tanulók 
tárgyválasztásánál a természettudományoktól való elfor
dulásban mutatkozik. Ugyanekkor ez a program a hu
mán és társadalomtudományi érdeklődésű tanulókat el 
szeretné látni elegendő természettudományi ismerettel és 
természettudományos gondolkodásmóddal, megmutatva, 
hogy a fizika nem elszigetelt tények és elméletek élette
len tömege, mely csak a specialisták zártkörű elitje 
számára érdekes, vagy hasznos, hanem a fizika eredmé
nyei előbb vagy utóbb az egész emberiség életét döntően 
befolyásolják.

A HPP program meg szeretné mutatni a tanulónak a 
fizika humanista aspektusait, ezért elkerüli a túlságosan 
specializált témaköröket és felhasználja a tudomány- 
történeti vonatkozásokat.

A módszert tekintve a HPP minimumra kívánja redu
kálni a tanuló által olvasandó, ill. megtanulandó szöve
get, nagy súlyt helyez a szemléltetőeszközökre, felhasz
nálva a legváltozatosabb lehetőségeket nagyszámú kísér
let, hurokfilm, olvasmányos könyv, vetítés stb. alakjában.

A taneszközöknek ez a nagy változatossága a tanuló
nak szabad választást enged mind a taneszköz, mind a 
témakörök terén, így épít arra, hogy a tanulók és a 
tanárok egyéniségüknek megfelelő munkamódszert vá
lasztva, kedvezőbb eredményt érnek el.

PSSC és a HPP mellett megemlíthetjük még a „Nuf
field Foundation Science Teaching Project” [2, 4, 8] 
néven ismert angol kísérletet, mely teljes kémia, fizika és 
biológia programot kíván kialakítani. A programok alap
ját képező általános elvek alig különböznek a PSSC 
alapgondolatától. A különbség főként abban áll, a PSSC 
egyéves, ill. másfél éves programot ad, a Nuffield Science 
Teaching Project viszont 11-től 16 éves korúak számára 
készült ötéves tanterv. Az eltérés a két ország oktatási 
rendszeréből származik.

A Nuffield program érdekes vonása, hogy a kémia és a 
fizika integrált alakban kerül tanításra. Mindinkább elfo
gadjuk azt a gondolatot, hogy a tudományok szétválasz
tása mesterséges szempont. A szétválasztás egyik követ
kezményeként általános elvek darabokra szakadnak, 
pedig értékük éppen az általános érvényben rejlik.

Az atomos, molekuláris és kristályos szerkezet jó 
példát nyújt fogalmak széles körére, melyek egyaránt 
tartoznak a fizikába, kémiába vagy biológiába, hiszen a 
természetre vonatkozó ismereteink alapjait képezik.

A Nuffield project és több más terv primer célja 
szerint a tanárnak nyújt segítséget és irányítást. Ez az 
egyik legfontosabb szempont, ha a tanítás színvonalát az 
összes iskolákban, főként pedig a középiskolákban meg 
akarjuk javítani. Lehetetlen a tanulók érdeklődését a 
természettudományok iránt felkelteni, ha a tanárok nem 
ismerik az új tanítási módszereket, nem ismerik a tudo
mány legújabb eredményeit, és maguk nem lelkesednek a 
tanított tárgyért.

Elismerve a különböző természettudományi tárgyak 
integrált formában való tanításának fontosságát, az 
International Council of Scientific Unions (ICSU) 1961- 
ben egy egyesületközi természettudományi oktatási 
bizottságot (lnterunion Comission of Science Teaching) 
alakított. Ennek a bizottságnak különféle tevékenysége 
közül megemlíthetem a Bulgáriában 1968-ban tartott 
konferenciát. Az UNESCO által anyagi támogatásban 
részesülő konferencia a természettudományok integrált 
tanításával foglalkozott középiskolai szinten [11]. A siker 
főként Prof. P. Fleury-nek köszönhető.

Hasonló célkitűzéssel dolgozik a „Groupe Internatio
nale des Recherches Relatives á l’Enseignement de la 
Physique dans les Etablissements Secondaries” (Girep) 
Prof. G. Knecht vezetésével. Az UNESCO és a „Dialec- 
tica” című nemzetközi folyóirat együttműködésével 
1967-ben Lausanne-ban tartott nemzetközi szimpózium a 
matematika és fizika tanításának reformjával és koordi
nálásával foglalkozott.

A szimpózium anyagát közölte a Dialectica [12]. Sok 
érdekes anyagot és javaslatot tartalmaz a fizikatanítás 
anyagának és módszerénekmodernizálásával kapcsolatban

Az idő rövidsége miatt nem foglalkozom a fizika taní
tásával College-szinten. Ezzel kapcsolatban jelentős 
munka folyik az Egyesült Államokban. Rátérek az egye- 
tami fizikaoktatás problémáira.

Az OECD kezdettől fogva érdeklődött a természet
tudományok egyetemi oktatása iránt. Ez az érdeklődés az 
utóbbi időben erősödött azon vizsgálatokkal kapcsolat
ban, melyeket a kormányok az alapvető tudományos 
kutatás problémájára vonatkozólag végeztek. A természet- 
tudományok helyzetéről az OECD központjában Párizs
ban 1966-ban miniszteri színen tartott értekezletről 
jelentést adtak ki [13], A jelentés hangsúlyozza, hogy „a 
természettudomány korunk társadalmának dinamikus, 
haladó tényezője és az alapkutatás minden tudományos 
haladás teremtő erejű mozgatója”. Az alapkutatás ter
mészetének, intézményes szervezetének meghatározása 
után, a jelentés a fejlődés feltételeivel és a kormányok
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szerepével foglalkozik, majd a továbbiakban ismerteti 
az európai kutatómunka sikeres fejlődésének nehézségeit, 
majd javaslatokat tesz a helyzet javítására.

A következő okmány eme első jelentés konklúzióival 
foglalkozik, megvizsgálja javaslatait az európai kutatási 
rendszer szerkezetének és működésének figyelembevéte
lével.

Ez a második jelentés [14] az OECD országok har
madik miniszteri szintű találkozója elé került 1968-ban 
Párizsban. A címnek („Az alapkutatás és az egyetemek”) 
megfelelően vizsgálja az alapkutatás és a felsőoktatás 
rendszerének viszonyát, rámutat szervezeti hibáira, az 
egyetem rendszerében rejlő merevségre, a vállalkozó kedv 
(„entrepreneurial approach”) és a kutatók mozgékony
ságának hiányára.

A jelentés Hangsúlyozza, hogy az ipari verseny és az 
európai országokban elterjedt tendencia ellenére (a leg
nagyobb súlyt a technikai fejlődésre helyezik), — nem 
szabad elfeledkezni arról, bogy az alapkutatásban is újí
tásokra van szükség. ívem szabad feláldozni az alapkuta
tás távlati igenyelt a technológiai kutatás pillanatnyi 
szükségletei es varható eredményei miatt. Ez azt jelen
tené, hogy a la magasabb ágait gondozzuk, de ugyan
ekkor nem juttatunk táplálékot a gyökerek fejlődéséhez.

A másik oldalon viszont az alapkutatásnak juttatott 
nagyobb anyagi segítség önmagában még nem garan
tálja, hogy Európa visszanyeri és tartani tudja helyét a 
nemzetközi versenyben. A fejlődés akadálya nem a pénz
ügyi okokban rejlik, hanem a szervezeti hibákban.

Előadásom témájától messze vinne, ha a többi javas
latokra is kitérnek. Erre időm nincs, csak egyre mutatok 
még rá: a jelentés nyomatékosan követeli új típusú egye
temek, ill. egyetemi kutató intézetek létesítését Európá
ban. Világosan kifejezi, hogy a tanszékekből és tanszékek
hez kötött intézetekből álló egyetem egészében és részei
ben munkaképtelen.

A „tanszék” azon a feltevésen alapul, hogy egyetlen 
személy, többé-kevésbé egymagában egy generáció éle
tén at képviselni tud egy egész tudományágat. A tan
székhez tartozó intézet egymagában képes inspirálni és 
irányítani több kezdő kutató munkáját ugyancsak egy 
generáció ideje alatt. Mindkét feltevés nyilvánvalóan 
elavult.

Az OECD jelentésből idéztem néhány részletet, mert 
hasznosnak látszik, hogy megtudjuk és figyelembe vegyük 
oly an emberek és szervezetek véleményét az egyetemek
ről, amelyek kívül állnak az egyetemi rendszeren és tár
sadalmunk más szervezeti részét képviselik, egyúttal 
összehasonütsuk hivatásos tanár okból álló bizottságok 
véleményével, amilyen pl. az IUPAP fizikaoktatási 
bizottsága, vagy kisebb mértékben az UNESCO több 
munkabizottsága.

Az IUPAP bizottság munkáját nevezhetnénk lelki- 
ismeretvizsgálatnak vagy önbírálatnak. Érvényét erősen 
igazolja és kiegészíti a z egyezés más testületek vél mény ével.

Ezen a helyen kell megemlítenünk az 1968. decemberé
ben Eindhovenben tartott szemináriumot. Témája az 
ipari fizikusképzés volt [15]. A szeminárium megvizsgált 
és tovább fejlesztett olyan témákat, melyek az 1965-ös 
londoni IUPAP konferencián felmerültek. Igen érdekes
nek látszik, hogy az eindhoveni tárgyalásokon kialakított 
határozatok, melyeknek célja az egyetemi oktatás javí
tása az ipar követelményeinek megfelelően, nagymérték
ben egyeznek a teljesen más szempontokból kiinduló 
vizsgálatok eredményével.

Az egyetemi hallgatók részére ajánlott tan terv terén 
igen sok pontban teljes az egyezés. A fizikusképzésben 
mindenekelőtt specializálás helyett széles alapokon 
nyugvó alapismeretekre kívánunk építeni. Ez a lényeges 
szempont, akár tanári, akár fizikus, vagy akár ipari, 
esetleg adminisztratív pályákra készül a hallgató. A kia
lakult vélemény annak a felismerését tükrözi, hogy a 
fogalmak alapos átértésre, a módszerek ismerete és a 
munkához való viszony a fiatal tudósnál és technológus
nál sokkal lényegesebb, mint a bármily kiterjedt adat
ismeret.

Ugyancsak fontosnak tartják, hogy humán és társa
dalomtudományi tárgyú előadások vagy szemináriumok

is szerepeljenek a programban. Ezek mutassanak rá a 
természettudomány és a társadalom egymásra gyakorolt 
hatására. Az ilyen foglalkozás semmiesetre sem pótolható 
pár órás társadalomtudományi kollégiummal.

Ki kell emelni a fizika egységét és az összefüggéseket 
más tudományokkal, tehát a tárgyakat „integráltan” 
kell tanítani.

Fizikusok számára a matematika úgy tanítandó, hogy 
szükségességét fizikából vett feladatok motiválják és fon
tossága a fizika számára világos legyen.

Az oktatás hangsúlyozza a természettudományos mód
szer filozófiáját, kísérleti-tapasztalati alapjait és a fizika 
befejezetlen voltát.

Nem folytatom a konferenciák és bizottságok további 
javaslatainak ismertetését. Megtalálhatók különböző 
jelentésekben, melyeket már az előzőekben említettem, 
az „International News of Physics Education” című kiad
ványban, melyet a IUPAP fizika oktatási bizottsága ad ki 
együttműködésben az American Institute of Physics-el.

A „Physics Today” [16] közölt néhány egyetemi beve
zető tan tervet elviésmódszertani megjegyzésekkel együtt. 
Találunk példát a legkülönbözőbb típusú és méretű egye
temekre, belőlük áttekintést nyerhetünk mind az egye
zésekre, mind a különbségekre.

A „Physics Today” ugyanebben a számában beszámolót 
találunk a tárgyak összekapcsolása területén végzett 
kísérletekről is az Egyesült Államokban. A fő érv az 
ilyen tárgyalásmód mellett egyetemi szinten is abban 
rejlik, hogy a természettudományok ma már egyetlen 
alaptudományban olvadnak össze. Egyetlen összetett 
tárgy keretében nyert ismeretek feleslegessé teszik az 
ismétlődést és hatékonyabbá a tanítást.

Elég nagyszámú esetből nyert tapasztalatok szerint 
meglehetősen nehéz az ilyen tárgyaknál a különböző 
tudományágak közti egyensúlyt éveken át megtartani. 
Vannak azonban egyetemek, ahol sikerrel birkóztak meg 
ezzel a veszéllyel. Példa erre San Diego Kaliforniában 
(La Jolla), ahol éveken át sikerrel tartottak egy öt fél
éves előadást fizika-biológia-kémia kombinációval.

Megjelent egy sor új tankönyv, pl. a Feynmann Fizika 
(17], a Berkeley Physics Course [18], az MIT „Science 
Teaching Center” bevezető tankönyve. Ezek annyira 
ismertek és elismertek, hogy bővebben nem szükséges 
rájuk kitérnem. Megemlíteném még a „Berkeley Physics 
Laboratory” [20] c. könyvet, mely felépítésében és az 
egyes kísérletekben sok újat ad.

Pár szót kellene szólnom a magasabb (graduate) egye
temi képzésről. Ez álljon elsősorban kutató munkából, 
specializálásból, melynél nem annyira a téma megválasz
tása, hanem a kutatómunka minősége fontos. A képzés ne 
legyen hosszabb három évnél és súlyt kell helyezni a kuta
tási téma és a fizika többi része közti kapcsolatra. Meg 
kell adni a lehetőséget az egyetemen kívüli munkára, mert 
ez megkönnyíti a további specializálódást, a téma rugal
mas változtatását, korszerű ismeretek szerzését.

Szervezeti kérdések tekintetében a közvélemény a 
„tanszékek” eltörlését javasolja, ha még egyáltalában 
vannak. A tanszékek és a hozzákapcsolt külön intézetek 
helyett, ezen elavult egységek egyetlen intézetté való 
egyesítését javasolják. Az ilyen intézetnek legyena tanuló- 
létszámnak megfelelő nagyszámú, különböző korú okta
tója.

Elő kell segíteni a tanárok és hallgatók cseréjét egyes 
egyetemek, továbbá egyetemek és kutatóintézetek között 
egyes országokon belül és nemzetközi viszonylatban is. 
Szükség van rugalmas szabályokra, melyek az ilyen cseré
ket lehetővé teszik, ugyanígy az egyetemen kívüli tanu
lást, másodállású oktatók, vendégtanárok működését, 
így  az egyetem megfelelő oktatókat tud alkalmazni 
speciális területek szakszerű ellátására más oktatási 
intézményekből vagy kutatóintézetekből is.

Az európai egyetemek többségében még más szervezeti 
változásokra is szükség van. Ezekre nem térek ki, csak 
néhány általános megjegyzést kívánok még tenni.

Az első megjegyzésem a következő.
A természettudományok, különösen pedig a fizika 

oktatási problémáinak megoldásához közelebb juthat
nánk, ha elegendő, információval rendelkeznénk néhány
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pontban. Ilyenek pl. a következők. Milyen tényezők járul
nak hozzá úttörő újításokhoz, a tudomány hirtelen fejlő
déséhez ? Miért választ a tanuló valamilyen tárgyat vagy 
pályát ? Hogyan függ az alkotókészség az életkortól ? 
(Állítják, de nincs rá meggyőző bizonyíték, hogy az 
alkotó képesség lényegesen jobb volna 30 alatt, mint 40 
körül.) Ezekkel a problémákkal rendszeresen csak néhány 
helyen foglalkoznak.

Második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy mit 
nyújtott Európa a természettudományok oktatásának 
területén. Igaz ugyan, hogy a már felsorolt tevékeny
ségeken kívül sok érdekes kísérlet van folyamatban 
Európa különböző országaiban a természettudományok és 
a műszaki tudomány tanításával kapcsolatban. így  pél
dául egyes német és angol egyetemek oktatásukban össze
kapcsolják az egyetemi oktató és laboratóriumi munkát 
ipari üzemekben szerzett tapasztalatokkal. Más országok
ban (pl. Franciaország és Olaszország) a fennálló egye
temi rendszer lényeges reformjára készülnek, vagy már 
végre is hajtották a reformot. El kell azonban ismernünk, 
hogy ezek a kísérletek méretben és fontosságban távol 
állnak a tengerentúli tervektől és reformoktól. Kétség
kívül ez annak tulajdonítható, hogy az európai kontinens 
számos kis, különböző nyelvű, különböző szervezetű és 
oktatási rendszerrel bíró nemzetből áll. A tradícióknak, 
történelmi hagyományoknak sok pozitív értéke van, de 
vigyáznunk kell, mert a fennálló határok korlátozó 
hatással lehetnek képzelőtehetségünkre, gondolkodásunk 
módjára, és ennek következtében már a kiindulástól 
kezdve gyengíthetik a problémák újszerű megoldására 
irányuló törekvéseket.

Utolsó pontként olyan, általános célkitűzésekkel kívá
nok foglalkozni, melyeket az oktatási rendszernél, külö
nös tekintettel az egyetem szempontjából, szem előtt kell 
tartani. Nem a közvetlen célokra gondolok, hanem azokra 
az általános szempontokra, amelyeket mindenki elfogad, 
amíg csak elvekről van szó, de azonnal vitára kerül a 
sor, amint egy adott helyzetben kell alkalmazni.

Ez a régi probléma aktuálissá az egyetemi hatóságok 
előtt a közelmúlt diákmozgalmai által vált. A diákság 
nyugtalanságának részleges elemzése is messze vezetne 
előadásom tárgyától, nem hallgathatok azonban néhány 
olyan szempontról, mely vele összefügg.

Sok esetben a diákok nyugtalanságának oka az egye
tem őskori szervezete, az oktatók és a tanulók számára 
rendelkezésre álló, meg nem felelő, hiányos keret. Az 
őskori szervezet az egyetemi tanárok és hatóság konzer
vatív szelleméből ered, mely dominált a múltban és 
dominál a jelenben is, általában nagyobb mértékben a 
régi egyetem jellegét meghatározó más karokon és kevésbé 
a természettudományi karokon.

Ennek a konzervatív szellemnek tulajdoníthatjuk 
nagyrészt a tanszemélyzet elégtelen létszámát, a korlá
tozott érvényesülési és anyagi lehetőségeket. Még nagyobb 
mértékben okolhatók a politikai és kormányzati körök, 
melyek halogatják a kutató és oktató személyzetnek az 
egyetemek gyors felfejlesztésére új egyetemek létesíté
sére vonatkozó követelései teljesítését. Ahol megvan az 
évekre kiterjedő, állandó, tervszerű fejlesztés, ott sokkal 
kevesebb a probléma a diákokkal.

Ezzel ellentétben nagyok a nehézségek az olyan helye
ken, ahol hosszú ideje növekedett az űr a szükségletek és a 
realitások között. Nem könnyű a hibák gyors orvoslása, 
mert a hirtelen fejlesztés elkerülhetetlenül a színvonal 
csökkenését vonja maga után.

Ugyanakkor a tanulólétszám emelése és az egész okta
tási rendszer sürgős fejlesztése minden szinten korunk 
egyik legfontosabb társadalmi problémája. E problémát az 
egyetemek érzik leginkább, vele sürgősen foglalkozni 
kell, különösen azokon a karokon, ahol a fejlődés gyors. 
A természettudományok mindegyike, különösen pedig a 
fizika minden bizonnyal ebbe a kategóriába esik.

Nem gondolkodnánk azonban reálisan, ha azt hin
nénk, hogy az egyetemeken fennálló feszültség lényege
sen csökkenthető csupán az oktatószemélyzet létszámá
nak növelésével, tantermek és laboratóriumok építésével, 
új tanulási lehetőségek létrehozásával, új tantervek vagy 
modern oktatási módszerek bevezetésével.

A diákmozgalmak majdnem mindenütt a világhelyzet
tel való elégedetlenség kifejezői, gondolunk itt azokra az 
óriási különbségekre, amelyek az életszínvonalban, a 
tanulási lehetőségekben különböző országok között, de 
gyakran egyes országokon belül is fennállnak.

Nem tudom és nem is akarom elemezni ezt az igen 
forró kérdést. Messze vezetne előadásom tárgyától és 
illetékességétől. Csak egész általánosságban azt kívánom 
megjegyezni, hogy a diákmozgalmak követelései leg
többször csak destruktív jellegűek, és nem tartalmaznak 
olyan gyakorlati javaslatokat, melyeket meg lehetne 
vitatni, vagy egy hallgatólagosan beleérthető vagy nyíl
tan hirdetett új társadalom felépítéséhez irányt mutat
nának.

Mint már korábban említettem, széles körben elfoga
dott nézet szerint, a természettudományok hallgatóival 
meg kell ismertetni a természettudomány és a társada
lom kölcsönös hatását, ilyenfajta gondolatmenetnek fog
lalkoznia kell a társadalom és a megfelelő oktatási rend
szer céljával is. Már a legkorábbi időktől kezdve tudatosí
tani kell azt, hogy a tudós felelős az egész társadalom
mal, mondhatnám az egész emberiséggel szemben. Ezt 
eddig magánügynek tekintették, mellyel a munka utáni 
időben foglalkoztak.

A jövő tudományos és műszaki kádereinek ilyen szel
lemű nevelése messzire kiható és jótékony következmé
nyekkel járna. Gyakorlati megvalósítását gondosan kell 
tanulmányozni, hogy a mögötte lappangó veszélyeket 
elkerüljük, nehogy a jövő nemzedék korlátok közé szorul
jon, melyek a tudományos kutatás ama legfontosabb 
feltételeitől fosztják meg, melyek nélkül nem tud létezni és 
élni: a kritika teljes szabadsága, a tudomány lényegétől 
idegen elvektől való függetlenség. Nem jelenti ez azt, 
hogy a megkívánt irányba ne haladjunk, ellenben ebben az 
iránvban haladva állandó kritikával kell élnünk nemcsak 
az oktatási rendszer általános céljaival, hanem a cél elérése 
érdekében alkalmazott módszerekkel szemben is.
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A TÖBBTEST-PROBLÉMA MODERN KÖZELÍTŐ 
MÓDSZEREINEK NÉHÁNY ALAPGONDOLATA

Az anyag különböző megjelenési formái: a gázok, 
folyadékok, szilárd testek, plazmák, maganyag 
stb. atomi, ill. elemi részek sokaságából épülnek 
fel, és tulajdonságaikat alkotóelemeik kölcsön
hatása szabja meg. Ha ilyen bonyolult dinamikai 
rendszereket akár a klasszikus, akár a kvantum- 
mechanika alapján tárgyalni akarunk, közelítő fel
tevésekre és megoldásokra vagyunk utalva.

A legegyszerűbb két közelítő módszer, amelyek 
már a múlt század végén rendelkezésünkre álltak, 
és alkalmasak voltak ritka, szigorúan véve az ún. 
ideális gázok makroszkopikus tulajdonságainak az 
elméleti tárgyalására, a kinetikai gázelmélet és 
a statisztikai mechanika. Ez a két leegyszerűsített 
gázmodell azt tételezte fel, hogy a gázrészecskék 
közt az egyedüli kölcsönhatás a rugalmas ütközé
sük, és eme ütközések hatását egyensúlyi állapot
ban levő rendszerek esetében a valószínűségszá
mítás, ill. nem-egyensúlyi állapotban levő rend
szereknél a Markov-folyamatok elmélete alapján 
vette figyelembe. Ily módon értelmezni lehetett 
a gázok olyan fontos makroszkopikus paraméte
reit, mint a nyomásuk, hőmérsékletük, belső ener
giájuk, ill. a térfogat és részecskeszám ismeretében 
az eme paraméterek közti összefüggést meghatá
rozó állapotegyenletet, valamint több fontos kalo
rimetrikus tulajdonságukat. Meglepő volt, hogy a 
modell egyszerűsége ellenére viszonylag kvanti- 
tatíve is igen jó eredményeket szolgáltatott.

Sajnos ezek a módszerek reális gázok és a többi 
halmazállapot esetében már felmondták a szolgá
latot. Továbbfejlesztésük, az ún. Gibbs-féle sta
tisztikai sokaságok elmélete alapján ugyan szá
mottevő további eredményeket sikerült elérni ösz- 
szetettebb rendszerek esetében is, sőt pl. kémiai 
reakciók miatt változó részecskeszámú rendsze
reket is több-kevesebb sikerrel tárgyalni lehetett, 
a módszerek azonban elbonyolódtak, sőt — ami 
még kellemetlenebb — a különböző közelítő mód
szerek elbonyolódása nem volt arányban az elért 
eredményekkel. A mindennapi gyakorlatban, és 
főleg szélsőséges körülmények, nagyon mély és 
nagyon magas hőmérsékleten, valamint szélsősé-
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gesen nagy nyomáson olyan effektusok léptek fel, 
amelyek előtt tanácstalanul álltunk.

Az utóbbi két évtizedben azonban a többtest- 
probléma modern elmélete olyan módszerekkel gaz
dagodott, amelyek részint nagy lépést jelentettek 
az említett szélsőséges körülmények között érvé
nyesülő kölcsönhatások megértésében, és szép 
eredményeket értek el a szuperfolyékonyság, ill. 
a szupravezetés értelmezése terén; részint lehetővé 
tették reális rendszerek és a bennük lejátszódó reá
lis folyamatok elméleti tárgyalásának a megala
pozását; részint pedig közelebb vittek bennünket 
a gyakorlati, sőt olykor technikai problémák meg
oldásához, sőt azzal kecsegtetnek, hogy az asztro
fizikai, kémiai, biológiai stb. rendszerek és folya
matok szabatosabb megértését is lehetővé fogják 
tenni. Az új módszerek sikere végső soron a szem
léleti mód megváltozásában gyökerezik, és azon 
a filozófusok által rég felismert igazságon alapszik, 
hogy az egész több részeinek az összegénél. A 
továbbiakban eme új szemléleti mód, vagy mond
hatnánk anyagszerkezeti modell néhány fogalmát, 
ill. az új közelítő módszerek néhány alapötletét 
szeretnénk ismertetni.

1. A kvázi-részecskék fogalma

A többtest-probléma hagyományos megoldási 
módszere az ún. pertubációs módszer. Ez akkor 
alkalmazható, ha ismerjük a megoldandó problé
mától nem nagyon eltérő probléma egzakt meg
oldását. Pl. ismeretes a hidrogén atom sajátérték- 
problémájának egzakt megoldása, és arra vagyunk 
kíváncsiak, hogyan viselkedik a hidrogén atom 
gyenge elektromos, ill. mágneses térben. Ilyenkor a 
hidrogénatom elektronjának a potenciális ener
giája a külső erőtérben kicsiny a mag erőterének 
potenciális energiájához képest, tehát e zavaró 
hatástól származó energiaváltozás kiszámítható a 
perturbációs módszer felhasználásával.

A többtest-probléma esetében régebben úgy 
jártak el, hogy a megfelelő ideális rendszert tekin
tették perturbálatlan állapotnak, mert ebben az 
esetben az „egzakt megoldást” általában sikerült 
megtalálni, és a reális probléma megoldásánál a 
részecskék kölcsönhatását tekintették perturbá-
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ciónak. Ebben az esetben azonban a perturbációs 
módszer alkalmazhatósága vitatható, mert a per- 
turbáló hatás nem tekinthető eléggé kicsinynek. 
Gondoljunk pl. egy magasabb rendszámú atomra, 
ahol az elektronok kölcsönhatása döntő módon 
módosítja az atommag potenciálterét. Ahhoz te
hát, hogy a perturbációs módszer alkalmazható 
legyen, jobb „nulladik közelítést”, a feladathoz 
jobban illeszkedő „perturbálatlan” rendszert kell 
keresni.

Ezt a körülményt Hartree és Eock már 1929 — 
30-ban felismerték, és kidolgozták az ún. self 
consitent field módszert, amelynek a lényege a 
következő: Amikor a rendszer elektronjainak a 
mozgását vizsgáljuk, figyelembe vesszük, hogy a 
többi elektron a magnak a kiszemelt elektronra 
gyakorolt hatását leárnyékolja. Ügy tűnik tehát, 
mintha nem egy közönséges elektron mozogna a 
mag erőterében, hanem egy olyan elektronnyi töl
téssel rendelkező részecske, amelynek a tehetet
lensége a többi elektronnal való kölcsönhatás miatt 
különbözik az elektron egyéb körülmények miatt 
megszokott tehetetlenségétől. Nevezzük ezeket a 
megváltozott tehetetlenséggel rendelkező elektro
nokat Hartree—Fock-féle kvázi-elektronoknak, ame
lyek effektiv tömegükben különböznek a közön
séges elektronoktól. Ha mármost a tekintetbe 
vett atomot ilyen kvázielektronokból felépített
nek képzeljük, már a „perturbálatlan” probléma, 
az ún. Hartree—Fock-egyenletek megoldása is 
meglepően jól energiasajátértékeket, ill. hullám- 
függvényeket szolgáltat, és a perturbációszámítás 
során eme kvázi-elektronok ún. korrelációs köl
csönhatását figyelembevéve valóban gyorsan 
konvergáló perturbációs sort kapunk. Hogy e gon
dolatmenet gyakorlati keresztülvitele milyen szá
molástechnikai nehézségekkel jár, és hogyan le
hetünk úrrá felettük, arról most ne beszéljünk.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a kvázi-elekt
ronok tulajdonságai attól függnek, hogy milyen 
atomi rendszerhez tartoznak. A különböző atomok, 
ionok, molekulák, de ugyanazon elem atomjának 
és ionjának a kvázi-elektronjai számottevő mér
tékben különböznek. Az utóbbi állítás pl. azonnal 
nyilvánvalóvá válik, ha meggondoljuk, hogy a 
negatív ionok elektronfelhője lazábban kötött, 
mint a megfelelő atomoké, és még inkább, mint a 
megfelelő pozitív ionoké.

Az elektronok kölcsönhatása mellett kristályok
ban az elektronok leárnyékolásában döntő szere
pet játszik a rácspontokban elhelyezkedő atomok 
vagy ionok periodikus potenciáltere, elannyira, 
hogy a szilárd test fizikusok számára kezdetben 
problematikus volt annak a felismerése, hogy mi
lyen kapcsolat van az ún. negatív és pozitív töltés
hordozók és a rendszer elektronrendszere között, 
hiszen mozgékonyságuk lényegesen különbözik az 
elektronok más körülmények közt megismert „moz
gékonyságától’ ’.

Szembeszökő példa erre az ionkristályok veze
tési elektronjainak az esete. Ha valamely kris
tályban egy töltéshordozó nagy sebességgel mo
zog, akkor — szemléletesen szólva — az atomok

nak és ionoknak, tehetetlenségük következtében 
nincsen idejük arra, hogy egyensúlyi helyzetükből 
kimozduljanak a mellettük elszáguldó töltéshor
dozó hatására. Aránylag lassú mozgású töltéshor
dozó esetében azonban a töltéshordozó az ellen
tétes töltésű ionokat magához vonzza és az azonos 
töltésűeket taszítja. Úgy hat, mint egy idegen 
szennyezés, és ily módon a kristály rugalmas de
formációinak centrumává válik. Pl. elektron ese
tében az ionkristály polarizálódik, de ez a polari
záció egyben csapdát állít az elektron útjába, mert 
az elektron az őt körülvevő pozitív ionok gyűrűjé
ben — amint azt Pékár 1946-ban eléggé meggyőző 
számításokkal is igazolta — többé-kevésbé kötött 
állapotba kerül. Ha mármost, egy ilyen elektron 
külső erőtér hatására tovább akar mozogni, akkor 
az csak úgy lehetséges, ha az egész rugalmas de
formáció, amelynek centrumává vált, maga is to
vább vándorol. Minthogy az ilyen deformáció át
helyeződése pozitív és negatív ionok átrendeződé
séből áll, az elektron tovahaladása lényegesen le
lassul a „szabad” elektron mozgásához képest. Az 
elektron és azt körülvevő, ill. fogvatartó ionfelhőt 
az elektron polaronállapotának, az egész együttest 
pedig polaronnak nevezzük. (Pékár számításai sze
rint az ionkristályok vezetési elektronjainak döntő 
többsége, mintegy 90%-a, polaron-állapotban 
van.)

A Hartree—Fock-féle kvázi-elektron, és a pola
ren tipikus példája a kvázi-részecskéknek, amelyek 
szimbolikusan a következőképpen épülnek fel:

j,kvázi-részecske” az őt körülvevő ré
szecskefelhő,

=  csupasz részecske -f- 
„fizikai részecske”

„a részecske ruhá
zata ,

ahol a második sorban a fizikai terek kvantum- 
elméletében szokásossá vált beszédmódhoz alkal
mazkodtunk.

Az a dologban a sajátos, hogy a kísérletező fizi
kus mindig a kvázi-, ill. fizikai részecskét észleli, 
amely az általa vizsgált kollektív rendszer egy 
részecskéje, és hordozója a rendszerre jellemző 
alapvető kölcsönhatásoknak. Igen mély probléma 
annak a felismerése és kianalizálása, hogy a kvázi- 
részecske hogyan épül fel a csupasz részecskéből és 
a tekintetbe vett rendszer őt körülvevő elemeinek 
a felhőjéből.

Az elektront már szabad állapotban is körülveszi 
az általa gerjesztett elektromágneses tér, tehát az 
elektron „elektromágneses ruhája”. A töltött nuk
leonoknak „elektromágneses ruhájuk” mellett „me
zon-ruhájuk” is van stb.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern többtest- 
probléma sikerei nagyrészben annak köszönhetők, 
hogy felismerte a kvázi-részecske állapot fontos 
szerepét, amelynek a lényege abban foglalható 
össze, hogy a rendszer kvázi-részecskéi mindig 
magukon viselik a rendszerre jellemző kollektív 
saj átosságok „egyenruháját” .
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2. A Feynman-gráfok

Reális rendszer esetében a részecskék, ill. kvázi- 
részecskék közti kölcsönhatást a részecske párok 
közti kölcsönhatásra vezetjük vissza, és a teljes 
kölcsönhatási energiájuk a részecskepárok kölcsön
hatási energiájának összege. Bár ez is tartalmaz kö
zelítő jellegű feltevést, ami a kinetikai elméletben 
úgy jelentkezik, hogy a hármas ütközéseket már 
elhanyagoljuk a kétrészecske ütközések mellett, 
jelenleg is teljesen kielégítőnek látszik.

A többtest-problémák tárgyalásánál megkülön
böztetett érdeklődésre tarthatnak számot az azo
nos részecskékből álló rendszerek, az ún. kvantum
gázok (mint amilyenek pl. fémek, atomok, mole
kulák elektrongáza stb.), ill. reális rendszereknél, 
ahol a kölcsönhatás döntő szerepet játszik az ún. 
kvantumfolyadékok. Ilyen rendszereknél az egész 
rendszer viselkedéséről teljes információt kapunk, 
ha egy kiszemelt részecske (pontosabban: kvázi- 
részecske) és részecskepár, ill. kvázi-részecskepár 
viselkedését tanulmányozzuk, hiszen e kiszemelt 
részecske, ill. részecskepár a rendszer bármelyik 
eleme lehet.

Az új és az oly sikeresnek bizonyult közelítő 
módszerek esetében szinte tipikus az alábbi kér
désfeltevés: Mi a valószínűsége annak, hogy a 
tekintetbe vett rendszer tetszés szerinti eleme, a 
tx időpontbeli rx helyzetéből (amikor az impulzusa 
px és energiája Ej) a t2 időpontbeli r2 helyzetbe jut 
(amikor az impulzusa p2 és energiája E2). Eme át
menet valószínűségi amplitúdója, amely a részecs
kének a rendszeren belüli haladását, szaknyelven, 
szólva: propagálását jellemzi, legyen a G(rx, tj, r2, t2) 
propagátor, az ún. Green-függvény, ill., ha a tj idő
pontbeli px impulzusú állapotból a t2 időpontbe
li p2 impulzusu állapotba való átmeneti való
színűségre vagyunk kíváncsiak, a

G(Pi> P2> k)> ül- G(Pl> P2> Ez)
propagátorok. (Csak megemlítjük, hogy eme 
valószínűségi amplitúdók, amelyek négyzete a meg
felelő átmeneti valószínűséggel egyezik meg, szo
ros kapcsolatban vannak egymással, nevezetesen 
az utóbbi kettő az előbbi Fourier-amplitúdója.)

Az egyszerűség kedvéért határozzuk meg annak a

^(p, P> l'i) =  (̂p> 2̂
ill. G(p, E; p, E) = G(p: E)

valószínűségi amplitúdóját, hogy a rendszer ki
szemelt részecskéje p impulzussal halad végig a 
rendszeren osztozva mindazokban a kölcsönhatá
sokban, amelyekben a reális rendszer részecskéi
nek részük van.

Van bizonyos valószínűsége annak, hogy a ki
szemelt részecske akadálytalanul halad p impul
zussal a tj és t, időpillanatok között. Eme haladás 
valószínűségi amplitúdója legyen a 6?0(p; t2 — tj) 
függvény, amely az ún. szabad részecske, tehát a 
perturbációs tagot nem tartalmazó Schrödinger- 
egyenlet Green-függvénye.

Elképzelhető az is, hogy a részecske a tx idő
pillanattól a Tj időpillanatig zavartalanul halad a p 
impulzusú állapotában, majd a rx időpillanatban 
valamilyen akadályba ütközik, azzal kölcsönhatás
ba lép (rugalmasan „ütközik”) •— vagy ahogyan 
mondani szokás — rugalmasan szóródik, végül 
ismét a p impulzusú állapotban zavartalanul halad 
tovább a rx időpillanattól a t2 időpillanatig. E 
folyamat valószínűségi amplitúdója a független 
események valószínűségének a szorzási tétele alap
ján:

ö o(p; Ti -  *i) <p I v  I p> #o(p; h  — ri)>
ahol <p | V | p) annak az ún. szóródási amplitúdója, 
hogy V kölcsönhatási potenciál esetén, az akadályon 
való szóródásnál, a részecske nem változtatja 
meg az impulzusát.

Az is lehetséges, hogy a részecske kétszer szóró
dik a tekintetbe vett akadályon. rx időpillanatban 
átmegy a p impulzusú állapotából a kx impulzusú 
állapotába, majd a r, időpillanatban bekövetkező 
szóródáskor a kx impulzusú állapotból, átmegy is
mét a p impulzusú állapotba; természetesen a 
Tj és t2 időpillanatok között a k, impulzusú álla
potban zavartalanul halad tovább. A megfelelő 
szóródási valószínűségek <p | V | kx>, ill. <k, |F|p>, 
és a folyamat valószínűségi amplitúdója

G0(p; íx) <Cp ! y \  G0(kx; t2 Tj) X
( 1 )

X ‘(kj | V | p) G0(p; t2 t2).
Elvileg a t2 — tj időközben a tv t 2,  t 3,  . . . idő

pillanatokban akárhány „akadályba” ütközhetik 
a rendszerben bolyongó kiszemelt részecske, és az 
„akadályok” is különböző típusúak lehetnek (pl. 
VA, Vb.'Vc, . . .). A fentiek alapján egy-egy ilyen 
részfolyamat valószínűségi amplitúdóját könnyen 
fel tudjuk írni.

A teljes valószínűségi tétel alapján független 
részfolyamatok összességének valószínűségi amp
litúdója a részfolyamatok valószínűségi amplitú
dójának az összege. Ily módon a kiszemelt kvázi- 
részecske propagátorát az egyes részfolyamatok 
valószínűségi amplitúdójának az összegzésével ha
tározhatjuk meg. Ez két lépésben történik:

a )  Minden lehetséges t v  t 2 . . . időpillanatban 
(G <  ti <; t2) elképzelünk egy-egy VA, vagy V B, 
vagy F c . . . stb. típusú kölcsönhatást. A rx idő
pillanatban bekövetkező kölcsönhatásig a részecske 
px impulzussal szabadon halad. A rx és r2 időpilla
natok közt a részecske kx impulzussal, a r2 és r3 

időpillanatok közt k2 impulzussal stb. szabadon 
halad. Ezeket az önkényesen kiválasztott rész- 
folyamatokat összeadjuk.

b) A második lépésben, tekintettel arra, hogy a 
T j ,  t 2 ,  t 3 . . . időpillanatok és a k,, k2 . .  . közbülső 
impulzus értékek az előbb tetszés szerintiek voltak, 
még minden lehetséges közbülső időpillanatra és 
impulzusra is összegzünk (ill., minthogy ezek foly
tonos változók, integrálunk).

Nehogy a részfolyamatok dzsungeljében elté
vedjünk, célszerű a számítási programot (legalább 
az a) lépést) diagramosan ábrázolni.
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Impulzus-idő változók esetében a valószínűségi 
amplitúdók közt a következő megfeleltetést tesz- 
szük:

Valószínűségi amplitúdó Diagram Elnevezés

h; Pí h) P» 1 >2 
P i t h

valódi részecske vonal

i('( p; u  — ty) P I X valódi részecske vonal

iG 0( í ;  T., r,) k  1 72T T, szabad részecske vonal

—K K ! V  \ k |>
k „  1
k '  •  1 K1 1

kölcsönhatási vertex

Ezekből az előregyártott elemekből [annyiban 
előregyártottak, hogy G a valódi (perturbált) és G() 
a perturbálatlan Schrödinger-egyenlet Green-füg- 
vénye] építjük fel az egyes részfolyamatokat. A 
táblázatban szereplő - -̂i imaginárius egység csak 
dekoráció céljait szolgálja, és csupán célszerűségi 
okokból szokás bevezetni a számítások során.

Pl. az (1 ) alatti egyenletünknek megfelelő rész
folyamat diagramja:

vagy röviden:

-•-----*----#■ X n X X X

Az utóbbi rövidített ábrázolásnál az impulzus ér
tékeket és az időpontokat nem tüntettük fel. Ez a 
rövidített írásmód nem okoz zavart, ha megálla
podunk abban, hogy (1) a részecske vonalakon a 
vertexeket az egymás után következő rv  r2 . . . 
időpillanatokban tüntetjük fel (valamilyen ön
kényesen választott időskálának megfelelően); (2) 
az első vertexbe befutó és az utolsóból kifutó ré
szecske vonalhoz tartozó impulzusérték, mint a 
kezdeti és végállapot impulzusa adottak; (3) a 
belső részecske vonalak impulzusai (a rt időpon
tokkal együtt) úgyis integrációs változók, amelye
ket akármivel jelölhetünk.

Ily módon a kvázi-részecske propagátora, tehát 
annak a valószínűségi amplitúdója, hogy a rend
szer kiszemelt részecskéje a rendszerbeli kölcsön
hatások során a ty időpontbeli p impulzusú álla
potából átmegy a t2 időpontbeli p impulzusú álla
potába a következő diagrammal ábrázolható:

■ Hi

+  Olá + + va\~ • ■ * - f

*VB

VR + +  UVC +

vc

4-

OKr

OK, OK,

O« 4  •

OK,

VB 4  * * * +

"K

{WB 4  ‘ ' ‘

<>#

Egy-egy ilyen diagram kijelöli a.7, a) lépés meg
határozásának a programját, majd megállapodunk 
abban, hogy minden kölcsönhatásnak megfelelő 
időpillanatra és belső impulzusra összegzünk.

Ha a pt impulzusú állapotból a p2 impulzusú 
állapotba való átmenet (7 ^  ty, p2 12) valószínűségi 
amplitúdóját akarjuk meghatározni, akkor a meg
felelő diagram:

- +

P2
%

+ ■ ■ ' 4  M + - ■ ■

P<
4
P<
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Az ilyen típusú diagramokat Feynman-diagramok- 
nak nevezzük.

Bármennyire is komplikáltak az egyes tagok, 
észrevesszük, hogy az egyes részfolyamatok való
színűségi amplitúdójának a kiszámításához csak a 
G0(k; t -  r') szabad részecske Green-függvények és a 
<kx | V | k2> típusú átmeneti valószínűségek ismeretére 
van szükség! (Az utóbbi az ún. szórási hatáskereszt
metszet négyzetgyöke.) Ez már önmagában is nagy 
jelentőségű elvi könnyebbség, még ha a sor egzakt 
kiszámítása egyelőre kilátástalan is.

3. A részleges felösszegezés
Egyelőre tulajdonképpen csak annyit csináltunk, 

hogy a hagyományos perturbációs sorfejtést a 
probléma Green-függvényének kiszámításával he
lyettesítettük és a számítási menetet programoz
tuk. A hagyományos perturbációszámításnál az 
a szokás, hogy pl. egyetlen típusú V kölcsönhatási 
potenciálnál a következő közelítést tekintjük:

1

1 +  <> +

j,'
<> V

e v

majd integrálunk a r1 és r2 időpillanatokra és a 
közbülső k impulzusú szabad állapotokra. (Álta
lában egyébként már a harmadik tagot is csak 
elvétve szokás kiszámolni.) Nyilvánvaló, hogy ez a 
közelítés csak ritkán megfelelő.

Előfordulhat azonban, hogy a <kx | V | k2> szó
rási amplitúdók kiszámításánál, esetleges szabatos 
becslések, vagy tisztán kvalitatív jellegű fizikai 
meggondolás révén arra a következtetésre jutunk, 
hogy pl. a VB kölcsönhatás szórási amplitúdója 
nagyságrendekkel nagyobb, mint a VA, Vc . . . stb. 
kölcsönhatásoké.

Pl. egy barátunk, akinek a természetét ismerjük, 
egy buliról haza igyekszik, és annak a valószínű
ségére vagyunk kiváncsiak, hogy a kezdeti ik ittas
sági állapotban elindulva, adott idő alatt milyen 
valószínűséggel ér haza, meghatározott ih ittassági 
állapotban. Útközben espressók (VE), bárok (VB), 
gőzfürdők (VF) stb. előtt megy el, és velük köl
csönhatásba kerül, amennyiben bizonyos való
színűséggel bemegy és „szóródik.” Esetleg kissé 
kijózanodik (amint az kávéfogyasztás, ill. a fürdő
ben hideg zuhany élvezése esetében elképzelhető) 
vagy éppen ittasabb lesz bizonyos további italok 
fogyasztása révén. Ha olyan a barátunk, hogy 
ilyen állapotban nem szokott kávét fogyasztani, 
és kevésbé valószínű, hogy lelkesítőleg hat rá a

fürdő, ezeken az akadályokon elhanyagolható való
színűséggel szóródik, és a keresett valószínűség 
csak attól függ, hogy a bárokban milyen valószí
nűséggel tartják be azt a rendelkezést, hogy az 
ittas vendégnek további égetett italt nem szerví
rozhatnak, hiszen ettől és a barátunk italbírási 
képességétől függ az \ VB | i2) szórási amplitúdó.

Ámde akkor csak a VB kölcsönhatást jelző ver- 
texeket figyelembe véve a hagyományos közelítés
nél lényegesen jobb az a következő közelítés, ami
kor a VA, Vc • . . stb. kölcsönhatásoktól eltekin
tünk, és csak a VB kölcsönhatásra összegzünk 
fel:

4-t +  1 +

X <1 X 4- x X o X

_________= / _ 1
1 -  oxj j-/-  I Gn-<kivik?

Ezzel azonban a lényegesnek tartott kölcsönhatást 
végtelen rendig figyelembe vettük, és ennek a ki
számításához csak a G0 szabad projtagátor inverzét 
és a <k | VB | k) szórási amplitúdót kell ismernünk.

Ez annak a harmadik fogásnak az alapötlete, 
amelynek oly sokat köszönhetnek a modern köze
lítő módszerek, és amelyekkel oly szép eredmé
nyeket sikerült elérni.

Természetesen a kvázi-részek tulajdonságainak 
a felderítése, a propagátorok és szórási amplitúdók 
kiszámítása, és a részleges felösszegzés helyes meg
választása, valamint az elmondottak hátterében 
meghúzódó elmélet megalapozása a különböző fi
zikai rendszerek esetében eléggé bonyolult és sok
rétű problémát jelent, mindazonáltal, ha a gondo
latmenettel tisztában vagyunk, könnyebben el
igazodunk a megoldandó részletfeladatok útvesztő
jében.
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HOZZÁSZÓLÁS A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN LÉTESÍTENDŐ 
REGIONÁLIS MAGFIZIKAI KÖZPONTOK TERVÉHEZ

G. Alagc
„Ruder Boskovic” Intézet 
Zágráb

Bevezetés

Közismert, hogy a legtöbb fejlődő országban az 
atomenergia békés vagy nem-békés felhaszná
lásának reményében indult meg a magfizikai 
kutatómunka.** Ezért aztán a magfizika foglalta 
el a fő helyet a fizika fejlődésében. Ügy érezték, 
hogy sürgősen magfizikusokat kell kinevelni és 
magfizikai laboratóriumokat kell létesíteni. Az 
újonnan alakult atomenergia-bizottságok erre irá
nyították erőfeszítéseiket. Mintegy 20 év alatt a 
(lehetőségekhez képest) bőkezű finanszírozás és az 
intenzív nevelőmunka eredményeképpen a fejlődő 
országok kutatóközpontjai meglehetős tapasztala
tokat szereztek a magfizikusok kiképzése és a be
rendezések terén.

Már több helyen beszámoltak arról,** hogy a 
fejlődő országokban a magfizika kifejlesztése során 
milyen sok nehézséget okozott a berendezésekhez 
és a szakemberek képzéséhez szükséges pénz biz
tosítása. Ezt sokszor még tetézte a tradíciók hiá
nya és az intézetek alapításának és működésének 
sok merev szabálya. Az új intézetek többnyire az 
atomenergia-bizottságok felügyelete alatt álló 
önálló intézmények voltak.

Újabban azonban a legtöbb fejlődő országban 
meglehetősen megcsappant a „hivatalos” érdek
lődés a magfizika fejlesztése iránt. Ennek követ
keztében jócskán apadtak a mag-kutatásra jutó 
összegek is. Az atomenergia-bizottságok pedig 
sokat veszítettek a presztízsükből. Ismerve az 
általános fejlődés irányát, igen kevéssé valószínű, 
hogy a jövőben ez a helyzet megváltozzon.

Ebben a helyzetben fel kell vetnünk a kérdést, 
hogy vajon érdemes-e folytatni a magfizikai kuta
tásokat a fejlődő országokban. Ügy hisszük, hogy 
erre a kérdésre pozitív választ lehet adni és ezért 
szeretnénk javaslatot tenni a probléma megoldá
sára. A fejlődő országok számára komoly ha nem 
az egyetlen — lehetőségként a „regionális intézetek” 
régi gondolatának a felelevenítését javasoljuk, vagyis 
a magfizikai kutatások folytatására szánt erők és 
pénzügyi források egyesítését.

Ennek a hozzászólásnak az a célja, hogy a „regio
nális intézetek’ ’ eszméjét továbbfejlesszük és néhány 
megállapítást tegyünk az ilyen központok kiala
kításának jelenlegi lehetőségeiről.

Nagyon fontos volna ismerni a fizikusok véle
ményété javaslatról, hogy láthassuk, van-e remény, 
hogy ebből valami hasznos dolog alakuljon ki.

Elhangzott az IAEA-nak a magfizika jövőjéről ren
dezett értekezletén, Dubna, 1968. július 1 — 3. Fordította: 
Pócs Lajos. Megjelent: Proo. of the 15th Pugwash 
Conference on Science and World Affairs, Addis Ababa, 
1965 — 1966.

Megjegyzések a magfizika alakulásáról, jelen hely
zetéről és szerepéről a fejlődő országokban

Mint a bevezetőben már említettük, a fejlődő 
országok legtöbbjében bizonyos fokig természetelle
nesen és erőltetetten fejlődött ki a magfizikai ku
tatás. Gazdasági és katonai jelentőségét túlbecsül
ték, a magfizikát igen gyakran az „atomenergiá
val” azonosították. A fejlesztés kezdetén gyakran 
nem a legmegfelelőbb, legcélszerűbb „gépeket” 
építették meg vagy szerezték be. Ennek részben a 
pénzhiány volt az oka, részben pedig az, hogy nem 
tudták megítélni, mire volna szükség. Többnyire 
csak később jöttek rá, hogy minden féle segéd- 
berendezésre és minden féle szintű, jól képzett 
személyzetre van szükség a kutatáshoz. Többé- 
kevésbé rendszeres programot dolgoztak ki arra, 
hogy szakembereket képezzenek, legtöbbször a 
tradíciókkal rendelkező és magfizikai eszközökkel 
jól felszerelt államokban. Tegyük most félre egy 
pillanatra a „brain-drain” problémáját és vizs
gáljuk meg a hazájukba visszatért, újonnan kikép
zett fizikusok helyzetét. Ezek — a fejlett országok 
standardjához képest — fiatalok voltak, de a 
visszatérésük után rendszerint ők lettek a vezető 
magfizikusok. Nagyon kedvezőtlen körülmények 
között kellett közvetítsék az új problémákat és 
kellett megindítsák a munkát. Közben még a fia
talok képzésében is részt kellett venniük. Sokuk 
sikeres volt. Az eredmény az, hogy némelyik fej
lődő országban ma az összes kutató fizikusok 
25—60 százaléka magfizikus. A kutatómunka 
mellett legtöbbjük az egyetemi és az egyetem utáni 
oktatásban is részt vesz. A magfizika befolyásolta 
és bizonyos mértékig serkentette az új technika 
fejlődését. Ezen kívül nagyban hozzájárult a tudo
mányosság és a kutatáshoz szükséges légkör meg
teremtéséhez. Gyakran a fizika szomszédos terü
leteinek kifejlesztéséhez is alapot szolgáltatott.

Milyen berendezések állnak a magfizikai kuta
tás rendelkezésére a fejlődő országokban? Rend
szerint találunk kaszkádgenerátorokat (2 MeV- 
ig), kis ciklotront (14 MeV), betatront (30 MeV), 
kis Van de Graaff-generátort ( 2  MeV), kísérleti 
reaktort. És ezzel a végére is értünk. A berendezé
sek rendszerint régimódiak (nem automatizáltak), 
így a fizikusoknak sok-sok órán át mellettük kell 
ülniük. A spektrométerek, koincidencia-berende
zések régi standard eszközök. Nem lehet azokat 
összekapcsolni, kiegészíteni a mai bonyolult méré
sekhez megfelelő komplett mérőberendezésekké. 
A meglevő számológépek általában kicsik, nem 
alkalmasak bonyolultabb számítások elvégzésére. 
Összefoglalva a magfizika helyzetét a fejlődő orszá
gokban, jogosnak tűnik a kijelentés, hogy ezek az 
országok kétszerezik, sőt háromszorozzák erőfe-
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szítéseiket, és korlátozott anyagi lehetőségeikkel 
egymással versenyt futva folytatnak komplex ku
tatást egy ilyen bonyolult tudományágban. 
A technika fejlődik, a berendezések ára emelkedik, 
így a régi pénzügyi politika követése előbb-utóbb 
a magfizika kihalásához vezet a fejlődő országok
ban ! Felvetődik tehát a kérdés: legyen-e magfizika 
fejlődő országokban?

Follyon-e magfizikai kutatómunka a fejlődő orszá
gokban ?

A magfizikai kutatások feladása természetesen 
egy egész sor más kérdést is felvetne.

Mi történjen a magfizikusokkal ? Erre többféle
képpen lehetne válaszolni. Javasolni lehet nekik 
például, hogy változtassák meg kutatási területü
ket és dolgozzanak a tudomány más ágában. Vagy 
hagyják abba teljesen a kutatómunkát. Azonban 
mindkét javaslat veszélyes a fejlődő országok szá
mára, Az eredményes magfizikusok valószínűleg 
nem egyeznének bele munkaterületük megváltoz
tatásába és a fejlett országokban keresnének maguk 
számára megoldást. így mind magfizikusként, 
mind pedig oktatóként elvesznek országuk szá
mára. Továbbá magukkal vinnék az oly nehezen 
kialakított tudományos légkör egy részét. Való
színűleg néhány kevésbé sikeres magfizikus haj
landó lenne átmenni más területre, de senki sem 
várhatja, hogy éppen belőlük váljanak egy új terü
let sikeres kialakítói. Mindig jobb sokat ígérő 
fiatalokkal indulni, akik szeretik munkaterületüket, 
vagy esetleg olyanokat átcsábítani, akik egészen 
közeli területen dolgoznak.

A fejlődő országok magfizikusainak természete
sen lehetősége van a nagy kutatóközpontok beren
dezéseinek a használatára. Ez kiváló lehetőség az 
idősebbeknek arra, hogy időről-időre megismerked
jenek a magfizika legújabb eredményeivel. Kiváló 
lehetőséget nyújtanak ezek a központok néhány 
fiatalnak is némi gyakorlat megszerzésére.

A magfizikai kutatások feladása nem csak a mag
fizikában, hanem az egyetemi oktatásban és az 
egész tudományos életben rossz következményeket 
okozna. Hiszen a fejlődő országokban a magfiziká
nak igen nagy szerepe van. Ha a fizikusok csak 
néhány távoli, nagy kutatóközpont eszközeit hasz
nálják és otthon semmi kutatási lehetőség nincs, 
ez megint csak távol tartja a magfizikusokat a fej
lődő országoktól. A kérdés tehát feltétlenül úgy 
kell felmerüljön, hogy hogyan szervezzük meg a 
magfizikai kutatást a fejlődő országokban.

Hogyan kellene megszervezni a magfizikai kutatást 
a fejlődő országokban?

A nagy kutatóközpontok létezése előfeltétele az 
egész magfizika fejlődésének. A „nagy központok” 
létezése részben vagy teljesen megoldja azoknak az 
országoknak a problémáit, ahol felépültek. Igen 
fontos szerepe van a „nagy központoknak” a

közreműködő országokban is. De nem oldják meg a 
magfizikai kutatás problémáit a fejlődő országok
ban. A „nagy központok” létezése szükséges, de 
nem elégséges feltétel az ilyen országok magfizikai 
kutatói számára.

A probléma megoldását valamilyen „közbenső 
szerkezetben” kereshetjük. Nevezzük ezeket „re
gionális központnak” . A „regionális központ” 
régi ötlet, többször felvetődött már egyes orszá
gokban is, nemzetközileg is. Mégis, úgy tűnik, 
eddig nem fordítottak rá elég figyelmet. A regio
nális központok kialakításánál és telepítésénél az 
kell legyen a fő szempont, hogy van-e valamilyen 
speciális aktivitás az adott helyen a magfizika 
valamelyik ágában, továbbá, hogy milyenek a 
meglevő kísérleti berendezések illetve milyenek a 
kilátások újak beszerzésére, végül hogy milyenek a 
kilátások a hatékony együttműködésre. Általában 
egyetemi városokban kellene elhelyezni a regioná
lis központokat, hogy a helyi oktatók közreműköd
jenek a központ kritikus méretének elérésében. 
Egyes esetekben a regionális központok szervezése 
egyszerűen a meglevő berendezések bővítését 
jelentené, ritkábban új létesítmények építését.

A regionális központ ötletének az illusztrálására 
talán az a legjobb, ha megvizsgáljuk egy lehetséges 
központ modelljét. Hiszen ilyen regionális központ 
még nem létezik, így nem vizsgálhatunk példa 
képpen egy meglevőt.

A most meglevő berendezésekkel a fejlődő orszá
gok egyik intézete sem alakítható át regionális 
központtá. A sikeres átalakítás előfeltétele új 
kísérleti berendezések létesítése. Pusztán csak hogy 
legyen miről vitatkozni, nézzünk néhány reális 
lehetőséget. Ha sikerülne egy 50 MeV-es ciklot
ront vagy egy tandemet vagy más hasonló beren
dezést szerezni, ellátni a megfelelő felszereléssel és 
olyan helyen elhelyezni, ahol ténylegesen több 
kutatóintézet emberei használhatnák, ez már az 
alapja lehetne egy regionális központnak. Ez a 
központ azon a helyen, ahol felállították, biztosí
taná a magfizika néhány ágában a kutatás ered
ményes folytatását és biztosítaná az együttműkö
dést más központokkal, kölcsönös alapon. Az pedig 
különösen előnyös, hogy több központot lehetne 
létrehozni, amelyek mind más-más fajta kutatást 
folytatnának, és viszonylag kevésbe kerülnének a 
fejlődő országoknak. Továbbá, a hosszú utazások 
okozta problémák jelentősen lecsökkennének, a 
legkedvezőbb esetben egyszerű cserévé válnának. 
A régionális központok bizonyosan lecsökkente- 
nék a ,,brain-drain”-t is és lehetőséget nyújtaná
nak a visszatérésre még azoknak is, akik már 
régebben távoztak el. Utoljára, de nem utolsó 
sorban, a regionális központok jelentősen hozzá
járulhatnának a népek kölcsönös megértéséhez.

A regionális központok finanszírozásának problémái

Egy regionális központ fenntartása 10 évig — na
gyon durván becsülve — mintegy 1 0  millió dol
lárba kerülne.
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Az tehát a kérdés, hogy ki legyen a „védnöke” 
ezeknek az intézeteknek és ki vegyen részt a 
fin anszí roz ásukb an.

A javaslatunk az, hogy a regionális központok 
nyílt nemzetközi intézetek legyenek. így az 
lenne a célszerű, hogy az ENSz speciális szervei
hez, a párisi UNESCO-hoz és a bécsi atomenergia
ügynökséghez tartozzanak.

A fenntartási költségek nagyobbik részét ezek a 
szervezetek adnák, és a részvételben, a regionális 
központ használatában érdekelt államok is hoz
zájárulnának.

Jól tudjuk, hogy ez tulajdonképpen felhívás a 
fejlett országokhoz, hogy segítsenek létrehozni a 
regionális központokat, hiszen az ENSz pénzügyi 
alapjához főleg ezek az országok járulnak hozzá. 
Másrészt ugyanakkor felhívás a fejlődő országokhoz

A FIZIKA TANÍTÁSA

A PROGRAMOZOTT OKTATÁS KÉRDÉSEI

A programozott oktatás kialakulása
Világjelenség, hogy az ok ta tásnak  az általános képzés és 
a  szakképzés terü letén  egyre fokozódó igényeket kell k i
elégítenie. A tudom ányok és a  technika gyors fejlődése 
következtében egyre bővül a  tan tá rg y ak  köre, az elsajá
títan d ó  ism eretek mennyisége. U gyanakkor — a  m ennyi
ségi növekedés m elle tt — előtérbe kerü lt az ism eretek 
nagyobb m értékű hasznosításának a  kérdése is. A tá rsa d a 
lom  alkotó  szellemű, öntevékeny, ism ereteit alkalm azni 
tudó  ifjúság nevelését várja  az iskolától. O lyan m ódsze
rek  kidolgozására és alkalm azására van te h á t szükség, 
am elyek a ta n ítá s t koncentráltabbá, hatékonyabbá 
teszik, fokozzák eredményességét és em ellett b iztosítják  
az e lsajátításra fordítandó idő m egrövidítését. Ezekből a 
problém ákból kiindulva B. F . Skinner — a  harvard i 
egyetem  pszichológia professzora — 1954-ben m egjelent 
(6), s nagy feltűnést k e lte tt cikkével e lind íto tta  nap jaink  
egyik legújszerűbb és legmerészebb pedagógiai irányzatá t, 
a  program ozott o k ta tás t.

A program ozott o k ta tás  újszerűségének megértéséhez 
foglaljuk össze a  hagyom ányos ok ta tás elemzésénél fel
m erü lt alapvető  hiányosságokat (5).

a )  T ekin tettel a rra , hogy a  ta n te rv  az átlagos képes
ségű tanu ló ra  m éretezett, a  gyengébbek, illetve a  jobbak 
sok esetben nem  figyelnek a  ta n ár m agyarázatára . E nnek 
oka lehet, hogy a  gyengébb tanulók nem  értenek meg 
m indent, kiesnek a  gondolatm enetből, nem  tu d ják  kö
vetni m ár az előadást. A jobbak szám ára tú l lassú, 
unalm assá válik. A  ta n á r  nagy létszám ú osztályban csak 
egy-egy tanuló tó l tu d  tájékozódni az előrehaladás foká
ról, nem  tá ru ln ak  fel az egyes tanulók  nehézségei a  ta n 
anyag m egértésében. Az ellenőrzések alkalm ával csak a 
tanu lás eredm ényét lá th a tja , nem  tá jékozódhat az ism e
re t  elsajátításának  folyam atáról.

is, hogy találják meg az együttműködés útját a 
regionális központok létrehozásában.

A fejlett országok is érdekeltek a fejlődő orszá
gok fejlődésének az elősegítésében. A fejlődő orszá
goknak pedig érdekük a kutatás fejlesztése saját 
országukban. így azt reméljük, hogy a regionális 
központok eszméje érdeklődést kelt mind a fejlődő, 
mind pedig a fejlett országokban.

Az említett cikkeken kívül felhasználtam azo
kat az adatokat is, amelyeket M. Mladjenovic és I. 
Slaus kollégáim gyűjtöttek össze, továbbá min- 
azokat az információkat, amelyeket a fejlett és fej
lődő országokbeli kollégáimmal folytatott beszél
getések során nyertem. Mindannyiuknak őszinte 
köszönetét mondok.

Megköszönöm végül az IAEA-nak, hogy meg
hívott erre a megbeszélésre és lehetőséget nyúj
tott, hogy kifejtsem nézeteimet erről a problémáról.

Gergely Lajos,
K.LTE Alkalmazott Fizikai Tanszék

b) A tanu lók  szem pontjából vizsgálva a  kérdést, az 
anyag elsajátítása a  legfontosabb tényező. A  diák nem  
tu d ja  meg idejében, hogy helyesen érte tte- és jegyezte-e 
meg az anyagot. N incs meg a  lehetősége az ellenőrzésre, 
pedig ez biztonságot ad , az eredm ények azonnali m eg
ismerése pedig serkentőleg h a t. A ' tanu ló  ak tiv itá sa  
nincs kihasználva. A tanulás, az előrehaladás ü tem ét nem  
tu d ja  egyéni képességeihez igazítani.

A fenti o k ta tá s t gátló  tényezők és hiányosságok fel
szám olásán próbál segíteni a  program ozott ok ta tás . É r t 
hető  te h á t az a  nagy kezdeti lelkesedés, am ellyel pedagó
gus körökben a  program ozott o k ta tás  bevezetését fogad
ták . E m elle tt a  program ozott o k ta tá s t igen vonzóvá 
te t te  az is, hogy igyekszik a  legkorszerűbb tudom ányos és 
technikai eredm ényeket az o k ta tás  m egjavítására tu d a 
tosan  felhasználni. íg y  ép ít elsősorban a  kibernetika, a 
m atem atikai logika, az au tom atika  eredm ényeire, v a la
m in t a  neveléslélektan különféle elméletei á lta l kidolgozott 
tanu lási törvényekre.

A programozott oktatás meghatározása
A  program ozott o k ta tá s t — m in t o k ta tási e ljárást — 
igen nehéz lenne egy m ondatta l jellemezni. A progra
m ozott o k ta tás  fogalm ának lényeges jegyei a  megfelelő 
kibernetikai és tanuláspszichológiai elvekből levezetve 
a  következőképpen foglalhatók össze (2):

1. Tartalmi szempontból: a  tananyag  tervszerű, finom  
logikai tagolása, a  gépi program ozás analógiájára o k ta 
tá si program ok összeállítása;

2. Oktatásmódszertani szempontból:
a) a  tanu lók  állandó ak tiv izálása írásbeli vagy gépi 

inform ációközvetítésre épülő feladatrendszer ú tján ,
b) az ism eretek e lsajátításának  és alkalm azásának 

folytonos ellenőrzése az állandó visszajelentés érdekében.
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3. Szervezési szempontból: a  tanu lók  egyéni képességei
nek, egyéni tanu lási ütem ének figyelembevétele.

M int ezekből lá tha tó , a  hagyom ányos ok ta tás közvet
len ta n á r—tanuló i információközlő fo lyam atát a ta n á r— 
inform ációközvetítő eszköz—tanulói kapcsolat v á ltja  fel. 
A tanuló  m ár nem  a  tan árra l, hanem  a  tanulási folyam a
to t irányító  program ot közvetítő eszközzel ta lá ljam ag á t 
szemben. Ez nem  csupán az o k ta tás  fo lyam atában, hanem  
a  ta n á r—tanuló i kapcsola tban is alapvető  változásokat 
eredm ényez.

A  program ozott o k ta tás  egyik sarkalatos p o n tja  a  k é t
oldalú kapcsolat m egvalósulása az o k ta tás  folyam án. 
M int az előbbi pon tban  m ár lá ttu k , a  hagyom ányos o k ta 
tá s  esetén ez csak egyirányú: a  ta n á rtó l a  tanu ló  felé 
tö rténő  inform ációközvetítés. A program ozott ok ta tás és 
az oktatógépek alkalm azása lehetővé teszi a  fo rd íto tt, 
z á rt rendszerű, k é t oldalú kapcsolat m egvalósítását, azaz 
visszacsatolást a  d iák tó l a  ta n á r  felé is. Ez a  kapcsolat 
egyrészt belső, azaz m aga a  tanu ló  szerez inform ációt a 
tananyag  elsajátításának  fokáról, m ásrészt külső, a  ta n ár 
szerez inform ációt az elsajátítás m értékéről. E nnek  kö 
vetkeztében az o k ta tási folyam at közben operatív  m ó
don reagálhat a  fe ltá r t hiányosságokra, vagyis lehetősé
get kap  arra , hogy ténylegesen irány ítsa  az o k ta tás  
m enetét. Természetesen a  külső és belső visszacsatolás 
m értéke, az opera tív  irány ítás foka nagy m értékben  
függ a  m egválaszto tt program ozási eljárástól, a  felhasz
n á lt technikai berendezéstől, a  program közvetítés m ód
jától.

Programozási eljárások, a programozott 
oktatás formái

A program ozásnak több  típusát ism erjük (2,5). A leg
főbb szem pont a tipizálódásnál a program ok tervezésének 
logikája (stratégiája). E  szerin t m egkülönböztetünk:

a )  lineáris p rogram ot (Skinner), am ely apró  logikai 
lépésekben, egyenes vonalban halad előre;

b) elágazó program ot (Crawder), am ely a  feleletektől 
függően ad ja  a  tovább i kérdéseket, többféle form ában;

c) hajlékony program ot (Pask), am ely a  tanulókhoz 
szabja a  kérdéseket;

d)  kiegészítő program ot (Pressey), am ely nem  terjed  
ki az egész ok ta tás i folyam atra, csak a  gyakorlásra vagy 
az ellenőrzésre.

A program ok közvetítésére szolgáló eszközök k é t nagy 
csoportba oszthatók: oktatógépek és n y o m ta to tt doku
m entum ok.

a )  Az oktatógépek lehetnek egyszerű, kézi forgatású 
(tulajdonképpen program ot bem utató) gépek- és ezektől 
kezdve a  nagyteljesítm ényű elektronikus számítógépekig 
szám talan  m egoldás lehetséges.

b)  N y o m ta to tt dokum entum ok g y an án t használnak 
feladatlapokat, m unkafüzeteket, program ozott tanköny
veket, valam in t nem  program ozott tankönyvek  feldol
gozását irány ító  program lapokat.

A nnak  ellenére, hogy a  program ozott o k ta tás  sikerét 
elsősorban a  program  minősége szabja meg, a  p rogra
m ozási eljárás és m ódszer m agára a  ta rta lo m ra  — és így 
az elérhető eredm ényre is — erősen visszahat.

Természetesen a  négy alapvető  program ozási eljárás 
szám talan  variációja és kom binációja a laku lt ki az évek 
folyam án, am elyek közül néhánnyal a  későbbiek fo lya
m án még fogunk foglalkozni. M int az előzőekben lá ttuk , 
a  program ozott o k ta tás  egyik központi kérdése az egyéni 
tanu lási ü tem  biztosítása. Az egyéni tanu lási ü tem  — a 
tanulók képességeinek különbözősége következtében — 
rövid idő a la t t  nagym értékben differenciálja a  hallgatók 
előrehaladásának fokát a  program  feldolgozásában. E z az 
osztálykeretek felbomlásához vezet, lehetetlenné válik 
bárm ilyen közösségi m unka, központi irányítás, am ely 
erős nevelési tényezőt jelent nem  csupán az egyéniség 
alak ításában, hanem  a  szakm ai fejlődés terü letén  is. E zért 
a  program ozott ok ta tásnak  jelenlegi o k ta tá s i rendsze
rünkbe való beépítésének egyik igen fontos problém ája 
az egyéni haladási ü tem nek a  józan keretek  között t a r 
tása. E rre  m ár számos kísérlet tö r té n t gazdagító progra
m ok, feladatlapok készítésével, am elyeket a  gyorsabban

haladók feldolgozva — tudásuk  szélesítése és mélyítése 
m elle tt — lehetővé teszik a  lem aradottak  felzárkózását.

Mivel hazánkban oktatógép elenyésző szám ban ta lá l
ható , és a  legtöbb kísérlet n y o m ta to tt program ok segít
ségével tö rtén ik , a következőkben a  gépi program ozás 
kérdéseivel nem  foglalkozunk.

A programozott oktatás logikai problémái
A Skinner-féle lineáris program  a  tananyago t olyan apró 
logikai lépésekre bontja , hogy szinte lehetetlenné k íván ja 
tenn i a tévedést. P rogram jaik  feladatai jóform án csak a 
kiegészítés m űveletét követelik meg a  tanu lók tó l — 
hiányzó szavak, szám ok beírását egy-egy m ondatba, eset
leg néhány m egadott válasz közül egynek a  k iválasztását. 
Skinner szerint az a  jó program , am elyen a  tanuló  tan ári 
segítség nélkül végig tu d  haladni. A kis logikai lépésekben 
haladó program  azonban nem  képes igazán összefüggése
k e t és rendszert átfogó feladatm egoldásokra. A  kis lépé
sek lehetetlenné teszik a  tévedéseket, de lehetetlenné 
teszik az igazán önálló, alkotó  gondolkodást igénylő 
problém am egoldásokat is.

Az elágazásos és hajlékony program ozás m ár nagyobb 
logikai egységekre osztja az anyagot. Az egység végén a 
hallgató az elsajátítás m értékének ellenőrzésére feladatot, 
kérdést kap, valam in t néhány  — azok megoldására 
vonatkozó választ (feleletkiválasztásos módszer). A ttó l 
függően, hogy a  hallgató m elyik választ ta r t ja  helyesnek, 
a  program  annak  megfelelően irán y ítja  tovább i m unká
já t. H elytelen válasz esetén olyan irányba tereli, am ely 
elvezet a  h iba okának feltárásához. Ezek m ár lehetővé 
teszik nagyobb lélegzetű és átfogóbb problém am egoldá
sok kivitelezését is. Ma még az ilyen programozásokhoz 
szükséges tankönyvek  és gépek igen drágák és m ég így 
sem tud ják  az t a  rugalm asságot és változatosságot b iz to 
sítani, m in t az élő pedagógus. H ozzá kell még tm n i  
ehhez az t is, hogy az ilyen típusú  program ok m egírásá
hoz hosszú évekig ta r tó  előkészítő kísérletező m unka kell. 
E nnek  során a  hallgatók kisebb csoportjain kísérletezve 
gyű jthe tők  össze az egyes kérdésekre várha tó  válaszok és 
elem ezhetők azok hibái, am elyek gyökerei sok esetben 
m ás tá rgyak  o k ta tási problém áihoz vezetnek el.

A  tananyag  logikai egységekre bontása jelenleg még 
az elemi, formális logika alap ján , a  tananyagból k iin 
dulva jórészt próbálkozás ú tjá n  tö rtén ik . Az induk tív  és 
deduktív  m ódszerek egyarán t m egtalálhatók benne. 
A  példától a  szabály felé haladó feladat-egym ásutánokat 
(szekvenciákat) „exru l” (exam ple+ rule) rendszernek, a 
szabályoktól a  példák felé haladókat viszont „ru lex” 
(rule-|-example) rendszernek nevezik.

A program ozott o k ta tás  logikai stru k tú rá ján ak  töké
letesebb — m atem atikai logikai módszerekkel tö rténő  — 
kiépítésére is m eg tö rtén tek  a  kezdem ényező lépések 
L anda részéről (3, 4).

L anda a tananyag  logikai tago lását előre megszerkesz
te t t  logikai stru k tú rák  — m űveletsorok (algoritmusok) 
szerint végzi. E gy  tananyag  ok ta tása  több  fa jta  algorit
m us segítségével tö rtén h et, a  m atem atikai módszerek 
alkalm azása azonban lehetővé teszi a  lehetséges leghaté
konyabb algoritm us m eghatározását. K onkré t alkalm a
zásával is ta lálkozunk m ár, de még igen elemi fokon: 
nyelv tan i és elemi m atem atikai program ok m egalkotásai
nál.

Ehhez kapcsolódó m ásik problém a a  m űveleti algo
ritm usok o k ta tásának  a kérdése. Az iparban  és a  h ad 
seregben m űszerek és gépek kezelésének, hibakeresésének 
algoritm usait m ár régen o k ta tjá k  program ozott form á
ban. E nnek v ita th a ta tlan  előnyei közé ta rtoz ik  az, hogy 
a  hallgatókat rendszeres, logikus m unkára neveli, k ia la
k ítja  az eszköz m űködtetéséhez szükséges készséget. 
A m űveleti algoritm us szerinti feladatm egoldás, vagy 
gyakorla t elvégzése azzal, hogy a  hallgató t a  legcélszerűbb 
megoldási ú ton  vezeti keresztül, elkerüli a felesleges 
próbálgatásokat — jelentősen lerövidíti azok elvégzésé
hez szükséges időt. A megoldási algoritm usok rendszeres 
alkalm azása elősegíti a  gondolkodási készség fejlesztését 
is. Tény azonban az is, hogy nem  m inden feladat oldható 
meg algoritm usok form ájában.
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A programozott oktatás pszichológiai alapjai
A lineáris (Skinner) és elágazásos (Crowder) program ok a 
behaviorista lélektan tanulási elm életén alapulnak. 
E nnek lényege az inger—válasz—megerősítés, am ely az 
állatok  tan ításán ak  a lap já t képezi. (Skinner állatpszi
chológiai kísérleteiből vezette le tanuláselm életét.) A v á 
laszadások em líte tt módszerei (a hiánykitöltés, a  felelet
választás) nem  szám olnak az em beri tanu lás specifikus 
sajátosságaival; elsősorban a  m egértés, az érdeklődés 
szerepével, hanem  teljesen a  m echanikus sulykolásra 
késztetnek. M indazok a  módszerek, am elyekkel m egpró
bálják  elérni, hogy a  válaszadás h ibátlan  legyen, az t iga
zolják, hogy m agát a  válaszadást program ozzák elsősor
ban, de nem  az elsajátítási fo lyam atot (2).

Galperin (1) szerin t az ism eretelsajátítás m űveletek 
és cselekvések rendszere, am ely a külső cselekvéses m ű
veletekből indul ki, m ajd  á ttevődik  a  beszéd és végül a 
belső gondolkodási m űveletek szintjére. Szerinte a  
program ozó első feladata a  megismeréshez, a helyes 
válasz m egtalálásához vezető cselekvési rendszer k ialakí
tása , program ozása. E z t követi a  megismeréshez vezető 
gondolkodási módszerek bem utatása . Ezeknél jelentős 
szerepet já tsz ik  az önálló m anuális m unka, grafikonok, 
táb lázatok  használata . A m egértés fokának ellenőrzésé
hez pedig végső soron olyan kérdések feladása szükséges, 
am elyek önállóan m egfogalm azott, eredm ényeket össze
foglaló válaszokat igényelnek.

I t t  ism ét meg kell em lékeznünk az egyéni ü tem , a 
tanu lás individualizálásának kérdéséről. Az a  m otivációs 
ha tás, am ely a tanu ló t a  program  eredm ényes feldolgo
zásakor éri, igen fontos tényező, de nem  elegendő. A ta n u 
lás közösségben hatékonyabb, jobban m otivált. A közös
ségi elismerést még a  kiválóak is igénylik, az individuális 
tanu lásnál ők is pszichológiai károsodást szenvednek. 
Ehhez viszont feltételnül szükséges az, hogy m eghatáro
zo tt időközökben a  tan u ló k a t a  program ban azonos 
szintre hozzuk.

Az előbbiekben röviden ism erte te tt pedagógiai, logi
kai és ok tatáslélektani problém ákból lá th a tó , hogy a kor
szerű ok ta tás követelm ényeit kielégítő, alkotó tudásra  és 
gondolkodásra nevelő program ok készítése igen nehéz 
feladat. Az elhangzott igények m egvalósításának még 
csak a kezdetén já runk . Eddigi tapasz ta la ta ink  és a  ren 
delkezésünkre álló technikai lehetőségek alap ján  nem  vál
la lkozhatunk többre, m in t valam ely ta n tá rg y  egyes ré 
szeinek program ozására. Joggal feltehető ezek alap ján  a  
kérdés:

Mit programozzunk?
Ezen belül term észetesen felm erül néhány  alapvető prob
lém a:

a )  M it lehet program ozni?
M inden olyan tém akör, feladat, gyakorla t, tananyag 

rész, am ely körülírható , részletezhető, az eredm énye — 
ak á r tudás, ak á r készségszintet tek in tve — konkrét fo r
m ában  m egfogalm azható, program ozható.

b)  M it nem  érdemes — és sok esetben nem  is lehet — 
program ozni ?

A tananyago t bevezető — általános ism ereteket közlő, 
lá tókört szélesítő, tá jékozta tó  jellegű — anyagrészeket 
sokkal célszerűbb előadási m ódszerrel á tadn i. E z m eg
felelő színvonalú előadás esetén felkelti a  hallgató érdek
lődését és egyben összefüggéseiben bem u ta tja  a  későbbi
ekben program ozott form ában feldolgozásra kerülő 
anyagrészek közötti kapcsolatokat.

Nem  program ozhatók továbbá konkrét ada tokat, spe
cifikációkat, sta tisz tikai jellemzőket ta rtalm azó  ta n 
anyag-részek. Ezek előadásokon, vagy a  velük kapcsola
tos program ozott tananyagrészek közé beik tatva, m in t 
p ihen tető  kis kikapcsolódást jelentő fejezetek form ájá
ban tárgyalhatók  (7).

Olyan terü leteket, ahol a  tá rg y  kidolgozása nem  fog
la lható  egységes logikus gondolatm enetbe, szintén nem  
célszerű program ozni.

c)  M it érdemes program ozni? (8).
H a  erre a  kérdésre általánosságban akarunk  válaszolni, 

akkor igen röviden az alábbi felsorolást adha tjuk :

— alapvető  tá rg y ak a t vagy tananyagrószeket, am e
lyen a  hallgató lépésről-lépésre végighaladva szinte 
kényszerítve van a  legapróbb részletproblém ák 
feltárására és begyakorlására,

— úgynevezett a lárendelt ism ereteket, am elyeknek 
tudása  lényeges, de o k ta tására  nincs idő (ilyen pl. 
a logarléc kezelése),

—  alapvető  ism eretek begyakorlására szolgáló fel
ad a to k a t és méréseket,

— olyan tananyagrészeket, am elyeknek feldolgozása 
a  meglevő ism eretek alap ján , o tthon i m unka kere
tében könnyen m egvalósítható. Ezzel hasznos időt 
szabadítunk fel a tanórából a  nehezebb tan an y ag 
részek feldolgozására.

K észíthetünk ezeken kívül kiegyenlítő program okat 
az e lm aradott hallgatók szám ára és gazdagító program o
k a t a kiválóak részére.

M int m ár ezen felsorolásból is lá tható , vélem ényünk 
szerint különbséget lehet és kell is tenn i tan term i foglal
kozásra és o tthon i m unkára  szán t program ok között. 
A do tt anyagrész program szerinti feldolgozása lénye
gesen több  idő t igényel, m in t annak  előadáson tö rténő 
elm ondása. Az általános és középfokú ok ta tásban  a  k é r
dés ilyen form ában nem  m erül fel. Az óraszám okat eleve 
úgy á llap ítják  meg, hogy jusson idő a  számonkérésre, új 
anyag  közlésére, begyakorlásra, ism étlésre egyarán t 
am ely m ár elegendő a  program  feldolgozására. Az egye
tem i o k ta tás  fesz íte tt óraterve a  legtöbb esetben a  ta n 
anyag elm ondására sem elég, nem hogy begyakorlásra 
vagy program ozott feldolgozásra. A  tan te rm i feldolgo
zásra szán t program oknak nagyobb logikai lépéseket 
engedhetnek meg. A ta n á r  a program ozott órákon teljes 
idejét a  tanu lók  egyéni segítésére fo rd íthatja , így opera
tívan  tu d ja  irány ítan i m unkájukat.

Néhány új oktatási kísérlet eredményei
A program ozott o k ta tás  elm életének tanulm ányozása, 
a program ozott ok ta tásban  rejlő előnyök hasznosításá
hoz fűződő érdekek ha tásá ra  program ozási kísérleteket 
kezdtünk a  debreceni K ossuth  Lajos Tudom ányegyetem  
A lkalm azott F izikai Tanszékén. A kísérlet tárgyáu l a  I I I .  
éves kém ia-fizika szakos hallgatók részére előírt „G ya
korlati elektrom osságtan és elektronika” , illetve a  hozzá 
kapcsolódó „F izikai laboratórium i gyakorla tok” c. t á r 
gyakat vá lasz to ttuk  megfelelő átcsoportosítás és össze
kapcsolás u tán . Az így k ia lak íto tt tá rgykör bő lehetőséget 
n y ú jto tt új anyag közlő, ismétlő, feladatm egoldó, kísér- 
lezető, valam in t mérési gyakorla tokat ta rtalm azó  tan- 
anyagrészek program ozására. A kísérletek során a  lineá
ris programozási m ódszert alkalm aztuk.

A  m ég folyam atban levő kísérletek céljait az alábbiak
ban foglalhatjuk  össze:

1. Egyes tém akörök program ozásán keresztül tap asz
ta la to k a t gyűjteni:

a )  a  program írás technikájának  részletkérdéseiről;
b )  hogyan lehet a  hagyom ányos és program ozott o k ta 

tá s t összehangolni;
c) a  program ozott tan term i órákon és gyakorlatokon 

a program ok eredményességének, a  hallgatók m unkájának  
és m agata rtásának  megfigyelésével és elemzésével a d a 
to k a t gyűjten i hatékonyabb  program ok írásához;

d )  megfigyeléseket végezni a ta n á r  segítő és esetleg 
irányító  szerepének tisztázásához.

2. Összeállítani és kipróbálni olyan kísérleti gyakorlat- 
sorozatot, am ely a  program ozott ok ta tás i rendszerbe 
beépíthető, azzal szerves egységet alko tva, az elméleti 
anyag feldolgozásával együ tt végezhető. Ezen belül a 
gyakorlatok az alábbi szem pontok szerin t osztályoz
hatók :

a )  alapvető  elemi m érések a  felhasználásra kerülő 
m űszerek kezeléséhez, a  specifikációi megismeréséhez, az 
elemi kapcsolási készség kialakításához;

b)  összetettebb mérési és kapcsolástechnikai feladatok 
(hídkapcsolások, négypólusok) fizikai jellemzők m eghatá
rozásához;

c) elektronikus alapelem ek (diódák, elektroncsövek, 
tranzisztorok) bemérése, fokozatos á ttérés a  kapcsolási 
panelek használatára;
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d )  panelekből felép íte tt elektronikus kapcsolások 
vizsgálata.

Meg kell em lítenünk, hogy a  gyakorlatok szorosan egy
m ásra épülnek. Az egyes gyakorlatokon m ért értékek 
felhasználásra kerülnek a  későbbiek folyam án, a szám o
lási és mérési gyakorlatok kiindulási alap jáu l szolgálnak.

A gyakorlatok egy részénél nem  csupán a  meglevő 
ism eretek begyakorlása, alkalm azási készségek és já r ta s 
ságok megszerzése lehet a eél. F eladatu l tűzhetjük  ki a 
mérési eredm ények értékelése a lap ján  célszerűbb mérési 
eljárás k ia lak ításá t, esetleg új, eddig nem  ta n u lt fizikai 
törvények „felfedezését” ; önálló m egfogalm azását.

3. Feladatm egoldásokhoz és gyakorlatokhoz algorit
m usok készítése és kipróbálása. I t t  m ár lehetőség nyílik 
egy feladat, vagy gyakorla t megoldási algoritm usának 
bem utatására , az egyes algoritm usok összehasonlítására 
s a  legcélszerűbb megoldás tuda to s kiválasztására.

Eddigi tapasz ta la ta ink  szerint a  hallgatók körében 
népszerű a  program ozási kísérlet. In tenz ív , folyam atos 
tanu lásra  készteti őket s egészséges tanu lm ány i verseny- 
szellem alakul ki közöttük. H allgatóink közül többen fel
ism erték a  program ozott o k ta tás  k ih a tásá t későbbi t a 
nári m unkájukra  is, egyre ú jabb  és ú jabb  részek p rogra
m ozását kérik.

P éldaként m ellékelünk egy középiskolai gyakorlatokon 
is jól felhasználható, k itö ltö tt program lapot. (Az egyes 
sorok végén lá th a tó  [ ]-be helyezett szám ok a  válasz 
sorszám át ad ják  meg, am elyeket a  feladatlapokhoz csa
to lt m egoldásokat ta rtalm azó  lapon ta lá lh a t meg a 
tanuló). A  tanuló  válaszait i t t  dő lt betűkkel ír tu k  be a 
megfelelő helyekre.

Ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Eszközök: 2 db Univó gy. sz.: lo8926; gy. sz.: 770887, 

zseblám patelep, ism eretlen ellenállás sz.: 12 
U niveka gy. sz.: 55967

2.1. Ohm törvénye alap ján  az ellenállás egyenesen 
arányos a  ra jta  fellépő feszültségeséssel és fo rd ítva a rá 
nyos a ra jta  átfolyó áram m al. A kapcsolási váz la to t — 
ideális m érőm űszereket feltételezve — az 1. áb ra  m u 
ta tja .

2.2. Á llítsa össze a  kapcsolást az U nivók felhasználá
sával és végezze el a  m érést.

=  1,4 ■ 1 0 -3 A  U1 =  4 V R  =  2570 ohm

Az am perm érő m éréshatára: 6 mA 
a  voltm érő m éréshatára: 6 V.

2.3. Mérje meg az ellenállás értéké t U nivekával is az 
előbbi gyakorla tnak megfelelően (azaz az U nivekát ohm 
m érőként használva). R ' =  5600 ohm.

2.4. H asonlítsa össze R  és R ' értékét; írja  fel, m it 
tapasztal:

A z Univekával mért ellenállásérték jóval nagyobb mint 
az előbbi méréssel nyert. Ellenőrizze mérési eredm ényét a 
tanárná l levő táb láza t felhasználásával: R x =  5,5 kohm.

2.5. L átha tó , hogy az 1. áb ra szerinti elrendezéssel 
m ért ellenállásérték sokkal kisebb m in t az U nivekával 
m ért, te h á t az így k ap o tt R  nem  egyezik meg az ism eret
len ellenállás értékével. Keressük meg a hi lm okát. M int 
m ár tu d ja , a  voltm érőnek is van belsőellenállása, R jy  
R ajzolja be ezt az ellenállást is az 1. ábrába, a  voltm érő
vel sorosan kapcsolva.

2.6. A  voltm érő á lta l m u ta to tt  feszültségórték a r á 
nyos a  belső ellenálláson átfolyó áramerősséggel.

2.7. Je lö ljük  ezt / M-el, am elynek értéke

1M — U
«tv ;

2.8. Az l ix ellenálláson is átfolyó áram

[5]

2.9. Az áram m érővel m ért I érték  te h á t

I  — Im +  «X- [2]
2.10. Az Rx. ellenállás m eghatározásához azonban 

szükséges az
I x [7]

áram erősség; fejezze ki ezt az előbbi egyenletből:

I x =  I  — I M.

Behelyettesítve 2.7-ből I M értékét

I y  =  I

j. v

u
R ,bV

U

1- 2-
[i]

RíbV

2.11. Az a d o tt m éréshatáron a m űszer ada ttáb láza ta  
alap ján  R bV — 6 kohm , valam in t a  2.2 po n t mérési 
eredm ényeit felhasználva R x — 5480 ohm,

am ely m ár jól megegyezik az U nivekával m ért é rté k 
kel.

2.12. Milyen legyen I M és I x viszonya, hogy I  köz
vetlen felhasználásával Rx-to jó eredm ényt kapjon:

IM ^  [4]
2.13. E nnek eléréséhez a  m űszer belső ellenállása 

és az ism eretlen ellenállás közö tt m ilyen kapcsolatnak 
kell fennállnia?

RbV ^  R x - [ 9 ]

2. ábra

Teljesült-e ez a  feltétel a  mérés folyam án ? Igen — nem.
2.14. R ajzolja fel, hogyan kellene a  kapcsolást á t 

alakítani, hogy az am perm érő csak az i?x-en átfolyó 
áram ot mérje. I t t  vegye m ár eleve figyelembe az am per
mérő R bA belső ellenállását. (2. ábra.)

2.15. M ekkora lesz ebben a  kapcsolásban az Rx-1 ta r 
talm azó ág eredő ellenállása?

«e  =  «x  +  «bA- 
F elírva Ohm törvényét:

~j~ — «x  +  «bA’
am elyből

« x =  -  « b A  ■ t8 ]

2.16. K apcsolja össze, végezze el a  m érést:
Uz =  4,3 V; I z = 0,68 ■ 10~3 A;
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az am perm érő m éréshatára 1,2 mA, R bA =  850 ohm, 
am elyek felhasználásával Rx =  5470 ohm. Ez jól m eg
közelíti az előbbiekben szám olt értéket.

2.17. H ogyan kell ebben a kapcsolásban RbA és Rx 
viszonyának alakulnia, hogy U2 és I„ felhasználásával, 
RbA ism erete nélkül is közelítőleg jó eredm ényt k ap 
junk:

RbA <z Rx. [6]

2.18. H a  viszont az előbbi feltétel teljesül akkor az 
am perm érőn a feszültségesés (UA) és az ellenálláson 
fellépő feszültségesés (Ux) közötti viszony

Ux g> U A, L10]

te h á t

Ut -  ux.

Vizsgálja meg, teljesül-e ez a  feltétel: igen — nem .
2.19. A 2.13. és 2.17. pontok eredm ényeinek figye

lembevételével határozza meg és indokolja, hogy nagy, 
illetve kis ellenállások mérésére m elyik eljárást célszerű 
alkalm azni:

K is  ellenállások mérésére az első módszert alkalmazom, 
mert a voltmérőn átfolyó áram sokkal kisebb lesz, mint az 
ellenálláson átfolyó, ezért I  ^  I x. Nagy ellenállás mérésére 
a második módszert alkalmazom, mert az ampermérő kicsi 
ellenállása miatt a rajta fellépő feszültségesés is kicsi lesz, 
ezért U <=*i Ux.

EGYESÜLETI ÉLET

M int a  F izikai Szemle korábbi szám aiban m ár beszámol
tunk , az elm últ évben, szeptem ber 26-án lényegében 
m egalakult az E urópai F izikai Társaság Genf székhellyel 
és G. B em ardini professzorral m in t elnökkel. Az ideig
lenes vezetőség úgy határozo tt, hogy a T ársu la t első 
ünnepélyes közgyűlését tudom ányos ülésszakkal egybe
kötve Firenzében 1969 április 8 és 12 között fogja m eg
ta rtan i.

A felbecsülhetetlen értékű  műkincsek és műemlékek 
városa, am elyen az 1966-os árvíznek m ár nyom ai sem 
lá thatók , 850-nél több  fizikust lá to tt te h á t vendégül a 
húsvétot követő héten. Ez a  nagyszám ú, különböző é le t
korú fizikus huszonkét ország nem zeti fizikai tá rsu la tá t, 
akadém iáját, illetve egyéb intézm ényét képviselte.

H a  F irenzét elsősorban m űvészettörténeti értékei 
m ia tt keresik is fel a világ m inden tá já ró l és h a  ta lán  
első p illanatra meglepő volt a  Palazzo Vecchio csodálatos 
freskókkal d ísz íte tt Cinquecento term ében és többi, 
hasonlóan díszes helyiségeiben, valam in t a  Medici 
R iccardi palo tában  ennyi fizikust lá tn i, mégis úgy gon
doljuk, hogy Firenze városa m éltán lá tta  együ tt első 
alkalom m al E urópa fizikusait, hiszen Galilei, a  m odern 
fizika alap ító ja  i t t  élte le életének nagy részét és a 
közeli Arcetri-ben a lk o tta  meg élete főm ű vé t a  szabad
esésről, i t t  é lt Torricelli és Viviani és i t t  a laku lt E u ró p á
ban az első fizikai társulat, az Accademia del Cimento.

Az ünnepi alakuló ülés lényegében k é t nagyobb rész
ből állt, a  közgyűlésből és a  régi és új vezetőség az t 
megelőző, illetve követő tanácskozásaiból. A m ásik részt 
a lk o tta  az első közgyűlés tiszteletére rendezett repre
zen ta tív  tudom ányos ülésszak.

Megjegyzés: az utolsó pon tra  a d o tt válaszokat m ár 
közösen lehet kiértékelni a  tan árra l — am inek során mód 
nyílik a  mérés közben felm erült összes részletproblém a 
megbeszélésére is.
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europhysics
Szigeti György 
Kovács István
M. Zemplén Jolán

A közgyűlés és a szervezési kérdések. Az ideiglenes 
V égrehajtó B izottság április 8-án elfogadta a közgyűlés 
napirendjét. E lfogadta az eddig je lentkezett új tagokat 
és m egv ita tta  a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket, 
am elyeket a  közgyűlés elé kell terjeszteni.

Az április 9-i közgyűlésen, am elyen szavazati joggal 
az egyes országok testü letéinek delegátusai, valam int a 
m ár m egválaszto tt egyéni tagok  ve ttek  részt, G. Ber- 
nardini elnök beszám olt az 1968 szeptem ber 26. ó ta  
lezajlo tt eseményekről: a  m ár em líte tt 22 ország m ellett 
445 egyéni tago t ta r to tta k  nyilván (ezek szám a azóta 
nyilván lényegesen em elkedett).

A továbbiakban  L. Jansen  a  titkárság  m unkájáról 
szám olt be, különösen kiemelve Mrs. L . E tienne-Amberg 
ügyvezető titk á r  áldozatos m unkáját, aki a  folyó ügyek 
intézése m ellett a  hatalm as m éretű  firenzei konferencia 
szervezését is vezette. L. Cohen pénztáros a  nem  éppen 
rózsás pénzügyi helyzetet ism ertette, de kifejezte az t 
a  rem ényét, hogy az ezután  m eghatározandó módon 
válasz to tt pártoló tagok  (associated members) olyan 
anyagi segítséget fognak nyú jtan i, am ely a jelenleg 
m utatkozó deficitet e ltün te ti.

A közgyűlés elfogadta a  m ár kidolgozott a lapszabá
lyokat és az E . R udberg  á lta l e lő terjesztett ügyrend 
tervezetét (by-laws) a  tanács hatáskörébe u ta lta . J .  de 
Boer a fizikai folyóiratok, G. H . S tattfo rd  a rendez
vények koordinálásáról szám olt be.* Az utolsó napirendi

*de Boer beszám olóját a F izikai Szemle 6. szám á
ban közöltük.

AZ EURÓPAI FIZIKAI TÁRSASÁG ALAKULÓ ÜLÉSE 
FIRENZE, ÁPRILIS 8—12
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pont az egyéni tagok á lta l delegálható 5 tanácstag  m eg
választása volt. Ezek:

G. Bernardini (Olaszország, Pisa)
L. H rivnak (Csehszlovákia, Zsolna)
L. Jansen  (Svájc, Genf)
A. K astler (Franciaország, Párizs)
V. F . W eisskopf (azelőtt CER N, m iost USA, Cam b

ridge)
Az első tanácsülés az alapszabályok szerinti össze

tételben (az egyes nem zeti testü letek  a  taglétszám oknak 
megfelelő delegátust választo ttak  és küldtek  a tanácsba) 
április 11-én ü lt össze. M agyarországot Szigeti György 
és Kovács István , az E ötvös L oránd Fizikai T ársulat 
elnöke, illetve fő titká ra  képviselte.

A tanács a  közgyűlésen elhangzott javasla tokat lénye
gében elfogadta, de fen n ta rto tta  a  további m ódosítások 
lehetőségét, am elyeket a  következő júliusi ülés elé u ta lt. 
Ide ta rto z ik  a végleges ügyrend, a pártoló tagság, a 
fizikai folyóiratok és végül szakosztályok alak ításának  
kérdése.

Végül titkos szavazással m egválaszto tta a  tanács az 
elnökséget és a  végrehajtó bizottságot.

Elnök: G. B ernardini (Olaszország)
Alelnök: E . R udberg  (Svédország)
Titkár: L. Jansen  (Svájc)
Segédtitkár (vice secretary) F . Janouch  (Csehszlovákia) 
Pénztáros: C. Cohen (Anglia)
Helyettes pénztáros: G. J .  Bánó (Svájc)

A végrehajtó bizottság tagjai:

L. A. Arcimovics (Szovjetunió)
H . Curien (Franciaország)
J . de Boer (Hollandia)
I. Slaus (Jugoszlávia)
G. Szigeti (Magyarország)
A tanács a következő 3 bizottságot kü ld te ki: 
ügyrendi bizottság elnöke E . R udberg  
publikációs bizottság elnöke J .  de Boer 
Konferencia szervező bizottság elnöke H. G. S tafford

A közgyűlésen és a  tudom ányos üléseken M agyarország
ból resztvettek  az E urópai F izikai T ársu la t eddig felvett 
egyéni tag ja i közül M átrainó Zemplén Jo lán , ezenkívül 
a F izikai T ársu la t a lu líro tt képviselői, ak iket a  T ársulat 
egyben a  tanács tag jaiu l is delegált.

A tudom ányos ülésen M agyarország részéről, m in t 
a  MTA küldöttei részt ve ttek  dr. Szalai Sándor akadé
mikus, dr. K ónya A lbert levelező tag , az Eötvös Loránd 
Tudom ányegyetem  m egbízásából dr. Nagy K ároly le
velező tag , az egyetem  rek tora és dr. Marx György 
egyetemi tanár. A B udapesti O rvostudom ányi Egyetem  
részéről dr. Turohányi György docens (akit az E urópai 
F izikai T ársu la t a publikációs b izottság  tag jává m egvá
laszto tt).

Ezenkívül még 20 fiatalabb m agyar fizikust firenzei 
tartózkodásuk a la t t  az olasz korm ány lá to tt  vendégül.

A  tudományos ülésszak. A rendezőségnek nem  volt 
könnyű feladata, am ikor korunk fizikájának egészét, 
valam int a fizika okta tásával, ipari kapcsolataival k a p 
csolatos problém ákat ó h a jto tta  egyetlen ülésszak kere
tében bem utatn i. E zért ad ták  az ülésszaknak a „The 
Grow th P oin ts o f Physics” címet, am it ta lán  ,,a fizika 
fejlődésének ugrópontja i” kifejezéssel lehetne — bár 
nem  tú l ta lálóan — lefordítani. Az előadandó anyag 
persze míg így is olyan nagy és szerteágazó, hogy ez az 
ülésszak tulajdonképpen több  fizikai konferenciát fog
la lt m agában, am elynek a  kere té t a  m egnyitó és záró
előadások ad ták . Ezen belül plenáris előadások és p á r
huzam os szekcióülések voltak.

Az előadók és előadások m egválasztásával mégis sike
rü lt érzékeltetni, milyen óriási terü leten  fejlődik korunk

fizikája, ugyanakkor azonban az eleinte különbözőknek 
te tsző  ágak m ennyi közös porblém át, érintkezési ponto t 
is tartalm aznak . íg y  asztronóm ia és szubnukleáris fizika, 
fúzió és interstelláris plazm afizika, szilárdtestfizika és 
molekuláris biológia stb.

Mindebből következik, hogy a tudom ányos ülésszak 
ism ertetésénél pillanatnyilag alig szorítkozhatunk többre, 
m in t felsorolásra, annál is inkább, m ert Alm aldi m ár 
m egjelent előadása m ellett, fordításban sorozatosan kö
zölni fogjuk az érdekesebbeket, m ivel a  tudom ányos ülés
szak egész anyaga rövidesen teljes terjedelm ében m eg
jelenik.

Plenáris ülések. F irenze polgárm esterének, m ajd  az 
Egyetem  rek torának  üdvözlő szavai u tán  V. F. W eisskopf 
a X X . század európai fizikáját ism ertette. Ez az egészen 
„ragyogó élm ény” -t jelentő felfedezés-sor gyökeresen 
m egváltozta tta  fizikai szemléletet. A valóban ragyogó 
összefoglaló ism ertetést az előadó kétirányú  kritikával 
zá rta : az elméleti fizika fejlődése nem  ta r to tt  lépést a 
kísérleti eredményekkel és nem  kielégítő a  fizika társa
dalmi szerepének elismerése, bár szerinte a  Pugwash 
konferenciák, rendezése, a  C ER N  szerepe és — nem  
utolsó sorban — az E PS  m egalakulása b iztató  jelenségek.

P . MS. B lackett professzor személyes emlékeivel szí
nezett előadást ta r to t t  a Cavendish Laboratorium  tö r 
ténetéről.

A ké t m egnyitó előadás u tán  időrendben a következő 
tém ákról hangzottak  még el plenáris előadások: Pulzárok 
(A. Hewish, Cambridge) (megjelent: F izikai Szemle 19G9, 
10) a  szerző és m unkatársai voltak  a  Mindenség e re jté 
lyes időjelzőinek felfedezői. — A nagyenergiák fiziká
jának  irányzata it L. Van Hove (CERN) és T. D. Lee 
(Gern, illetve Columbia) ism ertették. Az u tóbbi évek nagy 
előrehaladást hoztak (ellentétben W eisskopf kritikájával) 
az elméleti fizikában a  hadronok jellegzetességeinek m eg
ismerésében.

A szilárdtestfizika terü letére vezete tt N . F . M ott 
(Cambridge) E lektronok kristályos és nem  kristályos 
anyagokban cím ű előadása. A tém akör tö rténetének  
vázolása u tán  ism ertette  a jelenleg elfogadott modelle
ke t és u ta lt a  legújabb felfedezésekre, m in t például bizo
nyos körülm ények és előkezelés u tán  félvezetők m ódjára 
viselkedő üvegekre.

J .  M. W inter (Saclay) „Többszörös kvan tum átm ene
te k ” címmel arról beszélt, mi tö rtén ik , h a  egy atom os 
vagy m olekuláris szerkezetet erős rádiófrekvenciás terek, 
vagy lazersugaraktól származó intenzív fényhatásoknak 
teszünk  ki.

M. F . P eru tz (Cambridge) biológiai katalizátorok  a to 
mos szerkezetéről, U. W. Sciama (Cambridge) a kozm o
lógiai megfigyelések újjáéledéséről beszélt.

Szekcióülések.

A plenáris előadásokon kívül a  következő szekciókban 
hangzottak  el rendkívül érdekes és m agasszínvonalú 
előadások: a) Asztrónóm ia, asztrofizika, kozmológia és 
relativitáselm élet, b) Magfizika és elemi részek fizikája.
c) A sűrűbb anyagok (folyadékok és szilárd testek) fizi
kája. d) A tom-, molekula- és plazm a fizika, e) K v an tu m 
elektrodinam ika és optika.

Úgy érezzük ez a puszta felsorolás is érzékelteti, hogy 
m ennyire nehéz korunk fizikájáról még csak rövid ke
resztm etszetet is adni. A záróülés előadásai rendkívül 
élesen m u ta tta k  rá: m it je len t ennek a  hatalm as, de vég
sőkig még ki nem  m unkált terü letnek  nem csak a bem u
ta tása , hanem  alkalm azása és elsajátítása is. H . G. B. 
Casimir (Eindhoven) „F izika és ipar” kapcsolatáról 
beszélve grafikonokon szem léltette tudom ány és technika 
érdekesen összefonódó kapcsolatát, míg Amaldi profesz- 
szornak a fizika ok tatásáról szóló beszám olóját olvasóink 
a 7. szám ban m ár olvashatták .

346



IX. ELMÉLETI FIZIKAI NYÁRI ISKOLA, VISEGRÁD

Az E ötvös L oránd F izikai T ársu la t 1969. m ájus 21 és 
június 3. között Visegrádon ta r to tta  a IX . E lm életi 
F izikai N yári iskolát.

Az iskola tém ája a  Réggé pólusok elmélete volt. 
A korábbi iskoláktól eltérően az idei hangsúlyozottabban 
tanuló  jellegű volt. A cél a részecskefizika egy speciális 
fejezetének részletesebb tanulm ányozása ill. elsajátítása 
volt. E nnek megfelelően az előadások vezérfonalául a 
tém ával foglalkozó egyik legújabb m onográfia P. D. 13. 
Collins és E . J .  Squires: „Réggé Poles in Partiele Physics” 
(Springer-Verlag 1968.) című könyve szolgált. A könyv 
anyagának áttanulm ányozása és kiegészítése m ellett 
sor kerü lt a  legújabb eredm ények ism ertetésére is.

A tavaly i iskola tapasz ta la ta i alap ján  idén viszonylag 
kevesebb, nap i 4 óra előadás volt csak. E  m elle tt napi 
2 ó rá t szán tunk  közös diszkusszióra, az előadások kiegé
szítésére. Az előadók és résztvevők lelkes m unkája 
következtében valóban hasznos diszkussziók alakultak  
ki, s a  közös diszkussziók m ellett az egyéni problém a 
megbeszélések is jelentősek voltak. Ily  módon véleményem 
szerint az iskola célkitűzését sikerült elérni, a résztvevők 
az ad o tt tém ában  egy közös tudás anyagra te tte k  szert, 
m ely a k u ta tó  m unkát is bizonyára elősegíti. Az iskolán

KÖNYVSZEMLE

MÜLLER ANTAL:
KVANTUMMECHANIKA ÉS FIZIKAI VILÁGKÉP
(Akadém iai K iadó, 1967)
A szerző a  kvantum m echanika fogalom rendszerének 
olyan in terpretálására törekszik, am ely részint lehetővé 
teszi a fontosabb filozófiai kategóriák term észettudom á
nyos ta rta lm án ak  korszerű m egfogalmazását, részint 
m aradéktalanul figyelembe veszi a  m ikrofizikai megisme
rés során k ia lakult új ism eretelm életi szituációt. B ár a 
filozófiai kategóriák nem  csupán term észettudom ányos, 
hanem  társadalom tudom ányi m ozzanatokat is ta rta lm az
nak, és így pusztán  a term észettudom ányokra tám asz
kodva teljes filozófiai általánosságban nem  fejthetők ki, 
egy olyan speciális, de alapvető problém a tárgyalása, 
m in t a  kvantum m echanika elveinek filozófiai ta rta lm a, 
rendkívül hasznos filozófiai szem pontból is, hiszen a  tu d o 
m ány tö rténe t tanulsága szerint az egyes korok fizikai 
ism eretei m indig lényegesen befolyásolták a  kor filozó
f iá já t és világnézetét. A hazai könyvpiacon az u tóbbi 
időben számos, a  legkülönbözőbb világnézeti alapon álló 
neves szerző m unkája je len t meg, akik  sok oldalról — 
többnyire a  tö rtén e ti fejlődés tükrében — közelítették, 
ill. v ilág íto tták  meg a  m ikrofizikai vizsgálatok során fel
m erült ism eretelm életi problém ákat. íg y  a  kívülálló 
olvasóban könnyen k ia laku lhato tt az a  nézet, hogy m aguk 
a  vezető fizikusok sem tisz táz ták  még az alapvető kérdé
seket. Pedig a  kvantum m echanika ism eretelm életi p rob 
lém áinak a  v izsgálata az elmélet kb. negyvenéves fej
lődése, de különösen az u tóbbi évtized a la tt  jobban 
le tisztu lt, m in t az ezekből a kiadványokból k itűnik. 
Öröm ünkre szolgál te h á t, hogy a  szerző — alapos szak- 
tudom ányi ism eretekről is bizonyságot téve — végre 
Fock szovjet fizikus (a kvantum m echanika egyik ú ttö rő 
je) nézeteit is közkinccsé teszi a  hazai olvasóknak, és 
elemzése során e fizikuskörökben eléggé népszerű néze
tekből kiindulva, figyelemre m éltó m egállapításokat 
is tesz.

Röviden ism ertetve a  m ikrofizikai megismerés fejlő
dését, először is a klasszikus fizikai szemléleti mód kor
lá tá ira  u ta l, am i m egfontolandó a fizikát alap- és közép
fokon ok ta tók  szám ára is, ha kellő fizikai nézőponttal 
k ívánják  felvértezni tan ítványaika t. Majd azoknak az

az idő rövidsége m ia tt néhány kérdés nem  szerepelt. 
Ezeknek megbeszélésére az E L T E  Elm életi F izikai T an 
székén ősztől kezdve szem inárium  sorozatot tervezünk.

Az iskolának idén ú jra  az E L T E  visegrádi üdülője 
n y ú jto tt kellemes o tth o n t, m elyért az Eötvös Loránd 
Tudom ányegyetem et külön köszönet illeti.

A I X . Magyar Elméleti F izikai Iskola előadásai:

N agy K ároly: Megnyitó.
K u ti Gyula: Az 8 m átrix .
N iederm ayer Ferenc: Parciális hullám  analízis és 

Réggé pólusok.
Gálfi László: Réggé pólusok és M andelstam  előállítás. 
N agy T ibor—Perjés Zoltán: Spin.
Ősikor Ferenc: A .7 sík szingularitásai.
Póesik György: Perturbációszám ítás és részecskefizika. 
K unszt Zoltán —Sebestyén Ákos: A kísérleti helyzet 

áttekintése.
M ontvay István : Réggé pólusok és keresztezési szim 

m etria (Veneziano model).
M arx György: Zárszó.

Cs. F .

elgondolásait vázolja, akik többé-kevésbé m aterialista 
nézőponttól ösztönözve a  m echanisztikus szemléleti 
m óddal kísérelték meg összeegyeztetni az újabb eredm é
nyeket. Helyesen teszi a  szerző, hogy világosan rám u ta t e 
próbálkozások kudarcának  az okaira. Amikor az ortodox 
koppenhágai iskola nézeteivel foglalkozik, nem  csupán a 
szélsőséges elburjánzásait kritizálja, am in t az régebben 
szokásban volt, hanem  Fock nyom án rám u ta t pl. a  komp- 
lem entaritási elv szaktudom ányi gyökerére is. A to v á b 
biakban — v itába  szállva néhány külföldi és hazai szerző 
állásfoglalásával — a kvantum m echanika kauzális s tru k 
tú rá já t elemzi, m ajd rá té r a  Fock-féle interpretációra. 
Igen érdekesek a véletlen kölcsönhatások lényegével, a 
klasszikus fizikai és a  kvantum fizikai valószínűségi 
leírási mód közös, ill. különböző vonásaival, valam in t a 
potenciálisan lehetséges és a m egvalósult viszonyával 
foglalkozó fejezetek. Á szerző sa já t vizsgálataiban gyö
kereznek a m ikrofizikai kölcsönhatásokkal foglalkozó 
fejezetek. „A ” , ,,B” és ,,C” típusú  kölcsönhatásokat 
értelm ez, am elyek rendre a m ikroobjektum  milyenségét, a 
környezet h a tásá t, ill. a  mérési behatást határozzák  meg, 
m ajd ezeket kiegészíti a  ,,D ” típusú  kölcsönhatással, 
am ely a m ikroobjektum ok szám át és minőségét az elemi- 
rész-fizika szintjén a lak ítja  ki. Az utolsó fejezetek a 
kvantum m echanikai mérések ism eretelm életi kérdéseit 
tag lalják  kellő szakszerűséggel és figyelemrem éltó igé
nyességgel.

A m ikor az em ber egy ilyen ta rta lm as és gondolatéb
resztő m űvet olvas, az további m eggondolásokra ösztö
nöz, és úgy érzi, hogy egy-egy kérdésben szívesen v itába 
szállna a szerzővel. O lykor lényegtelenebb részletkérdés
ben, olykor kifejezésmódban, am i term inológiai kérdé
sekkel lehet kapcsolatban, vagy éppen gondolkodásmód
ban, ill. olyan kérdésekben, am elyek nincsenek, ill. 
kevésbé vannak érintve a m űben. Ezek — a recenzió 
író jának véleménye szerint — m ost nem  olyan jellegűek, 
am elyek csökkentenék az elő ttünk  fekvő könyvecske 
érdem eit, ezért nem  kívánjuk részletezni, őket. Csu
pán egyetlen szemléletmódbeli különbségre m u ta tu n k  rá, 
hogy további elemzésre ösztönözzük a  szerzőt. Sajnáljuk, 
hogy ő olyan élesen elhatárolja a  kvantum m echanikai és 
az elemirészfizikai szemléleti m ódot. A bban igaza van, 
hogy a mikrofizika e k é t érdekes fejezetében lényegesen
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különböző kölcsönhatások dom inálnak, am elyek külön
böző szin te t határoznak  meg a  megismerésben. É s az is 
igaz, hogy a szerző is elismeri, hogy az u tóbb it az előbbi 
szintjéről kiindulva kell megközelíteni, és feltárni. Mégis 
úgy tűn ik , hogy a  kvantum m echanikai többtestproblém a 
modern elméletével tárgyalható  jelenségek, am elyek még a 
kvantum m echanikai szinthez ta rtoznak , olyan szemléleti 
m ódot sugallnak, am ely a  kvézi-részecskék fogalm ával, a 
változó kom ponensű rendszerek (fázisátalakulások) tö r 
vényszerűségeinek a  vizsgálatával és értelmezésével 
részint közel állnak az elemirész-fizikai szint fogalom alko
tásához, részint pedig olyan fizikai rendszerek létezésére 
u ta lnak , (szupra-vezető fémek, szuperfolyékony rend
szerek), am elyek szorosabban összekapcsolják a  m akro- 
és m ikrofizikát, m in t a rra  korábban gondolni lehete tt 
volna. A ta rta lm as és sok újdonságot tartalm azó , ta n u l
ságos és igen hasznos m űvet melegen a jáljuk  a fizika 
ism eretelméleti kérdései irán t érdeklődő olvasóinknak, és 
távolról sem kívánjuk  felróni a  szerzőnek, hogy m ég az 
em líte tt kérdéseket is nem  tárgyalta . Csak azért em líte t
tü k  meg, hogy e kérdések m élyebb elemzésének a  szük
ségességére is felhívjuk a figyelm et, hiszen e fogalm irend
szerben kibontakozó, ún. „fizikai részecske” fogalma, 
szemben a  klasszikus örökségtől terhes, ún. „csupasz 
részecske” fogalm ával, szervesen hozzátartozik a  m odern 
fizika á lta l k ia lak íto tt szemléleti módhoz, és számos 
v ita to tt  kérdést új m egvilágításba helyezhet. Szeretnénk 
remélni, hogy a szerző tollából eme kérdések ism eretel
m életi elemzését is olvasni fogjuk, m ert úgy véljük, hogy 
mindez jól összeegyeztethető a  szerző kölcsönhatási 
típusokra épülő gondolkodásm ódjával.

H. J .

KIS FIZIKUSOK

Kicsik. 12—13 —14 évesek. Érdeklődésük a  fizika felé 
fordul. B a rá ti társaságban , egym ásra ta lálva, szakava
to t t  kezek irányítása a la tt  im m ár három  éve tevékeny
kednek. K orán, és szinte hobbyból, a  rejtvériyfejtők 
izgalm ánál nagyobb izgalommal fejtegetik a  term észet 
titk a it, ism erkednek a term észettudom ányos és technikai 
gondolkodás logikájával, módszereivel. Minden nagy  fel
fedezést egy korábbi, kisebb felfedezés előz meg. É s i t t  
ilyen, korábbi, kisebb felfedezések születnek. H ogy ki 
m eddig ju t  el a felfedezések lépcsősorán, az m ost nem  
lényeges. Sokan bizonyára a  legfelső régiókig is elju tnak 
m ajd. Azonban aki végigjár néhányat e lépcsőfokok 
közül, vagy csak egyáltalán m egtanult já rn i ra jtuk , 
örök életében gazdagabb lesz egy képességgel, am ely 
— sok m ás ism erettel és képességgel együ tt — segíti 
m egérteni, jól m egérteni az t a  világot, am elyben él. E z t 
a célt tűzik  m aguk elé az iskolák is. De sokkal nagyobb 
lehetőségek tá ra in ak  az iskolai kereteknél kötetlenebb 
tevékenység elé.

E bben a lehetőségben részesülnek a K is F izikusok 
B ará ti K örének tagjai. A Kis m atem atikusok B ará ti 
Köréhez hasonló célkitűzéssel h ív ta  életre három  éve a 
Tudom ányos Ism eretterjesztő T ársu la t B udapesti Szer
vezetének Fizikai Szakosztálya ezt a  szervezett irány í
tással m űködő K ört, am elybe a  hetedik  és nyolcadik 
osztályos általános iskolai tanulók, valam int a közép
iskolák első osztályaiba járók  vehetnek részt, részben 
az iskolai tanulm ányok megerősítése, m élyebb megértése, 
részben a  fizikai tanulm ányok töretlen  fo ly tatása, rész
ben a  tehetségek továbbfejlesztése céljából.

A 7-ik és 8-ik osztályosok együ tt alko tnak  egy „kezdő” 
csoportot, és külön dolgoznak az I. gim nazisták. A haladó 
csoport m ár tovább  merészkedik, az általános iskolai 
ism ereteken tú l, több  m atem atikát igénylő, elvontabb, 
érdekes m ozgástani problém ákat is m egostrom olnak.

A lelkes m unkán  keresztül nem csak szórakozva fog
lalkoznak nagyon kom oly dolokkal, hanem  egyben 
előkészítik a  problem atikusabb gim názium i fizikatanul
m ányaikat, ahol a  gyakorlati alkalm azás, a  feladatm eg
oldó készség kifejlesztése szokta az egyik legnagyobb

gondot okozni tanulóknak, tan árn ak  egyarán t az évek 
során.

A T IT  B udapesti Szervezete á ltal lé trehozott B ará ti 
K örnek az elm últ évben 200 tag ja  volt. Mérésekkel, 
laboratórium i m unkával nem  foglalkoztak — ennek hely 
és felszereltség h iánya az oka —, azonban remélhető, 
hogy a  jövőben ez a  lehetőség is m egnyílik m ajd.

A szakszerű, érdekes m unka egy alapvető  könyvre 
tám aszkodik, am ely kivételes e tárgyban . Ez a  kis m ű 
ugyancsak a  T IT  B udapesti Szervezetének Fizikai Szak
osztálya gondozásában jelent meg: K is  Fizikusok Példa
tára. Vermes Miklós K ossuth-díjas ta n á r  m unkája. E rről 
a könyvecskéről kissé bővebben kell szólnunk.

A K is  Fizikusok Példatára 600 megoldandó feladato t 
ta rta lm az, közli a  helyes m egoldásokat, ahol lényeges, 
o t t  a gondolatm enetre is u ta l. Minden új feladattípus 
e lő tt néhány részletes m intam egoldást ad , am ely alap ján  
ak á r az önállóan dolgozó tanuló  is el tu d  indulni. A könyv 
a  Kis Fizikusok B ará ti Köre három  éve folyó m unkájának 
segédkönyve. Felöleli az egész program ot és szorosan 
csatlakozik az általános iskolához. Gyakorló és ún. 
„gondolkoztató” feladatok váltják  benne egym ást. Egyik 
nagy erénye, hogy m egm utatja , hogyan lehet kis m a te 
m atika i apparátussal kom oly feladatokat megoldani. 
Igen változatos, ötletes, sok fantáziával m egírt — és a 
fan táziá t alaposan megmozgató, érdeklődést felébresztő 
felad a tgy  ű j tem ény.

Aki először belelapoz, kétkedve lá tja  a  gim názium  
m ásodik, harm adik  és negyedik osztályában felhasznál
ható  példák ábráit, olvassa az onnan ismerős szövegeket, 
és csak a  gondosabb tanulm ányozás u tá n  jön rá, hogy 
ezek a  feladatok az előzőekből oly egyszerűen és vilá
gosan következnek, m egoldásuk oly term észetes, ahogyan 
csak egy „K is F izikus” lá th a tja  és o ldhatja  meg könnyű
szerrel a  feladatokon m egszerzett készségek alapján.

A könyv részei:

I. A testek  tulajdonságai. Rugalm asság
I I .  H ő tan

I I I .  F ény tan
IV. A súlypont
V. A nyom óerő és a nyom ás

V I. M ozgástan
V II. A m unka és a  teljesítm ény

V III. Az egyszerű gépek
IX . Az energia

X. Az elektrom os áram
X I. Megoldások

A didaktikusán is egym ásra épülő feladatok kitűnő 
vezérfonalat adnak  m inden pedagógus kezébe, és sok 
feladat szokatlanságánál, váratlanságánál fogva — még 
a  ru tinus fizikatanárokat is egy percre gondolkodóba 
ejtve — m egm utatja , hogyan lehet, hogyan kell érdeke
sen (és szisztem atikusan) haladni a fizikai problém a- 
megoldás ú tján .

Idézve a  könyv bevezetését, a  Szerző sa já t szavaival 
ad h a tju k  meg legpontosabban e program ot:

„E z t a p é ld a tá ra t örömmel tesszük m ind a  Kis F iziku
sok B ará ti K örének tagjai, m ind azok jelenlegi, illetve 
jövendő tanárainak  asztalára.

Ezzel a k ö te tte l elsősorban a  foglalkozásokat vezető 
pedagógusok m u n k á já t k íván juk  m egkönnyítani. R e 
m éljük, az i t t  szereplő 600 példából álló arzenál jó k i
indulási alapul szolgál szám ukra.

De aján ljuk  a  k ö te te t a  K is Fizikusok tag ja i és a  fizika 
irán t érdeklődő általános iskolásaink szám ára, hogy az 
ő képzettségi sz in tjüket figyelembe vevő példatár fel
ada ta in  gondolkodva is része lehessen a  sikerrel végzett 
m unka öröm ében.”

Sok, m agyar nyelven is m egjelent példatá r áll ren 
delkezésére az egyetem istáknak, a  középiskolásoknak, 
a  versenyzőknek, felvételizőknek, azonban a K is F iziku
sok példatára különleges helyet foglal el m indezek kö
zö tt, és ehhez a  ranghoz az ju tta tja ,  hogy m indeneknek 
a  kezdetén áll, a  tizenkét tizenhárom  évesek könyve, az 
első felfedezések, felismerések forrása. K ár, hogy a  könyv

348



könyvesboltokban nem  kapható , kizárólag a T IT  B uda
pesti Szervezetének Gazdasági O sztályán szerezhető be 
(Bp. V III . Múzeum u. 7.) A  könyv ára  15 F t.

A K is F izikusok m inden évben elkezdik m unkájukat. 
B aráti K örükbe jelentkezhet m indaz a  hetedik és nyol
cadik osztályos, valam in t első gim názium i korú tanuló, 
aki kedvet érez a  B ará ti K ör m unkája irán t. A jelentke
zés a  T IT  Bp-i Szervezetének F izikai Szakosztályán tö r 
ténik, ahol m inden bővebb felvilágosítást m egkapnak 
a  jelentkezők.

A F izikai Szemle örömmel üdvözli a  K is Fizikusok 
B ará ti K örének tevékenységét, és a  K is F izikusokat, 
és sok öröm et kíván m unkájukhoz a  jövőben is. am elyet 
figyelemmel kíván kísérni a  továbbiakban.

H. 11.

L. EISENBUD, G. T. GARVEY. E. P. WIGNER
AZ ATOMMAG SZERKEZETE
(Akadém iai K iadó, 1969)

A m agfizika eredm ényeit m ár régóta a  m agtechnika 
hasznosítja, de érdekessége m indm áig nem  csökkent a 
term észet alapvető  jelenségeit k u ta tó  fizikus szám ára 
sem. A  hadronfizikát korm ányozó erős kölcsönhatások 
törvényszerűségeit nap jainkig  nem  sikerült egy m eg
fogalm azásában egyszerű, érvényességét tek in tve  á l ta 
lános elmélet keretei közö tt összefoglalni, s ez a  helyzet 
m induntalan  m egnyilvánul a  m agfolyam atok elméleti 
leírásában. U gyanakkor éppen ez a  helyzet hozza m agá
val, hogy a  m agfizika nem  k ikristályosodott teóriák  
egyszerű — vagy ak á r nagyon is nem  egyszerű — alka l
mazása, hanem  az alapvető  összefüggések keresésének 
egyik terü lete  bizonyos speciális viszonyok között. É s a 
szakm ai tek in té lynek  szóló jó értelem ben v e tt elfogult
ságon kívül ez a  helyzet m agyarázza, hogy L. Eisenbud, 
O. T. Garvey és E. P . Wigner könyvét nem csak az 
n y itja  ki kíváncsian, aki m ost ism erkedik a nukleáris 
jelenségekre vonatkozó kísérleti és elm életi eredm ények
kel, hanem  az is, ak i többé vagy kevésbé já ra tos ebben a 
tudom ányágban. V árakozásában sem az egyik, sem a 
m ásik fa jta  olvasó nem  csalódik. A m ű, am ely eredetileg 
az American In s titu te  o f Physics enciklopédikus jellegű 
kézikönyve szám ára készült, töm ören és világosan össze
foglalja a  m agfizika alapvető  tényeit és ism erteti azokat 
az elméleti próbálkozásokat, melyek e tények  értelm ezé
sére irányulnak. A hangsúly m indenü tt a  legmodernebb 
eredm ényeken és problém ákon van. A m agok és a  m ag
reakciók általános tulajdonságainak ism ertetése u tá n  a 
könyv részletesen foglalkozik a  m agerők problem atiká
jával. Az erős kölcsönhatásokkal kapcsolatos nehézségek
ből kifolyólag a  problém ának k é t oldala van: egyrészt a 
kétnukleon-kölcsönhatás fenomenológikus leírása, m ás
részt a  fenomenológikus leírás mezonelméleti m egalapo
zása. É rdem es i t t  idéznünk a  könyv m egállapításait: „A 
neutron  szórását protonon, valam in t a  p ro ton—proton-szó
rá s t k ite rjed t energiatartom ányban tanulm ányozták  . . . 
A szám ításokban jelenleg használt kölcsönhatások ezeken 
a  méréseken alapszanak. Ezen kölcsönhatások bonyolult
sága az t m u ta tja , hogy azok nem  fogadhatók el egységes, 
a lapvető  kölcsönhatásként, még abban  az értelem ben 
sem, am elyben a  Coulom b-törvényt ilyennek elfogadjuk. 
Vagy az t ta lá ljuk  m ajd , hogy azok kissé esetlen alakban 
fejeznek ki egy olyan összefüggést, am ely sokkal egy
szerűbb, ha az t alapvetőbb  szemszögből szemléljük, vagy 
pedig az fog k itűnni, hogy azok valam ilyen fundam en- 
tálisabb elm élet bonyolult következm ényeiként adódnak. 
Ténylegesen alapos okunk van arra , hogy úgy véljük, a 
m agerők a  nukleonok és mezonok . . . egyszerű és alapvető  
kölcsönhatásának tu la jdon ítha tók  . . .  A nukleon—n u k 
leon kölcsönhatásnak ilyen fundam entálisabb kölcsön
hatásból való leszárm aztatása jelentékeny sikerrel já rt . 
Elég jól m egértjük  a  nukleonok kölcsönhatását, am íg 
távolságuk nem  kisebb kb. 10 ~13 cm-nél. Ezen távo lsá
gon belül azonban a  jelenlegi módszerek nem  alkalm az
hatók  a kölcsönhatás kiszám ítására, ezért m agának a 
nukleon—nukleon kölcsönhatásnak a  közvetlen m egfigye
lésére tám aszkodunk” .

A könyv túlnyom ó része az összetett m agok sa já tsá 
gait és a  m agreakciókat tárgyalja . A problém ák bonyo
lultságának megfelelően a  különböző viszonyokhoz a leg
különbözőbb modellek illeszkednek. A szerzőknek az a 
módszere, hogy a  részletes m atem atikai levezetéseket el
kerülve az alapvető  gondolatok egyszerű, a  lényeget lá t
ta tó  példákon illusztrálják, b iz tosítja, hogy a  töm ör t á r 
gyalás ellenére is számos elképzelés lényeges vonásairól 
és teljesítőképességéről kapunk  világos képet. Az érin 
te t t  tém akörök gazdaságának érzékeltetésére i t t  csak 
néhány  cím szót sorolhatunk fel: homokzsák-modell, héj- 
modell, kollektív  m odell, rezonanciajelenségek, optikai 
modell, óriásrezonancia-modell, stripp ing  reakciók, to r 
z íto tt hu llám ú Born-közelítés, analóg állapotok, szuper- 
m ultiplett-elm élet. A könyv az elektrom ágneses és gyenge 
bomlások tárgyalásával zárul, és azok szám ára, akik  az 
egyes problém akörökben részletesebben akarnak  tá jé 
kozódni, nagyszerűen összeállított irodalom jegyzéket kö 
zöl.

M int közism ert, a  szerzők egyike, a  m agyar születésű 
W igner professzor m unkásságával jelentősen hozzájárult 
a  m agelm élet fejlődéséhez. íg y  többek közö tt ő vo lt a 
szuperm ultiplett-elm élet m egalkotója, am ely az elemi- 
rész-fizika SU(6) elm életének k iindulópontjává vált. Az 
ő hozzáértése nyilván nem  csekély m értékben tükröződik 
abban  a  fölényes biztonságban és k ritikai szellemben, 
mellyel a  könyv az egyes problém ákat megközelíti.

A fordító , Györgyi Géza szakértelm e és precizitása 
biztosítók vo lt arra, hogy a m agyar kiadás a legcsekélyebb 
homályosság vagy félreértés nélkül ad ja  vissza az eredeti 
m űvet. A könyv k iá llítása az Akadémiai K iadó gondos 
m u n k á já t dicséri.

N . T.

NAGY GYULA ANDRÁS —SZILAGYI MIKLÓS:

BEVEZETÉS A TÉRTÖLTÉSOPT1KA ELMÉLETÉBE
(Akadémiai K iadó, 1967)

N agy Gyula A ndrás és Szilágyi Miklós könyve az 
elektronoptika olyan ágával foglalkozik, am elyet a 
klasszikus, általános elektronoptikai m onográfiák csak a 
logikai teljesség kedvéért, érintőlegesen szoktak  bem u
ta tn i. Az u tóbbi másfél — k é t évtizedben intenzív k u ta 
tások indu ltak  m eg ezen a  tértö ltésoptikának  nevezett 
speciális területen. A szerzők a  könyv m egírásával a rra  
vállalkoztak, hogy a  szerteágazó, speciális vizsgálatok 
alapjainak egységes tá rgyalását adják, sa já t ku ta tásaik  
eredményeivel teljesebbé téve a  problém akör bem utatását. 
A vállalkozás eredm ényeként olyan összefoglaló m ű került 
a  m agyar olvasóközönség kezébe, am ely a  nem zetközi 
irodalom ban pára tlan ; egységes, világosan felép íte tt le
írásá t nyerjük  a  té r  tö ltésoptika elméleti a lap ja inak  s 
egyú tta l e lju tunk olyan részletek pontos tárgyalásáig, 
am elyek a gyakorlati alkalm azásokkal állnak közvetlen 
kapcsolatban, vagy kiindulásul szolgálhatnak eddig nem  
tisz tázo tt elméleti problém ák tárgyalásához.

Az elektronoptika tértöltés-közelítése o tt  lép előtérbe, 
ahol az elektromos és mágneses terekben mozgó részecskék 
töltéssűrűsége, az elektron- és ionnyalábok intenzitása 
olyan naggyá válik, hogy a részecskék sa já t töltésével 
kapcsolatos elektromágneses té r  nem  hanyagolható el a 
fókuszáló és eltérítő  elektródák illetve mágneses pólusok 
elektromágneses teréhez képest. Az elektronok á lta l kép
viselt tértö ltós csökkenti a potenciált a  nyalábban, m ás
részt a  részecskék kölcsönös taszítása következtében a 
nyaláb a  mozgás során feltágul. A  feltágulást relativisz- 
tikus elektronenergiáknál csökkenti az azonos irányban  
haladó részecskék közötti mágneses vonzás. Az elmon
d o tt hatások egyúttal korlátozzák a  rendszeren keresztül
vezethető nyaláb m axim ális áram át. Az elektroncsövek, 
katódsugárcsövek, elektronmikroszkópok, k isáram ú m ag
fizikai gyorsító berendezések tárgyalásánál k ö v e te tt tér- 
töltésm entes közelítés érvényét veszti pl. a  m ikrohullám ú 
csövek, elektrontechnológiai és vákuum kohászati beren
dezések, nagyáram ú atom m agfizikai és elemi rész fizikai 
gyorsítóberendezések gyorsan fejlődő, gyakorlati, tech 
nikai szem pontból is igen fontos területén.
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A tárgyalásra kerülő problém ák leírásához szükséges 
kiinduló összefüggéseket és módszereket a  könyv első 
fejezete adja, a m ásodik fejezetben a tórtöltésáram lás 
fogalm ának és alapvető vonásainak bem utatására kerül 
sor. Önálló fejezetben ism erkedhetünk meg azokkal az 
elektronágyúkkal, am elyek nagy töltéssűrűségű nyalábok 
előállítására alkalm asak. A negyedik fejezet a  té rtő l tűs
nek az elektronnyalábokban k ife jte tt legfontosabb h a tá 
sait m u ta tja  be speciális esetekben, míg az ötödik, illetve 
hatodik  fejezet azokat az elektrosztatikus illetve m ág
neses rendszereket tárgyalja , am elyekkel a tértő l tóshatá- 
sok ellenére együ tt ta r th a tó  a nagyintenzitású részecske
nyaláb. E  fejezetek bevezető részében érdekes értékelést 
kapunk az egyes rendszerek alkalm azásának elvi és gya
korlati előnyeiről és nehézségeiről, a módszerek kom bi
nálásának lehetőségeiről.

A szerzők céljai között szerepel a tértőltósoptikai k u ta 
tások irodalm ának a teljesség igényével történő feldől-

ÚJ EREDMÉNYEK

Az intersztelláris mágneses mező közvetlen detektálása a 
21 cm-es hidrogénvonal Zeeman-hasadásának mérése útján.
Mai tudásunk  szerint a  gravitáció m elle tt egyedül a  mág- 
nesség képes az anyag viselkedését csillagászati értelem 
ben is nagy távolságokon befolyásolni. E zért érthető, 
hogy a  csillagászok a  mágneses mezőnek régóta jelentős 
szerepet tu la jdonítanak  m ind a  galaxisok kialakulásának, 
m ind dinam ikájának, m ind morfológiai jellegzetességeinek 
szem pontjából.

E ltek in tve  tisz tán  elméleti fejtegetésektől, az in te r
sztelláris mágneses té r  erősségének és szerkezetének m eg
határozására három  közvete tt és egy közvetlen módszer 
kínálkozik.

A közvete tt eljárások a következők:
1. Feltételezve, hogy a  kozmikus objektum ok elek tro

mágneses sugárzásának intersztelláris polúrozódásút ren 
dezett hosszúkás porrészecskéken való szóródás okozza; 
és a  részecskék olyan — hidrogénből, szénből, valam int 
oxigénből felépülő — dielektrom os kristályokból állnak, 
melyek — m in t szennyeződéseket — ritkább  elemeket 
(pl. vasat) param ágneses kötésekben ta rta lm aznak , így 
m aguk is param ágnesesek; L. Davis és J .  L. Greenstein 
nyom án alkalm azhatjuk  az ún. paramágneses relaxáció 
elm életét, mely szerint az intersztelláris gázatom ok
kal való folytonos ütközés ellenére a  részecskék rendezett
sége akkor m arad fenn, h a  a mágneses fluxus sűrűségére 
a  következő egyenlőtlenség érvényes:

B 2 >  5T0-8 • a N hT 'l2Tp

(ahol a a  részecskék közepes átm érője cm-ben, NA a 
hidrogénatom ok, ill. ionok cm 3-kénti száma, T ill. Tp 
a  gáz ill. a  por hőmérséklete).

Az intersztelláris közeg állapotára vonatkozó ism ere
teink alapján  innen az adódik, hogy a  rendezettség fenn
tartásához néhányszor 10 ~5 gauss térerősség m ár elegendő. 
A mágneses erővonalak lefu tását egyszerűen a  polarizá
ciós síkok jelölik ki.

2. Figyelembe véve, hogy a  mágneses térben  terjedő 
elektromágneses sugárzás polarizációs síkja a  hu llám 
hossz négyzetével arányosan elfordul (Faraday-effektus), 
különböző frekvenciatartom ányokban végzett mérések 
alap ján  a  té r  erősségére és irányára  szintén becsléseket 
lehet kapni. A Faraday-rotációra ui. a  következő össze
függés áll fenn:

■/(X) ~  X1 j' Ne • H dr

(ahol % az elfordulás szöge, A a  hullámhossz, Nc az in te r
sztelláris elektronsűrűség, H  a mágneses térerősség és

gozása. E z t a célt lá tható lag  sikerült megközelíteniük; 
a  könyv fejezetenként és szűkebb tém akörönként tagolt 
igen hasznos irodalomjegyzéke több, m in t ezeregyszáz 
publikációt és összefoglaló m űvet rendszerez.

A nnak ellenére, hogy a  m ű címében is k im ondottan  
elméleti bevezetésnek van szánva, szerencsésen egészítené 
ki egy — akár kis terjedelm ű — összefoglaló fejezet, 
am ely a  tértö ltésoptikai rendszerek alkalm azási terü letei
ről adna vázlatos á ttek in tést.

A  könyv jelentősége túlnő azon, hogy csak a hazai 
tudom ányos könyvkiadás fontos eredm ényének te k in t
sük. Nagy Gyula András és Szilágyi Miklós m űve fe lté t
lenül méltó arra , hogy idegen nyelven is megjelenjen s 
enyhítse az t a  h iányt, am i összefoglaló tértö ltésoptikai 
m onográfiák terü letén  a  nem zetközi tudom ányos iroda
lom ban is fennáll.

K . E.

r a  távolságkoordináta). % m órt értékei szintén konzisz
tensek néhányszor 10-5 gauss erősségű té r  jelenlétével.

3. Szem e lő tt ta rtv a , hogy a  Galaxis nem -term ikus 
rádiósugárzása főként szinkrotron-mechanizmus segítsé
gével keletkezik; ismerve a  rádióemisszió abszolút fényes
ségét és intenzitáseloszlását, valam in t a  kozm ikus sugár
zásban ta lá lható  elektronok energiaspektrum át, az in te r
sztelláris mágneses té r  erőssége szintén kiszám ítható 
(ha külön meggondolások alap ján  feltevéseket teszünk 
az erővonalak lefutására). Legutóbb H . Okusa és Y. 
T anaka japán  k u ta tó k  értek  el ezen a téren  igen figye
lemre m éltó eredm ényt.

N(E) dE = Ne E~v dE  [cm - - s - 1 s te ra d -1 GeV“ 1]

exponenciális alakkal közelítve a kozm ikus elektronok 
energiaspektrum át, és kihasználva, hogy a  szinkrotron- 
sugárzás form ájában térfogat és időegységenként fel
szabaduló energia (e{v)) az

(•/+!) (y—1)
e(v) =  5,43 10-32 U(y) [4,64 • 106f _1 N e H ±  2 v 2

[erg ■ cm -3 • s-1 • s te rad -1 H z -1]

alakban írha tó  (ahol H-L =  H s;„ & a  térerősség lá tó 
vonalra merőleges komponense, 0  az erővonalak és a 
látóvonal á lta l bezárt szög és U (y)y  lassan változó, ism ert 
függvénye), e(i’) és y  ism eretében H_L kiszám ítható. 
N evezettek az erővonalak lefutásának ké t m odelljét 
vizsgálták.

A ) A  mágneses térerősség a  T ejú t fősíkja m entén 
állandó, és az erővonalak egymással párhuzam osan fu tva 
fogják körül a  centrum ot.

B )  Az erővonalak teljesen véletlenszerű lefutásúak, 
és a  térerősség a  centrum tól kifelé csökken.

Felhasználva az s(j>)-re és y-ra m ért értékeket, a 
mágneses té r  átlagos erőssége az A J-esetben 1 • 10-6 
gauss; a  B )-esetben a centrum  környékén 2 • 10-s gauss, 
m íg a  N aprendszer távolságában 5 • 10-6 gauss.

A közvetlen mérési m ódszert az intersztelláris neutrális 
hidrogéngáz 21 cm-es ti l to t t  vonalának Zeeman-felhasa- 
dása* szolgáltatja. E z t az effektust hosszú kísérletezés

*Ha egy hőm érsékleti sugárzó te s te t mágneses térbe 
helyezünk, akkor színképvonalai több  összetevőre hasad
nak . A legegyszerűbb esetben a keletkezett komponensek 
szám a kettő , ha a  fényforrást a  mágneses erővonalak 
irányából figyeljük meg, illetőleg három , h a  irányukra
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u tán  először G. L. V erschuur-nak sikerült észlelnie** 
(N ational R adio  A stronom y Obs., Green B ank, W est 
W irginia, USA). N enevezett a m ú lt évben a Green 
Bank-i 43 m éteres rádióteleszkóphoz csato lt 416 csator
nás spektrom éter segítségével 0,98, 1,97 ill. 3,94 kHz/csa- 
to rna  felbontással vizsgálta a  Cas A, a  Tau A valam int 
ké t -  nagy galaktika i szélességű — hidrogénfelhő rádió - 
spek trum át, figyelembe véve a  polarizációs állapo to t is.

A Cas A rádiósugárzásában a  21 cm-es vonal abszorp
cióban jelentkezik, és három  komponensből tevődik 
össze. Az egyik az Orion-spirálágban elhelyezkedő h id 
rogénből azaz a Naprendszerhez viszonylag közel — 
a m ásik k e ttő  a  Perseus ágból — így 2000—3000 pc 
távolságból — ered. Míg az Orion komponensen sem m i
féle effektust sem sikerült k im utatn i, addig m indkét 
Perseus-kom ponens jól m érhető Zeem an-hasadást m u 
ta to tt .  Ezek alap ján  a  térerősség látóvonal irányú  kom 
ponensére 2 • 10 ~5, ill. 0,9 • 10_5 gauss adódott.

A Taurus A -ra vonatkozó m érések 0,3 ■ 10 " 5 gauss 
térerősséget ad tak , és az erővonalak lefutása m ind a 
Perseus, m ind a  Taurus forrás esetén a  Tejútrendszer 
északi pólusa irányából nézve az óram utató  járásával 
ellentétes.

Egyelőre nem  világos, hogy az Orion-komponens 
esetében m iért nem  észlelünk Zeeman-effektust. J .  J . 
R ickard szerint lehetséges, hogy a Perseus ág szélén ré 
gebben szupernóvarobbanás já tszódo tt le, és a keletke
ze tt lökéshullám lokálisan összenyom ta és felerősítette 
a mágneses te re t. A problém ára a  fősík m entén végzett 
szisztem atikus észlelések adha tnak  m ajd  választ a  nem  
is tú l távoli jövőben, hiszen a  mérések technikai feltételét 
m ár sikeresen m egoldották.

B. B.

A pozitív töltés definíziója. Az elektrom osságtan és a 
kvantum elm élet alaptörvényeiben a pozitív és negatív  
tö ltés felcserélhető, teljesen szim m etrikus szerepet j á t 
szo tt. A megdörzsölt üvegrúd, ill. az atom m ag által 
hordozott tö lté st megállapodásszerűen neveztük pozitív
nak, de egy antirészecskékből felépült távoli galaxison 
ugyanezek az anyagform ák m ár ellen tett töltósűek len
nének. A pozitív tö ltés szokásos definíciója te h á t csupán 
lokális (viszonylagos) konvenció. Hosszú ideig úgy tű n t, 
hogy a  term észet szám ára végső soron teljesen egyen
rangú a  pozitív és negatív  elektromosság, abszolút k ivá
lasztás nem  is lehetséges. (E nézeten nem  v álto z ta to tt 
az a  felismerés sem, hogy az elektronoknál a  negatív  
tö ltés a  bal csavarodás, a pozitív tö ltés a  jobb csavarodás 
geom etriai fogalm ával tá rsu l a  rad ioak tív  béta-bom lás
ban, hiszen a jobb és a  bal ugyancsak viszonylagosan 
értelm ezett, egyébként egyenértékű alakzatok. Akkor 
tudom  m egkülönböztetni a negatív  elek tron t a pozitív 
elektrontól, azaz a pozitrontól geom etriai alapon, ha 
tudom , m elyik a  bal kezem, ez pedig csupán a szüleim
től m egtanult konvenció.) A pozitív-negatív töltésszim 
m etria  elvét először az 1964-ben felfedezett Aj. ->■ n +n ~  és 
a  három  évre rá  m egtalált K t  n °n° bomlás sérte tte  
meg. A pontos elemzés m egm utatta , hogy ezek a  bom 
lások megcáfolják a  term észet im m anens töltésszim m et
riá já t, de meglehetősen indirekt és nehezen kielemezhető 
módon teszik ezt. (Fizikai Szemle 1966 február.) Az el
m últ években fokozottan  törekedtek  a halványan m an i
fesztálódó töltésaszim m etria d irektebb és egyszerűbben 
analizálható jeleinek felkutatására. Ü gy látszik, hogy a

merőlegesen. Végleges döntést arról, hogy egy a d o tt eset
ben valóban Zeemaneffektussal van-e dolgunk, vagy 
valam ilyen m ás jelenséggel, csak a vonalkomponensek 
polarizációs állapo tának  megvizsgálása u tán  hozhatunk. 
Mágneses felhasadásnál ugyanis, h a  k é t komponensről 
van szó, azok ellen tetten  cirkulárisán polárosok, h á 
rom  komponens esetében viszont a  középső az erővona
lakkal párhuzam osan, míg a  k é t szélső merőlegesen line 
á risan  polározott.

R . D. Davies még évekkel ezelőtt publikált hasonló 
mérései nem  bizonyultak m inden kétséget kizárónak.

legutóbbi időben ké t ilyen jelenséget sikerült észlelni. 
Az egyik jelenség a  következő: a  AJ) mezon (ez az elek t
ronnál 996-szorta nehezebb, 0,86 • 10~10 s é le ttartam ú sem
leges részecske) valam ivel szívesebben bomlik n ~e+v-re, 
m in t ir+ e ^ -re  (és szívesebben t i~/i +i>-re, m in t n +fi~v-ie). 
A bomlási valószínűségek megfigyelt aránya:

r ( K i  ->- n~e+v) — F(A j, -► Ji+e-r)
B(K£  -  ti-  e+v) +  r ( K l - -v) +  0,0224 ±  0,0060.

Egy m ásik megfigyelés szerint az »/-mezon (az elektron
nál 1074-szer nehezebb, igen rövidéletű képződmény) 
három  jr-mezonra tö rténő  szétesésénél, az 7) ti +ti ~n° 
folyam atban többször ju t  a pozitív  jr-mezonra nagyobb 
kinetikus energia, m in t a negatív  ^-m ezonra. (Brookha- 
venben az előbbit 19 552, az u tó b b it 18 966 alkalom m al 
figyelték meg.) N oha különösen az u tóbbi aszim m etria 
alig lépi tú l a  háromszoros sta tisz tikus h ibát, a  szakem be
rek többsége m indkét jelenséget reális (háttérre  vissza 
nem  vezethető) effektusnak tek in ti. H a a pontosabb 
kísérletek megerősítik ezeket az eredm ényeket, a  pozitív 
elektromos tö ltést pl. így lehetne lokális etalontól függet
lenül értelm ezni: Pozitív  annak  a  .i-m ezonnak a  töltése, 
am ely a  KJ, név bom lásban ritkábban  keletkezik, ill. 
am ely az rj 3ji bom lásban többször viszi el a  nagyobb 
kinetikus energiát. Em e abszolút definíció u tán  m ár 
ta rta lm as az a  m egállapítás, hogy a  T ejútrendszert a l
kotó atom ok m agjai (így definiált értelem ben) pozitív 
elektrom os töltésűek.

M . Gy.

Számítások a belső konverziós koefficiensekre vonatkozólag.
Bégen tisz tázo tt kérdés m ár, hogy az atom m ag gerjesz
t e t t  állapo tainak  a  lebom lásában a gam m a sugárzás 
és a  belső konverzió (azaz az a  legerjesztődési mód, am i
kor a  m ag gerjesztési energiáját közvetlenül a  sa já t 
elektron burka egy héj elektronjának ad ja  á t)  parallel 
folyam atok, nem  pedig egym ást követőek (amely sze
r in t egy sa já t elektron burokban bekövetkező foto- 
effektusról lenne szó), m in t az t a  20-as években gondol
ták . U gyanakkor azonban a helyes elképzelés alap ján  
tö rténő  konkrét szám ítások kiterjed tebben  csak az 
elektronikus szám ítógépek megjelenésével v á ltak  lehe
tővé.

K örülbelül egy évtizede jelentek meg Rose (In ternal 
Conversion Coefficients, N orth-H olland Publ. Co., A m 
sterdam ) valam in t Sliv és B and (Tablicü koefficientov 
vnutrennej konverszii gam m a-izlucsenija I —II .  Izd. 
AN SSSR, M oskva—Leningrad, 1956 —1958.) táb lázatai, 
am elyek széles energia és rendszám tartom ányra , 10 
m ultipolaritás értékre ta rta lm az ták  a K  és L [( L j( és 
L I1( héjakra (illetve alhéjakra) a  belső konverziós koeffi
ciens értékeit (Rose táb láza ta  még az M-hójra is ta r 
ta lm azo tt bizonyos durvább közelítéssel — elhanyagolva 
a  m ag véges m éreteit — szám olt ada tokat). A ké t tá b 
lázat olyan kis m értékben eltérő modell a lap ján  le tt  szá
m ítva, hogy a konkrét szám íto tt értékekben legfeljebb 
elhanyagolható (1 — 2%-os) különbségeket v á rta k  és 
eleinte m inden m egkülönböztetés nélkül, felváltva hasz
n á lták  a  k é t táb lázato t. Az eltelt évtized a la t t  azonban 
egyre szaporodtak az olyan adatok , részleges összeha
sonlítások, am elyek a  k é t táb láza t közötti jelentős el
térésekre u ta ltak .

Legújabban D ingus és R úd  (Nuclear Physics A 117 
1968 p. 73) szám ítógép alkalm azásával részletesen össze
hason líto tta  a  ké t táb láza t egym ásnak megfelelő 17 371 
a d a tá t és különösen nagy eltéréseket az L-alhéjak eseté
ben ta lá lt. A 10 — 20% -os eltérés egyáltalán nem  ritk a  
itt ,  de 50 — 60% -os re la tív  különbségek is előfordulnak 
és van olyan anom ális eset is, ahol az eltérés több , m in t 
1000%-os ( !). Az eltérések okainak részletes elemzé
séből az derült ki, am ire u ta ltak  m ár az előző évek rész
leges analízisei is, hogy a k é t szóbanforgó táb lázatbó l 
általában  a  Sliv és Band-féle a  m egbízhatóbb.

Van azonban néhány  olyan ta rtom ány , ahol még ez 
utóbbi táb láza to t is megfelelő óvatossággal kell hasz
nálni, m ert biztosra vehető, hogy ezekben az esetekben 
a Sliv és B and táb láza t is hibás, legalábbis a pontossága
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lényegesen a la tta  mai’ad az á lta la  általában  elért pon tos
ságának. Ezek a  ta rtom ányok  a következők: 1. Főleg 
Z =  34-től 40-ig, de 42-től 48-ig is az L alhójakra 
m egadott értékekben interpolálásból eredő hibák  je 
lentkeznek. (A tényleges szám ítások ugyanis csak 
bizonyos Z-kre le ttek  elvégezve, pl. i t t  Z =  33, 41 
és 49-re és a  táb láza t többi ad a ta  m aga Sliv és B and 
á lta l elvégzett interpolálás eredménye.) Ezek a  hibák 
egyes esetekben (Z =  37-nél) a 20% -ot is elérik. 2. Az 
előbbinél is kom olyabb hibák jelentkeznek az L jj és 
L m alhéjakon kis m ultipolaritásoknál (E l, E2, M l, M2) 
és nagy energiánál (a nagy energia i t t  m indig a tá b lá 
zatban egyáltalán szereplő legnagyobb energiához, 1 
MeV-hez viszonyítva értendő) a különböző Z értékeknél. 
I t t  a  Sliv és B and táb láza t ad a ta i nagyobbak a valósá
gosnál (néhol 100%-kal). 3. Az Lm alhéjra  nagy energiák
ná l és E5 m ultipolaritásró l m egadott értékek viszont 
m integy 20% -kai kisebbek. 4. Mind a Sliv és Band, 
m ind a  Rose táb láza t ad a ta i az L -héjakra kis energiánál 
(50 keV körül és az a la tt)  valószínűleg nagy b izonytalan
ságokat ta rtalm aznak . I t t  ugyanis m ár kritikusabb á 
válik az árnyékolási korrekció. 5. N agy Z-knól még 
a  K  belső konverziós koefficiensekre is lényegessé vá lha t 
annak  a  m agra elfogadott modellnek a  szerepe, am ely 
a  szám ítások alap jáu l szolgált és am ely egyébként máshol 
nem  vezethet komoly eltérésre. (Ez a modell Rose-nál 
homogén töltéseloszlású gömb, Sliv és Band-nál homogén 
töltéseloszlású gömb, am elynek felületén helyezkednek 
el az átm eneti áram ok.)

Meg kell végül jegyezni, hogy a felsorolt ö t esetből 
csak a  2. és 3. olyan, ahol a  Sliv és B and táb láza t ad a ta i 
hibásabbak a  Rose-ónál.

Meg kell em líteni, még, hogy időközben m egjelent 
egy, az előzőeknél pontosabb táb láza t (R. S. H ager and 
E . C. Seltzer, USAEC R eport, CALT-63 — 60, 1967), 
am elynek szám ításánál H artee-Fook hullám függvényeket

használtak  és am ely az M alhéjakra is ta rtalm azza a 
pontos ada toka t. E nnek az új táb láza tnak  a  pontosságára 
vonatkozó részletes analízis azonban még nem  áll rendel
kezésre. B and 1968-as rigai előadása szerint főleg kis 
energiáknál és nagy rendszám oknál az L -alhéjakra adód
nak  lényeges különbségek, m áshol az egyezés nagyon 
jónak látszik (1 — 2% ). Pauli (Purdue U niversity , L afay
e tte , Ind iana, 1967) szintén nem  régiben k iad o tt tá b lá 
za tában  viszont ugyanúgy Thom as—F erm i hullám függ
vényeket használt, m in t Rose és Sliv—Band, de a  szá
mítógéppel tö r té n t szám ításoknál nagyobb pontosságig 
m ent el (1%). D ragoun és m unkatársa i legújabban k ia 
d o tt táb láza ta  (Tables o f in ternal conversion coefficients 
for N-subshell electrons, M ax-Planck-Inst. fü r K ern 
physik, Heidelberg, M PIH , 1968) csak az N  alhéjra  szá
m íto tt értékeket foglalja össze.

B. 1).

25 MeV-os betatron. Az Országos Onkológiai In té z e t
ben befejeződtek egy beta tron  létesítésével kapcsolatos 
építkezések. A berendezés a  főépülettel szemközti terü le
ten  a  fö ldala tt n y ert elhelyezést, ahol a  sugárvédelm i 
problém ák jelentősen leegyszerűsödtek. A létesítm ény 
egy 5 x 8  m éteres besugárzó helyiségből, a  sugárvédett 
bejárást biztosító  zsilipből, k é t gépterem ből, egy dol
gozó szobából és 8 további mellékhelyiségből áll. A lé te
sítm ény fű tését és szellőztetését légkondicionáló beren
dezés b iztosítja. A  főépületből fö ldalatti folyosón köze
líthető  meg. A szovjet b e ta tro n t tartalm azó  első ládák 
júniusban m ár m egérkeztek. A berendezés 25 MeV-os 
röntgensugárzás, illetve elektronsugárzás kibocsátására 
lesz alkalm as. A betegsugárzásokon kívül a  készülékkel 
fizikai, sugárbiológiai és biofizikai kísérleteket is k íván 
nak  végezni. B. L.

Az első Holdrengés-regisztrogramm

1969. július 24-én a  Sm ithsonian In s titu tio n  gyors
k iadványban te tte  közzé az Apollo 11 űrhajósai á lta l a 
H oldon elhelyezett szeizmográf á lta l rögzíte tt és a Földre 
sugárzott első regisztrogram m ot holdrengésről. A közle
m ény teljes szövege a  következő:

1969. július 22-én Greenwichi időben 18h 03m 30“-kor 
a  H oldon a  N yugalom  tengerében elhelyezett szeizmo- 
m éter egy esem ényt rögzített. Az alábbi előzetes jelentést 
a NASA szeizmikus kísérletének szakemberei ad ták  ki. 
A hirtelen  megjelenő nagyfrekvenciájú, m ajdnem  sim a 
jelek egyéb hullám zások közé vannak  ágyazva. Szakértők 
szerint ezek a  jelek olyan rengéshullám nak felelnek meg, 
am elyek nem  a  H old belsejében, hanem  a  Hold felületén 
halad tak  keresztül.

E nnek  a  kis felületi hullám nak nincs m ás logikus m a
gyarázata  csak az, hogy vagy holdrengés, vagy egy 
m eteorit becsapódás hozta létre.

A  reg isztrált rengéshullám  m értéke hasonló a  kalifor
niai földrengéshez. N agyságrendje a  R ichter-féle skálán

4—5 m agnitúdónak, vagyis egy közepes földrengésnek 
felel meg. Azonban a  tudósok figyelm eztetnek arra , hogy 
ez földi analógia, am it csak akkor lehet komolyan 
venni, h a  m ár több  inform ációval rendelkezünk. A bizony
talanságnak  az az  oka, hogy nem  ism erjük pontosan a 
Föld és Hold szerkezete közötti különbséget, em iatt a 
bennük áthaladó  rengéshullám ok is különbözőek lehet
nek. Nem  lehet te h á t h a tározo ttan  k ijelenteni sem azt, 
hogy a  regisztrált rengéshullám ok vulkánikus eredetűek, 
sem azt, hogy m eteor becsapódás okozta.

A bban viszont megegyeznek a szakértők, hogy 
rengéshullám  bárm ilyen eredetű is legyen, m indenképpen 
egy olyan réteges szerkezetű anyagon h a lad t keresztül, 
am ely egy szilárdabb belsőt tak ar. A feltevés szerint a 
felső réteges szerkezetű könnyebb anyag k iá rad t a  fel 
színre a  nehezebb, folyékony holdkőzeten keresztül.

L. M .
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Nem csekély mennyiségű megbeszélés és levél m egírása 
u tán  ju to ttu n k  el odáig, hogy az osztrák kollégák m eg
hívásának eleget téve 40 m agyar sugárvédelm i szak
ember elindulhato tt Bécsbe. A többség, 35 résztvevő, 
közös útlevéllel, IBUSZ-autóbusszal u tazo tt.

Az utazás célja, az „A tom institu t der Österreichischen 
Hochschulen” épületében ta r to t t  sugárvédelm i konfe
rencia részint az osztrákok évente rendezett konferen
ciáinak, részint a  két m agyar Sugárvédelmi szimpózium
nak  (Budapest, 1963, Pécs, 1966) a  sorozatába illeszke
d e tt bele. A konferencián a  ké t rendező félen kívül a 
N ém et Szövetségi K öztársaságból, Svájcból és R om ániá
ból voltak  résztvevők.

Az előadások országok szerinti megoszlása a  következő 
volt: 22 m agyar, 10 osztrák, 2 ném et, és 1 svájci előadás. 
A m egnyitásnál J . Zakovsky professzor felolvasta K . Z. 
M organnak, az In ternational R adiation  P rotection Asso
ciation (IRPA ) elnökének üdvözletét, m ajd a konferencia 
résztvevőit Nishiwaki professzor, az IR P A  alelnöke is 
üdvözölte. E zu tán  egym ást követő szekciókban kerü lt sor 
az előadásokra. H é t felkért, szekciót bevezető előadás 
hangzott el, ezek közül három  m agyar, négy osztrák 
volt. G. K nollm ayer a  megengedhető maxim ális dózisok
ról és az ezzel kapcsolatos méréstechnikai kérdésekről, 
M akra Zs. a  gam ma- és neutronsugárzás dozim etriájáról, 
E . W anderer a  szilárd és folyékony radioaktív  mellék- 
term ékek kezeléséről, W. H örtner a  reaktorokból távozó 
gáznem ű aktivitásról, Bozóky L. és Fehér I. az inkor
poráció elleni védekezés és az inkorporált radioaktiv itás 
m éréstechnikájának kérdéseiről, a nukleáris balesetekkel 
kapcsolatos környezet ellenőrzés és a  lakosságot érő 
sugárterhelés kérdéseiről pedig Dh. Tritrem m el, illetve 
Predm erszky T. ta r to tt  előadást.

A további m agyar előadók közül orvosi tém áról szá
m olt be Gyenes Gy., és F arkas A. (a krónikus besugárzás
nál fellépő hem atológiai változásokról), továbbá ö t dol
gozat: Török I . —Boros L., B ojtor I., Boros I . —Bogdány 
B .—Koczkás Gy., N iki I., valam int B isztray — Balku 
S .—Dósay K .—Koczkás Gy. a  röntgen sugárzás orvosi 
alkalm azásának sugárvédelmi kérdéseit tárgyalta .

A gam m a és a  neutron sugárzás m éréstechnikai kér
déseit tag lalta  Zsdánszky K ., és H ízó J .  (nagypontosságú

digitális doziméter), Békésné, Deme S., F ehér I . és Suha 
Z. (foszfátüveg TL doziméter), B ojtor I. és Dósay K. 
(lágy röntgensugárzás mérése filmdoziméterrel), vala
m in t Medveczky L ., gyorsneutron film dozim éterek h ite 
lesítésével foglalkozó előadása.

Az inkorporáeió kérdésköréből A ndrási A., Fehér I. 
I . K ötél Gy. előadása az egésztest-számlálók h itelesíté
séről, m íg Biró Tam ásnak Földes I. és K rasznai I., 
illetve Cziboly Cs., Tanács B., és U chrin Gy. társszerzők
kel ta r to tt  előadása a jód inkorporáció elleni védeke
zésről, illetve a 14C és tricium  inkorporáció veszélyéről 
szólt.

A radioaktív  aeroszolokkal foglalkozott három  előadás. 
Biró J ., Fehér I. és Mészáros I. m unkája a személyi 
aeroszol m intavevővel való tricium  mérésről, U rbán A .— 
Virágh E ., valam int T óth  A. előadása a  radon mérés 
egyes kérdéseiről. Az erőművek környezetében lerakodó 
226R a  vizsgálatát tá rgyalta , Polgár E . és Kurczné, míg 
Szepesi D. az atom erőm űvekből kilépő rad ioaktív  gázok
tó l eredő gam m a dózis szám ítását ism ertette.

A nem  m agyar előadások közül több  foglalkozott 
m éréstechnikai kérdésekkel, illetve mérőeszközökkel 
(egésztestszámlálók, személyi doziméter, a megengedhető 
maxim ális dózis mérése) neutronsugárzás ellen védő 
beton szám ításával, a  Bad Gastein-i gyógyhely radon 
koncentráció j áva l.

Az előadásokat követő hozzászólások, valam in t a 
szünetekben tö rté n t magánbeszélgetésekből egyaránt az 
a  kép rajzolódott ki, hogy az előadásaink á ltal á tfogott 
széles spektrum , az előadások m ögött álló alapos m unka, 
valam int e m unka indokoltsága (célja az em ber jobb 
sugárvédelme) nyugati országokból kollégáink elő tt igen 
kedvező képet a lak íto tt ki a magyarországi sugárvédelm i 
m unkáról.

Sugárvédelmi k u ta tásunk  ezek u tá n  várhatólag még 
szorosabbra fűzi kapcsolatait a  külföldi hasonló m u n 
kájával, am inek várha tó  következő állomása az 1972-re 
B udapestre te rveze tt I I .  E urópai Sugárvédelmi K ong
resszus lesz.

A három  napos konferencia utolsó nap ja  a  seibers- 
dorfl R eaktorcentrum ban za jlo tt le, ahol a  résztvevők 
a  reak to rt, a  sugárvédelm i létesítm ényeket és az i t t  
folyó sugárvédelm i kiképzést is m egtekintették .

M . Zs.

| N A G Y  E R N Ő

Gyakran m ondjuk, hogy a polihisztorok kora lejárt, 
m a m ár nincsenek, a  tudom ányos-technikai forradalom  
korában nem  is lehetnek Brassai Sámuelhez vagy H er
m an Ottóhoz hasonló egyéniségek, akiknek ism eretei a 
tudom ány legkülönbözőbb terü lete it fogják át.

N agy Ernő, aki oly tragikus hirtelenséggel távozo tt el 
sorainkból, a műszaki tudom ányok valóságos polihisztora 
volt. É letének utolsó másfél évtizedében egy kisebb 
könyvtárral felérő szakirodalmi m unkásságot fe jte tt ki. 
Érdeklődéséhez, hajlam aihoz az asztronautika á llo tt a 
legközelebb, főbb művei is az űrrepüléssel és a  rakéta- 
technikával foglalkoznak.

Szinte lehetetlen felsorolni, hol m indenü tt végzett ú t 
törő m unkát. N agy Ernő nevéhez fűződik a  m űszaki for
dítók  képzésének megszervezése, az első orosz—m agyar 
és angol—m agyar m űszaki szótárak m egalkotása csakúgy, 
m in t az első m agyar könyv a  laserről vagy a  m egbízható
ság elméletéről. O ta r to tta  az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetemen az első rakétafizikai előadásokat, és ír ta  erről 
a  tém áról az első egyetemi jegyzetet.

É lénk szerepet v itt  a szakmai közéletben. Egyik meg
alapító ja volt az Ű rhajózási B izottságnak, mely később

az MTESZ K özponti A sztronautikai Szakosztályává a la
ku lt át. A szakosztály intézőbizottságának tag jakén t 
nagyon sokat te t t  a m agyar ű rku ta tási szakemberek nem 
zetközi kapcsolatainak kiépítésére. Rengeteg egyéb fel
ad a ta  m elle tt még a rra  is tu d o tt idő t szakítani, hogy szer
kesztő bizottsági tagkén t és értékes cikkeivel segítse a 
F izikai Szemle m unkáját.

1968 tavaszán a párizsi M agyar In téze t igazgató
helyettesévé nevezték ki. A távolból is szoros kapcsolatot 
ta r to tt  az itthon i tudom ányos élettel, elsősorban az 
A sztronautikai Szakosztállyal.

Mindig csodáltuk rendkívüli nyelv tudását és hallatlan  
m unkabíró képességét. Azonban N agy E rnő kiváló képes
ségeivel valóságos rablógazdálkodást űzö tt: pihenés nélkül 
tékozolta ragyogó tehetségét, s nem  gondolt arra, hogy 
az állandó túlterhelés előbb-utóbb megbosszúlja m agát. 
Az alattom os betegség ö tvenkét esztendős korában verte 
le a lábáról, am ikor pedig még oly sokat ak art alkotni.

H alálával jó b a rá to t és m unka társa t veszítettünk, 
akinek h iányát tudom ányos és m űszaki irodalm unk, 
szakm ai közéletünk még igen sokáig érzi m ajd.

N . I . Gy.
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fizikai szemle
A Z  E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I K A I  T Á R S U L A T  L A P J A

Alapította Eötvös Loránd 1891-ben Mathematikai és Physikai Lapok néven 

X IX . évfolyam  12. szám  1969. decem ber

A FORRÓ UNIVERZUM Ja. B. Zeldovics, Moszkva

Az elmúlt néhány év során döntő változáson men
tek át a világ anyagi összetételére vonatkozó 
elképzeléseink. Rádiómérések arra a rendkívül 
fontos tényre derítettek fényt, hogy a Világmin
denségben nem az atomok, protonok és magok 
gyakorisága a legnagyobb, hanem a fotonoké.

Első pillanatra kétségesnek tűnhet, hogy értel- 
mes-e feltennünk azt a kérdést, hogy hány foton 
jut egy atomra vagy magra, mivel a fotonok 
száma közismert módon nem állandó: minden 
egyes fénykibocsájtásnál lijabb és újabb fotonok 
jönnek létre. Ahhoz, hogy az egy atomra jutó 
fotonok számáról mégis beszélhessünk, először 
alaposan tanulmányoznunk kell az Univerzumból 
hozzánk érkező sugárzás teljes spektrumát, és 
ki kell derítenünk, hogy mely fotonok tekinthetők 
elsődlegeseknek, vagyis olyanoknak, amelyek nem 
a csillagokban és a rádiógalaxisokban keletkez
tek, hanem jelen voltak a Világmindenségben 
azok keletkezése előtt is. Az Univerzumból 
érkező sugárzás spektrumát az 1. ábra szemlél
teti.

Az ábrán az abszcisszára a frekvenciát, az 
ordinátára pedig a sugárzás intenzitását mértük 
fel. A spektrumon három élesen elkülönülő tar
tományt figyelhetünk meg: a jobboldali a közön
séges csillagok fénye, a baloldali a rádiógalaxisok 
sugárzása, a középső pedig az a nemrég felfede
zett sugárzás, amelyről a továbbiakban szó lesz.

Az említett három spektrumtartomány minő
ségi különbözősége azonban nem csak a spektrum 
görbéjének elemzéséből áiapítható meg, hanem 
közvetlenül is látható. A csillagok fényét ugyanis 
diszkrét sugárnyalábok formájában figyeljük meg. 
Csak akkor látjuk egy csillag vagy köd fényét, 
ha távcsövünket ezekre irányítjuk, nem pedig 
az égbolt valamely közöttük fekvő tartományára. 
Ugyanaz áll a rádiósugárzásra is, amelyet a disz
krét objektumokról hozzánk érkező rádió-hullám- 
nyalábok alkotnak. Ezzel szemben az 1. ábrán 
bemutatott spektrum közé oső maximumának meg

Előadás a Szovjetunió Tudom ányos A kadém iája köz
gyűlésén, 1968. novem ber 27-én.

felelő sugárzásra éppen az a jellemző, hogy 
egyenletesen oszlik el az egész égbolton. Ez a 
sugárzás nem tulajdonítható diszkrét források 
hatásának, mert attól elütő, sajátos jellegű.

Intenzitás

é  io8\io9 <ó°\ió\ io* ion io%o<s io18 uz
100 cm lem 0.1 cm 1p

-»—  Hullámhossz
1 . á b r a

10

10 '  

10'
10'
10

10

10

10

■12

16

■17

-18
-19

1000cm 100 cm 10 cm 1cm 0.1 cm
• —  Hullámhossz 

2 .  á b r a

0.01cm

1 353



A 2. ábra részletesebben mutatja a szóbanforgó 
középső spektrumtartományt, valamint a rendel
kezésre álló egyes mérési eredményeket is, ame
lyek közönséges rádiótávcsővel készültek és a gör
be maximumától balra esnek. Van még az ábrán 
két csillaggal jelölt pont, amelyek a legutóbbi 
évekből származó rádiótávcsöves mérésekkel ellen
tétben régebbi eredetűek. Már 1941 óta ismernek 
egy rejtélyes jelenséget. Azt tapasztalták, hogy 
a csillagközi térben nincs minden CN molekula 
a legalacsonyabb energiájú állapotban. Érthetet
len volt, hogy miért mutatkozik energiatöbblet 
e molekulák egy részénél. Ezt ma azzal magya
rázzuk, hogy az említett cián molekulák rádió- 
sugárzás hatására gerjesztett állapotba kerülnek. 
A gerjesztés mértékéből megállapítható a sugár
zás intenzitása.

A 2. ábrán látható görbe jobb oldala hipoteti
kus. Az egész görbét oly módon konstruáltuk, 
mintha 2,7 °K hőmérsékletnek megfelelő egyen
súlyi sugárzásról lenne szó, vagyis olyan sugár
zásról, amilyen egy 2,7 °K fal-hőmérsékletű üreg 
belsejében alakul ki. Nemrég megjelent egy köz
lemény a „Physical Review Letters” c. folyó
iratban, amely azt állítja, hogy az elméleti görbe 
maximumától jobbra kb. 1012 Hz frekvencián 
a sugárzás intenzitása lényegesen nagyobb, mint 
ahogy ez a görbéből adódna, vagyis, hogy a su
gárzás észrevehetően eltér az egyensúlyitól. A 
megfigyelés még megerősítésre szorul, eredménye 
azonban nem cáfolja a forró Univerzum elméletét, 
hanem csak kiegészíti azt, mivel megmagyaráz
ható annak keretein belül is.

Mindenesetre nyilvánvaló, hogy főként a görbe 
jobb oldalán van szükségünk további mérési 
pontokra.

A megfigyelésekből közvetlenül adódó fő követ
keztetés tehát az, hogy a Kozmoszban minden 
atomra milliárd foton jut. Miért olyan érdekes ez? 
Hiszen említettük, hogy ezek az elektromágneses 
kvantumok kicsiny energiájúak és még felfedezni 
is nehéz volt őket. Ez a megfigyelési tény akkor 
válik különösen fontossá, ha összevetjük a táguló 
Univerzumról, ill. a forró Univerzumról alkotott 
elképzeléseinkkel.

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a bennünket 
körülvevő tér többé-kevésbé egyenletesen ki van 
töltve galaxisokkal. Már régen elavult az az el
képzelés, amely szerint Naprendszerünk vagy 
Tejútrendszerünk magányosan, szigetszerűen he
lyezkedik el a Világmindenségben. A mi Galaxi
sunk csak egy az igen nagy számú galaxis közül. 
Abban a pillanatban, amint nyilvánvalóvá vált, 
hogy az Univerzumot nagyjából egyenletesen 
töltik ki a galaxisok, felvetődött a kérdés: vajon 
nyugalomban lehetnek-e ezek egymáshoz képest, 
vagy szükségképpen mozogniuk kell? Ezt a kér
dést, amely a galaxisokból álló határtalanul ki
terjedt közegre vonatkozott csak Einstein rela
tivitáselmélete volt képes megválaszolni. Az el
méletet a kozmológia problémáinak megoldására 
gyakorlatilag A. A. Eridman a neves orosz tudós 
alkalmazta 1922 és 1924 között. Kimutatta, hogy

amennyiben a teret a tömegvonzás révén kölcsön
ható anyag egyenletesen tölti ki, akkor ez a rend
szer nem lehet nyugalomban, mivel nincs stabil 
egyensúlyi állapota. A rendszer szükségképpen 
dinamikus állapotban van, vagy tágul, vagy 
pedig összehúzódik.

A megfigyelések valóban azt mutatták, hogy 
a Világmindenségnek az az „egyetlen példánya”, 
amelyet ténylegesen megfigyelünk, expandál. Az 
utóbbi kijelentés elég durva egyszerűsítés. A való
ságban a galaxisok egymástól való távolodását 
figyeljük meg: minél távolabb van egy galaxis, 
annál nagyobb sebességgel távolodik. Megfigye
lünk 100 000 km/sec sebességgel távolodó galaxi
sokat, ugyanakkor a nemrég felfedezett rendkívül 
távoli objektumok, a kvazarok közül a legtávo- 
labbiak a fénysebességet megközelítő 250 000 
km/sec sebességgel távolodnak tőlünk.

Azután, hogy a fent említett elsődleges sugár
zást felfedezték, nyilvánvalóvá vált, hogy nem 
csak a galaxisok rendszere, hanem az egész teret 
kitöltő sugárzás is tágul. E sugárzás tágulása azt 
jelenti, hogy az idő múlásával csökken az elektro
mágneses kvantumok átlagos koncentrációja és 
energiája, illetőleg csökken a sugárzás hőmérsék
lete.

A hőmérséklet csökkenése az idő függvényében 
azt jelenti, hogy a múltba visszatekintve magasabb 
hőmérsékletet találunk, mint jelenleg, vagyis, 
hogy az Univerzum régen forró volt. Ha ma a 
hőmérséklet kb. 3 °K, akkor 9 milliárd évvel 
ezelőtt mintegy 30 °K, 9,99 milliárd évvel ez
előtt 3000 °K még korábban pedig százezer majd 
millió fok volt a hőmérséklet.

Amikor az előadás előtt N. N. Bogoljubovval és 
I. M. Vinogradovval együtt azon töprengtünk, 
hogy miképpen lehetne tömören megfogalmazni 
az előadás tartalmát, a következő formulához 
jutottunk: az egyházfiak a jövőben ígérik nekünk, 
bűnösöknek a pokol tüzét, a megfigyelés és az 
elmélet viszont arra mutat, hogy a tüzes gyehenna 
a Világmindenség régmúlt állapotában fordult 
elő.

Az Univerzum tágulására és a benne levő 
sugárzásra vonatkozó adatok összessége alapján 
egy magas hőmérsékletű ősuniverzum képét vá
zolhatjuk fel magunknak.

A galaxisok távolodását és az Univerzum ex
panzióját megmagyarázó klasszikus Eridman-féle 
elmélet feltételezi, hogy létezett egy különleges 
„szinguláris” állapot, amikor az anyag sűrűsége 
végtelen nagy volt. A megfigyelésekből az követ
kezik, hogy ez az állapot mintegy 10 milliárd év
vel ezelőtt állt fenn.

Ez a tény a következő egyszerű meggondolásból 
adódik. Egy tőlünk adott távolságra levő galaxis 
adott sebességgel távolodik tőlünk. Könnyű ki
számítani, hogy mely időpontban kellett meg
kezdenie a távolodást ahhoz, hogy az adott se
bességgel éppen ma érkezzen a jelenlegi helyére. 
Az összes galaxisra vonatkozóan ugyanaz az idő 
adódik. Ez azt jelenti, hogy az összes galaxis 
egy pillanatban kezdett távolodni egymástól.
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Az expanzió kezdete óta eltelt időt a Világminden
ség korának nevezik, de helyesebb volna azon 
korszak hosszáról beszélni, amely alatt a Világ
mindenség jelen formája kialakult. A Világminden
ség jelen korszaka Fridman elmélete szerint 
azzal az időpillanattal kezdődik, amikor az anyag 
sűrűsége és hőmérséklete végtelen volt.

Látjuk tehát, hogy a robbanás analogonjával 
állunk szemben. A robbanásnál szintén szétrepül 
az anyag. Az amerikaiak ezt az elméletet „Big 
Bang” elmélet néven emlegetik (big =  nagy, 
bang =  bumm) ami körülbelül annyit tesz, mint 
nagy robbanás.

Van azonban egy minőségi különbség a kozmo
lógiai robbanás és pl. a bomba robbanása vagy 
a galaxismagok robbanása között. A robbanás 
általában úgy játszódik le, hogy valahol van egy 
igen magas nyomású tartomány, amelyet űr vesz 
körül, és az anyag expanzióját éppen a centrális 
nyomás és az üres tér nyomása közötti különbség 
idézi elő.

A Világmindenségben nincs ilyen nyomáskü
lönbség. I tt  a magas nyomás és a magas hőmérsék
let egyenletesen oszbk el a térben. Ezért a Világ
mindenség esetében a robbanást és az azt követő 
tágulást megfelelő kezdeti feltételek nem pedig 
a nyomáskülönbség következményének kell te
kintenünk.

Ide kívánkozik egy rövid visszatekintés a prob
léma történetére.

A forró Univerzum hipotézisét 1947-ben G. A. 
Gamow vetette fel. 1964-ben I. D. Novikov és 
A. G. Doroskevics konkrétan kiszámították az 
Univerzumban jelenlevő sugárzás egész spektru
mát és megállapították, hogy a forró Univerzum 
elméletének ellenőrzéséhez egy meghatározott spek
trumtartományban, éspedig a centiméteres és 
milliméteres rádióhullámokéban kell méréseket 
végezni, mert ebben a tartományban sokkal 
nagyobb az Univerzum forró állapotából vissza
maradt maradványsugárzás, mint a csillagok és 
rádióforrások sugárzása. Kimutatták, hogy meg
figyelésekkel meg lehet különböztetni a Gamow- 
féle hipotézist attól az alternatív hipotézistől, 
amelyet abban az időben magam is védelmeztem, 
de amely — mint ma már tudjuk — hamis.

E vizsgálatoktól függetlenül R. Dicke és munka
társai Amerikában méréseket kezdtek a Gamow- 
elmélet ellenőrzése céljából. Érdekes, hogy Dicke-t 
megelőzve a Bell-cég mérnökei kozmikus rádióössze
köttetés létesítésére épített berendezésükkel egy 
megmagyarázhatatlan zajt figyeltek meg, amely 
nem függött a vevőantenna irányításától. Miután tu
domást szerzett a jelenségről, R. Dicke adta meg 
annak magyarázatát és így került az első pont 
a maradványsugárzás görbéjére (v. ö. 2. ábra) 
1965-ben. A későbbi mérések azután további pon
tokat szolgáltattak, és végül kialakult a kép, 
amely szerint az elektromágneses sugárzás kvan
tumjainak (fotonok) száma sokkal nagyobb mint 
az atomoké.

Milyen következtetések adódnak ebből a kép
ből?

Meggondolásaink kiindulópontjául szolgáljon az 
a megállapítás, hogy az expanzió kezdeti szaka
szán igen magas volt a sűrűség és a hőmérséklet. 
Ebben az időszakban az egész Univerzumot úgy 
tekinthetjük, mint nagyenergiájú és magashőmér
sékletű laboratóriumot, amely a megfelelő idő
pontban nagyobb energiájú részecskéket tar
talmazott, mint amilyeneket ma a dubnai vagy 
szerpuhovi gyorsítókban elő lehet állítani. Csak 
az a baj, hogy akkoriban olyan forróság uralko
dott, hogy ezeket a részecskéket senki sem tudta 
megfigyelni.

A 3. ábrán bemutatjuk, hogy miképpen változik 
az Univerzum hőmérséklete valamint elemi rész 
összetétele az expanzió során. Az időskála balról 
jobbra halad. A kitágulás mértékében esik a hő
mérséklet.

Amikor a hőmérséklet igen magas, akkor meg
találhatjuk a nukleonokat, antinukleonokat va
lamint ezek összes gerjesztett állapotait (rezo
nanciákat). A hőmérséklet csökkenésével a ré
szecskék szétesése, „kihalása” megy végbe. Me
zonok, elektronok, pozitronok, gravitonok, neutrí
nók és fotonok maradnak. Végül a jelenlegi idő
pontban már csak azok a fotonok vannak meg, 
amelyeket jelenleg megfigyelünk, illetve még 
neutrínók és gravitonok is, amelyeket a jelenlegi 
észlelési technikával nem tudunk kimutatni és 
attól tartok, hogy még hosszú évekig nem is 
fogunk tudni.

Ilyen tehát a nagyenergiájú részek lehűlésének 
folyamata. Ezek a részecskék majdnem mind 
„kihalnak” a lehűlés során. Érdekes azonban, 
hogy amennyiben a természetben léteznek vala
milyen stabil, nagy tömegű részecskék, akkor 
ezeknek kis mennyiségben meg kell maradniok az 
expanzió kezdeti stádiumától napjainkig.

Ilymódon a kozmológia a nagyenergiájú jelen
ségek fizikájának segítségére van egy sor nehéz 
kérdés megoldásában; lehetővé teszi, hogy ki
jelentéseket tegyünk a részecskék viselkedéséről 
olyan nagy energiák esetén, amilyenek a gyor
sítókban még nem érhetők el.

A 3. ábrán látható, hogy „kihalnak” az összes 
részecskék, csak fotonok maradnak. Ez az állítás
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csak egy százmilliomod pontossággal igaz, mert 
minden százmillió fotonra mégis jut egy proton 
vagy neutron. A tágulás kezdetén ugyanis a nuk
leonok — protonok és neutronok —■ annihi látód
nak saját antirészecskéikkel, a végállapotban a 
„kipusztulás” után pedig megmaradnak azok, 
amelyeknek nem volt antirészecske párja, amely- 
lyel annihilációjuk végbemehetett volna. Ezek 
száma kicsiny, de számunkra igen fontosak, 
mivel éppen ezekből a részecskékből és nem a fo
tonokból épült fel a Föld és a Nap. Az elektro
mágneses kvantumok száma nagy, ezeket viszont 
nehéz megfigyelni. Mindaz ami könnyen meg
figyelhető, a Világmindenségben megmaradt, vi
szonylag csekély mennyiségű közönséges részecs
kékből áll. Minthogy pedig mindaz, amivel kap
csolatban állunk ezekből épül fel, számunkra 
igen érdekes, hogy megismerjük ezek történetét. 
Ezt láthatjuk a 4. ábrán.

Tárgyalásunkat kezdjük azzal a pillanattal, 
amikor a hőmérséklet 100 milliárd Kelvin fokra 
süllyedt. Eleinte a hőmérséklet oly magas, hogy 
protonok és neutronok kb. fele-fele arányban 
fordulnak elő, később a lehűlés során a neutronok, 
amelyek nehezebbek a protonoknál, elbomlanak, 
és neutronokból kevesebb, protonokból pedig 
több lesz. Ez a csökkenés 15%-os neutron-koncent
rációnál megreked. Még alacsonyabb hőmérsék
leteknél létrejönnek azok a feltételek, amelyek 
mellett a protonok és neutronok magokat alkot
hatnak és a számítások szerint 30% hélium és 
70% hidrogén alakul ki. Ez a kezdeti kémiai 
összetétel alakul ki az anyag felépülésének kozmo
lógiai időszakában.

Beszélhetünk-e ilyen határozottan és ilyen pon
tossággal folyamatokról, amelyek néhány század 
másodperc alatt zajlanak le az Univerzum ex
panziójának kezdete után mindössze egy másod
perccel? Nincs-e ebben valami túlzott magabiz
tosság? Valójában itt csupán egyetlen feltevés 
van, az hogy az anyag a térben egyenletesen 
őszük el. Ha ezt elfogadjuk, akkor a további 
következtetések (a hőmérséklet lefutása az idő
vel; a magreakciók időfüggése) már szükségszerű 
következményei a mechanika és termodinamika 
törvényeinek, vagyis azon törvényeknek, ame
lyeket a laboratóriumban tanulmányozhatunk.

4 . á b ra

A magreakciók korszakában tehát 70% hid
rogén és 30% hélium képződik. A legidősebb 
csillagok nyilvánvalóan éppen ilyen anyagból 
állnak.

Érdekes, hogy G. A. Gamow elsősorban azzal 
a céllal dolgozta ki a forró Univerzum elméletét, 
hogy ennek segítségével megmagyarázza a külön
böző kémiai elemek megfigyelt eloszlását a Világ
mindenségben: miért van több vas, mint réz és 
urán, miért gyakoribb a hidrogén mint a vas 
stb. ? Kiderült azonban, hogy az ősi kozmológiai 
nukleogenezis nem vezet olyan elemeloszláshoz, 
mint amilyent ma a Földön megfigyelünk. Ebben 
az ősi korszakban nem keletkezik vas, szilícium stb. 
hanem csak hidrogén és héüum. Ezek azután 
csillagokba állnak össze, ahol belőlük további 
elemek keletkeznek, amelyek már nem állnak 
közvetlen kapcsolatban a kozmológiával, nem 
tartoznak az Univerzum elsődleges anyagához, 
hanem a csillagok kitörései, robbanásai során 
kerülnek az interszteüáris térbe.

Térjünk most vissza a Világmindenség tágulá
sának kérdéséhez. A magreakciók korszaka után 
egy viszonylag nyugodtnak mondható tágulás 
és lassú lehűlés következik. Ez a korszak kb. 
egy millió évvel a tágulás kezdete után véget ér, 
amikor a hőmérséklet már elég alacsony ahhoz, 
hogy a protonok és a hélium magok befogják az 
elektronokat és semleges atomokká alakuljanak. 
Míg tehát korábban az anyag plazma áüapotban 
volt, amelyben az ionok és töltött részecskék 
sűrűn kölcsönhatottak a sugárzással, addig ala
csonyabb hőmérsékleten az atomok semlegessé 
válnak, és csak ettől a pillanattól kezdve indul 
meg az anyag összcsomósodása galaxisokká, vagy
is ekkor kezdődik a kozmosz fejlődésének 
jelenlegi korszaka, amelyet itt nem kívánunk 
részletesen tárgyalni.

Szeretném kiemelni, hogy a sugárzás korábban 
tárgyalt egyensúlyi spektruma éppen az előbb 
említett állapotban alakult ki, vagyis akkor, 
amikor a töltött részek és a fotonok elegyében 
erős energiacsere állt fenn elektronok és fény
kvantumok között.

A spektrum lineáris része a maximumtól balra 
(lásd a 2. ábrát) arról tanúskodik, hogy valóban 
volt egy olyan korszak, amelyben még nem voltak 
sem galaxisok, sem csillagok, hanem csak egyen
letesen eloszló anyag volt jelen. Hogy van-e 
eltérés az elméleti görbétől a maximumtól jobbra, 
vagy sem, az attól függ, hogy a fejlődés későbbi 
szakaszában lejátszódtak-e igen intenzív energia- 
termelő folyamatok. A spektrum eltérése az 
egyensúlyitól nem befolyásolja azt a következ
tetést, hogy volt egy forróbb ősállapot. Azt a 
következtetést, hogy a részecskék és fotonok 
egyenletes eloszlású elegyének galaxisok előtti 
stádiuma valóban létezett, tulajdonképpen a bal 
oldali lineáris spektrumtartomány alapján mond
juk ki.

Szóljunk most néhány szót az új felfedezések 
nyomán felvetődött elméleti problémákról. A koz
mológiai elméletek a gravitáció elméletén ala-
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púinak, de nem a klasszikus hanem a relativiszti- 
kus gravitációs elméleten, vagyis az Einstein-féle 
általános relativitáselméleten. Ez az elmélet egé
szen durván fogalmazva abban foglalható össze, 
hogy a tér-idő görbült, vagyis az euklidesitől el
térő lehet, és hogy a tömegek görbítik a tér-időt. 
Ha a Nap tömege meggörbíti a teret, akkor a 
görbült térben a Föld is másképpen mozog, mint 
az euklidesziben: az utóbbiban egyenesen mozogna, 
az előbbiben viszont görbült pályán.

Ahhoz azonban, hogy megalkossuk a szükséges 
elméletet, be kell vezetnünk a vákuum rugal
masságának fogalmát. A tömeg arra törekszik, 
hogy meggörbítse a teret, de a térnek van rugal
massága, amellyel ellenáll a görbítésnek. A gra
vitációs konstans a vákuum rugalmasságával 
fejezhető ki. A gravitációs állandó tulajdonképpen 
Newton munkássága óta és még Einstein idejé
ben is különálló, saját dimenzióval rendelkező 
konstansként szerepelt, amelyet nem vezettek 
vissza semmiféle más jelenség jellemző adataira.

A. D. Szaharov vetette fel a gondolatot, hogy 
a tér rugalmassága valószínűleg megmagyaráz
ható és kiszámítható az elemi részek elmélete 
alapján.*

Nincs időm az elmélet taglalására, csak egy 
példát említek meg. A XIX. században a vas 
rugalmasságát külön állandó jellemezte, amelyet 
megmértek és felvettek a kézikönyvek ide vonatko
zó táblázataiba. Ma elvileg kiszámíthatjuk a vas 
rugalmasságát a vasat alkotó elemi részekre, 
magokra és elektronokra vonatkozó adatok alap
ján. Szaharov elmélete tulajdonképpen ugyanezt 
tűzi ki célul, mivel megmutatja, hogy a vákuum 
rugalmasságát elvileg kiszámíthatjuk az elemi 
részek elméletére és a kvantumelméletre támasz
kodva, vagyis a gravitációs konstanst vissza
vezethetjük más, egyszerűbb adatokra.

A közönséges égimechanikai jelenségek eseté
ben az új elmélet pontosan ugyanazt adja, amit 
Newton elmélete vagy a relativitáselmélet, vi
szont igen nagy jelentőségre tehet szert azon 
szinguláris állapot leírásában, amelyből az Uni
verzum expanziója kiindult. Nincs kizárva, hogy 
sikerül megmagyarázni, hogy miképpen haladt át 
a Világmindenség a szinguláris állapoton és miért 
éppen ilyen volt az a kezdeti állapot, amelyből 
az univerzális expanzió jelenlegi stádiuma ki
alakult.

Ez volt az egyik problémakör. Ezeknek a mély 
és bonyolult kérdéseknek a tisztázása aligha 
történhet a közeljövőben.

A másik problémakör azokkal a kis eltérésekkel 
kapcsolatos, amelyeknek a valódi táguló Világ
mindenség és az idealizált Fridman-féle modell 
között minden bizonnyal fenn kell állniok. Ha 
ilyenek egyáltalán nem léteznének, akkor az 
anyag mind a mai napig szigorúan egyenletes el
oszlású maradt volna. Tudjuk azonban, hogy az 
anyag eloszlása nem szigorúan egyenletes: van
nak galaxisok és csillagok. A Fridman modelltől

* 1. D okladü AN SzSzSzR, 1967. 177, No. 1.

való kicsiny eltérések általános elméletét több 
mint 20 évvel ezelőtt E. M. Livsic dolgozta ki. 
Az elmélet kimutatja, hogy a kölcsönös gravitációs 
vonzóerők hatására a sűrűség-eloszlás kis zavarai 
növekvő tendenciájúak, és így az egyenletes 
eloszlású közegből sűrűbb képződmények külö
nülnek el.

Ezen megállapítások alkalmazásaként L. M. 
Ozeruoj, A. D. Csernyin, A. G. Doroskevics, I. D. 
Novikov valamint I. Silk és P. Peebles kidolgoz
ták a galaxisok keletkezésének elméletét a marad
ványsugárzásra vonatkozó új adatok fényében. 
Ez igen sokat ígérő kutatási terület.

Fontosabb lehet azonban, hogy az új megfigye
lési eredmények révén új kutatási módszerek 
alkalmazására nyílik lehetőség, és nem csak új 
elméleti kérdésfeltevésekhez jutunk, hanem az 
Univerzum experimentális kutatásában is előbbre 
lépünk. A teret kitöltő maradványsugárzásról 
tudjuk, hogy nagy pontossággal (0,01%) egyen
letes az eloszlása az egész égen. De ha a mérések 
pontosságát még tovább fokozzuk, akkor esetleg 
felfedezhetünk kicsiny intenzitásingadozásokat 
a különböző irányokban, és akkor ezek az inga
dozások azokat a helyeket mutatják nekünk, 
amelyeken még éppen csak keletkezőben vannak 
a galaxisok.

Az idevágó legpontosabb mérést Ju. N. Parij- 
szkij végezte el a pulkovói csillagvizsgálóban és 
nem észlelt eltérést az egyenletes eloszlástól. 
Valószínű, hogy a mérések pontosságát egy—más
fél nagyságrenddel fokozni kell. így áll a helyzet 
az egyik feladattal, az inhomogenitások észlelé
sével kapcsolatban.

A másik feladat: megfigyelni a spektrum elté
réseit az elméletileg megjósolttól. Ha pontos 
méréseink lesznek a spektrum azon részén, amely 
a 2. ábrán szaggatott vonallal van jelölve és 
amelyre vonatkozóan a korábban említett fel
tűnést keltő bejelentést nem számítva még nincs 
adatunk, akkor majd meg tudjuk mondani, 
hogy végbementek-e valamiféle rendkívül in
tenzív energiatermelő folyamatok azután, hogy 
az anyag semleges lett és kölcsönhatása a sugár
zással megszűnt. Más szavakkal: megtudjuk azt, 
hogy volt-e későbbi, második kölcsönhatási kor
szak a részecskék és a sugárzás között. Ahhoz, 
hogy erre a kérdésre választ adhassunk, szüksé
günk van a spektrum egész görbéjére, amelynek 
jelenleg csak a bal oldali emelkedő szakasza is
meretes. Ezek a vizsgálatok az eddig alkalmazott 
észlelési technika gyökeres megváltoztatását teszik 
szükségessé. I t t  valószínűleg olyan mérésekre 
vagyunk utalva, (amilyenekkel a Lebegyev In
tézetben A. E. Szalomonovics foglalkozik), ame
lyek során szputnyikokkal vagy szondákkal a lég
körön kívülre emelnek folyékony héliummal hű
tött edényekbe zárt termikus detektorokat. Egy 
eddig nem vizsgált spektrumtartományt kell a 
mérések számára hozzáférhetővé tenni: a rádió
hullámok és az infravörös hullámok közöttit. 
Ezen kívül fontosak volnának még a Röntgen és 
ultraibolya tartományokban végzett mérések is.
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Minthogy a légkör nem engedi át ezeket a suga
rakat, az ilyen mérések a Földön nem végezhetők 
el.

Ezzel kapcsolatban szeretném még felhívni a 
figyelmet Sz. L. Mandelstam (Lebegyev Intézet) 
valamint V. G. Kurt (Sternberg Intézet) vizs
gálataira, amelyek során egy bolygóközi állomás 
segítségével ultraibolya sugárzást mértek és en
nek alapján fontos megállapításokat tettek az 
intergalaktikus gázra vonatkozóan.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ma a 
szemünk láttára játszódik le az a folyamat, 
amint a kozmológia spekulatív tudományból 
empirikus tudománnyá válik. Ez nem azt jelenti,

hogy az elméleti kutatók a jövőben nem élnek 
újabb hipotézisekkel, hanem azt, hogy ma már 
számottevően gyűlik a tapasztalati anyag is. 
Ez utóbbi folyamat talán lassabban, de biztosan 
halad előre és hiteles adatokat szolgáltat a hipo
tézisek alátámasztására. Az elmúlt néhány évben 
a kozmológia és általában az egész csillagászat 
nagy fellendülésének tanúi lehettünk.

A csillagászat ősi tudomány (az ókor papjai 
már időszámításunk előtt hatezer évvel figyelték 
az égitestek mozgását), ma mégis a legfiatalabb- 
nak tűnik dinamikus fejlődésében.

Fordította: Paál György

AZ EÖTVÖS-KÍSÉRLET ÉS AZ ÁLTALÁNOS Pető Gábor Pál
RELATIVITÁSELMÉLET

Halálának ötvenedik évfordulója alkalmából, 
1969 tavaszán országszerte megemlékeztek Eötvös 
Lorándról. Emlékülések, tudományos és népszerű 
előadások, cikkek, rádió- és televízió-műsorok sora 
igyekezett, hogy bevigye a magyar köztudatba: 
Eötvös nemcsak mint egykori intézetének em
léktáblája hirdeti a legnagyobb magyar fizikus 
volt, de teljesítette azt a maga és tudóstársai elé 
tűzött célját, hogy ,,a tudomány zászlaját olyan 
magasra emelje, hogy azt hazánk határain túl is 
meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet”, és 
hogy Einstein nem udvariaskodott, hanem egy
szerűen az igazat mondta ki, amikor Eötvös halá
lakor úgy nyilatkozott [1], hogy „a fizikának egy 
fejedelme halt meg”.

Ennek a rövid — és kissé talán megkésett 
írásnak is az a célja, hogy egy adattal alátámassza 
ezt a vitathatatlan, de olykor mégis semmibe vett 
tényt.

*

Eötvös Loránd életművének egyik kiemelkedő 
teljesítménye volt az általában „Eötvös-kísérlet” 
néven számontartott vizsgálat-sorozat. A tehetetlen 
és a gravitációs tömeg egyenlőségének ez a rendkívüli 
pontosságú kísérleti igazolása — mint közismert 
— bebizonyított egy olyan, nagyon fontos és 
messze ható következtetések alapjául szolgáló té
telt, amelyet ugyan évszázadokon át nem vontak 
kétségbe, de bebizonyítani sem tudtak.

A tehetetlen és gravitációs tömeg egyenlőségé
nek (arányosságának) kérdése Newtonig nyúlik 
vissza. „Évszázadokon át nyitott kérdés maradt, 
vajon a két tömeg aránya minden testnél ugyan- 
az-e, vagy sem. A kérdés fontosságára jellemző, 
hogy kiváló mérőfizikusok kísérelték meg az el
döntését. Az elért pontosság azonban nem volt ki
elégítő. Ezért is a göttingai egyetem 1906-ban 
pályázatot tűzött ki a végleges tisztázásra” [2].

Közismert, hogy ezt a pályázatot Eötvös és 
munkatársai nyerték meg. Bár a kísérletekről be

számoló cikket — formai okokból — csak Eötvös 
halála után jelentették meg [3], a Benecke-díj 1909- 
ben történt odaítélése Eötvös kísérletének sikerét 
igazolta és egyben publikálta is. Ezért nyilvánvaló
nak tűnik a következtetés, amit Novobátzky Ká
roly így fogalmazott meg: „Einstein az általános 
relativitás fundamentális tételét, az ekvivalencia 
elvét a kétféle tömeg azonosságára alapítja. Ennél
fogva a világ összes relativitás-elméleti tankönyvé
ben és monográfiájában ott szerepel Eötvös neve. 
Az ő kísérlete a fizikai köztudatban az ekvivalen
cia tételének tartóoszlopa” [4].

Úgy látszik azonban, hogy a fizikai köztudat is 
ki-kihagy olykor. R. H. Dicke, a princetoni egye
tem professzora, aki a Palmer Fizikai Laborató
riumban a hatvanas évek elején megismételte 
Eötvös kísérletét, és — mint ő maga beismerte — 
„meglepő módon a modern technika teljes igény- 
bevételével Eötvös eredményeinek pontosságát 
csak egy 50-es faktorral sikerült megjavítania” [5], 
szembeszáll azzal a nézettel, hogy az Eötvös-kísérlet- 
nek szerepe lett volna az általános relativitás-elmélet 
megszületésében. E folyóirat hasábjain is közölt cikké
ben [6] ezt írja:

„A kísérletek időpontja sok fizikust arra az el
képzelésre késztetett, hogy Eötvös munkája döntő 
módon befolyásolta Albert Einsteint, aki 1908 és 
1915 között állította föl az általános relativitás 
elméletét. A tény az, amint ezt Einstein 1934-ben 
megírta [7], hogy neki nem volt komoly kétsége 
»a gravitációs gyorsulás állandó volta felől Eötvös 
csodálatra méltó eredményeinek az ismerete nélkül 
sem, amelyeket — ha emlékezetem nem csal — 
csak később ismertem meg«.

Figyelemre méltó, hogy Einstein óvatos fogal
mazását — „ha emlékezetem nem csal” — Dicke 
milyen határozott elutasítás alapjául használja 
föl. Holott Einsteinnek jó oka volt az óvatosságra: 
emlékezete hogy saját szavát használjuk — 
megcsalta. A tény ugyanis az, hogy Einstein már 
1913-ban a bécsi 85.,,Naturforscherversammlung”-on
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elhangzott előadásában nyilvánosan hivatkozott Eöt
vös kísérletére, és az előadásnak a Physikalische 
Zeitschrift-ben közzétett szövege szerint [8] ezt 
„számunkra nagyon fontos”-nak nevezte:

„Hier sei bemerkt, dasz die Gleichheit (Propor
tionalität) der schweren und trägen Masse durch 
eine für uns höchst wichtige Untersuchung von 
Eötvös [9] mit groszer Genauigkeit erwiesen 
wurde; Eötvös wies diese Proportionalität nach, 
indem er experimentell zeigte, dasz die Resultie
rende der Schwere und der von der Drehung der 
Erde herrührenden Zentrifugalkraft von der 
Natur des Materials unabhängig ist (relativer 
Unterschied beider Massen < 10-7).”

A tények tehát R. H. Dicke állításával szemben 
azt igazolják, hogy Eötvös kísérlete döntő módon be
folyásolta Einsteint az általános relativitás-elmélet 
megalkotásában. Erre a magyar fizika joggal büszke, 
s ezért talán nem fölösleges ezen a helyen is újból 
emlékeztetni erre a némiképp elfelejtett, de távol
ról sem ismeretlen [10] tényre.

A HANGROBBANÁS

A hangnál sebesebb repülőgépektől eredő hangrob
banás ma már egészen mindennapi jelenség, a vele 
kapcsolatos fizikai problémák azonban meglehető
sen bonyolultak. Ebben a cikkben olyan kérdé
sekre próbálunk feleletet adni, mint: hogyan kelet
kezik a hangrobbanás; milyen hatással van az 
emberre és környezetére; milyen problémákat hoz a 
jövő repülés technikája.

A hangrobbanás elnevezés főként a hatására 
utal e jelenségnek, mintsem a fizikai tartalmára. 
Hatása ugyanis mind pszichikailag, mind fizikailag 
igen közel áll a detonációs hatáshoz, pl. a mennydör
gés, robbantás hatásához, az elnevezés nem túl 
sokat árul el magáról a jelenségről. Kellemetlen 
pszichikai és fizikai következménye azonban a 
nagysebességű repülés rohamos fejlődése miatt 
egyre több gondot okoz. A manapság gyakorta 
hallható durranó hang nagyrésze könnyű katonai 
gépektől ered, a születő hangnál sebesebb utas- és 
teherszállítás azonban nagy területre kiterjeszti és 
fokozza a robbanás erejét.

Vizsgáljuk meg, hogyan jön létre a hangrobbanás. 
Először az 1940-es évek közepén figyelték meg, 
amikor nagy teljesítményű vadászgépek zuhanó- 
repülésben túllépték a hangsebességet. A technika 
nagyiramú fejlődése azonban rövidesen lehetővé 
tette a hangrobbanás vizsgálatát. Ez rendkívül 
fáradtságos és nehézkes munka volt, ha meggon
doljuk, hogy egy-egy ilyen kísérlet 120 km széles
ségben folyt, amikor a valóságos repülés esetét 
vizsgálták.

Az elemzés folyamán a fokozatosság elvét be
tartva a kis sebességű és pontszerű hangforrás ese-
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téből indulunk ki. Bocsátson ez ki, mondjuk a fül 
számára is hallható periodikus zavart. Például a 
járművek jelzőkürtje vagy jelzősípja. Tudjuk, 
hogy a zavarforrásból ez a periodikus jel a levegő
ben mint a légköri nyomásra rászuperponálódott 
periodikus nyomásváltozás terjed tova. A terje
dési sebesség levegőben 330 m/s, amely kis mérték
ben függ a hőmérséklettől és a nyomástól. Az azo
nos nyomású ún. fázisfelületekkel szemléltetjük a 
nyomástér állapotát. Az 1. ábrán nyomon követ
hetjük a nyomástér változását amint benne egy 
pontszerű zavarforrás mozog, (a)esetben nyugalom
ban van a pont, a fázisfelületek térben koncent
rikus gömbök, (b) esetben valamilyen nem nulla, 
de a hangnál kisebb sebességgel halad a forrás. 
Fellép az ún. Doppler effektus, közeledve sűrűsöd
nek a fázisfelületek (magasabb hangot hallunk), 
távolodva ritkulnak (mélyebb hangot hallunk) a 
nyugalmi állapothoz képest. Bár külön ábra nem 
illusztrálja, érdekes az éppen hangsebességgel 
mozgó zajforrás esete. Ekkor a haladási irányban a 
fázisfelületek mind egybeesnek, s ez a közös felü
let a ponttal együtt, közvetlenül a pont előtt halad. 
A fázisfelület által reprezentált nyomásváltozás
nak, mint a térben terjedő gömbhullámnak az 
amplitúdója a távolsággal fordított arányban 
csökken. A szóban forgó közös felület nyomás- 
különbsége, amely az 1/r-nek megfelelően csökkenő 
amplitúdók összege, matematikai megfontolások
ból végtelennek adódik. A repülőgépekkel végzett 
mérések ezt nem igazolták, amiből az amplitúdó 
magasabb távolsághatvány szerinti csökkenésére 
következtethetünk. A (c) esetben amikor a zavar-
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1. ábra Lövedék ám yókdiagram ja. (ref. 1)

forrás átlépi a hangsebességet, új hullámforma 
keletkezik. Az egymást utolérő fázisfelületek szu
perpozíciójaként kialakul az ún. Mach kúp. Ten
gelye egybeesik a pont haladási irányával és 
csúcsában halad a zajforrás. Félnyílás szöge sin i  =  
hangsebesség/zajforrássebesség. A zajforrás — nyu
godtan mondhatjuk — magával „húzza” a Mach 
kúpot, mint tollaslabda a tolláit.

Az egyszerű pontnak tekintett zavarforrásból 
térjünk át a kiterjedt testek vizsgálatára. Idő
rendnek és a probléma bonyolultságának figye
lembevételével először a lövedékekről, majd a 
repülőgépekről kell szólnunk.

A lövedékeknél kialakult hullámforma a 2. 
ábrán látható. Az árnyékdiagram a hullámformát, 
amely tengelyszimmetrikus, egy a tengelyen át
menő síkban mutatja. Az egész alakzatot szokták 
lökéshullámnak is nevezni. Az ábrán két erősebb 
hullámot tudunk megkülönböztetni, az ún. „fej- 
hullánT’-ot (orr-hullámnak is nevezik), illetve 
,,farokhullám”-ot. Közöttük közel a testhez gyen
gébb árnyéksávok láthatók. Az ezeknek megfelelő 
nyomásváltozások a felület egyenetlenségeinek 
a következményei. Nagyobb távolságra a lövedék
től ezek egyesülnek a két fő hullámmal, s így a 
nyomástér jellemzésére az fej- és a farokhullám 
elegendő. Mondhatnánk úgy is, hogy a lövedék két 
egymásba tolt Mach kúpot húz maga után. A löve
dékek lökéshullámainak ismerete hozzásegít a 
hangrobbanás jelenségeinek jobb megértéséhez.

A repülőgépek hullámformái jóval komplikál
tabbak a lövedékénél. Lényeges eltérést várha
tunk pl. a jelenség szimmetria viszonyaiban, a gép 
emelőfelületei miatt. Az emelőfelületekre merő
legesen azonban a lövedéknél megismert hullám
forma dominál, amely a géptől a földig terjed, majd 
onnan visszaverődik. A lövedékhez hasonlóan a 
repülőgép is magával húzza ezt az oldalirányban 
eltorzult dupla Mach „kúpot” . A gép magas
ságától és sebességétől függően a hullámforma 
földön húzott vége, ami a hangrobbanás, jóval

később ér a megfigyelőhöz, mint ahogy a gép el
halad. A repülőgép általában 30—50 km-re az 
általa előidézett hangrobbanás előtt jár. És itt el 
kell oszlatni azt az esetleg zavart okozó elképzelést, 
amely szerint a jelenség egy kis területre összpon
tosul. Ez a kellemetlen hang az előbb említett 
„tisztes” távolságra állandóan követi a repülő
gépet.

A földi megfigyelő a hangrobbanást mint egy 
hirtelen kompressziót, egy ezt követő lassú ex
panziót, majd szintén egy gyors kompressziót ész
leli. Ha a hatás idején mért nyomást mint idő 
függvényét ábrázoljuk a 3. ábra (c) részén fel
tüntetett görbét kapjuk. Alakja miatt ezt „N” 
hullámnak nevezik. Az N  alak erősen idealizált, 
mert a tényleges jelalakot az atmoszferikus effek
tusok, repülőgép konstrukció, működési viszo
nyok, mind befolyásolják. Az első kompresszió 
(ami az atmoszférához képest túlnyomást állít elő) 
az orr hullámnak, a másik kompresszió (amely az 
expanzió eredményeként előálló nyomáshiányt 
egyenlíti ki atmoszferikusra) a farokhullámnak

2. ábra a) nyugvó pontszerű zavarforrás; b) zavarforrás 
sebessége kisebb a  hangsebességnél; c)  zavarforrás sebes
sége nagyobb a  hangsebességnél, a  Mach kúp  kialakulása: 

(ref. 1)

3. ábra A  lökéshullám  eloszlása egy repülés folyam án. 
a) hangha tá r átlépése; b)  repülés közben; c) az N  h u l
lám , s jellemzői; (dp) túlnyom ás csúcs eloszlása a  földi 

vetü let m entén oldalirányban, (ref. 1).

felel meg. A repülőgép felületéről leváló nyomás
változások a távolság harmadik, negyedik hat
ványával csökkennek. A megfigyelőhöz érkező N  
hullám (Ap) túlnyomáscsúcsai ezred atmoszféra 
nagyságrendűek. Jellemző még a hullámra az ún. 
(T) időtartam és (r) felfutási idő.

Elvégezve a hullám spektrálanalízisét, azt talál
ták, hogy különböző (T ) időtartamú hullám hall
ható spektruma szabadban megegyezik, viszont a 
nagyobb (T) időtartamú hullám infrahang tartalma 
lényegesen nagyobb. Ennek jelentősége épületek 
szempontjából van, bár újabb kutatások kimu
tatták, hogy emberekre is káros hatású. Egyéb
ként a (T) időtartam a repülőgép méreteivel van 
lineáris összefüggésben, s szolgáltat bizonyos kö
vetkeztetési lehetőséget erre. A fül ugyanis a két
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fő kompressziót „hallja”, s ezek időkülönbségéből, 
amely 0,1 —0,3 másodpercig terjed, a gép méreteire 
következtethetünk. (A nálunk általában hallható 
robbanásokat ezek szerint vadászgépek vagy 
vadászbombázók idézik elő).

Széles körű vizsgálat tárgyát képezte a hang- 
robbanási zóna térbeli elhelyezkedése egy repülési 
folyamat esetén. A 3. ábra alapján a hangrobbanás 
először a hanghatár átlépésénél figyelhető meg 
(körülbelül 160 km-re a felszállási ponttól). Le
szállásnál a sebességcsökkenés miatt szintén nem 
lép fel ez az effektus, így a repülőtér és környéke 
mentes e hatástól. A hangrobbanás mint a 3. 
ábra (c) részén látható — a gép pályájának földi 
vetülete mentén két oldalt igen nagy távolságra 
kiterjed, jobbra-balra 30 — 60 km-ig. Tehát a gép 
alatt a földön 60 — 120 km szélesen „seper” az N  
hullám két kompressziója. A (Ap) túlnyomáscsúcs 
a, hanghatár átlépésénél a legnagyobb, amit az 
elején elmondott bizonyos mértékig érvényesülő 
fázisfelületek torlódása idéz elő. A túlnyomáscsúcs 
a pályavetület mentén pedig általában nagyobb 
mint attól oldalra.

Miután a cikk elején felvetett első kérdésre meg
próbáltunk válaszolni, térjünk rá a másodikra, 
amely talán az elsőnél is bonyolultabb, ha meg
gondoljuk, milyen lehetőségeket rejt magában 
annak aki „ért” a biztosítási dolgokhoz. Valószínű
leg nem kis Íratással volt éppen ez a probléma a 
kutatásra.

Az ember kétféle módon kerülhet összeütközésbe 
a lökéshullámmal. Közvetlenül szabadban, vala
mint épületben, amikor is az épület szűrőként 
viselkedik a hatásokkal szemben, és karakterizálja 
azokat.

Szabadban egy figyelmeztetés nélkül érkező 
mennydörgésszerű hang hallható. Érdekes meg
jegyezni, hogy a mennydörgés füllel érzékelhető 
hangtartománya nagyon hasonlít a hangrobbanásé
hoz, bár a jelalak rendkívül eltérő. Az N  hullám 
hangosságára a (T ) időtartam nincs befolyással, 
kihat viszont a {Ap) túlnyomáscsúcs valamint a 
(r) felfutási idő. A rövidebb felfutási idő hango
sabb robbanásnak felel meg.

FÉNYSZÓRÓK SUGÁRMENETÉNEK 
VIZSGÁLATA

Bevezetés

A járművek éjszakai biztonságos közlekedésének 
alapja, a jármű előtti úttest helyes megvilágítása. 
Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy a szembe
jövő jármű vezetőjét az erős fény ne vakítsa. A 
jó látás és a vakításmentesség biztosítása a jármű
fényszórók különleges kialakítását teszi szükséges
sé. A járművek fényszórói többnyire belül tükrö
zött forgásparaboloid alakú tükrözőfelületek. A 
fényszórókba speciális kétspirálú lámpát helyez
nek, mely egyik üzemmódjában a fényszóró ország-

Az épületben tartózkodó személyt ért hatásra 
már követeztetni tudunk, ha megvizsgáljuk ma
gára az épületre történő hatást. Egy N  hullám kb. 
300 méter fesztávú, amely 0,3 másodperc körüli 
idő alatt „átsuhan” egy épületen, ezalatt az épület 
oldalaira egy nyomó és egy szívó hatást fejt ki. 
Lezárt épület esetén a rezgést a belső légüreg rend
szer határozza meg. Nyitott ajtó vagy ablak ese
tén a szoba mint egy Helmholtz rezonátor műkö
dik, ilyenkor a belső túlnyomáscsúcs nagyobb lehet 
a külsőnél és az időtartam is jelentősen megnőhet.

Egy építményt kétféle hatás érhet. Az egyik a 
már elmondott, a levegőben terjedő nyomásvál
tozás, a másik a talaj rengése a hangrobbanás 
miatt. A levegőben tovahaladó N  hullám maga is 
rezgést idéz elő az épületben, amelyet az hallható, 
nagyobb frekvenciás rezgéssé alakít át a berende
zések által. Ez a hallható tartomány már egy nagy
ságrenddel kisebb intenzitású az N  hullámnál. 
A mérések 0,7 g körüli falgyorsulást és 1,5 g/cm2 
túlnyomást mutattak ki. Végeredményben a hang- 
robbanás hatása az épületre egy nagyságrenddel 
kisebb min a tervezéskor figyelembevett igénybe- 
bevétel és kisebb mint az ajtócsapkodás, futkosás 
vagy ugrálás hatása. Ilyenformán az épületen csak 
könnyű, felszíni károk keletkezhetnek, esetleg 
igen gyenge állapotú épületnél komolyabb kár.

A kutatás eddigi eredményei azonban nem a leg
általánosabb repülésre vonatkoznak, mivel eze
ket az eredményeket elméletileg is igyekeztek alá
támasztani, a repülési feltételeket egyszerűre 
kellett választani. Várható, hogy a vizsgálat fej
lődése finomítja, pontosítja az eredményeket. 
Annál is inkább, mert a szuperszonikus repülés 
szuperszonikus közlekedéssé való kifejlődése erő
teljesen sürgeti ezt. Vannak kétkedők, akik a gyors 
közlekedést a tenger fölé akarják szorítani, az 
ellentmondók tábora viszont bízik abban, hogy a 
ma még oly kellemetlen hatású hangrobbanást 
idővel az emberiség megszokja.

1. H . H. Hubbard: Sonic Booms, Physics Today 21 (1968) 
No. 2. 31. cikke alapján.

Székács György 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.

Optikai Laboratórium

úti a másikban pedig tompított fényt ad. Az or
szágúti és a tompított fény eloszlását a lámpa 
spiráljainak a fényszóró fókuszából való megfelelő 
kimozdításával, illetve letakarásával alakítják ki.

A halogénciklusos lámpák elterjedésével együtt 
[1] a járműfényszórókban való felhasználása is 
kezd meghonosodni. A klasszikus lámpákkal meg
valósított fényeloszlásnak a halogénlámpákkal va
ló kialakítása hozta előtérbe, hogy visszanyúljunk 
a fényszórók sugármenetének kérdéséhez.

A fényszórókban használt paraboloid tükrök 
nagy görbületű, mély tükrök, ezért itt nem alkal-
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mázhatok a Gauss-féle optika közelítő számításai, 
így a fényszórók kivetített fényének tárgyalásához 
elemi módszerekhez kell folyamodni.

Az alábbiakban röviden ismertetem a fény
szórók sugármenetének elemi geometriai-optikai 
alapjait, valamint a sugármenet meghatározásá
nak elméleti és kísérleti módszereit.

1. A fényszórók sugármenetének elvi alapjai

A fényszórók sugármenetének elvi alapját a 
reflexiós törvény alkotja, mely szerint a tükröző 
felület egy pontjába beeső és visszavert sugár, 
valamint a felület e pontbeli normálisa egy síkban 
vannak; a beesési és a visszaverődési szög egyenlő. 
Ha s-el a beeső sugár irányába mutató egység
vektort, o-val a felület normálisát jelöljük, akkor 
a reflexiós törvényt az alábbi vektor egyenlet fejezi 
ki (1. ábra):

s' =  s — 2(o s) o (1)

ahol s' a visszavert sugár irányába mutató egység- 
vektor. A sugármenet megállapításának alapprob
lémája az, hogy ismert beeső sugár s(f; y; £) és 
felületi normális o(x; ß; y) esetén meghatározzuk 
a reflektált sugarat; s'(£'; r\\ £'). Tekintsük az 1. 
ábrát! A T(a; b; c) tárgypontból az s(|; y; C) irány- 
vektorú fénysugár a felületet A(x; y\ z) pontjában 
éri el. Mint ismeretes az F — 0 felület adott pont
jában a grad F  megadja a felület normális vekto
rának irányát:

grad F = (Fx; Fy\ Fz).
Az o(a; ß; y) normálvektor komponensei:

a = ------- Fx ; ß = Fy — ;
ií f %+i f + n  v f % + F2 + FI

( 2 )
Fz

y YF'í + F2 + F 2 ’
A forgásparaboloid másodrendű forgásszimmetri
kus felület, melynek általános egyenlete; ha a for
gástengely a -\-z tengely; a következő:

F[u; z) =  z +  — BC z2 — Bu =  0 
2

2 u = x2 ~\- y2
(3)

/  fókusztávolságú forgásparaboloid esetén G =  0; 
B  =  1/2/. Kiszámolva az Fx; Fy és Fz értékeit a 
normáivektor komponenseire kapjuk.

--------B= y —
\ x 2 + y2 +  4f 2 ][x2 -f y2 +  4f 2

2 /

y Vz2 + y2+4f2

(4)

Az o-nak a fentebb kiszámolt komponenseit be
helyettesítve az (l)-es egyenletbe, az s' komponen
seire kapjuk:
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= o xx£ + y v - 2 f t  
x2 +  y2 +  4/2

(5a)

, 0 x£ + yrj — 2fc71=71 — 2l/----------------—
3 a* +  y* +  4 f*

c - = c  \ i f xS +  y £ - 2f t
x 2 +  y 2 +  4/2

(5b)

(5c)

Az (5)-ös egyenletrendszerből ismert geometriai 
adatok mellett meghatározható a visszavert sugár 
komponenseinek számszerű értéke.

2. A fényszóró sugármenetének számolása

Adott egy /  fókusztávolságú fényszóró. A fény
szóró fókuszpontjához képest egy pontszerű fény
forrást (a’; b’; c’) távolságokra mozdítjuk el. A 
paraboloid forgástengelye legyen a z tengely és 
koordinátarendszerünk kezdőpontja legyen a para
boloid csúcspontja. Ekkor a fókuszpont koordiná
tái F(0; 0; /) a pontszerű fényforrásé T(a; b; c) =  
=  T(a'\ b'; f  -j- c) A paraboloidon levő pont koor
dinátái A(x; y\ z). Ha r és <p az A  pontnak a para
boloid csúcsponti érintősíkjában levő vetületének 
polárkoordinátái (1. ábra), akkor

x =  r cos (p (6a)
y = r sin cp (6b)

A parabola egyenletéből

A beeső sugarat jellemző s egységvektor koordi
nátái:

£ — - ... x — a (7a)
J V(* — a)2 +  (y — b f  +  (z — c f

y — b (7b)
Y(x — a f  +  (y — b)2 + (z — c f

r — . z — c (7c)
J V(* — a f  +  (y — b f  -f- (z — c f

A mérések során a sugárnak az 1. ábrán látható 
s és v polárszögeit határozzuk meg. Könnyen be
látható, hogy:

tg£ = r
r ’

( 8 )

A fényszórók által kivetített fényt a fényszóró 
elé tett, a fényszóró forgástengelyére merőleges 
sík alakú felfogó ernyőn vizsgálják. Ha az ernyő 
l távol van a fényszóró csúcspontjától, és a mérő
ernyőn felvett h — v koordinátarendszer kezdő
pontja az a H  pont, ahol a fényszóró forgástengelye 
metszi a mérőernyő síkját, akkor a sugár becsapó
dási pontjának koordinátái: Q(h; v).

h = (l — z) tg £ +  X-, v =  (l — z)tgv-\-y  (9)

Az (5) —(9) egyenleteink transzformációs egyen
leteknek tekinthetők mert segítségükkel megfe
leltetés tehető a fényszóró belső tartománya 
T(a; b; c) és a mérőernyő megvilágított tartomá
nya Q(h v) között.

T(a; b; c) —( ’V’ ’’ > Q(h; v)

3. A fényszóró sugármenetének kísérleti 
meghatározása

A fentebb bemutatott számolások mellett a 
fényszórók sugármenete kísérletileg is meghatá
rozható.

A fényszóró sugármenetének kísérleti megha
tározása egyetlen keskeny sugárnyalábbal lehet
séges. Ezt a gyakorlatban kétféleképp valósíthat
juk meg; vagy letakarjuk a fényszórót, és csupán 
egyetlen kisátmérőjű lyukon keresztül engedjük ki
lépni a fényt, vagy keskeny fénysugarat ejtünk be 
a fényszóróba. Az első módszert lyukkamerával, 
a másodikat lasersugárral realizálhatjuk.

3.1. A fényszóróvizsgáló lyukkamera [2]
A lyukkamera egy optikailag zárt doboz, melyen 

csupán egy meghatározott átmérőjű lyuk van. 
A dobozban elhelyezett fénylő tárgyról a lyuk
kamera képet ad, melynek jellegzetessége egyrészt, 
hogy képhibától mentes, másrészt, hogy minden 
távolságban éles. A lyukkamera nyílását akkorára 
kell választani, hogy fényelhajlás még ne lépjen 
fel. A fényelhajlástól való mentességet a

U < d 2
kritérium szabja meg, ahol X a monokromatikus 
fény hullámhossza, l az ernyő távolsága a lyuk
kamerától, d a lyuk átmérője. A =  546 nm és 
l =Jl,5jmellett.'íí ]> 0,9 mm adódik.

Fényszóró vizsgálatainkhoz egy mozgatható lyukú 
lyukkamerát terveztünk, a lyuk átmérőjét 1,5 mm- 
re választottuk. A lyuk a fényszóró tengelyére 
merőleges, a fényszóró —tükröt letakaró körlemez 
minden pontjába beállítható. A lyukkamera fény
képét a 2. ábrán láthatjuk elöl- és liátulnézetben 
a 3. ábrán.

A mérések során a 2. fejezetben említett pont
szerű fényforrást kisméretű ún. zabszemizzó fel- 
használásával helyettesítettük. A zabszemizzó mik
rométercsavarok segítségével a fókuszhoz képest 
ismert távolságba mozdítható el, vagyis ezekről 
olvastuk le a T(a'\ b'\ c') értékeket. A lyukkamera, 
a lyuk egy adott helyzetében, melyet (r ; <p) hatá
roznak meg, kivetíti a zabszemizzó spirálját a mérő
ernyőre, melynek koordinátái, (h; v), közvetlenül 
lemér hetők.

A 2. fejezetben közölt számításokkal a kísérleti 
eredmények jó egyezésben vannak.

A sugármenet matematikai ismerete lehetővé 
teszi, hogy meghatározzuk a fontosabb sugárpá
lyákat. A számolás konkrét program birtokában 
számítógépen végezhető.

3.2. Lasersugaras fényszóróvizsgálatok
A sugármenet kísérleti meghatározásának másik 

módszere, hogy keskeny sugárnyalábot ejtünk be
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2. ábra

a fényszóróba. Erre a célra a lasersugár, a jól 
kollimált nyalábja, miatt a legmegfelelőbb. Az 
ilyen típusú vizsgálatoknál inverz transzformációt 
valósítunk meg kísérletileg, mert a mérőernyő egy 
ismert Q(h; v) pontjából kiinduló, a fényszóró tük
röző felületéről A(x; y, z) pontban reflektálódó su
gárnál állapítjuk meg, hogy milyen T(a; b; c) pon
tokon halad át.

Q(h; v)
A (x ;  y; z) T(a; b; c).

Olyan esetekben, mikor azt akarjuk, hogy a mérő
ernyő bizonyos pontjaiba ne essék fény, éshaennek

3. ábra

a sötét tartománynak megfelelő belső fényszóró
tartományt a fenti módszerrel meghatározzuk, 
úgy lehetővé válik, hogy ezen belső tartomány 
kitakarásával a kivetített fényben sötét zónát 
alakítsunk ki, mely pl. a tompított járművilágítás
nál nagy fontosságú.

IRODALOM

[1] M . Herzberger: M odem Geom etrical Optics 
Interscience Publishing Inc., New York, London 1958.

[2] W. T. Welford: Geometrical Optics N orth  Holland 
Publishing Company, A m sterdam  1962.

FIZIKUSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A M agyar Tudom ányos Akadémia I I I .  O sztályának 
F izikai B izottsága fel k íván ta  m érni a fizikusképzés 
helyzetét. E  célból kérdőívet bocsáto tt ki az eddig végzett 
fizikus hallgatóknak, am elyben a képzéssel és jelenlegi 
helyzetükkel kapcsolatos kérdések szerepelnek.

A budapesti Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  T er
m észettudom ányi K arán  végzett fizikusok címére 362 
kérdőívet kü ldö tt ki a  I I I .  Osztály, a  debreceni K ossuth  
Lajos Tudom ányegyetem en végzettek részére 65-öt. 
Sajnos a nem  kielégítő érdeklődésre u ta l, hogy a  B uda
pesten végzett fizikusok közül csupán 64-en, a  D ebrecen
ben végzettek közül pedig 8-an kü ld ték  be válaszukat.

A kérdőív négy kérdéscsoportban összesen 21 kérdést 
ta rta lm azo tt. Az első kérdéscsoport a  fizikusképzés jel
legével, eredményességével és a felhasználók szem pontjá
ból te k in te tt alkalm asságával foglalkozott. A m ásodik 
kérdéscsoportban a továbbképzés form áira v á rt javasla
to k a t a  Bizottság, a harm adikban a fizikusok foglalkoztatá
sával és ipari megbecsülésével kapcsolatos kérdések, a 
negyedikben a fizikusok képzésének társadalm i és nép- 
gazdasági igényeivel kapcsolatos kérdések szerepeltek.

A kérdések m integy felére sta tisz tikailag  közvetlenül 
nem  feldolgozható válaszokat vártunk , m ásik felére 
egyszerűen „igen” , „nem ” és „alig” vagy „ ritk á n ” v á 
laszt ad h a ttak .

A következőkben ism ertetjük  az egyes kérdéseket, és 
közvetlenül a  kérdések u tán  röviden összefoglalva 
m egadjuk a beérkezett válaszok lényegét.

I. Megfelelő képzést nyújtanak-e az egyetemek az iparban 
elhelyezkedő fizikusoknak?

1. M elyik oktatott szakterületnek vette eddigi munkájában 
legnagyobb hasznát és mely tárgyak bizonyultak felesle
gesnek ?
A válaszokból egybehangzónak látszik  az a vélemény, 
hogy az o k ta to tt tá rgyak  legnagyobb részére szükség 
volt. Az iparban elhelyezkedett fizikusok közül többen

Kedves Ferenc 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Alkalmazott Fizikai Tanszék
úgy lá tták , hogy egyes elméleti tá rgyak  (K vantum - 
m echanika, E lektrodinam ika, R elativ itáselm élet stb.) 
feleslegesek voltak. Mások szükségtelennek íté lték  a 
kém iai laboratórium i gyakorlato t és a  m űhelygyakor
la to t. A Szerkezeti anyagok c. tá rg y a t jelenlegi form á
jában  valam ennyien feleslegesnek tek in te tték . Elég 
sokan foglaltak á llást am ellett, hogy valójában egyet
len tá rgy  ok ta tása  sem felesleges, m ert mindegyiknek 
van bizonyos szerepe m unkájukban .

2. Ú j feladatokhoz szükséges további ismeretek megszerzésé
ben milyen mértékben vette hasznát a tudományegyetemi 
képzés sokoldalúságának ?
V alam ennyi válaszból egybehangzóan derül ki, hogy 
a  sokoldalú képzés jelentős m értékben  segítette a 
tovább i specializálódást. T ehát a sokoldalú képzés ez
u tá n  is lényeges. A határterü le teken  dolgozók szám ára a 
sokoldalúság egyben a z t  is je lentette, hogy megfelelő 
á ttek in tést b iz tosíto tt a  fizika több  területéről. Ezzel 
kapcsolatban többen m egjegyezték, hogy a  gyakorlati 
képzésnek — beleértve a gyakorlati m atem atikai kép 
zést is —- nagyobb sú ly t kellett volna kapnia. A sok
oldalú képzés legfontosabb célja azonban a  jó „fiz ikus 
szem lélet” kialakítása.

3. M ilyen mértékben tudott támaszkodni a diplomamunka 
elkészítési időszakában szerzett tapasztalatokra és ismere
tekre ?
A diplom am unka elkészítése közben szerzett szakm ai 
ism ereteket és tap asz ta la to k a t csak azok tu d tá k  köz
vetlenül használni, akiknek későbbi szakm ai terü lete  
m egegyezett a  diplom am unka tém ájával. Csaknem 
valam ennyien vüágosan lá tták , hogy a  diplom am unka 
célja elsősorban a  tudom ányos m unka m ódszereinek 
a  m egism ertetése. Elkészítése során ta n u lta k  m eg tá jé 
kozódni egy szakterület irodalm ában, mérlegelni és 
k iválasztani az alkalm as mérési m ódszert, kísérlet
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berendezéseket összeállítani, m éréseket önállóan vé
gezni, eredm ényeket értékelni és végül az eredm énye
ket m ások szám ára is érthetően megfogalmazni.

1. Kielégítőnek tartja-e a matematikai felkészítést?

A vélemények elég eltérőek. Sokan úgy lá tták , hogy a 
gyakorlati m atem atikai képzés nem  kielégítő. Részle
tesebb felkészítést igényeltek volna. Valószínűség
szám ításból, Funkcionálanalízisből, Számítógépek és 
program ozásuk elméleti és gyakorlati ismeretéből, 
D ifferenciálegyenletek elméletéből, Csoportelméletből, 
S tatisztikus módszerekből.

5. Tudna-e valamit mondani nem fizikusok véleményéről 
a fizikusképzésről ?
E rre a kérdésre csupán 40-en válaszoltak. A nem 
fizikusok elismerően nyilatkoznak általában  a fizikus
képzés sokoldalúságáról, viszont nem  elégedettek a 
képzés gyakorlatiasságával. Az iparban  vezető beosz
tásban  elsősorban m érnökök vannak, akik m a még 
nem  lá tják  elég világosan, m ire lehetne a fizikust 
használni. E zért nem is foglalkoztatják őket képzettsé
güknek megfelelően. A fizikusok csak úgy tu d ják  
m érnök kollegáikkal állni a versenyt, ha m aguk is 
elvégeznek valam ilyen m érnöki szakot levelező tago 
zaton, vagy valam ilyen terü leten  szakm érnöki képesí
té st szereznek.

6. Miben kívánná kiegészíteni, illetve megváltoztatni a 
fizikusképzést ?
Csaknem m indenki válaszolt erre a  kérdésre. K ifej
te tték , hogy a jelenlegi fizikusképzés sem az iparnak 
sem a tudom ányos alapku ta tásnak  nem  felel meg. 
Felm erült kétféle fizikus célszerűbb kiképzésének 
gondolata, azaz a  tudós és a  gyakorlati fizikus képzésé
nek szükségessége. A m egvalósítás form ájára egyesek 
kétlépcsős képzést javasoltak . Az első lépcső végén 
ipari gyakorlati fizikusként hagyhatnák  el az egyete
m et a hallgatók. Többen felvetették, hogy a diplom a
m unka elkészítésére legalább másfél évre lenne szük
ség. Sokan hatékonyabb nyelvok tatást szorgalmaznak, 
hogy m unkájuk során legalább ké t élő idegen nyelvet 
használhassanak.

II. Van-e igény, lehetőség továbbképzésre?

J. Folytat-e szakmai önképzést ?

E kérdésre csak hárm an nem  válaszoltak, a többiek 
egyértelm űen igennel feleltek. A szakm ai önképzés, 
illetve továbbképzés irányaként sokan m érnöki jellegű 
képzésre gondoltak, alig kerü lt szóba határterü le tre  
eső továbbképzés.

2. Eddigi munkálja során milyen határterületen kellett 
továbbképeznie magát ?
A továbbképzéssel kapcsolatos igényt a  fizikus m unka
helyének és feladatának jellege szabja meg, ezért a  v á la
szok nagyon sokirányúnk. Á ltalános jellem zőjük, hogy 
elsősorban m érnöki jellegű továbbképzést ta rtan án a k  
fontosnak.

3. M ilyen szervezett képzést várna az egyetemtől?
A válaszadók többsége a M érnöki Továbbképző In téze t 
á ltal szervezett továbbképzési form át lá tná  szívesen. 
Javaso lták , hogy az egyetem  szervezzen a  m odern, igen 
gyorsan fejlődő tudom ányterü le teket ism ertető előadás- 
sorozatot, és esetleg közvetlen gyakorlati kiképzést.

4. M ilyen tudományos folyóiratokat olvas?
A válaszolók a speciális szakterületüknek megfelelően 
ism ert folyóiratokat sorolták fel. Érdekes, hogy elég 
sokan k é t vagy három  különféle idegennyelvű folyó
ira to t kísérnek rendszeresen figyelemmel.

5. Vásárol-e szakkönyveket?
A többség — részint azzal az indoklással, hogy a 
könyvek ára  elég m agas, részint azzal, hogy k ö n y v tá 
rak  révén hozzáférhetők — ,,nem ”-mel válaszolt.

6. Tart-e kapcsolatot az egyetemmel, vagy valamelyik 
oktatójával ?
Többen állandó kapcsolatban állnak az egyetemmel, 
m ásoknál ez a  kapcsolat időszakos, ism ét m ásoknál 
csupán egy-két ok ta tó ra  korlátozódó, inkább szemé
lyes jellegű kapcsolatról van szó.

7. Tagje-e az Eötvös Loránd F izikai Társulatnak ?
A végzett fizikusok többsége tag ja  a Társulatnak. Egy 
Debrecenben végzett, jelenleg B udapesten, ipari k u ta 
tóintézetben dolgozó fizikus a  következőket írta : 
„legalább a  végzős fizikus hallgatóknak küldhetné a 
T ársu la t egy ism ertető t m unkájáról, szerepéről s tb .”

8. Látogatja-e a Fizikus Társulat klubestjeit?
A klubesteket kevesen lá togatják , indoklás jóform án 
nincs. A vidékiek közül többen sajnálkoznak azon, 
hogy sok érdekes rendezvényről lem aradnak.

III. Megfelelően foglalkoztatják-e az üzemek a fizikusokat?
1. Van-e az iparban (ill. saját munkaterületén) olyan 

feladat, amelynek megoldásában a fizikusi képzettség 
hasznosabb, mint a mérnöki? (H a vannak ilyen feladatok, 
melyek azok ? A  feladatok megoldását fizikusra vagy 
mérnökre bízzák? Lát-e olyan feladatot, amelynek megol
dását fontosnak tartja, de az ipari vezetés nem ismerte 
azt fel ?)
E kérdésekre az illetékesség h iányára h ivatkozva 
vagy megjegyzés nélkül a válaszolóknak 40% -a nem  
felelt. Az iparban  dolgozók közül többen megemlítik, 
hogy a fizikusokat nem  a  végzettségüknek megfelelően 
foglalkoztatják. A rra  a kérdésre, hogy a  feladatok 
m egoldását fizikusra vagy m érnökre bízzák-e, nem 
egyértelm ű a felelet. A nagyon bonyolult folyam atok 
ism eretét igénylő feladatoknál a fizikus segítségét az 
elvi problém ák tisztázásánál fontosnak ta r t já k  és 
igénybe veszik, de kétségtelen, hogy a  gyakorlati 
kivitelezés során a m érnök sokkal jobban hasznosít
ható , m in t a  fizikus.

M egoldatlan problém ákra többen sa já t m unka- 
terü letükről em lítenek egy-egy példát (polimerek szer
kezete, korszerű fényforrás kidolgozása, félvezető k ap 
csolási elemek, szilárdtest-áram körök stb.).

N éhányan u ta lnak  arra, hogy a m érnök és a fizikus 
közötti szakm ai féltékenység komoly m értékben h á t
rá lta tja  egyes problém ák m egoldását.

2. Van-e együttműködési lehetőség izikus és mérnök között?
Elvileg term észetesen van, egyes m unkahelyeken azon
ban nincs. Többen kiemelik, hogy m unkacsoportok, 
(„célcsoportok” ) szervezésével jobb lehetőséget lehetne 
biztosítani az együttm űködésre. Nehezíti a  helyzetet 
az a körülm ény is, hogy a fizikus és a m érnök képzésé
nek jelenlegi rendszerében kevés az együttm űködéshez 
szükséges átfedés. Célszerű lenne a  kétféle képzést 
ilyen szempontok alapján  közelebb hozni egymáshoz.

3. Tapasztalható-e indokolatlan különbség a fizikus és 
mérnök munkájának ( erkölcsi és anyagi) elismerésében ?

A válaszoknak közel fele „igen” volt. Indoklásul a 
korábban m ondo ttaka t em lítették, nevezetesen a g y a 
korlatias képzettség h iányát.

IV. Fizikus helyzete a népgazdaságban
1. Hogyan ítéli meg a fizikai kutatás szerepét általában a 

népgazdaságban és konkrétan a munkahelyén ?

A válaszok kb. 40% -a csak alapku ta tásban , további 
40% -a az iparban iá tja  lényegesnek a fizikai k u ta tás  
szerepét. 20% nem  válaszolt erre a kérdésre. Többen 
hangsúlyozzák, hogy csupán a m odern technológia 
átvételére szorítkozó „ipari k u ta tá s” nem  tesz lehetővé 
megfelelő ipari fejlődést, szükség van te h á t az önálló 
k u ta tás ra  is. K iemelik azonban, hogy ez ne sokféle 
terü leten  és m indenü tt nagy in tenzitással tö rténő
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fejlesztést jelentsen, hiszen az inkább anyag- m in t 
m unkaigényes term ékeket előállító iparágakban a f i
zikust igénylő ku ta tásnak  nincs sok értelme.

2. Véleménye szerint a jelenlegi fizikusképzési rendszerünk 
megfelel-e a népgazdasági és társadalmi igényeknek? 
(Lehetőleg részletes indoklást kérünk.)
H atá ro zo tt ,,igen” -nel csak 7-en válaszoltak, 42-en 
közelítőleg ta r t já k  jónak a  fizikusképzést. Á ltalános 
vélemény szerint a jelenlegi képzés fő baja, hogy a 
végzett fizikus sem ipari, sem ku tató in tézeti m unkára 
nincs kellőképpen felkészítve. A képzés a  m érnök 
szemszögéből nem  elég gyakorlati jellegű, a  tu d o m á
nyos k u ta tó  oldaláról nézve pedig nem  elég alapos és 
széleskörű. Egyesek véleménye szerint a  képzés azért 
rossz, m ert a  végző fizikusban olyan szemléletet a lak ít 
ki, hogy csak az elvi problém ák megoldása lehet fizikus
nak való feladat. Be kell lá tn i viszont, hogy a fizikusok 
többségének az iparba kell kerülnie, és az t sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy nincs m eg m inden végzett 
fizikusban a  képesség az önálló k u ta tásra .

3. Véleménye szerint hazánkban a fizika mely ágait lehetne 
intenzívebben fejleszteni népgazdasági és általános tudo
mányos érdekből?

N agyon világosan lá th a tó  volt a válaszokból, hogy az 
illető m ilyen terü leten  dolgozott, így a k ap o tt ered

m ényt nem  tek in the tjük  teljesen elfogultságtól m entes
nek. Az elméleti fizikusok szinte egyértelm űen a kevés 
anyagi befektetést igénylő elméleti a lap k u ta tá s t t a r t 
ják  leginkább fejlesztendőnek. A I I .  függelékben össze
á llíto ttuk  a fejlesztésre javasolt tárgyköröket, a lead o tt 
szavazatok szám ával együtt. (Meg kell jegyezni azon 
ban, hogy a szavazatok összes szám a lényegesen több  
m in t a  beküldött kérdőívek szám a, m ert egy-egy 
kérdőíven több  tá rgykör megemlítése szerepelt, míg 
sok kérdőíven egyetlen javasla t sem volt.)

Záró megjegyzések

A kérdőívek áttanulm ányozása u tá n  h a tá ro zo tt véle
m ényként szögezhető le, hogy a fizikusképzés jelenlegi 
form áján változtam  kell. A képzést gyakorla tibbá kell 
tenni, közelebb kell hozni az ipari problém ákhoz. V aló
színű, hogy ez a képzés kétlépcsős m egoldásával érhető 
el. Nem  szabad figyelmen kívül hagyni az adottságokkal 
összefüggő kérdéseket, és a  hallgató t idejekorán tu d a tá ra  
kell ébreszteni annak  — ta lán  m ár a felvételi vizsgán, 
vagy egy előre k iado tt tá jékozta tóban  — hogy az egye
tem  elvégzése u tá n  az ipar szám ít rá  és tevékenysége 
társadalm ilag  az iparban  a  leghasznosabb.

N oha viszonylag kevés kérdőívet kü ld tek  vissza k i
töltve, a  válaszokból k iderült, hogy a felve tett alapvető

I.  F Ü G G E L É K

Sorszám Kérdés Igen Kém Alig,
ritkán

Nem
válaszolt

I .  3. M ilyen m érték b en  tu d o tt  tám aszk o d n i a  d ip lom am unka elkészí-
tési időszakában  sze rz e tt ta p a sz ta la to k ra  és ism ere tek re? 43 12 12 5

I . 4. K ielég ítőnek  ta r tja -e  a  m ate m a tik a i fe lkészítést? 25 25 16 6
I I .  1. F o ly ta t-e  szakm ai önképzést? 69 — — 3
I I .  5. V ásárol-e szakkönyveket? 57 11 — 4
I I .  6. T a rto tt-e  k ap cso la to t az  egyetem m el v ag y  v a lam ely ik  ok ta tó -

jáv a l ? 42 24 — 6
I I .  7. T agja-e  az E ö tv ö s L o rán d  F iz ika i T ársu la tn ak ? 42 25 — 5
I I .  8. L á to g a tja -e  a  F iz ika i T á rsu la t k lu b es tje it? 12 31 24 5

I I I .  3. T ap asz ta lh ató -e  in d o k o la tlan  különbség a  fizikus és a  m érnök
m u n k á já n ak  (erkölcsi és anyagi) elism erésében? 30 18 — 24

IV . 2. Vélem énye sze rin t a  jelenlegi fizikusképzési rendszerünk  meg- közelítőleg
felel-e a  népgazdaság i és tá rsad a lm i igényeknek? 7 12 42 11

I I .  F Ü G G E L É K

K é r d é sSorszám Y á l a s z o k szerint

V I. 3. Vélem énye sze rin t h azán k b an  a  fizika
m ely  ág a it leh e tn e  in tenz ívebben  
fejleszteni népgazdaság i és á lta lános 
érdekből ? S z ilá rd tes - t f  izika 35

E lm éle ti fizika 9
A tom m ag-fizika 7
O p tik a 3
F élvezetők 3
A lk a lm azo tt fizika 3
L aserfizika 2
R eak to rfiz ik a 2

E zenk ívü l egy-egy ese tben  szerepelt m ég:
Fényelek trom osság  
K ísé rle ti fizika 
M űszaki fizika 
H ő ta n
E lek tro d in am ik a
T erm odinam ika
K v a n tu m e lek tro n ik a
E lek tro n ik a
E lek tro n fiz ik a
A lk a lm azo tt m agfizika  
S pektroszkópiai an y agv izsgála t 
P lazm afiz ika
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I I I .  FÜ G G E L ÉK

Tájékoztatásul mellékeljük az 1964—1967 évben végzett fizikusok elhelyezkedési sta tisz tiká já t a végzés elő tti e l
osztásnak megfelelően. Az üzemek és intézm ények neve u tán  zárójelben a főhatóság szerepel (MTA: M agyar T udo
m ányos Akadém ia; KGM: Kohó- és Gépipari M inisztérium; MT: M inisztertanács; KPM : Közlekedési és Postaügyi 
M inisztérium; NIM : Nehézipari M inisztérium; ÉM: Építésügyi M inisztérium; KIM : K önnyűipari M inisztérium; 
ÉLM : Élelmezésügyi M inisztérium).

a) t á b l á z a t

Az ELTE-en végzett fizikusok elhelyezkedése

I. Egyetemek:
1. E ö tv ö s L oránd  T udom ányegyetem 64 65 66 67 összesen
a) A tom fizikai Tsz. 1 2 1 — 4
b) E lm éle ti F iz ika i Tsz. — — — 1 1
c )  K ísérleti F iz ika i Tsz. 1 1 1 1 4
d) M TA E lm . Fiz. K ú t. Csop. — 1 1 — 2

2. B u d ap esti M űszaki E gyetem  
a) E lm éle ti F iz ikai K ú t.  Csop. . _ 1 _ _ 1

3. B u d ap es ti É p ítő ip a ri E gyetem 1 — — — 1
4. Pécsi O rvostudom ány i E g y etem  B iokém iai K ú t. Csop. 1 — — — 1

E gy etem ek  összesen: 4 5 3 2 14

11. Akadém iai Kutató Intézetek:
I .  K ö zp o n ti F iz ikai K u ta tó in té z e t 5 4 4 10 23
2. M űszaki F iz ikai K u ta tó in té z e t 2 2 2 1 7
3. Csillagvizsgáló In té z e t — 1 — — 1

K u ta tó in té z e te k  összesen: 7 7 6 11 31

I I I .  Fejlesztő és Kutatólaboratóriumok 
(A lkalm azott és m űszak i k u ta tá s)
1. A u to m atizá lási K u ta tó  In té z e t  (MTA) 3 3
2. Csepel V asm űvek  K u ta tó la b o r (KGM) 2 — 1 — 3
3. H írad ástech n ik a i Ip a r i  K u ta tó in té z e t (KGM) 2 1 2 — 5
4. Mérés- Analízis T echnikai I n t .  (MT) — — — 1 1
5. M űszeripari K u ta tó in té z e t (KGM) 1 1 — — 2
6. O p tik ai és F inom m echanikai K u ta tó la b o ra tó riu m  (KGM) — 1 — — 1
7. OK GT Szeizm ikus K u ta tó lab o ra tó riu m — — i — 1
8. Távközlési K u ta tó in té z e t (KGM) 1 1 — — 2
9. O rszágos M érésügyi H iv a ta l  (MT) 1 1 i — 3

10. Országos M eteorológiai In té z e t  (MT) •— — — 1 1
11. V asú ti K u ta tó  In té z e t  (KPM ) — — i — 1

Fejlesztő  L ab ora tó rium ok  összesen: 7 5 9 2 23

IV . Üzemek és üzem i laboratóriumok
(M űszaki k u ta tá s , g y ártm ányfe jlesz tés, m éréstechnika) 
1. B eloiannisz H írad ástech n ik a i G yár (KGM) 2 2
2. E g y esü lt Izzó  (KGM) 3 3 3 — 9
3. F inom m echanikai V álla la t (KGM) — — — 1 1
4. G am m a O p tik ai M űvek (KGM) — 1 1 — 2
5. M agyar O p tik ai M űvek (KGM) 1 — — — i
6. M echanikai L ab o ra tó riu m  (KGM) — — — 1 i
7. O rion G yár (KGM) — 1 — — i
8. Telefongyár (KGM) — 1 — — i
9. K önnvűfém m ű, Székesfehérvár (NIM) — 2 — 1 3

10. K őo la jipari V á lla la t (NIM) a) N agykanizsa — — — 2 2
b) Szőny 1 — — — i

11. N itrokém ia, Fűzfő  (NIM) — 1 — — i
12. K ő b án y ai po rcelángyár (ÉM) — 1 — — i

Ü zem ek összesen: 5 10 6 5 26

V. Egyéb
1. B elügym inisztérium 1 1 — — 2
2. Legfőbb Ügyészség — 1 — — 1
3. K ö zpon ti F ö ld tan i H iv a ta l — 1 — — I
4. Glóbusz N yom da (KIM) 1 — — — 1
5. B iológiai T udom ányok  Oszt. (MTA) — — 1 1 2
6. G épszerkezettan i M unkaközösség — — — 1 1
7. T ex tilip ari K u ta tó in té z e t (KIM ) — — 1 — 1
8. MTA I I I .  O sztá lya — — 1 — 1

E gyéb  összesen: 2 3 3 2 10
E lh e ly ezk ed e tt összesen: 25 30 27 22 104

VI. Nem  helyezkedett él közvetlenül végzés után: 2 5 2 10 19
V égzett összesen: 27 35 29 32 123
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b) t á b l á z a t

A  K L T E -en  v ég ze tt fizikusok elhelyezkedése

I. E g y e te m e k :

1. K o ssu th  L ajos T udom ányegyetem
2. Jó zse f A ttila  T udom ányegyetem
3. B u d ap es ti M űszaki E gyetem

Ö sszesen:

I I .  A k a d é m ia i  K u ta tó  In té z e te k :
1. A to m m ag k u ta tó  In té z e t (Debrecen)
2. K ö zp o n ti F iz ika i K u ta tó in té z e t
3. K ísé rle ti F iz ika i K u ta tó  C soport (Szeged)
4. M űszaki F iz ika i K u ta tó  In té z e t

összesen:

I I I .  I p a r i  K u ta tó  In té z e te k :
1. T ávközlési K u ta tó in té z e t (KGM)
2. M éréstechnikai K ö zp o n ti K u ta tó  L ab o ra tó riu m
3. V illam osipari K u ta tó  In té z e t  (KGM)
4. H írad ástech n ik a i I p a r i  K u ta tó in té z e t (K G M )
5. D ohány ipari K u ta tó  In té z e t (ÉLM ) 
fi. Országos M érésügyi H iv a ta l  (MT)

összesen:

IV . Ü z e m e k :
1. B orsodi V egyikom binát (NIM )
2. H ű tő g ép g y ár (KGM)
3. Telefongyár (KGM)
4. O R IO N  (KGM)
5 .  V B K M  A nódegyenirány ító  Gy. (KGM)
6. E g y esü lt Izzó  (KGM)

7. K őo la jfú rási Csop. (NIM)
8. T im földgyár (NIM)
9. V ideo ton  (KGM)

10. Csepel A u tógyár (KGM)
11. GAMMA (KGM)
12. F inom kerám ia i Orsz. V. (ÉM)
13. M edicor (Orv. Műsz. Gy. KGM)
14. D u n a i V asm ű (KGM)
15. Posta igazgatóság  (KPM )

összesen:
E lh e ly ezk ed e tt összesen:
N em  h e ly ezk ed e tt el:

64 65 66 67 Összesen
1

1

1

2 1 4
1

1

2 1 2 1 6

1 2 2 5
1 3

1 —
1

4
1

1

2 6 2 1 11

2 1

1
— — 3

1

i
—

1

1

1

1
—

1
2 
1 

1

3 2 4 9

1

I
1

i
i

___
—

1

1

1

1

2— •___ 1

— i 1 1 3

— 3 ___ 1 4

-
1

2

1

1

1

—
12
1

1

1

— — . —

— — — 1 1

1

21 — — 1

4 7 6 6 23
11 16 14 8 49

kérdések foglalkoztatják a  fizikus közvéleményt, és 
fizikusaink határozo ttan  képesek állást foglalni sokszor 
kényes kérdésekben is.

N agyon fontos lenne, ha az MTA I I I .  Osztálya m eg
hallgatná a  m ásik felet is, nevezetesen az ipar vezető 
szakembereit, abban a kérdésben, hogy m ilyen igényeket

tám asztanak  a  fizikusokkal szemben. E lképzelhető, hogy 
nagyon sokan nem  tudnának  erre határozo ttan  v á la 
szolni. É ppen  az ő szám ukra lenne fontos a  megfelelő 
propaganda, hogy belássák, nekik is szükségük van 
fizikusokra.

A FIZIKA TANÍTÁSA

A RAKÉTA MOZGÁSA
A következő sorok célja a  raké ta  m ozgását leíró tö rv é
nyek összeállítása abból a célból, hogy a  rak é ta  m ozgását 
jobban m egérthessük, a  mennyiségek nagyságrendjében 
tájékozódhassunk, esetleg tan ítási célból feladatokat á llít
hassunk össze.

A  rak é ta  legelső jellemző ad a ta i a  m ásodpercenkénti 
üzem anyag fogyasztás (k, kg/sec) és a  k ilökött gázok 
sebessége (c, m/sec). K özülük az első, k az 1 másodperc 
a la t t  k idobo tt égésterm ék töm egét jelenti, ezért h a  a 
raké ta  m0 tömeggel indul, akkor t m ásodperc m úlva a 
mozgó rak é ta  tömege:

m =  m0 — kt. (1)

A k idobo tt égésterm ékek c sebessége a mozgó rakétához

Vermes Miklós

viszonyítva értendő. Az üzem anyag égésekor a  magas 
hőm érsékletű égésterm ékek ezzel a  sebességgel hagyják 
el a  rak é ta  hüvelyét. Ez a  sebesség végeredm ényben az 
üzem anyag tömegegységének energ iatartalm átó l függ, 
így term észetes, hogy m inden pillanatban  a  mozgó raké ta  
hüvelyéhez képest szám ítandó. A m ennyiben a  k idobott 
gázok sebességét a  földhöz, valam ely inerciarendszerhez 
képest akarjuk  tudn i, akkor c-t a raké ta  haladási sebes
ségével kell összegezni.

Először úgy vizsgáljuk m eg a  rak é ta  m ozgását, hogy 
a  nehézségi erőre nem  vagyunk tek in te tte l. M intha az 
égitestektől nagyon távoli helyen folyna le a  mozgás. 
E lem i ú ton  is belátható , hogy a  rak é ta  hüvelyére (meg
m arad t részére) h a tó  F  to lóerőt a  m ásodpercenkénti
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üzemanyagfogyasztás és a gázsobesség szorzata adja 
meg:

F  =  ke. (2)
Ugyanis, ha 1 másodperc alatt k gáztömeg O-ról c sebes
ségre gyorsul fel, akkor c a gyorsulást jelenti, amelyet k 
tömeg kapott meg. Tehát ke a gázokat gyorsító erő. Az 
akció-reakció törvénye szerint ebben a pillanatban ugyan
ekkora erő gyorsítja a rakéta abban a pillanatban meg
levő tömegét, k kg/see-ban, c m/sec-ban, F  newtonban 
(kilopond/9,8) számítandó.

Tájékozódásul lássunk néhány adatot. Kerozin (petro
leum) és folyékony oxigén keverékénél, mint a Satum 5. 
első fokozatánál kb. c =  2800 m/sec, az öt kifúvószerke- 
zetnél együttvéve maxinálisan k =  15 000 kg/sec és így 
a tolóerő 4,2 • 107 newton =  4284 Mp (tonnasúly). Ez 
az első fokozat kb. 2 és fél percig üzemel és kb. 2000 tonna 
üzemanyagot fogyaszt el. A második és harmadik fokozat 
folyékony hidrogén és folyékony oxigén keverékével dol
gozik; ennél c =  4300 m/sec tehető fel. A második fokozat 
öt kifúvószerkezeténél együttesen k — 1200 kg/sec, a 
tolóerő 525 Mp (üzemidő 0 perc, felhasznált anyag 430 
tonna); a harmadik fokozatnál k - 240 kg/sec, a tolóerő
105 Mp. (A Föld körüli pályára állításra 2 és fél perc 
alatt kb. 36 tonna, azután a pályáról való ellökésre 5 perc 
alatt kb. 72 tomia üzemanyagot használ fel.) Az űrhajó 
külön rakétaszerkezetében, valamint a holdkomp mind
egyik részében aerozint használnak, amely hidrazinnak 
aszimmetrikus dimetilhidrazinnak és nitrogéntetroxid- 
nak a keveréke; ennél az üzemanyagnál kb. c =  3200 
m/sec értékkel lehet számolni. Maximális üzemeltetésnél 
az űrhajó, a holdkomp leszálló és felszálló részénél rendre 
k =  30 kg/sec, k  — 15 kg/sec és k =  5 kg/sec illetve a 
maximális tolóerő (2) alapján F — 9,5 Mp, F — 4,8 Mp, 
F  =  1,6 Mp. Az üzemanyagkészletek ebben a sorrendben 
18,9 tonna, 8 tonna és 2,5 tonna, amiből maximális k-val 
történő felhasználás mellett 10,5 perc, 9 perc és 8 perc 
üzemidők következnek.

Visszatérve a rakéta mozgásának elemzéséhez két 
praktikus jelölést vezetünk be. A kezdeti m0 tömeg és a 
pillanatnyilag meglevő m — m0 — kt tömeg hányadosát 
tömeghányadnak nevezzük:

w°
Tito —  k í

Kiszámíthatjuk azt a csak elméletileg elgondolható 
időt, amely alatt a rakéta tömege teljesen elfogyna:

Ezt a mennyiséget elméleti üzemidőnek, végidőnek ne
vezhetjük.

Vizsgálva a rakéta mozgását nehézségi erőtérmentes 
helyen, először a gyorsulást számítjuk ki. Amennyiben 
k és c állandó, ami általában nagyjában megvalósul, a 
rakéta még meglevő tömegét állandó F =  ke erő gyor
sítja. Közben a tömeg csökken, a gyorsulás növekszik. 
t pillanatban a gyorsulás:

dv ke 
dí m0 — kt ( 3 )

Ismerve a gyorsulás időtől való függését, az integrálás 
megadja a sebességet. Elvégezve az integrálást azt kap
juk, hogy nulla kezdősebességről való indulás esetében 
t pillanatban a v sebesség:

v =  c In - - W° , =  c In fi. (4)m0 — kt
Második integrálás adja az utat. Ha a rakéta nulla sebes
séggel indult, akkor az indulástól számított út:

s — ct — c m0 — kt
m0 • In m0

m0 — kt ( c + ! ) ) i - T t ) .  (5)

Érdemes e mozgástörvények tartalmát megvizsgálni. 
Az elért végsebességet a tömeghányad szabja meg, tekin
tet nélkül az eltelt időre. A rakéta sebessége a tömeg
hányad logaritmusával egyenes arányban növekszik. 
Amely pillanatban a tömeghányad /x — e, akkor a rakéta

sebessége v =  c, a gázkilökós sebessége. Ilyenkor, légüres 
térben a kilökött gázok az inerciarendszerhez képest 
állnak. Ha tovább csökken a rakéta tömege, vagyis 
növekszik tömeghányada, az elért sebesség e-nél is több 
lesz. Most a kilökött gázok is előre mennek az inercia
rendszerhez képest. Elméletben, papíron r — mJ k  idő
ben a rakéta elfogyna, sebessége végtelen lenne. Úttör
vényünk azonban erre az elképzelt pillanatra véges utat, 
éppen cr-t ad. Ennek az időnek az elérése természetesen 
lehetetlen, mert a rakéta hüvelye mindenképp meg
marad.

1. ábránk néhány numerikus péklát tüntet fel, nehéz
ségi erőtér nélkül mozgó Satum 5. típusú rakétánál. A 
felső rajz a sebességek, az alsó az utak függését adja az 
időtől, k — 12, 13, 14, 15 t/sec értékeknél, ha c =  2,8 
km/sec. A sebességek t — r mellett a végtelenhez, de az 
utak egy véges értékhez tartanak, amely nagyobb k 
esetén kisebb. A pontozott vonal a /« 3,7 melletti,
megvalósítható határt mutatja.

Vizsgáljuk meg az energia kérdését. Az üzemanyag 
égése másodpercenként k  tömegnek ad c sebességet a raké
ta hüvelyéhez képest, ezért a másodpercenként termelt 
mechanikai energia k é r / 2, ami t  idő alatt ktr"/2 energia- 
termelést jelent. Ha az inerciarendszerhez viszonyítunk. 
t pillanat ban a rakéta megmaradt részének mozgási 
energiája:

ni„ — kt ., 
r ~  2

Itt v számára a (4) alatti érték érvényes. A kilövelt 
égéstermékek sebessége az inerciarendszerhez képest c —v, 
ezért 0-tól t-ig a gázoknak adott mozgási energia:

l
t, 1 f ,  , , ,  , , ktr- — kt
Eg =  Y  I M l  -  In t<]~ dí =  ~2-------- ■ v \

ó

v km/sec
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E r -f- Eg összege pontosan a kte2/ 2 megtermelt mecha
nikai energiát adja. 2. ábránk feltünteti E  =  fec2/2 ösz- 
szes és Er, Eg részenergiákat, mint az idő függvényét, ha 
c =  2,8 km/sec, k =  15 tonna/sec, m0 =  2856 tonna. Az 
üzemidő végén, t =  150 sec-nál rajzolt függőleges egye
nes mutatja, hogy az addig megtermelt 8,82 • 1012 
joule mechanikai energiából 5,70 • 1012 joule van 
a rakéta birtokában, mint mozgási energia és 3,12 • 
•1012 joule mozgási energiát kaptak az addig kidobott 

égéstermékek. Még később, a túl nagy tömegviszony 
miatt megvalósíthatatlanul a rakéta mozgási energiája

csökken, mert a tömege tűnik el. A rakétaszerkezet 
mechanikai teljesítményének az összes energiatermelést 
jelentő ke2/2 tekinthető; ez a mi esetünkben 5,88 -1010 
watt =  8 • 107 LE. Ha a rakétát hőerőgépnek tekintjük 
és üzemanyagunknál 3000 kcal/kg égéshővel számolunk, 
akkor kb. 30%-os hatásfokot kapunk. Azonban számunk
ra ebből kb. 2/3 rész, a rakétahüvely megszerzett mozgási 
energiája értékes.

Eddigi számításaink előkészítették annak a gyakor
latban fontosabb esetnek a tárgyalását, amikor a nehéz
ségi erőt is figyelembe vesszük. Rakétánkat a Föld fel
színéről függőlegesen indítjuk el, közben a nehézségi gyor
sulást állandónak vesszük és eltekintünk a levegő közeg- 
ellenállásától. Most ke állandó tolóerőből levonandó O =  
=  mg =  (to0 — kt)g súly és a gyorsulás időtől való függése 
így alakul:

áv ke — (m0 — kt) g ke
dí m„ — kt to0 — kt 9’ ( '

Lényegében véve g esési gyorsulás levonódik abból a 
gyorsulásból, amely nehézségi erőtér nélkül jönne létre. 
A két integrálás a sebességre és útra ezt adja:

c In m0 — kt gt, (4')

s =  (c +  v) t — r t ) - - y .  (5')

A rakéta megszerzett sebességéből és útjából elveszti 
annak a szabad esésnek a sebességét és útját, amely az 
eltelt időben végbemenő szabadeséshez tartozik. A rakéta 
előbb tárgyalt mozgása és az esés egyszerűen összegeződ- 
nek. 3. ábránk alapján összehasonlíthatjuk a nehézségi 
erőtéren kívül mozgó (szaggatott vonal) és a Földről 
függőlegesen indított rakéta (folytonos vonal) mozgását. 
A  gyorsulásból mindig g hiányzik; a gyorsulások általá
ban nem nagyok, csak I 50 sec-kor, az üzemidő végén lesz 
a gyorsulás kb. g 6-szorosa. Sebességben, útban ekkor 
alig több, mint fele van meg a nehézségi erőtér nélküli 
értéknek.

A rakéta súlya komoly eltérést okoz az energiameg
oszlásban is (lásd a 4. ábrát, összehasonlítva a 2. ábrával). 
Nehézségi erőtér nélkül a 150-edik másodpercben az 
üzemanyag által megtermelt mechanikai energia kb. 
66%-át kapta meg a rakéta megmaradó része, mint 
mozgási energiát. A függőlegesen fellőtt rakéta mozgási 
energiája a 150-edik másodpercben a termelt összes 
mechanikai energiának csak 27%-a. Pedig az a feladat, 
hogy meg kell szerezni az első kozmikus sebességet. A
4. ábrán az egyenes vonal az üzemanyag összes mecha
nikai energiatermelését tünteti fel az idő függvényében, 
azonosan a 2. ábra egyenesével. Az alul levő mező a rakéta 
meglevő részének mozgási energiáját ábrázolja, vagyis a 
hasznos energiát. Ez az energia természetesen kisebb,
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mint a nehézségi erő nélkül számított esetben. Részben 
azért, mert a rakéta megmaradt része helyzeti energiát is 
kapott az emelkedés folytán. Ezt tünteti fel az Eh jelzésű 
keskeny sáv. Az energiaveszteség igazi oka azonban nem
ez.

Minden gyermek tudja, hogy munkavégzés akkor van, 
ha az erőnek és az útnak a szorzata nem nulla. Ha egy kép 
lóg a szegen, a nehézségi erő évtizedek alatt sem végez 
munkát. De mi van akkor, ha egy helikopter vagy raké- 
tázó holdkomp állandó magasságban lebeg az égitest 
felszíne felett? A nehézségi erő most sem végez munkát, 
az üzemanyag mégis fogy. Ugyanis a gépezetnek levegőt, 
üzemanyagot kell állandóan ledobálni, felgyorsítani, hogy 
a szerkezet tarthassa magasságát. Ez a munkavégzés a 
legnagyobb veszteség a rakéta fellövése közben. A rakéta 
üzemanyagának tekintélyes része arra használódik fel, 
hogy tartsa magasságát, gátolja esését. A gázoknak adott 
E? energia ezért sokkal több a 4. ábrán, mint a 2. ábrán. 
Csak úgy csökkenthető ez a káros tétel, ha minél hama
rabb megtörténik a pályára állítás. A nehézségi erő 
nélküli esetben az elért sebesség csak a tömegviszonytól 
függött, tekintet nélkül az időre, amely alatt az meg
valósult. Ugyanazon tömegviszony elérésére választhat
tunk nagyobb í-t és kisebb k-1. Most (4') képletünkből 
látjuk, hogy kívánatosabb a gyors sebességszerzés. Ennek 
érdekében van szükség minél nagyobb Ura (természete

FELADATFETISIZMUS ÉS FIZIKAI TARTALOM

Félreértés elkerülése végett sietek előrebocsátani, hogy 
eszmefuttatásom nem a fizikai feladatmegoldás tanítása 
és a megfelelő alkalmazási készség megkövetelése ellen 
foglal állást, hanem bizonyos vonatkozásokban tapasz
talható egyoldalúságra, a didaktikai figyelemnek a fela
datmegoldások irányában való polarizálására kíván rá
mutatni. A felvételi vizsgák tanúsága alapján egyáltalá
ban nem merném azt sem állítani, hogy középiskolai 
oktatásunk a tanulók átlagánál elérte már a minimálisan 
megkövetelhető feladatmegoldási készséget; lehetséges 
azonban, hogy ez éppen bizonyos túlzások és a fejlődéssel 
járó félreértések miatt nem sikerült.

A fizika a természet tárgyairól, azok egyes vonatko
zásairól mennyiségi fogalmakat alkot, s ezek útján kvanti
tatív törvényekkel írja le a természet jelenségeit. Azt 
szoktuk mondani némi szkizoid szimplifikálással: a fizika 
tartalma a természeti jelenség, nyelve pedig a matema
tika. Ezt a közismert tényt csak azért említem itt, hogy 
kiemeljem: egyik nélkül sem fizika a fizika. Míg azonban 
sok esetben az utóbbi oldalt kell a fizikai fogalmak és 
törvények ismeretében tapasztalható hiányokkal kap
csolatban hangsúlyoznunk, az alábbiakban a fizikai tar
talom (jelenségek és velük szoros kapcsolatban a rájuk 
vonatkozó, természetesen matematikai alakban kifeje
zett törvények) jelentőségét szeretném aláhúzni a pusz
tán formális matematikai elsajátítással szemben.

A fizikai törvények kvantitatív jellegéből természete
sen következik a numerikus feladatokra való alkalmazás 
didaktikai igénye: ezek segítik elő a törvények alaposabb 
megértését, a valóság és a matematikai kifejezésmód közti 
kapcsolat „átélését”, s készítik elő a fizikai törvényeknek 
konkrét problémák megoldására való alkalmazását. Nyil
vánvaló ebből, hogy a feladatmegoldás a „tartalmi” 
oldal mélyebb megismerésének is elengedhetetlen felté
tele, s ha ezen a téren túlzásokat állapítunk meg, az e 
mögött a megállapítás mögött rejlő törekvést sem gon
dolom abszolutizálhatónak.

~'CT5*»
A feladatfetisizmus megnyilvánulásai

A felszabadulás előtti idők középiskolai fizikaoktatásá
ban nagyon vagy teljesen elhanyagolt szerepet játszott a 
fizikai törvényeknek numerikus problémákra való alkal
mazása, sőt az akkori egyetemi oktatásról sem mondha
tunk ezen a téren sokkal jobbat. A kutatásnak és a mű
szaki pályáknak a társadalmi átalakulás és a tudományos-

sen minél nagyobb c mellett, ha azon lehet segíteni). 
A pályára állítás idejének lerövidítését jelenleg nem az 
űrutasok gyorsulást tűrő képessége korlátozza, hanem 
k növelésének technikai nehézsége. Hiszen a Satum 5. 
yfc =  15 tonna/sec értéke már most is imponálóan nagy.

Képleteinkből, grafikonjainkból látszik, hogy az első 
kozmikus sebesség megszerzése sokkal nagyobb energia- 
gond, mint a megfelelő magasság elérése. Parkoló pálya 
céljából elegendő 200 km-es magasság, de ha ide függő
legesen lőnénk fel a rakétát, sebessége még nagyon kicsi 
volna. Ezért igen hamar legörbítik a pályát, részben 
már az első fokozat működése közben, mert kár az 
energiát felesleges magasságszerzésre pazarolni. Ezzel 
függ össze, hogy a második fokozat tolóereje kb. 525 Mp, 
de a súly üzemkezdetkor 646 Mp. a harmadik fokozatnál 
a tolóerő 105 Mp, de a kezdő súly 162 Mp. Ugyanis a 
ferde pálya folytán a függőleges összetevő számít és van 
már centrifugális erő is.

Igen sok körülményt kell még figyelembe venni a 
Satum 5. tervezőinek. Például a hajtóművek nem üze
melnek mindig egyszerre és ugyanazzal az állandó üzem
anyagfogyasztással. Eleinte számít a légkör közegellen
állása és c-t csökkentő nyomása. A görbevonalú felszálló 
pálya pontosan számítandó. Tehát ezek a sorok még nem 
nyújtanak elég ismeretet ahhoz, hogy valaki otthon 
Satum 5.-öt barkácsolhasson magának.

Buvári András
Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum, Pécs

technikai fejlődés következtében megnövekedett szak
emberigénye, általában az alkalmazható tudás követel
ménye hozott létre ezen a téren lényeges fordulatot. (Fur
csa ellentmondás ezzel szemben az, hogy éppen napjaink
ban lehet érettségi bizonyítványt szerezni a fizika, mint 
alapvető természettudományi tárgy vagy egyáltalán va
lamely természettudományi tárgy nélkül.) Ügy látszik 
viszont, hogy fizikaoktatásunk gyakorlatában a ló túlsó 
oldalára estünk — nem az oktatás elveiben, hanem 
tényleges kialakulásában vagy eredményében. Bár
milyen ellenmondásosnak tűnik, több tapasztalat mutat 
arra, hogy a feladatmegoldási készség kifejlesztésére való 
törekvés elsődleges szerepet kap a fizikai tartalom: a 
természeti jelenségek és törvényeik ismeretével szemben. 
Ennek, a címben feladatfetisizmusként említett jelenség
nek tüneteit és ezek egyes okait a következőkben látom:

A felvételi vizsgákra való készülés és előkészítés egyolda
lúan feladatcentrikus, bár a felvételi vizsgák tényleges 
követelményeinek részleges félreértése alapján. Oka bi
zonyára az, hogy először az írásbeli vizsgán kell átesni, 
a szóbeli vizsgát mind a tanár, mind a tanuló későbbi, s 
így másodlagos problémának tekinti. Ennek a beállított
ságnak eredménye, hogy a pályázók sokkal tájékozot
tabbak azokban a kérdésekben, amelyekkel kvantitatív 
feladatok kapcsolatosak, mint azokban a fizikai jelensé
gekben, amelyek körében kevésbé szokás vagy lehet 
középiskolai szinten feladatokat megoldani. S nemcsak 
azért, mert a feladatok segítettek az ilyen ismeretek el
mélyítésében, hanem azért, mert a többivel kevésbé vagy 
egyáltalán nem foglalkoztak a felvételi vizsgára való 
készülés közben. „Veszélyes” dolog például az elektron
cső, a rádió működéséről, az önindukció jelenségéről, az 
egyes sugárzások fizikai természetéről vagy éppen olyas
miről érdeklődni, hogy mi módon lehet az elektrolízis 
törvényeiből az elektron létére következtetni.

A feladatokkal kapcsolatos tárgykörök ismeretében is 
nagyon sokszor tapasztalható a felületes, formális, csupán 
a „képletek” alkalmazására irányuló, a fizikai valóságtól 
elszakadt, inkább rutinszerű tudás. Összekeverik például 
az egyenletesen változó mozgásra és az egyenletes moz
gásra érvényes egyenleteket. A lejtőn való mozgásnál 
működő erőkomponenseket így kezelik: „Hat egy erő a 
lejtő irányában, egy a lejtőre merőlegesen, azután a 
nehézségi erő és a súrlódási erő”. A G =  mg egyenlet 
formális ismerete mellett egy vizsgázótól — rávezető 
kérdések után is — ezt az értelmezést kaptuk: „A súly
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erőt megszorozva a tömeggel a súlyt kapjuk.” Esetleg 
meg tud a vizsgázó oldani a teljes visszaverődéssel kap
csolatos feladatot, de kockázatos a jelenségről így érdek
lődni: „Hogyan lehet elérni, hogy valamely felületről a 
teljes fényenergia visszaverődjék?” Esetleg meg tud 
oldani olyan feladatot, amely a lejtőn való nyugalmi 
állapotra vonatkozik, de sokkal nehezebbnek bizonyul 
a kérdés, ha az egyenletes mozgás feltételeként fogalmaz
zuk azt meg: a dinamika hibátlanul elmondott I. törvé
nyének fizikai tartalma már ismeretlen maradt, mert 
nincs rá „képlet”.

Nem új, és csak nehéz pedagógiai munkával kiküszö
bölhető jelenség, hogy a tanulást az írásbeli házi feladatok 
elkészítésével kezdi a tanuló, amikor a hozzá szükséges 
tárgyi ismereteket még el sem sajátította. Ekkor pedig 
nem tud mást csinálni, mint megfelelő képleteket keres, 
amelyeket a feladatban szereplő adatokra rá lehet húzni. 
Ehhez az eljáráshoz pedig egyenesen „lovat ad” a tanuló 
alá az a liberalizmusszámba menő szokás, hogy a dolgozat - 
írásnál fenntartás nélkül használhatja a „Fizikai össze
függések és táblázatok” egyenletgyűjteményét. Ez ui. fel
menti a tanulót a legalapvetőbb törvények ismerete alól, 
a gyűjteményben talált egyenleteket viszont bizonyos 
válogatási szerencsével és rutinnal formálisan helyesen 
alkalmazhatja anélkül, hogy a jelenséggel és törvényeivel 
tisztában volna. A tudományos-technikai forradalom 
idején feltétlenül indokolt az a törekvés, hogy a tanuló
kat megtanítsuk a táblázatok és kézikönyvek használa
tára, mégis liberalizmusnak nevezem a fenti eljárást, mert 
a legalapvetőbb fizikai törvények tudása alól is felmenti 
a tanulót, vagy formális alakban szájába ad minden olyan 
összefüggést, amely a feladat fizikai elemzése alapján az 
alapvető összefüggésekből csekély átalakítással levezet
hető, s így — az összetett vagy a mélyebb meglátást kí
vánó feladatoktól eltekintve — mentesíti a természet
tudományos gondolkodástól.

Hogy ez a természettudományos látás mennyire hiányzik 
az érettségizettekből, az a felvételi vizsgák szóbeli részén 
még inkább kiderül, mint az írásbelin — amint erről más 
vonatkozásban már szó esett a fentiekben. Általában 
nagyon nehéz a fizika különböző fejezeteibe tartozó kér
désekről valamely átfogó szempontból kötetlen formában 
elbeszélgetni. Az összefoglaló vagy általánosabb formá
ban megadott kérdéseknek megfelelő válogatás és a meg
adott szempont szerinti kifejtés akkor is ritkán kielégítő, 
ha húzta a kérdést a vizsgázó, s így elegendő gondolko
dási idő állott rendelkezésére; legtöbbször csak a részle
tekre vonatkozó kiegészítő kérdésekkel boldogulunk. 
Megpróbálkoztunk kísérletképpen néhány olyan tétel ki
adásával is, amelyek numerikus adatok és mennyiség
jelek nélkül írtak le olyan folyamatot, amilyenek a nu
merikus feladatok között is szoktak szerepelni; a vizs
gázó feladata az volt, hogy elemezze a folyamatot, s 
ismertesse a benne érvényesülő fizikai törvényeket. Az 
eredmény: csak a részletekre irányuló rávezető kérdések
kel tudtuk a vizsgáztatást folytatni. Ezen a jelenségen 
még az sem segít lényegbevágóan, ha a tanuló érettségi
zik fizikából, legalábbis a hagyományos érettségi tétel - 
rendszer mellett nem. A tételek előzetes kiadása után a 
hatóságok minden tilalma ellenére számos helyen tétel- 
kidolgozás és a tételek betanulása formájában történik az 
érettségire készülés. És az ilyen beszajkózott ismeretek
kel — sajnos — sok esetben fényesen meg is él a tanuló az 
érettségin.

Amint a felvételi vizsgákra való készülésben a feladat- 
centrikus szemlélet érvényesül, úgy ez általában is első
sorban a kiemelkedőbb, a fizika iránt különösebben érdek
lődő tanulók fizikaképzését jellemzi. Ezek továbbképzésé
nek egyik legfontosabb fóruma a Középiskolai Matema
tikai Lapokban hosszú harc árán létesített fizikai rovat. 
Ez azonban — a lap jellegének és céljának megfelelően — 
elsősorban feladatokkal foglalkozik. Távol áll tőlem, hogy 
az ilyen nívósabb versenyszerű feladatok és a lap értékét 
lebecsüljem, s az adott keretek között nem is gondolom 
profilját kiterjeszthetőnek, de önmagában mégis a ki
fogásolt egyoldalúsággal jár. Igaz, hogy kibővült a prog
ramja kísérleti versenyek hirdetésével, s egy-egy cikk is 
megjelenik benne, de ezeket természetszerűleg csak azok

a tanulók olvassák, akik a feladatmegoldások iránt való 
érdeklődésük révén kézbe veszik a lapot. A szakkörök 
egy része ugyancsak kizárólag feladatmegoldással foglal
kozik — valószínűleg a felvételi vizsgákra való tekintettel. 
Az Országos Tanulmányi Verseny egyszerűen csak fela
datmegoldásokból áll. Egyes fizikai szakköröktől és egy
két klubtól eltekintve csak a TV „Ki miben tudós?” 
versenye képez kivételt.

A fizikai érettségi kötelező voltának eltörléséből kelet
kező űrt a Társulat is feladatmegoldó délutánok szorgal
mazásával igyekezett némileg kitölteni, elsősorban ugyan
csak a felvételi vizsgákra való előkészítés gondolatától 
vezéreltetve. A különösen érdeklődőknek és gyakorlot
taknak bizonyára nyújtottunk velük maradandó inspi
rációkat.

Jellemző tünet, hogy amíg a középiskola alsóbb osz
tályaiba járó tanulók érdeklődését fel lehet kelteni fizikai 
tárgyú előadások, társulati klubrendezvények iránt, a 
IV. osztályba járók már gyéren találhatók ilyeneken, 
mert úgy érzik, hogy csak a feladatmegoldásokkal járó 
foglalkozások támogatják őket a felvételi vizsgára való 
előkészületben.

Hátrányok

Nem vállalkozom arra, hogy szisztematikusan ele
mezzem a vázolt képben megnyilvánuló feladatfetisizmus 
kialakulásának okait, annál kevésbé, mivel ezek helyen
ként különbözők lehetnek, s érvényesülésük mértéke is 
változó. Csupán egy elvileg pozitív tendenciát említek 
meg közülük. Ez: a gondolkodási és alkalmazási készség 
fejlesztésére irányuló törekvés a puszta tényismerettel 
vagy verbális-formális tudással szemben. A következők
ben arra kívánok rámutatni, hogy a túlhajtott feladat
kultusz akadályozhatja ezeknek a céloknak elérését is, de 
még inkább gátolja az igazi fizikai szemlélet kialakítását.

Azt gondolhatnék, hogy a numerikus feladatok meg
oldása szükségképpen elmélyíti a fizikai jelenségek és tör
vények ismeretét azáltal, hogy a feladat analízise alapján 
ezek alkalmazását kívánja meg. Bizonyos mértékig min
denesetre így van, de nem korlátlanul. A törvényeknek 
egyenletekkel való kifejezése ui. — bár szintén korlá
tozott mértékben — magában rejti annak lehetőségét is, 
hogy elegendő gyakorlással valamiféle rutinszerű gyakor
latra tegyen szert a tanuló a „képletek” megfelelő hasz
nálatában, ezeknek tipikus kombinációiban anélkül, hogy 
maga elé képzelné és elemezné az objektív fizikai folya
matot, vagy figyelne arra, hogy mit mond fizikailag az 
általa mechanikusan felhasznált egyenlet (különösen ha 
pusztán mértékszámegyenlettel dolgozik!). A nehezebb 
feladatok halmozása éppen táptalaja lehet ennek a jelen
ségnek, főleg az átlagos vagy az átlagosan jó tanulók 
körében. A minél több nívós feladat megoldására való 
törekvés közben és az idő korlátozott volta miatt ui. 
könnyen megfeledkezik a tanár arról, hogy a tanulónak 
a legegyszerűbb fizikai alkalmazás sem eleve egyszerű: 
elhanyagolja az egészen egyszerű feladatokat, nem hasz
nálva fel őket a tartalmi tudás fejlesztésére és lemérésére. 
majd nem fordít elég gondot a fokozatosan összetettebb 
feladatok fizikai elemzésére az egyes vonatkozásokban 
érvényesülő törvények szempontjából. íg y  az átlag
tanulók számára a fizikatanulás két, önálló életet élő 
részre bomlik: a lecketanulásra és a matematikai jellegű 
feladatmegoldásra. A „képletgyűjtemény” használata kü
lönös alapot ad ehhez, hiszen az egyszerű feladatok meg
oldásához a kiírt képletbe való behelyettesítésen kívül 
esetleg még egyenletrendezósre vagy egyenletrendszer 
felállítására sincs szükség, mert az összefüggést kifejező 
egyenlet egyes esetekben minden változatban megtalál
ható.

A fizikai valóságtól elszakadó feladatkultusznak szem
betűnő megnyilvánulásai azok a szép számmal található 
feladatok, amelyek jelenségek és összefüggések irreális 
kombinációjával igyekeznek minél agyafúrtabb probléma 
elé állítani a tanuló gondolkodóképességét. Amíg a valódi 
fizikai összetett problémák alkalmasak a fizikai szemlé
letű elemzés gyakorlására, az említettek sok esetben a 
formális, „üresjárású” gondolkodás gyakorlását és a
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fizikai valóságtól való elszakadást mozdítják elő. Ki
emelkedő példái ezeknek az elmatematizált feladatok, 
amelyek a fizikai problémát valamely ténylegesen elő 
nem forduló matematikai feltétellel komplikálják (pl. 
párhuzamosan vagy sorba kapcsolt ellenállások, amelyek 
számtani vagy mértani sorozatot alkotnak). Az ilyen 
mesterségesen nehezített feladatok a gondolkodás tárgyá
tól elszakadt problémán akarják a gondolkodást gyako
roltatni.

A számítási feladatok halmaza nem maga „a fizika”, 
hanem annak csak egyik oldala: a fizikai tartalomnak 
már említett elhanyagolásán túl mindenekelőtt azért, 
mert a feladatmegoldás alkalmazás jellegű gondolati tevé
kenység, tehát deduktív természetű. Az egyoldalú fela
datkultusszal tehát háttérbe szorul a kísérleti fizika 
alapvetően induktív oldala. A középiskolai fizikaoktatás 
szempontjából pedig még egy másik korlátozással is jár: 
nem minden tárgykörrel kapcsolatban lehet kvantitatív 
feladatokat kitűzni, s legkevésbé lehet az ifjúságot leg
inkább inspiráló modernebb tárgykörökből. Az utóbbi 
vonatkozásban nem téveszti el hatását, ha a tanár az 
anyaggal kapcsolatos, de azon túlmenő, újabb eredmé
nyekről is említést tesz anélkül, hogy ezeket kötelező 
jelleggel számonkérné. Erre azonban éppen nem marad 
ideje, mert attól fél, hogy továbbtanulni szándékozó 
tanítványait nem tudja kellőképpen előkészíteni a fel
vételi vizsgára. (Minden követelménynek maximális mér
tékben eleget tenni nem lehet!) Ily módon a tanított 
anyagból lényegesnek tekintett fizikai ismeretek viszony
lag szűk körre szorulnak: azokra a részekre, amelyekből 
feladatokat szokás adni.

A feladatmegoldás nem különösen alkalmas arra, hogy 
az ifjúság elég széles rétegében keltse fel a fizika iránti 
komolyabb érdeklődést. Azok foglalkoznak intenzívebben 
feladatokkal, akik már valamiképpen „beleestek” a 
fizikába, esetleg a matematikai feladatok iránti érdeklő
désük közvetítésével. Márpedig a mai tudomány és tech
nika — de még a társadalon korszerű általános művelt
sége is — több természettudományos érdeklődésű em
bert kívánna. Nemcsak hazai, hanem — talán a Szovjet
unió kivételével — világprobléma a természettudományi 
és műszaki felsőoktatási szakok iránti érdeklődés ki nem 
elégítő volta s a bölcsészeti szakokra való túljelentkezés. 
Vannak a középiskolák között nemcsak osztályok, ha
nem egész iskolák, amelyeknek ifjúságára a túlnyomó 
humanisztikus beállítottság jellemző. Ezt a tendenciát 
megváltoztatni nem lehet feladatkultusszal, hanem csak 
valódi természettudományos szellemű tanítással és lég
körrel. Amellett pusztán a feladatok ösztönző hatására 
inkább az elméletibb beállítottságú tanulók kedvelik 
meg a tárgyat, pedig ez napjainkban minél több gyakor
lati érzékű fiatalnál is kívánatos volna.

Néhány javaslat
Az elmondottakból következően mindenekelőtt a fizikai 

feladatok szintjével szembeni igényesség csökkentését 
tartom indokoltnak a természettudományi tartalommal 
való foglalkozás és a fizika szellemének megértése javára. 
Az ily módon megszabott igényeknek megfelelően kellene 
ezután meghatározni a felvételi vizsgák feladatainak 
színvonalát és szellemét is. Mindenre egyszerűen nincs 
idő a középiskolában, s ha a felvételi igények túllépik a 
középiskolában szerzendő általános műveltség követel
ményeit, úgy ennek az oktatás valamely más vonat
kozása látja kárát. A mai középiskolai tanár vagy 
előkészíti jeles szinten továbbtanulni szándékozó ta
nítványait a felvételi feladatokra, s akkor részben a 
tárgy egyéb fejezeteit és oldalait, részben többi tanít
ványát kénytelen elhanyagolni, vagy pedig külön órá
kon, tanfolyamokon és magánúton készülnek el a 
felvételi vizsgára. Természetesen nem egyszerűen a 
„könnyű” kategóriába eső felvételi feladatokra gondolok 
itt: azoknál könnyebbeket nehéz volna kitűzni, sőt 
sokszor nehezebb minőségűnek kell tekintenünk olyan 
feladatokat is, amelyeknek nem volna szabad ilyennek 
bizonyulniuk. (Mindez nem a jelenleg szokásos felvételi 
feladatrendszer kritikája kíván lenni, hiszen ez a közép

iskolák, egyetemek és a demográfiai viszonyok kölcsön
hatásából adódó fejlődésnek szinte szükségszerű követ
kezményeképpen alakult ki. Véglegesen azonban még
sem tartható fenn az a többé-kevésbé legalizált állapot, 
hogy a felvételi vizsgán ne legyen jelesnek tekinthető a 
komoly értelemben vett érettségin felmutatott jeles ké
szültség.) Az egyetemi túljelentkezés esetén a választóvíz 
nem csupán a különlegesen nehéz feladatok megoldásában 
való jártasság lehet, hanem az alapos tájékozottságon és 
biztos fizikai számoláson kívül pl. az átfogó szemlélet, 
problémamegragadó képesség, a fizika két vagy három 
területére tartozó, egyszerűbb elemekből összetett jelen
séggel kapcsolatos probléma elemzése és megoldása is.

Szállítsuk le a feladatmegoldás színvonalát akkor, ami
kor éppen elégedetlenek vagyunk az ezen a téren elért 
eredménnyel? Amikor nagyon sok érettségizett a leg
egyszerűbb feladatokat is formálisan, felületesen ragadja 
és hibásan oldja meg? — A javasolt lépéstől nem az 
alkalmazási készség csökkenését, hanem éppen annak nö
vekedését remélem a már kifejtettek alapján. Az inkább 
az egyetemekhez illő nehéz feladatok hajszolása helyett 
több idő jutna az egyszerű feladatokból való kiindulásra, 
azokon át a fizikai törvények elmélyítésére és a fizikai 
számolás begyakorlására, majd összetettebb, de nem ki
emelkedő képességeket kívánó feladatoknak alapos elem
zés útján való megoldására. (Gondoljunk pl. ilyen prob
lémasorozatra: lejtőn való mozgás elhanyagolható súr
lódással — mozgás súrlódással — nyugalom vagy egyen
letes mozgás a lejtővel párhuzamos erővel való kiegyen
súlyozás mellett az előbbi és az utóbbi esetben — mozgás 
a lejtő alapjával párhuzamos erő mellett „súrlódás nél
kül” és súrlódással.) Az ilyen szellemű tanítás jobban 
biztosítja az alkalmazó-kombináló készség kifejlődését, 
mint a gyors ütemben túlságosan magas célokra törés. 
A különös hajlamot érző tanulók azután hobbyként mű
velhetik a magas szintű feladatmegoldást külön tanári 
iránymutatás, a „Lapok” vagy szakkör támogatásával.

A többé-kevésbé szokásos nem-numerikus kérdéseken 
kívül ajánlatos volna adatok nélküli feladatok kitűzése 
ilyen kérdésekkel: „Milyen részfolyamatok játszódnak 
le a leírt jelenségben?” „Milyen törvények érvényesül
nek a folyamatban?” „Mely adatok megadására volna 
szükség a probléma megoldásához?” Ugyancsak hasznos 
kérdéstípus: „Mi történik, ha . . . ?” Az ilyen típusú prob
lémák, azon kívül, hogy szoros kapcsolatban vannak a 
természettel, s formálisan nem oldhatók meg, kedvezően 
hatnak a numerikus feladatmegoldási készség fejlődé
sére is.

Nagyon hasznosnak és kívánatosnak látom a közép
iskolákban újabban sürgetett, tanulókísérletek útján való 
oktatás (ún. „frontális kísérletek”) feltételeinek mielőbbi 
megteremtését és kiterjesztését. (Engedtessék meg az a 
szerénytelen megjegyzés, hogy e sorok írója szakfelügyelői 
minőségben már 1957 — 58-ban javasolta az ilyen kísér
leti oktatás fokozatos bevezetését az akkoriban a tan
tervben és órarendben szereplő, később órarendi mani
pulációkkal időnként beállítandó, utólagos jellegű mérési 
gyakorlatok helyett.)

A fizika iránti szélesebb körű érdeklődés felkeltése és 
a meglevő kielégítése céljából szükség lenne egy kifeje
zetten ifjúsági fizikai vagy fizikai és kémiai lapra. A 
jelenlegi, ismeretterjesztő jellegű folyóiratok — itt rész
letezni nem kívánt szempontokból — nem elégítik ki 
megfelelően a középiskolás ifjúság ilyen irányú igényét, 
línnek, a képekkel és ábrákkal illusztrált folyóiratnak 
tartalma a következőkből állhatna: Néhány, közép- 
skolás szinten érthető, de egyúttal annak meg is felelő, 

pár oldalas közlemény, részint a középiskolai anyaggal 
kapcsolatos, azt elmélyítő vagy továbbfejlesztő témából, 
részint újabb, az ifjúság érdeklődésére igényt tartó ered
ményekről; rövid, de azért lehetőség szerint fizikailag 
megmagyarázott információk fizikai és a fizikával szoro
sabb kapcsolatban álló technikai újdonságokról; nagy 
kutatók életének és munkásságának ismertetése; inspi
ráció szakköri mérésekre, otthon végezhető kísérletekre. 
Atvehetné továbbá a lap a Középiskolai Matematikai 
Lapok fizikai rovatának szerepkörét is.

A Társulat pécsi csoportjának tapasztalata szerint
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komoly és széleskörű érdeklődésnek örvendhetnek a 
változatos témájú ifjúsági fizikai klubdélutánok. A klub
tagok (tanulók) által beadott kérdések alapján foglal
kozunk a középiskolai fizikatanárok közreműködése mel
lett egy-egy összejövetelen 3—6, lehetőleg összefüggő té
mával, kötetlen, klubszerű formában. A hosszabb ismer
tetést kívánó témák mellett felvilágosítást adunk több, 
röviden megválaszolható kérdésre is. A tárgyalt kérdések

vonatkozhatnak a középiskolai anyag problematikusabb 
részeire vagy annak kiegészítésére, de lehetnek azon 
tetszőlegesen túlmenőek is, ha az adott szintnek meg
felelő tárgyalásuk lehetséges. Alkalmas kérdésekről a 
klubtagok is szívesen vállalnak néha referátumot. Az 
ilyen irányú aktivizálást csak a klub működésének sta
bilizálódása után kezdtük bevezetni, de kiszélesítésére 
látunk lehetőséget, sőt igényt.

NÉHÁNY KÍSÉRLET A RADIOAKTIVITÁS KÖRÉBŐL H. Melcher
Potsdam, Pedagógiai Főiskola

A radioaktív preparátumok ionizáló sugarainak detek
tálására a következőkben Geiger—Müller számlálócsövek, 
filmemulziókkal kombinált halogén számlálócsövek, fél
vezető detektorok, valamint ionizációs kamraként alkal
mazott egyszerű ingaelektrométerek kerülnek felhasz
nálásra. Az összes radioaktív anyagok az iskolákra vo
natkozó sugárvédelmi rendelkezésekben rögzített hatá
rokon belül vannak. A leírt kísérleteket — a potsdami 
pedagógiai főiskola fizikai intézetének izotóptechnikai 
részlegében speciálisan oktatási célokra előállított és 
sokoldalúan felhasználható — impulzusszámláló készü
lékkel végezzük el.

1. Demonstrációs és gyakorlati célra szolgáló impulzus
számláló készülék

Az itt leírt rendkívül sokoldalúan használható eszköz 
sajátossága az, hogy az egyes funkciós csoportok külön 
egységekben (dobozokban) vannak elhelyezve (1. ábra), 
melyek azután a legkülönbözőbb kombinációban kerül
nek alkalmazásra. Ezáltal a számláló berendezés egyrészt 
módszertanilag előnyös, másrészt gazdaságos. Az egyes 
funkciós csoportok egymástól függetlenül is bemutatliatók 
és használhatók. Ez egyrészt megkönnyíti a bonyolultabb 
elektronikus kapcsolások működésének megértését, más
részt lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag minden egység 
mint önálló tanszer, más célokra is felhasználható legyen. 
All ez különösen a nagyfeszültségű áramforrásra, az impul
zuserősítőre, a hangszóróra és a számlálókészülékekre.

Az egyes egységek elülső oldala könnyen felnyitható 
úgy, hogy az elektronikus kapcsolások felépítése és ki
vitelezése megmutatható. A kapcsolók és a szabályozó 
gombok (pl. a potenciométereké) a lemez mögött foglalnak 
helyet.

Az 1. ábrán bemutatott egységeken kívül még további 
dobozokat lehet vezetőlécek segítségével csatlakoztatni, 
pl. több dekádikus osztót, a hálózati részt, a félvezető- 
detektor alkalmazásakor megfelelő előerősítőt, amely 
utóbbi azután mikrofonerősítőként is szerepelhet (2. 
ábra). Félvezetődetektor alkalmazása esetén természete
sen elmarad a magasfeszültségű áramforrás és a számláló
cső csatlakoztató rósz.

A számlálócső vagy a félvezetődetektor helyett im
pulzusadóként pl. egy 10 kHz-es generátor is szolgálhat, 
melyet az előerősítő helyére kapcsolunk. Ilyen módon 
lehetővé válik rövid idők mérése (10~4s-ig), pl. hangse
besség mérése különböző viszonyok mellett. Rövid idő
tartam- és frekvenciaméréshez készítettünk egy elektro
nikus kaput, mely további egységként az impulzuserő
sítő és a számlálódekádok közé kapcsolható. Ha pl. egy 
motor fordulatszámát stroboszkópikus korong segítségé
vel fotoelektromos úton közvetlenül meg akarjuk mérni, 
akkor nyomógomb segítségével működésbe hozzuk az 
elektronikus kapuba beépített másodpercegységet, és így 
a készülék az egy másodpercre eső impulzusokat szám
lálja meg. A fordulatszámot a számlálódekádokon 1/s egy-

A cikk lényegében a szerző 1965 őszén Budapesten és 
Szegeden, valamint 1966 tavaszán Braunschweigben tar
tott előadásainak tartalmát foglalja össze néhány kiegé
szítéssel. Időközben ezek és további kísérletek leírása 
megjelent a „Der mathematische und naturwissenschaft
liche Unterricht" 1966-67/9. számában és a „Handbuch der 
experimentellen Schulphysik” X. kötetében.

ségben közvetlenül leolvashatjuk. Ezzel az eszközzel 
frekvenciaeltolódások (Doppler-hatás) ugyancsak de
monstrálhatók és mérhetők.

2. Egyszerű Geiger—Müller számlálóeszköz 
összeépíthető egységekből

Az 1. ábrán bemutatott építőelem egységeket több
féle kombinációban lehet egyszerűbb vagy bonyolultabb 
impulzusszámlálók összeállításához felhasználni.

1. ábra GM csöves univerzális számlálószerkezet építő
elemekből

1. Magasfeszültségű rész 2. Számlálócsőcsatlakozás 3. 
Impulzuserősítő 4. Elektronikus számláló dekádok
5. Elektromechanikus számlálószerkezet 6. Hangszóró 
7. Hengeres számlálócső 8. Harangszámlálócső csatla
kozó kábellel 9. T. Merülőszámlálócső B. Serleg-számlá

lócső

e f 9

2. ábra Univerzális számlálóeszköz félvezető-detektorral 
a, b) dugaszos csatlakozás, c) előerősítő, d) hálózati rész, 
e) impulzuserősítő, f) elektronikus számlálódekádok, 

g) elektromechanikus számláló

3 7 4



1. A legegyszerűbb sugárkimutató eszközt, amely a 
kisülési lökést a számlálócsőben láthatóvá teszi, a Z A  
doboznak (számlálócső-csatlakozó) a nagyfeszültségű fe
szültségforrással való összekapcsolásából nyerjük (3. áb
ra). Lakkrétegétől megfosztott halogén-számlálócsövet 
használunk kb. 500V-OS feszültséggel.

2. A halogénszámlálócső impulzusai kimutathatók erő
sítő nélkül akusztikailag is olymódon, hogy az előbbi 
összeállítást összekapcsoljuk egy nagy ellenállású hang
szóróval. Ezzel a berendezéssel (4. ábra) már kvalitatív 
kísérletek végezhetők a röntgen, béta és gamma sugarak 
abszorpciójára és reflexiójára vonatkozólag. Az alfa su
garak és azok jól definiált hatótávolsága kimutatható a

l

ZSp Z4

3. ábra Egyszerű kap
csolás a számlálócső 
felvillanásának kimu

tatásához

í
ZSp ÍA

4. ábra Halogénszám
lálócső impulzusainak 
akusztikai és optikai 

kimutatása

Maey cég (Bonn) 30F típusú alfa-ablakos halogénszám- 
lálócsövóvel.

3. Az egyszerű kísérleti összeállításban a hangszóró 
helyett vagy azzal párhuzamosan 10 — 20 f i  A  végkitérésű 
mikroampermérőt is kapcsolhatunk (5. ábra) az impulzus
sűrűség mérésére [7].

ZSp

1

ZA
= 4

rUA
5. ábra Mikroampermérő közvetlen csatlakoztatása im

pulzussűrűségmérés demonstrálására

4. A ZA  egység által szolgáltatott impulzusokat egy 
rádiókészülék gramofoncsatlakozásához is vezethetjük. 
Továbbá a hangszórókimenethez egy milliampermérőt is 
kapcsolhatunk. Ebben az esetben az impulzusszám és a 
műszer által jelzett érték között jobb a linearitás, mint a
3. esetben. A demonstrációs ampermérőt egy germánium- 
diódán át a rádiókészülék második hangszóró csatlakoz
tatására szolgáló kis ellenállású kimenethez kapcsoljuk.

Ezekben, valamint a további kapcsolásokban tetszés 
szerinti más típusú számlálócsövek is használhatók. Más 
csöveknél a védőlakk eltávolítása azonban nem nyújt 
lehetőséget a hatásos térfogatban végbemenő kisülési 
folyamatok megfigyelésére, mert ezeknek a csöveknek 
a belső falát egy átlátszatlan katódréteg borítja. Mint
hogy más típusú csöveknél az impulzusok gyengébbek, 
mint a halogénszámlálócsöveknél, kimutatásuk hangszóró 
segítségével csak megfelelő erősítéssel lehetséges. Köz
vetlen észlelés ezeknél a csöveknél is lehetséges, ha meg
elégszünk egy fejhallgató jelzéseivel.

5. A hangszóró és ZA  közé impulzuserősítőt kapcsolva 
a hangerőt lényegesen emelhetjük. Az erősítő — és a 
további építőelemek — működtetéséhez az N  hálózati 
rész szükséges (az ábrán a hálózati részt vonalkázva 
rajzoltuk annak hangsúlyozására, hogy a szemlélő felől 
nézve a többi egység mögött foglal helyet). Ha az erősítő 
kimetetét az ampermérővel (2 mA vagy 100 fi A végki
térés) kötjük össze, akkor impulzussűrűségmérőt (rate- 
meter) kapunk. Egyidejűleg a hangszórót is működtet
hetjük. Ezzel az összeállítással számos kvantitatív de
monstrációs és előadási mérés megvalósítható (6. ábra).

6. Egyes impulzusok számlálását kívánó kísérletek a
7. ábrán látható összeállítással végezhetők. A ZW  elektro
mechanikus számláló elé több elektronikus számláló- 
dekádot kapcsolhatunk. így  a kvantitatív kísérletek 
nagyobb pontossággal végezhetők el, mint az impulzus
sűrűség mérővel. Az elektromechanikus számlálószerke

zet tulajdonképpen elhagyható, bár demonstrációs kí
sérleteknél a százasoknál hallható kattanás igen hatásos.

7. A 7. ábra szerinti elrendezéshez még a 6. ábrán szerep
lőhangszórót és mutatós műszert is csatolhatjuk, így a 
berendezés egyidejűleg egyes impulzusok számlálására 
és impulzussűrűsóg mérésére is alkalmas és az akusztikai, 
valamint optikai megfigyelés előnyeit egyesíti. Kis im
pulzussűrűség esetén az impulzussűrűség változása akusz
tikailag a hangszóróval, optikailag a liidegelektródos 
dekatron fényfoltjának körülfutásával kitűnően szem
léltethető. Nagyobb impulzussűrűség — változás esetében 
akusztikai hatásként az elektromechanikus számláló
szerkezet kattogását használjuk ki, mikor is a kattogás 
ritmusában kis változások is könnyen észrevehetők. Az 
impulzussűrűsóg erősebb változását optikailag a mutatós 
műszeren tehetjük láthatóvá.

6. ábra aj Impulzussűrűségmérés az univerzális eszköz 
építőelemeivel 

b) At. elv szemléltetése

JL N
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7. ábra. a) Egyes beütések számlálása az univerzális 
eszköz építőelemeivel 

b) Az elv szemléltetése
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S. ábra Félvezető-de
tektor mint ratemeter 
és egyes impulzus- 
számláló alkatrésze.
Az elv szemléltetése 
(Kiegészítés a 2. ábrá

hoz)

8. íázámlálószerkezet félvezetődetektorral. Ha radio
aktív sugárzások detektálására félvezetődetektort alkal
mazunk, akkor az első két építőelemre (feszültségforrás 
és számlálócső csatlakozás) nincs szükség. A félvezető
detektort egy előerősítőre illesztjük, mely egyúttal 
mikrofonerősítőként is használható. Az előerősítő az im
pulzuserősítőhöz vezetőlécekkel illeszkedik. A 2. ábrán 
bemutatott elrendezéshez most is csatolható még hang- 
szói'ó és mutató műszer (8. ábra).

9. ábra Az építőelemekből álló 
eszköz mint rövididőmérő 

(elvi kapcsolás)

Rövid idő és frekvencia mérő

Statisztikus impulzusadó (számlálócső, félvezetőde
tektor) helyett alkalmazhatunk egy impulzusgenerátort 
(10 kHz-es rezgőkvarcot), melyet az olőerősítő helyébe 
iktatunk (2. ábra). így  elektronikus órát nyertünk, 
mellyel rövid időtartamok mérhetők 10 ~l s nagyság
rendig, ha az impulzuserősítő és a számlálómű közé 
elektronikus indító és megállító kapcsoló kerül (elektro
nikus kapu). A másodperces közöket az elektromecha
nikus számlálószerkezet szabályos kattanásai jelzik. Ez 
az elrendezés (9. ábra) lehetővé teszi pl. hangsebesség 
mérését. Az órát a hangszóró hangimpulzusa indítja és 
mikrofon állítja meg. Meghatározható fényképezőgép 
zárósebessége, ill. nyitási ideje, villámlás időtartama, 
szabadesés sebessége, ill. ideje. A számlálóberendezésbe 
betáplálhatók szabályszerű ismeretlen impulzussorozatok 
is. A 10 kHz-es rezgésforrás helyére pl. az ismeretlen 
frekvenciájú impulzusadót iktatjuk (motortengelyre sze
relt stroboszkopikus korong, izzólámpa vagy ködfény- 
lámpa), így elvégezhető a frekvencia meghatározása.

10. ábra Fotograux és ekvidenzitek. I fi (Ji preparátinn 
által előidézett számlálócsőfelvillanástól származó fekete 

dés a fényforrás távolságának függvényében

Elektronikus kapuként a másodperc egység szerepel. A 
számlálószerkezetexx leolvasott érték s -1 egységben a 
frekvencia értéke.

3. Számlálócső-film kombinált eljárás

A 3. ábráxx bemutatott egyszerű szánxlálóeszköz, mely
nek halogénszámlálócsövéről a vódőlakkot eltávolítottuk, 
fotomeulzióval kombinálva felhasználható ionizáló su
gárzás kvantitatív mérésére. Ebben az esetben a bonyo
lult kísérőelektronika (1., 2., 6. ábra) nem szükséges. A 
fűmet a számlálócső kisüléseinek fénye megfeketíti. Bi
zonyos erősségű, közvetlenül ható alfa-, béta- vagy 
gamma-sugarak a filmet még nem feketítik meg, ugyanaz 
a sugárzás azonban közvetve, a kisülési fényhatás útján 
a filmen előhívható feketedést hoz létx'e. Az enyhe

A pozitív film előhívása.
Az előhívóban ■■ második 
megvilágítás (Sábáttier- 
effektus). Megvilágítási időt 
kipróbálni (kb.ßös). 
hívps, rögzítés, mosás, 
szorítás

Eredmény •• oz ekvidenzit 
(az azonos feketedéseket 
jelentő görbe)

11. ábra Kadiogi’am ekvidenzitei előállításának egyes 
lépései

ionizációs sugárzás energiája a számlálócső kisülési me
chanizmusa útján felerősítve fotográfiailag hatásosabb 
optikai sugárzás alakjában idéz elő erősebb effektust. 
Ha a számlálócső és a mozgatott film közé rést és szürke 
éket helyezünk, akkor a felvételt kvantitatíve is kiérté
kelhetjük ekvidenzitometriai módszerrel. A felvett foto- 
gramm fény-árnyék határa a log z =  /(í) függvényt adja 
meg, vagyis az impulzusszám időbeli változását logarit
mikus skálán. A Sabattier-hatás révén az ánxyókhatár a 
regisztrálófilmen éles mérési görbeként jelenik meg (10. 
ábx'a). Az egyexxlő sűrűségek görbéinek (ekvidenzitek) 
előállításához szükséges egyes lépések a 11. ábrán (a 
[12]-ben közölt változtatásokkal és kiegészítésekkel) lát
hatók. Érmek az egyszerű és olcsó sugárzásmérő és re
gisztráló eljárásnak egész sereg előnye van. (L. ezzel kap- 
esolatbaix az [5] és a [6] közleményeket.) Munkaközös
ségek részéx’e a számlálócső és film kombinációjával kap
csolatos ekvidenzitometriai eljárás széles pex’spektívát 
nyújt változatos kísérletezéshez.

1. Kísérletek ablakos számlálócsövekkel a korlátozott 
proporcionalitás tartományában

Ha az a szándékunk, hogy egy radioaktív preparátum
nak — mely alfasugárzó is — csak a béta- (és gamma-) 
sugarait használjxxk fel, akkor az alfa-komponenst köny- 
xxyen kiszűrhetjük. Ilyenkor vagy egy elegendő vastag falú 
számlálócsövet választunk, vagy a számlálócső és a 
preparátum közé megfelelő elnyelőréteget helyezünk. 
(Erre a célra már egy papírlap is elegendő.) Ha azonban 
egy vegyes sugárzó esetén csak az alfa-sugarakat kíván
juk kísérleti vagy mérési célra felhasználni, akkor a 
béta- és gamma-komponenst más módon kell kiiktatnunk. 
Erre a célra az arányossági tartományban működtetünk 
egy ablakos számlálócsövet. Ilyenkor a nuU-effektus is 
elhanyagolható, melyet egyébként béta- és gamma-szám
lálócsöveknél rendszerint külön meg kell határozni.
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4.1. Számlálócső karakterisztika alfa- és
bétasugárzásra

Tiszta alfa-sugárzóra a karakterisztika menetét a 12/a 
ábra mutatja. Tiszta béta-sugárzóra a 12/b-t nyerjük. 
Ezen karakterisztikák indulási feszültségei általában kü
lönböznek. Az indulási feszültségek különbségét még nö
velni lehet, ha fokozzuk az erősítő bemenőfeszültségét, 
mely általában 25 mV körül van. Erre a célra egy sza
bályozógomb található az impulzuserősítő lehajtható 
elülső lapja mögött. Az arányossági tartomány a Geiger- 
küszöbig terjed. Ez az a feszültségérték, amelyről kezdve 
további feszültségnövelésre az alfa- és béta-impulzusok 
egyenlő nagyok, mint az egy oszcilloszkóp segítségével 
könnyen demonstrálható. A Geiger-küszöb feletti fe
szültségeknél a cső a kioldási tartományban dolgozik. 
A számlálócsőnek az arányossági tartományban való 
üzemeltetéséhez a 12. ábrán vonalkázottan jelzett tar
tományt választjuk. Itt a cső csak alfa-sugarakra szólal 
meg. Ezt a feszültséget a következő módon tudjuk gyor
san meghatározni:

13. ábra Számlálócsőre illeszthető mérőedény tórium- 
emanáeió áramoltatásához. 1. Szivattyú, 2. tartály, 3. a 

mórőedény be- és kimenő nyílása

12. ábra Ablakos számlálócső karakterisztikája a) alfa- 
sugarakra, b) béta-sugarakra (Csíkozás jelzi az arányos

sági tartományhoz tartozó feszültség intervallumot)

Az ablakos számlálócső közelébe viszünk egy vegyes
sugárzó preparátumot, a távolság legyen az alfa-sugarak 
hatótávolságánál nagyobb. Most a cső feszültségét nö
veljük az indulási feszültségig. Azután addig csökkentjük 
a feszültséget az indulási érték alá, míg a készülék im
pulzust nem jelez. Ha most a preparátumot közelebb 
víve a számlálócsőhöz, a beütések az alfa-hatótávolságon 
belül jelentkeznek, akkor a kívánt feszültségértéket meg
találtuk.

Hosszú vezetékeket a számlálócsövekhez ne használ
junk, mert a párhuzamos kapacitás az indulási feszültség
különbséget csökkenti (9).

4.2. Alfa sugarak hatótávolsága
Az arányossági tartományban meg lehet határozni és 

össze lehet hasonlítani különböző preparátumok alfa- 
sugárzásának hatótávolságát, ill. egy sugárzó különböző 
hatótávolságú sugárzását. Az alfa-sugarak hatótávolsága 
függ a számlálócső ablakának vastagságától, a cső tí
pusától, a levegő nyomásától, hőmérsékletétől és nedves
ségtartalmától, továbbá az arányossági tartományban 
használt feszültségtől. A számlálócsővel tehát csak rela
tív méréseket végezhetünk. Abszolút adatokhoz úgy 
jutunk, ha egy adott hatótávolságra táblázatból alap
adatot választunk. Hogy a kiváltó sugárzás valóban alfa
sugár, annak megmutatására elegendő a sugárforrás és a 
detektor közé egy papírlapot vinni, mely a sugárzást 
teljesen elnyeli (1. ehhez még 6.1-et).

4.3. Elbomlási és utánképződési görbe
toron esetében (2|J.Rn)
A toron felezési idejének (T =  54,5 s) ionizációs-kam

rával való mérésével szemben az ablakos számlálócső 
egy egész sor előnyt nyújt főként a csőnek az arányossági 
tartományon belüli üzemeltetésénél. Ilyen előny főként

az optikai és akusztikai demonstrálás lehetősége. A (2)- 
ben részletesen leírt kísérleti eszköz lényegében egy mű
anyag-dobozból áll, melyet egy gumilemez segítségével 
szoi’osan a számlálócsőre helyezünk. Adobozba pl. memb
ránlégszivattyú (akváriumpumpa) segítségével emanáló 
tórium vegyiiletet tartalmazó üvegből toront juttatunk. 
A 13. ábrán látható összeállítás számlálócsövét az esz
közzel (7. ábra) összekötjük. A szivattyút bekapcsolva a 
toron a műanyag dobozon (mérőedényen) át körforgásba 
jön. Amikor időben állandósult maximális beütésszámot 
nyerünk, a szivattyút kikapcsoljuk. A számlálócsöves 
edényben levő toron elbomlik. Az elbomlási görbe akár 
mutatós műszer, akár elektronikus számlálószerkezet 
segítségével felvehető.

Azt a tényt, hogy a Tn ugyanazzal a sebességgel 
újraképződik, mint amilyen sebességgel elbomlik, a kö
vetkezőképpen demonstrálhatjuk: a mórőedényhez ve
zető csövet leoldjuk és a szivattyút bekapcsoljuk. Az 
edényben levő emanáció a szabadba távozik. Ha most a 
csövet ismét a mérőeszközhöz kapcsoljuk és a szivattyú 
tovább működik, a beütésszám emelkedését megfigyel
hetjük'.

A 14. ábra mutatja mindkét görbét. Az időkoordi
nátán a felezési idő az egység. A toron felezési idejét 
legkönnyebben az egyszer logaritmusos ábrázolásból álla
píthatjuk meg (15. ábra).

Ha ennél a kísérletnél a számlálócsövet nem az ará
nyossági tartományon belül használnánk, akkor a pre
parátum számlálócsőhöz való közelsége miatt vagy ár
nyékolásról kellene gondoskodnunk, vagy a relatíve nagy 
null-effektust figyelembe kellene vennünk. A mérendő 
jelenség lényege korrekció nélkül jobban kimutatható, 
különösen akkor, ha a Tn koncentráció a mérőedényben 
nem szolgáltat túlságosan nagy beütésszámot és így 
null-effektus korrekcióra sincs szükség.

14. ábra Lebomlási és fejlődési görbe lineáris ábrázolás
ban. Ordináta: a beütésszám. Abszcissza: t idő a felezési 

idővel mint egységgel mérve
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[3]-ban közölt módszer továbbfejlesztése.) A 18. ábrán 
látható demonstrációs eszköz kvantitatív gyakorlatok és 
tanulómérések céljára is alkalmas. Az elektromágnes 
alapdeszkájára erősíthető mikrométercsavar segítségével 
a jól rekeszelt radioaktív alfa-sugárzó preparátumot a 
mágneses erővonalakra merőlegesen mozgatjuk. A detek
tor (számlálócső az arányosság tartományában, félve
zetődetektor) az alfa-sugárzás hatótávolságában, köz
vetlenül a — lehetőleg egymáshoz közel fekvő — sarkok 
felett foglal helyet. Először kikapcsolt mágnes esetén 
megállapítjuk a beütósszámot a preparátum helyétől 
függően (17. ábra 1. görbéje). A mérést bekapcsolt 
mágneses tér esetén megismételjük (17. ábra 2. görbe). 
A beütésszám változása a sugarak eltérítésének követ
kezménye. Percenként 300 beütésszámváltozás egyetlen 
méréssel megállapítható (b nyíl). Az eltérítés ebben az 
esetben kb. 0,02 cm volt. Az eltérítésre mágneses térben 
érvényes a következő összefüggés (a jelölések a 19. ábrán 
láthatók)

_  r ]/r* — l2 —  r 2 +  1(1 - f  a) 
l/r* -  /2

15. ábra Felezési idő meghatározása (T — 1 perc) egyszer 
logaritmusos ábrázolásban

4.4 Radioaktív átmeneti egyensúly radon 
esetében

A különféle radioaktív egyensúlyok közül az átmeneti 
egyensúlyt Rn emanáció átalakulásánál a 13. ábrán 
látható elrendezésben lehet demonstrálni és kvantitatíve 
is kiértékelni. Ha a mérőedénybe ugyanúgy juttatunk 
radont, mint az előbbi esetben toront, akkor ellentétben 
a Tn-nál látható lecsengéssel, itt a beütósszám növekszik. 
A kísérlethez a külön engedélyhez nem kötött Ra- 
preparátumok által fejlesztett emanaciómennyiség tel
jesen elegendő. A beütésszám néhány óra hosszat növek
szik, kb. négy óra múlva elérjük a maximumot és azután 
a görbe a Rn 3,85 napos felezési idejével lecseng (16. ábra).

16. ábra A beütésszám időbeli lefolyása 2\^Rn elbomlásá- 
nál. A mórőedényben keletkező átalakulási termékek is 

hozzájárulnak az eredményhez

5. Alfasugarak mágneses eltérítése

Alfasugárzás mágneses eltérítése relatíve gyenge mág
neses térben a vákuumban előidézhető hatótávolság
meghosszabbítás nélkül következőképpen demonstrál
ható. Ebben a kísérletben nem a beütésszám maximumá
nak eltolódását (14. ábra) mutatjuk be eltérített és el 
nem térített vagy ellentett irányú mágneses terek által 
eltérített sugárzás esetén, hanem a beütésszám változását 
megadott távolságban. A beütésszám változását a 17. 
ábrán kettős nyíl (a, b) jelzi. Minél keskenyebb a reke
szelt sugárnyaláb, vagyis minél meredekebbek a 17. ábra 
görbéi, annál erősebb lesz állandó, nem nagyon erős 
mágneses tér esetén a demonstrálható effektus, vagyis 
a beütésszám növekedése vagy fogyása (a tér iránya 
szerint) a mágneses tér nélküli beütésszámhoz képest. (A

Ha a detektor a tér határán van (a =  0), az egyenlet 
egyszerűsödik:

•s0 =  yV2 - 12

---- - =  g - v - B  (a sugárzás és a tér iránya merőleges
egymásra) alapján összefüggés van r és B között, s így 
az ŝ vagy s„ eltérítés mérésével az inhomogén mágneses 
tér átlagos indukciójára (B) vonatkozólag is adatot 
nyerünk.

Az általánosan érvényes összefüggésből í'--nek r2 mel
lett való elhanyagolásával (r- X l2) nyerjük

/(/ +  a)
r tehát B  =

1
s

1(1 +  a )  '

---- preparátum eltolása x/rnm
17. ábra A sugárnyalábra merőlegesen mért beütósszám 
1. el nem térített sugár esetén, 2. eltérített sugár esetén. 
A kettősnyíl a beütésszámváltozást mutatja (térrel és 
tér nélkül, ill. ellenkező irányú tér esetén) a sugárforrás 

állandó helyzeténél

18. ábra Elrendezés alfa-sugarak eltérítésének meghatá
rozásához. Elektromágnes, preparátum rekesszel, amely 
mikrométercsavarral mozgatható (kvantitatív mérések
hez). Demonstrációs célokra a preparátum eltolásához 
elegendő egy egyszerű tolóka, pl. a logarléc tolókája
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19. ábra Összefüggések alfa-sugárzás mágneses térben 
való eltérítésének számításához. A képletek kör alakú 
térkeresztmetszetre bonyolultabbak, mint az itt meg

adottak
r a sugár görbületi rádiusza homogén térben 

l a sugarak úthossza mágneses térben az eredeti beesési 
irányra vonatkoztatva (egyértelmű a tér mélységével) 

a a detektor távolsága a tér határa mögött 
s az a távolság, mellyel a sugár a ^  0 esetén (témélkül) 

az eredeti iránytól eltérne 
s0 a tér határán (a kilépőhelyen) mért eltérítés

a =  0 esetén

A mért s0 =  0,02 cm értékkel a 210Po alfa részecskékre 
(E =  5,4 MeV) l =  1 cm-es értékkel kb. B  =  6000 gauss 
adódik.

A mágneses tér alfa részecskékre gyakorolt eltérítő 
hatásának demonstrálásánál ismét az arányossági tar
tományban működtetett GM cső válik be, a beütésszám 
mért változásai ui. relatíve kicsinyek, úgy, hogy egy 
statisztikailag ingadozó null-effektus erősen zavaró ha
tású lenne. A bemutatott mérési módszer előnye még az is 
hogy olyan preparátumokat lehet használni, amelyek 
az alfasugarakon kívül béta- és gamma-sugarakat is 
omittálnak. Az alfa-beütések számának megállapításához 
nem kell több mérést végezni, hogy azután a következő 
különbséget képezve juthassunk az eredményhez: 
alfa-beütésszám =  összes beütésszám — (béta -j- gamma- 
beütésszám — nulleffektus).

Az itt ismertetett mérési módszerrel az alfa-beütés
szám közvetlenül adódik.

A demonstrációnál az impulzussűrűség mérés, vagyis 
az 1 perc alatti beütésszám mérése helyett a következőt 
is tehetjük: mérjük egy százas impulzuscsoport kialaku
lásának (a számláló két egymásutáni kattanásának) ide
jét (beütésszám választás). Ez utóbbi eljárás gyorsabb 
az előbbinél.

6. Elektron- és pozitronsugarak eltérítése

6.1. Alfa-, béta- és gammasugarak identifikálása

A gyengülósi görbe lefutásából nem lehet egyértelműen 
következtetni arra, hogy alfa-, béta- és gamma-sugárzás 
van-e jelen. A sugárzás minőségének eldöntésére további 
vizsgálat szükséges, pl. eltérítés, specifikus ionizáció, 
hatótávolság stb. meghatározása. Az együtt fellépő há
romféle sugárrésznek a 20. ábrán feltüntetett elvi gyen
gülósi görbéje úgy is előállhat, hogy alfa- és gamma-rész 
nincs is jelen. Pl. két különböző nagyenergiájú béta
komponens (jSj és /S2), továbbá a béta-preparátumból 
kiinduló vagy általa előidézett fékezési sugárzás elvben 
ugyanazt a görbe-lefutást adja, mint az alfa-, béta- és 
gamma-sugárzás együtt. Azt, hogy az alfa- és a béta- 
sugárzásnál valóban két különböző sugárfajtáról van szó, 
többek között úgy mutatjuk meg, hogy az impulzus
amplitúdókat egy oszcilloszkóp ernyőjén láthatóvá tesz- 
szük. Alfa-, ill. bétasugárzás esetén az amplitúdók ma
gassága más lesz. Az alfa- és béta-sugarak identifikálása 
a korlátozott proporcionalitás tartományában azonnal

20. ábra Gyengülési görbe elvi lefutása alfa-, béta-, 
gamma-, ill. ßv  ß2 és annihilációs sugárzásra

megadja pl. radioaktív szennyeződésnél azt, hogy alfa
vagy lágy béta-sugarakkal van-e dolgunk. Ezeket abszor
beáló közeg nélkül azonnal meg lehet különböztetni. 
További alkalmazásokat az arányossági tartományban
1. [9],

6.2. Módszertani megjegyzések a radioaktív sugárzások
mágneses térrel történő eltérítésének tárgyalásához

Az alfa-, béta- és gamma-sugarak mágneses térben 
való eltérítését sok közép- és főiskolai tankönyv hibásan 
tárgyalja. Megjegyzéseinket a következőkben foglalhat
juk össze:

1. Nem minden radioaktív anyag bocsát ki alfa-, 
béta- és gamma-sugarakat. Aránylag kevés olyan radio- 
nuklid van, mely spontán többféle magátalakulást pro
dukál. Ilyen pl. a Pa  esetében alfa, béta mínusz - 
béta plusz, E  befogás és gamma-sugárzás. A sugárforrás
nak „radioaktív anyagként való” megjelölése nem pontos 
és gyakran hamis elképzelésekre vezet. Úgy tűnik, mintha 
minden radioaktív preparátum háromféle sugárzást bo
csátana ki.

2. Amikor a sugarak a mágneses tér határát (melyet 
gyakran feltüntetnek) elhagyják, a továbbiakban az 
eredeti pálya (amely csak homogén tér esetén körpálya) 
érintőjének irányában folytatják útjukat. A téren kívül 
tehát nem rajzolhatunk görbült sugármenetet!

3. Homogén mágneses térben a béta-sugárzás legyező- 
szerűen szétterül, mert folytonos energiaspektruma van. 
Az alfa-sugárzás energiaspektruma nem folytonos, ezért 
helytelen lenne legyezőszerűen szétterülő alfa-sugarakat 
rajzolni.

4. Szemléltetni kell az alfa- és a béta-sugarak eltérő 
hatótávolságát is, ha nem kifejezetten a vákuumban való 
terjedésre akarunk utalni.

5. Ha az alfa- és a béta-sugarak eltérítését egyetlen 
ábrán tüntetjük fel, akkor utalnunk kell arra, hogy az 
ábra csak sematikus lehet, hiszen az alfa-sugarak eltérí
tése a bétasugarak eltérítéséhez képest igen csekély.

6.3. ß+ és /S_ sugarak eltérítésére szolgáló kísérleti
eszköz
A t. előző megjegyzésekből következik, hogy adott 

esetben előnyösebb az alfa- és béta-sugarak eltérítését 
külön eszközzel demonstrálni. A 21. ábrán feltüntetett 
összeállításban ugyanazt az elektromágnest alkalmazzuk, 
mint a 18. ábrán. A pólusok között foglal helyet egy 
rekesz, melyet az elektromágnes alapdeszkájára erősít
hetünk. Ez a szerkezeti rész tartja a /?_, ill. ß+ prepa
rátumot, esetleg mindkettőt (egymás fölött elhelyezve). 
A számlálócső egy köríven mozgatható módon a pólusok 
fölött található. Vele együtt mozgó mutató a csőnek a 
preparátumhoz viszonyított helyzetét szögben mérve 
adja meg.
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3 számlálócső -

M utató

Tengely
K ollim a tor

Contoinei 
(preparátum- 
hordozó) a 

iámmá

42 V feszültség  S ta tiv  a  p rep a rá tu m  - 
hordozó f co n ta in er) 

rögzítéséhez

,, Nyilas a 
sugar- ' preparátum 
Tas gyenge peheiyezésére

21. ábra Berendezés /?_ és ß+ sugarak eltérítésének meg
határozására 1. elektromágnes, 2. zárható tartóedény, 
/j_ és ß + preparátum számára, melyek sugárzása vagy 
egymás után vagy egyidejűleg tehető szabaddá, 2. szám

lálócső szögmérővel

Mágneses tér nélkül a beütésszám akkor a legnagyobb, 
ha a preparátum és a cső egy függőleges egyenesbe esik. 
Amikor a teret bekapcsoljuk, a beütésszám-csökken, 
amit egyidejűleg optikailag és akusztikailag is hatásosan 
demonstrálhatunk. Ha a számlálócsövet a tér irányára 
merőlegesen elmozdítjuk, a tér irányának megfelelően 
megtaláljuk újra a maximumot. A tér kikapcsolására a 
beütésszám visszaesik eredeti értékére, vagyis a null- 
effektust mutatja, feltéve, hogy nincs jelen valamilyen 
szórt sugárzás. Ha -’JJ4 TI béta mínusz sugárzó helyett pl. 
22 Na  pozitronsugárzót helyezünk el a készülékbe, akkor 
ugyanolyan térirány esetén a függőlegestől számítva 
ellenkező irányú eltérítés adódik. A kísérlet úgy is elvé
gezhető, hogy a kétféle preparátumot egyidejűleg egymás 
alá helyezzük el, az elektronsugárzót a nátrium 22 alá. 
Vigyáznunk kell arra, hogy a 22 Na preparátum tartója 
ne nyelje el túlságosan az alatta levő anyag béta-sugara
it. Esetleg 204 TI helyett a keményebb sugarakat kibocsátó 
90 Y-t használjuk, mely genetikus egyensúlyban van a 
90 iSV-mal. Megjegyezzük, hogy a /9_ és fl+ sugarak el
térítésére egy állandó mágnes is megfelel.

7. Abszorpciómérések, bétasugár sorompók

7.1. Nem folytonos vastagságváltozások érintés nélküli
mérése
Béta sugarak alumíniumréteg vastagságától függő 

gyengülését legkényelmesebben a 22. ábrán bemutatott 
berendezéssel demonstrálhatjuk. (Ehhez és a további 
számlálócsöves kísérletekhez 1. még a [4]-et.) A pre
parátum (5/tCi 204 TI) és az ablakos számlálócső fogókkal 
rögzítve egy négyélű rúdon tologatható. Ez a megoldás 
olyan, hogy a kísérletezőnek segítségre nincs szüksége. 
Az elnyelő közeg pl. különféle vastagságú alumínium
vagy sztaniolréteg (esetleg több réteg) a preparátum és 
a számlálócső között van, közvetlenül a számlálócső 
mellett. A rétegvastagságot kivágott számok, lyukak 
vagy apró kivágások jelezhetik. A mérést a legvékonyabb 
réteggel kezdjük. A számlálócső és a preparátum távol
ságának változtatásával maximális beütésszámot állí
tunk be — a mutatós műszeren pl. teljes kitérést, amit 
még az impulzuserősítő elülső lapja mögötti gombbal 
is szabályozhatunk. Így az impulzus-sűrűségmérő teljes 
skáláját kihasználhatjuk.

Egy lemezsorozat segítségével az abszorpciós görbét 
könnyűszerrel felvehetjük. Filmszalagot is használhatunk, 
melyen a növekvő vastagságot a növekvő feketedésről 
felismerjük.

Gyakorlat keretében az abszorpciós görbéből a hatás- 
keresztmetszetet is meghatározhatjuk, ill. a mag sugarát 
becsülhetjük és többféle sugárzóanyag esetén a hatás

keresztmetszetnek az energiától való függését is megha
tározhatjuk. Az abszorpciós törvényből

z =  z0 • e~i‘(E) ■ x
x, és x,  rétegvastagsághoz tartozó két beütósszámból, 
zj és z2-ből, az energiától függő abszorpciós koefficiens 
fi (E) meghatározható, mely a makroszkopikus hatás-

( cm.“ \keresztmetszetre jellemző lem -1 = ------1 . fi  legjobban
meghatározható az egyszer logaritmusos ábrázolásban 
feltüntetett abszorpciós görbe hajtásából.

fi =  n • a, ahol n a térfogategységben levő atommagok
száma és a a hatáskeresztmetszet. Az n = 6 - N a 

A l
(ga sűrűség, N A =  6,025 • 1023 az Avogadro-fóle szám, A 
a relatív atomtömeg) és a =  n (rk +  re)- (rk a magsuga
rat, re a klasszikus elektronsugarat jelenti) összefüggé
sekből a magsugárra a következőt nyerjük (1. még [11]):

r* = r0 , számértékekkel

—— — =  7,25 • ]1 A — / —  —  termi ( g /  mg termi
1 fermi =  1 femtometer (fm) =  10-15 m. Ezek a kísérleti 
eredmények jól egyeznek azokkal az eredményekkel,

3 _
melyeket az rk - re | .l  összefüggésből nyerünk. Mind-

22. ábra Abszorpciós mérés béta-sugarakkal különböző 
vastagságú .-H-rétegeken (fóliák száma 1 — G)

23. ábra Nyújtható tárgy (gumi) folytonos vastagság
változásának érintés nélküli mérése
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egy, hogy /t-t az elektronikusan nyert z értékekből 
vesszük vagy a mutatóállést választjuk

|*i — I
Ezen abszorpciós mérések kiértékelése béta-sugarakra 
egyenlő értékű a Lenard-féle elektronsugárkísérletekkel 
(Lenard-féle cső).

7.2. Folytonos vastagságváltozások érintés nélküli méré
sének demonstrálása
Ha a 22. ábrán látható berendezést a 23. ábrán be

mutatott módon használjuk, akkor hatásosan demonstrál
hatjuk a gumihártya nyújtásakor fellépő csekély vastag
ságváltozást is. Aránylag kis vastagságváltozás az im- 
pulzussűrűsóget jelző műszer kitérését viszonylag nagy 
mértékben megváltoztatja. A beütések számának jól 
hallható változása is világosan mutatja a vastagság 
változását. A gumimembrán mechanikus szerkezettel is 
nyújtható, így a mérések reprodukálható értékekre ve
zetnek.

A 2G. ábrán mutatott berendezésnél kettős sugársorom
pót állítunk elő egyetlen preparátummal és egyetlen 
detektorral. Az itt javasolt elv alapján nincs szükség a 
kettős sorompó beállításához a sugárforrás és a detektor 
elmozdítására. A kettős sorompót mintegy magában az 
eszközben állítjuk elő. (A gyakorlatban természetesen 
reléket fogunk alkalmazni.)

A demonstrációs milliampermérő mutatója két be
állítható kontaktus között mozog. Érintkezés esetén 
vagy a felső sorompóhoz (vörös), vág}" az alsó sorompóhoz 
(zöíd) tartozó jelzőlámpa gyullad ki. A felső sorompóként 
kívánt beütésszámot a preparátum távolságának változ
tatásával vagy a kontaktus eltolásával állíthatjuk be. 
Az alsó sorompó, amely a nagyobb mutatóálláshoz tar
tozik, rendszerint a megfelelő kontaktus beállításával 
szabályozható.

A sorompó elve béta-sugarakkal és a 22. ábrán látható 
elnyelő rétegekkel demonstrálható. Ha gamma sugárzónk 
van, akkor a preparátumot a folyadéktartó edény alá 
helyezzük és a folyadékszintet változtatjuk (pl. egy 
közlekedőedény fel- és lemozgatásával). Az adott 
sorompóórtékek elérésénél vagy a piros vagy a zöld 
lámpa villan fel.

7.3. Folyadékszintmérés egyszerű demonstrálása
A lemezek helyett a sugárforrás és a detektor közé egy 

vízzel kb. feléig megtöltött műanyagtartályt vive (24. 
ábra), a tartóberendezós (vagy a tartály) emelésével és 
süllyesztésével a folyadékszint magasságát állapíthatjuk 
meg. A kísérlet nem megy 204 T2-mal, mert ezen radio- 
nuklid ß sugárzásának az energiája túl kicsi ahhoz, 
hogy a műanyagon áthatoljon. Vízzel töltött plasztik

á i. ábra Tartályban levő folyadék magassága mérésének 
demonstrálása

zacskón-azonban a 204 TI sugárzása is áthatol. Műanyag 
tartály esetén gamma-sugárzó alkalmazása sem célszerű, 
mert pl. a 60 Co felező rétegvastagsága vízre kb. 11 cm, 
tehát a réteg túlságosan kicsi ahhoz, hogy jól látható 
beütésszám változást hozzon létre. Demonstráció céljára 
jól észlelhető hatást érünk el, ha a nagyobb energiájú 
90 T-ot használjuk sugárforrásként, mely a 90/SV-ban mint 
bomlástermókjfordul elő.

7.4. Kettős sugársorompó bemutatása

Kettős sugársorompó előállításához eddig általában 
2 preparátumra és 2 detektorra volt szükség (25. ábra). 25

Sugárforrás

Sugárforrás
Qy-

Detektor■ , 
Számlálócső vagy 

(7) ionizocióskamro

í o vörös
1 Jelzőlámpák j ° feher

o zöm

H 2 Detektor ■ Számlálócső vagy 
ionizádóskamra

25. ábra A kettős sorompó elve

8. Visszaszóródás mérése bétasugarakkal

8.1. Optimális távolság visszaszóródásmércseknél
Visszaszóródás mérésekhez a 27. ábrán látható be

rendezést használjuk. A számlálócső mellett egy rugó 
tartja a preparátumot, melynek sugarait egy Z  effektiv 
magtöltésszámú anyagból készült lemez visszaveri. A 
reflektor és a preparátum közti távolság változtatható.

26. ábra Kettős sorompó megvalósítása egyetlen prepa
rátummal és egyetlen számlálócsővel. A sorompó a mu

tatós műszerbe épített kontaktusokkal állítható be

27. ábra Béta-sugarak visszaszóródásának mérésére szol
gáló berendezés a) reflektor, b) a fémlemezek kiemelésé
hez szolgáló kar, c)  állítható magasságú keret a reflektor 
számára, d) rugó a preparátum rögzítésére, e) számláló

cső, f)  i  számlálócsőhöz vezető kábel



28. ábra Visszaszóródási beütósszám a preparátum-reflek
tor távolság függvényében, x =  a optimális távolság

Visszaszóródás tetszés szerinti anyagon létrejöhet (szi
lárd testeken, folyadékokon, gázokon, kiváltképpen sókon 
oldatokon is). A beütésszámot a preparátum és a vissza
szóró anyag közötti távolság függvényében a 28. ábrán 
feltüntetett görbe mutatja. A visszaszóró anyagnak olyan 
vastagnak kell lennie, hogy a béta-sugarakat ne engedje 
át.

A visszaszóródás mérésének előfeltétele az, hogy az 
optimális távolságot megállapítsuk, mert a mérési hiba 
erre a távolságra a legkisebb. Ekkor ugyanis egyrészt a 
beütésszám a legnagyobb, másrészt ezen a helyen (x =  
=  a) kis távolságváltozások lényegesen kisebb beütés- 
szám-változást hoznak létre, mint más távolság esetén.

8.2. A visszaszóródási beütésszám függése az effektiv
magtöltésszámtól
A kísérleti eszköz keretére (27. ábra) optimális távol

ságban különböző anyagból készült visszaszóró lemeze
ket helyezünk el (pl. IaAÍ, 2cFe, s2Pb), melyeknek vastag
ságát úgy választjuk meg, hogy a béta-sugarakat át ne 
eresszék. Először az ólomlemezre állapítjuk meg a be
ütésszámot, ekkor a mutatós műszert úgy állítjuk be, 
hogy az egész skálát ki tudjuk használni.

Mérési eredményül a 29. ábrán látható z =  f(Z) függ
vényt nyerjük. Az irodalomban találunk adatokat, me
lyek szerint a függvényt egyenes ábrázolja, ha z =  (Z'12), 
z =  f(Z113), vagy a z =  f(Z213) alakot választjuk. Ezek az 
összefüggések az adott berendezéstől és az alkalmazott 
sugárzás energiájától függnek. Legcélszerűbb alapul venni 
a z =  k ■ Zn összefüggést. Kétszer logaritmusos ábrázo
lásban így egyenest kapunk, az ordinátából lemetszett 
távolság lg k, a meredekség n. Egy kalibrációs görbe 
segítségével meghatározhatunk ismeretlen effektiv mag- 
töltésszámokat. így  pl. a mérési görbéből meghatároz
hatjuk Zeff értékét Wood-féle fémre, üvegre, papírra, 
plasztikra stb.

Megjegyzendő, hogy a Z  magtöltésszámon kívül még 
a sűrűség is befolyással van a visszaszóródásra.

29. ábra z beütésszám függése a reflektor Z  magtöltés- 
számától. A görbe egy adott geometriájú berendezésre 

érvényes

8.3. Vastagságmérés béta-visszaszóródássál

Adott körülmények között kis vastagságot vissza
szóródás segítségével pontosabban meg tudunk állapítani, 
mint abszoi’pciós hatás alapján. A visszaszóródás útján 
történő érintés nélküli vastagságmérés érzékenységének 
demonstrálására a mérőberendezés keretére egy ólom
lemezt helyezünk, melynek egyik oldalát zapponlakkal 
vékonyan bekenjük. Összehasonlítjuk a beütésszámot 
tiszta és lakkozott ólomfelület esetében. Ha egy másik 
ólomlemezt olajos, vizes, krétás ronggyal megdörzsölünk, 
szintén kapunk eltérést a beütésszámban. Gyakorlat vagy 
munkaközösségi mérés számára kvantitatív vastagság- 
mérés a következőképpen egyszerűen elvégezhető. Vissza- 
szóró-felületre különféle anyagból fóliákat helyezünk. 
A mérendő anyag és az alaplemez anyagának magtöltés- 
száma minél eltérőbb legyen. Alkalmas mérendő anyagok: 
papír, műanyag, fém. A 30. ábra mutatja (elvileg) a 
méréseredményt.Látható, hogy a visszaszóródásra adódó 
beütésszám egy meghatározott rétegvastagságtól felfelé 
már nem növekszik, mert a telítettségi értéket elértük. 
Vastagságmérés csak ez alatt az érték alatt lehetséges, 
legpontosabb a görbe legmeredekebb részén.

S0. ábra x vastagság érintés nélküli mérése különböző 
energiájú béta-sugarak visszaszóródásából.jEl, <  E 2 < K 3. 

x — d a telítési vastagság

A 30. ábrán látható z =  f(x) görbe felhasználható azon 
anyagból készült lemezek vastagságának meghatározá
sára, melyre a görbét felrajzoltuk. A görbe csak az adott 
eszközre és csak ugyanarra a sugárzó anyagra érvényes. 
Ha más maximális energiájú béta-sugárzót használunk, 
akkor más z =  f(x) összefüggést, más kalibrációs görbét 
nyerünk, x =  d jeizi a telítettségi értéket.

8.4. Visszaszóródás ötvözeteken és modellanyagokon

A visszaszóródási beütésszám függ két elem keverési 
arányától. A mérés annál pontosabb, minél nagyobb az 
eltérés a két komponens magtöltésszáma között. Ötvö
zetek összetétele meghatározásának demonstrálására for
rasztóón alkalmas, mert az egyes összetevők, 50Sn és 
s2Pb magtöltésszáma eléggé különbözik. Sárgaréz nem 
felel meg. Először meghatározzuk a beütésszámot 50Sn-re 
és s2Pb-ra, azután a két komponensből készült ötvözetre. 
Különféle arányú ötvözetek visszaszóródását mérve kalib
rációs görbét készíthetünk, mely alkalmas ismeretlen 
ötvözet ötvözési arányának megállapítására.

Demonstrációs célra igen tanulságos acél- és üveggo
lyókból modell-anyagot készíteni (31. ábra). Ezzel szem
léltethetjük az ötvözési arány megállapítására szolgáló 
módszert. Előadási demonstráció céljára három dobozt 
készítünk, az egyikben csak acélgolyók, a másikban 
üveggolyók, a harmadikban acél- és üveggolyók keve
réke van. A dobozok tetejét eltávolítjuk és a mérőeszközt 
(27. ábra) a dobozra helyezzük. A preparátum és a méren
dő tárgy között a távolság mindhárom mérésnél pontosan 
ugyanaz. A visszaszóródási beütésszám acélgolyók esetén 
a legnagyobb, üveggolyóknál a legkisebb. A keverékre 
adódó beütésszám a két érték között van és függ a 
keverék arányától.
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31. ábra Három modellanyag a visszaszóródás demonstrá
lására. Az acél- és üveggolyókból álló keverék összetételé

től függő beütésszám meghatározása
1. tartály üveggolyók számára
2. tartály keverék számára
3. tartály acélgolyók számára

Felette mérési görbe ismeretlen keverék összetételének 
megállapításához

8.5. Az optimális távolság függése a magtöltésszámtól
A vizsgálataink azt mutatják, hogy az optimális tá

volság nem minden visszaszóróanyagra azonos, hanem a 
magtöltésszám meghatározott függvénye. A 32. ábra 
szemléltet néhány mérési eredményt. (Erről a kérdésről 
részletes közlés később fog megjelenni.)

Másolás 
(DA-200S, , 
megvilágít a s)

© ^

2.sz.pozitivfilm

ujpbb másolás, 
hívás, rögzítés,( 
mosás és szárítás

33. ábra Fóliák érintés nélküli vastagságmérése alfa
sugarakkal

Példaként szolgáljon egy érintés nélküli vastagság
mérés alfa-sugarakkal (33. ábra). Egyes fóliák vastagsága 
alfasugár-gyengülés levegőekvivalense segítségével ha
tározható meg. Erre igen vékony fóliák alkalmasak (Spin
es Al, styroflex, aranyfüstlemez, kondenzátorpapír, zap- 
ponlakk stb.). A fólia a preparátum és a detektor között 
foglal helyet, hatására az r1 távolságra kapott beütés
szám csökken. Eltávolítjuk a fóliát és mikrométercsavar 
segítségével megnöveljük a távolságot, míg levegőben 
r2 távolságban ugyanazt a beütésszámot kapjuk, mint 
rL távolságban a fóliával. A geometriai tényező figyelem - 
bevételével az r2 — r1 távolságból adódik az a levegő- 
réteg, melynek gyengítése a rétegével egyenértékű (le
vegőekvivalens) .

32. ábra Az optimális távolság függése a magtöltésszám
tól mint paramétertől

9. Félvezető-detektorok

10. Ingaelektrométer mint ionizációskamra

Két, belül üres, ezüstözött üveggolyóval (karácsonyfa- 
dísz) igen egyszerű módon ugyanazt a hatást lehet be
mutatni, mint az irodalomban [1] ismertetett alfa-ré- 
szecskek ionizációjának kimutatására szolgáló lemezes

34. ábra. Ingaelektrométer mint ionizációs kamra. Egyide
jűleg kondenzátor és műszermutató. Üveg karácsonyfa- 

díszek bifiláris felfüggesztésben

A félvezető-detektor előnyeit a GM csövekkel szemben, 
valamint részleteket a félvezető-detektorok felhaszná
lására a [10] alatt közölt irodalomban találunk. Építő
elemekből álló készülékünkhöz a félvezető-detektorok 
könnyen felhasználhatók (2. ábra). Mindazok az alfa- 
sugarakkal végzett kísérletek, amelyeknél detektorként 
ionizációs kamra vagy ablakos számlálócső szerepel, 
kivétel nélkül elvégezhetők félvezető-detektorral is. Fél
vezető-detektorral azonban ezeken kívül még egy sor 
olyan kísérlet is elvégezhető, mely más indikátorral nehe
zen vagy sehogyan sem hajtható végre. így  pl. a félvezető 
időbeli felbontóképessége jobb és élettartama hosszabb, 
mint a GM csőé. Továbbá félvezető-detektorok vákuum
ban is üzemeltethetők (mágneses eltérítés és hatótávolság
meghatározás).

kondenzátor erősítő és mérőműszer kombinációjából álló 
berendezéssel. A két golyót bifilárisan felfüggesztjük és 
feltöltjük (pl. szalaggenerátorral). A golyók taszítják 
egymást, egymástól való távolságuk a töltés nagyságától 
függ [8], Ez a berendezés egy egyszerű ionizációskamrát 
alkot (34. ábra), egyidejűleg kondenzátor és elektrométer. 
Felhasználható kvantitatív mérésekhez is. Minden to
vábbi nélkül relatív aktivitásmórés, dózisteljesítmóny, 
töltés-, áram- és feszültségmérés végezhető vele. Ezekről 
részletesen egy későbbi tanulmányban lesz szó.

A golyók meglepően hosszú ideig tartják a töltést. Ha 
égő gyufát viszünk az ingaelektrométer közelébe, a láng 
által létrehozott ionok hatására gyors kisülés megy 
végbe. Radioaktív alfa-sugárzó (engedélyezett mennyi
ség) hatására a kisülés szintén aránylag gyorsan bekövet
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kezik. Dózisértókek (röntgenben) kiszámítása azonban 
még akkor sem lehetséges, ha a térfogategységben létre
hozott töltéshordozók számát meg tudjuk adni. A rönt
gen- és gamma-sugarakra is alkalmazható bizonyos ener
giatartományon belül. (A láng térfogategységenként több 
iont hoz létre, mint röntgencsövektől, vagy radioaktív 
sugárforrásoktól származó, már veszélyesnek tekinthető 
sugárdózis.)

Ha több ilyen golyót egymás után helyezünk el és 
feltöltünk, akkor csatolt ingákat nyerünk. A csatolást 
itt egyedül a térhatás hozza létre. Ha a golyósort az 
összekötőegyenes irányában meglökjük, longitudinális 
hullám jön létre. Az összekötőegyenes irányára merőleges 
lökés a golyókat transzverzális rezgésbe hozza. így  transz
verzális (sinus) hullámot látunk. A tércsatolás radioaktív 
és röntgensugárzás hatására megszűnik.

(Fordította: Kunfalvi Rezső)
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A VERSENY FELADATAI

1. feladat
Az ábrán látható mechanikai rendszer három (A, B, C) 

kocsiból áll, melyek tömege rendre mt =  300 g, m 2 =  
=  200 g, m3 =  1500 g.

1. A C kocsira akkora vízszintes erő hat, hogy az A és 
B kocsik a C-hez viszonyítva nyugalomban maradnak.

a) Kiszámítandó az A és B kocsi közti fonálban 
fellépő kötélerő.

h) Meghatározandó az F erő.
2. Tegyük fel, hogy a 0  kocsi nyugalomban van.
a) Meghatározandó az A és B kocsi gyorsulása.
h) Meghatározandó a kötélerő.
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Elhanyagolandók az összes súrlódási és közegellenállási 
erők, a fonál tömege, a csiga és kocsikerekek tehetetlen
ségi nyomatéka.

g g -------- 7 \

O T T
2. jeladat

ni, tömegű rézkaloriméterben m 2 tömegű víz van. 
A rendszer közös hőmérséklete t 3. Egy t3 <  0 °C hőmér
sékletű m3 tömegű jégdarabot a kaloriméterhén levő 
vízbe dobunk.

а) Határozzuk meg a víz és a jég hőmérsékletét és 
tömegét az egyensúlyi állapotban m„ m 2, m3, t 2, t3 általá
nos értékek mellett. Állítsuk fel az egyenletet minden 
olyan esetre, amely a feladat megoldásánál figyelembe 
jöhet.

б)  Határozzuk meg a víz és a jég tömegét egyensúlyi 
állapotban a következő numerikus értékekre: m, =  1,00 
kg, m 2 =  1,00 kg, m3 =  2,00 kg, t 2 =  10 °C, t3=  —20 °C.

Megjegyzés: a megoldásnál az energiaveszteségek 
elhanyagolandók; a folyamat normális légnyomás mellett 
megy végbe; a réz fajhője c, =  0,094 kcal/kg °C. A jég 
fajhője c3 =  0,492 kcal/kg °C, olvadási hője 1 =  79,7 
kcal/kg.

3. jeladat

Egy m tömegű q töltésű golyó vékony szigetelő szálon 
függ, melynek másik vége egy R sugarú merev körgyűrű 
legmagasabb pontjában van rögzítve. A körgyűrű függő
leges síkban elhelyezett merev fémdrót, melynek kereszt- 
metszete elhanyagolható, rajta a q töltéssel egyenlő 
előjelű Q töltés oszbk el egyenletesen. Határozzuk meg 
annak a fonálnak 1 hosszát, amelynél a kitérítés után a 
golyócska éppen a körgyűrű síkjára merőleges szimmet
riatengelyben helyezkedik el.

Oldjuk meg a feladatot először általánosan, azután a 
következő numerikus értékekre: Q =  q =  9,0 ■ 10“ 8

coulomb, R =  5,0 cm, m =  1,0 s, a vákuum dielektro- 
mos állandója s0 =  8,9 • 10—12 As/Vm. A fonál tömege 
elhanyagolandó.

4. feladat
2,00 cm élhosszúságú optikailag csiszolt üvegkocka 

fölé egy ugyanúgy csiszolt lemezt helyezünk úgy, hogy a 
lemez és a kocka között vékony planparalel levegő inter
ferenciaréteg maradjon. 0,4 //rn-től 1,15 /tm- terjedő 
hullámhosszúságú elektrmágneses hullámokat ejtünk be 
a lemezre merőlegesen. Ekkor csak két hullámhosszra 
teljesül a visszaverődésre az interferenciamaximum fel
tétele. Az egyik A =  0,4 fim, a másikról azt tudjuk, hogy 
a fenti intervallumba esik. Számítsuk ki, hogy mennyivel 
kell a kocka hőmérsékletét emelni, hogy a felette elhelye
zett lemezzel érintkezzék? Az üveg lineáris hőkiterjedési 
együtthatója a =  8,0 • 10—6/°C, a levegő törésmutatója 
n =  1, a lemez távolsága a kocka alsó síkjától melegítés 
közben nem változik.

5. feladat
Rendelkezésre áll:

2 NiFe akkumulátor, 1 szárazelem, milliméter skálával és 
csúszókontaktussal ellátott ismeretlen X  ellenállású 
mérődrót, egy alkalmasan megválogatott R értékre 
beállított ellenállásszekrény, 1 galvanométer (nullműszer), 
1 védőellenállás.

1. összeállítandó:
a) egy zárt áramkör a két sorbakapcsolt NiFe akkumu
látorból, az el len állásszekrényből és az ismeretlen X  
ellenállásból.
b) egy elágazás a sorbakötött szárazelemből, a galvano
méterből és a védőellenállásból.

2. Tervezzük meg (kapcsolási vázlattal és indokolással): 
hogyan kell beiktatni a b) elágazást az a) áramkörhöz 
úgy, hogy lehetővé tegyük az X  ellenálláson a csúszó- 
kontaktus olyan helyzetét, melynél a galvanométeren 
nem folyik áram.

3. Határozzuk meg az így nyert kapcsolásnál
a) a, sorbakapcsolt két akkumulátor kapocsfeszültségé
nek és a szárazelem elektromotoros erejének arányát. 
A NiFe akkumulátorok feszültségét konstansnak tekint
jük,
b) az X ellenállás értékét.

4. Keressük meg
R-re azt a feltételt, mely mellett a feladat megoldható
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