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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 

X X . év fo lyam  1. szá m  1970. január

FIZIKA TÍZEN ALUL

Albert Einstein mesélte egyik önéletrajzi írásá
ban, hogy természettudóssá válása tekintetében 
nem sokat köszönhet egyetemi tanulmányainak. 
Többet jelentett számára a szöszmötölés egy mág
nespatkóval, amelyet kisgyerek korában kapott 
nagybátyjától.

A mai általános iskola (és gimnázium) sok szerte- 
foszló adat mellett két maradandó készséget 
nyújt mindenkinek: a matematikai és nyelvi 
gondolkodásmódot. Mindenkit sikeresen megtaní
tunk, hogy a munkahely vagy mindennapi élet 
problémáit számokká absztrahálja, a számokkal 
elemi logikai műveleteket végezzen el, és egy
értelmű eredményre jusson. Változó mértékben, 
de minden gyerek képessé válik arra, hogy gondo
latait (érzelmeit és következtetéseit) árnyaltan és 
kifejezően formázza, elvont témákról anyanyel
vén beszélni és írni tudjon. Csak később (és kisebb 
hatékonysággal) építjük fel a történelmi szemlé
letet (összefüggések, okok és okozatok, változásra 
vagy szintézisre vezető ellentétek, fejlődés és 
hanyatlás felismerését a társadalomban). Még 
későbbre marad (sokaknál el is marad) a természet- 
tudományos gondolkodásmód kifejlődése. Ezeket 
a tényeket vette tudomásul az az intézkedés, 
amely a kötelező érettségit három tantárgyra 
(magyarra, történelemre, matematikára). redu
kálta.

Természettudományos ismereteket tíz éves kor
tól kezdve több tantárgy keretei közt tanítunk, 
de ezekből húsz éves korig nehezen bontakozik 
ki a világ természettudományos szemlélete. A 
biológiai oktatás színvonala ma rohamosan fejlő
dik, de még mindig erősen kísért a leíró termé
szetrajzi nézőpont. A fizikában matematikai nehéz
ségekre szoktak hivatkozni, amikor az átfogóan 
egzakt megalapozás kerül szóba. Magam a gimná
ziumi kémiában sejtettem meg először, mi a 
természettudomány.

A természettudományos kultúrát legtöbbször 
csupán az egyetemen sikerül meggyökereztetni 
a fiatalok azon kicsiny hányadában, akik vala
milyen természettudományra támaszkodó szakot 
választanak hivatásul. (Ez indokolja, hogy pél
dául az elméleti fizika oktatása az elemi tapasz-

Előadás a miskolci vándorgyűlésen, 1969. augusztus 23.

Marx György
ELTE Elméleti Fizikai Intézete

tálatokból és kategóriákból indul el, alig támasz
kodik a korábbi tanulmányokra.) Még az egye
temi hallgatóknál is fenyeget a veszély, hogy a 
kiforratlan természettudományos kultúra helyett 
a korán elsajátított matematikai vagy nyelvi 
kultúrára támaszkodnak. A vizsgán a formális 
levezetésekre összpontosítanak, vagy szép mon
datokat mesélnek, de nem hatolnak le a jelensé
gekben tükröződő természettörvények élmény- 
szerű felismeréséig. Hiába: a huszonévesek feje 
talán már túlságosan felparcellázott mező.

Hogy az anyagi világ megértése, a természet- 
tudományos kultúra formálása utolsónak marad, 
hogy ezt időben (tehát hatékonyságban is) meg
előzi a matematikai és nyelvi kultúra elültetése, 
az a világ rendjének fejtetőre állítása. A mate
matika és az irodalom sokkal absztraktabb, mint 
a természet ismerete. Nehéz lenne kétségbe vonni 
azt az állítást, hogy a természettudományos 
szemlélet kialakításának előkészítenie, nem pedig 
követnie kell az áttételesebb matematikai és 
irodalmi műveltséget. Ezt kínálja az univerzum 
struktúrája, és ezt követeli az éppen kibontakozó 
tudományos-technikai forradalom. (A „tudomány” 
szó ebben az összetételben elsősorban természet- 
tudományt jelöl.)

„Mint egyetemi oktató régóta gyanítottam, 
hogy hallgatóim szellemi munkával kapcsolatos 
nehézségeit nem maga az egyetemi munka bonyo
lultsága okozza, hanem elsősorban otthoni hát
terük és neveltetésük első évei. Például arról a 
hallgatóról, aki nem képes megérteni Ptolemaiosz 
csillagászati világképét, kiderül, hogy nincs élmény- 
szerű tapasztalata a mozgás egyszerű és nyilván
való relativitásáról, vagy fény és árnyék geomet
riai viszonyairól. Az ilyen hallgató szellemi képes
ségeit egy Vissza az elemibe! jellegű laboratóriumi 
gyakorlat néha drámai hirtelenséggel fölszaba
dítja: — Fordulj meg a sarkadon a fejed hátra
hajtva, amíg nem látod a mennyezetet, azután 
fordulj a másik irányba, és közben ne ess hátra !” 
David Hawkinsnak, a Colorado Egyetem fizika 
professzorának szavait akár a pesti egyetem 
oktatói is elmondhatták volna. Idézzünk ezután 
egy szovjet folyóiratot:

„A mai gyerekek sokkal fejlettebbek, mint mi 
voltunk 30— 40 évvel ezelőtt. Szélesebb az érdek -
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lődésük és nagyobb ismeretanyagot raktároznak 
el. De ezeket a tényezőket a jelenlegi tanítási 
rendszer nem veszi figyelembe, képességüket és 
fejlettségüket alulértékelik. Az alsóbb osztályok
ban a tanítás üteme túlságosan lassú, de az ötödik 
osztálytól kezdve a gyerekek el vannak árasztva 
munkával. Az iskolai munka megkönnyítésének 
eszközeit és lehetőségeit régóta vitatják szülők, 
tanárok, szakértők, nem beszélve magukról a 
tanulókról. Talán elérkezett az ideje, hogy beható 
pillantást vessünk az iskolai tananyagra. Vegyük 
tudomásul, hogy a gyerekek agyára csak olyan 
tanítási rendszer képes ösztönzően hatni, amelyik 
bőséges gondolatanyagot kínál. Ezt az alapelvet 
a kísérletek fényesen igazolták.”

Mit lehetne oktatni az alsótagozatban? Semmi
képp sem a felsőtagozatos vagy gimnáziumi fizi
kát, kémiát. (Annak logikai struktúrájával még 
a felső osztályokban is elég bajunk van. Nehéz 
beletörődni, hogy a matematikai igényekre hivat
kozva előbb tanítjuk az atomok elektronszerkeze
tét, mint a természet legegyszerűbb és legfonto
sabb sajátságát: a tehetetlenség törvényét.) Ha 
tömören akarok fogalmazni, azt kell mondanom: 
az általános iskola alsó tagozatába az egyetemi tan
anyag egy részét kell áttennünk. A természettudo
mányos gondolkodás alapjait kell elsajátítaniok 
a tíz éven innenieknek.

Meglepőnek hangzik ez a célkitűzés, pedig így 
természetes. Ugyanezt ismerte fel a kísérleti mate
matikaoktatás is. A matematika axiomatikájában 
és a gyerekszobában egyaránt megelőzik a szá
mokat a halmazok, az egyenleteket az egyenlőt
lenségek. Kisebb vagy nagyobb primitívebb fogal
mak az egyenlőségjelnél. A kupac dió a primitív 
népeknél is előbb van, mint a 18-as szám. Csak 
a konvencionális tanmenet száműzte ezeket az egy
szerű alapfogalmakat az egyetemre.

A 6 —10 éves gyerekek még a tanítónéni szok
nyájába kapaszkodnak, de később már nem fog
ják ilyen sokszor kérdezni, mint most: „Miért?” 
A  kicsik a gyerekszoba és Városliget játéktárgyai 
közt élnek, de gyűlő tapasztalataik már az egy
séges univerzumra vonatkoznak. A pirospöttyös 
labdák ugyanazokat a fizikai törvényeket követik, 
mint a laboratórium kísérleti eszközei. Innen, 
élőiről, a labdáktól kell indulnunk.

Az első osztály nem kezdődhet mással, mint az 
anyag objektív fogalmának kialakításával. A 
gyerekek egymás után raknak ki a padra külön
böző tárgyakat: ceruzákat, kavicsot, babát. Mind 
anyag. Ki tud még többet mutatni ? A cica is az, 
mi is azok vagyunk, sőt a víz és a szél is. A kacat- 
halmot kupacokba válogathatjuk. Puha és kemény 
tárgyak. Sima és érdes tárgyak. Vadonlett és 
gyárbankészített tárgyak. Hányféle módon lehet 
egy marók színes gombot szétválogatni? Ki tud 
más szempontot, az anyagban más tulajdonságot 
felfedezni? Pompás játék, egyben a természet- 
tudományos kutatás módszerének követése.

Közben elkerülhetetlenül megérkezünk a hal
maz és számosság fogalmához. Kevesebb és több. 
Egyenlő. Összeadás és kivonás. Innen már leágazik 
a számtan tanítása. De megmarad egy izgalmas 
kérdés: hogyan határozhatjuk meg a folytonosan 
osztható anyag (homok, víz, gyurma) mennyisé
gét? Akinek van gyereke, otthon is csinálja meg 
a kísérletet: Két egyforma üvegből egyenlő víz- 
mennyiséget keskeny, ill. széles talpú pohárba 
öntünk. Melyikben van több víz: ahol magasab
ban áll, vagy ahol nagyobb a vízfelület? Rádöb
benünk, hogy tízéves korig milyen kevés gyerek
nek van élményszerű fogalma az anyag megmara
dásáról. Másik kísérlet: két ugyanakkora agyag
pogácsát teszünk a gyerek elé. Egyikből kígyót, 
másikból golyót gyúratunk, majd egymás mellé 
tesszük őket. Melyikben több az anyag? Hogy 
lehetne ellenőrizni az adott választ ? Egyforma 
poharakban ugyanolyan magasánál! a víz. Egyikbe 
a kígyót dobjuk bele, másikba a golyót. A víz 
ugyanakkorát emelkedik. Hosszú öntevékeny kí
sérletsorozat, játékos szöszmötölés után rögződik 
fejükben élményszerűen az anyag megmaradása. 
Rajtunk áll, hogy ez teenager korban történik-e 
meg, vagy már hatévesen. De tartalmat csak 
ezután nyerhet bennük a súly- és térfogatmérés. 
Csak ezután érdemes megtanítani, hogy hány deci 
van egy literben.

A második osztályban (biztos anyagfogalom, 
objektiven mérhető tulajdonságok ismeretében) 
tovább mehetünk. Ha ránézünk egy izgalmas 
képre, nem összefüggéstelen tárgyak halmazát 
látjuk, hanem a story is kitűnik. Kölcsönhatások. 
A mágnes vonzza a vasat, de a vas is húzza a
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mágnest. A kés elvágja a fát, de a kés is kicsorbul. 
A ceruza teleírja a papírt, de a ceruza is elkopik. 
A fiú pofonvágja a barátját, de az ő keze is bele- 
vörösödik. (A mai oktatási forma mellett az 
akció-reakció elve még 15 éves fiúk számára is 
idegen.)

IJjabb kép: fiú és leány közt labda a levegőben. 
A story világos: labdáznak. De merre repül a 
labda? Egy kép nem elég: képek egymásutánja 
kell. így már látjuk, hogy a fiú dobta a labdát a 
leánynak. Az anyag mozog. Egy képpár kerül 
elénk: hosszú gyertyaszál és csonkig égett gyer
tya. Másik képpár: telefirkált papír elkopott 
ceruzával és tiszta papírlap ép ceruzával. Melyik 
volt előbb és melyik később ? Meg tudják mondani 
a gyerekek is. Tudatosul bennük az irreverzibilis 
folyamat fogalma. (Nem fogalmazzuk meg a 
termodinamika II. főtételét, de ők megsejtik.) 
Égő gyertya, lengő inga, növekvő gyermek: vál
tozó anyag. Lassan kiformálható az időfogalom 
(voltaképpen a sajátidő) nem mint a mozgás eleve 
jelenlevő kerete, hanem mint a mozgó anyag 
viselkedéséből leszűrt absztrakció. Ezután (és nem 
ezelőtt) kerülhet sorra a kérdés: hány perc van 
egy órában, hány másodperc egy percben?

Ha egy kölcsönhatást veszünk szemügyre, van, 
ami fontos, akad, ami lényegtelen. A verekedéskor 
a két fiú érdekel, az utca szélén heverő iskola
táska vagy az égen úszó felhő mellékes. A végtelen 
univerzumot tudatosan Szűkítjük össze az éppen 
„dolgozó”, bennünket érdeklő tárgyakra. Kiala
kítjuk az anyagi rendszer fogalmát. Ezenközben 
újabb év telt el öntevékeny tanulói foglalkozással, 
sok játékkal és sok „Miért ?” kérdéssel.

A harmadik osztályban sorra kerül a helyzet és 
sebesség fogalma. „Hol vagy?” — kiabál a mama.

- „ I t t !” — feleli a gyerek, de közben tovaszalad 
vele bátyja, aki biciklin hordozza. Felismerjük, 
hogy helyzet és mozgás vonatkoztatási rendszer
hez viszonyított fogalmak. Ragyogó játéklehető
ségeket rejt magában ez a téma, nagyokat neve
tünk, ahogy egyik vonatkoztatási rendszer meg
figyelője a másikkal felesel. (Robert Karplus 
berkeleyi professzor „Relativitás” című alsó- 
tagozatos tankönyve játéknak is izgalmas, mégis 
közelebb visz a relativitás elvéhez, mint sok nagy

képű ismertető, amit gimnazistáknak és felnőttek
nek írtak.) Einstein megkérdezett egy gyermek
pszichológust: mi alakul ki bennünk előbb, a 
sebességnek vagy az egyetemes időnek (távoli 
események egyidejűségének) a fogalma? Ma tud
juk, hogy távoli órák csak véges sebességű jelekkel 
szinkronizálhatok. Valószínűleg a gyerek is előbb 
jut el a sebesség (előzés, lemaradás) absztrakció
jáig, mint a rendszeridő bevezetéséig. Tág tere 
van itt az öntevékeny, mégis tervszerű természet- 
tudományos fogalomépítésnek.

A negyedikesek már biztosan tájékozódnak, 
messzire néznek. Autón—vonaton utazva meg
nyilvánul előttük a tehetetlenség elve. Kvalitatí- 
ven eljuthatnak akár Newton axiómáiig. Nézhetik 
az égitestek mozgását, a Nap keltét és nyugtát, 
a Hold fázisváltozásait, a csillagos eget. Még nem 
veszik észre az epiciklusokat és ellipsziseket, de 
már kezdik átélni, hogy égen és földön azonos 
természettörvények nyilvánulnak meg. A gyerek
szoba, az osztályterem és a csillagos ég ugyanazt 
a színjátékot mutatja számukra: az objektív tör
vények szerint mozgó anyagot. Az alsó tagozatban 
még van idő játékra, tapasztalatszedésre, kérde
zésre. Talán elérhetnek a mai tízévesek addig, 
ameddig néhány száz esztendeje Leonardo, Koper
nikusz és Galilei jutott el. Élményszerűvé lesz 
számukra sok olyan elemi összefüggés, mint 
anyagmegmaradás, a helyzet és mozgás relativi
tása, irreverzibilitás, anyagi rendszer, vonatkoz
tatási rendszer, megismerhető anyag, objektív 
mérés és egyetemes természettörvény.

Erre támaszkodva a felső tagozatban elindulhat 
a differenciált természettudományos oktatás. 
Már jöhet Archimédesz törvénye, a házicsengő és 
az atommodell. Jöhet az euklideszi geometria és a 
differenciálszámítás. Jöhetnek a kémiai és a 
biológiai mozgásformák. A társadalom és a művé
szet is.

Ebben a vázlatban csak lehetőséget kívántam 
szemléltetni, az egyik lehetséges úton futottam 
végig. Nem csupán a gombok, vizespoharak és a 
dagadó Hold használható fel szöszmötölésre, 
önálló tudományos felfedezések elérésére, a ter
mészet egyetemes összefüggéseinek megsejteté- 
sére, hanem zseblámpaelemek, élesztőgombák és
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békák is, vagy akár az osztály. Lépésről lépésre 
kell haladnia a tanulói kísérleteknek, de a témákat 
mindig a gyerekszobából, a konyhából, a játszó 
térről kell választanunk. Nem szabad elidegení- 
tenünk a gyereket a természettől, hiszen ő is 
része annak. A nagy képű ismeretközlés helyett 
játsszunk együtt a kicsikkel, hiszen ők így tanul
nak születésüktől kezdve. Ha észrevétlenül segí
tünk egy kicsit ebben a tájékozódásban, meg- 
könnyítjük számukra a leendő egyetemi kollégiu
mok megértését. (Ezt teszik a kísérleti matematika- 
oktatás képeskönyvnél kedvesebb munkalapjai is.)

A magyar gyerekek tízéves korukig nem része
sülnek következetes természettudományos neve
lésben. Külföldi kísérleti iskolákban Kirgiziától 
Kaliforniáig már folyik az egységes természet- 
ismeret oktatása. Beszerezhetők az I, II, III, 
IV általános természettudományi tankönyvei is. 
Külön folyóirat foglalkozik a problémával. Nekünk 
is meg kellene próbálnunk egyet előrelépni. Nem 
számíthatunk e téren egyedül a tanítókra, (A 
képzőkben nincs természettudományos nevelés, 
majdnem megszüntették a matematikát is.) Világ
szerte mindenütt tanítók és valamilyen főiskolai
egyetemi tanszék együttműködésével folyik az 
oktatás. A számunkra legalkalmasabb módszert 
nekünk kell majd kikísérleteznünk. Olyan köz
üggyé kell tennünk a természettudományos mű
veltség megteremtését, mint ahogy a matemati
kus társadalom tette a matematikával. Ha az 
alsó tagozatban eredményt értünk el, erre ráépít
hetjük a magasabb osztályok differenciáltabb 
tantárgyait. Nem biztos, hogy a felső tagozatban 
vagy gimnáziumban a fizika, kémia (és biológia ?) 
összevonása a legjobb megoldás (noha ennek hívei 
egyre szaporodnak világszerte). De szintézisre a 
gimnázium végén is szükség lesz. Atomfizika, 
kémia és molekuláris biológia nem élnek meg 
egymástól elzártam Ha közös munkával 6 és 18

ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKAOKTATÁS

Jelenlegi oktatási rendszerünkben a fizika alap
jait az általános iskola felső tagozatában tanítjuk, 
ezért a fizikaoktatás egészének megjavítására 
irányuló törekvéseinknek már az általános iskolá
ban érvényesülnie kell.

Társulatunk munkájában egyre jelentősebb sze
repet kap a fizikaoktatás. Ebben az évben — a ré
gen működő Középiskolai Bizottság mellett — 
megalakult az Általános Iskolai Bizottság is. 
Most először a Társulat nagyobb plénuma előtt 
esik szó az általános iskolai fizikaoktatásról. 
Ezért szeretném az általános iskolai fizikaoktatás 
jelenlegi helyzetét és az oktatás eredményessé
gének növelésére irányuló törekvéseinket rövi
den ismertetni.

Előadás a miskolci vándorgyűlésen, 1969. augusztus 23

éves kor közt megteremtjük a természettudomá
nyos gondolkodás kialakításának feltételeit, szük
ségszerűen megszületik majd a természettudo
mányos érettségi tantárgy is. Idézzük befejezésül 
Linus Paulingot, aki a kémia és a béke Nobel- 
díját egyaránt elnyerte:

„Most eljött az ideje, hogy a természettudo
mányt a tanulmányi terv részévé tegyük minden 
osztályban, minden szinten. Szükség van naponta 
egy természettudományi órára az óvodában, 
az első általánosban, a másodikban, a harmadik
ban, és így tovább. Minden fiúnak és leánynak, 
aki elvégzi az általános iskolát, úgy kell tud
nia a természettudományt, ahogy a számtant, 
nyelveket és történelmet ismeri. Minden fiú
nak és leánynak, aki befejezi a gimnáziumot, 
még többet kell tudnia a természettudomány
ból. Minden egyetemi hallgatónak a teljes termé
szettudományra vonatkozó határozott tájékozott
ság birtokában kell megkezdenie tanulmányait, 

hasonlóan ahhoz, amilyen matematikai képzett
séggel rendelkezik e szinten, — hogy egyetemi 
éveit a választott hivatás fejlődő problémáinak 
szentelhesse. Csak így készíthetjük fel az életre 
a modern világ embereit. Csak az így nevelt társa
dalom lesz képes megoldani azokat a szociális és 
etikai problémákat, amelyekkel ma szembenéz a 
világ.”

MAGYAR NYELVŰ IRODALOM

Robert Karplus: Találkozás O bácsival. Fizikai Szemle 
1964. április

J. M. Atkin: Felfedezés és meglátás. Fizikai Szemle
1966. január

Dawid Hawkins: Szöszmötölés a fizikában. Fizikai 
Szemle 1967. október

Leonid Zankov: A 21. század polgárai. Fizikai Szemle
1967. november

Kapcsolat. (A komplex matematika-tanítási kísérlet 
havi tájékoztatója.) Országos Pedagógiai Intézet 1968 
-1 969 .

Pólffy Györgyné 
Tanárképző Főiskola, Pécs

Az 1945-ben érvényben levő nyolcosztályos 
népiskola tantervben a fizika nem szerepelt ön
álló tárgyként, hanem csak a „természeti, gazda
sági és egészségi ismeretek” megnevezésű tan
tárgy tartalmazott fizikai vonatkozású részeket. 
Felszabadulásunk után az újonnan létrehozott 
általános és valóban nyolcosztályos iskolában 
volt a fizika először önálló tantárgy. 1947-ben 
jelent meg az első általános iskolai fizikatankönyv 
a 7. osztály számára, ahol heti 3 órában oktattuk. 
1950. óta a 7. osztályban heti 3 és 8. osztályban 
heti 2 órában tanítottunk már fizikát. Az eredmé
nyek mellett hiba volt, hogy az általános iskolai 
fizikatananyagot lezártnak tekintettük és ezért 
sokat akartunk adni a 12—14 éves tanulóknak. 
Az 1961. évi iskolareform érdeme, hogy már a 6. 
osztályban is tanítjuk a fizikát, tehát három éven 
át, összesen heti 6 órában az eddigi 5 helyett, 
a gyermekek mindennapi tapasztalataihoz kötve,
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életszerűen, a tanulók aktív részvételével. Ez az 
1964-ben bevezetett új tanterv van ma is ér
vényben.

Legfontosabb utasításai a következők:
1. A fizikatanítás minden osztályban kísér

letező. A 6. osztályban a hangsúly a meglevő 
tapasztalatok kiegészítése és rendszerezése, to
vábbi tapasztalatok szerzése, fizikai jelenségek 
megfigyelése, leírása, fizikai eszközök használata, 
a fizikai ismeretszerzés módszereibe való beveze
tés a lényeges, míg a 7. és 8. osztályban a jelen
ségek leírása mellett a kvantitatív összefüggések 
megállapítását és matematikai felírását is meg
kívánja.

2. Kötelezően előírja a tanterv a tanulói kísér
leteket és a fizikai gyakorlatokat.

A tanulókísérletek frontális kísérletek, az új 
anyag feldolgozásának menetébe kapcsolódnak, 
témakörük megválasztása azonban a tanár fel
adata. A fizikai gyakorlatok témaköre és száma 
megszabott (az egyes témakörökön belül a konk
rét gyakorlatok kiválasztása ismét a tanár fel
adata.).

3. A tanterv hangsúlyozza az élettel a terme
léssel való szorosabb kapcsolatot,

4. az alapismeretek korszerűsítését és a túl
terhelés megszüntetését,

5. lehetőséget ad a dialektikus materialista 
gondolkodás alapjainak elsajátítására.

A tantervi anyag csökkent az előző tanterv 
tartalmi anyagához viszonyítva, az óraszám vi
szont növekedett. Ezért a jelenlegi tantervi anyag 
feldolgozása során több kísérletre, megfigyelésre, 
elemzésre, korszerű oktatási eszközök alkalmazá
sára (televízió, film), tanulmányi kirándulásra, 
üzemlátogatásra van lehetőség, mindez pedig 
alaposabb tudást, természettudományos szemlé
letmód kialakítását eredményezheti.

A tanítási anyag, az ismeretek alkalmazása, a 
készségek fejlesztése és a további fizikatanulás 
tekintetében megalapozó jellegű. Nem nyújtja 
az ismeretek zárt rendszerét, de szem előtt tartja 
a tudományosság elvét, így a tanulóknak a további 
tanulmányaik során az ismeretek kiegészítésére 
s nem a helyesbítésére lesz szükség.

Összefoglalva tehát: az új tan terv főbb érdemei 
a fizikatanítás 6. osztályban való kezdése, a fizi
kai gyakorlatok és a tanulókísérletek bevezetése. 
Sajnálatos, hogy nincs szinkronban a matematika- 
oktatással (6. osztály fajsúly).

Az új tanterv kidolgozásában, majd a tan
könyvekkel kapcsolatos munkálatokban aktívan 
részt vett a fizikát tanító pedagógusok széles köre, 
a Pedagógus Szakszervezet, az Országos Peda
gógiai Intézet és a tantárgyi munkabizottságok.

Az 1964 — 65. tanévben került bevezetésre a
6. osztályos fizikatanterv, s az ennek alapján 
készült tankönyv, majd az ezt követő tanévben 
a 7. osztályos, s végül az 1966/67. tanévben a 
8. osztályos tanterv és tankönyv.

Mindhárom tankönyvre jellemző a feldolgozás
nak az a módja, hogy az új anyag tárgyalását 
valamilyen gyakorlati problémából, a tanulók

mindennapi életben szerzett tapasztalataiból ki
indulva kezdi, rövid kísérleti leírás után jut el 
az általánosításhoz, majd visszatér a gyakorlat
hoz, technikai alkalmazásokhoz.

Az új tankönyvekben a leírások rövidek, a 
szöveg és ábraanyag egymáshoz kapcsolva he
lyezkedik el, és nyomdatechnikailag is olyanok, 
hogy segítik a tanulhatóságot, áttekinthetőséget. 
A „Kísérletezz!” , „Gondolkozz és válaszolj!” , 
„Figyeld meg!”, „Hallottad-e?”, „Tudod-e?”, 
„Olvasd e l!”, „Érdekes adatok”, című apróbetűs 
részek sem másodrendűek, csupán a feldolgozásuk 
kötetlenebb formában, változatos módon, a tanu
lók aktív foglalkoztatásával történhet.

A tankönyvek egyik fontos sajátossága, hogy 
segítségükkel önálló tanulói munka is szervezhető. 
Az üresen hagyott kitöltendő táblázatok, a gra
fikonok előkészítésére adott utasítások fejlesztik 
a tanulók önálló gondolkodását, változatos mun
kát jelentenek. A tankönyv tehát nemcsak az 
otthoni tanulásban, hanem a tanítási órán is 
fontos és nélkülözhetetlen munkaeszközzé vált. 
Azonban hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tan
könyv nem helyettesítheti a tan árt!

Hozzátartoznak a tananyag feldolgozásához a 
tankönyvben szereplő feladatok is.

A tankönyvi feladatok száma a probléma- 
megoldó készség kialakításához azonban kevés és 
könnyű, ezért egyre sürgetőbb igényként jelent
kezik a tankönyv mellé egy mindhárom osztály 
anyagát felölelő példatár.

A tankönyv egyes fejezeteit rendszerező össze
foglalások zárják le, kiemelve a lényeges tudni
valókat.

8 végül ki kell emelnünk, hogy érdeme a tan
könyvnek, — a régebbi tankönyvekhez viszo
nyítva — az, hogy kevesebb a lexikális anyag,

A Vándorgyűlés színhelye: Miskolci egyetemi épület
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általában a gondosan feldolgozott anyag meg
értését, a tapasztalatokból, a kísérletekből le
vonható következtetések értelmes elmondását he
lyezi előtérbe.

Mindhárom tankönyv mellé megjelent már 
a tanári segédkönyv, mely segíti a tanárt a tan
anyag feldolgozásában, tanácsot ad a szertár
fejlesztésre, tartalmazza a megrendelhető kísér
leti eszközök, oktatófilmek, továbbá a nevelők 
és a tanulók számára ajánlott könvek, folyóiratok 
jegyzékét is.

Az új típusú tankönyveknek igen sok érdemük 
mellett akadnak kisebb hiányosságaik is. Ilye
nek:

A 6. osztályban nem kielégítő a fajsúly fel
dolgozása, ugyanis a tanulók még nem ismerik 
a törteket. A tankönyv a lencsék képalkotását 
nem tárgyalja, így kérdés, hogy pl. a mikroszkóp 
képalkotása kellő tartalommal bír-e?

A 7. osztály tankönyvi anyagában nem eléggé 
kidolgozott és hangsúlyozott a mozgások tárgya
lásánál az a legfőbb gondolat, hogy a világon 
minden mozog, a mozgás az anyag létezési for
mája. Néhány pécsi iskolában történt felmérés 
tanúsága szerint a tanulók többségében az a 
nézet alakult ki, hogy a mozgáshoz erő szükséges. 
Nem tisztázódott eléggé a tanulókban a nyugalom 
viszonylagos volta sem. Úgy gondoljuk, hogy ennek 
a problémának a megoldása — a pedagógusok, 
a tankönyv és a tanári kézikönyv jóindulatú 
törekvései ellenére — csak akkor lehetséges, ha 
a tanulók már előzőleg (pl. az alsó tagozatban 
szerzett ismereteik alapján) rendelkeznek az anyag, 
a mozgás, a nyugalom fogalmainak elemeivel.

A 8. osztályban az Ohm-törvényének a tan
könyv alapján való feldolgozása nem kielégítő 
hatásfokú. É  = UjI értelmezésénél túlzott a tanu
lók matematikai szemlélete.

Ezek az észrevételek elsősorban a pécsi és a 
baranya-megyei szakfelügyelők és a gyakorló- 
iskolánkban szerzett tapasztalatainkat tükrözik.

Annak ellenére, hogy jelenlegi általános iskolai 
tantervűnk ma még jó és tankönyveink széles
körű lehetőségeket adnak a változatos, korszerű 
módszerek alkalmazására, mégis már most gon
dolnunk kell a tanterv továbbfejlesztésére. A tudo
mány és technika fejlődésével bővül a fizika is
meretanyaga, s ez szükségessé teszi majd a mai
nál még korszerűbb tanterv és tankönyvek ki
dolgozását.

Ha az általános iskolai fizikatanításunk jelen
legi problémáit és a jövő legfontosabb feladatait 
vizsgáljuk, szükséges, hogy legalább főbb voná
saiban képet alkossunk az általános iskolák fizika- 
oktatásának tárgyi és személyi feltételeiről. Ta
pasztalataink elsősorban Pécsre és Baranya me
gyére vonatkoznak, de ez a kép — legalábbis 
a statisztikai adatok tükrében — csak kevéssé 
tér el az országos viszonyoktól.

Az alábbi táblázat tartalmazza az országban, 
továbbá két nagyobb megyében és városban 
levő általános iskolák számát és azt, hogy ebből

mennyi az osztott, részben osztott és az osztatlan 
iskola.

Á lt.
isk o la O sz to tt

R észb e n
o s z to t t O sz ta t la n

Az országban 
Baranya me-

5771 2335 (41%) 975 (17%) 2461 (42%)

megyében
Borsod

363 89 (24%) 61 (17%) 213 (59%)

megyében 435 158 (37%) 81 (18%) 196 (45%)
Pécsett 37 29 (78%) 2 ( 6%) 6 (16%)
Miskolcon 39 33 (85%) 2 ( 5%) 4 (10%)

A megyék adataiból következtetni lehet pl. 
arra, hogy melyik megyében van több nagyobb 
település, abban a megyében ugyanis több az 
osztott iskolák száma (Borsod m.), amelyik me
gyében pedig több a kisebb község, nyilván az 
osztott iskolák száma is kevesebb (Baranya m.).

A következő táblázat a két megyében fizikát 
tanító pedagógusok létszámát mutatja, feltűn
tetve, hogy hányán rendelkeznek általános iskolai 
tanári képesítéssel és hányán nem.

Baranya megyében 
ebből

Borsod megyében 
ebből

138 pedagógus tanít fizikát 
94 (68%) képesített nevelő 
44 (32%) képesítés nélküli nevelő 

288 pedagógus tanít fizikát 
174 (60%) képesített nevelő 
114 (40%) képesítés nélküli nevelő

Baranya megyében — Pécsett — Tanárképző 
Főiskola működik. Ezzel magyarázható, hogy a 
megyében valamivel jobb a képesítéssel rendel
kező fizikát tanító pedagógusok arányszáma, 
mint Borsod megyében, ahol nincs hasonló fő
iskola. A képesítés nélküli nevelőknek több mint 
fele valamelyik Tanárképző Főiskolán levelező 
hallgatóként tanul.

Végül a fizikaórák szaktanár-ellátottságára hadd 
említsek néhány adatot, melyek azt tükrözik, 
hogy az egyes megyékben az összes fizikaórák 
számának hány százalékát tartja fizikaszakos 
tanár.
Somogy megye 76% Városok:
Baranya megye 15% Budapest 92%
Tolna megye 70% Debrecen 95%
Borsod megye 65% Pécs 95%
Heves megye 62% Miskolc 91%
Bács-Kiskun megye 58% Szeged 90%
Hajdú megye 56%
A fizikaórák szaktanár-ellátottságának országos 
átlaga: 74,3%.

Az egész országban Somogy megye van leg
jobban ellátva fizika szakos általános iskolai 
tanárral, legelőnytelenebb a helyzete Hajdú me
gyének. A városok adatainál talán meglepő az, 
hogy még a fővárosban is az általános iskolák 
fizikaóráinak egy részét kémia, matematika vagy 
más — pl. ének — szakos tanár tartja.

Nem kétséges, hogy a szaktanárhiány erősen 
befolyásolja az oktatás színvonalát, de nem ki
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zárólagos oka a hiányosságoknak. Sőt meg kell 
mondanunk, hogy — tapasztalataink szerint — 
a szakos tanárok között is igen nagy különbség 
van szakmai felkészültség, módszerbeli jártas
ság, manuális kísérletezési készség és főként 
hivatásszeretet tekintetében.

Figyelemreméltó tény az is, hogy a pedagógus 
pálya egyre inkább elnőiesedik. Ennek illusztrá
lására említek meg néhány adatot a Pécsi Tanár
képző Főiskola matematika—fizika szakon vég
zett hallagatókról.

fiú leány
1958-ban a diplomát kapottak közül 60% 40%
1968- ban a diplomát kapottak közül 25% 75%
1969- ben a diplomát kapottak közül 20% 80%
1969-ben felvételt nyertek közül 18% 82%

A fizikatanítás szempontjából az „elnőiesedés” 
nem mondható előnyösnek. Részben ezzel ma
gyarázható, hogy egyes iskolákban csökken az 
öntevékeny szertárfejlesztő munka, a műszerek 
javítása és a kísérleti eszközök karbantartása 
nem mindig kielégítő, néha bizony a kísérletezés 
sem.

A fizikaoktatás fontos tárgyi feltétele a fizika
szertár és előadóterem. A Baranya megye fizika 
szertárainak felszerelése az utóbbi két évben 
örvendetesen javult. Különösen jó a helyzet Pécs 
városban, ahol már minden általános iskola meg
vásárolta az ún. fizikai egységcsomagot, melynek 
segítségével a tankönyvek legtöbb kísérlete és 
a kötelező gyakorlatok is elvégezhetők. Van 
a szertárakban 8—10 optikai pad és az iskolák 
felében ELEKTROVARIA. Városunkban a szer
táraknak ez a gyors fejlesztése a Művelődési 
Osztályok jó hozzáállásának és a szakfelügyelők 
szorgalmazásának köszönhető.

Fizikai előadótermek tekintetében még komoly 
gondok vannak megyénkben, de országosan is ez 
a helyzet. Igaz, hogy az újonnan épült iskolák 
mindegyikében van előadóterem, de ez nem csupán 
a fizikaoktatás célját szolgálja, hanem a biológia-, 
kémiaoktatásét is, vetítőterem, stb. A nagyobb 
iskolákban feltétlen szükséges lenne külön fizikai 
előadóterem !

A tárgyi és személyi feltételek, ha nem is ki
zárólagos meghatározói az oktatás színvonalának, 
de kétségtelen, hogy erősen befolyásolják azt. 
Ezért ezek figyelembevételével kell az elért 
eredményeket és hibákat megállapítanunk.

Általános iskolai fizikaoktatásunkban a leg
fontosabb előrelépést jelenti a tanulóknak az 
oktatási folyamatba való egyre nagyobb bekap
csolása, azaz aktivizálása. Olyan helyzetet kell 
teremteni a tanítási órákon, hogy a tanuló akar
jon, tudjon, sőt kelljen tevékenykedni az anyag 
feldolgozása során. Nagyon szívesen teszik ezt 
a 12—14 éves gyerekek. Ez elsősorban a frontális 
tanulókísérletekkel és a fizikai gyakorlatokkal old
ható meg. Felméréseink bizonyítják, hogy a fron
tális tanulókísérletekkel feldolgozott új anyag 
20—30%-al eredményesebb, mint a hagyományos

módon levezetett óra (tanári kísérlet, magya
rázat).

A frontális tanulókísérletek, de a kötelező 
gyakorlatok terén is nagyon különböző a helyzet 
az iskolában. A városokban néhol egészen jó, pl. 
Pécsett van olyan iskola, ahol az anyag nagy 
részét — mindenhol ahol az eredményesnek és 
célszerűnek látszik — frontális tanulókísérle
tekkel tanítja a lelkes fizikatanár (Kelenfi E.). 
Vidéki kis iskolákban pedig — sajnos — sok 
helyen még a kötelező fizika gyakorlatok felté
telei sincsenek megteremtve. A tárgyi és személyi 
feltételek mellett ennek oka a fizikát tanító 
pedagógus magas óraszáma, nagy osztály létszám, 
s a kísérletek előkészítésének időigényes volta 
is. Törekvéseinknek mindenképpen arra kell irá
nyulnia, hogy a tanulókísérletek egyre nagyobb 
szerepet kapjanak a tanításban.

Az általános iskolai fizikaoktatás eredményei 
közé soroljuk a programozott oktatás ill. ennek 
hatására kialakult különböző módszerek alkal
mazását. Az utóbbi években a pedagógusok 
széles köre megismerkedett a programozott ok
tatás lényegével. Mindenki egyetért abban, 
hogy ez az oktatási forma a legfontosabb didak
tikai elveket valósítja meg: így a tanulók aktív 
cselekedtetését, az egyszerűtől az összetett felé 
való haladást, az állandó ismétlés és ellenőrzés 
elvét, biztosítja a tanulás és a tanítás egységét. 
Nem tisztázott azonban a programozott oktatás
ban a pedagógus szerepe !

Általános iskolai fizikaoktatásunkban inkább 
csak kisebb anyagrészek vagy egyes órák progra
mozása látszik alkalmazhatónak. Fogalomalkotás 
pl. nehezen végezhető el programozott oktatás
sal. Készültek ugyan teljes évi tananyagot fel
ölelő programok is, ma is használják néhány 
soproni iskolában.

Kétségtelen, hogy a programozott oktatásban 
dolgozó osztályok időeredményei és tudása is 
jobb (10—15%-al), mint a kontrollosztályoké, 
mégis főképp a pedagógusokra háruló többlet- 
munka és a jelenlegi programok egyszeri használ
hatósága miatt nem elterjedtek. Igen jónak 
bizonyulnak azonban azok az oktatási formák, 
amelyek a programozott oktatás és a hagyomá
nyos oktatás előnyeit egyesítik vagy a programo
zott oktatás hatására alakultak ki. Ma már az 
ország valamennyi általános iskolájában elter
jedt pl. a feladatlapos — elsősorban felmérő
feladatlapos — munka. Ez jelentős segítséget 
nyújt a pedagógusnak a tanulók reális tudásának 
felmérésében, mely egyébként igen gyenge pontja 
jelenlegi oktatásunknak. A részben osztott és 
az osztatlan iskolákban is nagyon jól használ
hatóak, ezért ezek egyre jobb kidolgozása fontos 
feladatunk.

Az ilyen jellegű szakmódszertani kutatás a Fő
iskolák tudományos tervének is egyik fontos 
része. A Pécsi Főiskolán kutatócsoportunk keresi 
annak lehetőségét, hogy miként lehetne fokoza
tosan áttérni a tanulók otthoni munkájában 
egy-egy óra anyagának önálló feldolgozására,
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majd az így előkészített anyagnak az órán át 
történő, problémamegoldásokkal való ellenőrzésére, 
gyakorlására és kiegészítésére. Ezért a tankönyv 
mellett egy rövid programszerű feldolgozást adó 
segédlettel látjuk el a tanulókat, biztosítjuk 
számukra a szükséges tanulókísérleti felszerelést. 
Ezt a munkát a most következő tanévben indítjuk 
meg a gyakorlóiskolában. A néhány tanítási 
órán előzetesen kipróbált módszer eredményes
nek ígérkezik.

A Szegedi Tanárképző Főiskola folytatja az 
általános iskola fizikaanyagának programozását 
és tanulmányozza a programozott oktatáshoz 
használt oktatógépeket. A 7. osztályos fizika
anyag olyan feldolgozását tervezi, amely a ha
gyományos és programozott oktatás ötvözete. 
Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kötött tantervi 
anyag mellett a jobb oktatási módszerek kialakí
tása döntő fontosságú.

Általános iskolai fizikaoktatásunk fejlődését 
a korszerű audio-vizuális eszközök is segítik. 
Ezek közül a már 10 éve működő iskola-televízió
nak különösen a hiányos felszereltségű kisiskolák
ban van igen nagy jelentősége. A dia- és mozgó
filmek a fizikai jelenségek elemzése és gyakorlati 
alkalmazása szempontjából egyaránt fontosak. 
Az oktató gépek általános iskolai fizikaoktatás
ban való alkalmazhatóságára is vannak próbál
kozások, de ezek még szórványosak, esetlegesek 
s eredményeik is csak kevéssé ismertek.

A hiányosságok közül a legfontosabb: nem 
kielégítő a tanulók tudásának elbírálása. Kevés 
a tanulóktól kapott megbízható információ, hiány
zik még a nevelők gyakorlatában a változatos és 
megbízható visszajelzés. Sok még iskoláinkban 
a — ma már mindenképpen elavult — hagyo
mányos feleltetés. Az új információszerzési módok 
megismerésében és tanítási órán való felhaszná
lásában még nincsenek kialakult, korszerű mód
szereink. Ezek keresésére csak kezdeti próbál
kozások vannak. Pl. pontozásos módszer, sok
szoros választás módszere (multiple choice sys
tem).

Egyre több az olyan vélemény, mely szerint 
iskoláink fizikatanításában a tanulók teljesítő- 
képessége csak részben van kihasználva. Az órában 
csak a tanulók egy része van foglalkoztatva, 
esetleg csak egy, a többi, ha nem is zavarja az 
órát, pl. figyel, mégsem tevékenykedik, mert 
nem kapott konkrét feladatot. Ezért tartjuk igen 
jelentősnek a kísérletező oktatást. Az is bizonyított 
tény, hogy a tanulók minőségileg magasabbrendű 
és több anyag elsajátítására is képesek, mint 
amennyit a jelenlegi oktatásunkban elvártunk 
tőlük!

Éppen ezért már az általános iskolában hozzá 
kell szoktatnunk a tanulókat a szakkönyvek,

folyóiratok olvasásához. Erre a tanítási órákon is 
lehetőség van, éppen a csökkentett tananyag 
m ia tt! Hisz az állandóan fejlődő tudományok 
eredményeivel csak olyan emberek tudnak lépést 
tartani, akik ismereteiket önműveléssel állan
dóan fejlesztik. Arról van tehát szó, hogy a tan
terv által meghatározott tananyag mellett, meg 
kell tanítani a tanulókat arra; hogyan kell tanulni, 
együtt haladni az ismeretek fejlődésével. Tuda
tosítanunk kell bennük, hogy az a munka — sok
szor kemény munka — melyet az ismeretek meg
szerzéséért nekik maguknak kell kifejteniök, nem 
pótolható sem jó tanárral, sem csodálatos mód
szerekkel !

A tanulóknak tehát azt a készséget kell meg
szerezniük, hogy képesek legyenek szakkönyvek 
segítségével ismereteik kiegészítésére és új ered
mények elsajátítására is. Ma már szinte egyetlen 
pálya sincs, amely ne igényelné mindezt.

Ä pedagógusoknak pedig azzal a felelőséggel kell 
a feladatokra felkészíteni tanítványaikat, hogy 
azok 30—40 év múlva is megállják helyüket.

Összefoglalva tehát: az általános iskolai fizika- 
oktatás jelenlegi legfontosabb feladata a korszerű 
oktatási módszerek alkalmazásával segíteni a ta 
nulókat a természettudományos szemléletmód 
kialakításában.

Hisszük, hogy a fizikus társadalom összefogása 
következtében meggyorsul az általános iskolai 
fizikaoktatás fejlődése, s a tanulók tudása olyan 
szintet ér el, melyre a középiskola és később az 
egyetem az eddiginél nagyobb biztonsággal szá
míthat !
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GONDOLATOK A FIZIKA TANÍTÁSÁNAK Holies László
NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL ^ , Apáczai Csere János

Gyakorló Gimnázium, Budapest

A gimnáziumok általános tantervű osztályaiban 
folyó fizikaoktatás problémáiról kell beszélnem. 
S mivel probléma igen sok adódik (túl sok is), 
csak néhány kiválasztott kérdéssel lehet fog
lalkoznom.

Közhelynek számít, — s bár csak túlzással 
igaz, de elgondolkoztató —, hogy ma közép
iskoláinkban 600 éves matematikát és 300 éves 
fizikát tanítunk, s ez így nincsen rendjén. Hasonló
képpen közhely az, hogy világszerte igen rossz 
(relativen és abszolutan is rossz) a középisko
lai fizikaoktatás hatásfoka. Ez ma már annyira 
szembetűnő — és elevenbe vágó —, hogy végre 
ott tartunk, hogy a világ figyelme és kollektív 
erőkifejtése fordul a természettudományok oktatá
sának problémái felé, tudósok és pedagógusok 
ezrei törekszenek megváltoztatni ezt a rózsásnak 
egyáltalán nem mondható helyzetet. Remélhető, 
hogy a széleskörű kísérleteken alapuló kutatások 
forradalminak is nevezhető előrelépést eredmé
nyeznek majd, amelyet azonban szükségszerűen 
követnek a további, újabb és még újabb lépések, 
amelyek elvezetnek a messzi századokba.

Végleges oktatási forma, tanterv, módszer ma 
már nincs, csak a legteljesebb általánosságban 
lehet kategorikus és végleges kijelentéseket tenni. 
Hasonlóképpen megszűnt az a tankönyvideál, 
amelyből 30 esztendeig tanulhatnak az egymást 
váltó generációk. Nem számíthatunk problémáink 
egyszer s mindenkorra való, végleges megoldására, 
s így soha többé nem kerülünk abba a boldogító 
állapotba, hogy problémamentes nyugvópontra 
jutunk. A jövő az egyszeri reform helyett a perma
nens reformé, amely véglegesen átvette a szerepet 
a toldozgató—foltozgató egyhelyben maradástól.

A nagy koncepciók és a kis részletek területén is 
az idők változó problémákat produkálnak. Fel
adataink azonban a Most és I tt  által pillanatnyilag 
meg vannak határozva, ezért talán nem remény
telen hozzálátnunk megoldásukhoz.

Az egyáltalán nem valószínű, hogy ezen összetett 
problémarendszernek létezik teljes megoldása, 
sokkal inkább csak bizonyos feltételek melletti 
optimális megoldás létezik. E feltételekben kell 
megállapodnunk, és ezután megkeresni az opti
mumhoz lehető legközelebbi megoldást.

A dolog ellentmondásossága többek között 
abban rejlik, hogy sietnünk kell a munkával, 
mert e problémák természetüknél fogva inaktu
álissá válnak egy idő múlva, azonban a megoldás
hoz vezető kísérleti és elméleti munkához idő kell. 
Sok idő. Mindezt nehezíti, hogy a legnagyobb 
zűrzavar és egyet nem értés uralkodik az alap
állásban, a célok és feladatok megfogalmazásában. 
Technikusok, mérnökök, tudósok, filozófusok és 
közgazdászok, üzemi emberek, gyakorlatiak és

Előadás az 1969. évi Vándorgyűlésen, Miskolcon.

teoretikusok tiszteletben tartandó érvekkel mást 
és mást követelnek a gimnáziumi oktatástól és 
ezen belül különösen a természettudományok 
és így a fizika tanításától.

Ezen egyesek úgy próbálnak segíteni, hogy 
minden lehetséges és szépenhangzó, kívánatos 
célt mint követelményt belezsufolnak útmutatók
ba, tantervekbe és utasításokba, és felsóhajtva 
tesznek pontot a sokat kibíró papírra a követel
mények megfogalmazása után. Belülről, a tante
remből nézve aztán sok minden másképp tűnik, 
és a felsóhajtások itt folytatódnak, azonban egé
szen más indítékokból. Érdemes megemlíteni 
például, hogy a fizika Tanterv és Utasítás a 
legjobb szándéktól vezetve 5 fő-feladatot jelöl meg 
a gimnáziumi fizikatanítás számára, és mindezen 
feladatok teljesítésére kereken további 90 (azaz 
kilencven) utasítást közöl a tanárral, mondhatnám 
ennyi felszólítást szegez a mellének. (Ebben az 
adatban nem szerepelnek az egyes évfolyamokra 
bontott részletes rész utasításai.)

A fizika középiskolai oktatásának problemati
kája annyira szerteágazó, hogy minden kérdését 
még csak érinteni sem lehet ilyen rövid vita
indítóban. Azonban, mivel a jelen levők között 
nemcsak pedagógusok, hanem a természettudomá
nyok oktatását szívükön hordozó „pártoló tagok” 
is vannak, ezért talán nem árt, ha röviden jelzek 
néhány problémát, amely a pedagógusokat és 
speciálisan a fizikatanárokat foglalkoztatja, s ame
lyek bármelyikéről napokat és köteteket lehetne 
vitatkozni.

I. Általános problémák

1 . A gimnáziumi fizikaoktatás célja és feladata.
2. A szisztematikus fizikaoktatás és az általános 

műveltség viszonya.
3. A tanulói túlterhelés problémája.
4. Az ismeret- és tananyagnövekedés problémája.
5. A tanulók érdeklődésének és képességeinek 

széles spektruma.
6. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás prob

lémája, szakkörök.
7. Az érettségi problémája.
8. Az egyetemi felvételi problémája.

II. Óratervi problémák

9. Az óraszám alacsony volta bizonyos év
folyamokban.

10. Az óraszám alacsony volta bizonyos anyag
részekre.

11. Üzemlátogatások, tanulói kísérletek megszer
vezésének óratervi és tanrendi (órarendi) 
problémái.
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III. Tantervi problémák

12. A fizika mint tantárgy mely évfolyamokban 
szerepeljen.

13. A témák elosztásának és sorrendjének prob
lémái.

14. A fizikaoktatás linearitásának kérdései (át
fedések, általános iskolára való építés).

15. Tantárgyi koordináció kérdése (fizika-matema- 
tika-kémia).

16. Tantárgyi koncentráció kérdése (fizika-mate- 
matika-kémia-biológia).

17. Az ún. „integrált oktatás” problémája és 
ennek tantervi vetülete.

IV. Módszertani problémák

18. Indukció és dedukció aránya
19. A demonstrációs kísérletek problémái
20. A tanulókísérletek problémáinak módszertani 

vonatkozásai.
21. A számításos feladatok szerepe és módszerei.
22. A számonkérés tartalmi és módszertani prob

lémái.
23. A programozott oktatás kérdése a fizikában.

V. Tartalmi és szemléleti problémák

24. Az integrált oktatás problematikájának tar
talmi vetülete
a) a tantárgyak között
b) a tantárgyon belül
c) a tudomány és a mindennapi élet között

25. A fizikai jelenségek, fogalmak és törvények 
súlyozásának problémái.

26. A sorrend és a szemlélet összefüggésének 
kérdései.

27. Az ún. „tiszta” (vagy alapvető) fizika és 
alkalmazott fizika arányának kérdései.

28. A fizika történeti és filozófiai vonatkozásai.
29. Az általánosan kötelező tantervi minimum 

meghatározása.
30. A törzsanyag, kiegészítő anyag és tágabb 

értelemben vett művelődési anyag meghatá
rozása.

31. A tudományosság elve és a didaktika össze
vetéséből felvetődő kérdések.

VI. Tárgyi ellátottság

32. Szakelőadók hiánya.
33. Az eszköz-ellátottság problémái.
34. A tanári dotáció tarthatatlan helyzete.

VII. Személyi problémák

35. A tanárképzés problémái a középiskolában 
fölhasználható ismeretekkel kapcsolatban.

36. A szaktanárhiány problémái.
37. A tanártovábbképzés problémái.
38. A technikai segítség (laboráns) hiánya.
39. A tanári munkakörök pontos körülhatáro

lásának problémái.
40. A tanári hivatás és életstílus problémái és 

konfliktusai.

A felsorolt problémák kivétel nélkül erősen 
befolyásolják az oktatás színvonalát, ami pedig 
meghatározója a jövő nemzedék természettudo
mányos képzésének, ezen belül a fizikaoktatás 
hatékonyságának is.

E problémák megoldását megelőzik a következő 
kérdések: Mi a fizika oktatás helye a természet- 
tudományok oktatásában, mi a természettudomá
nyok oktatásának helye az iskolai oktató-nevelő 
munkában, mi az iskola helye és szerepe az egyén 
fejlődésében, mi az egyén helye és szerepe a jelen 
társadalmában és mi a jelen társadalmának szerepe 
a harmadik évezred társadalmának előkészítésé
ben ? Ezekre a kérdésekre kell egyre alaposabb 
és egyre konkrétabb feleletet adni. Ha ezen kívül 
magával a fizikával is tisztában vagyunk (többé- 
kevésbé), akkor tudnunk kell felelni a számunkra 
most problémát jelentő oktatási kérdésekre is.

Vitatkozni gyűltünk össze közös gondjainkon. 
Induljunk ki talán abból, ami vitán felül áll. 
Igaz, hogy ez feltétlenül valami nagy általánosság 
lehet csak, azonban szűkítve a kört eljuthatunk a 
konkrétumokig. Azt hiszem, mindnyájunk által 
elfogadható; tehát vitán felül áll az a kiinduló 
álláspont, hogy a gimnáziumi oktatás elsősorban az 
emberré nevelés szolgálatában kell, hogy álljon, 
így a fizikaoktatás is. Milyen legyen egy ember? 
Ezt nehéz megmondani. Milyen legyen sok ember
ből álló közösség, (iskolai osztály, üzemi kollektíva, 
nép, emberiség) már könnyebben eldönthető. 
Ebben a munkában kell részt vállalni a korszerű 
természettudományos oktatásnak, s ezen belül a 
korszerű fizikaoktatásnak. A kétezredik év embe
rének megalkotásában.

Milyen legyen hát a XXI. század embertípusát 
kialakító oktatás fő jellemvonása? A huszon
egyedik század embere már nem lehet lexikális 
ismeretekkel telített adattároló, hanem gondol
kodó, felfedező, rugalmas agyú, az új problémák
hoz alkalmazkodó ember. Tamm  Nobel-díjas 
fizikus mondta: ,,A tanítvány nem edény, amelyet 
meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra kell 
gyújtani.” Hozzátehetjük, olyan fáklya, amely a 
harmadik évezredben is világít, s ez a tény már 
utat mutat az oktatási reformok számára is és 
kötelez.

A jövő emberének tervezésénél azonban a ma 
rendelkezésünkre álló gyermekből kell kiindulni, 
mert csak rajtuk keresztül jut el a társadalom 
hozzájuk. Az  oktatási ideálokat egyetlen szinten 
sem lehet a tanári műhely nyersanyagának, 
a tanulónak kulturális állapotát, neveltségi szint
jét figyelembe nem véve kitűzni. Ennek a kultu
rális állapotnak most egy speciális vonásáról akarok 
szólni. Egy bizonyosfajta közérzetről, amely az 
átlagtanulókban a generációk hosszú során — nyil
ván az iskolák hibájából is a helytelen tájéko
zódás, rossz bevezetés, hibás elvárások, a száj- 
hagyomány, felnőttek reminiszcenciái, a baráti 
kör, a galeri-atmoszféra beütései révén, de még 
szépirodalmi hagyományokkal rendelkező indíté
kokból is kialakult, nevezetesen a sok helyen 
tapasztalható hisztérikus rettegés az ún. ,,mumus
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tantárgyak”, a „matek” és fizika iránt. Végzetes 
hiba lenne,, ha idealizált tanulókkal vennénk 
körül képzeletben iskolareformot készítő magun
kat.

A középiskolai tanulók többsége közepes képes
ségekkel rendelkezik, és érdeklődésének — ne 
áltassuk magunkat — csak kicsiny fenntartott 
része van a tudományok számára. Ezt azok ta 
pasztalják elsősorban, nyersen és közvetlenül, 
akik nem tanári minőségben forognak közöttük. 
A jövő iskolájának tervezésénél figyelembe kell 
venni ezt a fajta közhangulatot is. És a tanár és 
diák speciális viszonyát a generációs problémák 
sokszor mesterségesen tágított szakadékaiban. 
Nem kell messzire menni, mindössze meghallgatni 
a „Csak fiataloknak” műsorait, vagy olvasni az 
Ifjúsági Magazin „Dühös romantikus” című vagy 
a „Filmet írunk” című sorozatát, ahol olyan ki
tételek szerepelnek az ifjúság körében meg
fogalmazódott levelekből egy az egyben idézve 
pl., hogy „vannak azért becsületes felnőttek is”. 
(Megjegyzem, hogy az Ifjúsági Magazin igen jól 
szerkesztett és reális képet tükröző lap, amely a 
maga eszközeivel törekszik a helyes arányokat 
szolgálni.) Ügy tűnik, van az ifjúságban, vagy 
legalábbis annak egy részében bizonyos elkülö
nülő, bűvös körbe záródni vágyó tendencia.

Olcsó és hamis dolog volna azt vizsgálni, hogy 
mi hozza eksztázisba az if júságot és mi nem, azon
ban számolni kell az ifjúság értékítéletének tor
zulásaival. Nincsenek (koruknál fogva sincsenek) 
tisztában azzal, mi lényeges, mi nem. Túl sokan 
vannak, akik több évre visszamenőleg tudják a 
futballcsapatok felállítását és hogy ki, hányadik 
percben rúgta be a gólt, a gépkocsi márkákat, 
a táncdalfesztivál eredményeit, a beat-zene- 
karok életrajzait kívülről ismerik, de nem tudják, 
hogy mitől üvölt a táskarádió a kezükben, arról 
nem is beszélve, hogy ki volt Monteverdi, Thomas 
Mann, Euklides, Galilei, Faraday, Einstein, hogy a 
Holdra lépésnek milyen perspektívái vannak 
földi életünkben.

Természetesen nem várható el a gyerekemberek 
nagy többségétől, hogy már meglegyen, vagy 
magától alakuljon ki bennük helyes arányérzék. 
Megjegyzéseimmel csak figyelmeztetni akartam 
a fellegekben járás veszélyeire. A helyes atmosz
féra megteremtése és az egészséges egyensúly biz
tosítása természetesen már az óvodában kell, 
hogy kezdődjék, és elsősorban nem eltiltásokkal, 
hanem az érdeklődés hatásos irányításával.

Ezek után beszéljünk arról, hogy milyen legyen 
a „profilja” az általános tantervű gimnáziumok 
fizika tantárgyának. A kérdést úgy is meg szokták 
fogalmazni, hogy mit tanítsunk elsősorban, az ún. 
tiszta fizikát, vagy alkalmazott fizikát ? Ez a kérdés 
a termelés oldaláról hangzik egyre sürgetőbben.

Mivel a Tanterv és Utasítás helyesen határozza 
meg a fizikatanítás fő feladatát, nyilván a kérdés 
felvetésében csak valamiféle súlyozásról lehet szó. 
A tömör mondat ugyanis így hangzik:

„A fizikatanítás fő feladata, hogy egyrészt meg
ismertesse a tanulókkal azokat a fizikai jelenségeket

és rajtuk keresztül azokat az alapvető természeti 
törvényeket, amelyek a mai technikának és a technika 
fejlődésének alapját alkotják, s így lényegesen hozzá
járulnak az anyagi jólét emelkedéséhez, másrészt, 
hogy tovább formálja a tanulók korszerű természet- 
tudományos szemléletét, fejlessze az ismeretek alkal
mazására való készségeiket, és tudatosítsa azokat az 
ismeretszerzési módokat, amelyek elősegítik a világ 
egyre mélyebb megismerését, megértését.” Később: 
„A tantárgy tanításának fő feladata a fizikai alap
ismeretek rendszeres elsajátíttatása, az ismeretek 
gyakorlati, alkalmazásának bemutatása, az alkalma
zásukra való készség és képesség fejlesztése, s mind
ezek együtthatásaként a tanulókban a korszerű ter
mészettudományos világkép kialakítása.”

A modern technika és a mai természettudomány 
egyre rohamosabban gazdagodik. Mennyire kell 
ennek tükröződnie a mai iskola tantervében, 
amely a holnap embereit neveli?

Paradoxonnak hangzik, de úgy tűnik, hogy 
akkor szolgáljuk a jövő szellemi előkészítését, 
ha fizika tanterveinkbe nem a mai technika egyre 
több eredményét vesszük be, s — idő hiányában -  
ezek helyett egyre több klasszikusnak számító 
fejezetet, vagy elméleti megfontolást hagyunk el 
belőle. Tankönyveink pillanatok alatt megtelnének 
ipari- technikai berendezésekkel, korszerű gépek
kel, automatákkal, hajtóművekkel, kapcsolási raj
zokkal, egyszóval látszólag bevonulna az iskolába 
az élet, és — valószínűleg kivonulna annak a 
reménye, hogy a harmadik évezredre megfelelő 
útravalót vihetne magával iskolájából a tanuló.

Éppen ebben a rohamos fejlődésben kell valami 
szilárd, biztos alappal felfegyverezni a tanulókat, 
és ez a maradandó érték a logikus gondolkodás, 
az állandó befogadásra kész kíváncsi értelem, 
a tiszta alapfogalmakkal rendelkező tárgyi alap
tudás, a természettudományos szemlélet és mód
szer birtoklása, a legalapvetőbb természeti törvé
nyek összefüggő ismerete, a természethez való 
kérdésfeltevések módszere és a válaszok helyes 
felfogása, matematikai megfogalmazása, a jelensé
gek értése és az a képesség, amely a gyakorlat 
számára hasznosíthatóvá teszi ismereteit. Erre 
pedig — úgy tűnik — a legalkalmasabbak az 
alaptudományok, amelyek a változó technikák, 
az avuló technológiák mellett a mindenkori 
aktuális legújabbnak is alapját képezik.

Nem arról van szó, hogy a gyakorlati alkalma
zásokat ne mutassuk be a fizikaoktatás során, 
de ne mint főtémát kezeljük a speciálisat és az 
esetlegeset, hanem tegyünk erőfeszítéseket az 
elméleti alapok, az általános törvények világos, 
egységes, összefüggő kifejtésére. (Épp elég sok baj 
akad ezen a téren.) Ennek a törekvésnek találjuk 
példáját OREAR  könyvében. Ő olyan fizikát írt, 
amely rendkívül erősen domborítja ki a leg
mélyebb összefüggéseket a jelenségek között, és 
félreérthetetlenül, sallangmentesen igyekszik meg
mutatni az alaptörvények jelentőségét azáltal, 
hogy leírja, hogyan működik a Természet. A többit 
az ember hozta létre, s ezt a szükségletnek meg
felelően az ember annyiszor tanulja újra, ahány -
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szór újjáteremti. OREAR könyve, a Modern 
Fizika  nem foglalkozik a fizika gyakorlatban 
történő alkalmazásának kérdéseivel, az alapelvek 
elemzését és magyarázatát tartja mindenekelőtt 
fontosnak. (A könyvet nem a Gondolat, vagy a 
Tankönyv-kiadó, hanem éppen a Műszaki Kiadó 
jelentette meg.)

Űgv gondolom, hogy a jövő ezred követelménye 
is — amely már harminc év múlva beköszönt —, 
hogy fizikát tanítva valóban fizikát tanítsunk és ne 
technikát. Mindezt természetesen csak az erős 
súlyozás erejéig értem így, és éppen a készség- 
fejlesztés és a realitások közötti tájékozódás ked
véért is a gyakorlati alkalmazásoknak — másod
lagos szereppel — meg kell adni a kiegészítő 
anyagban elfoglalt helyét. Semmi esetre sem 
tartom helyesnek fizika címén a politechnika 
oktatását. Nem érthetek egyet annak a tanul
mánynak egyes részleteivel, amely néhány éve 
jelent meg, és címe igen kifejező: „A politechnikai 
képzés szolgálatába állított fizikatanítás”. Ez a 
felfogás ma már korszerűtlen, és éppen a tízéves 
felezési idejű technika teszi korszerűtlenné. Az 
elmélet gyakorlati alkalmazásának technikáját 
kell megtanítani, és nem magát a mai, pillanatnyi 
gyakorlatot. Ezt pedig kisszámú objektumon is 
tehetjük, nem szükséges a teljes technikát be
vonultatni a fizikába (sem középiskolában, sem 
egyetemeken).

A kérdés másik része úgy hangzik, hogy miként 
tükrözze a ma iskolája a mai tudomány eredményeit? 
Tanítsunk-e több modern fizikát, vagy marad- 
junk-e továbbra is a klasszikus fejezetek mellett ? 
A kérdést tovább is szokták élezni. Tanítsuk-e 
tanítványainkat először klasszikus fizikára, majd 
amikor már jól megértették, győzzük-e meg őket 
arról, hogy az, amit tanultak elavult, rossz, hibás, 
a természet nem úgy viselkedik, ahogy tanulták, 
hanem másként, és ezt az igazi viselkedést a mo
dern fizikából ismerhetik meg. Most pedig felejtsék 
el a klasszikus fizikát (amelyet csak kényszerből 
tanultak, mert egyszerűbb és szemléletesebb), 
hogy végre megtanulják az igazi fizikát, amely 
a relativitástan és kvantum-elmélet alapjaira épül.

Úgy érzem, ez a szembeállítás merőben hamis. 
Először is azért, mert kijátssza a tudomány XX-ik 
századi eredményeit a régebbi eredményei ellen, 
másodszor azért, mert maga a kérdésfeltevés 
helytelen. Az ún. „klasszikus fizika” fogalma 
ugyanis nem azonos az elavult fizika fogalmával, 
az ósdi elméletek és elképzelések, szemléletmódok 
halmazával, ahol a hőanyag, elektromos folyadék, 
változatlan anyag és társai foglalnak helyet, 
hanem adott területen értelmes közelítései a mai 
ismereteink szerint legpontosabb természetleírás
nak. (Mellesleg az a benyomásom, hogy a leg
modernebb fizika is csak egy meglehetősen jó 
közelítés, néhol pedig tapogatózás.) Oktatásunk 
egyik rákfenéje az attól való reszketés, hogy nem 
leszünk eléggé tudományosak. Még a klasszikus 
fizikai fogalmak oktatásában is fokozatosan kell 
megtölteni azokat tartalommal, a pontatlan felől 
haladva az egyre pontosabb megfogalmazás felé.

így vagyunk a törvények nagy részével is. Miért ne 
lennénk így magával a fizika egészével? Úgy fel
tenni a kérdést, hogy a Newton-törvényeket 
tanítsuk-e, vagy sem, esetleg csak végére konk- 
ludáljon a fizika a Newton-törvényekhez, helyte
len, vagy legalább is triviális az adandó válasz.

(Az természetesen más kérdés, hogy a pontos 
és teljes igazság ellentmond bizonyos klasszikus 
megállapításoknak, és „elvileg” különbözik tőle. 
— Sebességösszeadás, tömegállandóság stb. 
Addig azonban, amíg a közvetlen tapasztalati 
tényékké a klasszikus jelenségek válnak egy 
gyerek számára, továbbra is csak az az útja 
marad a megismerésnek, hogy a klasszikus fogal
makon megérlelődött értelem trapézán lendüljön 
át a szemlélete számára absztrakt fizikai realitások 
talajára. Ellenkező esetben bizony könnyen meg
kaphatjuk kis tanítványainktól azt a természetes 
ítéletalkotást, hogy „vagy a tanár bácsi bolond, 
vagy a fizika egy nagy szamárság”.)

A modern fizika elsősorban a szemléletével kép
viseltesse magát tankönyveinkben és tanterveink
ben. A negyedik osztályokban azonban — de 
előbb nem -  meg kell ismertetnünk az atomfizika 
legfontosabb vonásait és gyakorlati eredményeit. 
Jó lenne, ha ezen felül valamit, legalább kvalitatív 
szinten mondhatnánk az elemi részek természeté
ről, változatosságáról, átalakulásukról, az Univer
zum élettörténetéről. Ha másképp nem, legalább, 
olvasmányban, függelékben kerülne az érdeklő
dőbb tanulók kezébe ez a színes, izgalmas világ.

Úgy gondolom, hogy a modern fizika szellemében 
még sok tennivalónk van a klasszikus fizika 
tanítása területén is. És itt kell kitérni a mechanika 
szerepére.

Sokszor hangzott már el az a kérdés is, hogy 
vajon helyes-e, hogy mechanikával kezdjük a közép
iskolai, kvantitatív fizika tanítását ? Nem volna-e 
célravezetőbb a kevesebb matematikát és abszt
rakciót igénylő fejezeteket előre venni, s így 
esetleg már az első gimnáziumban is bevezetni a 
tantárgyat. 1961-ben keletkezett javaslat szerint 
talán hasznosabb lenne pl. a következő sorrend: 
első gimnáziumban anyagszerkezet és hőtan, 
második osztályban a teljes elektromosságtan, 
harmadik osztályban mechanika, negyedikben 
sugárzások tana és atomfizika.

Valóban, a matematikával való koordináció, 
az absztrakciók fokozódó követelményei és sok 
más érv csábíthat ilyenszerű anyagelosztásra. 
Ténylegesen azonban itt sokkal többről van szó. 
Nem lehet a tiszta fogalomalkotást, a fizikai 
szemléletmód helyes kialakítását, a tudományos 
módszer alapjainak lerakását felcserélni valamilyen 
színes „tanuljunk könnyen, gyorsan fizikául” 
körsétával. A tananyag sorrendjének tekintetében 
úgy tűnik, hogy ismét a — már-már egyértelműen 
peioratív alkalmazásban használt — klasszikus 
jelzővel illetett sorrend a korszerű. És ebben a 
sorban is az élen áll a mechanika, a mozgások, 
változások elsődleges benyomásait, tapasztalatait 
rendszerező kinetikával, végül a nagyranőtt speciá
lis esetével, a sztatikával.
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A mechanika tanítja meg a lehető legegyszerűbb 
objektumokon megfigyelni a változásokat, jelensé
geket, egzakt kvantitatív formába foglalni az 
egyszerű folyamatokat, ott döbben rá talán 
először a tanuló, hogy micsoda forradalmi jelen
tősége van a tehetetlenség törvényének a fizika 
történetében, ott csodálkozik először az arisztote- 
leszi merev világkép furcsa és szokatlan tézisein 
és mulat rajta, amikor maga is bele-esik jelenség
magyarázatai során a képtelennek tűnő tévedések
be (tévedni mindenkinek joga van); a mechanika 
vezeti be a mindennapi tapasztalatokon keresztül a 
fogalomalkotás mesterségébe, sőt művészetébe; 
a mechanika adja kezébe először azokat az alap
vető fogalmakat, amelyek a fizika további fejeze
tei során egyre bővülő tartalommal újból és újból 
előkerülnek, mint a tömeg, erő, impulzus, tömeg- 
középpont, munka, energia, hatásfok stb., és 
absztrakciókat, mint anyagi pont, merev test, 
rugalmas test, homogén gravitációs mező stb. Itt 
tanul meg deduktive eljutni új, meg nem figyelt 
igazságokhoz és itt csodálja meg először a termé
szetmagyarázó elvek és törvények lenyűgöző 
teljesítőképességét, a tudásnak (saját tudásának) 
horderejét.

Marx György írta: „A természettudományok közül 
elsőnek a mechanika jutott el a fejlettség olyan fokára, 
hogy a jelenségek leírása helyett rátért a jelenségek 
okainak, törvényeinek vizsgálatára. A statika törvé
nyeit Archimedesz, a dinamika törvényeit Galilei és 
Newton ismerték fél, fogalmazták meg ma is helyes
nek mondható formában. Az elektromosság, hő
jelenségek, anyagszerkezet, élő világ törvényeinek 
felismerésére csak jóval később, a XI X.  és XX.  
században került sor. Már ebből következik, hogy az 
egész fizikaoktatásban lényeges szerepet kell juttatni 
a dinamikai alaptörvények tanításának. A gimná
ziumban a fizika többi fejezetének törvényeit (Max- 
well-egyenletek, II . főtétel, Schrödinger egyenlet) 
matematikai nehézségek miatt nem mutathatjuk be 
teljes egyszerűségükben és általánosságukban. Ez 
csak fokozza a Newton-féle axiómák jelentőségét: 
velük kell illusztrálnunk a természettörvény fogalmát, 
szerepét, rajtuk keresztül kell rámutatni a természeti 
jelenségek gazdag változatossága mögött rejlő egyszerű 
és mély összefüggésekre. Talán nem esem túlzásba 
azon véleményemmel, hogy a gimnáziumban a 
Newton-féle axiómák tanításának döntő szerep ju t a 
helyes természettudományos világnézet kialakítá
sánál.”

A mechanika alaptörvényeinek tanítása és 
tanulása nem egyszerű, de rendkívül színes és 
izgalmas vállalkozás. Sok buktatót is rejt magá
ban. A pontatlan szóhasználat, hibás magyarázat 
legtöbbször éppen a helyes szemlélet kialakulását 
késlelteti. Ma is sokszor találkozunk a „mozgató 
erő” kifejezéssel, a ,.,gyorsító erő munkája” kifeje
zéssel, azzal a kijelentéssel, hogy „az ember nem 
érzékeli a sebességet, csak a gyorsulást”, vagy azzal 
a mindenre ráhúzott recepttel, hogy „a gyorsulás 
egyenlő a gyorsító erő per az ossz gyorsított tömeg”, 
halljuk az ár-apály jelenség hibás magyarázatát, 
a folyadékban való lebegésnek a súlytalanság álla

potával való összekeverését, a centrifugális erő ellen
erejét, a fonálinga erőviszonyainak helytelen magya
rázatát, a tömegnek energiává való átalakulását stb. 
Mindezek a témák nem hagyhatók figyelmen 
kívül a mai fizikatanításból, és a technikai specia
litások előtt ezen a téren kell rendet teremteni.

Amit eddig mondtam, nagyrészt abból indult ki, 
hogy fizikát, pontosabban fizika tantárgyat is 
fognak tanítani a korszerű iskolában. Ez a kérdés 
ma még nem is olyan triviális. 1968. szeptember
11. és 19-e között Várnában az UNESCO támoga
tásával nemzetközi szintű közép- és főiskolai 
oktatási konferenciát rendeztek, amely a tudomá
nyok integrációjával foglalkozott. Az integrált 
tudományoktatás szélsőséges nézeteit vallók a 
tantárgyak eltörlését, a művelődési anyag egyetlen 
kurzusba való beolvasztását (esetleg egy tanár 
kezébe adását) sürgetik, amelyben a fizika, kémia, 
biológia, geológia stb. hagyományos tudomány - 
szakok témái egymással szoros összefüggésben 
és el nem választva kerülnének feldolgozásra. 
Szűkebb értelmű a tárgyon belüli integráció, amely a 
tantárgy egyes fejezetei közti határfelületeket 
oldja fel, és egyetlen fejezetet tanít csak, pl. a 
fizikát.

Olvasva az előadásvázlatokat és összefoglaláso
kat, meglehetősen szokatlan, új és forradalmi 
elgondolásokat is találunk, amelyeket komoly 
anyagi fedezettel kipróbálásnak is vetettek alá. 
Számos integrált tankönyv is készült a természet- 
tudományi kurzus számára. Mi is az integrált 
tudományoktatás — e beszámolók tükrében ?

A tudományok integrációjának gondolata abból 
a felfedezésből indul ki, hogy a dolgok mélységesen 
összefüggnek egymással, és ezért nem szabad őket 
mesterségesen teremtett válaszfalakkal, tudomány- 
szakokkal, tantárgyakra bontással szétválasztani, 
mert ez mindig sok bajt okozott a múltban, és ne
hezíti részben a világról alkotott képünk egységessé
gének kialakulását, részben az elmélet és a gyakor
lat, főleg az ipari termelés közti kapcsolatok fel
ismerését, a mindennapi élet dolgainak a természet 
törvényeivel való összefüggését, végül pedig réme
sen unalmas már évszázadok óta tantárgyakat 
tanulni. A tantárgyrendszer ellen ez utóbbi igen 
gyakran hangoztatott érv.

Az integráció igénye természetes és szükséges a 
rendkívül specializálódó természettudományok 
rohamos fejlődése során. Ügy tűnik azonban, 
hogy az oktatás területén csak meghatározott 
helyeken alkalmazható annak szélsőséges formája: 
a tantárgyak közötti integráció. A tantárgyon 
belüli integráció is korlátozott haszonnal jár 
bizonyos szakaszokban, s legáltalánosabb a tan
tárgyi koncentrációban megnyilvánuló, már régi 
idők óta alkalmazott, legenyhébb formájú integ
ráció. Az alábbiakban a szélsőséges tudomány
egyesítés problémájával foglalkozom az oktatás 
területén.

Úgy tűnik, hogy a radikális eszközökkel meg
valósított integrált oktatás a legalsó szint kvalita
tív természetismeret óráinak, és a legfelső, már 
tiszta alapfogalmakkal rendelkező utolsó éves
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egyetemi előadásoknak lehet jó és előrevivő 
módszere. Ami közbül van, nem nélkülözheti a 
tantárgyi bontást. Tudjuk, hogy a természetben 
nincs külön, izoláltan mechanikai, termodinamikai, 
optikai, elektromos, kémiai stb. folyamat, hanem 
e folyamatok mind egyszerre, a legkisebb részlet
ben is összeolvadva, elválaszthatatlanul mennek 
végben. Azonban az is tény, hogy az emberiség 
tudománytörténetének hatalmas szerencséi között 
emlegetik többek között azt is, hogy durva, és foko
zatosan finomodó, bonyolódó kutatóeszközei előtt 
csak sorjában, egymás után nyilatkozott meg a ter
mészet. így a mechanika, a hőtan, az elektromosság
tan, atomfizika és részecske fizika egymást követő 
tudománnyá épülhetett, amelyben a megelőző 
független a következőtől. Ha nem így történt 
volna, hanem a kutató szem előtt minden olyan 
effektus, amelyet manapság a fizika külön ága
zataiba sorolunk egyszerre, egyenrangúan feltűnt 
volna, különösen nagy szellemi teljesítménynek 
kellene tartanunk az egymástól elkülönülő mecha
nika, hőtan, elektromosságtan, kémia stb. abszt
rakciók létrehozását, ha egyáltalán létre jöhettek 
volna ezek a tanok. Ügy vélem, ha nem alakultak 
volna ki természetszerű módon, akkor ki kellett 
volna találni őket. Az oktatás számára.

Ez a megállapítás nem jelenti semmiképpen sem 
azt, hogy ne láttassuk meg minél korábban a nagy 
egész összefüggéseit, és ne kellene azonnal, amint 
lehet a meglevő ismereteket kapcsolatba hozni 
egymással. Ezzel valószínűleg minden tanár tisz
tában van. Azonban ez a művelet mindig össze
foglalás, betetőzés lehet csak, eredmény s nem el
indulás.

Az, hogy a dolgokat és tulajdonságokat áttekin
tés és megértés céljából ideiglenesen elválasztjuk 
egymástól, nem jelenti egyúttal azt is, hogy el
szigeteljük egymástól. A szélsőségesen integrált 
tudományoktatás egy csapásra megszüntetné azt a 
hatalmas eredményt, amit az emberi értelem 
absztraháló, kategorizáló tevékenysége hozott létre 
a tiszta fogalomalkotás érdekében. Annak a nagy, 
egységes valóságnak a megismerése, amit Világnak 
nevezünk, lehetetlen lett volna az absztrakció és ál
talánosítás szellemi folyamatai nélkül. Ennél a szel
lemi eredménynél csak egy nagyobb horderejű léte
zik, az egymástól távolinak látszó dolgok közötti 
rejtett összefüggések felfedezése, a szerteágazó rész
ismeretek integrációja. Csakhogy ez az utóbbi ered
mény nem nullifikálhatja az előbbit, és valójában 
csak az előbbi után jöhet, az előbbi segítségével 
megalapozott és felhalmozott tapasztalati anyagon 
valósítható meg. Nem az alapozó tanulmányok 
ideje alatt, hanem azok után.

Az integráció gondolatkörével kapcsolatban kell 
megjegyezni, hogy az az elmélet régen elavult, 
amely szerint amíg egy fogalmat „a maga rendje 
és módja szerint” be nem vezettünk, addig a 
tanárnak nem szabad kiejtenie a száján a fogalmat 
jelölő szót. Mindenfajta tárgyalás során meg
szakításokat kell végezni a kitekintés számára. 
Anticipálni lehet és kell (enélkül a gyerek azt sem 
tudná, mit miért tanul), azonban meg is kell

mondani, hogy mikor kerül részletezésre a kér
dés.

Az integráció szemszögéből nagyjából háromféle 
oktatási mód különíthető el egymástól. Ha ábrá
zolni óhajtanánk, akkor az egyik gyöngysorra, 
a másik gombatenyészetre, a harmadik pedig 
papírkép előhívására emlékeztetne. Az egymástól 
mereven elszakított témák egymásutánja, és az 
egymás mellett futó, de nem érintkező tantárgyak 
tanítása, ez a többsoros gyöngyfüzér — annyi 
sorral, ahány tantárgy van — nem felel meg a 
korszerű oktatásnak. E helyett — véleményem 
szerint — arra kell törekedni, hogy két dimenzió
ban elhelyezett gócok körül egyre szélesedő, 
egymást többszörösen is átfedő körök mintájára 
haladjunk a megismerésben előre, amelynek során 
maguk a gócok is eleinte csak halvány derengésben, 
később egyre markánsabb kirajzolódással tűnnek 
elő, s végül együtt áll a tények és összefüggések 
bonyolult rendszere. A harmadik mód, amely a tel
jes szélességében és nagyjából azonos tempóban 
előhívódó fotográfiához hasonlít, a középfokú ok
tatásban — és az egyetemek első éveiben — nem 
felel meg, mert a kvantitatív szintű, de azért 
bevezetőnek szánt, alapozó tanulmányok nem 
alkalmasak a figyelem ilyen fokú megosztására és a 
rendszerezés ilyen nagymértékű próbára tételére.

Sok kiváló próbálkozás született olyan tankönyv 
előállítására, amely felhagy a hagyományos sor
renddel, és meglehetősen keveri a hagyományos 
témákat. Ez a tantárgyon belüli integráció meg
valósulása. Ügy vélem azonban, hogy — kevés 
kivételtől eltekintve, amelyek közé tartozik pl. a 
híres Feynman sorozat —, az ilyenfajta „kevert” 
tankönyv annak jó, aki már egyszer megtanulta, 
végigrágta magát az anyagon, s most újból át
tekinti új szempontok szerint, új összefüggéseiben. 
Ilyen kiváló olvasmány láttán hajlamos az ember 
esküdni arra, hogy ez az egyetlen helyes bevezető, és 
eltűnődni, hogy milyen jó lett volna, ha már először 
is, mindjárt így kezdték volna tanítani számára a 
tudományokat. Nem kellene most utólag össze
szedni a mozaikszerű darabkákat és összeállítani 
belőle a világot. Azonban rendszerint nem gondol 
arra az illető, hogy miközben olyan kiválóan át 
tudja tekinteni az ilyen könyvből az egész tárgyat, 
olyan, már rég a perifériára szorult asszociációk 
működnek benne, amelyek léte nélkül nem menne 
olyan simán az újszerű tárgyalásmód megértése, 
amely asszociációkhoz valójában az egyszer már 
(más módon) megtanult, maga mögött hagyott 
anyag juttatta.

A középiskolai fizikaoktatás gyenge hatásfokát a 
fenti problematikáknál sokkal banálisabb hang
zású tényezők is befolyásolják. Befejezésül néhá- 
nyukkal kapcsolatban szeretnék ismét és ismét 
szót emelni.

A gimnáziumi általános tantervű osztályokban 
éppen második osztályban a fizika óraszáma heti 
kettő. Ekkor alapozzák meg a korszerű természet- 
tudományos, fizikai szemléletet, és vezetik be a 
kvantitatív fizikát. Tudomásunk van arról, hogy 
az 1969/70-es tanévtől kezdve ismét heti
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három órában tanítunk másodikban fizikát, azon
ban — bár feltétlenül jobb, mint a heti kettő — 
nem sokat segít, hogy egy órát elvesznek a harma
dik gimnáziumból és a hozzá tartozó tananyaggal 
együtt áttuszkolják a második osztályba. Fel kell 
emelni a gimnáziumi fizikatanítás összóraszámát 
1 órával!

I t t  azzal a problémával kerülünk szembe, hogy a 
tanulók iskolában töltött óraszáma túlságosan ma
gas. Azonban vegyük figyelembe, hogy az általános 
tantervű gimnáziumi osztályokban a heti óraszám 
az összes többi osztályokénál alacsonyabb, még
hozzá sokkal alacsonyabb. Amíg pl. a kémia — 
biológia tagozatú osztályokban a heti óraszámok 
a négy év alatt 34, 34, 35, 35, addig az általános 
tantervű osztályokban 33, 33, 33, 33, összesen 
6 órával kevesebb. I tt  valójában egyetlen óráról 
lenne szó, és még mindig 5 óra nyereséggel messze 
vezetne a óratakarékosság szempontjából az álta
lános tantervű osztály, és egy óra nyereséggel a 
fizikaoktatás. Ez a tény — ill. javaslat — meg
fontolandó éppen a Tanterv és Utasítás 10-ik 
pontja szempontjából, amelyben követelményként 
kimondja, hogy „El kell érnünk, hogy a tananyag 
gerincét alkotó alapismereteket a tanulók az iskolában 
töltött munkaidő alatt, a tanítási órákon szerezzék 
meg.” És itt jön a helytelenül értelmezett túl
terhelés kérdése. Az eggyel nagyobb óraszám 
ugyanis nem az adott tantárgybeli túlterhelést, 
vagy annak túlméretezését jelenti, hanem éppen 
időt a gyengébbeknek az anyag megemésztésére. 
Nem hinném, hogy éppen az általános tantervű 
osztályokba kerülnének a legtehetségesebb, leg- 
érdeklődőbb, legambiciózusabb, legcélratörőbb 
gyerekek, s ezért igazán indokolt lenne a fizika 
óraszámát, amely oly kirívóan alacsony (és az 
évek során lett egyre alacsonyabb a gimnáziumok
ban) 1-gyel megemelni. Már csak ezért is, mert az 
általános tantervű osztályok létszámban is messze 
meghaladják a tagozatosok számát.

Részlet a Tanterv és Utasításból:
„9. A fizikatanításban úgy kell a tantervi feladato

kat és követelményeket teljesítenünk, hogy minden 
tanuló túlterhelés nélkül, de egyéni lehetőségeihez mért 
maximális erőkifejtéssel a számára lehetséges legjobb 
eredményt érhesse el. Ennek érdekében a lassabban 
és az átlagosan haladók mellett külön kell gondos
kodnunk a tantárgy iránt nagyobb érdeklődést 
tanúsító tanulók igényeinek emeléséről és látó
körének szélesítéséről.

10. . . .  A formalizmust határozottan ki kell 
rekesztenünk a fizikatanításból és — tanulásból. 
Ennek ellenszerei: a lassú, türelmes előrehaladás; 
a jelenség, a fizikai lényeg hangsúlyozása és elő
térbe állítása. . .

. . .  El kell érnünk, hogy a tananyag gerincét 
alkotó alapismereteket a tanulók az iskolában töltött 
munkaidő alatt, a tanítási órákon szerezzék meg. 
Meg kell találnunk annak a módját, hogy minden 
esetben meggyőződjünk a tanítási órán újonnan fel
dolgozott tananyag világos megértéséről. . . ”

Az Utasítás úgy tűnik, hallgatólagosan felteszi, 
hogy tanáraink rendelkeznek a bibliai csodatevő

képességgel, amellyel a csodálatos kenyér- és hal- 
szaporítást annak idején véghezvitték. Egyébként 
ezek a követelmények ellentmondásban vannak az 
óratervvel. Hogyan lehet mindezt megvalósítani 
közepes tanulókkal, 40-en felüli osztálylétszám
mal, pl. másodikban, heti kétszer 45 percben, 
azaz egyetlen futballmérkőzés ideje alatt! ?

Az utóbbi időkben lassan „régi témává” kezd 
válni az érettségi kérdése is. A természettudományos 
szemlélet fizikaoktatással történő alakításának 
egyik legfőbb gátja az a lehetetlen helyzet, hogy a 
felső évfolyamokban a tanulók döntő többsége 
leáll a fizikával való foglalkozással, és csak a 
kötelező érettségi tárgyakkal foglalkozik kellő 
mértékben. Lehetetlen a helyzet azért is, mert a 
választhatóan kötelező tárgy lehetőséget adott egy 
túlnyomóan társadalomtudományi jellegű érettségi 
vizsgára. Ez ellentmondásban van az óratervvel, 
és a természettudományok megnövekedett, és állandóan 
növekvő szerepével. A 2 órás gyakorlati foglalkozású 
általános tantervű osztályok óratervében — 4 éves 
szakaszban — 28 óra jut a társadalomtudomá
nyokra (magyar nyelv és irodalom, történelem), 
53 óra a természettudományoknak (matematika, 
fizika, kémia, biológia, földrajz). Ezzel szemben a 
jelenlegi érettségi vizsgán 2 :1  a kötelező tárgyak 
aránya a társadalomtudományok javára.

Idézem Fülöp Zsigmondot, a Tanácsköztársaság 
neves alakját, aki 1910 táján ezeket írta: „Úgy 
van, hogy megbukik az érettségi vizsgán az, aki nem 
tudja, mikor és hol született Faludi Ferenc, vagy 
más ismeretlen, csak az irodalomtörténetben szereplő 
író, de nem bukik meg, ha nem tudja, milyen szerepe 
van a májnak az élő testben, vagy mire való a vér
keringés.”

Szomorú, hogy 60 évvel ezek után a mai Magyar- 
országon ismét valami hasonlót kell mondanunk, 
hogy megint csak nem bukik meg az érettségin 
az, aki nem ismeri a májat és a vérkeringést, 
mert sem a biológia, sem a kémia, sem a fizika 
nem kötelező érettségi tárgy.

Ha már fennmarad egyáltalán az érettségi 
rendszere, a természettudományi tárgyak közül 
a legegzaktabbat a kötelező tárgyak közé fel 
kellene venni.

Végül az oktatás körülményei kívánnak szót. 
Szabó Zoltán kémikust, egyetemi tanárt idézem a 
Tudósklub vitájából: „A Művelődésügyi Miniszté
riumot elég hátul rangsorolják a minisztériumok 
sorában, mert nem termelő minisztérium. Én ez ellen 
mindig harcolok, mert ez a legeslegdrágább anyagot, 
a kiművelt agyakat termeli.” Pedig —  Szent- 
Györgyi Albertet idézve — „Számos fejezete ellenére 
oktatásunknak lényegében egyetlen tantárgya van: 
olyan emberek nevelése, akik lábán nem lötyög a 
felnőttek cipője, és akik képesek egyenesen állni, 
tekintetüket szélesebb látóhatáron hordozva. Ez a 
feladat az iskolát —  bármely szinten — legfontosabb 
közintézményünkké, a tanítót a legfontosabb közéleti 
személlyé teszi. A holnap olyan lesz, amilyen a ma 
iskolája.”

Ehhez hozzá tennék egy olyan igazságot, amely 
valószínűleg csak egy olyan prognózisú javaslat
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lehetne, mint maga a leszerelés kérdése: Az az 
ország, amely légkondicionált iskolákat építene a 
jövőt alakító műhelyek otthonául, 20 éven helül 
lehagyná azokat, amelyek légkondicionált szállo
dákat építenek idegen vendégeik számára. Persze a 
légkondicionált szót átvitt értelemben használtam. 
Tudom, hogy hiába méltányos, még nem időszerű 
ez a kérdés. Vannak azonban egyre sürgetőbb 
problémák, amelyek hamarabb megoldhatók, és az 
oktatás anyagi alapjait érintik. Sajnos erről egyre 
határozottabban kell beszélni. A meglevő iskolák 
felszerelése, a tanári munkák könnyítése, a dotációk 
emelése.

Akkor a tanárszakos egyetemi felvételik köve
telményszintjét magasan a jelenlegi fölé lehet 
emelni, akkor a legjobbak nem csak a mérnöki, 
orvosi, külkereskedelmi pályák felé fognak tüle
kedni, akkor a tanárszakokon a vizsgakövetelmé
nyek és eredmények a kívánt szintet elérhetik, 
akkor a gyakorló pedagógusok saját szakmai 
továbbképzésének ideje és alapja biztosítva lesz.

A FIZIKA KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSA

I.

Jó néhány évvel ezelőtt vitát kezdeményeztem 
az elektromágnesesség oktatásának néhány tar
talmi kérdéséről. A hosszadalmas vitának, amely
ben fizikusok és tanárok vettek részt, nagyon 
sok eredménye nem volt. Kollégáimmal általá
nosságban — részben azonos, részben eltérő — 
elveket hangoztattunk és nem tudtunk megálla
podni. Abban az időben készült a középiskolai új 
kötelező tanterv. A tantervet azonban sikerült 
szintén olyan általánosságban megfogalmazni, 
hogy az nem zárta ki sem az egyik, sem a másik 
módszerrel való tanítást és nem döntötte el 
a vitát.

Mindezek után végül is arra a következtetésre 
jutottam, hogy nem érdemes a kérdést általános
ságban tovább vitatni, hanem rögzíteni kell az 
elképzeléseket éspedig tankönyv formájában. 
Ezért felajánlottam a Művelődésügyi Minisztérium
nak — és az örömmel elfogadta, — hogy néhány 
társsal, akik a középiskolai oktatásban járatosak, 
megkíséreljük egy középiskolai fizikakönyv meg
írását. A szerződés értelmében a tankönyv a sza
kosított fizika oktatására kijelölt osztályok szá
mára íródott és némi késéssel mostanra el is 
készült. A minisztérium elrendelte a könyvnek 
kísérleti bevezetését hat középiskolában, éspedig: 
a miskolci Kilián György, a szegedi Radnóti

Előadás a miskolci vándorgyűlésen, 1969. augusztus 23

Ha a társadalom szabad szombat jaiban és szabad 
vasárnapjaiban, vagy csak egyszerűen szabad 
délutánjaiban mások által el nem végzett munkák 
egy részét nem nyomják „a melegszívű pedagógu
sok” nyakába, akkor nem mosolyogják meg a 
pedagógust, amikor az életről és érvényesülésről 
beszél tanítványainak, akkor nem születik majd 
olyan pszichológiai felmérő-dolgozat eredmény, 
amelyben az első három hivatás felsorolása a 
„mi nem szeretnék lenni egyáltalán” kérdésre az 
volt, hogy 1. rendőr, 2. tanár, 3. varrónő. (Indokolás 
a másodikra: mert az idegei korán tönkremen
nek.)

A rossz iskolák a szürke, fantáziaszegény, agyon
hajszolt tanárok miatt is rossz iskolák. Ha jobbat 
akarunk, erre is gondolni kell. Mert ugye, a tanít
vány nem edény, amelyet meg kell tölteni, hanem 
fáklya, amelyet lángra kell gyújtani. De végül is, 
mindenki tudva tudja, hogy amivel a fáklyát 
lángra akarjuk gyújtani, annak magának is rendel
keznie kell — a gyújtási hőfokkal.

Jánossy Lajos 
Központi Fizikai Kutató Intézet

Miklós, a makói József Attila, ezenkívül Buda
pesten az I. István, az Eötvös és a Könyves 
Kálmán gimnáziumok fizika szakos IV. osztályai
ban. Az egyéves kísérleti tanítás tapasztalatai 
alapján kerül majd sor a könyv megfelelő módo
sítására. A tanév kezdete előtt ankétot tartot
tunk, amelynek keretében a szerzők és a kijelölt 
tanárok megismerkedtek és eszmecserét foly
tattak.

A tankönyvben gazdag anyag található azzal 
a célkitűzéssel, hogy az érdeklődő tanulók széles 
körben kérdéseikre megbízható választ kaphas
sanak. Ugyanakkor azonban a könyvnek csak 
bizonyos meghatározott részei képeznének köte
lező tananyagot. Azt, hogy mi legyen a könyvben 
valóban kötelező, éppen az oktatási tapasztalat 
alapján kell majd eldönteni. így tehát a kijelölt 
hat tanár-kollégának úttörő munkát kell végeznie. 
Ugyanakkor sajátmagam, a szerzők és egynéhány 
kollégánk az osztályokat tanév közben meg 
fogjuk látogatni és így közvetlenül is tapaszta
latokat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogyan kell 
majd a könyvet végleges formájában megírni.

Az ankét eredményeként tehát elmondhatjuk, 
hogy a szerzői gárda négyről tízre emelkedett, 
azáltal, hogy a további munkálatokban nagyon 
komolyan várjuk tanárkollégáink együttműkö
dését.

II.
A tankönyv módszere sok kérdésben eltér 

a jelenleg az oktatásban szokásos módszerektől.
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Az egésznek egy kicsit olyan íze van, mint hogyha 
a „régimódi” módszerekhez tértünk volna vissza. 
A régimódiságot azonban ebben az esetben nem 
tartom szemrehányásnak, ez inkább azt jelenti, 
hogy az alapozással kezdjük az oktatást, ami 
véleményem szerint, az értelmes tanítás elenged
hetetlen feltétele.

Felmerül itt azonban az aggály, hogy az ered
ményekben oly gazdag modern tudományt a 
rendelkezésre álló rövid időben csak úgy lehet 
tanítani, ha sok mindent kihagyunk. Ez bizo
nyára igaz és valóban sok mindent ki kell hagyni, 
azonban semmiesetre sem az alapokat, hiszen 
a kellő alap nélkül tálalt modern eredmények 
csak dajkamesét és romantikát jelentenek, min
den különösebb megértés nélkül.

Mégiscsak több anyagot kell tanítanunk, mint 
régebben, de ebben nem látok túl nagy nehéz
séget. Nemrég kezembe került egy fizika tan
könyv, amelyet — azt hiszem az egyetemen — 
több mint száz évvel ezelőtt használtak. E könyv
ben olyan kis jelentőségű kérdéseket is körül
ményesen és komplikáltan tárgyal a szerző, 
amilyeneket ma már egy vagy két mondattal el 
lehetne intézni.

Honnan jön ennek az egyszerűsítésnek a lehető
sége? Erre nyilvánvalóan az a válasz, hogy mai 
szemmel sokkal világosabban látjuk a különböző 
fizikai jelenségeknek a lényegét, mint például száz 
évvel ezelőtt ez látható volt. így a lényeget 
nagyon világosan ismerve, sokkal egyszerűbb 
módon tudjuk a jelenségeket magyarázni, követ
kezésképpen sokkal kevesebb fáradsággal tudjuk 
ma már a klasszikus alapokat lerakni, mint 
a régebbi időkben.

Ugyanakkor — szilárd meggyőződésem — hogy 
az alapok lényegének ismeretében a modern 
eredmények tárgyalása is sokkal egyszerűbbé 
válik, mint anélkül. így tehát, ha az egész fizi
kának, a réginek és a modernnek, a lényegét ki
emeljük, akkor sokkal kisebb fáradtsággal tudjuk 
ezt tanítani, mint a régebbi időkben, amikor 
a lényeges vonások csak kisebb mértékben kris
tályosodtak ki.

Egy másik kérdés. Marx György az alapfokú 
fizika oktatásáról szóló előadásában kiemelte, 
hogy az alapfokon sokkal inkább megértésre kell 
törekedni, mint az anyag felhalmozására és a 
példamegoldások technikájára. Ezt nagyon he
lyesnek tartom, de nemcsak az alapfokú oktatás 
szempontjából, hanem kezdettől végig egész ok
tatásunkban komolyan kellene venni ezt az elvet. 
Különösen a példamegoldás misztifikálása nagyon 
nagy bajt okozhat, sok erőt lehet erre elpaza
rolni !

Világos az, hogy a tanítás nem ér semmit, ha 
a tanítványok nem tudják a tanultakat alkalmaz
ni a valóságra, tehát ha nem tudnak példákat 
megoldani. Azonban a példamegoldás is meg
tanulható manipuláció szerint, vagyis idomítani 
lehet a tanítványokat, hogy a feladat láttán 
szinte reflexszerűen bizonyos műveleteket vi
gyenek végbe.

III.

Tankönyvünkben igyekszünk a fizikai való
ságot előtérbe hozni és azt a szemléletet kép
viseljük, hogy a fizikában használt különböző 
szimbólumok a valóságot tükrözik. Azt hiszem, 
hogy a nem elrontott gondolkodásmódú tanulók 
számára ez a szemlélet nem okozhat nehézséget.

A tárgynak konkrét tálalásában eltérünk né
hány pontban a szokásos tárgyalástól. A kezdet
ben említett viták folyamán felmerült az a kér
dés, hogy milyen jogon vezetünk be egy új tár
gyalási módot? Ez persze valóban nem jogok 
kérdése, hanem annak, hogy melyik az a módszer, 
amelyiken keresztül a tárgyat a legjobban lehet 
tanítani. Ezt a kérdést a sokéves tapasztalat 
talán el fogja dönteni.

írás közben világosodott meg azonban előt
tünk, hogy valóban mi az alapvető különbség 
a jelenlegi tankönyv és a régebbi tankönyvek 
között.

Nagyon durván kifejezve így lehetne ezt meg
fogalmazni. A szokásos tankönyvek nagyrésze 
itt is és külföldön is A. Pohl módszerét követik. 
Pohl nagyon jelentős fizikus volt és rengeteget 
foglalkozott a fizika oktatásával. A könyvünk 
ezzel szemben Pohlnak a gondolatmenetétől el
térően, A. Sommerfeld Nobel-díjas német fizikus 
gondolatvilágának szellemében van írva. Mind
ketten, Pohl és Sommerfeld is nagy fizikusok 
voltak, tehát elvben úgy az egyik, mint a másik 
gondolatmenetét a tanításra fel lehet használni. 
Mi azonban nem tudatosan választottuk az egyik, 
vagy a másik utat, hanem utólag jöttünk rá, 
hogy azokat a dolgokat, amiket mi természetes
nek vettünk, és esetleg újításként hathattak vol
na, Sommerfeld írásaiban többé-kevésbé kifejtve, 
megtalálhat j uk.

IV.

A jelenlegi tankönyvben elektromágnesesség
gel, atomfizikával és csillagászattal foglalkozunk. 
A könyv szerzői rajtam kívül Holies László, 
Főzi István és Kulin György.

Eddig az elektromágnesesség rész készült el és 
erről szeretnék néhány megjegyzést tenni.

Az elektromágnesesség jelenségeit elemezve ki
derül, hogy az elektromágnesesség öt alapjelensé
get tartalmaz, és — véleményem szerint — ezek 
közül egyiknek a tárgyalását sem lehet meg
kerülni.

Ha didaktikai okokból úgy találjuk, hogy az öt 
mégiscsak sok és próbálkozunk például három 
jelenségre szorítkozni, akkor egy eltúlzott képet 
kapunk, amely kép ellentmondásokat is tartal
maz és így nem egyszerűsítettük a tanítást, 
hanem ellenkezőleg, bonyolultabbá tettük.

Az alapjelenségek, amelyeket a könyv tárgyal, 
a következők:

1. elektrosztatika
2. mágnetosztatika
3. az áramok mágneses hatása

2 17



4. indukciós jelenségek
5. sugárzási jelenségek.
A főbb kérdések, amelyekben a tankönyv eltér 

a szokásos (a Pohl-féle) tárgyalási módtól a kö
vetkezők:

Nem lényeges, tisztán terminológiai eltérés az, 
hogy a mező és a tér kifejezéseket külön kívánjuk 
választani. A terminológiánk szerint elektromos 
töltés elektromos mezőt hoz létre, a tér pedig az 
a tér, amelyben egy töltés mozog. Ezt a különb
séget a legtöbb nyelvben megtalálhatjuk. A magyar 
szokást, amely szerint mindkét fogalmat „tér”- 
nek jelöljük, nem tartjuk szerencsésnek, mert 
bizonyos misztifikálási tendenciát mutat. így te
hát mi az elektromos mezőről beszélünk. Ennek 
ellenére továbbra is a „térerősség” elnevezést 
használjuk, a kicsit nehézkes „mezőerősség” he
lyett.

Lényegesebb eltérés a szokásostól, hogy mag- 
netosztatikával foglalkozunk. Tekintve, ui. hogy 
a mágneses erővonalak a mágnes pólusaiból in
dulnak ki, a mágnesek szemléletes tárgyalása 
csakis a pólusok segítségével törtéhhet.

Eelmerült az a kérdés, hogy vajon „tudomá
nyos-e” mágneses pólusokról beszélni, nem kellene 
inkább kezdettől fogva hangsúlyozni, hogy a mág
neses pólusokat az Amper-féle áramokkal lehet 
helyettesíteni. Véleményem szerint azonban az 
Amper-féle áramok tényleges megértéséhez elő
ször a mágneses pólusokat kell tárgyalni.

Az áramok és a permanens mágnesek közötti 
kapcsolatot különben a következőképpen tehet
jük szemléletessé:

Egy hengermágnest fel lehet szeletelni, úgy 
mint egy szalámi rudat. Az egyes lapocskák mág
neses lamelláknak felelnek meg, amelyeknek mág
neses hatása épp olyan, mint a lamella peremét 
körülfolyó áram mágneses hatása. Ha a lamellá
kat összerakjuk, megkapjuk a hengermágnest, a la
mellát helyettesítő áramköröket pedig össze tud
juk kötni úgy, hogy szolenoidot alkossanak és 
így kiderül, hogy a szolenoid mágneses hatása 
azonos a mágneses henger hatásával. Ez az el
képzelés nemcsak szemléletes, hanem tudomásom 
szerint nagy szerepet játszott éppen az áramkörök 
és a mágnesek hatásai közötti összefüggés fel
fedezésében.

Eelmerül az a kérdés is, hogy a valódi elemi mág
nesek kis permanens mágnesek-e, vagy áramkörök. 
Ezzel kapcsolatban a következő megjegyzést 
lehet tenni. Egy valódi mágnesben a Weiss- 
féle zónák fontos szerepet játszanak mint kis 
mágneses dipólus-momentumokkal rendelkező zó
nák. Ha azonban továbbmegyünk és az egyes 
atomok mágneses momentumát vizsgáljuk, akkor 
kiderül, hogy egy atom mágneses momentumának 
közel fele konvekciós áramoktól származik, a másik 
fele pedig permanens mágnesesség jellegű. Anélkül, 
hogy itt részletekre kitérnénk, megjegyezzük, 
hogy a konvekciós köráram impulzusmomentum
mal rendelkezik, a permanens mágnes pedig nem. 
Az Einstein—de Haas kísérlet pontosan azt mu
tatja, hogy a mágnesezettség és az impulzusmo

mentum között összefüggés található. A meg
figyelt összefüggés arra utal, hogy ha egy mágneses 
momentum létrejön, akkor impulzusmomentum
változás következik be. Az impulzusmomentum
változás nagysága pedig akkora, mintha a mág
nesezettség fele köráramként jött volna létre.

Ezt a jelenséget legvilágosabban az elektron 
anomális mágneses momentuma tükrözi. (: lásd 
részletesebben Acta Physica Hungarica, 20, 233, 
1966.)

Mindebből arra következtethetünk, hogy a fel
fogás, miszerint „tudományosabb” a mágnesezett- 
séget az Amper-féle áramokkal magyarázni, mint 
permanens mágnesekkel, félreértésekre és elő
ítéletekre van alapozva. Egyébként 50 évvel 
ezelőtt ez a felfogás nagyon divatos volt.

Egy második eltérő nézőpont könyvünkben az, 
hogy elektrosztatikával kezdjük a tárgyalást és 
az áramot úgy vezetjük be, mint mozgó tölté
seket. Vannak olyan felfogások, hogy a tárgyalást 
az árammal és nem a statikus töltéssel kellene 
kezdeni. Ez utóbbi tárgyalási mód azonban még 
nagyobb nehézségekbe ütköznék mint a magneto- 
sztatika mellőzése.

Érvként azt szokásos hangoztatni, hogy a mai 
időkben a gyermekek jóval korábban találkoznak 
az árammal, mint a töltésekkel és ezért szemléletük
ből kiindulva az árammal és nem a töltéssel kell 
a tárgyalást megkezdeni. A fenti érvelést azonban 
hibásnak tartom. A természeti jelenségeknek van 
belső logikája és ha ezt erőszakkal figyelmen kívül 
hagyjuk, rendkívül komplikált magyarázatokra 
kényszerülünk.

Tehát visszatérve az áram és töltés kérdésére: 
hogy mi az áram azt csakis úgy tudjuk megmagya
rázni, ha megmondjuk, hogy egy áram mozgó 
töltésekből áll és ha ezt nem is mondjuk meg, 
akkor is indirekt módon mégiscsak ebből kell 
kiindulni. Elemeztem különben olyan tankönyvek 
magyarázatát, ahol a szerző az áramból és nem 
a töltésből kívánt kiindulni és legnagyobb meg
elégedésemre megállapítottam, hogy a szerző 
minden erőfeszítése ellenére végülis lábjegyzetben 
kényszerül elárulni, hogy az áram mozgó tölté
sekből áll. Ahelyett, hogy a lényeget mellék- 
mondatba, vagy lábjegyzetbe szorítanánk, sokkal 
hasznosabbnak tűnik ezen alapvető ténnyel kez
deni a tárgyalást.

Tárgyalásunkban, — és ez tökéletesen meg
felel Sommerfeld gondolatmenetének, — úgy 
vetjük fel a kérdést, hogy az elektromágneses 
mezőt az E  és B  vektormezők jellemzik és a D- 
nek és //-nak csak alárendelt szerepe van. Ha 
az elektromágneses mező az anyagra hat, akkor 
az anyag állapotát a polarizációkkal, tehát P  
és J-vel, valamint az anyagon keresztülfolyó i 
áramerősséggel lehet jellemezni.

A D-nek és a H -nak a bevezetését az anyag lo
gikus felépítése esetén szinte mellőzni lehetne, 
ezt csak azért nem tesszük, mert ezek a mennyi
ségek az irodalomban előfordulnak és nem akarjuk 
a tanítványokat abba a nehéz helyzetbe hozni,
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hogy ezekről a mennyiségekről ne szerezzenek 
tudomást.

Az elektromágneses sugárzás tárgyalásánál el 
kívánjuk kerülni azt a zavart, amely onnan szár
mazik, hogy egyes tankönyvekben az indukciós 
jelenségek és a sugárzási jelenségek közötti határ 
elmosódik.

Az indukciós jelenséget, az áramok mágneses 
hatását arra vezetjük vissza, hogy egy elektromos 
töltés, vagy mágneses pólus a sebességével ará
nyos mezőt hoz létre. E mezőnek jellemzője, 
hogy a térerősség a távolság négyzetével csökken.

A fentiektől független jelenség az, hogy egy 
gyorsuló töltés (vagy egy gyorsuló mágnes), a 
gyorsulással arányos mezőt hoz létre. Ez utóbbi 
mezőben a térerősség a távolsággal lineárisan 
csökken. A gyorsulással arányos mező a sugárzási 
mező és minthogy az utóbbi lassabban csökken 
a távolsággal mint a sebességgel arányos stacio
nárius mezők, a mozgó töltés mezőjét két részre 
lehet bontani: a töltés, vagy mágnes közvetlen
közelében az — -es tagok a jelentősek, és itt ural-r'i
kodnak a stacionér mezők, nagyobb távolságban
viszont az — -es tagok vannak túlsúlyban, ezek

r
írják le a sugárzási mezőt.

E két jelenség közötti különbséget úgy is 
beláthatjuk, hogy a stacionér folyamatok elektro
mos térerőssége

771 eV
A stac. ~  ~  >cr*

míg a sugárzási mező elektromos térerőssége

ahol v a forrás sebességét, az a pedig a gyorsu
lását jelenti.

Tárgyalási módunkban például világosan ki
tűnik a sokhelyütt nehézséget okozó különbség 
a transzformátor és a rádióadó között. E két 
készülék működése más és más jelenségen alapul 
és nagyon helytelen a szemléletesség kedvéért 
a kettőt összekeverni.

VI.
Végül még külön is szeretnék kitérni az egy

ségrendszerek kérdésére, amely az utóbbi idő
ben — igen helytelenül — túlzottan előtérbe 
került. Az egységrendszer szigorú meghatározása, 
véleményem szerint, a gondolkodás nélküli mani
pulációt segíti elő és olyan káros eredményekre 
vezet, mint amilyenekről a példamegoldásokkal 
kapcsolatban már szó esett. Nem tartom hasznos 
tevékenységnek, hogy világszerte kongresszusok 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel és időnként új 
határozatokkal boldogítják az embereket. Ebben 
a kérdésben egy a „Vicinális dugóhúzó”-ban 
nemrég megjelent cikkel értek egyet és örülök, 
hogy itt alkalmam van egyetértésemet kifejezni.

Kezdettől fogva meg kellene értetni, hogy a 
világban fizikai mennyiségekkel találkozunk és 
ezeket a fizikai mennyiségeket mérőszámokkal 
írjuk le. A mérőszám csak arra szolgál, hogy tük
rözi a fizikai valóságot és hiszem, hogy ha nem 
rontjuk el a tanulók gondolkodásmódját, ezt az 
álláspontot könnyen meg tudjuk értetni. Magam
nak iskolai éveimben sokszor nehézséget okozott, 
hogy ha átszámítottam egy hossz mérőszámát 
méterről centiméterre, akkor vajon szorozni, 
vagy osztani kell-e százzal, hiszen a centiméter 
kisebb mint a méter és így kézenfekvő a tévedés, 
hogy ha méterről centiméterre számítunk át, 
akkor százzal osztunk, ahelyett, hogy szoroztunk 
volna. Ez a csodálatos tévedés sokszor előfordul 
és ez annak a jele, hogy hagyjuk magunkat meg
bűvölni a centimétertől, vagy a métertől és el
felejtjük, hogy valójában egy fizikai mennyi
séget akarunk mérni.

Valójában minden mérés abból áll, hogy össze
hasonlítjuk a mérendő mennyiséget az egységgel 
és kipróbáljuk, hogy hány darab egység egyenlő 
a mérendő mennyiséggel. így a mérőszám való
ban dimenzió nélküli szám, dimenzióval csak az 
egység rendelkezik.

Ami a dimenziót illeti, azt kell mondanunk, 
hogy mindenfajta fizikai mennyiség különböző 
dimenziójú. A fizikában elterjedt szokás azonban, 
hogy különböző mennyiségeket felbontunk hossz
ra, időre és tömegre. Ez tisztán konvenció, amely 
különben Newton idejéből származik és nagyon 
illeszkedik a Newton-féle törvények szabatos 
megfogalmaz ásához.

Valóban, mindenféle mennyiség más minőség
gel rendelkezik és így más dimenziójú. Ezt talán 
legvilágosabban az elektromos áramerősség eseté
ben lehet szemléltetni.

Az elektromos áramnak kétféle • fizikai hatása 
van. Az áram egyrészt feltölt egy kondenzátort. 
A töltést úgy észlelhetjük, hogy a kondenzátor le
mezek között Coulomb vonzás jön létre. Az áram
nak ettől független másik hatása az, hogy mágneses 
mezőt hoz létre és így egy áram a közelében el
helyezett mágneses pólusokra erőhatást gyako
rol.

Az áramerősségnek mértékszámát meg tudjuk 
adni, akármelyik hatásából indulunk is ki az 
áramnak. A fentieknek megfelelően egyrészt azt 
mondhatjuk, hogy az egységáram az, amely 
egységidő alatt egységtöltést hordoz. így az 
áramerősség dimenziójaként azt kapjuk, hogy

vagyis egy áram mérőszámát úgy kapjuk meg, 
hogy a töltés mértékét az időmértékkel elosztjuk.

Ha azonban az áramerősséget mágneses hatá
son keresztül mérjük meg, akkor azt kapjuk, hogy
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vagyis az így nyert mérőszám a töltés osztva 
hosszal.

Mi az „igazi” dimenziója az áramnak? Erre 
a válasz csak az lehet, hogy az áramnak áram
dimenziója van, viszont az áramerősséget külön
böző módon lehet numerikusán meghatározni.

VII.
A tananyag tárgyalása során egyáltalán nem 

foglaltunk állást abban a kérdésben, hogy cél
szerűbb-e a CGS rendszert, vagy MKSA rendszert 
használni. Véleményem szerint — és ezt a véle
ményt kívánjuk könyvünkben tükrözni, — a rend
szer választása tökéletesen másodrendű kérdés, 
és a helyesen értelmezett törvények alkalmazása 
a fizikai jelenségekre, független attól, hogy ezt 
milyen rendszerben csináljuk.

Mégiscsak fontos azonban az, hogy a tanulók 
valamilyen rendszerben tudjanak példákat ki
dolgozni. A másik végletbe esnénk tehát, ha azt 
mondanánk, hogy az egységek egyáltalában nem 
fontosak és azt érnénk el vele, hogy a tanulók 
nem találnák meg a feladatok numerikus megol
dásának módszereit.

Könyvünkben a természet alaptörvényeit leg
egyszerűbb formájukban igyekszünk leírni, a mi 
kifejezéseink szerint összeegyeztetett egységek
ben. Tehát például a Coulomb-törvényt így 
írhatjuk fel:

A MŰSZAKI EGYETEMI MÉRNÖK-FIZIKUS 
KÉPZÉSRŐL

Kern árt hangsúlyozni, hogy Magyarországon a 
műszaki egyetemeken mérnök-fizikus képzés 
nincs, az előadás tehát nem valamilyen képzési 
forma ismertetése. Nem is tartalmaz semmiféle 
hivatalos fórum által tervezett intézkedést, mind
össze egy magánember elképzelését.

Sok külföldi országban régóta képeznek mér
nök-fizikusokat (Németországban már negyven év 
óta). A Szovjetunió nagyobb egyetemein külön 
karok szolgálják ezt a célkitűzést, de van több 
kizárólag a műszaki fizikára specializált szovjet 
egyetem is.

Hazánkban viszont fizikusokat a tudomány- 
egyetem, elsősorban az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Természettudományi Kara képez. Ennek 
történelmi okai vannak, ugyanis, amikor felsza
badulás után az önálló fizikusképzés hazánkban 
napirendre került, a műegyetem korábbi elmara
dása miatt még alapvetőbb szervezési problémák
kal viaskodott, hiszen villamosmérnöki karát is 
csak 1948-ban állította fel.

Ha most azt vizsgáljuk, van-e értelme annak, 
hogy fizikusképzést honosítsunk meg a Műszaki

Az 1969. évi fizikus vándorgyűlésen tartott előadás 
összefoglalása
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A törvény efajta felírása — ezt különösen hang
súlyozni kívánjuk — nem jelenti a CGS rendszert, 
hanem, hogy a három fajta fizikai mennyiség 
egységei — erőegység, töltésegység és távolság
egység — között egy egyeztetést kell végrehajtani. 
Könyvünkben a törvények egyszerű formája 
után, gyakorlati használatra a formulákat prak
tikus egységekben is megadjuk. Például a Cou- 
lomb-törvénynél felírjuk az

F  = K  M 2y 2

összefüggést is és megadjuk K  numerikus érté
két abban az esetben, ha például a töltés coulomb- 
ban, a távolság méterben és az erő newtonban 
van kifejezve.

Egynéhány ilyen használati utasítás segítsé
gével megadjuk a kulcsot ahhoz, hogy gyakorlati 
példák megoldásában hogyan kell eljárni. így 
egyrészt a gyakorlati alkalmazás lehetősége is 
áttekinthetővé, világossá válik, másrészt pedig 
a jelenségek elméletét is tisztán tudjuk megfogal
mazni és elkerüljük azt a komplikációt, amiket 
a különböző, a gyakorlatban használatos kon
vencionális szorzók bevezetése jelent.

Valkó Iván Péter
Budapesti Műszaki Egyetem

Egyetemen, illetve a műszaki egyetemek vala
melyikén, egyáltalában nem gondolunk a tudo
mányegyetemi képzés megszüntetésére. Nem me
rül fel azonban olyan gondolat sem, hogy a jelen
legi megoldásban a népgazdaság és tudományos 
kutatás által igényelt létszámokhoz képest szűk 
lenne a TTK kapacitása.

Inkább azt kell vizsgálnunk, hogy mennyiben 
lenne más, önálló profilja a műegyetemet végzett 
mérnök-fizikusnak és mennyire lenne szükség erre a 
profilra.

Figyelembe kell vennünk, hogy Közép-Euró- 
pában a tudományegyetem és a műszaki egye
tem szervezeti felépítésében hasonló, de hagyo
mányaiban és szellemiségében eltérő oktatási 
intézmény. Talán megbocsátható igazságtalanság, 
ha ezeket a különbségeket most a tömörség kedvé
ért túlzó módon a karikatúra tollával vázoljuk 
fel.

A mi szempontunkból a tudományegyetem 
régi hagyományait a bölcsészkar testesíti meg, 
melynek ideálja egykor a szabad bölcsész volt 
(tudós, savant, Gelehrter). I tt  a felhalmozott 
tudás értékelésében annak hasznossága, alkalmaz
hatósága vagy éppenséggel az alkalmazás gazda
sági jelentősége nem volt elsőrendű szempont.
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Az alkotás fogalma itt az „új’’-hoz kötődik és az 
„eredeti publikáció” fogalma mágikus jelentőségre 
tesz szert.

A Műegyetem hagyományait a gépészkar teste
sítette meg; ez olyan technikai ágat képvisel, 
amelyben az elmúlt évszázad nyugodt ütemű 
haladást jelentett. I tt  a hallgatók zöme arra 
készült fel, hogy egy adott technológiát alkalmaz
zon a termelésben adott tulajdonságú nyers
anyagok felhasználásával, és maga az alkotás az 
alkalmazásokban nyilvánul meg.

Ma már természetesen mindkét egyetem sokban 
levetette a hagyományok bilincseit és a két szél
sőséges pólusról elmozdulva kissé közeledett egy
más felé. így a TTK fizikusképzése, ma már bősé
gesen tárgyalja az alkalmazásokat is: a kísérleti 
fizika tanszéke kitűnő kapcsolatokat ápol az ipar
ral. Ma is fennáll azonban, hogy az ifjú fiziku
sokra nagyobb vonzást gyakorol az elmélet; de a 
kísérletező hajlamúak is inkább a kutatóintéze
tekbe tódulnak.

Az oktatási reform sokat változtatott a mérnök- 
képzésen is. Növekedett az alaptárgyak: mate
matika, kémia, fizika súlya, sőt a villamosmérnöki 
karon olyan ágazat is alakult (vákuum-félvezető 
ágazat), amelynek tematikája foglalkozik a szi
lárdtest fizika új eredményeinek felhasználásával 
is. Ha azonban ennek alapján megvizsgáljuk 
azt hogy a kétféle szakember milyen feladatokat 
képes ellátni, nemcsak azt látjuk hogy még mindig 
jókora különbség van köztük, hanem azt is, hogy 
elkelne kettejük között egy harmadik fajta, aki 
mindkettővel jól szót ért és kooperálni képes.

A TTK fizikusképzés koncepciója igen helyesen 
a fizika egészében nyújt jó alaptudást és az utolsó 
évekre koncentrálja — választható tárgyak segít
ségével — az egyes szakterületek felé való orien
tálódást. Ez a jó általános tudás azért fontos, 
mert a fizikus nemcsak az alapkutató intézetben, 
hanem az iparban is sokszor kerülhet szembe 
olyan feladattal, amely a fizika különböző terü
leteire terjed ki. Például módszert kell találnunk 
egy félvezető felület minősítésére és máris nyakig 
merültünk egy optikai problémába; anyagvizsgá
lattal foglalkozunk és kiderül, hogy meg sem 
tudunk moccanni széleskörű akusztikai ismeretek 
nélkül, stb.

A mérnökök képzése viszont a világ minden 
műegyetemén az első évtől szakosított és a mér
nöki feladatok zömének jellegét tekintve ez az elv 
kétségtelenül helyes is. A szakterületek elhatárolása 
azonban inkább a hagyományoknak, mint a tech
nika mai szükségleteinek felel meg.

Leginkább áll ez a legdinamikusabban fejlődő 
területen, az elektronikában, amelyet azért is 
választhatunk példának, mert egyébként is leg
több a kapcsolata a fizikusok munkaterületé
vel.

Korábban az elektronikus mérnök munkájának 
gerince az áramkörök szerkesztése volt. Kisebb 
részben foglalkoztak az áramkörökből felépített 
bonyolult rendszerekkel. Az áramkörök építő
elemeinek működését modellek segítségével jelle
mezték, amelyek az elemek fő tulajdonságait 
visszaadták, anélkül, hogy a belső fizikai folya
matokról helyes képet adtak volna. Ha pedig a 
fizikusok által felfedezett új elvek alapján újszerű 
elektronikus építő elemek születtek meg, mindig 
ki lehetett várni az időt, amíg egyrészt ezek való
ban gyártásra kerültek, másrészt elméletük modellé 
egyszerűsödött.

Más azonban a helyzet a ma és különösen a 
holnap elektronikájában. A tervezési munkála
tokban az elektronikus nagyberendezések növekvő 
súlyára való tekintettel előrenyomul a rendszer- 
technika. Az újabb építőelemek jellegzetessége 
az, hogy bennük az elektronikus funkció nem vá
lasztható szét a belső fizikai folyamatoktól. Az 
egyszerű modellek kialakítását megnehezíti, hogy 
a másodlagos jelenségek szinte egyenrangúak 
bennük a primer jelenségekkel. Végül pedig a 
tudományos kutatás felgyorsulása és a befektetett 
tőke gyorsabb visszatérülése miatt nincsen stati
kus állapot, hanem a konstrukció fejlődésével 
egyforma tempóban kerülnek előtérbe mindig 
újabb elvek gyakorlati alkalmazásai az építőele
mekben.

Különösen a mikroelektronika előretörése ad 
erre igen jó példát. (A mikroelektronika technoló
giájának és jelentőségének rövid ismertetése a 
Fizikai Szemle 1969. 6. számában található.) 
Az elektronikus információ feldolgozásának azon
ban sok más, ma még kevésbé felderített területe 
is van, amely szorosan kapcsolódik új fizikai ered-
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menyekhez, illetve problémákhoz. (Pl. a holo
gráfia.)

Egyéni véleményem szerint tehát a jövőben 
két fajta elektronikus mérnökre lesz szükség. Mind
kettőt a jelenleginél is nagyobb mértékben kell 
felkészíteni a tisztán tudományos módszerek 
alkalmazására, míg azonban a rendszer technikusnál 
különösen a modern matematikai módszerek lép
nek előtérbe (pl. optimalizálás) addig a fizikai 
elektronika mérnökénél az anyag és az elektro
mágneses tér tulajdonságainak fizikai megala
pozása a döntő jelentőségű. Természetesen mindkét 
típusú mérnöknek kellően mély tájékozottsággal 
kell rendelkeznie a másik területén is; az áram
köri elektronika pedig olyan terület amely mindkét 
képzésben egyaránt jelentős.

Ebben az elképzelésben tehát a mérnök-fizi
kus nem fizika-karon képzett all-round mérnök, 
aki alapos általános fizikai képzettségét általános 
műszaki és gazdasági ismeretekkel egészíti ki, 
hanem olyan szakember, aki egy széles, de körül
határolt területen rendelkezik teljes mérnöki felké
szültséggel és ezen területen elmélyedt fizikai (és 
egyéb természettudományos) ismeretekkel. Néze
tem szerint az egyes szakterületeken eltérő súly- 
lyal vagy sürgősséggel jelentkezhet ez az igény; 
az elektronika területén már szükségesnek és 
igen időszerűnek tartom.

A kérdéssel minden hivatalos megbízatás nélkül 
foglalkozó kisszámú gárda az új szak programjára 
és tanmenetére is javaslatot készített elő. E tan
menet részletes ismertetése itt nem lenne indokolt, 
csupán megjegyezzük, hogy ebben arra töreked
tünk, hogy a matematika, a kémiával és fizikával 
kapcsolatos tárgyak csoportja, a villamos és elek
tronikai tárgyak csoportja, valamint a szoro
sabb értelemben vett műszaki jellegű tárgyak 
terjedelme egymással kiegyensúlyozott arányban 
álljon és a jelenleginél több legyen a lehetőség az 
egyéni érdeklődést kielégítő választható tárgyak 
felvételére.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a tudományos 
forradalom korában a fizika-oktatás és fizikus 
képzés előtt nemcsak tartalmi, szakosítási és 
módszertani problémák állnak, hanem egyéb 
nevelési kérdések is, amelyek nem tartoznak ennek 
az előadásnak a tárgykörébe. Legyen szabad 
mégis ezek közül egy, viszonylag kevésbé tár
gyalt, de lényeges részletkérdést kiemelni. Ez a 
közös munkára (kooperációra) való nevelés. Ez a 
szempont egyetemeinken egy félreértés folytán 
szorult háttérbe. Természetesen ugyanis a szá
monkérésben az egyéni teljesítményt akarjuk elbí
rálni — sajnos azonban ebből szándékunk ellenére 
az adódott, hogy mindenütt csak egyéni teljesít
ményeket követelünk meg és a hallgatókat indi
vidualizmusra neveljük. Világos pedig az, hogy 
ma és még inkább holnap a műszaki tudományos 
feladatok nagyrésze annyira komplex, hogy azokat 
csak vegyészek, technológusok, rendszertechni
kusok és fizikusok szoros kooperációja oldhatja 
meg. Ehhez pedig az egyetemnek kell emberi maga
tartás és közös nyelv szempontjából felkészítést adni.
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A FÚZIÓS ENERGIATERMELÉS KILÁTÁSAIRÓL

Ma már közhelyként hat az az állítás, hogy a 
műszaki és a természettudományok a századfor
duló óta olyan rohamos fejlődésen mentek keresz
tül, amilyenre a tudomány korábbi történetében 
aligha találunk példát. Hatalmas csillagászati 
távcsövek segítségével észlelni tudunk több milli
árd fényév, vagyis több milliárdszor millió kilo
méter távolságban levő csillagrendszereket, ame
lyeknek szemünkbe jutó fénye több milliárd éve 
indult útjára.

Bonaparte tábornok 1789. július 21-én a pira
misok lábánál, a szikrázó sivatagi napsütésben, 
mielőtt csapatait a mamelukok ellen harcba 
vezette, — állítólag — a következő szavakkal 
kezdte buzdító beszédét: „K atonák! Kegy ven 
évszázad néz le rátok !”

Negyven évszázad! Amikor a ma csillagásza 
távcsőbe néz, évmilliárdos múltba tekint visz- 
sza.

Emberkéz-alkotta automata laboratóriumok 
keringenek több miihó kilométer távolságban a 
Földtől, és az első úttörők személyesen is meg
jelentek a földi légkör és világtér határán. A 
Verne-regények hősei kiléptek a fantasztikum 
birodalmából s fantáziánkat megszégyenítve a 
realitás talajára léptek.

Alkalmas műszerek segítségével kitapogathatjuk 
a parányi atom belsejét, s megismertük az itt 
lejátszódó jelenségek törvényeit. Megvalósult az 
alkimisták álma: az elemeket céljainknak meg
felelően átalakítjuk.

A rádió, a televízió, a félvezetők és tranzisz
torok egyre szélesebbkörű felhasználása, a radio
aktív nyomjelzők alkalmazása a bányászatban, 
kohászatban, biológiában, az atomenergia sza
bályozott felszabadítása az atomreaktorokban, 
— mind megannyi bizonyítéka annak, hogy a 
tegnap fizikai kutatásának eredményei a ma 
műszaki gyakorlatának vetik meg alapját. Így 
válik szemünk előtt a tudomány közvetlen termelő 
erővé.

Ha mai természettudományos ismereteinket 
összevetjük az akárcsak ezer évvel ezelőtt élt 
népek primitív természetszemléletével, csodálat
tal adózunk az emberi elme alkotóképességének, 
rendületlenül hiszünk a haladás határtalan lehe
tőségében és hajlandók vagyunk hinni az ókor 
tudósának: „Sok csodálatos van a világon, de az 
embernél semmi sincs csodálatosabb.”

Ma, amikor minden iskolásgyerek úgy beszél 
az atomról, mint régi ismerőséről, alig tudjuk 
elképzelni, hogy még száz évvel ezelőtt is micsoda 
ellenszenvvel, sőt megvetéssel kellett számolnia 
annak, aki meggyőződéssel hirdetni merte az 
atomok valóságos létezését. Alig akarunk hinni 
a szemünknek, amikor Maxwellnek, a múlt század 
lángeszű tudósának könyvében azt olvassuk, 
hogy az atomok létezésének feltételezését csupán
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ideiglenes munkahipotézisnek kell tekinteni, ame
lyet a magasabbfokú tudományos megismerés 
okvetlenül feleslegessé fog tenni.

A századfordulón ez a felfogás azonban már a 
múlté. Az atomisztikus világkép legmakacsabb 
ellenzőit is meghátrálásra kényszerítette a tudo
mányos tapasztalat meggyőző ereje. Századunk 
elején már a természettudósok nagy többsége 
meggyőződéssel vallja, hogy a gázok által kisugár
zott fény színképében talált törvényszerűségeknek 
szoros összefüggésben kell lenniük az atom belse
jében lejátszódó jelenségekkel, az atom belső 
szerkezetével. Csupán alkalmas „mikroszkópot” 
kell találni, amellyel beleláthatunk az atom belse
jébe, alkalmas eszközt kell találni, amellyel 
kitapogathatjuk a milliméter milliomodrészénél 
is kisebb méretű, parányi atom belső szerkeze
tét.

A pozsonyi születésű Lénárd Fülöp a nem sokkal 
előbb felfedezett elektronokban vélte a megfelelő 
eszközt megtalálni. Elektromos térrel felgyorsí
tott elektronokat bocsátott át leheletvékony 
fémlemezen és eltérésükből igyekezett az atom 
szerkezetére következtetni. Tudjuk: sikertelenül. 
Rutherford, a manchesteri egyetem professzora 
szerencsésebb kézzel nyúlt a problémához. Az 
atomokat az elektronoknál csaknem nyolcezer
szer nagyobb tömegű elektromos részecskékkel, 
a radioaktív bomláskor felszabaduló alfarészekkel 
bombázta. Rutherford elgondolásának szellemes
sége, a kivitel precizitása már önmagában is 
csodálatra méltó. A nagy tudós azonban nem 
elégedett meg a kísérleti eredmények egyszerű 
leírásával, hanem elméletileg is értelmezte őket. 
így jutott arra a következtetésre, amely ma 
Rutherford-féle atommodel cím alatt minden 
iskolai fizikakönyvben megtalálható. Eszerint az 
atom parányi naprendszerhez hasonlítható, amely
ben a Napot egy pozitív elektromos töltésű mag, 
a bolygókat pedig a mag körül keringő elektonok 
helyettesítik. Rutherford ezzel az elgondolásával 
nemcsak az atomelmélet fejlődésének a megindí
tója lett, hanem az atommag létezésének feltétele
zésével az atommag fizikájának is lerakta első 
alappillérét. Milyen elszomorító, hogy harminc
négy évvel később ez az atommag Hirosimában 
oly katasztrofális módon mutatkozott be a meg
döbbent világ e lő tt!

Térjünk azonban vissza a század elejére, mert 
egy svájci szabadalmi hivatal egyszerű tiszt
viselőjének dolgozószobájában világraszóló fel
fedezés születik. A hivatalnokot Albert Einstein
nek hívják. Felfedezése így hangzik: Minden 
anyag egy kilogrammja huszonötmilliárd kilo
wattóra energiát, tehát tizenkét és fél milliárd 
forint értékű energiát hordoz.

Az emberiség éppen energiagondokkal küzd. 
A szakemberek becslése szerint a Föld kémiai 
energiatartaléka — a szén, kőolaj, gáz és vízi 
energia — legfeljebb néhány száz évig fedezheti
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az emberiség növekvő energiaszükségletét. Új 
energiafajták feltárására és hasznosítására van 
szükség. Meg kell találni a módot, hogy az Ein- 
stein-megjósolta, elképzelhetetlen mennyiségű 
energiának legalább egy hányadát hasznosítani 
tudjuk. A kutatók kezdettől fogva sejtik, hogy az 
einsteini energia raktára az atommag. Alkalmas 
eszközt kell találni a kincset rejtő páncélszekrény 
feltörésére.

A pozitív töltésű atommagot azonban taszító 
elektromos fal veszi körül, amely gátolja más 
atommagok, pozitív elektromos lövedékek behato
lását a magba. 1932-ig nincs meg az eszköz a 
magenergia felszabadítására. Ekkor azonban az 
elektromosan semleges neutronban megtaláljuk 
azt a részecskét, amely akadálytalanul áthatolhat 
az atommagot körülvevő, taszító elektromos falon. 
Néhány évvel később a lehetőség valósággá válik. 
1939-ben felfedezik a neutron-kiváltotta mag
hasadást, amelynek során a kémiai energiák 
milliószorosa válik szabaddá. Három évvel később, 
1942-ben a chicagói egyetem udvarán működni 
kezd az első atomreaktor, amelyben a magenergia 
már makroszkopikus méretekben szabadul fel.

Az emberiséget ebben az időben a háború 
démona tartja rettegésben. A közvélemény keveset 
hall, még kevesebbet tud az atomenergiáról. 
A nagy tömegek előtt 1945-ben borzalmas módon 
lép színre: százezer ember esik áldozatául.

A második világháború után a kutatók figyelme 
ismét az atomenergia békés felhasználása felé 
fordul. Az eredmény nem marad el. Amerikában 
és a Szovjetunióban az ötvenes évek elején már 
elektromos áramot szolgáltatnak az első atom
erőművek. Ezeket az atomerőműveket a Szovjet
unióban, az Egyesült Államokban, majd más 
országokban további, olyan atomreaktorok üzembe 
helyezése követi, amelyek már egyenként sok 
millió wattos teljesítménnyel dolgoznak. Műkö
désük fizikai és műszaki problémáit megoldották; 
üzemeltetésük teljesen biztonságos. Angliában 
olyan tervet dolgoznak ki, amely szerint néhány 
évtized múlva energiaszükségletük nagy részét 
atomenergiából fedezik. Ezt a tervet azonban 
hamarosan elvetik. Nem fizikai, vagy műszaki, 
hanem elsősorban gazdasági okok miatt.

Az urán, a reaktorok üzemanyaga meglehetősen 
drága. Viszonylagos ritkasága, felhígultsága a kőze
tekben, dúsítása, az atommáglyához szükséges 
nagyfokú tisztítása lényegesen megdrágítja az 
uránreaktorokban termelt energiát.

Lehet-e atomerőművekkel olcsóbban elektro
mos energiát termelni, mint szénnel, kőolajjal 
vagy vízi erőművekkel? Versenyezhet-e az atom
energia az ipar hagyományos energiaforrásaival? 
Ezekre a kérdésekre ma még nem adhatunk 
határozottan igenlő választ. Nem kétséges azon
ban, hogy az atomtechnika további fejlődésével 
az atomenergia termelése olcsóbbá válik és az 
atomreaktorok kiszorítják a hagyományos erő
műveket.

Az uránreaktorok további hátrányos tulajdon
sága, hogy működésük közben elég nagy mennyi

ségű, a szervezetre ártalmas, radioaktív sugárzó 
anyag, ún. radioaktív salak-anyag termelődik. 
Ha pl. az Amerikai Egyesült Államok összes 
energiaszükségletét uránreaktorból fedezné, akkor 
R. Post amerikai fizikus számításai szerint — he
tenként annyi radioaktív anyag keletkeznék, 
mint 4500 atombomba robbanásakor. Az urán
reaktorokban termelődő radioaktív anyag bizton
ságos tárolása, „eltemetése” jelentősen megdrá
gítja az uránreaktorok energiatermelését. Többek 
között azért merült fel még 1945-ben az a gondo
lat, hogy a nehéz atommagok hasítása — fissziója
— helyett a könnyű atommagok egyesülésekor 
fúziójakor — felszabaduló magenergiát haszno
sítsuk. Ez a fúziós folyamat két szempontból is 
előnyös: lejátszódásakor a végtermék nem radio
aktív, tehát a fúziós reaktorban nem termelődnék 
nagy mennyiségű radioaktív salak-anyag; más
részt a fúziós reaktor üzemanyaga, a deutérium 
szinte korlátlan mennyiségben található a Földön. 
Noha a természetes víznek csak 0,02 %-a deuté- 
riumdioxid, egy köbkilométer tengervíz deutérium
tartalmából nyert magenergia kb. ezer évig fedezni 
tudná pl. a Szovjetunió energiaszükségletét!

A könnyű atommagok egyesülése, fúziója azon
ban csak akkor következik be, ha a pozitív töl
tésű atommagok — egymás kölcsönös elektromos 
taszító hatását legyőzve — kb. egybilliomod 
centiméternyire jutnak egymáshoz. Ezért igen 
nagy sebességre kell ezeket az atommagokat fel
gyorsítani és egymással bombázni őket. Energe
tikai megfontolásokkal belátható, hogy az egyes 
atommagok felgyorsítása gyorsító berendezésekkel 
magfúzió létrehozása céljából nem gazdaságos. 
Egyetlen mód látszik célravezetőnek: a szó szerint 
értelmezett begyújtás; a fúziós reaktor üzemanya
gát több száz millió fokos hőmérsékletre fel kell 
hevíteni, hogy egyes atommagjainak mozgási 
energiája elegendő legyen a kölcsönös taszító 
elektromos fal átszakításához. A kutatók többsége 
maga is kételkedik abban, hogy ilyen magas 
hőmérséklet a Földön előállítható, tehát, hogy a 
magegyesülési folyamat makroszkopikus méretek
ben megvalósítható. 1951-ben azonban a hidrogén
bomba robbanása meggyőzte a kételkedőket. A 
valószínűtlen folyamat, amelynek a megvalósít
hatóságában kevesen hittek, végbe ment. Az 
uránbomba robbanásakor keletkező magas hőmér
séklet elegendő a fúziós láncreakció megindításá
hoz. Az ember lehozta a Földre a csillagok izzá
sát; makroszkopikus mennyiségben előidézte a 
hidrogénmagok egyesülését.

A nagy probléma azonban mindmáig megoldat
lan maradt: miként lehet a magegyesülési folya
matot megszelídíteni, lelassítani? Az ezzel kap
csolatos megoldandó technikai problémák súlyo
sak. A deutériumot tartalmazó üzemanyagot
— nem uránbombával, hanem szabályozhatóan — 
több száz millió fokos hőmérsékletre kell felheví
teni és a fúziós láncreakció során keletkező ener
giát úgy kell elvezetni, hogy az üzemanyag ne 
hűljön le néhányszor száz miihó fokos hőmérséklet 
alá. Az ilyen magas hőmérsékletű ionizált gázt,
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az ún. plazmát azonban nem zárhatjuk közön
séges edénybe, hiszen ilyen hőmérsékleten minden 
atomos anyag elpárolog. A kutatók azonban már 
megtalálták azt az „edényt”, amelyben a fúziós 
reaktor magas hőmérsékletű üzemanyaga együtt 
tartható: mágneses palack a neve. A mágneses 
tér ugyanis erőt gyakorol a benne mozgó, elektro
mos részecskékre. Megfelelő mágneses tér alkal
mazásával megakadályozhatjuk a magas hőmér
sékletű, ionizált gáz részecskéinek kiszökését a 
reaktortérből.

Súlyos problémák várnak még ezen a területen 
megoldásra. Az eddigi elméleti és kísérleti ered
mények azonban biztatóak. Néhány évvel ezelőtt 
egy szovjet kutatócsoport negyven millió fokos, 
majd nem sokkal később egy amerikai kutató- 
csoport nyolcvan millió fokos hőmérsékletre heví
tette a hidrogéngázt. Igaz, a fúziós láncreakció 
beindításához szükséges néhány másodperchez 
viszonyítva elenyészően rövid ideig sikerült ezt a 
magas hőmérsékletet fenntartani.

*

Már a természetes radioaktivitás viszonylag 
nagy energiaszolgáltatása arra indította Ruther- 
fordot, hogy a radioaktív elemátalakulásban az 
ember szeme elől addig elrejtett, új energiaforrás 
megnyilvánulását lássa; olyan energiaforrásét, 
amely mellett eltörpül mindaz az energia, amelyet 
az ember eddig a maga hasznára tudott fordí
tani.

Manapság olyan új történelmi korba lépünk, 
amelyhez viszonyítva a múlt az emberiség őstör
ténetének tűnik csupán. Új történelem küszöbén 
állunk abban a teljesebb értelemben, hogy az 
ember egyre inkább úrrá lesz a természet erői 
fölött, egyre nagyobb mértékben ésszerűen és 
tudatosan irányíthatja sorsát.

Az oly sokszor megálmodott „boldog aranykor” 
megvalósításának ma már ismerjük a technikai 
feltételeit. A műszaki haladás legnagyobb kin
csét, az energiát szinte kimeríthetetlen bőségben 
tartalmazó, parányi páncélszekrény, az atommag 
kitárult. Átléptük az atomkor küszöbét. Alig húsz 
éve annak, hogy a chicagói egyetem udvarán a 
feszülten figyelő fizikusok előtt először végbement 
az önfenntartó láncreakció csodálatos folyamata. 
És alig több, mint tíz évvel ezelőtt helyezték 
üzembe Moszkva közelében a világ első atomerő
művét, amely ötezer kilowattos elektromos telje
sítményét az urán magenergiájából nyerte. Amikor 
pedig útjára indult az első atomenergiával működ
tetett tengeralattjáró, megkezdődött az atom
energia közvetlen felhasználása gépek hajtására. 
Ha még meggondoljuk, hogy az atomreaktorok 
üzemanyaga szinte kimeríthetetlen bőségben talál
ható a Földön, mindannyiunkat lenyűgöznek a 
szédületes perspektívák. Áz atomenergia egyszer 
s mindenkorra véget vet az emberiség energia
gondjainak, feleslegessé teszi a harcot az olajért, 
a szénért, a nyersanyagért. Az atommag meg
szüntethet minden hiányt, minden nélkülözést.

Egyetlen szép és nemes harcra lesz szükség: a 
természettel folytatott harcra a természet javai
ért. Ez a harc azonban csodálatos eredményekkel 
kecsegtet. A fantázia kimerülhet azoknak a lehe
tőségeknek a felsorolásában, amelyek a magenergia 
és magfizika alkalmazására és hasznosítására 
várnak.

A magenergia első makroszkopikus felszabadí
tását Soddy joggal nevezte második tűzgyújtás
nak, joggal hasonlította ahhoz a történelem előtti 
felfedezéshez, amikor ősünk megtanulta a tűz 
létrehozását és ezzel megkezdte a kémiai energiák 
birtokba vételét. Az atomkor emberét méltán 
nevezik modern Prométheusznak, aki a monda 
szerint ellopta a tüzet az istenek tűzhelyéről a 
sötét éjszakában botladozó, a hidegben didergő 
emberiség számára.

A tűz azonban nemcsak melegítésre, gyújtoga
tásra is használható. Korunk óriása, az atom nem a 
békés építés szolgálatában, hanem Hirosima és 
Nagaszaki lakóinak barbár elpusztításával lépett 
a történelem színpadára. Az 1951 májusának 
végén a Húsvét szigetek felett felragyogó, vakító 
fénygömb nem az emberi elme diadalát, liánéin a 
pusztítás erőinek félelmetes hatalmát hirdette. 
S vajon büszkék lehetünk-e arra, hogy ezen a 
májusi reggelen a Húsvét-szigetek felett több 
energia szabadult fel egyszerre, mint a második 
világháború alatt ledobott bombák összes rob
bantó energiája?

Mondják, hogy amikor Albert Einstein, az 
atombomba elvének egyik felismerője lehunyta 
szemét, egy csalódott ember szállt sírba. Már 
illúzióktól mentesen látta, hogy kiknek a kezébe 
került a tudományos megismerésből kovácsolt 
fegyver. A lelkiismeret válságát éli át annak a 
kutató csoportnak egy része is, amelyik közvetle
nül részt vett az atombomba megalkotásában. 
Amikor Parsons kapitány az atombombát szál
lító repülőgép fedélzetén beállította a bomba 
gyújtó szerkezetét, nemcsak a bombában kezdő
dött el a láncreakció, hanem a fizikusok lelkiisme
retében is. Ahogyan Oppenheimer, „az atombomba 
atyja” mondta: „A fizikusok átélték, mi a bűn”.

Elszomorító paradoxon! Korunk fizikusának 
lelkiismeretfurdalással kellett rádöbbennie, hogy 
az anyagszerkezet kutatásának előre haladása 
nemcsak a természettudományos kultúrát és a 
békés termelést forradalmasította, hanem a hadi- 
technikát is és ezáltal fontos tényezője lett szá
zadunk politikai történelmének. Pedig a XX. 
század tudományos eredményei, elsősorban az új 
energiaforrás felfedezésével, olyan lélegzetelállító 
lehetőségeket tárnak fel az emberiség előtt, ame
lyek messze meghaladják a múlt legmerészebb 
álmait is. Az emberiség jövő felemelkedésének e 
határtalan lehetőségei méltán válhatnának az 
optimizmus, a jövőbe vetett bizalom forrásává. 
A természettudományok által feltárt új lehetőségek 
azonban egyre súlyosabb aggodalmakkal, egyre 
inkább mélyülő pesszimizmussal párosulnak. Ez a 
pesszimizmus egyáltalán nem tekinthető alap
talannak. Az emberiség a termonukleáris energia
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felfedezésével olyan erő birtokába jutott, melynek 
háborús felhasználása minden kultúra és civili
záció pusztulásának, végső soron az emberiség 
öngyilkosságának lehet a forrása.

Ma a természettudomány a jövő döntő tényező
jévé vált. Gyakran írtak róla, mi vár az emberi
ségre, ha nem sikerül megakadályozni a tudomány 
alkalmazását romboló célokra. A legtöbb ember 
tudja, még ha igyekszik el is felejteni, milyen 
szörnyű pusztaságban találná magát az emberiség 
esetleg megmaradó része egy nukleáris háború 
után.

A kutatók nagyobb része világszerte megértette 
a helyzet kritikusságát. A Pugwash-konferenciá- 
kon Kelet és Nyugat, Észak és Dél békeszerető 
tudósai többször szorgalmazták az atomkor prob
lémáinak sürgős megoldását. Nyugat-német fizi
kusok egy csoportja néhány évvel ezelőtt nyilat
kozatban deklarálta, hogy nem vesz részt pusztító 
atomfegyverek előállítását és fejlesztését célzó 
kutatásokban.

Sajnos egyes kutatókat akkor is elbűvöl a 
tudományos munka, ha az a legrosszabb célt szol
gálja. Teller, a hidrogénbomba gyártásának meg
szállott szorgalmazója, a következő szavakkal 
igyekezett megnyugtatni kutatótársai lelkiisme
retét: „A tudós nem felelős a természet törvényei
ért. A tudomány egyetlen feladata, hogy megta
lálja a törvények hatásának módját. Nem a tudó
soknak kell eldönteniük, szükség van-e a felhasz
nálásra és hogy milyen legyen a felhasználás 
módja”. Ingatag érvelése nem győzte meg Oppen- 
heimert, az atombomba atyját, aki a hirosimai 
barbár pusztítás láttán felismerte, hogy a technika 
démonjai politikai urak parancsára közel hozták 
a földi pokol látomását. Oppenheimert letörte az 
általános katasztrófa felismerése, a felelősséget 
azonban nem hárította csupán a politikusokra, 
mint Teller, aki rákiáltott vonakodó munkatár
saira: „Vissza a laboratóriumokba!”

Alig lehet szégyenpír nélkül olvasni Tehernek 
cinikus sorait: „Az elmúlt századok tudományos, 
technológiai és általános fejlődésének gyors üteme 
igen fontos előfeltételen alapult: azon, hogy 
mindenre való tekintet nélkül következetesen fel
kutassunk mindent, amelyhez a nagyobb tudás és 
a tökéletesebb ügyesség juttathat. A nukleáris 
kísérleteket számos sajátos, politikai és katonai 
oknál fogva nem szabad abbahagyni. És van még 
egy általános ok: az ismeretlen felkutatásának a 
hagyománya” .

E sorok olvastán nincs jogunk csodálkozni 
Bertrand Russel keserű véleményén, amely sze
rint egy marsbéli biológus a Föld-bolygón te tt 
látogatásáról írott beszámolóját a következő 
fejezettel zárná: „A homo sapiens — miként a 
földi ember némi önhittséggel nevezi magát — a 
legérdekesebb, s egyben a legellenszenvesebb 
mindama állatfajok közül, amelyek a Föld
bolygót benépesítik.”

Az atomfegyverek előállítása ma már viszony
lag könnyű. Az atombomba szerkezetének elvi 
alapjait már 1945-ben ismerték, a gyártástechno

lógia részfeladatai közül is mind több válik nem
zetközileg tudottá. Tudományos-műszaki ered
mények nem maradhatnak sokáig egy ország 
titkai; megfelelő kutatógárda a közös alapról 
ugyanazokhoz az eredményekhez eljuthat. 1945- 
ben az USA kormánya abban reménykedett, 
hogy legalább húsz évig megőrizheti atommono
póliumát. Négy év sem telt bele, s 1949-ben a 
szovjet kormány bejelentette, hogy a hadsereget 
atombombákkal szerelték fel. A hidrogénbombát 
ugyanabban az évben állították elő a Szovjet
unióban és az Egyesült Államokban. Angliának 
1952 óta, Franciaországnak 1960 óta van atom
bombája.

Ha egy iparilag fejlett ország megteszi a szük
séges erőfeszítéseket, néhány év alatt elő tudja 
állítani az atomfegyverzetet. Az újabb atomprog
ramoknak kedvez az a tény, hogy időközben 
szerte a világon az eredetileg feltételezettnél jóval 
nagyobb uránkészletre bukkantak s ezáltal az 
atomfegyverek előállítása relatíve olcsóbbodott. 
Az a paradox helyzet állott elő, hogy az atom
fegyverkezés szószólói gazdaságossági okokra hi
vatkozhatnak érveik alátámasztásakor. Vélemé
nyüket első pillanatban igazolni látszik az a 
követelmény, hogy a fejlett ipari országoknak 
előbb-utóbb nukleáris iparral is kell rendelkez
niük s a nukleáris haditechnika fejlesztése a békés 
nukleáris ipar fejlődését is meggyorsítja.

A fegyverkezési verseny azonban rendeltetése 
ellen fordította az új energiát, megakadályozta 
nemzetközi felhasználását, nagymértékben leszű
kítette a nukleáris kutatási eredmények nemzet
közi cseréjét s az első felhasználás, a hirosimai 
tragédia óta mind végzetesebben kiélezte a nem
zetközi ellentéteket.

*

A múlt század végéig lényegesen egyszerűbb és 
lazább a tudomány és a technika, a fizika és az 
ipari termelés kapcsolata. A fizikai kutatások 
anyagi támogatása nem volt túl bőkezű, s így 
érthető, ha a jó kísérleti fizikus elsősorban ügyes 
kezű mesterember volt, aki hosszú, türelmes, 
fáradságos munkával maga készítette el berende
zéseit.

A múlt fizikusai ezen az áron nagy előnnyel 
rendelkeztek: Arcimovics szavaival élve: érezhető 
közelségben voltak a kutatás tárgyához. A legcso
dálatosabb munka, amelyet végeztek, csak a 
szakértők szűk körében váltott ki érdeklődést és 
esetleg elismerést. Ekkor még nem volt rá ok, 
hogy a fizikát különleges tudománynak tekintse 
a társadalom vagy az államhatalom. Némi túl
zással azt mondhatjuk, hogy a tudományos kuta
tás az egyetemi személyzet számára kellemes 
kikapcsolódást jelentett a pedagógiai munka 
után. Állami tudományos intézetek alig léteztek. 
Ez bizonyos mértékig érthető volt akkor, amikor 
a tudományos kutatásnak nem volt közvetlen és 
gyors hatása a technikára, a gazdasági és politikai 
életre. A múlt század végéig jobbára a technika 
vonta maga után a fizika fejlődését. Gondoljunk
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például arra, hogy Watt gőzgépe már régen műkö
dött, amikor Sady Carnot első lépéseit megtette 
a termodinamika elveinek a kidolgozására.

Századunkban a fizikai kutatások helyzete és 
szerepe gyökeresen megváltozott. A tudományos 
kutatások állapota, méretei, fejlődésük üteme 
fontos ismertetőjele egy állam hatalmának. A 
kutatásokban emberek tíz- és százezrei vesznek 
részt, a kísérletek költsége emelkedik, az egyes 
országok költségvetésében az erre fordított ösz- 
szeg jelentős helyet foglal el. Egyre világosabban 
látszik a fizikának gazdasági és haditechnikai 
jelentősége. A fizikában — éppen sajátosan új 
helyzeténél fogva — minden megváltozott: a 
problematikája, a gondolkodás pszichológiája, 
a kutatás jellege. Az utóbbi főleg azzal függ össze, 
hogy a saját készítésű, kézi műszerek helyét hatal
mas gyorsítók, reaktorok, műszerekkel zsúfolt 
űrhajók foglalták el. Az ilyen berendezések készí
tése már ipari probléma. A tudomány iparosítása 
a kísérleti kutatások új módszereihez vezetett. 
Az egyéni munka nagyrészt átadta helyét a kol
lektív kutatásnak. A munkában a rutin-elem 
nagyobb jelentőségű, mint régebben volt.

A fizikai kutatásokra fordított összegek foly
tonos növekedése a modern fizika gyakorlati és 
haditechnikai alkalmazhatóságának egyenes követ
kezménye. Talán nem túlzás, hogy a tudomány
ágak között a fizika, vagy a fizika is állami jelen
tőségűvé vált. Megőrizte szerepét a természet- 
tudományos világnézet formálásában s ugyanakkor 
az ipar, valamint a hadiipar sajátos ágazatává 
alakult át. A fizika mozgása évről évre gyorsul, 
s ugyanilyen ütemben gyorsul az új fizikai fel
fedezések gyakorlati és haditechnikai felhasz
nálása.

A természettudomány ezen újonnan szerzett 
fontossága miatt a kutatóra nagyobb felelősség 
hárul. Tudatosítania kell önmagában, hogy a 
fizikának része van a tudomány-teremtette új 
veszedelem létrejöttében. Meg kell magyaráznia, 
hogy ez a veszedelem az emberiség létét fenyegeti. 
De meg kell értetnie azt is, milyen sokat segíthet 
a tudomány az éhség, a szegénység, a nélkülözés 
elleni küzdelemben. Életfontosságú, hogy az embe
rek megértsék a természettudomány romboló és 
építő lehetőségeit. Csakis így alkalmazkodhatnak 
azután társadalmi struktúráink a természettudo
mányok által teremtett új környezethez, az emberi 
lét új feltételeihez, amelyeket a tudomány szinte 
napról napra megváltoztat. Fontos ez annál is 
inkább, mert az utóbbi időben ilyen problémák 
iránt csökken az emberek érdeklődése és felelősség- 
érzete. A kapitalista rádiókban olyan megnyugta
tásra szánt nyilatkozatok hangzanak el, hogy az 
emberek fokozatosan hozzászoktak az atomfegyve
rek jelenlétéhez, megtanulták velük az „együtt
élést” .

Az emberiségnek — fennmaradása érdekében -  
meg kell még tanulnia, hogyan éljen a természet-

tudományos forradalom által teremtett új világ
ban. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy 
életüket és az államvezetőknek, hogy nemzet
közi kapcsolataikat — a természettudományos 
kor elkerülhetetlen követelményeihez kell iga
zítaniuk.

1945 nyarán a Pentagon egyik tanácskozó ter
mében neves fizikusok egy csoportja gyűlt össze 
Stimpson amerikai hadügyminiszter elnökletével. 
A hadsereget Marshall tábornok és Groves tábor
nok képviselte. A tudósok között helyet foglaltak 
Oppenheimer, Fermi és Lawrence, a Los Alamos-i 
atomkísérleti csoportok vezetői. Stimpson had
ügyminiszter ezekkel a szavakkal nyitotta meg 
a tanácskozást: „Uraim ! Vállaikra nagy felelősség 
nehezedik. Olyan határozatot kell hoznunk, amely 
a civilizáció fordulópontja lehet . . . .  Feltehető, 
hogy az új fegyver folytán mindenkinél hatal
masabbak leszünk . . . Ezek szerint most a leg
fontosabb kérdés, hogyan ítélik meg a fegyver 
alkalmazását történelmi távlatban”.

A döntés megszületett. A lavina megindult. 
Korunk óriása, az atom kilépett a történelem 
színpadára s első bemutatkozása megdöbbentette 
a világot: Hirosima és Nagaszaki lakóit pillanatok 
alatt elpusztította a barbárság, amely a kutató 
elme eredményeit rombolásra használta fel.

Történelmi távlatban mérve csak nemrég lábal
tunk ki az ősi tudatlanság és a létért folytatott 
harc sok évszázados küzdelméből. A nagyobbik 
felét annak, amit tudunk, az utolsó tíz emberöltő 
alatt fedeztük fel. Sokan közülünk, a természet 
fölött nyert újdonsült hatalmuktól megittasulva, 
elteltek azzal a törekvéssel, hogy hatalmat szerez
zenek embertársaik felett. E lidércfény ugyanabba 
a mocsárba csalogat vissza, amelyből részben 
kifelé tartunk. Hiszem azonban, hogy az eddigi 
küzdelem nem emésztette fel minden energiánkat. 
Amit sikerült megtudnunk a világról, amelyben 
élünk, a hatalmas csillagködökről és a parányi 
atomokról, az felülmúl minden várakozást.

Tudjuk, hogy a tudomány veszélyes fegyver 
azok kezében, akik nem elég bölcsek ahhoz, hogy 
jóra használják. Hiszem azonban, hogy létezik 
olyan erő, van olyan bölcsesség, amely hatással 
van az események helyes alakulására. Bízom 
abban, hogy az emberiségnek, amely büszkén 
vallja magát a tudomány halhatatlanjai örökösé
nek, lesz ereje feledtetni unokáinkkal az atom
energia hirosimai bemutatkozását, s maradandó
nak az atomenergia áldása bizonyul.

A nagy emberek nemcsak arra tanítottak meg 
bennünket, mit kell elkerülnünk. Azt is megmu
tatták nekünk, hogy az ember a soha el nem múló 
nagyság világának a megalkotására is képes. 
Az ember erejéből mindenre futja. Ez a lehetőség 
teszi méltóvá az embert arra, hogy fennmaradjon 
a Földön. A világ békeszerető népeinek össze kell 
fogniok, nekünk magunknak is azon kell fáradoz
nunk, hogy így legyen.
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AZ ELSŐDLEGES KOZMIKUS SUGÁRZÁS TERMÉSZETE C. F. Powell

A tudománynak gyökerei vannak: kultúra, 
maradandó értékek, hagyományok és a tudomány 
története, melynek jelentősége sok kiváló fizikus 
szerint az, hogy érzékelteti velünk az új tudásért 
folytatott hosszú és szakadatlan kutatás távlatait 
és e kutatásban elfoglalt helyünket.

Önökhöz fordulva ma este, szeretném felvázolni 
a kozmikus sugárzás megismerésének fejlődését és 
szeretném megmutatni, milyen összefüggésben van 
ez az asztrofizika sok központi kérdésével, a Men- 
gyelejev-féle periodikus rendszer nagyon nehéz 
elemeinek létezésével és ezek előállításával.

Önök iránti felelősségemre gondolva, eszem
be jutottak Clark Maxwell mintegy száz év
vel ezelőtti sorai, amelyekben arról ír, hogy a 
különböző alkatú fizikusok hogyan reagálnak a 
tudományos problémákra:

„Néhány elme — írja — elégedettséggel tudja szem
lélni a tiszta mennyiségek szimbólumait, amelyek olyan 
alakban jelennek meg, amilyet csak a matematikusok 
tudnak kieszelni.

Vannak mások, akik nagyobb élvezetet találnak a 
geometriai formákban, amelyeket papírra rajzolnak, vagy 
maguk elé az üres térbe felépítenek.

Ismét mások csak akkor elégedettek, ha egész fizikai 
energiájukat egy elképzelt színhelyre tudják összponto
sítani. Ok megtanulják, hogy milyen sebességgel szá
guldanak a bolygók a térben és átélik a vidámság pom
pás érzését.

Kiszámítják, mekkora erővel vonzzák egymást az 
égitestek és érzik, amint saját izmaik erőlködve feszül
nek meg. Ilyen emberek számára a tömeg, energia, im
pulzus és hasonló szavak nem egyszerűen a tudomá
nyos kutatás absztrakt kifejezései; ezek erős szavak, 
amelyek felkavarják lelkűket, mint a gyermekkor em
lékei.

Mivel ilyen különböző alkatú egyének vannak, a tu
dományos igazság is különféle alakban jelentkezhet és 
egyformán tudományosnak tekinthető, akár erőteljes 
formában, a fizikai szemléltetés élénk színeiben, akár a 
szimbolikus kifejezések egyszerűségében és halványsá
gában jelenik meg.”

Önök között, hölgyeim és uraim, hasonló a vál
tozatosság, és szükségem van minden találékony
ságomra, hogy mindannyiuk figyelmét lekössem.

És tényleg igaz, hogy a kozmikus sugárzás kuta
tása sokat köszönhet az emberek Maxwell által 
leírt különbözőségének. Különösen az első kutatók
nak volt csodálatos érzéke a fizikai kalandokhoz. 
Úgy tűnik, hogy az ő közreműködésük valamiben 
hasonlít ahhoz, amit az impresszionisták csináltak 
a festészetben. Ahogy a festők kitörtek műtermeik
ből és az akadémiai stílus korlátái közül, úgy a 
kozmikus sugárzással foglalkozó első kutatók is 
megszöktek sötét laboratóriumaikból, járták a 
világot, hegyeket másztak és léggömbökben a 
magasba emelkedtek.

Az egész tárgy nagyon szerény kezdeti tanulmá
nyokból fejlődött ki, olyanokból, melyek első lá
tásra triviálisnak és túlbecsültnek tűnhetnek.

1969-ben halt meg C. F. Powell, a n mezon Nobel- 
díjas felfedezője, a Tudományos Munkások Világszövet
ségének elnöke. Itt közölt előadását még a Budapesten 
tartott Nemzetközi Kozmikus Sugárzási Konferenciára 
küldte be; azt a neki szentelt emlékülésen olvasták fel.

Coulomb jegyezte meg 1785-ben egy cikkében, 
hogy ha egy fémgömböt hosszú selyem zsinórra 
függesztünk fel, a rávitt elektromos töltés lassan 
elszivárog. Több mint 100 évvel ezelőtt nem tud
ták, hogy ezt az elszivárgást a szigetelés tökéletlen
sége okozza-e, vagy pedig a levegőn keresztül is 
távozhat egy kis töltés. Coulomb maga azt gon
dolta, hogy a töltés egy része a gázon keresztül 
szivárgott el úgy, hogy a gáz molekulái a töltött 
testhez ütköznek, felvesznek egy kis töltést, majd 
a töltött test eltaszítja őket.

A kérdést véglegesen, majdnem egyidejűleg öreg 
tanárom, C.T.R. Wilson valamint Elster és Geitel 
oldották meg. Ez nagyon jó példája az eldöntő 
kísérletnek. Úgy tervezték meg a kísérletet, hogy a 
szigetelés bármilyen tökéletlensége növelje a szige
telt vezető töltését. Ha ilyen körülmények között 
is megmarad az elszivárgás, akkor a töltés kétség
telenül a levegőn keresztül távozott; tehát felfedez
ték, hogy a föld felszínén a levegőnek van bizonyos 
vezetőképessége. Mikor nemrég C.T.R. Wilson élet
rajzát írtam, érdeklődni kezdtem Elster és Geitel 
felől és az egyetem felől, ahol dolgoztak. De ők 
egyáltalán nem egyetemen dolgoztak. Középisko
lai tanárok voltak Münsterben és amikor kiváló 
munkájukért felajánlották nekik a professzori 
címet, köszönettel visszautasították, mondván, 
hogy enélkül is elégedettek. Sok kárpótlási lehető
ség volt abban az időben, amikor fontos eredmé
nyeket lehetett elérni nagyon szerény, sajátkészí
tésű eszközökkel. Még e felfedezés előtt Wilson 
tanulmányozta a vízgőz kicsapódását nedves leve
gőben, amelyben a túltelítettség foka szabályoz
ható a gáz adiabatikus tágításával. Coulier és 
Aitken nyomán megmutatta, hogy a gáz porszem
cséi eltávolíthatók egy kis ritkítással, ekkor ugyan
is vízpára csapódik le rájuk és kis cseppekként le
süllyednek. Ebben a pormentes levegőben nem 
csapódik ki a vízpára, ha növeljük a ritkítást, addig 
amíg a túltelítettség kb. négy-nyolcszoros nem 
lesz. Ekkor apró vízcseppecskékből álló finom eső 
állandó keletkezését észlelhetjük.

Mi váltja ki ezt a kondenzációt, amely csak je
lentős túltelítődésnél következik be? Wilson 
úgy vélte, hogy töltött atomok, ionok okozzák, 
ugyanazok a részecskék, amelyek elektromos térben 
mozogva elektromos áramot hoznak létre és így 
ezek felelősek a levegő maradék vezetőképességé
ért. Röviddel ezután felfedezték a Röntgen suga
rakat és észrevették, hogy a levegő vezetőképes
sége nagyon megnő a Röntgen-cső közelében. 
Wilson rögtön megmutatta,, hogy légritkító beren
dezésében a kondenzációs magok száma hasonló
képpen megnőtt úgy, hogy néhány különálló, 
gyorsan eső cseppecske helyett sűrű köd képződött 
minden egyes ritkításkor. Wilson azt is megállapí
totta, hogy a kondenzóciós magok elektromos ere
detűek — gyorsan eltávolíthatók, ha a gázban 
elektromos teret hozunk létre.

De mitől van a levegőnek ez a kis vezetőképes
sége? Az uránium és a rádium felfedezése után
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világossá vált, hogy egy részét ezek sugárzása 
okozza; de már igen korán elhangzottak olyan fel
tevések, hogy a vezetőképesség bizonyos részét 
okozhatja egy olyan nagyenergiájú, nagy áthatoló
képességű sugárzás, amely a világűrből érkezik az 
atmoszférán keresztül.

Wilson maga is végzett kísérleteket elektrosz- 
kópjával a szabadban és százlábnyi szikla alatt 
egy vasúti alagútban, de nem talált lényeges kü
lönbséget.

Több mint egy évtizeden keresztül vita tárgya 
volt, hogy a levegő maradék vezetőképessége Föl
dön kívüli eredetű-e, és a kísérletek széles körét 
végezték el, hogy megkülönböztessenek olyan 
jelenségeket, amelyekről ma már tudjuk, hogy 
nagyon összetettek. Először úgy tűnt, hogy köny- 
nyen meg lehet különböztetni a két lehetőséget — 
azt, hogy az ionizáció rádióaktív eredetű-e, vagy 
pedig fentről jövő áthatoló sugárzás eredménye. 
Ha az ok a rádióaktivitás, az ionizáció feltehetően 
csökken a magasság növelésével; ha pedig a Földet 
a világűrből éri sugárzás, akkor ez valószínűleg 
gyengül, miközben áthalad az atmoszférán és így 
nagyobb magasságban nagyobb az intenzitása.

De amikor az Eiffel torony csúcsára felvitt ioni
zációs kamrával végezték el a kísérletet, azt tapasz
talták, hogy a sugárzás csökken. Általában azt 
tapasztalták különböző, 500 m-nél kisebb magas
ságokban, hogy emelkedéskor csökken az ionizáció. 
De ez az effektus kicsi volt és nem meggyőző. 
Továbbá volt néhány jelenség, amit nem lehetett a 
készülék rádióaktív szennyezettségének tulajdoní
tani, mivel az ionizációt csökkenteni lehetett, ha 
a kamrát tömör burokkal vették körül.

Újabb haladást jelentett egy döntő kísérlet. 
1912-ben Hess két társával együtt léggömbbel 5 
km magasra szállt. Repülés közben mérték az 
ionizációs áram változását. Azt találták, hogy az 
elért maximális magasságban az áram négyszer 
nagyobb volt, mint a tenger szintjén, és azt a 
következtetést vonták le, hogy eredményeiket leg
jobban úgy lehet megmagyarázni, ha feltételeznek 
egy kívülről, a világűrből jövő, nagy áthatoló
képességű sugárzást.

Hess eredményeit a következő hét év folyamán 
Kohlhörster megerősítette. Ő léggömbjeivel még 
magasabbra szállt — 8 km-nél nagyobb magas
ságot is elért. Ebben a magasságban a sugárzás 
ionizációs hatása lényegesen nagyobb volt, mint 
amekkorát Hess észlelt. De Hess következtetése az 
átható sugárzás létezéséről nem volt általánosan 
elfogadott. C.T.R. Wilson arra hajlott, hogy a 
sugárzás tulajdonítható villámlások alkalmával 
keletkezett gyors elektronoknak is. A villámlások 
elég erősek ahhoz, hogy nagy energiára gyorsítsák 
az elektronokat. Az atmoszférában egyidejűleg 
többszáz ilyen vihar van, és a felfelé mozgó elek
tronok az atmoszféra magasabb rétegeiben a Föld 
mágneses terének hatására visszafordulhatnak.

Wilson ragaszkodása a villámokhoz, mint a koz
mikus sugárzás forrásaihoz nagyrészt egy fiatal
kori élményének tulajdonítható. Egy nyáron, szün
időben a skót hegyekben sétált, a Ben Nevis egyik

csúcsához közel, amikor távoli mennydörgés hallat
szott. Hirtelen égnek meredt a haja, és ő gyorsan 
leszaladt a hegyoldalon. Néhány másodperccel 
később egy villám csapott le, egészen közel ahhoz 
a helyhez, ahol előzőleg ő állt. Ez az élmény 
írta — mélyen emlékezetébe véste a viharfelhőben 
rejlő erőt és azt a gyorsaságot, amellyel az elek
tromos tér létrejön.

A villámok iránti érdeklődése egész életén át el
kísérte. Már öreg ember volt, amikor felfedezte, 
hogy a meteorológus diákoknak olyan előjoguk 
van, hogy repüléseket végezhetnek a Királyi Légi
erő gépein. Elintézte, hogy őt is ilyen diáknak 
jegyezzék be. Első repülése idején már 80 évesnél is 
idősebb volt. Egy alkalommal rábeszélte a pilótát, 
hogy a vihar gócpontjába repüljön. Wilsont alig 
lehetett rábírni arra, hogy ülve maradjon. Miköz
ben a repülőgép jobbra-halra rázkódott, ő a biz
tonsági övét feszítve azon igyekezett, hogy minél 
jobb kilátása legyen a jelenségre, amelyet akkor 
látott először egészen közelről.

A Millikan által felfedezett érzékeny elektrosz- 
kópot regisztráló szerkezettel együtt embernélküli 
léggömbbel is fel lehetett bocsátani. így olyan 
magasságban is végezhettek kísérletet, ahol a mű
szer feletti levegőtömeg sokkal kisebb volt. Ezt 
követve Regener a harmincas évek elején lényege
sen megnövelte az ilyen mérések pontosságát.

Millikan és Regener kísérletei, valamint a sugár
zás időben való állandósága megcáfolták azt az 
álláspontot, hogy ez az atmoszférából ered és álta
lánosan elfogadták, hogy az atmoszféra tetejét 
sugárzás éri a világűrből. Van egy érdekes mondat 
J. J. éz G. P. Thompson „Gázok elektromos vezető- 
képessége” c. könyvének 1927-es kiadásában, ahol 
a korai ismeretek áttekintése után megjegyzik: 
„A tudomány egyik regényes története lenne, ha 
a jól szigetelt testek töltésének prózai elszivárgása 
segítséget nyújtana a kozmosz legalapvetőbb kér
déseinek vizsgálatában.”

Az a növekvő törekvés, hogy a sugárzásnak koz
mikus jelentőséget tulajdonítsanak, látszik Milli
kan konklúziójából a 20-as évek végén, amely 
szerint a sugárzás akkor keletkezik, amikor a világ
űr hidrogénjéből különféle elemek formálódnak. 
A háromfajta, a, ß és y sugárzás közül — ezeket a 
rádióaktivitás kutatásához hasonló módon vizsgál
ták meg — legnagyobb áthatolóképessége a y 
sugaraknak van, és tudták, hogy ez növekszik, 
ha növeljük a kvantumok energiáját. A y sugarak, 
bár nem ionizálják közvetlenül a gázt, ütköznek a 
elektronokkal és ezek a Compton folyamatban nagy 
sebességgel visszapattannak. Ezt a folyamatot 
1927-ben már jól ismerték. Compton eredeti kísér
leteit Wilson megerősítette - felvételeket készí
te tt a visszapattanó elektronról, Kellin és Nishima 
elméleti munkája pedig meggyőzően értelmezte a 
jelenséget.

Ily en  e red m én y ek  a lap ján  M illikan m e g m u ta tta , 
hogy  a kozm ikus su g árzás  gyengülése az a tm o sz 
fé ráb an  nem  m ag y a rázh a tó  o lyan  elsődleges su g á r
zással, am elynek  k v a n tu m a i m in d  azonos ener- 
g iá jú ak . V iszon t e lfo g ad h a tó  eg yezést k a p u n k  a
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kísérletekkel, ha a beeső sugárzásban három kom- 
ponents tételezünk fel 25, 50 és 150 MeV körüli 
energiákkal, ő  úgy vélte, hogy ezek az értékek a 
csillagközi térben levő hidrogénnek héliummá, 
oxigénné és szilíciummá egyesülésekor felszabaduló 
energiáknak felelnek meg.

Ekkor, 1929-ben Bothe és Kohlhörster radikáli
san új módszerrel olyan meggyőző eredményeket 
kapott, amelyek arra utaltak, hogy a kozmikus 
sugárzás az atmoszférában legalább is nagyrészben 
nagy áthatolóképességű részecskékből áll, nem ki
zárólag y sugarakból. Egymás fölé helyezett 
Geiger—Müller számlálókat használtak és azt ta 
pasztalták, hogy az egyik cső kisülését gyorsan 
követte a másik csőé. Azt is kimutatták, hogy a 
koincidenciák száma csak kevéssé csökkent, ha 
vékony fémlemezt helyeztek a két számláló közé. 
Ezeket a jelenségeket nem lehetett úgy magya
rázni, hogy egy y sugár Compton-elektronokat hoz 
létre és ezek működtetik a számlálókat. Bothe és 
Kohlhörster azt a következtetést vonták le, hogy a 
kozmikus sugárzás természetének általánosan el
fogadott elmélete helytelen, és hogy az elsődleges 
kozmikus sugárzás feltehetően töltött részecskék
ből áll.

Bár tudjuk, hogy a nagyenergiájú sugárzás tu 
lajdonságai sokkal összetettebbek,^mint ahogy e 
korai kísérletek eredményeit értelmezték, Bothe 
és Kohlhörster eredményeinek az a nagy érdeme, 
hogy az elsődleges sugárzás természetére irányí
totta a figyelmet és serkentette az élénk, változa
toskutatómunkát. A 30-as évek elején Rossi számlá- 
lókal végzett kísérlete, Skobeltzin és Anderson kísér
lete — ők Wilson kamrát használtak mágneses tér
ben — valamint Blackett és Occhialini által felta
lált, számlálóval ellenőrzött Wilson kamrák fényt 
vetettek arra, hogy amikor a kozmikus sugárzás 
áthalad az atmoszférán, töltött részecskékből álló 
zápor keletkezik. Felfedezték azt is, hogy a sugár
zás „kemény” és „lágy” komponenseket tartalmaz.

Ugyanekkor a „szélességi effektus” és a „kelet
nyugat” effektus azt mutatták, hogy az elsődleges 
sugárzás nagy része pozitív töltésű részecskékből 
áll és a Föld felé közeledve eltérül ennek mágneses 
terében.

Ebben az időszakban és a következő 20 évben a 
kozmikus sugárzás tanulmányozása vezető szerepet 
játszott az részecskefizikában és olyan fontos ered
ményekhez vezetett, mint a pozitív elektron, a 
pár-keltés, a müonok vagy nehéz elektronok, pio- 
nok, kaonok és hiperonok felfedezése — mivel 
gyenge intenzitású, de sok nagyságrenddel na
gyobb energiájú részecskéket szolgáltat, mint 
amilyeneket mesterségesen létre tudunk hozni.

De visszatérve az elsődleges kozmikus sugárzás 
természetére, a „kelet-nyugat” effektus szinte bizo
nyossá tette, hogy az atmoszféra tetejét érő elsőd
leges részecskék nagy energiájúak, stabilak és 
pozitív töltésűek. Ebben az időben két ilyen ré
szecske jöhetett számításba: a proton vagy a 
pozitron, vagy természetesen ezek keveréke. Mivel 
egyre jobban kezdték megismerni a „lágy” és 
„kemény” komponensek viselkedését az atmosz

férában, megkülönböztethetővé vált e két lehető
ség, és az 1940-es évek elején Schein és munka
társainak léggömbökkel felbocsátott számlálók 
segítségével sikerült megmutatniuk, hogy a beeső 
részecskék valószínűleg nagyrészt protonok.

A  fo toem ulziós te c h n ik a  felfedezése sz in tén  je len 
tő sen  h o z z á já ru lt e k u ta tá so k h o z . Az elm u lz iónak  
m eg v an  az az e lőnye, hogy  te lje sen  egyszerű  és 
g y ak o rla tilag  nem  szükséges hozzá sem m ilyen  se
gédfelszerelés. T o v áb b á  a  sú ly a , legalább is az első 
k ísé rle tek b en , v iszonylag  je len té k te le n  és így  az 
e lé rh e tő  m agasság o t lényegében  a  léggöm b s a já t  
sú ly a  és té rfo g a ta  s z a b ta  m eg. C sökken tek  azok  az 
effek tu so k , am ely ek  az  elsődleges su g árzásn ak  a 
levegőn  való  á th a la d á sá b ó l szá rm azn ak .

Kihasználva az új lehetőségek nyújtotta előnyö
ket, 1948-ban Ney, Bradt, Peters és munkatársaik 
fotoemulziókat juttattak több órás időtartamra 30 
km-nél nagyobb magasságba, A visszanyert és elő
hívott lemezeken nehéz magok nyomait találták, a 
Z-26 töltésű vasig bezárólag. Az ilyen felvételeken 
látható, hogy a nehezebb magok nyomait az elő
hívott ezüst tömör szemcséi alkotják, és ezeket a 
kilökött elektronok és mérsékelt energiájú ó-suga
rak nyomainak kusza sokasága veszi körül. E ó- 
sugarak energiája általában 150 KeV-nél kisebb, és 
akárcsak az elektronok, az emulzióban viszonylag 
gyakran ütköznek, mielőtt megállnának. Az emlí
te tt elektronokat olyan atomok bocsátották ki, 
amelyeken áthatolt egy elsődleges részecske. Ez az 
effektus okozza a részecskék energiájának csök
kenését és a pálya mentén található előhívott 
ezüstszemcsék többségét. Azonban más folyamat 
is szerepet játszhat ebben. Néhány Auger-elektron 
keletkezhet például azt követően, hogy egy erősen 
kötött elektron kilökődött az atomból, néhány 
pedig fotoelektronként jön létre az elsődleges 
részecske áthaladásakor keletkezett fluoreszcens 
röntgensugarak hatására; de ezek a folyamatok az 
előhívott ezüst 5%-át okozzák csupán.

A nyom közelében levő ezüstszemcsék nagy része 
a közvetlenül keletkezett ó-sugaraknak köszönhető. 
Ezeknek a száma a nyom egységnyi hosszúsága 
mentén a Born közelítés alapján, adott sebességű 
récsecskék esetén a részecskék töltésének négyzeté
vel arányos. Z <  10 töltésű, relativisztikus ré
szecskék esetében meg lehet számolni a nyom men
tén az egyes ó-sugarakat és így következtetni lehet 
a mag töltésére; azonban nagyobb töltéseknél 
ezeknek a száma olyan nagy és így a nyomok 
annyira összekuszáltak, hogy nehéz megbízható 
számolást végezni.

Ilyen helyzetben előnyösnek bizonyult a töltést 
úgy meghatározni, hogy a fotoemulzión a nyom 
közelében áthaladó fénymennyiséget fotometriai- 
lag megmérik és ebből következkeztetnek az elsőd
leges részecske nyomán keletkezett előhívott ezüst 
mennyiségére. Várható, hogy az előhívott ezüst
mennyiség Z2-ként, vagy ehhez igen közeli módon 
viselkedik olyan tartományban, amely közel van a 
nyomhoz, de nem tartalmazza a nyomot alkotó 
ezüstszemcséket. Ilyen kísérleteket végzett Wad- 
dington India felett, a mágneses egyenlítőhöz közel,
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ahol a mágneses levágás biztosítja, hogy nagy 
magasságban minden elsődleges részecske a ß >  
>  0,985 relativisztikus tartományba esik.

Erről a jelentős momentumról érdemes néhány 
szót szólni. Elemi számításokból következik, hogy 
egy gyors töltött részecske által okozott ionizáció 
Z2//?2-tel arányos. Valójában a ß >  0,8 relativisz
tikus tartományban a változás lassúbb mint az a 
képletből látszik, ß =  0,92 és 0,99 között az ionizá
ció és az emulzióban keletkezett ezüstmennyiség 
csak néhány százalékkal változik. Ezért ha csak 
ezt a relativisztikus tartományt vesszük figye
lembe, a megfigyelt ionizációból, mivel ez Z2-tel 
arányos, néhány százalék pontossággal meghatá
rozható a részecske töltése.

Waddington eredményei Z ~  26-ig terjedő elem
eloszlást mutattak, Z ~  26 körül kihangsúlyozott 
és éles csúccsal. Az ilyen nyomok többsége felte
hetően vastól származik. A mérésektől eltekintve, 
ez azért hihető, mert az elemek relatív gyakorisága 
Z =  22 és Z =  28 között a Eöld és a Nap anyagáé
hoz hasonló, és az elemek bármely más hozzárende
lése rossz egyezésre vezet. Fontos lenne igazolni az 
azonosítás helyességét, de ez igen bonyolult, mert 
jelenleg nincs olyan gyorsító, amellyel nehéz ato
mok csupasz magjait relativisztikus sebességre 
lehetne gyorsítani, hogy így meggyőző bizonyíté
kot nyerjünk. A leghasználhatóbb módszernek 
jelenleg az látszik, hogy a fotometriai mérést elég 
pontosan elvégezve, az egyes elemeket külön meg
határozzuk és így az elemek egész sorát egyértel
műen megkülönböztetjük.

Az elsődleges sugárzás töltésspektrumának első 
mérései a kozmikus sugarakban, illetve a Földön 
és a világűrben előforduló elemek gyakorisága 
között két lényeges különbséget tártak fel. Azt 
találták, hogy a vas-csoport tízszer gyakoribb a 
hidrogénnél, mint az univerzum anyagában. To
vábbá Fowler és munkatársai Bristolban végzett 
kísérletei azt mutatták, hogy a lítium és a bór, 
amelyek nagyon ritkák a világegyetem anyagá
ban, viszonylag gyakran megtalálhatók a kozmi
kus sugarakban.

M ivel ezek az elem ek valószínűleg  e lfo g y tak  a 
csillagok en erg ia term elésének  k o ra i idő szak áb an , 
fe lté te lez ték , hogy  az elsődleges su gárzás nehezebb  
m ag ja in ak  a  csillagközi h id rogénnel va ló  ü tk ö zése
k o r végbem enő h asad ás  ú t já n  ke le tk e z tek . A  köny- 
n y ű  elem ek  ész le lt g y ak o risá g á t k isz á m íto ttá k  
o ly an  fe lté te lezésbő l, hogy  a  kozm ikus részecskék 
á tlag o s  ú t ju k  so rán , fo rrá su k tó l a  F ö ld ig  ~  4 
g/cm 2 csillagközi h id rogénen  m en tek  á t ,  am i ~  108 
évnek  felel m eg, h a  a  h idrogén  á tlagos sűrűsége 
ú tk ö zb en  0,01 a to m /cm 3.

De növekedett a mérések pontossága és kiderült, 
hogy ez a nagyon egyszerű modell, amely közös 
életkorúaknak tekinti a kozmikus sugarakat, ta rt
hatatlanná vált. Újabban a még nehezebb, Z >  26- 
os magokkal végzett kísérletek is megerősítették 
ezt a következtetést.

A kozm ikus su gárzás v asn á l sokkal nehezebb  
m ag ja in ak  n y o m aira  először F le ischer és m u n k a 
tá rsa i u ta l ta k  a „k ö v ü le ti n y o m o k ” -kal foglalkozó

m u n k á ju k b a n . E z e k e t a  n y o m o k a t n é h á n y  m e te o 
r i t  k r is tá ly á b a n  ta lá l tá k . A  leg tö b b  nyom  n ag y o n  
rö v id  v o lt és p á ly á ju k  végén  F e-m ag o k  á l ta l  oko 
z o tt  n y o m o k n ak  le h e te tt  m eg fe le lte tn i őket. I t t  az 
ionizáció hasonló  v o lt a b o m láste rm ék ek  io n izá
ció jához.

É h hez a  sok röv id  nyom hoz v iszo n t m ind ig  t á r 
su lt n é h á n y  hosszabb  ny o m  is, am ely  n ag y o b b  
tö lté sű  m ag n ak  fe le lt m eg. Az ily en  m agok g y a k o 
riság a  a  v asé n ak  0,02 % -a vo lt.

Függetlenül ezektől a meggyőző megfigyelések
től, Fowler és munkatársai Bristolban nagy magas
ságokban néhány felvételt készítettek detektor
ként használt nagyfelületű fotoemulzióval, hogy 
részletesebb információt szerezzenek az elsődleges 
spektrum nagy Z tartományáról. Az elérhető leg
nagyobb magasságba kellett emelkedni, mert a 
nehezebb magok nagy hatáskeresztmetszettel ü t
köznek az atmoszféra atommagjaival, ezért adott 
vastagságú légrétegen áthaladva a Fe-magoknál 
jobban gyengül az intenzitásuk. Másrészt, tekin
tettel a vasnál sokkal nehezebb magok várhatóan 
igen kis fluxusára, előnyösebb volt nagyobb mág
neses szélességeknél készíteni a felvételeket, ahol 
a levágás nem olyan erős, mint a mágneses egyen
lítőnél, azért, hogy észlelni lehessen azt a számos 
részecskét, amelyeknek energiája 0,5 GeV/nukleon 
és 6 GeV/nukleon között van ezek hiányoznak 
az elsődleges fluxusból a mágneses egyenlítőnél.

A felvételeket Texasban készítették, 125 000 láb 
magasan, 4,5 g/cm2 légköri mélységben. I tt  vas
magokra a zeniten a levágás kb. 1,5 GeV/nukleon.

Az első kísérletben a detektor négy emulziós 
lemezből állt és ezeket három 1 mm vastag ólom
lemez választotta el. A merőlegesen áthaladó ré
szecskék 4 g/cm2 anyagon hatoltak át. Az elrende
zés segítségével meg szerettek volna győződni 
arról, hogy az erős ionizációjú nyomokat meg lehet- 
különböztetni egy pályája vége felé haladó ré
szecske nyomától.

Ilyen erős nyomok a detektor felemelkedésének 
és leszállásának idején keletkezhetnek, olyan ma
gasságban is, ahol a vasmagok a légkörön á t
haladva, energiájuk nagy részét elvesztették, útjuk 
végéhez közelednek és így ionizációjuk megfelelően 
növekszik. Az ilyen nyomok különösen veszélye
sek, mivel a Fe-komponens, Z ~  26 ezerszer gya
koribbnak várható, mint a Z > 4 0  nehéz magok.

A használt detektorban az olyan vastól szár
mazó nyomnak, melynek ionizációja megegyezik a 
relativisztikus nehéz magokéval, nem lehet 4 g/cm2- 
nél nagyobb hossza és így az ilyen vasatom nem 
haladhat át a detektor összes emulzióján anélkül, 
hogy lényegesen meg ne változna az ionizálása. 
Tehát ha egy erősen ionizáló részecske áthalad 
mind a négy emulzión anélkül, hogy az ionizációja 
lényegesen megváltozna, akkor egy relativisztikus 
részecskéről van szó és így töltése meghatározható 
a nyomban észlelt ezüst mennyiségéből.

A készülékben 200 000 Fe-magtól származó 
nyom mellett kilenc olyat találtak, amely biztosan 
40-nél nagyobb töltésű magból ered. Az egyes töl
tések becsült értéke 89 92-ig terjed, a becsült hiba
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4% és ez világosan mutatja a periodikus táblázat 
egész terjedelmében helyetfoglaló magok jelen
létét. A Z >  26-os magok gyakorisága, a vashoz 
viszonyítva, olyan mint a Nap anyagában.

E kisszámú megfigyelés, az eredmények érdekes
ségétől eltekintve, világosan megmutatta a jobb 
statisztikájú és nagyobb pontosságú igazoló méré
sek fontosságát. A megfigyelt részecskék, amelyek 
közül kettő Z >  83, 4,5 g/cm2 mélységű atmosz
férán haladtak át. Az ilyen részecskék nagy része, 
mikor behatol az atmoszférába, az ütközések miatt 
elbomlik, mielőtt elérné a detektor szintjét. To
vábbá a forrástól számított útjuk során 3 g/cm2 
csillagközi hidrogénen áthaladva, az indukált bom
lás valószínűsége még nagyobb lesz. Valóban, ha 
feltesszük, hogy Z >  83 magokból áll a forrás, és 
3 g/cm2 csillagközi hidrogénen haladnak át a ré
szecskék, akkor a beeső transzbizmut elemek, 
Z >  83, mellett a hasadás hatására 15-ször több 
Z =  36 és 83 közötti elem van jelen. Az atmoszféra 
4,5 g/cm2 vastagságán áthaladva ez az arány 30-ig 
nő. A megfigyelt arány 4 körül volt, ezenkívül a 
könnyű elemek némelyike biztosan megvan a for
rásban. így biztosnak látszik, hogy a kozmikus 
sugárzás nehezebb magjai nem hatolhattak át 
ugyanolyan mennyiségű anyagon, mint amennyit 
a Li, Bi és B komponensek megfigyelt intenzitásá
nak kiszámításához fel kell tételezni.

Ahhoz, hogy sok Z > 4 0  nehéz magot tudjunk 
észlelni, kvánatos volt lényegesen megnövelni a 
detektor felületét anélkül, hogy feláldoznánk a 
magasságot. Tehát csökkenteni kellett a detektor 
egységnyi felületének súlyát. Ezt úgy érték el, hogy 
az emulziók közti ólomréteget azonos vastagságú 
vassal helyettesítették. A nagy magasságban kelet
kezett nyomokat megkülönböztették a felszállás
kor és leereszkedéskor keletkezettektől úgy, hogy 
az egyik emulziót oldalirányban elmozdították, 
amikor a léggömb elérte az emelkedési határt és 
közvetlenül mielőtt visszaengedték a szerkezetet.

Természetesen a mágneses egyenlítő felett vég
zett repülésnek is vannak előnyei — itt a zenit felől 
érkező részecskéknél a „levágás” 6 GeV/nukleon 
körül van és a részecskék sebességeloszlásával kap
csolatos kétértelműség lényegesen kisebb, azon
ban itt hatodrészére csökken a sugárzás intenzitása.

A Z >  40 nehéz magok töltésük szerinti elosz
lását mérték 1966-ban és 1967-ben végzett repülé
sekkel. A megfigyelések statisztikája még nem ele
gendő ahhoz, hogy a töltésspektrum néhány érde
kes tulajdonságára végleges választ adjon. Van egy 
nyom, amelynek a mérések szerint 100 körüli töltés 
felel meg. A legújabb felvételeken egy másik ilyen 
erősen ionizált nyomot találunk. Azonban mielőtt 
megállapítottnak tekinthetnénk az ilyen nagy 
tömegű magok jelenlétét a kozmikus sugárzásban, 
újabb megfigyelésekre lenne szükség, mivel az ese
mények száma korlátozza a biztonságot, amellyel 
az egyes nyomok töltését megállapíthatjuk.

A két részecske a detektor-rendszerben ~  3 
g/cm2 és 1,6 g/cm2 anyagon hatolt át. Bár a nyom 
mentén az ionizációban nem látszott változás, ez a 
hossz nem elegendő annak kimutatására, hogy a

részecskék valóban /?> 0,92 relativisztikus sebes
séggel mozogtak. A Fe-magokra vonatkozó ered
ményekből látható, hogy a „26-os elsődleges 
fluxus” részecskéi valóban keskeny sebességtarto
mányba esnek és az egyes nyomokból Z értéke 
4%-os valószínűségi hibával kapható meg.

Viszont a nehéz magok esetében több tényező 
bizonyos mértékig növeli ezt a határozatlanságot. 
Először is az egy nukleonra vonatkoztatott ener
giaveszteség az atmoszférában Z2/A-ként változik, 
és a nehezebb magok megfelelőképpen lassabbak, 
jobban lefékeződnek, mielőtt elérnék a detektort. 
Másodszor, a Z/A érték kisebb, így az egy nuk
leonra eső „levágási” energia, amelyet a Föld mág
neses tere határoz meg, megfelelően kisebb; ezt az 
effektust növeli az, hogy a transz-urán elemek két 
K elektronja valószínűleg megmarad a csillagközi 
út során, de leszakad az emulzióba való belépéskor. 
Ezért némileg nagyobb a sebességeloszlás szélessége 
a nagyon nehéz magoknál, mint a vas csoportnál.

Ki lehet számítani közelítőleg, hogy hogyan hat
nak ezek a tényezők a töltés mérésére és Fowler 
megbecsülte annak a valószínűségét, hogy egy 
relativisztikus részecske által létrehozott ionizá
cióhoz hasonlót eredményez egy kisebb töltésű és 
alacsonyabb sebességű részecske. Ilymódon megmu
tatható például, hogy egy nyomot, amelyre a becsült 
érték Z =  106, 2%-os valószínűséggel a Z =  96-os 
curium is létrehozhat. A töltések értékei a kísérleti 
feltételek közt némi bizonytalanságot tartalmaz
nak, ezért tartózkodóan kell fogadni őket, de ha elég 
sok az esemény, a hibák viszonylag nem lényegesek.

Végül természetesen az is lehetéges, hogy hibás 
az alapvető feltevésünk, amely a Born közelítésen 
alapul, az hogy az ionizálás Z2-tel arányosan válto
zik. Mesterkéltebben megfogalmazva a problémát, 
feltesszük, hogy a Z2 függés lényegében helyes és a 
Z >  26 spektrumtartomány egy részében sem na
gyobb az így elkövetett hiba néhány százaléknál. 
Ezért célszerűnek tűnik átgondolni, milyen követ
kezményei lehetnek az eddigi eredményeknek. Ez 
serkenti a nemzetközi erőfeszítést, amelyre szük
ség van, ha jobb statisztikájú anyagot szeretnénk 
kapni, ez pedig feltétlenül szükséges a végleges 
következtetésekhez.

A legszükségesebb azonban azt megbecsülni, 
hogy hogyan hat a detektor feletti atmoszférán 
való áthaladás az észlelt töltéseloszlásra. A Z >  80 
töltésű, zenit felől jövő részecskék szabad úthosz- 
szuk felét megtették már, a ferde irányból jövők 
még többet. Ezért fontosak a magbomlási jelen
ségek. Ezek Reeves empirikus képletéből megbe
csülhetek. További Z >  90-es magoknál az ütkö
zéseket az indukált hasadás uralja és feltételezhető, 
jó közelítéssel, hogy minden ilyen mag ütközésénél 
ez történik.

E számítások azt mutatják, hogy az atmosz
férára eső fluxus lényegesen csökken, amíg ~  4 
g/cm2 mélységben eléri a detektort, de a spektrum 
összetétele és főbb tulajdonságai nem változnak 
észrevehetően. A Z=40 és Z = 80 közti tartomány 
magjainak 25%-a másodlagos részecske és az at- 
moszférában keletkezett nehezebb mag hasadásakor.
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A pontosabb eredmények most megerősítik a 
korábbi következtetést, hogy a megfigyelt spek
trumot lehetetlen összeegyeztetni a forrástól szá
mított 3 g/cm2 csillagközi hidrogénen való á t
haladással. Olyan modellt, amely összeegyezteti a 
könnyű és nehéz elemek gyakoriságát, Fowler java
solt egy Pál által régebben bevezetett modell alap
ján. Ebben a Földet érő részecskék szabad út
hossza exponenciális eloszlású, és a fő úthossz 
5 g/cm2.

Az említett dolgozat legfontosabb következ
tetése az, hogy az elsődleges kozmikus sugárzás 
nukleáris spektruma tartalmaz a transzurán tarto
mányba nyúló elemeket is. A vasnál nehezebb ele
mek tízszer gyakoribbak, a hidrogénhez viszo
nyítva, a kozmikus sugárzásban, mint az univer
zum anyagában.

A töltésspektrum részletei nem elég ismertek 
ahhoz, hogy részletes következtetéseket vonjunk 
le, de feltételezhető, hogy a forrásban a nehéz 
elemek keletkezését a gyors neutron szaporodás, az 
„r” folyamat, nem pedig a lassú növekedés, az 
„s” folyamat dominálja.

Az olyan eredmények, mint 40 évvel ezelőtt 
Bothe-é és Kohlhörsteré, újra az elsődleges koz
mikus sugárzás természete felé fordítják az érdek
lődést és tudásunk sokat ígérő fejlődését jelzik. 
Világos, hogy az elsődleges sugárzás pontos és rész
letes ismerete nagy tudományos jelentőséggel bír,

mivel a csillagok fejlődésével és a részecskegyorsító 
folyamatokkal áll kapcsolatban. Ezért nagy erő
feszítéseket kellene kifejteni a kutatás legtöbbet 
ígérő területén. A közeli jövőben felvételeket fo
gunk készíteni kisebb mélységekben, például 2 
g/cm2-nél, ahol a levegő hatása lényegesen csökken 
és a mágneses egyenlítőhöz közelebb, ahol bár 
kisebb a fluxus, de a nagyobb levágási energia 
jobban biztosítja, hogy a részecskék a relativisz- 
tikus tartományba esnek.

Addig is, amíg megkapjuk ezeket a megbízható 
információkat óvatosaknak kell lennünk, nehogy 
izgatottan olyan spekulációkba keveredjünk, ame
lyeket a 110 körüli Z értékek sugallnak. Ezek az 
értékek nagyon közel vannak ahhoz a tartomány
hoz, ahol a stabilitás új szigetét sejtik, olyan ma
gok létezését, amelyek elég sokáig élnek ahhoz, 
hogy többmillió éves csillagközi távolságot átvé
szeljenek.

Ha a kozmikus sugárzás kutatásának hosszú és 
lebilincselő története tanít minket valamire, akkor 
az a természet kimeríthetetlen gazdagsága és 
találékonysága, és azok lelkében, akik e területen 
dolgoznak, mindig visszhangozzanak Bacon szavai:

„Az Univerzumot nem szabad leszűkítenünk a 
megértés korlátái közé, ahogyan azt eddig tettük, 
inkább a megértést kell kiterjeszteni és gyarapí
tani, hogy hűen fogadhassuk be az Univerzum 
képét.”

E GY E S Ü L E T I  ÉLET

„PLAZMAFIZIKA ÉS ALKALMAZÁSAI” KONFERENCIA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a Magyar Tudo
mányos Akadémia III. és VI. Osztályának a támogatá
sával 1969. május 22 és 26 között konferenciát rendezett 
Balatonvilágoson, a MTA üdülőjében „Plazmafizika és 
alkalmazásai” címmel. A konferencia célja az volt, hogy 
a Magyarországon szétszórtan dolgozó plazmafizikusok 
megismerjék egymás és európai kollégáik munkáját, 
beszámoljanak a legutóbbi plazmafizikai tanácskozás 
(1963) óta elért eredményeikről, szorosabbá tegyék 
szakmai kapcsolataikat.

A konferencián 24 hazai és 23 külföldi fizikus vett 
részt. Az előadások a következő témák köré csoporto
sultak:

1. magnetohidrodinamika
2. a plazma statisztikus elmélete
3. a plazmafizika alkalmazásai
A konferencián elhangzott (illetve beküldött) elő

adások:
E. Infeld: Exact Solutions of the MHD equations
I. Abonyi: Relativistic magnetohydrodynamics
J. V. Sharikadze: Magnyitogidrogyinamicseszkaja obtye- 

kanyija ploszkoj plasztyinki
M. Marik: The heating of the solar chromosphere by 

magnetohydrodynamic waves, generated in suns
pots

W. Bieger, A. Stampa and H. Tuczek: Interaction of a 
high amplitude travelling RF wave with a plasma

J. Szabó: Exakte Lösungen des MHT) Gleichungssys
tems

J. Pop: The unsteady hydromagnetic flow due to a 
rotating disk

I. Abonyi: Oscillations of a relativistic plasma
J. Demjen: Magnetohydrodynamische Strömung in 

ringförmigem Kanal

W. Zakowicz: Diffusion in a Lorentz gas in a homogene
ous magnetic field

T. Geszti: Weak dissipativity in plasma wave echo
G. Kalman: Dynamics of relativistic electron gas
Sz. Barcza: On the effects of the pressure on the optical 

features of plasmas
Á. Tóth: On the relativistic Vlasov and Baleseu—Lenard 

equation
A. Rutscher und S. Pfau: Zur Theorie der strom

schwachen positiven Säule mit radial veränderlicher 
Energieverteilungsfunktion der Elektronen

J. Kracik: Glow-discharge radiation efficiency
K. Sobra: Experimentalische Bedingungen im Schienen

plasmabeschleuniger
S. Pfau und A. Rutscher: Impedanz der positiven Säule 

stromschwacher Edelgasentladungen
A. Ág: Transport processes in DC carbon arc
W. Funk und H. —G. Kloss: Temperaturbestimmung 

nach Bartels an einer Quecksilber —Hochdruck
entladung mit Thalliumjodidzusatz

,1. Bitó: The cathode side model of the low-pressure 
Hg-A arc discharges with oxide coated cathodes

G. Babucke and E. Hayess: An examination of probe 
theory in medium pressure discharges

L. Wiedemann: On discharges in gases and vapours
K. Günther: Xenonplasma at high electric power dissi

pation
J. Bitó: A laser beam method for the examination of 

cathode spaces
O. Haiman und G. Varjas: Schwingungsphänomene in 

Korona — Entladungen
T. Szelényi: Durations of glow-to-arc ti'ansients in func

tion of the emitted electron surface densities in hot- 
cathode discharges Ss. J .



K Ö N Y V S Z E M L E

TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON
5. kötet, O—S; 6. kötet, Sz—Z.

Akadémiai Kiadó

A Lexikon e köteteit, a két utolsót, kézbevéve az öröm 
izgalma fogja el az olvasót, ki túlnyomóan kellemes 
emlékként őrzi emlékezetében a perceket, amikor az 
előző köteteket ütötte fel, bennük lapozgatott. Mind
ehhez most még a megnyugvás érzése társul: teljes 
egészként sorakozik polcunkon a hat kötet — bátran 
mondhatjuk: szilárd pillérei természettudományos kul
túránknak —, s a hivatkozások „nyilai” immár nem ve
zetnek ki belőlük. Kitűnő játék, órákig űzhető elsőrangú 
szórakozás e nyilak alapján egymás után fellapozni az 
egymást füzérben követő címszavakat: a természet- 
tudomány egész tájait utazhatjuk így be, felelevenítve 
a régen tanultakat vagy szomszédos területekre kalan
dozva el. A legnagyobb örömöt bizonyára a szabatos, 
tömör meghatározások nyújtják; ez alól kivételt egyes, 
a természettudomány elvi kérdéseit tárgyaló címszavak 
képeznek sajnos, ahol a fizikus úgy érzi, terjengősséget, 
pontatlanságot is talál.

A természettudomány rohamos növekedésének kor
szakában különösen tiszteletreméltó, megbecsülendő 
teljesítmény ez a lexikon. Nagy hálával tartozunk érte 
az Akadémiai Kiadónak, a szerkesztőknek, a szerzők
nek és minden munkatársnak. A példányok bizonyára 
hamarosan elfogynak, új kiadás és a tudomány gyors 
növekedése folytán átdolgozás, bővítés válik majd szük
ségessé. Hasznos lenne gyűjteni az ezen Lexikon haszná
lata folyamán szerzett tapasztalatokat, a jelentkező új 
igényeket, hogy Lexikonunk a maga egészében mint 
növekvő tudományos életünk szerves része fejlődjék.

Gy. G

S. P. GENTILE:

TUNNELDIÓDÁK
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965
Simon Gyula fordításában jelent meg magyar nyelven 
ezt a viszonylag fiatal és mégis ma már elterjed ten hasz
nált áramköri elemet ismertető könyv. A tunneldiódák 
használata különösen impulzus technikai áramkörökben

ÚJ E R E D M É N Y E K

E gy közeledő bolygórendszer. Fred Hoyle cambridge-i 
csillagász professzor egyik regényében (Az ötödik bolygó) 
idegen bolygórendszer lakóival történő találkozás expo
nálja a történetet. Hoyle kiváló fizikus is, tudja, hogy sok
fényéves távolság még atoműrhajóval sem járható be (az 
energia- és impulzustétel által támasztott korlátok miatt), 
így képzeletbeli bolygóit a Barnard-féle Nyílcsillag köré 
telepítette. Ez a legnagyobb sajátmozgású csillag gyor
san közeledik felénk (10 000-ben mindössze 4 fényévre 
lesz tőlünk), így az átruccanás természettudományosán 
nem képtelenség. — Idegen csillagok körül keringő boly
gók optikailag nem láthatók, de a csillag mozgása a 
csillag-bolygó-rendszer tömegközéppontja körül a leg
közelebbi csillagoknál észrevehető lehet. így  fedezték 
fel már két évtizeddel ezelőtt a 11 fényévre levő 61 
Cygni sötét kísérőjét, amelynek tömege a központi 
csillag 1%-a, keringési ideje 5 év. Jelenleg hét közeli 
csillagnál találtak ilyen közvetett módon bolygót. Leg

szinte nélkülözhetetlen. Egyszerű felépítésük, rendkívüli 
gyorsaságuk, kis teljesítmény igényük és igen sokrétű 
felhasználási lehetőségük az elektronfizikával foglalkozó 
szakembereket arra készteti, hogy egyre inkább megis
merkedjenek vele.

A könyv célja összefüggő, következetes ismertetést 
adni a tunneldiódák elméletéről és alkalmazásáról. Ma
tematikai megfogalmazásokat és részletekbe menő el
méleti megfontolásokat lehetőleg kerüli a szerző. A könyv 
megértéséhez azonban az elektroncsövek elméletében és 
alkalmazásában való jártasság elengedhetetlen.

A könyv először megadja a szükséges atomfizikai majd 
szilárdtest fizikai ismereteket, melyek nélkül a tunnel
diódák működését nem lehet megérteni. Világos magyará
zatot ad a tunneldióda karakterisztika kialakulására. 
Ismerteti azokat a tényezőket, melyek a tunneldióda 
karakterisztika lefutását döntően befolyásolják. Ennek 
keretében megismerkedhet az olvasó az ún. „backward” 
diódákkal is.

A szerző a legtöbb teret a tunneldiódának, mint elek
tronikai kapcsolási elemnek szenteli. így  bőséges ismerte
tést találunk benne a tunneldiódáról mint erősítő, oszcillá
tor, impulzus és kapcsoló áramköri elemről modulátor és 
demodulátor valamint keverő kapcsolási lehetőségekről. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ismertetés általános. 
Inkább előképzettséget ad egy másik mélyebben szántó 
könyv vagy közlemény megértéséhez, amelynek alapján 
már a konkrét kapcsolási elrendezés is kiszámítható és 
megépíthető.

Tekintettel arra, hogy a könyv felöleli mindazokat a 
kapcsolási lehetőségeket, melyek a tunneldiódákkal el
érhetők, sokszor kevéssé ismert fogalmakkal is kénytelen 
a szerző foglalkozni. így  megismerkedhet az olvasó a 
Hall izolátorokkal, ferrit cirkulátorokkal stb. amiket 
világosan egyszerűen jól érthetően ismertet az író.

Sajnáljuk, hogy az ismertetett áramköri elrendezé
seket melyeket tunneldiódákkal lehet megvalósítani kri
tikailag nem értékeli a könyv. Pl. a tunneldiódával ki
alakított feszültség stabilizátoroknál nem lehet meg
tudni, hogy mekkora stabilitás érhető el velük, jobb, 
vagy rosszabb mint a pl. a Zener-diódás stabilizátorok.

Végül szomorúan kell tudomásul venni, hogy elég 
gyakori a könyvben az értelemzavaró nyomdahiba, jól
lehet a könyv szép, ízléses kiállítású.

M . G.

érdekesebb közülük kétség kívül éppen a Barnard-féle 
Nyílcsillag. 1912 és 1987 közt 3000 felvétel készült 
erről a vörös törpecsillagról. A csillag mozgása olyan 
kísérő létére utalt, amelynek tömege a csillagénak 
0,17%-a. (Ez 1,8 Jupitertömegnek felel meg.) P. van de 
Kamps legújabb vizsgálatai arra utalnak, hogy a Nyílt 
csillagnak nem is egy, hanem két bolygója van. A két 
kísérő keringési síkja egybeesik, pályájuk közel kör alakú. 
(Korábban egyetlen elnyúlt ellipszisen keringő kísérővel 
próbálták a Nyílcsillag rezgését értelmezni, de így sze- 
kuláris perturbációk maradtak vissza.) A B1 jelű bolygó 
pályasugara kb. akkora, mint a Naprendszerben a Jupi
teré, tömege 1,1 Jupitertömeg. A B2 jelű bolygó pálya
sugara a Nap kisbolygóinak felel meg, tömege 0,8 Jupiter
tömeg. A Nyílcsillag maga Nap-tömegű. Az izgalmas 
bolygórendszer Ophiuncus csillagképben van, szabad 
szemmel még a központi csillag sem látható.

M. G.
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ÚJABB EREDMÉNYEK AZ ELEKTRONBEFOGÁS 
KUTATÁSÁBAN

Vatai Endre 
ATOMKI, Debrecen

Béta bomlással az azonos tömegszámú, szom
szédos rendszámú magok alakulnak át egymásba. 
Ha a magok tömegkülönbsége nagyobb az elektron
tömegnél és a kisebb rendszámú mag tömege a 
nagyobb, akkor az elektron (és antineutrinó) 
kibocsátással növeli meg rendszámát. Ha a na
gyobb rendszámú mag tömege a nagyobb a bomlás 
pozitron kibocsátással vagy egy pálya elektron 
befogásával megy végbe (és neutrino keletkezik). 
Ez utóbbi folyamat végbe mehet akkor is, ha a 
magok tömegkülönbsége kisebb az elektron tö
megénél.

Egy korábbi közleményben (Fizikai Szemle 
1963, 9. szám) ismertettük az elektronbefogás je
lenségét és a kutatásában elért elméleti és kísérleti 
eredményeket. Az azóta eltelt idő alatt sok új 
eredmény született az elektron-befogási viszonyok 
vizsgálatában, de a kísérleti módszerek finomításá
tól eltekintve a mérési technika lényegében nem 
változott és ezért annak ismertetésére csak rövi
den térünk ki.

Az elektronbefogás egyedi eseményeiről az 
atomburokban visszamaradó elektronhiányok meg
figyelésével szerezhetünk tudomást. Az elektron
hiány betöltésekor keletkező röntgen kvantumok 
és Auger elektronok lehetőséget adnak a meg
figyelés elvégzésére, de a pontos mérések elvégzése 
nagyon nehéz, a két sugárzás hatótávolsága kö
zött meglevő nagy különbség miatt, és azért, 
mert ugyanazon elektronhiány betöltésekor mind
két sugárzás keletkezik, és így az elektronhiány 
azonosításához mind a röntgen kvantumokat, 
mind az Auger-elektronokat detektálnunk kell.

így a forrás-detektor rendszer a következő fel
tételeknek kell, hogy eleget tegyen.

1. A forrásban ne nyelődjenek el a kis ható- 
távolságú Auger elektronok.

2. A röntgen kvantumok elnyelődjenek a detek
tor érzékeny térfogatában.

A fenti követelményeknek a következő detek
torok felelnek meg legjobban:

aj A forrást gázalakban az érzékeny térfogat
ban tartalmazó proporcionális számláló. A röntgen 
kvantumok megszökését figyelembe vevő korrekció 
elvégzését a számláló nagy térfogata és a ritka 
hálóval elválasztott antikoincidencia számlálók 
könnyítik meg.

b) Szcintillációs számláló, amely az aktivitást 
a kristályrácsba beépítve tartalmazza. Ez utóbbi 
főleg a nagyobb rendszámú magok kutatására 
alkalmas, mert a röntgenkvantumok elnyelődése 
jobb a szcintillációs kristályban, kis energiák 
mérését viszont az elektronsokszorozók zaja gátol
ja. 1. ábránkon egy olyan berendezést látunk, 
ahol két elektronsokszorozó detektálja a NaJ(Tl) 
kristályban keletkező felvillanásokat. Koinciden
cia alkalmazásával a multiplierek saját zaját nagy
részt ki lehet szűrni, így hasonló rendszerekkel

1. ábra. Szcintillációs számláló két elektronsokszorozóval. 
Koincidencia alkalmazása lehetővé teszi az elektron - 
sokszorozó zajainak kiszűrését, így a szcintillációs 
módszer alkalmazását az elektronbefogási viszonyok 
tanulmányozására kisebb rendszámok ill. magasabban 

levő alhéjak esetén is
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2. ábra. A kísérleti LIK elektronbefogási viszonyok 
szisztematikusan nagyobbak, mint az a Hartree—Fock 
hullámfüggvények alapján várható. Az elektron—elektron 
korreláció figyelembe vétele kis Z  esetén tovább csökkenti 
az elméleti viszonyt, tehát növeli a kísérleti értékektől 

való eltérést

0,5 — 1 kiloelektronvoltos (keV) csúcsokat már 
biztosan lehet mérni.

A nagyszámú mérési adat (a 2. ábrán minden 
kísérleti eredmény 3—4 független mérés átlagát 
képviseli) szisztematikus eltérést mutat az elmé
letileg várható értéktől. Ezen eltérések meg
magyarázásához olyan jelenségeket kellett figye
lembe venni, amelyek ismerete hasznos lehet a fi
zika iránt érdeklődők széles köre számára.

I. Elektron hullámfüggvények
Az elektronbefogást látrehozó gyenge kölcsön

hatás hatótávolsága nagyon kicsi (Jí 10-17 cm, 
összehasonlításképpen a nuukleon sugár 1,2 X 10“ 13 
cm), így a befogás valószínűsége arányos annak 
a valószínűségével, hogy az elektron érintkezik 
az átalakuló protonnal. Feltételezve, hogy a bom
lásban résztvevő proton a mag felületén tartóz
kodik, a bomlás valószínűsége A a Gf(R), ahol 
Gj(R) a Dirac hullámfüggvény nagy komponen
sének értéke a mag felületén. Ennek az ismerete 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a kísérlettel történő 
összehasonlítás alapján ítéletet mondjunk a többi 
elméleti feltevés helyességéről. Sajnos az elektron
befogással bomló magokra a pontos megoldást 
adó egyenleteket még nem tudjuk megoldani, 
ezért különböző közelítő megoldásokkal kell meg
elégednünk.

Az alábbiakban ismertetjük a két különböző 
közelítésben kapott eredményeket, és azokat össze
hasonlítjuk a kísérleti eredményekkel. A mag véges 
méretének szerepét nem hangsúlyozzuk ki külön, 
mert annak hatása a különböző s-elektronokra 
(K, L\, M] . .) ugyanolyan, így a befogási viszonyo
kat nem változtatja meg lényegesen.

I. Hartree—Fock (HF) közelítésben feltételez
zük, hogy az elektron a mag és a többi elektron 
által létrehozott átlagos erőtérben mozog. Ezzel 
a sokrészecske probléma egy-részecske problé
mává redukálódik. A számításokat általában az

egyszerűbb Hartree módszerrel vagy a Slater 
által egyszerűsített HF módszerrel végezték. A ka
pott hullámfüggvényekből meghatározott elmé
leti érték szisztematikusan 5 - 10%-kal kisebb 
a kísérleti L/K  befogási viszonyoknál (2. ábra). 
Az MjL befogási viszony pedig kb. megegyezik 
a kísérleti értékekkel (3. ábra).

2. A berilium (Be) és legújabban a neon (Ne) 
esetében pontosabb hullámfüggvényeket is kö
zöltek, ahol már az elektronok kölcsönös mozgá
sát is figyelembe veszik. Mindkét, teljesen külön
böző számítás egybehangzóan 5 -  8%-kal kisebb 
L\K  befogási viszonyt ad, mint a HF módszer. 
Ez igen meglepő, mert azt jelenti, hogy a számí
tások pontosabbá tétele növeli a kísérleti és el
méleti eredmények közötti eltérést, M x (3 s) 
elektronokat is tartalmazó atomokra az elektron 
korrelációt is figyelembe vevő számítások még

3. ábra. A kísérleti M/L befogadási viszonyok durva 
egyezést mutatnak az elméleti értékekkel. Az elektron 

korreláció hatását még nem ismerjük

nincsenek, de várhatóan az elméleti M/L viszony 
is csökkenni fog, tehát a HF számításokhoz ké
pest itt is romolhat az egyezés.

Ebből korai lenne azt a következtetést levonni, 
hogy a pontosabb számítások helytelen ered
ményt adnak. Ugyanis a kísérleti L/K  befogási 
viszonyok már a HF számítások eredményei
vel sem egyeztek. Amint kiderült, a felmerült 
ellentmondás megszüntetéséhez egy újabb, az 
elektronbefogadással egyidejűleg végbemenő jelen
séget kell figyelembe vennünk. Ez a burok-elektro
nok átrendeződése.

II . Kicserélődési korrekció
A közönséges és átrendeződéssel végbemenő 

elektronbefogást a 4. ábrán szemléltetjük. Egy
szerű elektronbefogás esetén a mag egyik proton
ja befogva az elektronburok egy i elektronját 
neutronná alakul, miközben neutrínó keletkezik 
(4. a. ábra). Második esetben egy j  elektron 
fogódik be, azonban a befogással létrehozott 
potenciálváltozás perturbáló hatására egy i elekt
ron j  állapotba kerül, tehát a végeredmény ugyan
az, mint első esetben (3. b. ábra).

A két folyamat koherens módon megy végbe, és 
az interferencia tag adja a korrekció jelentős
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4. ábra. A közönséges elektronbefogás esetében a 
proton átalakul neutronná, miközben egy neutrino 
keletkezik (a). Az esetek egy részében a hirtelen potenciál
változás perturbáló hatása miatt egy elektron átkerül 
a befogott elektron állapotába (b). Többlépcsős átren
deződés is lehetséges (c), ennek a valószínűsége azonban 

elhanyagolható

részét. Többlépcsős átrendeződés is lehetséges (4. c. 
ábra), az ilyen folyamat valószínűsége azonban 
elhanyagolható.

Az elektronoknak a fent említett átrendező
dését a Bahcall által bevezetett kicserélődési kor
rekcióval vesszük figyelembe.
A bomlás valószínűségét továbbra is a közismert képlet 
írja le:

Pi =  É ° fi{E0 ’ Z ) - \ M \2 ( ! )

ahol g a gyenge kölcsönhatás erősségét jellemző együtt
ható, M  a mag mátrix-elem. A szokásos /,-t azonban 
meg kell szorozni egy korrekciós tényezővel

fi(E0, Z  =  0 2i(B) • (E0 +  EiY- ■ Bt (2)

Br t  a kicserélődési (exchange) integrálok ( d s ' \ j s > )  
határozzák meg, amelyekből a korrekció elnevezése is 
származik.

I* <3 >jjti (ji(fC)
ahol | is >  az i fő- és 1 =  0 mellék kvantumszámmal 
rendelkező állapot hullámfüggvénye a kezdeti állapot
ban, | js' >  a végállapotban. Bahcall eredeti számítá
saiban a végállapot hullámfüggvényeként az ionizálat- 
lan leánymag hullámfüggvényeit használta. A szerző 
ezirányú kutatásai bebizonyították, hogy a végállapot 
ionizációja jelentős mértékben befolyásolja (csökkenti) 
a korrekció értékét magasabb alhéjak esetén.

magasabb spinű állapotba kényszeríti, ami le
csökkenti e folyamat valószínűségét.

3. Az átrendeződést az atom elektromos teré
nek hirtelen megváltozása hozza létre, így ez a 
jelenség hasonló a radio aktív bomlásokat kísérő 
folytonos elektron kibocsátásához, csupán ez 
utóbbi esetben a végállapot nem a diszkrét, ha
nem a folytonos tartományban van.

Ezek után összehasonlíthatjuk az elméleti és. 
kísérleti eredményeket. Sajnos, ez az összehason
lítás csak a korrekció irányának a helyességét 
döntheti el, mert olyan magokra, amelyekre kísér
leti LjK  vagy M/L viszony áll rendelkezésünkre 
elektron—elektron korrelációt figyelembe vevő 
hullámfüggvényt nem számítottak. így az 5. ábrán 
a- HE számításokból kapott eredményeket egy
ségnyinek véve végezzük el az összehasonlítást. 
Ennek megfelelően az 5. a, ábrán a pontok a kísér
leti LjK  befogási viszonyok és az elméleti értékek 
viszonyát ábrázolják. A folytonos görbe a meg
felelő kicserélődési korrekciók viszonya (B JB K). 
Az 5. b. ábrán ugyanazokat a mennyiségeket 
adjuk meg az M/L viszony esetében.

Megfigyelhetjük, hogy az LjK  kísérleti viszo
nyok többségükben, az M/L viszonyok pedig 
minden esetben a kicserélődési korrekció görbéje 
alatt helyezkednek el. Ez azt mutatja, hogy az 
elektron—elektron korreláció mindkét befogási vi-

Az elektron-burok szokásos átrendeződésétől 
amikor az elsődleges ionizáció röntgen kvantumok 
és Auger-elektronok kibocsátása közben a ma
gasabban levő alhéjakra vándorol, miközben a 
kibocsátott Auger elektronok miatt az atom 
többszörösen ionizálódik a befogási viszonyo
kat befolyásoló átrendeződés a következő fontosabb 
tulajdonságokban különbözik.

1. Ez utóbbi az elektronbefogással egységes 
folyamatként megy végbe, így az energia megma
radás törvényét a befogás +  átrendeződés folya
matokra kell alkalmazni. Ez azt eredményezi, 
hogy a megfigyelő nem észlelheti a közbenső be
fogást.

2. Átrendeződés (megengedett esetben) csak 
azonos mellékkvantumszámú elektronállapotok kö
zött megy végbe az impulzusnyomaték megma
radása miatt. Ugyanis az átrendeződésben részt
vevő elektron spinjének változása a neutrínót

5. ábra. A kicserélődési korrekció megjavítja az egyezést 
a kísérleti és elméleti L/K  viszonyok között. A fent- 
maradó eltérés egyelőre az elektronkorreláció számlájára 
írható (a). Az M/L viszonyok esetén az eltérés az adatok 
bizonytalanságával illetve az elektron korrelációval 

magyarázható
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szonyt csökkenteni igyekszik, amint az várható 
volt a meglevő számítások alapján. Azonban az 
L/K  viszonyok további fontos következtetés le
vonását is lehetővé teszik, mert (a) a különböző 
módszerrel, Hartree vagy Hartree-Fock módszer
rel számított elméleti L/K  viszonyok jól megegyez
nek egymással, (b) a Bahcall eredménye és a szerző 
által számított, a végállapot ionizációját is figye
lembe vevő kicserélődési korrekció hibahatáron 
belül egybeesik, (c) a kísérletek kiértékeléséhez 
szükséges korrekciók kicsik, közelítő számítások 
is megbízható értéket adnak.

A fentiek alapján az 5. a. ábrán feltüntetett 
adatok megbízhatónak tekinthetők. Ebből követ
kezik, hogy a kísérleti értékek eltérését a kicse
rélődési korrekció görbéjétől csak abból eredhet, 
hogy a Hartree—Fock módszerrel számított hul
lámfüggvények nem veszik figyelembe az elektro
nok kölcsönös helyzetét, mozgását (korreláció
ját). Ezen kívül megbecsülhetjük a korreláció 
hatását az L/K  viszonyra, ami meglepő módon 
függést mutat az elektron konfigurációtól. Úgy 
látszik, hogy az 37Ar és Z  >  30 esetén a korrelá
ció nincs hatással az L/K  viszonyra, míg Z =  20 — 
— 30 kb. 5%-kal csökkenti azt. A korrelációt 
figyelembe vevő számítások alapján Z <  10 ese
tén az L/K  viszony ~  8%-kal csökken (I. rész). 
További számítások, nagyobb rendszámú ato
mok esetére, igazolhatja a fenti elgondolás helyes
ségét, ellenkező esetben valami egyéb okot kell 
keresnünk az eltérés megmagyarázására.

Az M/L viszonyok (5. b. ábra) sem elméleti, 
sem kísérleti szempontból nem érik el az L/K

befogási viszonyok megbízhatóságát, de az elektron 
korreláció hatását a szisztematikus eltérés igazolni 
látszik ebben az esetben is.

I I I .  Összefoglalás
Az elektronbefogás a magfizika és az atomfizika 

határterületén levő jelenség. Leírásához mindkét 
terület eredményei szükségesek, de ugyanakkor 
mindkét területet gazdagítja.

Megengedett átmenetek esetén a befogási vi
szonyok függetlenek a magszerkezettől, így ezek 
tanulmányozása főképp az atomburokban végbe
menő jelenségekről ad tájékoztatást. Egyik fontos 
probléma, amire következtethetünk a befogási 
viszonyokból, az elektron saját függvényeinek 
helyessége a mag felületén. Kiderült, hogy bizo
nyos esetekben ez érzékenyebb lehet az elektronok 
kölcsönös mozgására, mint a teljes energia. Egy 
másik jelentős folyamat, amit eddig csak az 
elektronbefogás esetén sikerült észlelni, ez az 
elektronok átrendeződése a befogás folyamán.

A fentiek azt is bizonyítják, hogy helytelen 
a kutatási területek szigorú szétválasztása, mert 
a hatásterületen levő problémák megoldása csak 
a két terület eredményeinek együttes alkalmazá
sával lehetséges.

IRODALOM
Proc. Conf. on Electron Cap. and Higher Order Proc. 

in Nucl. Decays. Debrecen. July 15— 18, 1968, Hungary 
Vol. 1, Budapest, 1968.

A LÉGKÖR RADIOAKTIVITÁSA Csongor Éva
MTA Atommag Kutató Intézete, Debrecen

Bevezetés
Légkörünkben jelentős számú radioaktív izotóp 
található; ezek egy része gáz alakban van jelen, más 
része aeroszolokhoz tapadva lebeg.

A légkör radioaktív anyag tartalma eredetét 
tekintve három csoportba sorolható (1. ábra).

1. Földi eredetű, természetes radioaktív anyagok, 
azaz azok az elemek, amelyek az elemek kialaku
lása óta léteznek, valamint bomlástermékeik.

2. Kozmikus eredetű (kozmogenikus) radioaktív 
anyagok, amelyek a kozmikus sugárzásnak a földi 
atmoszféra gázaival való kölcsönhatása révén 
keletkeznek.

3. Mesterséges radioaktív izotópok, amelyek az 
emberi tevékenység révén kerültek a légkörbe;

a) reaktorok üzemeltetése és fűtőelemek fel
dolgozása

b) atomfegyverkísérletek
c) különböző tudományos kísérletek révén.
Tekintsük át ezeket röviden légköri koncentrá

ciójuk, keletkezésük mértéke, ill. felhasználásuk 
szempontjából.

Bár mindhárom aktivitásszint alacsony, azon
ban jelentőséget ad ennek a kérdésnek az, hogy az 
utóbbi években az alacsony szintű radioaktivi
tás mérési módszerei nagy mértékben tökélete-

í  Természetes 2  Uozmooen/Sus J  Mesterséges

L égkor

Tq/qj

1. ábra. A légköri radioaktivitás eredete.
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sedtek és a széles körben megindult adatgyűjtés 
lehetővé tette, hogy mindhárom eredetű radio
aktivitás megfigyelését felhasználják meteoroló
giai, geofizikai és geokémiai jelenségek vizsgála
tára.

Természetes radioaktív anyagok

Régóta ismert, hogy az atmoszférában meg
találhatók a három radioaktív bomlás-sor emaná- 
ciói (An, Tn, Rn) és ezek bomlástermékei. Az 
emanációk állandóan termelődnek az U-t és Th-t 
tartalmazó földi litoszférában és hidroszférában 
és onnan diffúzióval a légkörbe jutnak. A három 
emanáció közül a légköri aktivitás szempontjá
ból csak a Rn-nak van jelentősége, mert mind az 
actinonnak, mind a thoronnak, valamint összes 
bomlástermékeiknek igen rövid a felezési ideje 
(leghosszabb életű bomlástermékeik a 36 min-os 
AcB és a 11 h-ás ThB), míg a Rn felezési ideje 
3,8 nap.

A Rn kidiffundálásának mértéke a föld felszínén 
átlagban 1 atom/cm2 • s — 4 • 10 17 Ci/m2*’, a lég
kör átlagos Rn tartalma pedig 10~10 Ci/m3 levegő, 
ami minden kg levegőben 100 bomlást jelent per
cenként (100 dpm/kg levegő) [1].

Ez az érték azonban sok geológiai és meteoroló
giai tényező függvénye és ennek az értéknek 10-ed 
része, ill. 10-szerese is lehet. Igen erős változásokat 
tapasztaltak a magassággal, a széliránnyal és 
a hőmérséklet-gradienssel. Az utóbbi időben meg
figyelték a napszakokkal és az évszakokkal való 
váltakozását is az aktivitásnak (délutáni, ill. 
tavaszi minimumokat tapasztaltak, amit az in
tenzívebb légmozgással magyaráznak) [2],

Igen érdekes adat, hogy nagyvárosokban pl. 
Londonban mért átlagos Rn koncentráció érték 
a századforduló óta hússzorosra nőtt, aminek 
forrása a szénerőművekben elégetett szén Ra 
tartalma [3].

A legalacsonyabb Rn koncentráció értékeket a 
tengerek felett (az átlagos érték 1/100 része) és a 
pólusok közelében mérték.

Az utóbbi évtizedben a Rn-t és hosszabb életű 
bomlástermékeit: a 138 nap felezési idejű Po-210-t 
és a 22 év felezési idejű Pb-210 (RaD)-t meteoro
lógiai nyomjelzőként használják a felhőképződés
sel kapcsolatos cirkuláció, ill. a sztratoszférikus és 
troposzférikus légtömegek közötti kicserélődés 
tanulmányozására.

Kozmogenikus radioaktív anyagok

A p rim er kozm ikus su gárzás legnagyobb  részé
ben  igen n ag y  en erg iá jú  p ro to n o k b ó l, k isebb  
részben  nehezebb  részekből, ill. igen  k is részben  
e lek tro n o k b ó l áll.

A  p ro to n o k n a k  az a tm o szfé ra  g áza iv a l való  p r i 
m er k ö lcsö n h a tá sak ép p en  spalláció  jö n  lé tre , 
azaz az e l ta lá lt  a to m m ag  m ag tö red ék ek re  re p ü l 
szé t, am elyek  k ö z ö tt v a n n a k  ra d io a k tív  izo tó 

pok, valamint neutronok, amelyek újabb mag
folyamatokat okozhatnak.

A kozmogenikus radionuklidok közül elsőként 
a C-14-et fedezte fel Libby 1947-ben [9], a leg
utóbb felfedezett az Ar-39, amelynek létezését 
1968-ban Svájcban Loosli és Oeschger mutatta 
ki [6].

Eddig 21 olyan izotópot fedeztek fel, amelyek 
felezési ideje egy percnél hosszabb és amelyek 
a kozmikus sugárzás hatására keletkeznek a föld 
légkörében. Ezek közül az egy napnál hosszabb 
felezési idejűeket tartalmazza az I. táblázat, fele
zési idő szerint rendezve. A táblázat feltünteti az 
egyes izotópok keletkezésének mértékét a teljes 
atmoszférára vonatkoztatva, valamint a légkör 
gázainak azt az elemét, amelyből a kérdéses 
izotóp keletkezett. (I. táblázat).

A kozmogenikus izotópok közül most csak 
azzal a hárommal foglalkozunk, amelyeknek leg
nagyobb a keletkezésének a mértéke és ennek meg
felelően legnagyobb a jelentősége az atmoszféra 
aktivitása szempontjából: Be-7, H-3 és C-14.

A kozmogenikus izotópokra általában jellemző, 
hogy keletkezésük mértéke függ a földrajzi 
szélességtől, a magasságtól, valamint időbeli vál
tozásukat is észlelni lehet [7].

a) A Be-7-et azért is emeltem ki, mert ennek 
koncentrációjára intézetünkben is végeztünk mé
réseket [4],

A Be-7 a légkör 0 2 ill. N2 molekuláinak spalláció- 
ja révén jön létre és Be-oxid formájában aeroszo
lokhoz tapadva lebeg a légkörben. A troposzféri
kus Be-7 azután a csapadékkal a földre kerül.

A Be-7 elektronbefogással bomlik 53 nap fele
zési idővel, amit 0,48 MeV-es gamma-sugárzás

K OZ MOGE NI KUS  I Z OT OP OK (T >  1 d)

I z o tó p F e le z é s i  idó ' 
idó '

K e le tk e z é s  
m é r t é k e  ( t o t a l  a t m . )

a to m .  c m ~ 2_ S-1 T a rg e t
m a g

H e -  3 s ta b i l 0,2 N ,  O

B e-10 2, 5 . 106 a 4,5 i o -2 N ,  O

A I-26 7,4 . 105 a 1,4 10̂ A r

C I-36 3,1 . 105 a 1,1 IO -3 A r

K r-81 2,0 . I05 a 1,5 IO ' 7 Kr

^
 1<JI 5730 a 2, 5 N ,  O

S i-32 500 a 1,6 i o -4 A r

A r-39 270 a 5,6 10-3 Ar*

H -3 12, 5a 0, 25 N ,  O

N a -22 2, 6a 8,6 . I0-5 A r

S -35 87 d 1,4 . 10-3 A r

B e -  7 53 d 8,1 . 10-2 N ,  O

P -33 25 d 6,8 . í o "4 A r

P -32 14,3 d 8,1 . 10̂ A r
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mi (968kibocsátása kísér. így a kozmogenikus Be-7 jelenlé
tét esővízben gamma-spektrométerrel ki lehet mu
tatni. 146 liter esővízből Be hordozó hozzáadása 
után kémiai módszerekkel bekoncentráltuk és sze
paráltuk a Be-7-et és mértük a gamma-spektru
mát. A felezési idő mérésével azonosítottuk a 
Be-7-et és meghatároztuk koncentrációját a be
gyűjtés időpontjára vonatkozólag. Az általunk 
mért aktivitás 88 dpm/1 csapadék volt. A troposz
férában mért koncentráció 0,63 dpm/kg levegő 
[7],

Ezt a mérést az 1966. őszi kínai atomfegyver 
kísérletek után végeztük. Azt szerettük volna 
tisztázni, hogy nem fúziós atomfegyver kísérlet 
történt-e, ugyanis a Be-7 egy fúziós atombomba 
Li-6 tartalmából is eredhet. A kapott adat azon
ban a természetes koncentrációval megegyező ér
tékeket adott (10 — 120 dpm/1 csapadék között) és 
nem volt kimutatható termonukleáris eredetű 
Be-7.

b) A kozmogenikus H-3 (T) szintén az 0, ill. 
N spallációs termékeként keletkezik. Faltings 
és Harteck fedezte fel 1949-ben [5] és szerencsére 
még a H bomba kísérletek előtt sikerült troposz- 
férikus koncentrációját és keletkezésének mértékét 
meghatározni.

A T a legnagyobb részben a sztratoszférában ke
letkezik, azonban a sztratoszféra és a troposzféra 
között fellépő kicserélődés révén 1 — 3 éves sztra- 
toszférikus tartózkodási idő után a troposzférába 
kerül, ahonnan néhány hét alatt a csapadékkal 
a föld felszínre jut, de a sztratoszférikus utánpótlás 
miatt egy gyakorlatilag állandó szint alakul ki. 
így érthető, hogy a bioszféra T tartalmának 99 %-a 
a tengervízben található.

A T koncentrációja a troposzférában 7 * 10 2 
dpm/kg levegő [7]. A T koncentráció kifejezésére 
Libby a T. U. egységet vezette be, ami az illető

T . ,
anyagban a —  arányt fejezi ki. Óceánok vizében 

H
ez az arány 10-18, azaz minden 1018 H atomra 
jut egy T atom. A tengervíz T tartalma 
tehát 1 T. U. (ez megfelel 7 dpm/1 víz), az esővízé 
6 — 7 T. U. az atmoszférikus H., gázé 4 • 103 T. U. 
volt 1950 előtt.

Radikális változás történt a bioszféra T koncent
rációjában a H bomba kísérletek beindítása óta. 
Rendszeres mérések történnek azóta a csapadék és 
a különböző vizek T tartalmára vonatkozóan. Az 
1962-es nagy atomfegyver kísérletsorozat után a 
troposzférikus H2 gáz T aktivitás szintje ezersze
resre nőtt, ami azóta fokozatosan csökken [8]. Érde
kes azonban, hogy a csapadékban mért aktivitás 
szint nem egyenletesen változik, tavaszi maximu
mok mutakoznak és ezek intenzitása változik a 
földrajzi szélességgel (2. ábra). Ez utóbbinak az az 
oka, hogy az atomfegyver kísérletek révén a T az 
északi szélességi körök mentén került a sztratosz
férába. Az aktivitás oszcillációja viszont meteoro
lógiai tényezők következménye: tavasszal fo
kozott mértékű kicserélődés van a sztratoszférikus 
és troposzférikus légtömegek között.

A T aránylag hosszabb felezési ideje (12,5 év) 
lehetővé teszi ilyen kicserélődési folyamatok vizs
gálatát. Legújabb adatok szerint cca. 2 évig tar
tózkodnak a sztratoszférában a T tartalmú vízgőz 
és porrészek. [8]

A T hidrológiai és meteorológiai megfigyelések 
1960 óta világszerte szervezetten folynak a bécsi 
Atomerőügvnökség (IAEA) és a World Meteorologi
cal Organisation (WMO) szervezésében. A T 
hosszú felezési ideje miatt az atmoszférikus víz
gőz, csapadék és talajvíz nyomjelzőjeként hasz
nálható és széleskörű méréseket végeznek a T 
segítségével általában a hidrológiai, valamint 
oceanografiai kutatásoknál [8].

ej A primer kozmikus protonok által az atmosz
férában keltett neutronok rugalmas ütközéssel 
lelassulnak és legnagyobb valószínűséggel a lég
kör N-14 atomjaival lépnek kölcsönhatásba.

így a légkörben a N14(n, p)C14 folyamat révén 
C-14 keletkezik, amelynek felezési idejét Libby és 
munkatársai 1949-ben 5568 évnek határozták 
meg, ez a mai pontosabb mérések szerint 5730 
év [10].

A hosszú felezési idő miatt a C-14 a légkörben 
bomlási egyensúlyban van, azaz az elbomló C-14 
atomok száma egyenlő a keletkező C-14 atomok 
számával, ez pedig egyenlő a neutronok keletke
zésének mértékével. Ez az adat természetesen 
a magasságtól és a szélességi körtől függő érték. 
Kiátlagolva a mai legpontosabb érték 2,5 n/cm2 • s, 
ez a C-14 keletkezésének a mértéke is a teljes 
atmoszférában [7].

A keletkezett C —14 C02-vé oxidálódik és keve
redik az atmoszférikus C02-vel. Hosszú felezési 
ideje miatt feltehető, hogy a teljes légkörben 
egyenletesen oszlik el, koncentrációja 2,4 dpm/kg 
levegő. A C-14 fotoszintézissel beépül az élő 
növényekbe, résztvesz az élet-ciklusban és bi
zonyítást nyert, hogy minden élő anyagban 
a szélességi körtől függetlenül azonos specifikus 
aktivitással van jelen (15,3 dpm/g C) [10]. Libby 
gondolt először arra, hogy ezen az alapon növények 
elhalásának időpontját mérni lehet, jelenlegi C-14 
koncentrációjuk alapján.

A C-14-es kormeghatározási módszernél Libby 
alapfeltevésként vette fel, hogy

1. a C-14 keletkezésének mértéke az atmosz
férában állandó és több felezési időn át is állandó 
volt;
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2. az élő anyag specifikus aktivitása, ill. a -----
O-12

aránya állandó, hosszabb idő viszonylatában is;
3. a biológiai anyagok elhalásuk után nem vesz

nek fel C-14-et.
Ezen feltevések mellett Libby és munkatársai 

méréseket végeztek ismert korú, a föld különböző 
helyeiről vett mintákon és 5570 éves felezési 
idővel számolva megállapították a minták korát. 
Kimutatták, hogy a C-14 fajlagos aktivitás az 
élő anyagban néhány százalékon belül állandó 
volt az utóbbi 2 — 3000 évben. [10].

(1962-es nemzetközi megállapodás szerint egy 
minta Libby korának megállapításánál a felezési 
időt 5570 évnek veszik, vonatkoztatási évül 1950-et 
választják, és a C-14 koncentráció vonatkoztatási 
szintjének az 1870- 1890 közötti eredetű fa
minta C-14 tartalmát veszik, ami a National 
Bureau of Standards által szállított oxálsav- 
standard C-14 aktivitásának 95%-a.) Ismert korú 
mintákon újabban mért specifikus aktivitás érté
kek azonban azt mutatják, hogy a légkör C-14 
tartalma legfeljebb az utóbbi 2000 évben tekint
hető egy közel konstans egyensúlyi értéknek és 
több ezer éves viszonylatban elég jelentős változá
sok mutatkoznak.

Ezeknek a változásoknak az észlelése azáltal 
vált lehetővé, hogy Californiában találtak olyan 
tüskés tobozú fenyőket (Pinus aristata), amelyek 
évgyűrűivel Ferguson 7000 évre visszamenőleg 
tudott pontos dendrokronológiai kormeghatá
rozást végezni [11].

A La Jolla-i laboratóriumban (California) Suess 
és csoportja mérték ezeknek a famintáknak a 
C-14 tartalmát. Ha feltesszük, hogy a dendrokro- 
nológia pontos időpontokat ad, a C-14 koncentrá
ció változásában igen érdekes szisztematikus 
fluktuáció mutatkozik (3. ábra) [12].

A 3. ábra felső részén Suess mérési adatait lát
juk i. e. 5000-ig visszamenőleg, vonatkoztatási 
szintnek véve az 1870 — 1890 közötti eredetű 
faminta C-14 tartalmát. Ehhez képest 8 —9%-os el
térés mutatkozik i. e. 3000—4000 között, ami ha 
egy mintánál Libby módszerével számolnak, cca 
800 évvel fiatalabbnak mutatja a mintát tényleges 
koránál.

A C-14 koncentrációban hosszú idő távlatában 
tehát egy lassú cca 10 000 éves periódus idejű 
fluktuáció tapasztalható.

Ezen belül is megállapítható egy rövidebb 
periódusú fluktuáció, amely határozott antikorre- 
lációt mutat a napfolt-tevékenységgel. A napfolt- 
tevékenységre vonatkozólag cca 300 évre vissza
menőleg vannak pontos feljegyzések. Houtermans, 
Suess és munkatársai 1967-ben végezték el a 
C-14-es adatok és a napfoltok száma közötti 
exact matematikai analízist [13] és határozott 
antikorrelációt állapítottak meg: amikor a nap
folt-tevékenységnek maximuma van, akkor a 
C-14 koncentráció minimuma állapítható meg. 
Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy napfolt- 
tevékenység maximum esetén nagy a nap-szél 
(szoláris szél) tevékenység, amely kihajtja a kisebb 
energiájú kozmikus sugarakat és ezáltal csökken 
a kozmikus sugárzás fluxusa, így a C-14 keletkezé
sének mértéke is.

Ami a C-14 aktivitás lassú változását illeti 
(a ciklus idő cca. 104 év), arra nézve ma még nincs 
egységesen elfogadott értelmezés. Három lehetsé
ges hipotézis van:

1. lehet egy, a jégkorszakot követő különösen 
„nyugodt Nap” periódus következménye;

3. lehetséges egy klimatikus hatás és
3. legvalószínűbbnek látszik a Föld mágneses 

terének lassú változásával hozni kapcsolatba, 
amely szintén visszahat a kozmikus sugárzás
nak a földi légkörbe érkező fluxusára,

3. ábra. Felső görbe: A légköri C-14 szintjének változásává/, utóbbi 7000 évben, vonatkoztatási szintnek véve az 
1870 —1890 évekből eredő faminta C-14 tartalmát [12], A minták életkorát dendrokronologiailag határozták 
meg; Alsó görbe: A Föld dipólmomentumának változása az utóbbi 7000 évben, daleom sosouítamérésck alapján [14]
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L ábra. A légköri C-14 tartalom növekedése % -ban [12]

Ezt a hipotézist látszik alátámasztani a 3. 
ábra alsó görbéje is, amely a Föld dipolmomentu- 
mának változását mutatja az utóbbi 7000 évben 
paleomágneses mérések alapján. [14],

Határozottan szembetűnő az antikorreláció. 
A magyarázat is kézen fekvő: a dipolmomentum 
növekedése nyilvánvalóan csökkenti a primer 
kozmikus sugárzás intenzitását.

A 3. ábrán még egy harmadik tényre szeretném 
a figyelmet felhívni: a század eleje óta fokozato- 

C-14san csökken a -------arány a légkörben („Suess
C-12

effektus”), ami azért lép fel, mert az ipari fejlő
déssel megnőtt a szénerőművek száma, amelyek 
C-14 mentes C02-t juttatnak a légkörbe. (Ez a 
Suess effektus az oka, hogy a C-14-es méréseknél 
az 1870—-1890 közötti- faminta C-14 tartalmát 
veszik vonatkoztatási szintnek.)

Ez a változás azonban relatíve csekély a „bomba- 
effektus”-hoz képest, amely a későbbiekben ellen
kező irányú eltolódást hozott létre.

1954 óta az A és H bombák neutronjai követ
keztében fokozatosan nőtt a C-14 koncentráció 
a légkörben és ez 1963-ban az 1950 előtti értéknek 
kétszerese volt (4. ábra) [12], Ez az érték az atom
csend egyezmény óta lassan, fokozatosan csök
ken, amiből a C-14-re egy cca. 10 éves atmoszféri
kus tartózkodási idő határozható meg.

Mesterséges radioaktív anyagok
Több mesterséges radioaktív anyagot meteoroló

giai megfigyelések céljából juttattak a légkörbe, 
pl. 1958-ban cca 100 MCi W 185-t (T =  74 nap) 
juttattak az alsó sztratoszférába, ennek útját 
a csapadék aktivitás mérésekkel nyomon követ
ték és megállapították, hogy először 40% maradt 
a sztratoszférában. Ez cca. 1 éven át csaknem 
konstans szintet biztosított a csapadékban, jeléül 
annak, hogy egy állandó utánpótlás van a sztratosz
férából. Azonkívül további következtetéseket le
hetett levonni a pólusok, illetve az egyenlítő 
közelébeni troposzférikus—stratoszférikus kicseré
lődésre.

Hasonló céllal különböző magasságokban 1962- 
ben Rhodium-102-t, ill. Cadmium-109-et ju tta t
tak a légkörbe. 1964 óta egy 17 kCi aktivitású 
Pu-238-at tartalmazó kis atomerőforrás 60 km ma
gasságban történt véletlen felrobbanása révén 
újabb meteorológiai nyomjelző kísérleteket lehet 
végezni.

Fentieknél lényegesen jelentősebb az a radio
aktív szennyeződés, ami az atomfegyverkísérletek, 
illetve a reaktorok fűtőelemeinek reprocesszálása 
révén kerül a légkörbe. A szennyeződés mind 
fúziós, mind hasadási folyamatok révén törté
nik.

A fúziós folyamatoknál keletkező T, ill. C-14 
jelentőségéről és kihatásáról már volt szó.

A továbbiakban a hasadási folyamatokból 
eredő szennyeződés kérdését szeretném röviden 
áttekinteni.

Atommagok hasadásánál cca 200 radioaktív 
izotóp keletkezik, ha ezek a légkörbe jutnak, leg
nagyobb részük aeroszolokhoz tapadva hamaro
san kikerül a légkörből. Kivételt képeznek a hasa
dáskor keletkező nemesgázok, amelyek az atmosz
férában maradnak. A hasadáskor 36 nemesgáz 
izotóp keletkezik, ezek azonban általában rövid 
felezési idejűek, az egyetlen Kr-85 kivételével, 
amelynek 10,76 év a felezési ideje. Az atomfegyver 
kísérleteknél keletkező Kr-85 teljes egészében a 
légkörbe jut, míg a reaktorok üzemeltetésénél és 
a reaktor fűtőelemek feldolgozásánál az aktív 
gáz nagy részét felfogják további felhasználásra, 
a többi szintén az atmoszférába jut.

A Kr-85 hosszú felezési ideje miatt egyenlete
sen oszlik el a légkörben és aktivitása az atomcsend 
egyezmény óta is folyamatosan nő, amit az 5. 
ábra felső görbéjén láthatunk. A világon néhány 
kutatócsoport végez ilyen vizsgálatokat: franciák, 
németek, újabban amerikaiak. 1966 óta intéze
tünkben is végzünk ilyen irányú méréseket 
[15, 16], a Kr-gáz mintákat az Egyesült Izzó mis
kolci Kryptongyára bocsátja rendelkezésünkre. 
A mérést belső gáz számlálóval végezzük, azaz 
olyan GM csöveket használunk, amelyekbe töltő
gázként visszük be a mérendő Kr gázt.

A mért jelenlegi koncentráció 22 dpm/kg le
vegő, ami azt jelenti, hogy a légkörben elosztva 
jelenleg 55 MCi aktivitású Kr-85 van.

'1
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10 Kr-85 atomoK szama 
a légkörben

’ Átlagolt mert ertekek
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10ZS
8 í
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Atomfegyver kísér letek bál 
eredő értékek

2 \
IO2". . „ ............................... ______^
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5. ábra. A Kr-85 atomok száma a légkörben. Felső 
görbe: átlagolt mért értékek; alsó görbe: az atomfegyver 
kísérletekkel a légkörbe juttatott Kr-85 atomok száma

40



Annak eldöntése, hogy a légköri Kr-85 aktivitás 
milyen mértékben tulajdonítható az atomfegyver 
kísérleteknek, illetve az atomiparnak, az 5. ábrán 
közölt adatok elemzésével lehetséges. A felső 
görbe a légköri Kr-85 mért aktivitás értékeit 
ábrázolja a légkörben foglalt Kr-85 atomok 
számával kifejezve (logaritmikus léptékben). A lég
kör Kr-85 tartalmának előbb gyors, majd újabban 
kissé lassuló, de állandóan növekvő tendenciája 
állapítható meg a görbéből. Az alsó görbe az atom
fegyver kísérletekkel a légkörbe juttatott Kr-85 
atomok számát adja meg. Ezen görbe eső része 
a felezési időnek megfelelő lebomlást ábrázolja.

Látható, hogy a légkör jelenlegi Kr-85 tartalma 
több mint 20-szorosa az atomfegyver kísérletekből 
eredő értéknek, tehát a légköri Kr-85 főforrásai 
a reaktor fűtőelemeket feldolgozó üzemek és 
relatíve csekély, amit a reaktorok üzemeltetése, 
ill. az atomfegyver kísérletek juttatnak a lég
körbe.

Bár ez az aktivitás folyamatosan nő, jelenlegi 
szintjén nem jelent egy lényeges sugárterhelést, 
mindössze 0,03 mrem/év a dózisterhelés. Ez a kör
nyezet 100 - 150 mrem/év és a légkör 1 mrem/év 
dózisterheléséhez viszonyítva jelenleg elhanya
golható.

Történtek becslések [17] arra nézve, hogy 100 
éves viszonylatban mekkora a várható energia- 
termelés atomerőművekből és ennek kapcsán 
hogyan fog nőni a Kr-85 légköri aktivitása. 
2000-re a jelenlegi aktivitás-szint 100-szorosa 
várható és mintegy 100 év múlva a Kr-85-től 
eredő sugárterhelés eléri és ezzel megduplázza a

A CHAN NELL ING-EFFEKTUS

Nehéz töltött részecskék lefékeződése kris
tályokba való behatolás során a kristály helyze
téhez képest erős irányfüggést mutat. Egyes irá
nyokban anomálisan nagy a behatolási mélység 
— illetve vékony mintáknál az áthatolóképes
ség —, kicsi a magreakciók valószínűsége, az 
alfa-aktív magokat tartalmazó szilárd testből 
emittálódott alfa-sugarak pedig ugyanezen irá
nyokban a többinél sokkal kisebb valószínű
séggel lépnek ki. Ezt a jelenségkomplexumot — 
vagy szűkebben a fokozott behatolóképességet — 
részecske-channellingnek (amerikai helyesírás sze
rint: channeling), az utóbb említett csökkent 
valószínűségű kilépést pedig blockingnak nevezik.

A jelenség lényege az, amint a közvetlen szem
lélet is alátámasztja, hogy a különböző orientációjú 
kristálylapok nem egyenlő távol vannak egymás
tól, a nagyobb hézagokban a részecske könnyeb
ben „elfér” . Egy golyókból és az azokat tartó 
rácsozatból álló kristálvmodell bizonyos irányok
ban átlátszóbb, más oldalról kevésbé. Az át
látszóság mindenesetre attól is függ, milyent 
rádiuszt tulajdonítunk a rácspontoknak. Egy 
merevgömb-sugár azzal a távolsággal definiálható,

teljes környezeti sugárterhelését, hacsak nem 
fejlesztenek ki hatásosabb módszereket a rep
rocesszáló üzemekben a megszökő nemesgázok 
megkötésére.
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IV. évfolyam

mely ütközés esetén a minimális megközelítési 
távolság; tehát a szemlélet szerint a channelling - 
effektus függ a részecske energiájától. Az ún. 
kis Miller-indexű, azaz az egymástól távoli lapok 
mentén behatoló részecske a kristályban járatot, 
csövet, csatornát, kanálist, alagutat találhat ma
gának, mely mentén a rácspontoktól távolabb 
haladva csak lazább kölcsönhatásba lép az anyag
gal, és mélyebbre hatol. Ez azonban még nem 
volna elég a jelenség észleléséhez, hiszen ha egye
nes pályát tételezünk fel, a legjobban kollimált és 
irányított részecskenyaláb esetén is az atomsorok 
meghatározta szűk szögtartományban a detek
tálható mennyiségnél jóval kevesebb részecske 
juthatna át a kristályon. Az effektushoz az is 
kell, hogy a falak taszítása ne a részecske pályá
jának elgörbüléséhez vezessen, melynek követ
kezménye a csatornából való kikerülés, hanem 
a trajektóriát egyengesse, a részecskét vissza
térítse a csatorna középvonala felé. A kanális 
tengelyéhez elég kis szögben belépő pozitív 
részecskékre ez a két feltétel teljesül, és ez a szög
tartomány elég nagy ahhoz (egy-két fok nyílás
szögű körkúp), hogy bele lehessen találni. A
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.1. ábra

v issza té rítő  e rő t a m ag  p o z itív  tö lté se  szo lg á lta t
ja . A  falhoz közeledő részecske „ b e b ú jik ” a  kü lső  
e lek tro n b u ro k  a lá : íg y  v á lik  a m ag  p o z itív  tö l té 
se részben  leá rn y ó k o la tlan n á . A c sa to rn á ra  le lt 
részecske m ozgása ú g y  képze lh e tő  el, hogy  t á 
vo lo d v a  an n a k  ten g e ly é tő l m in d  erősebb  v issza
té r í tő  erő  éri, egészen add ig , m íg  m ozgásának  
irá n y a  a  fa lla l p á rh u zam o s nem  lesz, m a jd  ism ét 
közeled ik  a  tengelyhez  m in d  gyengébb  ta sz ító  
erő  h a tá s a  a la t t .  (1. áb ra) Íg y  egy  lapos szinusz
görbéhez hasonló  p á ly á n  m ozog. (Fenom enologi- 
k us szem p o n tb ó l a jelenség analóg  azzal, am i 
a fén y v eze tő k b en  le já tszó d ik .) S okkal b o n y o lu l
ta b b  v o ln a  a  h e ly ze t egy  n eg a tív  ionnál, m e rt 
szá m á ra  a  m in im ális po tenciá lis  energ iá jú  c sa to rn a  
n em  a  rácsp o n to k  k ö z ö tt, h an em  azok v o n a láb an  
v an . A m i a  p o z itív  részecskének  „ c sa to rn a fa l” , az 
a  n e g a tív n a k  a  c sa to rn a  és v iszon t.

A  „ c sa to rn á ra  ta lá lá s ” v ag y  rossz analóg  szó
a lk o tássa l „ k a n a lizá ló d ás” a  channelling . H a  
rag aszk o d u n k  ahhoz, hogy  a  je lenségnek  m ag y ar 
n e v e t a d ju n k  — ú g y  tu d ju k , m ég n incs e g y ö n te tű  
m ag y ar te rm in u sa  —, a szerző a  csato i-na-effektus 
e lnevezést a já n lja , m e r t  ez k ifejezi a lineáris 
láncok  m en ti, csőszerű (axiális) és a  k ris tá ly lap o k  
m en ti (p lanáris) chan n e llin g e t is. -  R ad io ak tív  
k ris tá ly b a n  a m agbó l k irepü lő  alfa-részecske eg y e
nesen a  szám ára  fa la t  je len tő  közegbe lép be, abból 
m in d en áro n  k ilépn i igyekszik . M ivel a  fa lak  p á r 
h uzam osak  a  c sa to rn ák k a l, ez a  b locking-, „ á r 
n y é k -” , „ ta k a rá s i” jelenséghez vezet.

A csatornahatást kézenfekvő volta ellenére 
igen későn, csak 1963-ban fedezték fel, bár 1912- 
ben Stark és Wendt megjósolta. Ez a sejtés 
azonban feledésbe ment, talán azért, mert a 
Röntgen-diffrakciót a korábbi elképzeléssel ellen
tétben nem a részecske-, hanem a hullámkarak
terrel sikerült magyarázni, Stark pedig proton- 
áthatolási kísérletét a Röntgen-fotonokkal való 
bombázás analógiájára képzelte el. Az ötlet csak 
MarkT. Robinson és Ordean S. Oen 1963-ban vég
zett számításai nyomán merült fel ismét. Ók 
1 — 10 keV-es nehéz ionok mozgását vizsgálták 
egy rácsmodellben; ennek során diszkrét irányok
ban kiemelkedően nagy behatolási mélységet ta 
láltak. Az eredmények kísérleti ellenőrzése Piercy,

L u tz , S izm ann , R ob inson , O en s tb . nevéhez fű 
ződ ik , az e lm éle t k ido lgozása ped ig  e lsősorban  
Je n s  L in d h a rd  érdem e.

A  channelling  te h á t  „m o d ern  e ffe k tu s” -nak  
szám ít, an n á l kü lönösebb , hogy  elm életi tá rg y a lá sa  
k lasszikus m ech an ik áv a l te lje sen  k ielég ítő . K v a n 
tu m m e ch an ik a i m odellel és k iegészítésekkel fog
lalk o zn ak , eddig  je len tő seb b  e red m én y  nélkül. 
A  részecske hu llám hossza  ugyan is á lta lá b a n  sok 
k a l k isebb , m in t a  rácsá llan d ó  (pl. 1 keV  ese tén  
három  nagyság rendde l), e z é rt nem  síkhu llám ok  
d iffrak c ió já ró l v an  szó, b á r  egészen k is  en e rg iák 
n á l az is elképzelhető . N em  ily en  egyszerű  a h e ly 
ze t, ha  m eggondo ljuk , hogy  a részecskének  a  
k an á lis  tengelyére  m erőleges sebességkom ponense 
is v an . Az ehhez ta rto z ó  hullám hossz m á r jó v a l 
nag y o b b  leh e t. I ly en  szem léletes, de k issé laza 
k v an tu m e lm é le ti m eggondolások  sze rin t p l. a  ré 
szecske sebességének a  c sa to rn a  tengelyével a l
k o to t t  szöge k v a n tá lt .  E z  azo n b an  a m érh e tő  
eredm én y ek re  eg y á lta lán  nem  h a t ,  m e r t  sok m ás 
zav aró  e ffek tu s  te ljesen  elm ossa. F ü g g e tlen ü l 
a ttó l ,  hogy a  hu llám hossz k icsiny  a  ráesállandó- 
hoz k ép est, a  koherens szórás seg ítségével az é rt 
sem  v o lna  érte lm ezh e tő  a R ö n tg en -su g arak  an o m á
lis tran szm issz ió ján ak  m in tá já ra , m e rt a részecske 
fékeződése a  k o h eren c iá t e lro n tja .

É rd ek es , hogy a  k lasszikus tá rg y a lá s  é rv én y é
n ek  felső en e rg iah a tá ra  is v an . A hhoz, hogy 
csa to rn áb an  lokalizá lt részecskének  te k in th e s 
sük , fon tos, hogy  a  részecske-hullám csom ag hely- 
és szögb izo n y ta lan ság a  b izonyos h a tá r  a la t t  m a ra d 
jon . L egyen  a  részecske k é t  rá c sp o n t k ö zö tti á t 
lagos szögeltérülése ft. H e ly e tte s ítsü k  a  valódi 
p á ly á t  a k é t  rá c sp o n t k ö zö tti  szakaszon  egyen es
sel, ez n y ilv án  az e red e ti sebességgel ft szöget zá r  
be. H a  a  részecskéhez re n d e lt hu llám csom ag  
hely- és im p u lzu sb izo n y ta lan ság a  A y, ille tve  
A py, fe lírv a  a  h a tá ro za tlan sá g i összefüggés

A y A py h (1)

i t t  elegendően  p o n to s  a la k já t  és a  jó  nagyság- 
re n d i becslésnek m u ta tk o zó

A ft
P Ay
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2. ábra

képletet (p-ve\ az ion impulzusát jelöltük, i. a 
2. ábrán), a szögbizonytalanságot tudtuk ki
fejezni. Ennek nyilván #-nál jóval kisebbnek kell 
lennie:

~ r < &- (3)Ay
Feltételünk a helybizonytalanságra:

A y  < d .  (4)
Egyesítve a (3) és (4) egyenlőtlenséget:

k # d. (5)
A később tárgyalandó közelítés szerint nincs a 
térnek longitudinális komponense, továbbá mivel 
a pálya a csatornatengelyhez kis szögben hajlik, 
két rácspont közötti úton az ion közelítőleg 
homogén teret érzékel, melyben ható erőt F-fel 
jelöljük. Ebben az esetben a pálya egyenlete:

y — y0 4 E,
(x -  x0)2 + h

W
(x -  x0)

A kristály tökéletes; a csatorna mentén mozgó 
részecske szabályosan ismétlődő elemekkel talál
kozik, periodikus potenciáltérben mozog. Az egy
szerűség kedvéért két végtelen hosszú, merev 
lineáris lánc (atomsor) között mozgó pozitív 
részecskét tekintsünk. A kristály többi rács
pontjának hatását figyelmen kívül hagyjuk. Ki 
fogjuk mutatni, hogy a két atomsor bizonyos kö
zelítésben párhuzamos egyenespár mentén egyen
letesen elkentnek tekinthető. Ezt nevezik konti- 
nuum- vagy zsinór- (string-)közelítésnek.

Egy m 2 atomon hogyan szóródik egy — a; irány
ból a végtelenből érkező mx tömegű, E energiájú 
(v sebességű, p  impulzusé) részecske (3. ábra)? 
Tegyük fel, hogy az m2 miatti impulzusváltozás 
p-hez képest kicsi. Ez, úgy érezzük, a csatorná
ban maradás feltétele is lesz. Hasson az atom 
részecskénkre V potenciállal, és képzeljük rögzít
ve. Az mx-re ható erő így — ; a — hányados

dr v
a dx távolság megtételéhez szükséges idő. Az im
pulzus megváltozásának a;-re merőleges kompo
nense dx ú t o n -----— — . Az m2 által előidézett

dr r v
teljes impulzusváltozás y komponense az I(q) 
célszerű jelölést bevezetve:

— oo q

= - m - ( 8 )

A szögeltérülés

^  - (x — x0)2,
4 E ( 6 ) Ay>^—  =  -?L- I ( q ) = ^ I ( q ) .  (9)

p mxv- E

ahol Ei(t^E) és E/r a sebesség longitudinális, illetve 
transzverzális komponenséhez tartozó energia; itt 
a második tagot Et Sg> Elr alapján hagytuk el. 
Ezért kis szögekre •& ~  E ~ \  és mivel k ~ E ~ * , 
ezért

E i <  Cd, (7)

itt C adott állandó. — Ez nyilván nem teljesül
het akármilyen nagy energiánál, vagyis a klasszikus 
kezelhetőségnek tényleg felső energiahatára van.

E diszkusszió után lássunk neki a legalapvetőbb 
és egyben legegyszerűbb elméleti modell vázolásá
nak.

.9. ábra

Most helyezzük ezt a szituációt csatornába. 
(4. ábra) A D távolság megtételéhez szükséges
idő kb. — . Most Aip-ve 1 ip ezen idő alatt végbement

v

0 0 0 0  0 - 0 0 0

4. ábra

változását jelöljük. Mivel feltételünk szerint lassú 
változásról van szó,

^  — ^-Atp = — — — I(d -  y) (10)

írható. Ugyancsak közelítőleg igaz, hogy
y  =  v y  (11)

és
y  =  v tf>. (12)
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(10) és (12) felhasználásával, bevezetve az F(y) 
jelölést

V = — — y) =  ~  F(y), (13)

vagyis ebben a közelítésben az ionra ható erő 
adott kristályban csak a járat tengelyétől való 
kitéréstől függ, a részecske úgy érzi, mintha 
homogén „atomzsinórok” között mozogna, ilyen 
képpel szimmetriaokokból x irányú erőkomponens 
nem fér össze. A csatorna potenciálja, a konti- 
nuu mpotenciál:

y  y

U(y) =  J  F(y') dv' =  ~  J  J(d -  y' )  dy'- ( 1 4 )
0 0

pító erő a sebességgel ellentétes irányú, a sebesség 
nagyságától való függését y tartalmazza. A ható- 
távolság számítását tűzzük ki célul. Mint eddig is, 
két dimenzióval dolgozunk:

m1x -\- y —
K*2+  y-

m i y  +  y  Tn
W ~ + ¥  ' %

0

+  —  = 0 .

(16)

Ha a hullámmozgásszerű pálya „hullámhossza” 
jóval nagyobb „amplitúdójánál”, y <^.x teljesü
lése is elég kézenfekvő. Az y-ot x mellett elhanya
golva:

m1 x -j- y — 0

A képletből kiderül, hogy a csatornához kötött
ség tényleg a sűrűn populált (tehát az egymástól 
távoli, vagyis a kis Miller-indexű) síkok között 
a legerősebb.

Az egy atom keltette potenciális energiának az 
árnyékolt Coulomb-potenciál (pl. Yukawa-féle 
potenciál) tekinthető. Ennek alkalmazásával U(y) 
végtelen magas falú, közel derékszögű potenciál
völgy. Ez azt jelenti, hogy az ion cikcakkos 
(töröttvonal) pályán mozog. Nagy ionokra a völgy 
lehet parabolához hasonló alakú is, ehhez szinusz
görbe alakú pálya tartozik.

Természetesen, ebből a közelítésből az egyetlen 
ütközésre szabott A p < .̂p feltevés miatt nem jön 
ki a csatorna elhagyásának feltétele. Sejthető 
azonban, hogy a részecske éppen akkor lép ki 
a járatból — azaz nincs channelling —, ha e fel
tétel nem teljesül. Ha a channelling létrejöttének 
feltételét pontosabb közelítésben kiszámítva ösz- 
szehasonlítjuk a zsinórközelítés jogosságának felté
telével - ez abból nyerhető, hogy az ütközés a 
csatorna falát legjobban megközelítő hely kör
nyezetében is sok atom hatásának legyen tulajdonít
ható — kiderül, hogy legalábbis egy széles nagy- 
energiájú tartományban az előbbi szigorúbb, 
mint az utóbbi, tehát a string-approximáció jó
nak mondható.

Nem szóltunk még a fékeződési jelenségek el
méleti kezeléséről, amelynek az a jelentősége, 
hogy a fékeződés az egyetlen kísérletileg ellen
őrizhető mennyiséggel, a hatótávolsággal kap
csolatos. A fékezés oka kettős: az egyes atomokkal 
mint egészekkel való elasztikus ütközés, mely 
igen alacsony energiáknál játszik fontos szerepet, 
és az atomok gerjesztése, ionizálása, mely maga
sabb részecskeenergiáknál domináns. Most tegyük 
fel, hogy a csatorna kontinuumpotenciálja para
bola-keresztmetszetű „árok”. Akkor a fékezést 
egy harmonikus rezgés mozgásegyenletéhez adódó 
csillapító taggal vehetjük figyelembe:

.. , v , dum1 y + y ----1-----= 0 ;
x 9 y

(17)

mivel m, x az E, =  — m, x2 longitudinális energia 
2

x szerinti deriváltja,

(18)

Innen y jelentése leolvasható. Ha y-t állandónak 
vennénk igen durva közelítés —, a hatótávol- 

Eság R =  —'- volna. Széles tartományban érvé-
7

nyes közelítés y ~  E  1 (egyszerűsített Bethe- 
formula). Ez ugyan a kisenergiájú tartományban 
a sebesség pozitív hatványával való arányos
ságnak adja át helyét, mégis használata a való
sághoz közeli eredményt ad. A y ~  E~x arányos
ság a x állandó bevezetésével átfogalmazva

y — x x - 2, (19)
ezzel a (17) első egyenlete, bevezetve az x =  q(t) 
helyettesítést, az

miQ +  y 1 2 =  0 (20)
formát nyeri, mely q-ra megoldva, az A integrációs 
állandóval

q(t) ==x = \ A 3x 11 
---- í| 3 .
m*

( 21 )

A differenciálegyenlet megoldása a t =  0-ban ér
vényes x =  0 és x = 2 Et

m.
2 kezdeti feltételeket

is figyelembe véve (B  az újabb integrációs kon
stans):

á b - Ü á r  +  B
4x m.

mi H  y(r, E) L +  grad£%) =  0, (15) m1 I2F, 1  3x12  --------- t
r 4x . U r

( 22 )

ahol y — mint később látni fogjuk az egységnyi A hatótávolságot úgy számíthatjuk ki, hogy az 
úthosszra eső energiaveszteséget jelenti. A csilla- x = x\t(x)~\ függvény zérushelyét keressük. En-
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5. ábra

nek érdekében in vertáljuk az x = x(t) függvényt, 
és beírjuk (21)-be. Eljárásunkkal az

x(x) = ~4x
[ A - x l

m1 x ml
(23)

képletet nyerjük. Az x(R) =  0 egyenletből a 
hatótávolság

27»2
Ä =  — . (24)

TOj

Az eddigi számítások természetesen csak a jelen
ség értelmezésére, durva modellezésére szolgál 
nak, mérések kiértékeléséhez bonyolultabb, rész
ben statisztikus megfontolásokra van szükség. 
De nézzük, konkrétan milyen lehetőségek vannak 
a csatornajelenség kísérleti vizsgálatára. Lényegé
ben három módszercsoport van: az áthatolási 
valószínűség, a behatolási mélység és a vissza
szórási intenzitás mérése.

Legegyszerűbb az elrendezés az 5. ábra szerint. 
A vékony egykristálylapot (pl. Au-t, Al-ot, Cu-et) 
a berajzolt tengely körül forgatva az ionsugár á t
hatolását az általa keltett árammal (I-vel) köz
vetlenül lehet mérni, a kristályban „megrekedt” 
ionok mennyiségére az I' áram irányadó. A kris
tály forgatása közben ilyen elrendezésben a ré
tegvastagság állandó. A különböző penetráció 
tehát a channelling-effektus eredménye. — Csa
tornában haladó részecske kisebb valószínűség
gel ütközik magba, idéz elő magreakciót. A reakció 
termékének kilépését ellenőrizve következtet
hetünk a csatornahatásra. Használatos reakciók 
pl. a 14Si2s(p, y) 15P29 és a „9Cu65 (p, n) 30Zn65.

Monoenergetikus radioaktív ionokkal bombázva, 
azok behatolási mélységét mérve is következtet
hetünk a channellingre. A módszer az, hogy a be
sugárzott kristály felületéről szakaszonként igen 
vékony rétegeket távolítanak el (ún. anódoxidáció- 
val és kémiai oldással), közben aktivitást mér
nek. A nyert integrális hatótávolság-eloszlás függ 
a kristály orientációjától a csatornahatás miatt. 
Éles rezonanciájú magreakciókat vastag kristály 
esetén is fel lehet használni. A rezonanciaenergiá
nál adott A A-vei nagyobb energiájú nyalábbal 
kell bombázni. A reakció végbemenetelének mély
sége függ a channelüngtől, erre a magátalakulás 
termékének hozamából lehet következtetni. E 
célra jó pl. az 13Al27(p, y)14Si28 folyamat. — Ha 
a részecskenyaláb és a csatornatengely szögét O-tól

növeljük, előbb a 0°-nál minimumot mutató 
karakterisztikus Röntgen-sugárzás intenzitása nő, 
majd a kritikus szögnél (a channelling bekövet
kezésére jellemző határszögnél) a magreakció 
hozama is. Oka világos: 0°-nál a részecske inkább 
csak a valenciaelektronokkal ütközik, később 
a belső héjakról is elektronokat lök ki, mert a csa
tornafalhoz közelebb kerül; a kilököttek helyére 
kerülő elektronok energiafeleslege távozik Röntgen- 
sugár alakban, még nagyobb szögnél a maggal 
való kölcsönhatás valószínűsége is megnő. E 
kísérőjelenségek informálnak a csatorna tulajdon
ságairól.

Visszaszórási detektálva az a tapasztalat, hogy 
ha a beesés iránya csatornasíkokban van, jóval 
kisebb az intenzitás. Ez természetes, hiszen a csa
tornákban az ionok sokkal mélyebbre hatolhat
nak, nagyszögű Rutherford-szórást kevesebben 
szenvednek olyan mélységben, ahonnan még 
visszatérve elérhetik a felületet. Visszaszórással 
a blocking-hatás is demonstrálható. Egy bizonyos 
irányban belépő ionnyaláb visszaszórási diagram
ján a csatornasíkok irányát intenzitásminimumok 
jelzik' (6. ábra). Ennek az az oka, hogy a vissza
szóródott (nagy szögben szóródott) részecske olyan 
közel kerül egy maghoz, hogy a csatornairányba 
lépés a csatornafalban való haladást jelentené 
számára.

A csatornahatás a fizika gyakorlata szempont
jából jelentős. Segítségével, pontosabban a chan- 
nellinget mindig kísérő blockinggal, igen pontosan 
lehet beállítani egykristályokat. Szilárdtest
fizikai vizsgálatokra használható, pl. a kristályok 
felépítésének kutatására, szennyezések beépülési 
módjának kimutatására, kristályhiba-sűrűségek

6. ábra. Visszaszórási diagram a blocking-effektus ki
mutatására. Az adott irányban beeső protonnyaláb 
visszaszórásának intenzitása az Au-kristály csatorna- 
síkjai mentén minimumot mutat. A felvétel közvetlenül 
a kristály elé tett fluoreszkáló ernyőről készült. (Nelson, 

R. S., Phil. Mag. lő., 848. (1967))
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mérésére. Olyan módszert honosít meg a kristá
lyok mélyebb rétegeinek vizsgálatára, mellyel ko
rábban csak a felületeket tanulmányozhatták. 
További vizsgálati lehetőségét jelent ionoknak 
atomokkal, atomi elektronokkal, magokkal való 
kölcsönhatásának tanulmányozására. Új metódust 
kn ál félvezető eszközök szennyezésére, hiszen a 
szén ívező ionok behatolásának mélysége, a szenv- 
nyezett tartomány alakja, a koncentrációgradiens 
igen érzékenyen szabályozható az ionnyaláb ener
giájával és a kristálynak a nyalábhoz képest való 
finom mozgatásával. Magfizikában sokszor mint 
kiküszöbölendő zavaró jelenség lép fel; a kristály- 
targetekből, a félvezető detektorokból a channelling 
révén megszökő részecskék meghamisíthatják az 
eredményt.

Mindenekelőtt azonban önmagáért érdekes, nem
csak felfedezésének utólag elég érthetetlen késle
kedése miatt, hanem azért is, mert hidat jelent 
a fizika elkülönülő ágai között. Szilárdtestfizikai 
effektus, kísérleti vizsgálata azonban teljes egészé

Bevezetés

Mncs sok információnk arról, hogy régebben 
milyenek voltak az elfogadott nézetek a légkör 
magasabb rétegeinek szerkezetéről, összetételé
ről, és főleg sűrűségéről. Feltehető, hogy Newton
nak, amikor behatóan foglalkozott a gravitáció
val, kialakult elképzelése volt a légkör véges ki
terjedéséről. Még inkább bizonyos ez Torricelli ese
tében, aki a légnyomást a levegő hidrosztatikai nyo
másával azonosította. Ennek ellenére sem komo
lyabb légkörkutatásról, sem légköri modellről a 19. 
sz. előtt nem beszélhetünk. Csak a ballisztika fejlő
dése és a léghajózás hozta magával a légkör pon
tosabb megismerésének igényét. A múlt század 
még kezdetleges eszközökkel végzett légkörkutatá
sának eredményeit egy 1864-ben, Franciaország
ban megjelent könyv foglalja össze, és az abban 
közölt adathalmaz joggal tekinthető a légkör 
(néhány km magasságig terjedő) első modelljé
nek.

Századunkban azután a légkörkutatás nagy 
mértékben fellendült. Ez megmutatkozik egy
részt a módszerek számában és finomodásában, 
másrészt abban, hogy a légkörkutatást egyre 
nagyobb magasságokra sikerült kiterjeszteni. Né
hány évvel ezelőtt hazánkban is megkezdődött 
a semleges felsőlégkör kutatása, mégpedig a leg
modernebb és leghatékonyabb módszerek egyiké
vel, a mesterséges holdak fékeződésének meg
figyelésén alapuló módszerrel. Cikkünkben éppen 
ezért főleg ezt a módszert kívánjuk részleteseb

ben, alkalmazása részben magfizikai. Nem is 
szólva arról az üdítő különlegességéről, hogy a mai 
fizika fáradságos és szemlélettől elrugaszkodott 
apparátusából csak keveset igényel, és lényegében 
klasszikus mechanikával tárgyalható. Ez indokolja 
ennek a cikknek elméletcentrikusságát is.

Végezetül köszönetét mondok Body Zoltánnak 
és Juhász Sándornak segítségükért és Body 
Zoltánnak külön a kézirat igen gondos átnézésé
ért.
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ben ismertetni. Előtte azonban áttekintést nyúj
tunk a felsőlégkör kutatásánál alkalmazott egyéb 
módszerekről.

1. Légkörkutatás rakéták felhasználása nélkül

1946-ban kezdődött meg a rakéták felhaszná
lása a légkör kutatás céljaira. Ez alapvetően be
folyásolta az alkalmazható módszereket, és így 
célszerű a kutatásokat éppen ezen az alapon cso
portosítani.

A rakéták felhasználása nélkül végzett légkör
kutatási módszerek közül eredményessége miatt 
elsőként a meteormegfigyeléseken alapuló módszert 
kell megemlítenünk. E módszer segítségével szá
zadunk húszas éveitől kezdve kaptak értékes 
adatokat a légkör sűrűségéről, és mivel a nyert 
adatok főleg a 40—110 km közötti magasságok
ra vonatkoztak, ez a módszer megadta a sztra
toszféra közelebbi megismerésének lehetőségét.

A meteormegfigyeléseknek a légkörkutatás szol
gálatába való állítása azért váratott oly soká 
magára, mert egyáltalán nem könnyű feladatról 
van szó. Ehhez szükség van olyan részletes el
méletre, amely a meteorjelenségeket fizikai ala
pokon megmagyarázza. Az elméletnek le kell 
írnia a meteornak a légkörben történő mozgása 
folyamán fellépő valamennyi folyamatot: a me
teortest felizzását, a párolgási és disszociációs 
folyamatokat, az elpárolgott anyag kondenzáció
ját, a csóvaképződést, a meteortest lefékeződését,
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az azzal kapcsolatban fellépő elektromágneses jelen
ségeket stb. Következésképpen a meteormeg
figyelésekből nyert légsűrűségi adatok egész sor 
fizikai hipotézisen alapultak, és ezek alkalmazásá
nál lényeges szerepet játszanak nehezen meghatá
rozható vagy csak pontatlanul becsülhető ada
tok, mint pl. a meteortest alakja, anyagának 
sűrűsége, ionizációs effektivitása stb. Ebben áll 
a módszer hátránya. De tagadhatatlan előnye az, 
hogy a legegyszerűbb vizuális megfigyelésekből 
is lehet — legalábbis tájékoztató jelleggel a felső
légkör sűrűségére következtetni.

A módszer pontosságát jelentősen növelték, 
mégpedig előbb a fotografikus, majd a radarral 
történő észlelés bevezetésével. Ugyanakkor si
került olyan formulákat is levezetni, amelyekben 
csak kisebb számban vagy egyáltalán nem szere
pelnek a meteorra vonatkozó individuális para
méterek. így pl. B. Ju. Levin kimutatta, hogy a kü
lönböző anyagú és sebességű meteoroknak a fel
izzás pillanatában gyakorlatilag azonos a hőmér
séklete. Ebből kiindulva levezetett egy igen 
egyszerű összefüggést két meteor sebessége és 
felvillanási magassága között [1]:

h2 hx =  5/2 • H ■ In v jv 2
ahol:

H  a skálamagasság, a légkör egy igen fontos 
paramétere (azt a magasságkülönbséget jelenti, 
amennyivel feljebb haladva a sűrűség felére csök
ken).

A magasságmeghatározás pontosságát lénye
gesen növelte a fotografikus meteorészlelés. Az 
első eredményes felvételeket Lindemann és Dob
son készítette a húszas években [2], míg a rend
szeres meteorfényképezést a harmincas években 
vezették be az USA-ban (Harvard csillagvizsgáló) 
és a Szovjetunióban (Dusanbe).

A fotografikus módszernél legalább két állo
másról fényképezik a meteort, mialatt a fényképező
gépek előtt forgó szektorok a leképeződő vonalat 
szisztematikusan megszakítják. Ilyen felvételek
ről nagy pontossággal meghatározható a meteor
pálya térbeli helyzete, a felvillanási pont magas
sága, a meteor sebessége és fékeződése. A felvé
telek kiértékelésére többféle módszert ismerünk, 
így pl. F. L. Whipple módszerénél a meteor
pálya több pontján lehet a levegő sűrűségét meg
határozni: a nyom kezdetén, közepén, a végén, 
és a maximális fényesség pontjában.

Az ötvenes években a meteormódszert kiter
jesztették mesterséges meteorokra is. Ezeket úgy 
hozták létre, hogy Aerobee-rakétákat lőttek fel 
80 —100 km magasságra, és a rakétából nagy se
bességgel kilőtt sörétgolyók felizzását több földi 
pontból egyidejűleg fényképezték. A módszer 
szellemes, de költségei nem állnak arányban 
hatékonyságával.

A háború utáni években kezdték alkalmazni 
a radartechnikát a meteorjelenségek tanulmá
nyozására. A radarmegfigyelések bőségesen nyújt
ják a légkörre vonatkozó információkat: a levegő 
nyomása és sűrűsége mellett képet adnak az

ionok képződéséről, rekombinációjáról és diffúziós 
sebességéről, sőt, a meteornyomok sodródásá
ból a légköri szelekre és turbulenciákra is lehet 
következtetni.

A  ra k é ta k o rsz a k  kezdeté ig  a kü lönböző  m e te o r
m egfigyelési m ódszerek  a d tá k  a m agaslégkör k u 
ta tá s á n a k  gerincét. M in d am elle tt m eg k ell em lí
te n ü n k  a  r i tk á n  a lk a lm a z o tt m ódszerek  k ö z ö tt 
az es ti és h a jn a li szürkület megfigyelését. M ivel 
egy  gáz sű rűsége és a  fén y n ek  benne tö r té n ő  
d iszperz ió ja  k ö z ö tt a rányosság  áll fenn , ez é rt a 
légkörben  szóródó fény  in ten z itá sv á lto zá sa ib ó l 
ill. a  szü rk ü le t m en e tén ek  fo to m e tria i-sp e k tro sz 
kópiai m egfigyeléséből a levegő sű rűségére leh e t 
k ö v e tk ez te tn i.

A módszer nem igényel speciális felszerelést, 
ezért több országban is alkalmazták. Elvileg 
hasonló alapokon nyugszik az a módszer, amelynél 
igen erős fényű fényszórók fényének szóródását 
vizsgálják fotografikus módszerekkel. A megfigye
lés kiterjed a fény intenzitására, polarizáltságára 
és spektroszkópiai összetételére. Az 50-es évek
ben az USA-ban ezzel a módszerrel egész 70 km 
magasságig tudtak légköri adatokat gyűjteni.

Az utóbbi módszerekkel rokon eljárás a sarki 
fénynek és az éjszakai világító felhők fényének 
spektroszkópiai elemzése. így főleg a 60 — 100 km-es 
tartományban lehetett információkhoz jutni, de 
hangsúlyozni kell, hogy ezek az adatok nem túlsá
gosan megbízhatóak, mert a módszer olyan sugár
zási folyamatok elemzésén alapszik, amelyeknek 
működési mechanizmusát ma is csak részben is
merjük.

I s m e r t  v o lta  m ia t t  nem  té rü n k  k i az ionoszféra
kutatásra, am ely  a  lég k ö rk u ta tá s  egy  speciális 
ág án ak  is te k in th e tő . H ason lóképpen  csak  m eg
em lítjü k , hogy a  rádiócsillagászatnak is v a n  lég
k ö rk u ta tá s i  v o n a tk o zása , hiszen é g ite s tek  rád ió - 
su g árzásán ak  ionoszférikus re frak c ió jáb ó l a földi 
légkör e le k tro n k o n cen trá c ió já t le h e te tt  m eg h a
tá ro z n i kü lönböző  m agasságokban . C supán  é rd e 
kessége, és nem  jelen tősége m ia t t  em lítjü k  m eg, 
hogy a lk a lm az ásra  k e rü lte k  akusztikus és termő- 
metrikus m ódszerek  is, am ik o r ro b b an áso k  hang- és 
h ő h u llám ain ak  te rjed és i sa já to sság a it h o z ták  ösz- 
szefüggéshe a légkör sűrűségével.

Ha az 1946-ig nyert légkörkutatási eredménye
ket összevetjük a későbbiekkel, megállapíthat
juk, hogy a korábbi adatoknál csak azok úttörő 
jellegét értékelhetjük. Az akkori eredmények pon
tosságát és számszerűségét nem lehet a maiak
kal együtt említeni. így érthető, hogy az említett 
módszerek egy alapjában sztatikus légköri modell
hez vezettek, és ennek nem sok köze volt a való
sághoz. Valamennyi módszer közös hibája, hogy 
a legfontosabb légköri paraméterek közül (nyo
más, sűrűség, skálamagasság, hőmérséklet, kö
zepes molekulasúly) csak 1—2-nek a meghatáro
zását tette lehetővé, és azt is csak közvetett 
módon, olyan hipotézisek felhasználásával, ame
lyek a szereplő fizikai folyamatokat csak hiányo
san írták le. A hiányzó légköri paramétereket 
a jól ismert alsólégköri viszonyokból extrapolá-
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cióval határozták meg, ami - ahogy a későbbiek
ben kiderült — ismét helytelen volt. Az említett 
módszerekkel legfeljebb 100 -120 km-es magas
ságig lehetett információkhoz jutni. Mindezek 
alapján a rakétakorszak előtti magaslégköri model
leket ma már nem fogadjuk el, hanem a rakéták 
felhasználásával nyert, kb. 100 km magasságig 
terjedő és gazdag mérési anyagon alapuló dinami
kus modellekkel helyettesítjük azokat.

2. Rakéták a légkörkutatás szolgálatában

A második világháború után teljesen új tudo
mányágként fejlődött ki a rakéták felhasználásán 
alapuló légkörkutatás. A rakéták első sikeres 
felhasználása légkörkutatási célokra az USA-ban 
történt, néhány hónappal a háború befejezése 
után. Az első, Wac Corporal elnevezésű rakéták 
teljesítménye még igen szerény volt: 10 kg hasz
nos terhet tudtak felemelni 65 km-es maximális 
magasságra. Az igazi rakétakorszak 1946-ban 
kezdődött, amikor néhány a németektől zsákmá
nyolt A-4 rakétát adtak át tudományos kutatá
sok céljaira.

A Szovjetunióban 1947-ben kezdődött meg a 
rakétás légkörkutatás, Sz. N. Vernov vezetésével. 
A rakétafejlesztés eredményeként 1949-ben már 
100 km-es magasságot értek el a szovjet rakéták, 
és a szükséges próbarepülések után 1951-től 
kezdődően rendszeresen és nagy számban bocsá
tottak fel, és bocsátanak fel ma is légkörkutató 
rakétákat.

A m odern  felsőlégkör k u ta tá s b a n  háro m  m ó d 
sze rt k ü lö n b ö z te tü n k  m eg:

a) Rakétákon elhelyezett műszerekkel és anya
gokkal végzett kutatások. Ilyen vizsgálatoknál 
a rakéta műszerei csak rövid ideig (nagyság
rendileg: percekig) tartózkodnak a magas
légkörben. Következésképpen a mérési eredmé
nyek is csak egy rövid időtartamra vonatkoznak.

b) Mesterséges holdakon elhelyezett műszerekkel 
végzett mérések. A  rakétákkal pályára állított 
holdak általában életük 99%-ában 200 km feletti 
magasságokban keringenek és huzamosabb ideig 
maradnak a légkörben (a pályaelemektől függően, 
nagyságrendileg: évekig). A műszerek mind
addig folyamatosan továbbítják a földre mérési 
eredményeiket, amíg rádióadójuk működik.

c) A F ö ld  k ö rü l keringő  m esterséges ég ite s tek  
(lehe tnek  ra k é tá k  v ag y  m űszer né lkü li h o ld ak  is) 
fékeződése a lap já n  v ég z e tt légsű rűségm eghatáro - 
zások. A  hold  te lje s  é le te  fo ly am án  a lk a lm az 
h a tó  m ódszer.

A  h áro m  m ódszerrel k a p o t t  e red m én y e
k e t  á lta lá b a n  m eg kell k ü lö n b ö z te tn ü n k  eg y m ás
tó l. íg y  p l. b á r  az a) és b) a la t t i  m érések  b izonyos 
hason lóságo t m u ta tn a k , az e red m én y ek  a k k o r is 
kü lönbözőek  lesznek , h a  a ra k é tá n  u g y an a zo k a t 
a m ű szerek e t helyezzük  el, m in t a  m esterséges 
ho ldon. A  ra k é ta sz o n d a  u i. a  s ta r th e ly  és a 
ku lm inációs p o n t k ö zö tti  lég ré tegek  á llap o tá ró l 
ad  egy  p illa n a tk é p e t, te h á t  nagy jáb ó l a F ö ld n ek

ugyanazon pontja fölötti vertikális profilt mér. 
Ugyanakkor a holdak műszerei mindig a Föld 
más-más pontja felett végzik méréseiket. Ehhez 
járul még az is, hogy míg a rakéták általában a 
0—200 km közötti magasságokban végzik mérései
ket, addig a holdak általában 200 km felett. így 
tehát a két módszer nem helyettesíti, hanem ki
egészíti egymást. A b) és c) alatti módszerek 
viszont főleg abban különböznek, hogy míg 
a műszeres mérések a pálya egy-egy pontjához 
tartozó pillanatnyi értékeket szolgáltatják, addig 
a fékeződésből levezetett adatok egy nagyobb 
pályaív mentén, hosszabb idő alatt nyert átlag
értékeknek tekintendők. Mivel a mesterséges hol
dak fékeződésén alapuló módszerrel a későbbiek
ben részletesen foglalkozunk, most csak az első 
két módszerrel kapcsolatos főbb problémákat 
foglaljuk össze.

Mind rakétákon, mind mesterséges holdakon 
főleg kétfajta műszert használnak a légsűrűség 
meghatározására: manométereket és tömeg
spektrométereket. A manométeres mérések kiérté
kelésére több módszer ismeretes. Az egyik azon 
alapszik, hogy a rakéta vagy a mesterséges hold 
pörgethető egy kívánt tengely körül. így a mano- 
méterek is a bemeneti nyílásaikkal hol menetirány
ba, hol azzal ellentétes irányba néznek, és ezért 
az általuk mért értékek a rakéta pörgésének 
periódusával fluktuálnak. A kinetikus gázelmé
let alapján azután egyszerű összefüggést lehet 
levezetni a légkör sűrűsége és a periodikusan vál
tozó manometrikus adatok amplitúdója között.

Más esetben az ideális gázokra vonatkozó 
alapegyenletet és a barometrikus egyenletet hasz
nálják fel a közeg részecskéinek koncentráció
jára (ún. manometrikus egyensúlyi állapot esetére) 
vonatkozó összefüggés levezetésére [3]:

N  = B p - ( M T • sin F )-f

ahol: N  = & légkör részecskéinek koncentrációja 
B  =  műszerállandó 
p =  a mért manométernyomás 

M  =  a gáz molekulasúlya 
T  =  a műszerfal hőmérséklete 
V — a belépőnyílás síkjának a sebességvek

torral alkotott szöge.
I t t  p és T  értékét mérik és telemetrikusan to

vábbítják, míg a F szöget speciálisan határozzák 
meg. Az M  értékét más mérésekből ismertnek kell 
venni, hogy a sűrűség is meghatározható legyen.

A manometrikus mérések a légsűrűség meghatá
rozásának kérdését nem oldották meg. Főleg 
rakétaszondák esetében több különböző mérésha
tárú manométerre van szükség az igen nagy mérési 
tartomány miatt (a mérendő szélső értékek aránya 
108!). Rendkívül nehéz feladat a műszereket 
úgy megkonstruálni, hogy azok a világűr körül
ményei között is kifogástalanul működjenek. 
Ezen felül a földi körülmények között végzett 
kalibrálás elkerülhetetlenül nagy hibákat visz 
be a kapott numerikus értékbe. I t t  ui. lényeges 
szerepet játszanak a világűrbeli körülmények
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k ö zö tt le já tszó d ó  rekom binációs fo ly am a to k , am e
lyeknek  h a tá s á t  nehéz m egbecsülni. V égül ra k é ta -  
szondák  ese tében  te ljesen  m eg h am is ítja  a m érése
k e t a vá lto zó  in te n z itá sú  deszorpció , vagy is 
a m an o m é te r an y ag áb ó l tö r té n ő  gázk iá ram lás . 
E z é r t  ú ja b b a n  lég sű rűségm eghatározás céljából 
legfeljebb  ho ld ak o n  helyeznek  el m an o m éte rek e t, 
de azok a d a ta i t  is csak  n é h á n y  n a p  e lte ltév e l 
(a deszorpció  m egszűnése u tá n ), és c su p án  m in t 
re la tív  v á lto z á so k a t veszik  figyelem be. A  m anó- 
m éteres  m érések et á lta lá b a n  100% -os h ib áv a l t e r 
h e ltek n ek  leh e t te k in te n i, és e z é rt főleg csak  a 
tá jék o z ó d ás t szolgálják .

T öbb  ese tb en  tömeg spektrométert is h a sz n á ltak  
a levegő sű rűségének  m eg h a tá ro zásá ra . I ly en k o r 
m ód ad ó d ik  a r ra , hogy  a  közeg közepes m olekula- 
sú ly á t, és a te lje s  n y o m á s t is m eg h a tá ro zzák . A k ü 
lönböző m érési e lveknek  m egfelelően lev ez e te tt 
összefüggések re n d sze rin t a  ny o m ás, sebesség, 
m o leku lasú ly , tu b u sh ő m érsék le t és sebesség fel- 
h aszn á lásáv a l ju tn a k  el a  légsűrűséghez. A  m ó d 
szer a lk a lm az ásán á l fellépő h ib ák  főleg a k ö v e tk e 
zők: k a lib rác ió v a l kapcso la to s  és te lem e triá i h i
b ák , m agasság m eg h atá ro zás  és h ő m érsék le tm é
rés h ib á ja , az o rien tác iós szög h ib á ja  és d in am ik a i 
tényezők . M indezek a z t eredm ényez ik , hogy  a 
tö m eg sp ek tro m e tria i lég sű rű ség ad a to k  nem  sok 
k a l m eg b ízh a tó b b ak , m in t a  m an o m etrik u sak .

Teljesen újszerű módszert próbáltak ki szovjet 
tudósok 1958-ban, amikor egy rakétából 430 
km magasságban 4 kg nátriumot lőttek ki. A kí
sérlet célja az volt, hogy a keletkező nátrium
felhő diff úziós sebességéből meghatározzák a levegő 
sűrűségét. Hasonló méréseket végeztek az USA- 
ban és Franciaországban is, sőt mesterséges hold
ról kibocsátott felhővel újabban is kísérleteztek.

A k ísé rle te t az tesz i lehetővé , hogy  sz ü rk ü le t
k o r a N ap  su g ara i m eg v ilág ítják  a ke le tkező  fe lhő t, 
a n á tr iu m p á rá k  g erje sz tődnek , erősen flu o re szk á l
n ak , és in ten z ív en  su g áro zn ak  a n á tr iu m  D, és 
D 2 hu llám hosszán . íg y  a felhő szűrőkön  keresz
tü l  le fényképezhető . A  m ódszer különösen tö b b  
hely rő l k észü lt sz inkronfe lvéte lek  ese tében  a d o tt  
szép e red m én y ek e t, főleg, ha  fo toelek trom os m éré 
sekkel k o m b in á ltá k  azo k a t. A fe lvé te lek  feldolgo
zásán ál m eg h a tá ro zzák  az izo fó tá k a t és azokból 
a  felhő c e n tru m á n a k  fén y esség v á lto zásá t az idő 
függvényében . E b b ő l m eg h a tá ro zh a tó  a diffúziós 
koefficiens, és a közeg hőm érsék le tének  ism ere té 
ben  a  légsűrűség  k iszám íth a tó .

A  m ódszer szp o rad ik u san  k e rü lt a lk a lm azásra , 
m e rt a n a g y  kö ltségek  m e lle tt kom oly  szervezés- 
te ch n ik a i p ro b lém ák  m erü lnek  fel, és a rá fo rd í
t o t t  m u n k a  nem  áll a rá n y b a n  az eredm énnyel. 
K o rlá to zza  a  m egfigyelést, hogy  csak  sz ü rk ü le t
ben  leh e t a  fe lh ő k e t fényképezn i, te h á t  a k ísérle tre  
csupán  1 ó rás  in te rv a llu m  áll rendelkezésre .

Mivel a diffúzió sebessége magasságfüggő, és 
csak megfelelő mértékben kiterjedt felhő fényké
pezése vezet célra, ezért a módszer nátriummal 
csak 200—400 km között alkalmazható.

Az edd ig iek tő l n ag y o n  k ü lönbözik  az eső gömbök 
módszere, am elynél ra k é tá k k a l n ag y  m agasság 

ra feljuttatott gömbök szabad esésénél fellépő 
közegellenállásból határozzák meg a levegő sűrű
ségét. Az első ilyen típusú méréseket az USA-ban 
végezték 1952-ben. Az egyes kísérletekben hasz
nált gömbök mérete különböző volt: előbb 120 
cm átmérőjű gömböket használtak, majd áttértek 
18 cm átmérőjűekre, amelyeknek súlya 5,5 kg volt. 
A golyó belsejében akcelerométert helyeztek el, 
hogy a golyó gyorsulását mérni lehessen. Ezen
kívül egy miniatűr Doppler-adót is tettek a golyó 
belsejébe, hogy a Doppler-mérések segítségével 
meg lehessen határozni a golyó pontos pályáját. 
A sűrűség meghatározására a következő összefüg
gést használták: [4]

M  • a0 =  1/2 • CD • A ■ v2 ■ q
ahol :

M  =  a  golyó töm ege
a0 — a  golyó m é rt g y o rsu lása

CD =  közegellenállási e g y ü tth a tó  
A =  a  golyó k e resz tm etsze te
v =  a  golyó sebessége
o =  a levegő sűrűsége

A m ódszer az eddig iek  közü l ta lá n  a  leg p o n to 
sab b  e red m én y ek e t a d ta . E lő n y e , hogy a  szereplő 
p a ra m é te re k  jó l m e g h a tá ro zh a tó k , és a  sű rűség 
gel n em  v a lam ely  b izo n y ta lan  h ipo tézisen  keresz
tü l  á lln ak  összefüggésben. H á trá n y a , hogy  az 
esés, és ezzel a  m érés is, v iszony lag  rö v id  
ideig t a r t ,  te h á t  ilym ódon  csak  egy p illa n a tn y i 
k e resz tm etsze ti k é p e t leh e t k ap n i, és csu p án  a  lég
k ö r alsó ré tegeirő l. F e lm e rü lt a m ódszer ja v í tá s á 
n a k  lehetősége is. E z  ab b a n  á lln a , hogy egy  tö b b  
tíz  m é te r  á tm é rő jű  m ű an y ag g ö m b ö t kellene a 
golyók h e ly e tt  használn i. E z  egészen lassan  esne, 
és fényképez lie tő  is lenne, am i a sebesség m eg h atá 
ro z ás t p o n to sa b b á  ten n é . U g y a n ak k o r azo n b an  
az ü res m ű anyaggöm b ese tében  a k e resz tm etsze t 
a deform áció  m ia t t  h a tá ro z a tla n n á  v á lik , és a 
ballon  a kis sú ly  m ia t t  n em csak  szab ad o n  esik, 
hanem  sod ród ik  is a  szelek h a tá sá ra . É p p en  
ezé rt, és m e rt a  m esterséges ho ldak  fékeződésé
ből le v e z e te tt sű rű ség érték ek  ö ssz e h a so n líth a ta t
lanul n agyobb  szám b an  á lln ak  rendelkezésre  és 
sokkal kevesebbe k e rü ln ek , az eső göm bök  m ódsze
rével az u tó b b i év ekben  m á r nem  végeznek sű rűség 
m eg h a tá ro zá st.

E zzel be is fe je z tü k  az ism erteb b  légsűrűség- 
m eg h atá ro zási m ódszerek  szám b av é te lé t. N em  
v á lla lk o zh a tu n k  a r ra , hogy  rész le te ib en  h aso n lít
suk  össze ő k e t egym ással. In k á b b  csak a z t sz e re t
n én k  k iem eln i, hogy  n o h a  m in d eg y ik  m ód szer
nek  v a n  előnyös o ldala , a z é r t leg tö b b jü k n é l a m é rt 
a d a to k  és a légsűrűség  k ö zö tti  összefüggés eléggé 
k ö z v e te tt,  és m indegy iknél kü lönböző  k o rlá 
tozások  érvén y esek , am elyek  n ag y  m érté k b en  le 
ro n tjá k  a m ódszer e ffe k tiv itá sá t. V égül, sok e s e t
ben  az is d ö n tő , hogy  a m ódszer nem  ren táb ilis , 
és épp en  ilyen  v o n a tk o zá sb an  leh e t m egem líten i 
a  m esterséges h o ld ak  fékeződésén a lapu ló  m ó d 
szer e lőnyeit. Ez a  m ódszer szin te  v a lam e n n y i 
o b jek tu m  ese tében  a lk a lm az h a tó , a t tó l  függet-
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lenül, hogy azt milyen céllal lőtték fel. Nem szá 
mit az sem, hogy van-e működő rádióadója, ami 
pedig a műszeres méréseknél alapfeltétel. Ki 
kell emelnünk azt is, hogy ennél a módszernél 
nincsen szükség a holdon elhelyezett műszerek
re, és ilyenformán csak a megfigyelési és fel
dolgozásig munka igen szerény költségei merül
nek fel. Éppen ezért mondhatjuk, hogy az összes 
módszer közül ez a legolcsóbb. Ugyanakkor ez
zel a módszerrel a hold teljes élettartama folyamán 
folyamatosan kaphatunk légsűrűségi adatokat, és 
ezek - mai tudásunk szerint — megbízhatóbbak 
az eddigieknél.

3. A mesterséges holdak fékeződésén alapuló módszer
Egy mesterséges hold pillanatnyi helyzetét 6 

megfelelően választott pályaelem általában egy
értelműen meghatározza. Ilyen pályaelemrend- 
szer lehet pl. a következő: az a fél nagytengely, az 
e numerikus excentricitás, az i pálvahajlás, az Q 
felszálló csomó hossza, az co perigeum hossza, és 
t a perigeumon való áthaladás időpontja.

Első közelítésben igaz, hogy ha a Föld gömb
alakú lenne, belső összetétele gömbszimetrikusan 
homogén volna, ha nem lenne légköre, és ha 
gravitációs szempontból a Naprendszer többi tag
jától el lenne szigetelve, akkor a mesterséges hold 
pályája állandó alakú és a térben (a csillagokhoz 
képest) állandó helyzetű ellipszis lenne, vagyis 
pályaelemei nem változnának. Mivel azonban 
fenti feltételek nem teljesülnek, ezért a hold pályája 
sem állandó, hanem a különböző perturbáló (zavaró) 
hatások befolyására egyes pályaelemei meg
változnak.

A mesterséges hold a Föld gravitációs potenciál
ja által meghatározott erőtérben végzi mozgását. 
A Föld alakjának eltérése a gömbtől (főleg a 
lapultsága) anizitrópiákat hoz létre az előtérben, 
és ezek hatására főleg két perturbáció jelentkezik: 
a pályasík a Föld tengelye körül forog, és a nagy
tengely iránya a síkon belül is állandóan változik. 
Az előbbi perturbáció a Q, az utóbbi a co változásai
ban mutatkozik meg. A légkör perturbáló hatása 
— szerencsére —- nagy mértékben különbözik 
a gravitációs tér perturbációitól. A hold fékező
dését leegyszerűsítve a következőképpen lehet el
képzelni. Mivel a légsűrűség felfelé exponenciálisan 
csökken, ezért egy számottevő excentricitású 
pályán keringő hold minden egyes keringés folya
mán a perigeum kisebb környezetében „megmártó
zik” a sűrűbb légrétegekben, míg a pálya többi 
részén lényegesen ritkább közegben halad. Tehát 
a hold a perigeum környezetében mindig kissé le
fékeződik, és így a fékező hatás a perigeum környe
zetében uralkodó légsűrűséggel arányos. A perigeum 
környezetében lefékezett hold már nem tud 
ugyanolyan messzire eltávolodni a Földtől, mint 
az előző keringés folyamán, vagyis a pálya apo- 
geuma csökken, míg a perigeum alig változik. 
Következésképpen az ellipszis excentricitása csök
ken. így tehát a légkör fékező hatására elsősor
ban az a fél nagytengely és az e excentricitás

változik meg. Hozzátehetjük, hogy az eddigi 
perturbációk szekulárisak, vagyis az idővel ará
nyosan növekvőek. Ezzel szemben a Nap és a 
Hold gravitációs perturbációi, amelyek pontosabb 
méréseknél semmiképpen sem hanyagolhatok el, 
periodikus jellegűek (a sugárnyomásból eredő 
jierturbációról a későbbiekben lesz szó). A főbb 
perturbáló hatásokat a következő táblázat foglalja 
össze:

P e r tu rb á c ió  fo rrá sa
S zek u láris  p e r tu rb . P e r io d ik u s  p e r tu rb .

n a g y k icsi közepes kicsi

Földi grav. tér Ü , aj e i, Q, co
Légkör ci, e i — Q, co
Luni-szoláris

~

a , e , i ,  ü ,  co

Az eddig mondottakból nyilvánvaló, hogy az 
egyes perturbációs források az észlelt pertur
bációk alapján szétválaszthatok. Ha légsűrűség 
megállapítása a cél, akkor az a és e pályaelemeket, 
ill. a Kepler III. törvényével a-ba átszámítható 
P keringésidőt kell mérni. Ez utóbbi legalább 
2 nagyságrenddel pontosabban határozható meg, 
mint az excentricitás, ezért a légsűrűség meghatá
rozására levezetett képletek szinte kivétel nélkül 
a keringésidő megváltozását veszik alapparaméter
nek.

A számításhoz szükséges formulák levezetése 
egyrészt aerodinamikai, másrészt égimechanikai 
alapon történik. A fékeződés a közegellenállásra 
levezetett képletben kapcsolódik össze a sűrűség
gel:

FD =  l l2-CD-8- e -v i
ahol: CD = a közegellenállási együttható

S  =  a mozgó test effektiv keresztmetszete 
q =  a közeg sűrűsége 
v =  a test sebessége a közeghez képest

Ezt az Fd közegellenállási erőt lehet azután 
a pályaháborgásokra levezetett speciális Lagrange- 
féle egyenleteknél mint perturbáló erőt figyelembe 
venni. Első lépésként ki kell számítani, hogy 
ezen perturbáló erő hatására egyetlen keringés 
folyamán mekkora az a fél nagytengely megvál
tozása:

2.1
A a=  - a 2 6 J (1 4- e cos E)3!2 

(1 — e cos E )Ú2
qdE

és az e excentricitás változását tükröző x — e ■ a 
paraméter változása:

Ax a2ö T -f- e cos E  
1 — ecos E

1/2
(cos E e) q dE

ahol: a, e, =  a hold pályaelemei
ö =  aerodinamikai paraméter (később 

kerül tárgyalásra)
E — excentrikus anomália
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A két integrál megoldása sokféle módon történ
het. Gyakori, hogy az integrandusnak az e szerinti 
sorbafejtésével és az elsőfajú, íi-ed rendű, imaginá- 
rius argumentumú Bessel-függvénvek felhasználá
sával oldják meg a feladatot. Az első keringés vál
tozásaiból numerikus integrálással is meghatároz
hatók a hosszabb időintervallumot átfogó változá
sok.

Külön problémát jelent azonban a levezetett 
„elméleti” formulák átalakítása gyakorlati célok
ra. Ez általában sorfejtéssel történik. A legismer
tebb ilyen képletet D. G. King-Hele vezette 
le: [5]

Qa
0,157 -T 

6
7 77 8 . 0 .+or-H1f-H -|—  sin-1 • cos 2co

16 ae e
(0,02 <[ e <( 0,2 esetén)

ahol: qa — a levegő sűrűsége H/2 km-el a 
perigeum fölött (gern-8)

T  — a hold keringésidejének napi vál
tozása (nap/nap)

II  =  a légkör skálamagassága a perigeum 
magasságában (km)

s =  a légkör lapultsági együtthatója 
(=  0,00335).

A képlet elárulja, hogy a keringésidőn kívül 
a többi pályaelem alárendelt szerepet játszik, 
meghatározásukat is elegendő közelítő pontos
sággal végezni. Ezzel szemben a keringésidő 
változásánál a legnagyobb pontosságra kell töre
kedni, és azt is lehetne mondani, hogy ezzel a mód
szerrel a légsűrűségmeghatározás tulajdonképpen 
a keringésidő meghatározásra vezetődik vissza. 
Már itt meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
keringésidő mért változása nem egyedül a lég
kör fékező hatásának tudható be. Mesterséges 
holdaknál a Nap sugárnyomását is figyelembe 
kell venni, ha ez a hatás kimutatható. Minél 
nagyobb a hold hatáskeresztmetszete a tömegé
hez képest, annál inkább válik lényegessé a sugár
nyomás, amelynek számítására például a követ
kező képlet szolgálhat: [6]

M  =  a Föld tömege 
E lt E 2 =  a földárnyékba való be- ill. kilépés

kor felvett excentrikus anomália.

A sűrűségképlet egyik lényeges tulajdonsága, 
hogy nem érzékeny H  esetleges hibáira: ha II 
hibája 25%, akkor ez a légsűrűség számított ér
tékét csak 1 %-kal terheli! Ez azért fontos, mert 
H  értéke a naptevékenységtől is függ, méghozzá 
nem teljesen ismert módon.

Az utóbbi probléma némely szerzőt arra indí
totta, hogy a formulát ne a légsűrűségre, hanem 
annak jAff-val alkotott szorzatára vezesse le. így 
M. J. Marov a következő képletet javasolja: [7]

2 T  1 1 — e / e
3 T G  l t e 1 2n rp( 1 +  e)

ahol:
T , T =  a keringésidő és változása 

C — CD ' Aj ám és A a hold felszíne, m 
a tömege

rp — a perigeumhoz tartozó rádiuszvek
tor

Módszere abban áll, hogy a bal oldali szorzatot 
grafikusan ábrázolja, és a grafikonról nyeri H 
értékét, majd ennek segítségével kiszámítja a 
sűrűségét.
Hasonló szerkezetű G. V. Groves képlete is: [8]

q ][H =
m - T  l~2e ]/1 — e2 
3AGd na I  -f- e2

A sűrűség helyett a fenti szorzat kiszámítása fizi
kailag is megengedhető, ha figyelembe vesszük, 
hogy a sűrűség és a H  változásai szorosan össze
függnek egymással, továbbá 77-nak viszonylag 
kis grádiense van.

A képletek sorának ismertetését még folytat
hatnánk, de helyette inkább térjünk vissza a már 
korábban említett aerodinamikai paraméterre, 
amely valamilyen formában mindegyik sűrűség- 
képletében szerepel. A jelölés a következő kifeje
zést vonja össze:

ű =  CD-S-F/m
ahol az eddig szerepeiteken kívül:

- -  =  2a3 F  | (S ■ cos E + T Y  1- -  e2 sin E) | f  * 
dn

F = S- . t — i -  
c m G-M

ahol: dajdn =  a félnagytengely elsőrendű pertur
bációja egy keringés folyamán

S ,T =  a perturbáló erő pályasíkba eső 
és arra merőleges komponensei

s =  Nap-állandó
c =  fénysebesség

f/m =  a hatáskeresztmetszet és a hold 
tömegének aránya

G =  gravitációs állandó

F =  a légkör rotációját figyelembe vevő tényező.
Az első három tényezővel kapcsolatban külön

böző problémák merülnek fel. Az aerodinamikai 
(közegellenállási) együttható konkrét megmérése 
a magaslégkör esetében nem végezhető el. Szél
csatornakísérletek extrapolációjából de főleg el
méleti úton, az ún. szabad molekulaáramlás 
esetére 2,2 -2,4-et kaptak. A számításokban a 
molekuláknak a hold falával való ütközésénél 
a diffúz re-emisszió mechanizmusát fogadták el. 
Eszerint a molekulák nem a rugalmas ütközés 
törvényeinek megfelelően verődnek vissza, a vissza
verődés szöge független a beesés szögétől. Sokan 
feltételezik, hogy a visszaverődésre érvényes a 
Knudsen féle cos-törvény, ugyanakkor a molekulák
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sebességét Maxwell-eloszlásúnak veszik. Megoldat
lan kérdés a re-emisszió hőmérséklete: befolyá
solja-e a re-emittált molekula hőmérsékletét a felü
let hőmérséklete, vagy sem? Vagy esetleg telje
sen meg is határozza? Tény, hogy a lényegesen 
különböző elméletek is hasonló CD-értékekre jut
nak. A légsűrűség meghatározásban nem annyi
ra a CD abszolút értéke játszik szerepet, mint 
inkább értékének feltételezhetően állandó volta,

Az effektiv keresztmetszet kiszámítása igen egy
szerű a gömb alakú (vagy azt megközelítő alakú) 
holdak esetében, többnyire azonban nehéz meg
határozni a sebességvektorra merőleges síkba eső 
felület nagyságát. Akármilyen alakú stabilizált 
hold esetében ismeretes az effektiv keresztmet
szet, de valamelyik tengelye körül pörgő hold
nál az S  érték állandóan változhat. Mivel azonban 
a pörgés folyamatos és általában viszonylag 
gyors, mód nyílik arra, hogy az átlagos hatás
keresztmetszettel számoljunk. Ennek meghatáro
zását megkönnyíti, hogy a kozmikus objektumok 
túlnyomó többsége henger alakú, vagy ahhoz kö
zel áll, sőt a holdak több, mint felénél a test 
hosszának és átmérőjének L/D aránya nagyobb 
kettőnél. Ilyenkor a maximális tehetetlenségi 
nyomaték tengelye merőleges a hossztengelyre. 
Ebben az esetben légcsavarszerű mozgás állhat 
elő, amikor az átlagos keresztmetszet nyilván:

8 = L  ■ D
Abban a másik szélsőséges esetben, amikor 

a test bukdácsoló mozgást végez, (vagyis a forgás- 
tengely merőleges a sebességvektor irányára) az 
átlagos keresztmetszet:

S  =  — (L- D -j- 0,25 nD 2). 
n

A test azonban az említett két határhelyzet 
között bármilyen helyzetet is elfoglalhat. Erre az 
általános esetre sok szerző javasolja, hogy S 
gyanánt a hold felszínének 1/4-ét vegyük, mint az 
összes lehetséges érték közelítő középértékét. 
Ugyanerre az esetre King —Hele egy másik köze
lítést javasol: [5]

S = L  D  (0,818 +  0,25D/L)
Némely esetben fotometriai mérések az S vál

tozásaival kapcsolatban adhatnak útbaigazítást, 
sőt megadhatják a hold pontos orientációját is. 
Megemlítjük, hogy ennél a paraméternél még egy 
járulékos effektussal is lehet számolni. A hold 
mozgása folyamán ui. elektromosan feltöltődhet 
és így a földi mágneses tér is fékezi. Az effektust 
úgy is fel lehet fogni, mintha a hold keresztmet
szete növekednék meg, bár ez a jelenség a CD 
értékét is érinti. A kérdés elméletileg még nem 
teljesen tisztázott, és az effektus kimutatására 
irányuló mérések negatív eredménnyel zárultak. 
Gyakorlati számításoknál éppen ezért nem szokás 
figyelembe venni.

Az aerodinamikai paraméterben szereplő F 
rotációs tényező azzal kapcsolatos, hogy a lég

kör a Földhöz képest rotál. A légkör rotációja 
következtében a mért közegellenállás tartalmaz 
egy a pályasíkkal szöget bezáró erőhatást is. 
Ennek a sebességvektorral párhuzamos komponen
sét vesszük figyelembe a képletben mint korrek
ciós tényezőt.
A szóbanforgó komponens közelítő értéke:

F  =  (1 — rp • w • cosijvp)2
ahol:

rp, vp =  a hold rádiuszvektora és a Föld
höz viszonyított sebessége a peri- 
geumben

w — a levegő sebessége a Földhöz vi
szonyítva.

Korábbi mérések 400 km magasságig már 
képet adtak a légkör átlagos sebességéről. Ennek 
alapján F  értéke egy átlagos hold esetében 0,9 —1,1 
körül mozog, és a hold élettartama folyamán nem 
változik lényegesen. Kiderült azonban, hogy 
a rotációs tényező elhanyagolása akár 10%-os 
hibát is okozhat,

Tekintve, hogy a holdak fékeződésén alapuló 
módszert aprólékosabban elemeztük mint a töb
bit, a hibalehetőségek is jobban előtérbe kerültek. 
Ennek ellensúlyozására megemlítjük, hogy a jó
minőségű légsűrűségmérések hibáját ennél a mód
szernél általában 10 — 20% közöttinek becsülik, 
ami jobb, mint az egyéb módszereknél elért pon
tosság. Hozzátehetjük még, hogy a felsőlégkör
ről alkotott elképzeléseink 99%-ban a fékeződés
ből levezetett sűrűségadatokon alapulnak. A mé
réseket egy az egész világot átfogó hálózat állo
másai végzik, köztük magyar állomások is.

Cikkünk következő, második részében tárgyal
juk a megfigyelési eszközöket és műszereket, a meg
figyelések feldolgozási módszereit és végül a felső
légkör szerkezetére és a sűrűségváltozásokra vo
natkozó modern eredményeket.

( Folytatása következik)
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

KIEGÉSZÍTÉS A GÁZTÖRVÉNYEK TANÍTÁSÁHOZ Ronyecz József
Hódmezővásárhely, 

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola

Az új gimnáziumi és szakközépiskolai tankönyvek (1,2)  
a hő tant három részre tagolva tárgyalják:

1. A hőmérséklet, a hőtágulás
2. A termodinamika elemei
3. Halmazállapotváltozások
Az első és harmadik témakör hagyományos módon 

való elemzése mellett szembetűnően nagy az eltérés a 
második témakör felépítésében és tárgyalásmódjában a 
megelőző tankönyvekhez képest.

Az első rész feladata ebben az új koncepcióban a szük
séges alapfogalmak bevezetése, ezen túlmenően a feno
menológiai úton nyert adatok minél szélesebbkörű (kva
litatív és kvantitatív kísérletekkel is rögzíthető) eredmé
nyeinek összegyűjtése, a (nagyobb elmélyülést és a téma 
természete miatt jobbára csak elméletileg tárgyalható) 
második részhez.

Nem közömbös tehát, hogy milyen mélységű, a további 
anyaghoz mennyire használható és kísérletileg mennyire 
megalapozott az első rész tárgyalásakor szerzett ismeret- 
anyag.

Mindjárt elöljáróban szeretném leszögezni, hogy nem 
egyszerű problémáról van szó. Igaz ugyan, hogy a hő
mérséklet, valamint a szilárd testek hőtágulásával kap
csolatban viszonylag egyszerűen oldható meg a (általá
ban kvalitatív jellegű) kísérleti megalapozás, viszont a 
gáztörvények elemzésével kapcsolatos kísérletek nem 
csupán precizitást, de fáradtságos munkát és jelentős elő
készítő tevékenységet igényelnek a szaktanároktól. A 
tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a legtöbb esetben 
éppen ez a (nélkülözhetetlen) előkészítő tevékenység 
(főként időhiányra való hivatkozással) elmarad s emiatt 
az ide vonatkozó kísérletek kvalitatív (így lazán meg
alapozott) megállapításokra szorítkoznak csupán.

A probléma megoldásához sajnos a már említett két 
tankönyv sem nyújt véleményem szerint kellő segítséget 
és eligazítást. Pedig köztudott, hogy éppen a tankönyvek 
javasolt kísérletei erőteljesen befolyásolja a szaktanáro
kat a szóbanforgó probléma elemzésekor. (Arról nem is 
beszélve, hogy a tanulók méginkább erre vannak utalva!)

Ha ugyanis fellapozzuk a szóbanforgó két tankönyvet 
a megfelelő helyen azt találjuk, hogy ezek a gáztörvények 
elemzéséhez három kísérletet javasolnak. Ezek szerint 
tehát a szaktanárok, ha a tankönyv szellemében akarnak 
haladni (márpedig a legtöbb esetben célszerű ehhez alkal
mazkodni) lényegében ugyanahhoz a témakörhöz három 
órán kell előkészíteni (és ugyanannyiszor hűteni, mele
gíteni, beállítani, leolvasni, táblázatba foglalni stb.) 
lényegében ugyanazt a kísérleti összeállítást! Ez a tény 
önmagában is felesleges tehertételt jelent a szaktanárok
nak s ha ehhez hozzávesszük, hogy a szóbanforgó kísér- 
letsorozat eléggé körülményesen végezhető csak el, akkor 
megérthetjük, hogy az itt javasolt megoldás már eleve 
elriasztja kollégáinkat a probléma mélyebb elemzésétől.

A továbbiakban egy olyan eljárást szeretnék felvázol
ni, mely — megítélésem szerint — lényegesen egyszerű
síti a probléma elemzését, ezzel párhuzamosan a mért 
adatok értékelése jobban illeszkedik az emített tanköny
vek megelőző fejezeteinél alkalmazott általános mód
szertani elvekhez, melyeket a következőkben lehet össze 
foglalni:

Az egyes témák elemzését a probléma felvetésével 
(jelesen pl. hogyan változik a gázok térfogata állandó 
nyomás mellett a hőmérséklet változtatásával stb.) 
kezdjük, ezt követi (ha lehetséges!) a jelenség kísérleti 
úton történő közvetlen megfigyeltetése, lefolyásának 
tanulmányozása, (amennyiben szükséges és lehetséges) 
mérési adatok gyűjtése, táblázat és grafikon készítése, 
majd a (minél sokoldalúbban) szerzett ismeretek birto

kában a törvényszerűség megállapítása. Ezeket a foko
zatokat természetesen a tanulók intenzív bevonásával, 
esetleg egyéni, vagy csoportos tanulói kísérleteztetéssel, 
vagy szimultán (ami alatt azt a lehető legegyszerűbb 
megoldást értem, hogy egyetlen kísérleti eszközön az 
osztály tanulói felváltva végzik a szükséges méréseket), 
módszerek alkalmazásával valósítjuk meg. Hogy ezek 
közül adott esetben a szaktanár melyiket választja, az 
a témán kívül más (erőteljesen ható) tényezőktől is függ.

Az itt ismertetendő eljárásnál módszertani szempont
ból a (viszonylag legegyszerűbben járható) harmadik 
megoldást választottam. Ehhez a kísérleti összeállítás a 
következő:
1. Melegítő készlet: 4 literes (vízzel telt) fazék, propán

bután gázpalack, Bunsen-égő, 100 cm3-es lombik, de
monstrációs hőmérő.

2. Kiegészítő tartozékok: állítható U-alakú nyitott mano- 
méter, melynek üvegből készült tartozékait az 1. sz. 
(méreteket is feltüntető) ábrán vázoltuk.
(Ilyen üvegkészlet sajnos jelenleg nem szerepel a 

TANÉRT árucikk-listáján, pedig a kísérletek jobb fel
tételeinek megteremtése végett indokolt lenne ilyen kész
let gyártása. Az általunk használt készletet házilag állí
tottuk elő).

Az 1/a ábra a manométer mozgó (kiegyenlítő) ágának 
célszerűen kialakított részét vázolja, az 1/b ábra a lom
bikhoz (vastag gumírozott, vászonfalú) csővel csatlakozó 
ágat tünteti fel, melynek alsó része szintén szűkített,

a. b.

1. ábra
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hogy a (1/c ábrán vázolt, kb. 1 m hosszú) gumicsővel 
könnyen lehessen összekötni a két csővéget.

A csővégek szűkítését az a (nem lényegtelen) szempont 
indokolja, hogy ilymódon lényegesen kevesebb higanyra 
van szükség, másrészt, ha az 1/b ábrán vázolt cső úo. szűk 
keresztmetszetű volna (ahogy pl. azt a tankönyvi ábrák 
— helytelenül — feltüntetik!) mint a mozgó ágé, úgy 
aránytalanul hosszú (és így gyakorlatilag alig kezelhető) 
méretű csővel kellene a zárt lombikhoz csatlakozni. 
(Hiszen pl. egy 100 cm3-es lombik esetében is At =  80 °C- 
os hőmérséklet változás esetén egy 4 mm belső átmérőjű 
cső alkalmazása esetén a térfogatváltozás miatt közel 
2,5m-hosszú esőre volna szükség, amint azt egyszerű 
számítás alapján könnyen beláthatjuk.)

A kísérleti apparátust a mechanikai kereten (3) állí
tottuk össze. (Ezt az összeállítást a 2-ik ábra tünteti fel). 
A keret alsó részére a folyadékmechanikánál használt ki
egészítő részt (3, 4, 5) helyeztük el. Erre tettük a három-

3. ábra

lábú állványt, rá a vizet tartalmazó edényt, ebbe a lom
bikot, hőmérőt, végül a Bunsen-ógőt.

A csatlakozó részt (nyitott manométert) a keret olda
lára helyeztük el úgy, hogy az 1/b ábrán vázolt (esetünk
ben kissé túlméretezett, de pl. 200 cm3 lombik esetén 
teljesen kihasználásra kerülő) csövet szorító tartóval 
rögzítettük, a másik ágat pedig, mivel a higany miatt 
súlya az 1 kg-ot is meghaladja, álló csigán átvetett fonal 
végéhez csatlakoztattuk, míg a fonál másik végére (S-el 
jelölt, „kiegyenlítő”) súlyt helyeztünk. így  a manométer 
mérés közbeni (mint látni fogjuk elég gyakori!) átállí
tása kényelmesen és biztonságosan végezhető.

A keret oldalára (a 2. sz. ábrán A-val jelölt) rögzített 
mutató a mindenkori kiindulási helyzetet jelöli. Ugyan
ezt a helyzetet rögzítő jelző van elhelyezve a mozgó cső
ágon is (A').

A probléma elemzését a következő lépésekben végez
zük el:

1. Rögzítjük az indulási állapotot. Ez esetünkben a 
következő:

F20 =  100 cm3, í20 =  20 °C, p20 = 7 0 0  torr

(A 20 °C-ról való kiindulással is könnyíteni kívántam a 
méréssor elvégzését, hiszen ilymódon kiküszöbölhető az 
a (véleményem szerint felesleges) időveszteség, mely 
ahhoz szükséges, hogy kísérlet előtt 0 °C-ra hűtsük le a 
levegőt.)

Ebben az állapotban, (az A-val jelzett pontban) a 
két csőágban a higanyszint egyenlő magasságban van.

2. Melegítsük gázlángon a fazékban levő vizet, mi
közben állandóan figyeljük a hőmérőt. Amikor az 25 °C-t 
jelez, kapcsoljuk ki a gázt. (Közben természetesen a víz
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állandó keverésével biztosítani kell a kellő hőkiegyenlí
tődést.) Eközben a manométer két ágában a higanyszint 
egymáshoz képest eltolódott (1. 3/c ábrát!) Ebben az 
állapotban két adatot kell rögzíteni:

a) A két csőágban levő higany szint különbségét (h'), 
melyet a mellékelt táblázat 13-ik oszlopába írtunk be.

b) A rögzített csőágban a higanyszintnek a kiindulási 
helyzettől mért eltolódását (l'), melyet a mellékelt táb
lázat 12-ik oszlopában tüntettünk fel.

3. Mozgassuk a csigán felfüggesztett csővéget mind
addig, míg a rögzített ágban a higanyszint a megjelölt 
indulási helyzetbe tér vissza. (1. 3/b ábra!) Mérjük meg

ebben az esetben a két ágban jelentkező szintkülönbséget 
(h), melyet a táblázat 7-ik oszlopába írtunk be.

4. Mozgassuk el ezután a csigán felfüggesztett ágat 
mindaddig, míg a higanyszint mind a két ágban ki nem 
egyenlítődik, ahogy azt a 3/a ábra tünteti fel. Mérjük 
meg ebben az esetben a rögzített ágban a higanyszintnek 
a kiindulási helyzettől mért távolságát (l) s az így kapott 
adatot írjuk be a táblázat 3-ik oszlopába.

Ennek a négy adatnak a mérése viszonylag rövid idő 
alatt elvégezhető anélkül, hogy a lombikban a levegő 
hőmérséklete számottevően megváltozna.

5. Az előbbi négy adat rögzítése után állítsuk be a 
mozgatható esőágat kindulási helyzetébe és melegítsük 
fel a vizet 30 °C-ra. Ezután, az előbbiekben részletezett 
módon ismét rögzítsük a 30 °C-hoz tartozó h', V, h, l, 
adatokat.

6. Ismételjük meg az eljárást 5 °C-ként egészen 100 °C- 
ig. Jó előkészítés esetén mindezeket a tennivalókat a 
tanulók egy óra alatt képesek elvégezni. Az ilymódon 
rögzített négy adatsor tökéletesen elég a gáztörvények 
mindegyik változatának elemzéséhez, melyet a mérést 
követő három órában kell elvégezni. A „kísérletező” óra 
végén házi feladatként ki lehet jelölni pl. az (l; t), (h; t) 
értókpárok ábrázolását, ahogy azt a 4. és 5. ábra tünteti 
fel.

7. A soronkövetkező második óra anyaga annak meg
vizsgálása, hogy állandó nyomáson, a hőmérséklet vál
toztatásával hogyan változik a gázok térfogata. Ehhez a 
mellékelt táblázat I. részét kell kitölteni az előző órán 
mért l értékek felhasználásával. Ebből a célból az osztály 
tanulóit csoportokra osztjuk, és (adott csőkeresztmet
szet mellett) ezek a csoportok kiszámítják az Z-nek meg
felelő tényleges térfogati értékeket (V), melyeket a táb
lázat 4-ik oszlopa tüntet fel. Az 5 °C-ként bekövetkező 
térfogatváltozás pedig a táblázat 5-ik oszlopában talál
ható. (Ugyanezen táblázat 1. oszlopa a mindenkori hő
mérséklet, a 2-ik pedig az indulási állapottól számított 
hőmérsékletváltozásokat tünteti fel.)

Ha az így kapott térfogati értékeket, mint a hőmér
séklet függvényét koordinátarendszerben ábrázoljuk (1. 
6. ábra!), akkor a kapott grafikonról közvetlenül leolvas
hatjuk, hogy állandó nyomáson a lombikba zárt levegő 
(gáz) térfogatváltozása egyenesen arányos a hőmérséklet
változással :

A F  ^  A t
vagy más formában:

A V =  k A t (1)
ahol k csak az indulási állapottól függő állandó:

k =  ß V2o (2)

(Ezen utóbbi állítás kísérleti igazolásának elvileg semmi 
akadálya nincs. Azonban különböző térfogatú lombi
kokkal ugyanennek a méréssornak elvégzése a rendel
kezésre álló órakeretben aligha valósítható meg!)

A kapott grafikon alapján k értékét meghatározhat
juk olymódon, hogy két összetartozó (F; t) értékpár fel- 
használásával elvégezzük a megfelelő műveleteket:

k =  é L  =  f 2 -  Vi
At tt -

(Legyen pl. í, =  40 °C, í2 =  80 °C, akkor At =  40 °C, 
ehhez a F-t grafikon (nem a táblázat!) alapján:

VL =  107 cm3, F 2 =  121,2 cm3 és AV =  14,2 cm3
Ezekkel az adatokkal számolva: k =  0,355 cm3/°C és
(2) figyelembevételével ß~l-xe 281,2 °C adódik. Mint 
tudjuk, pontosabb mérések szerint erre 273,16 °C adó
dik.)

Ha ß~l ezen értékét (2) felhasználásával (l)-be he
lyettesítjük,

AV =  ß ■ F 2„ At

összefüggéshez jutunk, melynek alapján a szükséges tör
vényszerűséget megfogalmazhatjuk.
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S. ábra

Csupán utalni szeretnék még arra, hogy táblázatunk 
2, 4 és 5 oszlopaiba írt értékekkel, minden egyes (6 °C- 
ként mért) adatcsoporthoz kiszámíthatjuk a

o - l  V 20 é l t

P ~  AV
értéket, melyet a táblázat 6-ik oszlopában rögzítettünk. 
Ezeknek az értékeknek számítása már nem képezheti 
a probléma „törzsanyagát”. A mért értékek felhasználá
sával elvégzett számítás eredményei azonban bizonyító 
erővel hatnak előző megállapításaink alátámasztására. 
A kapott grafikont fel lehet használni a gázok még egy 
fontos tulajdonságának megvilágítására.

E célból válasszunk ki ismét két t. sz. értékpárt a 
grafikon alapján:

ti =  40 °C, Vi =  107 cm3, U =  55 °C, F, =  112,2 cm3 

At =  15 °C AV =  5,2 cm3

Ezen adatok segítségével („extrapolációs eljárással”) 
ki lehet számítani azt a hőmérsékleti értéket, melynél a 
gáz térfogata 0-ra csökkenne:
Ehhez a

AV : At — A V  : At' (A V  itt nyilván 112,2 cm3)

aránypár felhasználásával, a megfelelő értékek behe
lyettesítésével — 268,1 °C adódik. Eljárásunkkal tehát 
az abszolút hőmérsékleti skálát is megalapozhatjuk.

8. A következő órán, teljesen azonos szempontok és 
lépések alapján lehet tárgyalni azt a problémát, hogyan 
viselkedik a gáz hőmérsékletváltoztatás hatására akkor, 
ha térfogata állandó. Az ehhez felhasználandó adatokat
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a táblázat II. részében és a 7-ik ábrán tüntettük fel. A 
probléma részletesebb elemzésétől ezúttal eltekintünk.

9. A következő (sorrendben 4-ik óra anyaga az álta
lános gáztörvény elemzése. Az itt kifejtett gondolat- 
menet a tankönyvet követi, csupán megállapításainkhoz 
a ténylegesen elvégzett kísérleti és mérési eredményeket 
használjuk fel. A probléma elemzéséhez a táblázat III. 
részében feltüntetett adatokat használjuk fel. A tanuló
kat ismét csoportokra osztva kiszámíttatjuk minden 
Z'-nek megfelelő V  térfogati értékeket a csőkeresztmet
szet ismeretében. Ezeket az adatokat a táblázat 12-ik 
oszlopában tüntettük fel. A megfelelő nyomásértékek 
közvetlenül felhasználhatók.

Minden egyes (5 °C-ként beírt) (V ';p') értékpárhoz 
képezni kell a V ; p' szorzatot, melyet rendre a táblázat 
15-ik oszlopába írtunk be. Ha ezekből esetenként ki
vonjuk az indulási állapotnak megfelelő p.,0 ■ F20 szor
zatot (ez a 16-ik oszlopban található!) úgy azt a számot 
kapjuk meg, mely megmutatja, hogy At hőmórsékletvál- 
tozás hatására (egyidőben változó) nyomás és térfogat 
szorzata mennyivel változik meg. (Természetesen az 
indulási állapothoz képest!) Ezt a mennyiséget Ap' F'-vel 
jelölve rendre a táblázat 17-ik oszlopa tartalmazza. 
Ábrázolva koordinátarendszerben Ap' F'-t, mint a hő
mérséklet függvényét, a 8-ik ábrán látható grafikont 
kapjuk. Erről közvetlenül leolvasható, hogy Ap' V  a 
hőmérsékletváltozással egyenesen arányos:

Ap' V  ~  At
vagy más alakban:

Ap' V  =  k' At (3)
ahol k’ csak az indulási állapottól függő állandó az az 

k' =  ß V20 p 20
ha ezt (3)-ba behelyettesítjük, a következő összefüggós- 
vez jutunk:

Ap' V' =  ß V „„ p20 At

hagy más alakban:

Ez lényegében az egyesített gáztörvény matematikai 
alakja. Ennek alapján a törvényszerűség megfogalmazása 
nem okoz problémát. A grafikon alapján az előző pont
ban részletezett eljárással itt is meg lehet határozni az 
állandó értékét.

Legyen pl.
ty =  85 CC akkor a grafikon alapján: p t ■ V, =  16,5 • 1 03 
t„ =  50 °C akkor a grafikon alapján: p2 ■ V2 7,1 - 10:! 

és akkor Ai =  35 °C és: Ap ■ V =  9,4 • 103
Ezen adatok felhasználásával az állandóra 0,268 • 103 

adódik, melyből a ß -1-re 283,7 °C-os értéket kapunk.
Mindössze négy órát vesz tehát igénybe e problémának 

a bevezetőben felvázolt módszertani elveket minden 
vonatkozásban kielégítő módon történő elemzése. Ennyi 
idő a még oly szoros tanmenet szerint is rendelkezésre
áll-..

Összefoglalva az elmondottakat jogos lehet az aggály, 
hogy ß~l-re kapott értékek durván közelítő jellegűek 
csupán, azonban jelen esetben inkább a követendő el
járásmód részletes felvázolása, nem ß~l értékének meg
határozása volt elsődleges célunk.
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BEKAPCSOLÁSI JELENSÉGEK 
TÚLIDEALIZÁLT HÁLÓZATOKBAN

Holler László 
Villamosmérnöki Kar 

Híradástechnika szak II. évfolyam

1. Túlidealizált hálózatok.

Elektromos hálózatok leírására — ha azokat koncent
rált elemekből felépítettnek tekintjük —, az ismert 
áramköri elemek (ellenállás, induktivitás, kapacitás, 
feszültség-, és áramgenerátor, ideális kapcsoló) szolgál
nak. A hálózatok számítására vonatkozó alapvető össze
függéseink a Kirchhoff törvények. Egyes esetekben, be
es kikapcsolási jelenségeknél előfordul, hogy a Kirchhoff- 
törvények az adott hálózatra vonatkozóan olyan ered
ményt szolgáltatnak, amely szerint a rendszer energiája, 
fluxusa vagy töltése ugrásszerűen változik; valamely 
induktivitáson átfolyó áram, illetve kapacitáson fellépő 
feszültség ugrik; esetleg végtelen nagy áram vagy feszült- 
ségérték adódik. Ezek a jelenségek a valóságos hálózatok
ban nem lépnek fel, de a kérdés vizsgálata mégis érdekes. 
Minden ilyen esetben ugyanis kimutatható, hogy az álta
lunk vizsgált modell azért nem tükrözi pontosan a bekap
csolási jelenségnél a valóságos hálózatot, mert valamilyen 
tényezőt elhanyagoltunk; valamely etemet túlságosan 
idealizáltunk.

Ilyen tényezők például végtelen teljesítményű gene
rátorok feltételezése; vezeték ellenállásának és induktivi
tásának, tekercs ellenállásának és szórt kapacitásának, 
vagy más elosztott paraméternek az elhanyagolása. Ha
sonló eredményre juthatunk, ha a kölcsönös induktivitá
sok közötti csatolási tényező abszolút értékét pontosan 
1-nek tekintjük; a későbbiekben éppen ezt az esetet fog
juk részletesen megvizsgálni. Ezeknek az idealizációknak

L

Inúuktivitas
Valóságos tekercs helyettesítő képe

1. ábra

a következtében kapjuk az olyan megoldásokat, amely
nél a fent említett mennyiségek ugrásszerűen változnak. 
Az ilyen hálózatokat nevezzük túlidealizált hálózatoknak, s 
ezen rendszerekben lezajló bekapcsolási jelenségekkel 
fogunk foglalkozni a továbbiakban. A szóhasználattal 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy valamely mennyiség
nek közvetlenül a kapcsolás t0 pillanata előtt felvett érté
két, azaz /  (t0 — 0)-t kiindulási értéknek, közvetlenül a 
kapcsolás pillanata után felvett értékét, azaz f(t0 -J— 0)-t 
kezdeti értéknek nevezzük.

Az eddigiek szemléltetésére nézzünk meg két példát:
Az 1. ábrán látható L jelű tekercsen a kapcsolás pilla

natáig i (t ) áram folyt keresztül. Ha lekapcsoljuk a teker
cset a hálózatról, akkor az áram zérus tesz. így  ha a 
tekercset egy tiszta induktivitással reprezentáljuk, azt 
kapjuk, hogy árama pillanatszerűen nullára csökken, 
közben a kapcsokon végtelen nagy feszültség lép fel; az 
induktivitás energiája és fluxusa is nullára ugrik. Ebből 
következik, hogy a tekercset ebben az esetben tiszta
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induktivitásnak tekintve túlságos ideaiizáeiót végeztünk, 
a rendszert túlidealizáltuk.

Egy valóságos tekercs esetében figyelembe kell venni a 
tekercs szórt kapacitását, ohmos ellenállását is. így  a 
valóságban a tárgyalt lekapcsolási jelenségnél, — ameny- 
nyiben sem a kapcsolón, sem a tekercs menetei között 
nem keletkezik átütés — a tekercs szórt kapacitásaival 
egy elosztott paraméterű rezgőrendszert alkot, amelynek 
energiája részben hővé alakul a tekercs veszteségei miatt; 
részben szétsugárzódik.

A másik példa a következő:
A 2. ábrán látható kapcsolásban a Cj kondenzátor U 

feszültségre van töltve, C, töltetlen. Kérdés, hogy köz
vetlenül a kapcsoló zárása után mekkora lesz (7,-en és 
C,-n a feszültség.

2. ábra

Tehát a feszültségek kiindulási értékei alapján kell 
meghatároznunk a kezdeti értékeket. Ha például a 
következő pontban részletes ismertetésre kerülő Laplace- 
transzformációs módszerrel elvégezzük a számítást, akkor 
azt nyerjük, hogy

(1) Ui(+ 0) = U2(+ 0) = ^  gr

ahol { /](+  0) a Clt U 2 (-j- 0) pedig a C„ kondenzátoron 
levő feszültség a kapcsoló zárása utáni pillanatban.

Mint eredményünk mutatja, a kapacitásokon levő 
feszültség ugrásszerűen változik. Hasonlóképp a kon
denzátorok összenergiája a kapcsolás utáni pillanatban 
kisebb, mint a bekapcsolás előtt. Az energiakülönbség 
értéke:

W ( -  0) -  W (+  0) =  ( i -  <7, Ĉ 2) - ( y  Cl U\ +  y  C2t /2) =
( 2)

1 <?! C2 
■ 2 C, +  e k 

jeién esetben a túlságos ideaiizáeiót az összekötő veze
tékek ellenállásának és induktivitásának elhanyagolása 
okozta. Ha ugyan is figyelembe vesszük a vezeték ellen
állását és induktivitását, akkor az adódik, hogy a kon
denzátorok feszültsége folytonosan változik és kimutat
ható (lásd [4]), hogy a C„ kondenzátort töltő áram éppen 
akkora energiaveszteséget hoz létre a vezeték ellenállásán, 
mint a (2) alatti energiakülönbség. Ha a vezeték ellenállá
sától eltekintünk, akkor a (2) alatti energiaveszteség úgy 
fogható fel, mint a vezeték „nulla ellenállásán, nulla idő 
alatt” disszipálódott energia.

A fentiek alapján általánosságban a következőket 
állapíthatjuk meg: Túlidealizált rendszerek számításánál 
a célunk az, hogy az ismert kiindulási értékek alapján 
meghatározzuk a hálózat áramainak és feszültségeinek 
időfüggvényét a kapcsolás után. Speciális esetben az 
egyes kezdeti értékeket kell megállapítanunk a kiindu
lási értékek ismeretében.

Az ismertetésre kerülő módszer kapcsán, amely lénye
gében a Laplace-transzformáció akalmazása, a számítást 
úgy végezzük el, hogy rámutatunk a túlidealizált rend
szerek tárgyalásának egy általános módszerére, amely a 
kapott eredmények mögött álló fizikai jelenségekre vonat
kozóan is felvilágosítást nyújt. Ez az idealizáció felol
dása, azaz az eredetileg elhanyagolt paramétert is figye
lembe vesszük számításainkban. Ezután megvizsgáljuk, 
hogy a kapott eredményeknek mi a határértéke, ha a 
túlidealizációt okozó paraméter értéke a kritikus szélső 
értékhez tart. Itt tapasztalni fogjuk, hogy a túlidealizált 
hálózatban úgynevezett szubtranziens lép fel. A szub-

tranziens a valóságos hálózatban véges idő alatt lejátszódó 
jelenség, melynek időtartama a paraméter kritikus értéké
nél zérus. Ez okozza az induktivitáson az áram, a kon
denzátoron a feszültség ugrását.

2. A Laplace-transzformáció módszere.
Energiamentes hálózatok számítására közvetlenül igen 
egyszerűen alkalmazható a Laplace-transzformáció mód
szere, mégpedig operátoros impedanciák felírásával. Ha 
azonban a hálózat a bekapcsolás pillanatában elektromos 
vagy mágneses energiával rendelkezik, akkor fel kell 
írjuk az ismert hálózatszámítási tételek alapján a hálózat 
differenciálegyenleteit. Ezután alkalmazhatjuk a Laplace- 
transzformációt ezen egyenletekre.

Ezeknél a transzformációknál szükségünk van bizo
nyos függvények első és második deriváltjainak Laplace- 
transzformáltjára. Az ezekre vonatkozó ismert összefüg
gések a következők:

(3) JZ/'(í) =  pF(p) -  f(0)
(4) 3f"(t) =  p* F(P) -  pf( 0) -  f(O), ahol F(p)=L£f(t).
Ezekben az összefüggésekben /(0) alatt /( -f- 0), illetve 
/ ’(0) alatt / ’(+  0) értendők.

Ha ismerjük az illető függvények t =  —0 helyen fel
vett értékeit, és tudjuk, hogy ezek a kiindulási értékek 
megegyeznek a kezdeti értékekkel, azaz /( +  0)-val — mint 
például valóságos hálózatokban az induktivitás áramára 
és a kapacitás feszültségére vonatkozóan ez fennáll —, 
akkor ez a módszer közvetlenül alkalmazható. Ha azon
ban a függvény kiindulási és kezdeti értéke nem egyezik 
meg, amely éppen a túlidealizált hálózatokban fellépő 
jelenség, akkor f(-\-0) értékét nem ismerjük, esetleg 
éppen ez a kérdés. Ilyen esetekben nem a függvény 
közönséges értelmében vett deriváltjának képezzük a 
Laplaee-transzformáltját, hanem az úgynevezett álta
lánosított deriváltjának.

Tekintsünk egy közönséges értelemben szakaszonként 
differenciálható függvényt, amely deriváltjának legalább 
egyoldali határértéke mindenütt létezik. Ezen függvény 
általánosított deriváltja alatt olyan „függvényt” értünk, 
amely azokon a helyeken, ahol az eredeti függvény dif
ferenciálható, megegyezik a közönséges deriváltfügg- 
vénnyel, ahol az eredeti függvénynek elsőfajú szakadása 
van, ott egy Dirac-impulzust tartalmaz. Ha az általáno
sított deriváltnak képezzük a Laplaee-transzformáltját, 
akkor a következő kifejezést nyerjük:
(5) 2Zf’(t) =  pF(p) -  / ( -  0).

A második derivált Laplace-transzformáltjéra pedig:

(6) = p2 F(p) -  p / ( -  0) -  / ' ( -  0).

3. ábra
(A Dirac-impulzus és az általánosított derivált fogal

mát, valamint az (5) és (6) képletek levezetését ismer
teti [3], az általánosított derivált tárgyalása megtalál
ható [5]-ben.)

Az (5) és (6) kifejezéseknek előnye a (3) és (4) kifejezé
sekkel szemben, hogy a függvény kiindulási értékét, és a 
t =  —0 helyen vett deriváltját tartalmazzák, — ame
lyek általában adottak, vagy könnyen számíthatók —, a 
kezdeti érték és a t — -f0  helyen vett deriválttal szem
ben.

58



X  \

Kapcsolási rajz
4. ábra

Ezzel mód nyílik túlidealizált esetek viszonylag egy
szerű vizsgálatára is a Laplace-transzformáció segít
ségével. A módszer alkalmazását az 1967. évi Eötvös 
Loránd Fizikai Verseny 3. feladatának megoldásánál 
mutatjuk be. A feladat megjelent a Fizikai Szemle 1968. 
évi 4. számában. A feladat a következő:

Vasmagot két sokmenetű tekercseléssel látunk el, 
amelyek menetszáma egyenlő, de menetiránya ellentétes. 
A tekercseket egy-egy É  ohmos ellenállással sorba kap
csoljuk, azután az egyiket U =  100 volt állandó egyen- 
feszültségre kapcsoljuk. Hosszabb idő múlva K  kapcsoló 
zárásával a másik ágat is rákapcsoljuk az U feszültségre. 
Közvetlenül K  bekapcsolása után (néhány ezredmásod- 
perc múlva) mekkora mindegyik ág áramerőssége ? (3. ábra) 

A hálózatot a bejelölt áram- és feszültségirányokkal a
4. ábra mutatja. A feladat adatai szerint a két tekercs 
induktivitása egyenlő, és a csatolási tényező abszolút 
értéke

M
m~L2= í.

Az egyenletek felírásának könnyebb követhetőségéért 
különböztettük meg jelölésben L x-1, L„-1, és M -t, illetve 
R x-t és f i2-t. Az áramok kiindulási értékei:

(7) % (- 0 ) = 4 ,  i2( -  0) =  0.

írjuk fel Kirehhoff II. törvényét az 1-es 
hurkokra:

dix
L ldi +  Rxix — U =  0

és 3-as jelű

M ^ í  +  R, L -  U =  0 2 dt dt ' 22

Vegyük figyelembe, hogy i x( —0) =  és i„( — 0) =  0.
Oldjuk meg az egyenletrendszert I x-re és 7 ,-re. 
Bevezetve a következő jelölést:

(8) D =  p-(Lx L2 — M 2) +  p(Lx R2 +  L2RX) +  R 1 R2,
a megoldás a következő:

(9) I x(p) =  U Ipfi, D )

(10) U p ) =  U [ R1 + LA
\pD  D 1

Ha most figyelembe vesszük az eredeti feladat kikötéseit, 
hogy L x =  L 2 — M =  L és R, =  R , =  R, akkor a követ
kezőket kapjuk:

D* =  p  2 LR +  R 2

(»> +

<12' i » ) - cr(í § i  + #.)
(11) és (12) kifejezéseket visszatranszformálva nyerjük, 
hogy

így közvetlenül i, és i ,  időfüggvónyót kaptuk meg. Megol
dásunk a t =  + 0  helyen:

(13) i t ( + 0 ) = 4 g ,  i ! ( + 0 ) = 4 J .

Az áramok időbeli lefolyását az 5. ábra szemlélteti.
Amint az ábra mutatja, a tekercseken átfolyó áramok 

időfüggvényeinek a t =  0 helyen szakadásuk van. Ebből 
látható, hogy túlidealizált hálózattal állunk szemben, 
ahol a túlságos idealizációt az okozza, hogy a csatolási 
tényező abszolút értékét pontosan 1-nek tekintettük. 
Ahhoz, hogy rámutassunk, miért jelent ez túlidealizálást, 
vizsgáljuk meg kissé részletesebben a csatolási tényező 
fizikai jelentését.

Tekintsünk két, azonos önindukciójú vonalas vezetőt, 
azaz legyen Lx =  L„ =  L. Ekkor a csatolási tényező 
azzal a szemléletes jelentéssel bír, hogy megmutatja: az 
egyik kör I x árama által létrehozott @x fluxus hányad 
része kapcsolódik a másik körrel. Ezt a kapcsolódó fluxust 
r/J|2-vel jelölve, írjuk fel az első kör L önindukciós-együtt
hatójának. illetve a két vezető M  kölcsönösindukció- 
együtthatójának definícióját:

Képezzük ezek Laplaee-transzformáltját az (5) képlet 
alapján.

pLx I x — Lx ix(— 0) — pMIn 4- M i2(— 0) -f- Rx I x — -— =  0 

pL212 — L2 íj(— 0) — pM Ix +  M ix{— 0) +  R21„ =  0

A második egyenletet az elsővel osztva épp azt kapjuk,
Mhogy a k csatolási tényező, amely jelen esetben — -lelJu

egyenlő, a második körrel kapcsolódó és az összfluxus 
hányadosát adja:
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Azonban tetszőleges elrendezést létesítünk is, sohasem 
érhetjük el azt, hogy a teljes 0 , fluxus kapcsolódjon a 
másik vezetővel, azaz nem minden mágneses indukció- 
vonal fogja — pontosan egyszer — metszeni a második 
körre kifeszített felületet. Ezt szemlélteti a 6. ábra két 
körvezető esetén. Ebből következik, hogy bár megfelelő 
elrendezéssel igen szoros csatolás elérhető, a valóságos 
hálózatokban a k =  1 érték nem valósítható meg, csak 
megközelíthető. Mint majd a későbbiekben látni fogjuk, ha 
a csatolási tényező tetszőlegesen kevéssel is kisebb, mint 
egy, akkor a feladat megoldásai a t =  0 pillanatban is 
folytonosak lesznek, de annál jobban közelítik meg a 
k =  1 esetre kapott megoldást, minél kevesebbel tér el k 
értéke 1-től.

A feladat megoldásával kapcsolatban még megmutat
juk, hogy eredményeink szerint az áramok ugyan ugranak 
a t — 0 pillanatban, de a rendszer energiája és fluxusa 
folytonosan változik.

Ugyanis két, egymással csatolt induktivitás energiá
jára a következő kifejezés érvényes: ([1], [2])

(1̂ ) 0 2  '̂i “í" *̂1" ■ Mix í2,

ahol figyelembe vettük, hogy a két tekercs kölcsönös- 
indukció-együtthatója negatív, mivel ellentétes teker- 
cselésűek. Áf-mel a kölcsönösindukció-együttható abszo
lút értékét jelöltük, i [ és i 2 az első, illetve második teker
csen átfolyó áramot jelöli.

A t = —0 pillanatra érvényes i,(—0)= -^ ; *2(— 0)= 0Jtl
kiindulási értékeket a (14) kifejezésbe helyettesítve a 

1 U2W( — 0) =  — £  -ßj értéket nyerjük.
Figyelembe véve (13) alatti eredményeinket és azt, 

hogy

(15) Lx =  L„ =  M  =  L,

az energia értéke t =  -j-0-ban:

tehát megegyezik a t — —0 pillanatban felvett értékkel, 
így az energia időfüggvénye folytonos.

Másrészt csatolt tekercspár esetén, ha az L x és L., 
induktivitásokon folyó áram által létrehozott fluxusok 
ellentétes irányúak (például transzformátorban), akkor az 
összfluxusra érvényes kifejezés: ([1])

(17) <P =  (Lx ix — M i2) — (£2 i2 — M ix)

Felhasználva az áramok kiindulási és kezdeti értékeit, 
valamint (15)-t, az összfluxus értékére a kapcsolás pilla
nata előtt és után is <P =  2 U ~  adódik.h

íg y  a rendszer fluxusa sem ugrik, hanem folytonosan 
változik — ahogy állítottuk.

Térjünk vissza (9) és (10) alatti általános képleteink
hez és vizsgáljuk meg az eredeti feladat kétirányú álta
lánosítását:

Az első esetben alkalmazzuk ismét az L x =  L z =  L és 
Ry =  jB2 =  11 egyszerűsítő feltevéseket, de M yí L, azaz 
csatolási tényező abszolút értéke:

és így kevésbé áttekinthető eredményt kapnánk, amely 
lényegesen újat nem nyújtana. L x =  £ 2 =  L  és R x =  R2 
— R  esetén (8), (9) és (10) így alakul:

k =  M  _  
fL x L ,~  L

legyen kisebb 1-nél. Ezzel lényegében a túlidealizálást fel
oldva vizsgáljuk az áramkört.

Megjegyezzük, hogy a probléma megoldása L X^ L 2 
és R x R 2 esetén sem okoz nehézséget, de bonyolultabb

D** =  p \ U  — M-) +  p  2LR +  R-

I** =  U |Í-L 4-JU
(pH /)** /

T** =  u ( R L
\pD** • £)**
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A k ifejtési té te lt  alkalm azva nyerjük, hogy: A (21) és (22) kifejezések értékei a í  =  -fO h elyen :

t t
(18) <r*w ii tol

 Cl

4 «  s- 4 - s)

(19) *:*w - 5 ( -

t t
-i- e T'—i- g T3j ,  ahol

(20) L+ M L — M
ri R ’ r~ R ’

Most arra az eredményre jutottunk, hogy az áramok 
két, exponenciálisan lecsengő tagot tartalmaznak, Tj 
illetve t2 időállandóval. így  az idealizációt feloldva, t 
helyébe Ö-át helyettesítve látjuk, hogy ij kezdeti értéke
— , és i ,  kezdeti értéke nulla, amelyek megegyeznek a
kiindulási értékekkel !

Ábrázoljuk i x és áramokat az idő függvényében,
különböző k M

T értékeknél. A grafikonon látszik, hogy

ha k <  1, akkor U
R bői, i„ O-ból indul, de k növekedésé

vel egyre gyorsabban közelítik meg az M  =  L  értékhez 
tartozó görbét. Amikor k 1-hez, t2 tart a nullához és 
így a második exponenciális tag egyre rövidebb idő alatt 
cseng le. Végül, ha M  =  /.-lel, akkor határesetben 0 idő 
alatt cseng le a szubtranziens tag. A grafikonról látszik, 
hogy például k =  0,95 esetében t =  0,1 r, idő múlva már a 
második exponenciális tag, a szubtranziens hatása elha
nyagolható. Ha k <  1, akkor a rendszer energiája és 
fluxusa automatikusan folytonosan változik, mivel az 
áramok folytonosan változnak (7. ábra).

Az eredeti feladat egy másirányú általánosításaként 
megmutatjuk, hogy ha /., ^  L„, de M- =  L x L 2 és /?, =  
=  R„ — R  összefüggések fennállanak, abban az esetben 
is érvényes az, hogy az energia és fluxus időfüggvónyei 
folytonosak, bár az áramok a t — 0 pillanatban ugrás
szerűen változnak.

A (8), (9) és (10) egyenletek ekkor így alakulnak:

D*** =  pR(Lx +  Á2) +  R-

I " ' W - U (íR +  W » )

] * * * ( p )  =  u  ( — — -------- 1— ^ 1 — )

Az inverz Laplace-transzformációt a fenti kifejezésekre 
alkalmazva azt kapjuk, hogy

( 21)

( 22 )

- 1  R 1
Íj , M
l1 +  Á, 4  Á2 ®

R

'(«) =
L, + L,

U
R í l  _ L\  e~

R

*(<) =
L, + L2

')

')

•***,n, _  U Lx+  L2 4  M 
1 ' ’ ff T- -L- L,

»:**(0) =
R L,
ü  Á,
R L, +  L,

Alkalmazzuk a (17) képletet a I =  - 0 és I =  + 0  
pillanatra !

<P(- 0) =  (Áj +  M) ~

n +  o) = (a Áj +  L2 +  M U
Áj +  Á,

Á, V

M Áj

+  L„ R -  M

R  Á, 4- Á, R 
Áj + L 2 +  M  U

E ) -
R )

=  (Á, +  M)

Á j 4  Á 2

u
T i

a -

Tehát a fluxus éi'téke t — —0-ban és t =  -j-0-ban meg
egyezik. Ezzel beláttuk, hogy a fluxus nem ugrik.

Ahhoz, hogy beláthassuk az energiamegmaradás tör
vényének érvényességét erre a túlidealizált esetre, alkal
mazzuk a (14) összefüggést t =  —0-ban és t =  4-0-ban.

W (— 0) = -~ Áj ElR-
W (+  0) =  -i-Áj

— m (

+  yÁ.
Lj +  I j- f i l í  

1J\ "f* 1̂2

■(:

■ L ,+  M
Áj 4- Z>2

/., u
Áj 4  L2 ' R 
U 
R

F
r

A két érték megegyezik, tehát nincs energiakülönbség. 
Azaz valóban folytonos az energia időfüggvénye.

E cikkben alkalmazott Laplace-transzformációs mód
szer mellett más módon is vizsgálhatók a túlidealizált 
hálózatokban lejátszódó folyamatok. így lehet azonban 
talán a legegyszerűbben megmagyarázni némely áram- 
köri problémánál adódó különleges eredmények okát, s 
az ezt okozó túlidealizáció feloldásával rámutatni a 
számítások eredményei mögött álló fizikai jelenségeki-e, a 
valóságos elekti-omos folyamatokra.
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EGYESÜL ET I  ÉLET

KONFERENCIA A MÖSSBAUER EFFEKTUS 
ALKALMAZÁSAIRÓL

Az Akadémia, a Társulat és a KFKI a Mössbauer 
effektus alkalmazásával foglalkozó konferenciát rende
zett 1969. június 17-től 21-ig Tihanyban.

A szocialista államok ilyen tárgyú első konferenciáját 
1962-ben rendezték Dubnában, majd 1967-ben Várnában. 
Várnában határozat született, hogy két évenként kerül
jön megrendezésre konferencia ebben a témakörben.

A Mössbauer effektust az utóbbi években, és jelenleg 
is egyre kiterjedtebben alkalmazzák a szilárdtestfiziká
ban, a kémiai szerkezet kutatásban és a biológiában. 
Vizsgálati módszerként a Mössbauer effektust azért 
alkalmazzák egyre szélesebb körben, mert segítségé
vel az atommag és az elektronok hiperfinom kölcsönhatá
sán keresztül nagyon fontos adatokat lehet nyerni a 
szilárd anyagok szerkezetéről. A szilárd anyagban a 
szomszédos atomok, az elektron és az atommagok soro
zatos és sokoldalú kapcsolata lehetővé teszi a mikro- 
szerkezetek és az abban bekövetkező változások vizsgá-
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latát. Az atomi mozgásokról, az elektromos és mágneses 
kölcsönhatásokról együtt és azonos időben kapható 
információ, ami más módszerek esetén külön-külön vagy 
csak közvetett módon lehetséges.

Tekintettel az alkalmazások nagyon széles skálájára, 
célszerű volt a programot néhány fontos téma köré cso
portosítani.

Az alkalmazási területek közül a következőket válasz
tottuk ki:

Fázisátalakulások és mágneses szerkezetek vizsgálata. 
Relaxációs effektusok.
A Goldanszkij-Karjagin effektus.
Felületi jelenségek vizsgálata.
Szilárdtestkémiai problémák.
Biológiai alkalmazások.

A konferencia tematikája széleskörű érdeklődést vál
tott ki, 90 előadás megtartását jelentették be. A kon
ferenciának a szocialista és nyugati országokból összesen 
115 résztvevője volt, külföldi 85 fő. A tárgyköröknek 
megfelelően ülésszakokat rendeztünk. Az előadások 
nagy száma miatt két szekcióban bonyolítottuk le a 
programot. Összefoglaló előadások megtartására az 
adott probléma legjobb szakértői közül kértünk fel elő
adókat. Az összefoglaló előadások időtartama 30 perc 
volt, az előadók: V. I. Goldanszkij (Moszkva), N. E. 
Alekszejevszkij (Moszkva), V. S. Spinelj (Moszkva), I. S. 
Lubutin (Moszkva), G. Lang (Harwell, Anglia), C. E. 
Johnson (Harwell, Anglia), H. Wegener (Erlangen, 
NSZK), F. van der Woude (Groningen, Hollandia) 
voltak.

V. I. Goldanszkij (Szovjetunió) zárószava

Kedves elvtársak !

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy őszinte hálámat 
fejezzen ki, amiért abban a megtiszteltetésben részesí
tettek, hogy ón tartsam a záróbeszédet ezen a nagyon 
érdekes konferencián. Ezt a megtiszteltetést úgy tekin
tem, mint magyar elvtársaink részéről a szovjet küldött
ség iránt megnyilvánuló baráti figyelmességet, mint 
annak a jelentős munkának elismerését, amellyel a 
Szovjetunió tudósai hozzájárultak a Mössbauer-effektus 
kutatásához és alkalmazásához.

Előre is elnézést kell kérnem ennek a zárószónak 
hiányos és elkerülhetetlenül szubjektív voltáért, amely — 
minden ilyenfajta szerepléshez hasonlóan — bizonyos 
fokig azokat a kérdéseket hangsúlyozza, amelyek magát 
az előadót leginkább érdeklik.

Megjegyzem végül, hogy el akarom kerülni a konferen
cián résztvevők neveinek említését, ezért nem fogok az 
előadókra személy szerint utalni, és egészében csak 
a konferencián érintett kérdésekkel fogok foglalkozni.

A konferencia programja mind a hat korábban elő
irányzott témakört tekintve elég gazdag volt, áttekintő 
előadásokban és eredeti beszámolókban egyaránt.

A fázisátmeneteknek Mössbauer-effektus segítségé
vel történő vizsgálatára nagy mértékben magyar kollé
gáink úttörő munkája ösztönzött, akik mintegy négy 
éve vas-sók lefagyasztott vizes oldataiban fázisátmene
tek környezetében, a gamma-rezonancia spektrumok 
paramétereinek erős változását mutatták ki.

A konferencián érdekes beszámolókat hallottunk 
a hasonló átmenetek kinetikájáról, meggyőződhet
tünk a Mössbauer-spektroszkópia alkalmazásának ha
tékonyságáról a kinetikai megfigyeléseknél és a fázis
átmeneteknél fellépő hiszterézis-jelenségek vizsgála
tánál.

Ezzel kapcsolatban rögtön érintenünk kell egy többé- 
kevósbé elvi kérdést, amelynek fontossága egyre nő 
annak mértékében, amint a Mössbauer-effektus a tudo
mányos problémák egyre szélesebb körében lesz alkalmaz

A konkrét vizsgálatokkal foglalkozó előadások időtar
tama 15 perc volt. Az előadások után igen hasznos viták, 
diszkussziók alakultak ki. Hazai kutatók 12 előadást 
tartottak.

A konferencia anyagát könyv formájában az Akadémiai 
Kiadó jelenteti meg.

A tihanyi szép környezet, a jó elhelyezés és ellátás 
hozzájárult a tudományos program sikeres lebonyolítá
sához. A tudományos programot kulturális és szórakoz
tató rendezvények egészítették ki: kirándulás Balaton- 
füredre, vacsora a Tölgyfa csárdában és budapesti város
nézés. A külföldi résztvevőknek a kulturális program is 
nagyon tetszett. A konferencia után következő hétfői 
napon az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetének 
meglátogatására került sor, Budapesten.

A konferencia rendezőbizottságának tagjai a követ
kezők voltak:

Pál Lénárd levelező tag, elnök,
Keszthelyi Lajos,
Dézsi István,
Cser László, a KFKI munkatársai.
Tihanyban javaslat született a szocialista államok 

Mössbauer effektussal foglalkozó állandó munkabizott
ságának létrehozására az együttműködés továbbfejlesz
tése érdekében.

A következő Mössbauer effektussal foglalkozó kon
ferenciát a Német Demokratikus Köztársaságban rende
zik meg két év múlva.

D. I.

ható és amint — ezzel együtt — a különböző területeken 
dolgozó, Mössbauer-spektroszkópiával foglalkozó szak
emberek kapcsolata egyre inkább a metodikai kérdésekre 
korlátozódik. Arra a veszélyre gondolok, amelyet a 
gamma-rezonancia „izolacionizmusa” képvisel, azaz, 
hogy egyes problémák vizsgálati módszere egyedül 
a Mössbauer-effektusra korlátozódik, és elmarad a kapott 
adatoknak más metodikai és elméleti úton elért ered
ményekkel való széleskörű összehasonlítása.

A fázisátmeneteket illetően szó lehet többek közt az 
anyag mozgásának a MMR-módszerén alapuló meg
figyeléséről, hőeffektusok precíziós kalorimetrikus méré
séről, továbbá a fázisátmeneteknek a szilárd fázisban 
végbemenő kémiai reakciók sebességére gyakorolt hatásá
ról.

Az utóbbi időben egy sor lényeges eredményt értek el 
Mössbauer-effektus segítségével az anyagok mágneses 
tulajdonságainak tanulmányozása és új mágneses jelen
ségek felfedezése terén.

Mindenek előtt, a paramágneses anyagok mágneses 
hiperfinom struktúrájának gyenge külső mágneses terek 
hatására fellépő stabilizálódásának elméleti előrejelzé
sét és kísérleti kimutatását említeném. Az ilyen jelenség 
létezése erősen kibővíti azon anyagok osztályát, amelyek
ben megfigyelhető és vizsgálható a Mössbauer-spektrum- 
vonalak hiperfinom felhasadása, és ezáltal a spin-rács 
és különösen a spin-spin realaxációs folyamatok tanul
mányozásának lehetősége.

A relaxációs folyamatok vizsgálatában kétségtelen 
eredményt jelentett a relaxációs idő meghatározása a 
Kramer-féle dublettek rendszerében az egyes átmenetek
re (pl. ioncserés szulfo-gyantákban található Fe3+ 
ionok esetében) és a megfelelő kísérleti adatok elméleti 
analízise, amely a paramágneses ion »S-állapotánál ki
mutatta a kétfononos folyamatok meghatározó szerepét.

A gamma-rezonancia spektrumokban megmutakozó 
mágneses hiperfinom kölcsön hatás elméletének fejlő
dése nemcsak a mágnesesen rendezett struktúrák külön
böző változataira, hanem paramágneses anyagokra is
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biztosította az ilyen hiperfinom struktúráról kapott 
adatok felhasználásának lehetőségét. Olyan új struktúrá- 
lis-kémiai információkhoz jutunk ezáltal, amely jelen
tősen kiegészíti az izomer eltolódás és a kvadrupól-fel- 
hasadás paramétereket.

Az elmondottakhoz világos példát szolgáltat az, amit 
itt a biológiai fontosságú vastartalmú vegyületek Möss- 
bauer-spektroszkópiájáról hallottunk.

A gamma-rezonancia spektroszkópia és más vizsgálati 
módszerek együttes alkalmazása nyilvánvalóan nagy 
jelentőséggel bír különösen a szerkezeti kémia, a koor
dinációs és elemi szerves vegyületek struktúrájával 
foglalkozó kutatók számára. A Mössbauer-spektrumok 
eredeti paramétereinek helyes értelmezéséhez a kémiai 
vegyületekben levő atomok effektiv töltésének minden
féle meghatározási lehetősége lényeges. Ezért a radio- 
spektroszkópia összes módszereivel együtt (ESR, MM R, 
MKR) a Mössbauer-effektus észleléseit olyan kísérletek
kel is össze kell kötni, mint a röntgen-spektrumok 
finomszerkezetének meghatározása, vagy azon tényezők 
hatásának vizsgálatai, amelyeket molekula vagy kris
tálytér a belső héj-elektronok ionizációs potenciáljára 
gyakorolnak. (A K. Siegbann és uppsalai svéd munka
társai által kidolgozott kitűnő fotoelektron-spektrosz- 
kópiai módszerre gondolok.)

Kétségtelen távlatai vannak a kettős ill. általában 
a többszörös gamma-rezonanciával végzett kísérletek 
kiterjesztésének is. A 57Fe-, 119Sn-, és 129I-, stb. -tartalmú 
vegyületekkel eddig elvégzett, ilyen irányú kísérletek 
is mutatják, itt nem a lehetőségek egyszerű megkettő
ződéséről van szó, hanem egy lényeges „konstruktív 
interferenciáról”. A konferencián hallottuk, hogy érde
kes új információkhoz juthatunk akkor is, ha olyan elem
sorozatból vett egytípusú vegyületek Mössbauer-spektru- 
mait hasonlítjuk össze, amelyekben valamelyik elektron
héj betöltése folyamatosan történik (pl. az ón — 5s2 p2 — 
és a xenon — os'- p6 — közti vegyületek).

Még egy példát hoznék fel két magfizikai módszer 
egymást kölcsönösen kiegészítő alkalmazására — neve
zetesen a Mössbauer-spektroszkópiára és a pozitron- 
annihiláció vizsgálatára. A külső mágneses térbe 
helyezett vas-, kobalt- és nikkel-minták annihilációs 
gamma szögkorrelációjának mérése közvetlenül lehetővé 
teszi annak a konferenciákon tárgyalt kérdésnek akísérleti 
eldöntését, hogy a szóbanforgó elemek 4s és 3d elektron
jainak polarizációja azonos vagy ellentétes előjelű-e. 
(A pozitron-vizsgálatok adatai szerint ez az előjel ellen
tétes.) A nyomásnak a pozitron-annihilációra gyakorolt 
hatása szintén új információt szolgáltathat a 57Fe 
AR/R hányados értékére, ha összevetjük az eredménye
ket Ingalls kísérleteivel és számításaival, aki nyomás 
alatt vizsgálta a vas Mössbauer-spektrumait.

A konferencián előadott munkák nagy része a ferritekre 
vonatkozott. Tudomásom szerint ezen vegyületeknek 
fizikusokat és több műszaki ágazat képviselőit egyaránt 
érdeklő tulajdonságai képezik majd a tárgyát a jövő év
ben megrendezendő nemzetközi konferenciának, amelyet 
Kyotoban rendeznek. A Mössbauer-effektus a ferritek 
vizsgálatának egyik legkiterjedtebben alkalmazható és 
bőséges információt szolgáltató módszereként, feltehetőleg 
nagyon jelentős helyet foglal majd el ezen a konferencián.

„Közkedvelt” vegyületeknek mutatkoztak a konferen
cián a szidexít FeCÓ3 és a hidratált ferriklorid FeCl3 • 
• 6HO». Ezen vegyületek spektrumában a hőmérséklettől 
függően erősebben vagy gyengébben két, a Mössbauer- 
spektrumok kvadrupól-dublettjeinek szimmetriáját meg
határozó, alapvető effektus jelentkezett: az egyik az 
atomok hőmozgásának anizotrópiája által kiváltott 
effektus, amelyet Moszkvában, intézetünkben fedeztek 
fel és értelmeztek, a másik a Blume által által elméleti 
úton vizsgált relaxációs effektus. Az irodalom is, kon
ferenciánk is elég széles körben tárgyalta e két effektus 
kimutatásának lehetőségét, beszámoltak azokról a vizs
gálatokról, hogy a por-kísérletekből a monokristályok 
tulajdonságaira milyen módon szerezhetünk új infor
mációkat. Új körülmény, amelynek szerepe csak a leg
utóbbi időben tisztázódott, hogy számolni kell a polarizá
ciós jelenségekkel, amelyek különösen erősen befolyá

solják azon monokristályok spektrumalakját, ahol az 
elektromos tér-gradiens tengelye és a rezonancia-gamma- 
kvantum nyaláb derékszöget zár be.

Ismeretes, hogy a kvadrupól-dubletteknek az atomi
rezgések anizotrópiájával kapcsolatos aszimmetriája 
egy sor alkalmazásra talált a felületi jelenségek vizsgála
tában. A Mössbauer-effektus igen hatékony eszköznek 
bizonyult a felületi atomok dinamikai és elektromos 
tulajdonságainak vizsgálatánál, amelyek, a szilárdtest
fizika és -kémia határán felmerülő probléma megérté
séhez, szükségesek és a heterogén rendszerek, topokémiai 
reakciók, stb. vizsgálatával kapcsolatosak. Nagyon 
hatékonyak a vékony — majdnem molekuláris méretű — 
hártyákkal végzett kísérletek, amelyekről e konferencián 
hallottunk. Nagyon érdekes meggondolások hangzottak 
el itt a fei'ro- és antiferromágneses anyagok szuper- 
paramágnesességének természetéről.

Egy rövid zárszóban lehetetlen érinteni a konferencián 
megtárgyalt minden problémát, minden ismertetett 
adatot. Mint fenntebb már megjegyeztem, a különböző 
területeken Mössbauer-effektussal foglalkozó szakembe
rek kapcsolata egyre inkább a metodikára szorítkozik. 
Ezért különösen széleskörű érdeklődést váltanak ki 
az új metodikai eredmények - különösen az összetett 
Mössbauer-spktrumok automatikus feldolgozásának 
területén. Bátran ezekhez az eredményekhez sorol
hatjuk azt, amit itt a vastartalmú ásványok bonyolult 
összetételének analíziséről hallottunk. Erről a problémá
ról a konferencián a Holdról hozott kőzetminták leg
közelebbi jövőre tervezett gamma-rezonancia analízisé
vel együtt történt említés. Ezzel kapcsolatban azt 
szeretném mondani, hogy mi valamennyien sikeres és 
szerencsés holdraszállást és hazatérést kívánunk az 
„Apollo-11” személyzetének, és hogy ez a siker bolygónk 
minden sarkában az egész emberiség büszkeségére 
szolgál majd.

Most pedig néhány szót azokról a problémákról, 
amelyek nagyon nagy érdeklődésre tarthatnak számot, 
azonban ezen a konferencián csak kevéssé vagy egyálta
lán nem kerültek szóba, és ezért jó volna ezeket a későb
biekben megtárgyalni.

Gondolok mindenekelőtt a gamma-kvantumok emisz- 
sziójánál, abszorpciójánál és szóródásánál fellépő külön
féle koherencia-jelenségekre, amelyeknek elméletét fő
képpen Kagan és munkatársai dolgozták ki. Jól ismert, 
hogy milyen óriási jelentősége van ma a koherencia
jelenségeknek az optikában. A Mössbauer-kvantumok 
hullámhossza ugyanakkor több tízezerszer kisebb, mint 
az optikai tartományba eső sugárzásé. Már egyedül ez 
is indokolja, hogy az ilyen kvantumok koherencia
jelenségeinek vizsgálatát igen aktuális feladatként tart
suk számon. (A legutóbbi időben meg is születtek az első 
bíztató kíséleti eredmények ezen a téren.)

Nem volt szó a konferencián az új Mössbauer-izotó- 
pokról (közülük a legújabban előállított 238U és 133Ba-at 
említeném), a különböző magreakciókban, vagy a nehéz 
ionoknak (pl. 19F) az anyagban való lefékeződéskor ger
jesztett Mössbauer nívókról. Figyelmen kívül maradt 
a magátalakulások kémiai következményeinek tanul
mányozása is.

Az itt nem érintett problémák jegyzékét természete
sen különösebb fáradság nélkül tovább lehetne bővíteni. 
Azt hiszem, hogy az előttünk álló. — az NDK-ban, 
Lengyelországban, Romániában — kétévenként rende
zendő találkozásokon a legidőszerűbb — többek közt az 
említett — témák közül gondosan ki kell majd választani 
azt a viszonylag kis problémakört, amelyet a szükséges 
részletességgel meg kell tárgyalni.

Az egyik ilyen téma, amelynek Mössbauer-effektussal 
történő vizsgálata számomra nagyon fontosnak és 
kívánatosnak tűnt, az elektronok térbeli és időbeli delo
kalizációja a molekuláris rendszerekben. Ezt a következő 
példával világítanám meg: Ismeretes, hogy a ferrocén 
(Fn) és a ferricinium-kation (Fn+) spektrumai észrevehe
tően különböznek — az előbbi vegyületnél a kvadrupól- 
felhasadás jóval nagyobb. Rendkívül érdekes lenne olyan 
Fn+—Fn súlyzómodelltípusú molekulákat szinteti
zálni, amelyekben a szélső csoportokat hossz és szer-



kezet tekintetében különböző — szervetlen vagy szerves 
(alifás, cstolt, aromás, stb.) — láncokkal összekapcsolt 
ferrocén és ferricinium szolgáltatnák, és azután meg
állapítani azt, bogy mely esetekben tartalmazza a spekt
rum mindkét jellemző kvadrupól-dublettet, és mely 
esetekben figyelhető meg valamilyen egyetlen kiátlagoló- 
dott dublett, amelyet az eltérő szélső csoport közti 
gyors elektroncsere hoz létre. Még érdekesebb lenne 
az ilyen súlyzó-molekula ferricinium felőli végén a vasat 
S7Co-re kicserélni, ami az esetek egy részében a detek
tálás kezdetén 57Fe—Fn e képződéséhez vezetne, és 
lehetővé tenné, hogy e megfigyelés alapján kísér
letileg megkeressük a vizsgált molekula két végén 
levő 57Fe és Â 57Fe atomok közti molekulán belüli 
elektronátmenet okozta fluktuáció és a Wu — Hamer - 
mesh-pulzáció szuperpozíciójának késleltetett yy-koin- 
cidenciáját.

AZ 1969. évi EÖTVÖS VERSENY

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1969. évi, sorrend
ben 46-ik versenyét október 18.-án tarotta Budapesten, 
Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Miskolcon, Eger
ben és Pécsett. 5 órás munkaidő alatt kellett a feladato
kat megoldani. Bármely segédeszköz használata meg 
volt engedve. A feladatok a következők voltak.

1. M  =  1,5 • 1025 gramm tömegű, R =  3600 km 
rádiusza égitest felszíne felett h =  400 km magasan egy 
űrhajó kering körpályán. Fékező rakétáját rövid ideig 
menetiránnyal szemben működtetve olyan ellipszis- 
pályára tért, amelyen az égitest átellenes pontján elérte 
annak felszínét. A fékezéskor mozgási engeriájának há
nyadrészét kellett elvesztenie?

2. A rajz szerinti kapcsolásban La és Lc nagy öninduk
ciójú tekercsek, A, B és C különböző ellenállású izzó
lámpák. U egyenfesziiltség hosszabb ideje be van kap
csolva, a lámpák égnek. Vizsgáljuk meg a három izzó
lámpa viselkedését K  kapcsoló kinyitása után !

3. 2R =  8 cm átmérőjű, f — 20 cm gyújtó távolságú 
gyűjtőlencse tengelyén egy pontszerű fényforrást és 
tőle D =  50 cm távolságban 2r =  7 cm átmérőjű 
köralakú kartonlapot helyezünk el (a tengelyre merőle
gesen). a) A lencse mely helyzetében lesz. a kartonlap 
közepén a legerősebb a megvilágítás erőssége ? b) Mikor 
lesz a legnagyobb a kartonlapra eső teljes fónyenergia?

A versenyen 122 dolgozatot adtak be, pontosan annyit, 
mint a megelőző években. Azonban egészen más meg
oszlásban. Az utóbbi években a versenyzők fele érettségi
zett volt és a fele középiskolai tanuló. 1969-ben 36 volt 
az érettségizettek és 86 a gimnáziumi tanulók száma. 
Az utóbbi 5 év alatt az érettségizett és középiskolás 
versenyzők számaránya teljesen megfordult. A dolgok 
ilyen alakulását a versenybizottságnak tudomásul kel
lett vennie és nem látott arra semmi lehetőséget, hogy az 
érettségizett és középiskolás versenyzők munkáját külön 
bírálja el. A 65 budapesti versenyző közül 21 volt érettsé
gizett, közülük 9 honvéd, 8 az ELTE matematikus vagy 
fizikus hallgatója, 3 műegyetemista és 1 állásban levő 
volt. Az 57 vidéki versenyző közül 15 volt érettségizett. 
Városok szerint vizsgálva Debrecenben 3 érettségizett 
(1 egyetemista, 1 főiskolás, 1 honvéd), Szegeden 5 érett
ségizett (4 egyetemista és 1 főiskolás), Veszprémben 3 
egyetemi hallgató, Miskolcon 2 egyetemi hallgató, 
Pécsett 2 főiskolás jelentkezett a versenyen. Az összes 
versenyző közül csak 1 volt (Budapesten) érettségizett 
és állásban levő. A gimnazista versenyzők létszáma volt: 
Budapest 44, Debrecen 1, Szeged 19, Veszprém 12, 
Miskolc 7, Eger 3.

A beadott dolgozatok közül aránylag kevés volt ki
emelkedően jó, így a bizottság a díjra érdemeseket elég 
könnyen volt képes kiválasztani. Viszont emelkedett 
a dolgozatok minősége: igen sok dolgozatban lehetett 
elfogadható részeket találni és a teljesen értéktelen mun
kák hányada kevesebb volt, mint évekkel ezelőtt. Az 
első feladatra Budapestről érettségizettek részéről 13,

A jövendő Mössbauer-spektroszkópiai kutatások konk
rét lehetőségeinek elemzésére áttérve, úgy látszik, kezdek 
visszaélni a zárószó nekem juttatott kiváltságával.

Ezért már csak néhány szót szeretnék mondani, 
amelyekben valamennyi jelenlevő közös véleményét 
fejezem ki. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam közös 
szívből jövő köszönetünket és forró hálánkat mind
azoknak, akik ennek a jelentős konferenciának a meg
szervezését indítványozták, akiknek itteni tartózkodá
sunkat köszönhetjük, akik ezt a tartózkodást felejt
hetetlenül kellemessé, hasznossá és érdekessé tették. Ezek 
a szavak elsősorban Pál Lénárd professzornak, Dr. 
Keszthelyi Lajosnak, Dr. Dézsi Istvánnak és Dr. Cser 
Lászlónak, és i’ajtuk keresztül a Magyar Tudományos 
Akadémiának és az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 
szólnak.

Viszontlátásra, kedves barátaim és kollégáim.

gimnazisták részéről 15, vidéki gimnazisták részéről 
5 megoldás érkezett; ezzel az összesen 36 megoldással 
az első feladat mutatkozott a legkönnyebbnek. A második 
feladatot budapesti érettségizettek közül 2, gimnazisták 
közül 3, vidéki gimnazisták közül 1 oldotta meg (össze
sen 6 megoldás). A harmadik feladatra 1 budapesti érett
ségizett, 6 budapesti gimnazista és 1 vidéki gimnazista 
adott megoldást (összesen 8 megoldás). Valamennyi 
feladatra összesen 50 megoldás érkezett be, az összesen 
lehetséges 3 • 122 =  366-nak 15%-a. A vidéki dolgozatok 
lemaradása minden eddiginél feltűnőbb. 43 megoldás 
érkezett Budapestről és 7 vidékről (ez utóbbiak mind 
gimnazistáktól származnak). Vidéken egyetlen érett
ségizett versenyző sem oldott meg egyetlen feladatot 
sem.

K

1969-ben a Társulat ismét felemelte a jutalomdíjakra 
fordított teljes összeget. I. díjat (800 Ft) kapott mind
három feladat szép megoldásáért, világosan megírt 
dolgozatáért Horváthy Péter, a budapesti Fazekas-gimná
zium IV C osztályú tanulója (Mihály István tanítványa). 
II. díjat (600 Ft) kapott Lempert László, a budapesti 
Radnóti-gomnázium IV C osztályú tanulója (Kugler 
Sándorné tanítványa). III. díjat (400 — 400 Ft) kaptak 
Nagy András, a budapesti Fazekas-gimnázium III. C 
osztályú tanulója (tanára Hutai Ferenc) és Láz Józsej, 
a budapesti Eötvös-gimnázium IV D osztályú tanulója 
(tanára Kellner Dénes).

Dicséretet kaptak (200 Ft-os könyvjutalommal) Baj- 
móczy Ervin, a budapesti Fazekas-gimnázium III. C 
osztályú tanulója (tanára Hutai Ferenc), Gulyás András 
honvéd (tavaly a budapesti Apáczai Csere-gimnázium
ban Holies László tanítványa), Kálmán Péter a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi 
karán fizikus hallgató (tavaly a budapesti Apáczai 
Csere-gimnáziumban Holies László tanítványa) és Spitzer 
Józsefe honvéd (tavaly a budapesti Vörösmartv-gimnázium 
ban Óhegyi Ernő tanítványa).

Az eredményhirdetés november 22.-én ment végbe 
és ekkor vették át a nyertesek jutalmukat, középiskolai 
fizikai délután keretében, az egyetemi fizikai intézet 
előadótermében. A díjkiosztáson részt vett Francis 
Wattier, az UNESCO iskolánkívüli tudományos neve
léssel foglalkozó szervezetének főtitkára.
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KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI LAPOK FIZIKAI ROVATÁNAK PONTVERSENYE

Az Eötvös Loránd Fizikai Verseny eredményének ki
hirdetése után Kunfalvi Rezső, a Középiskolai Mate
matikai Lapok Fizika Rovatának szerkesztője kiosz
totta a Középiskolai Matematikai Lapok fizika pont
versenyének díjait. A versenyben az 1968/69. tanév
ben 120 iskola 754 tanulója vett részt, 581 fiú és 173 
lány, 24 általános iskolai tanuló, 89 a középiskolák I. 
osztályából, 304 a II. osztályból, 193 a III. osztályból 
és 144 a IV. osztályból. Első díjat és pénzjutalmat nyer
tek a következők: Horváth Mária (Hódmezővásárhely,

SZALAY SÁNDOR KÖSZÖNTÉSE

1968. október 2-án köszöntötték dr. Szalay Sándor 
akadémikust, Társulatunk Elnökségének tagját, a MTA 
Atommag Kutató Intézet igazgatóját az Intézet munka
társai 60. születésnapja alkalmából.

Az Intézet dolgozói nevében dr. Medveczky László 
tudományos igazgató helyettes nyújtotta át Szalay aka
démikus nyomtatásban megjelent tudományos munkái

ÚJ E R E D M É N Y E K

Kémiailag kötött neutronok kísérleti kimutatása

Elméleti számolásokból és szóráskísérletekből már 
az ötvenes években ismeretes volt, hogy neutron és 
elektron között 3860 eV-os erősségű kölcsönhatási 
potenciál létezik. Ezen kölcsönhatás révén neutron kö
tődhet elektronhoz. Az így létrejövő n - állapot kísérleti 
kimutatásáról mostanában számoltak be T. J. Grant és
J. W. Cobble amerikai kutatók (Phys. Rév. Lett., 23 
(1969) 741).

LiF kristályt erős y-sugárdózisnak tettek ki. Az így 
keletkezett csapda állapotokban köbcentiméterenként 
1017—1018 elektron foglalt helyet, amint azt a kristály 
jellegzetes elszíneződése mutatta. Ezután a LiF kris
tályt 14 MeV-es neutrongenerátorból származó és parafin- 
ban termalizált neutronokkal sugározták be. A neutron
besugárzást követően a LiF mintát a besugárzás helyé
ről eltávolították és egy Li6J (Eu) szcintillációs neutron
spektrométerrel és sokcsatornás analizátorral felvették 
sugárzási spektumát, detektálva a kristályból esetleg ki
lépő neutronokat.

Első mérési sorozatukban a LiF kristály besugárzását 
szobahőmérsékleten végezték, azonban a besugárzás 
után a LiF mintából, a természetes effektuson túl, nem 
észleltek kilépő neutront. Második mérési sorozatukban 
a neutronbesugárzás közben a LiF cseppfolyós héliumba 
merült és ekkor a kristálynak a Dewar edényből való 
kiemelése után, a háttértől jól elkülöníthetően, neutronok 
léptek ki a LiF-ból. Tehát a 4,2°K hőmérsékletű LiF-ban 
a neutronok legalábbis addig a 40 sec-ig „tárolódtak”, 
amíg a Dewar edényt a targethelyiségből a számlálóig 
vitték. A termális neutronok jelenlétét kétségtelenné 
tette, hogy vékony Cd-fóliával kiszűrhetők voltak.

Liszt F. Alt. Isk.), Berkes Enikő (Bp., Kossuth Zs. G.), 
Gál Péter (Bp., Fazekas M. G.), Iglói Ferenc (Szeged, 
Radnóti M. G.), Bajmóczy Ervin (Bp., Fazekas M. G.), 
Gyimesi Ferenc (Győr, Révai M. G.) és Maróti Péter 
(Szeged, Ságvári E. G.), A díjakat az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat (2000 Ft) és az Ifjúsági Lapkiadó Vál
lalat (3000 Ft.) adományozta. A megjelent szülők és 
tanulók lelkesen ünnepelték a nyerteseket.

K . R.

nak facsimile kiadását, mint az Intézet ajándékát. A facsi
mile kiadás két kötetben, közel ezer oldalon jelent meg, 
350 példányban.

A születésnap alkalmából különben az Acta Physica 
külön számot ad ki és az ATOMKI Közleményekben is 
több cikket dedikáltak Szalay akadémikus 60. születés
napja tiszteletére.

Harmadik mérési sorozatukban a neutronbesugárzás 
előtt a LiF-ból hőkezeléssel eltávolították a csapdákhoz 
kötődő elektronokat. Ekkor a kristály neutrontároló 
képessége negyedére csökkent, mutatva, hogy a neutro
nok visszatartásában az elektronoknak van szerepe. 
Grant és Cobble ebből vonják le azt a következtetést, 
hogy a lassú neutronok megfelelően alacsony hőmérsékle
ten képesek az elektronok révén mintegy kémiailag 
kötődni a kristályszerkezethez. Mivel a felaktiválásnél 
telítési effektust észleltek, ezért valami olyan belső 
folyamat létére következtettek, amelyik kb. 30 sec-es 
felezési idővel csökkenti a kötött neutronok számát. 
LiF-ban az n" állapot kötési energiáját 0,1 eV nagyság- 
rendűre becsülték. Feltételezésük szerint az n “ állapot 
megsemmisülésében vagy a rácsrezgések játszanak közre 
vagy a neutronoknak az atommagokon való befogódása. 
Akárhogy is áll a helyzet, ilyen kis kötési energia esetén 
az elektronra ható kémiai erők már befolyásolhatják az 
n~ állapot stabilitását. Várható tehát, hogy az általuk 
alkalmazott LiF-nál még hatékonyabb közeget lehet majd 
találni.

Az n -  állapot keletkezésének és megsemmisülésének 
kinetikája, esetleges hőmérsékleti effektusok létezése 
illetve a különféle paramágneses ionok és molekulák 
szerepe még nyitott kérdések.

Krokn et al (Phys. Fev. Lett. 23, 1475, (1069)) siker
telenül kísérelték meg a kötött állapot kimutatását, az első 
méréshez hasonló nem teljesen azonos mérési körülmények 
között. A LiF  mintát az eredetinél 10—1000-szer erősebb 
termikus neutron fluxussal sugározták be. A kötött állapo- 
potot nem sikerült kimutatniuk. N. D.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

fizikai doktorátusi ösztöndíjra

A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató 
Intézete pályázatot hirdet két éves doktorátusi ösztön
díjra.

Ösztöndíjban részesülhet olyan fizikus, aki diplomáját 
a közelmúltban szerezte meg, vagy 1970-ben megszerzi 
és tudományosan különösen fejlődőképesnek látszik.

Az ösztöndíj két évi lehetőséget nyújt arra, hogy a 
diplomás fizikus az egyetemi doktorátusi disszertációját 
az intézet laboratóriumaiban kísérleti magfizikai téma
körben elkészítse és ledoktorálhasson.

Az ösztöndíj összege megfelel a diplomás fizikusok 
részére biztosított tudományos segédmunkatársi fizetés 
összegének (havonta 1300- Í600 Ft alap, amelyhez 30% 
pótlék járul).

Aki az ösztöndíjat elnyeri, azzal az intézet határozott 
időre szóló (két éves) ösztöndíj szerződést köt, amely a 
munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz létre.

Az ösztöndíj tartama alatt az ösztöndíjas más munka- 
viszonyt nem létesíthet.

A pályázathoz csatolni kell:
1. Egyetemi diploma másolatot.
2. Részletes önéletrajzot.
A pályázat beadásának végső határideje: 1970. júl. 30. 

Benyújtandó: az ATOMKI igazgatójához, Debrecen, Bem 
tér 18/c.

Az ösztöndíj juttatás 1970. szeptember 1-vel kezdődik.
Előzetes levélbeli tájékozódó jelentkezés (határideje 

1970. április 30) esetén további felvilágosítást ad az inté
zet igazgatója.

Dr. Szalay Sándor s. k.
MTA Atommag Kutató Intézet igazgatója
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XX. évfolyam 3. szám 1970. március

BUDÓ ÁGOSTON 
1914-1969

19(39. december 23-án tragikus hirtelenséggel, szív
roham következtében elhunyt Budó Ágoston 
akadémikus. Egyike volt azon ritka egyéniségek
nek, aki kimagasló felsőoktatási, tudománypoliti
kai és szervező tevékenysége mellett nemzetközileg 
elismert és nagyra értékelt tudományos kutatói 
munkásságot is végzett. A terjedelem nem teszi 
lehetővé, hogy munkásságának mind a három arcu
latáról olyan részletességgel szóljunk, amilyent 
eredményei méltán megérdemelnének, s ezért 
ehelyütt tudománypolitikai és szervező munkás
ságát nem érintve, az oktatás korszerűsítése terén 
végzett tevékenységéről csak keveset szólva, első
sorban tudományos munkásságának ismertetésére 
szorítkozunk.

Budó Ágoston tudományos munkássága a 
fizika három különböző területét öleli fel. Munkás
ságának első csoportja a kétatomos molekulák 
színképei köréből való, második csoportja a 
molekuláknak nagyfrekvenciájú elektromos térben 
való viselkedésével foglalkozik, a harmadik csoport 
pedig a lumineszcens anyagok spektroszkópiájára 
terjed ki. A molekula-spektroszkópia körében 19 
publikációja jelent meg, melyből 6 önálló, 1

Kovács István
BME Atomfizikai Tanszék

Schmid Rezsővel és M. Zemplén Jolánnal, 12 pedig 
Kovács Istvánnal közös. E területen főképpen a 
multiplett termformulák megállapításával, inten
zitás eloszlások kiszámításával, perturbációs és 
predisszociációs jelenségek vizsgálatával foglalko
zott. Első munkája 1935-ben negyedéves egyetemi 
hallgató korában jelent meg és ebben bizonyos 
dublett sávok Zeeman-komponenseinek intenzitás 
eloszlásával foglalkozott (1). Megadta az intenzitás- 
eloszlást a mágneses kvantumszám függvényeként 
és megállapította, hogy az egyes multiplett cso
portok intenzitás súlypontja általában nem esik 
össze a multiplett súlypontjával, továbbá, hogy 
egy 227 állapotban az elektron spinnek a mágneses 
térhez képest parallel, illetve antiparallel beállá
sának megfelelő komponensek intenzitás eloszlásai 
egymás tükörképeiként viselkednek, valamint, hogy 
az intenzitás súlypont helyzete a multiplett cso
porton belül a rotációs kvantumszám változásával 
a csoport széle felé eltolódik. Következő munkái
ban (2), (3), (4) levezette a triplett termekre vonat
kozó formulákat Hund-féle a) és b) eset közötti 
általános közbülső esetre a rotációs kvantumszám 
függvényében, majd a formula helyességét igazolta
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TiO, C2, CO, PH, A1H, NH molekulák esetében. 
Ezek a munkái szolgáltak egyébként doktori érte
kezéséül is. Az új trip lett formula annak idején 
nagy feltűnést keltett, mert a probléma megoldá
sával előtte többen próbálkoztak (többek között 
Van Vleck is) sikertelenül, így nem csodálható, 
hogy ez az értekezése a legtöbbet idézett munkája. 
A következőkben (5) az atmoszférikus oxigénsáv 
vonalak Zeeman-effektusával foglalkozott, ebben 
Schmid és M. Zemplén kísérleti eredményeinek 
elméleti értelmezését adta éspedig az oxigén- 
molekula ZE  termjének elméletileg várható Zee- 
man-effektusára bizonyos egyszerűsíthető feltéte
lek alkalmazásával közelítő értékeket adott. A trip- 
lett formula megjelenését követően, az ő módszerét 
alkalmazva rövidesen megcsinálták a kvartett 
term formulát is, aminek felhasználásával Budó 
rövidesen megadta (6) a 427 — 4Z7 sávok rotációs 
szerkezetét, valamint a sávok intenzitás eloszlásait 
Hund-féle a) és b) esetekre. A közbülső esetű 
triplett term formula birtokában kiszámítható volt 
a transzformációs matrix, mely lehetőséget adott 
Búdénak a triplett sávok intenzitás eloszlásainak 
kiszámítására Hund-féle a) és b) eset közötti köz
bülső esetre, nemcsak XE  — a/7, hanem 3E  — 3II  
átmenetek esetében is (7). Elméleti eredményeit a 
PH molekula egyik átmenetén az észlelt eredmé
nyekkel is összevetette, mégpedig teljes sikerrel. 
Következő két munkájában (8), (12) (társszerző
vel) a különböző multiplicitású termek közötti 
perturbációkkal foglalkozott, s az elméleti meg
állapítások a CO molekula kísérleti eredményeivel 
nyertek összehasonlítást. Ezek a munkák a későb
biekben több kísérleti spektroszkópusnak adtak 
támogatást a kísérletileg tapasztalt perturbációk 
típusainak megállapításában, így többek között 
a BaO, CuH, P2, SiO, SiS, CS, CaO molekulák ese
tében. A tobábbiakban (15), (16) (társszerzővel) az 
interkombinációs átmenetek, pontosabban dublett- 
kvartett sávok intenzitás eloszlásaival foglalkozott 
elméletileg, melynek eredményeit azóta kísérleti
leg is kipróbálták a LaO, ScO és a GeH, valamint 
az NO molekulákon jó eredménnyel. A következő 
munkában (17) (társszerzővel) a 4Z7 termek A- 
típusú dublettjét adta meg a rotációs kvantum
szám függvényében, és a formulákat alkalmazta az 
0^ molekula 4/ /  termjének kísérletileg nyert fel
bomlási értékeire a tapasztalással kitűnő egyezés
ben. Ezután a prediszszociáció egy különleges faj
tájával az ún. akcidentális predisszociációval fog
lalkozott (18) (társszerzővel). Ebben a munkában 
megmutatta, hogy egy diszkrét és egy folytonos 
term között, ha egyébként kölcsönhatás nem léte
zik, mégis létrejöhet kölcsönhatás egy másik disz
krét term közvetítésével, ami kísérletileg olyan 
tapasztalathoz vezet, hogy az egyébként teljesen 
szabályos sávban egyetlen vagy néhány színkép 
vonal hiányzik; ilyen jelenségeket észleltek pl. N2 
molekulán. A következőkben a Mérnöki Tovább
képző Intézet kiadásában egy kb. 50 oldalas ma
gyar nyelvű bevezető könyvet írt (19) (társszerző
vel) a molekulaszínképek iránt érdeklődők szá
mára. Ezután ismét visszatért (21 a, b) (társszer

zővel) az általa korábban megállapított iE  term 
finom szerkezetéhez és megállapította, hogy a spin
pálya kölcsönhatás figyelembe vétele (más szóval 
távoli termek perturbációi) nem változtatják meg 
a korábban megállapított termformulának a rotá
ciós kvantumszámtól való függését, más szóval a 
spin-pálya kölcsönhatás ugyanolyan befolyást gya
korol a multiplett szerkezetre, mint az előzőkben 
már figyelembe vett spin-spin, valamint a rotáció 
és spin közötti kölcsönhatások. A továbbiakban a 
molekula termek és azok Zeeman-felhasadásával 
foglalkozott Hund-féle b) és d) eset közötti köz
bülső esetben (23) (társszerővel), valamint meg
adta egy p  és d-termkomplexek közötti átmenet 
esetére az intenzitás eloszlási formulákat; ered
ményeit alkalmazta a He2 molekula 4c/-term- 
komplexére a kísérlettel kiváló egyezésben. Ezután 
ismét visszatért (24) (társszerővel) a perturbációk 
problémáihoz és kidolgozta a régebbi munkákból 
még elmaradt perturbációs eseteket; ezeket az 
eredményeket a későbbiekben felhasználták a NO, 
BaO molekuláknál. Következő munkája (27a, b) 
(társszerővel) egyedülálló a molekulaspektrosz
kópiai munkái között: míg a többi munkája elmé
leti jellegű volt és elméleti eredményeit mások 
tapasztalati eredményeire alkalmazta, addig ebben 
a munkában SrO ún. kék sávjai átmenetének kísér
leti analízisét végezte el. Utolsó munkája a mole
kula spekroszkópia területén (29a, b, c, d) (társ
szerzővel) 1956-ban jelent meg é s a 0 2 molekula4/? 
termjén mutatkozó anomális multiplett felbomlás
sal foglalkozott. E munkában megmutatta, hogy 
az ismert kvartett-term formulától való eltérés 
elméletileg a tapasztalattal megegyezésben értel
mezhető, ha figyelembe vesszük a spin-pálya köl
csönhatás által okozott perturbációkat.

Fenti munkákat az irodalomban számos helyen 
és nagyon sokszor idézik, s a terület alapvető 
munkái között tartják számon.

1938. év folyamán állami ösztöndíjjal egy évet a 
Berlin—Dahlem-i Max Planck Intézetben töltött 
a Nobel-díjas Debye professzor irányítása mellett. 
I t t  kezdett foglalkozni a molekulák nagyfrekven- 
eiájú elektromos térben való viselkedésével, s a 
későbbiek folyamán e területről 10 közleménye 
jelent meg (7 önálló, 3 társszerzővel). Poláris mole
kulákat tartalmazó folyadékok nagyfrekvenciájú 
elektromos térben való viselkedésének — az ano
mális diszperziónak és a dielektromos veszteségek
nek — értelmezésére Debye elmélete bizonyult a 
legalkalmasabbnak. Az elmélet kiinduló pontja az 
az elképzelés, hogy a dipólmolekuláknak az elek
tromos tér irányító hatására bekövetkező forgásá
nál és a Brown-féle forgó mozgásnál a hidrodina
mikai Stokes-féle törvénynek megfelelő súrlódási 
ellenállás lép fel.

Ebből az elképzelésből már az egyszerű szemlélet 
is arra enged következtetni, hogy elegendő nagy 
frekvenciájú terek esetében a dipól molekulák a tér 
gyors változásait nem követhetik momentán, ami 
nyilván a polarizációnak a frekvencia növekedésé
vel járó csökkenését eredményezi (anomális disz
perzió), a térerősség és a polarizáció közt fennálló
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fáziskülönbség pedig az elektrodinamika és a ter
modinamika tételei szerint a dielektrikum fel- 
melegedését (dielektromos veszteségek) vonja maga 
után. E két jelenséget közös néven dielektromos 
relaxációnak nevezik és kvantitatív leírására a tér 
irányába eső átlagos dipólmomentum a mérvadó. 
A fentiekkel kapcsolatos első munkáját (9) Miya
moto japán kutatóval együtt végezte a relaxációs 
idő és a molekula alakja közötti összefüggés vizs
gálatáról. A munkában ismert elméleti összefüggé
sek igazolására méréseket végeztek a 2, 3 - 1, 8-di- 
klór antrachinon anyagon. Megállapították, hogy 
ebben az esetben az elméleti formulák jobban 
egyeznek a tapasztalattal, ha a molekulákra gömb 
alak helyett ellipszoid alakot tételeznek fel. E mel
lett még ott Berlinben vizsgálta az anomális disz
perzió és a szabad forgási képesség közötti össze
függést (10), s egy pontosabb formulát adott meg a 
molekula közepes dipólmomentumára, először ab
ban az esetben, amikor a molekula egy forgásra 
képes csoporttal rendelkezik, majd eredményeit 
általánosította több egymással párhuzamos ten
gelyű forgásra képes csoportra is. A közepes mo
mentumra levezetett formulákból a törésmutató, 
valamint az abszorpciós index a frekvencia függ
vényében kiszámítható. Miyamotoval együtt vég
zett és Frankkal folytatott kísérleteit Fischer (11) 
felhasználta a molekula szerkezetének a dielektro
mos relaxációra való befolyásának vizsgálatához, 
majd ugyanerről a témáról közösen írtak egy újabb 
cikket Fischerrel és Miyamotoval (13), melyben 
tovább folytatták a dielektromos relaxációs időnek 
a molekulák alakjától és a dipólok helyzetétől való 
függésének a vizsgálatát. A kísérleti eredményekre 
való alkalmazás során a Perrin-féle formulát át
alakították úgy, hogy az ellipszoid és egy ugyan
olyan térfogatú gömb relaxációs idejének viszonyát 
a tengelyviszonyok függvényében fejezték ki és egy 
interpolációs táblázatot állítottak fel, amelyből a 
relaxációs idők viszonya minden lehetséges esetre 
megtalálható. Ezután az eddigi eredmények álta
lánosításaképpen egy következő munkájában (14) 
megadta a molekulák közepes momentumát nagy- 
frekvenciájú elektromos térben azon általános 
esetre, amelyben a molekula tetszőleges számú 
olyan szabad forgásra képes csoporttal rendelke
zik, melyeknek forgástengelye a molekulákhoz 
rögzített koordináta rendszerhez képest tetszés
szerinti, de időben változatlan. Az eddigi össze
függések és a forgásra képes csoportok befolyásá
ra talált megállapítások az e munkában levezetett 
formulák speciális eseteiként adódnak. A követ
kezőkben (20) a relaxáció Kronig-féle elméletének 
alapján azt a kérdést vizsgálta, milyen feltételek 
mellett fordul elő csak egy relaxációs idő és milyen 
feltételek mellett több. A nyert formulák a Brown- 
féle mozgás néhány törvényének alkalmazásával 
közvetlenül a Debye-féle elmélet eredményeihez, 
illetve azoknak Perrin—Bu dó által történt álta- 
nosításához vezetnek. A továbbiakban (22. a, b) a 
dielektromos relaxáció Debye-féle elméletét ki
terjesztette olyan, két hasonló poláris csoporttal 
bíró molekulákra, amelyeknél az előbbiek kölcsö

nös potenciális energiájuk miatt egymáshoz képest 
nem foroghatnak szabadon. A nyert eredményeket 
összehasonlította a diphenyl klór-származékaira 
vonatkozó kísérleti adatokkal. Végül az e terület
ről írott utolsó munkáiban (26 a, b) a tiszta dipól 
folyadékok dielektromos relaxációjára vonatkozó 
Debye—Ramm-fóle elméletet, amely a környezet
nek a gömb alakú molekulákra való hatását egy 
bizonyos akadályozó energia bevezetésével veszi 
tekintetbe, kiterjesztette egyfelől ellipszoid alakú 
molekulákra, másfelől olyan molekulákra, amelyek 
két szabadon forgó közös forgástengelyű dipól
csoporttal rendelkeznek.

Budó Ágoston 1950-ben vette át a Szegedi Tudo
mányegyetem Kísérleti Fizikai Intézetének veze
tését. Ettől az időtől kezdődnek a lumineszcencia 
területén végzett kutatásai. A tanszéken a lumin
eszcencia vizsgálatok hagyományaira építve, igye
kezett megteremteni a korszerű lumineszcencia 
kutatások feltételeit, s ezen a területen haláláig 13 
közleményt tett közzé (2 önálló, a többi társszerző
vel). Néhány év alatt sikerült a fenálló nehézsége
ket fokozatosan leküzdenie és az első eredmé
nyekről az egymás utáni fizikus vándorgyűléseken, 
kollokviumokon és kisebb közleményekben (28) 
(társszerzővel) számolt be a tanszék. Áz első jelen
tős tudományos sikereket a szekunderlumineszcen
cia vizsgálatok terén elért kísérleti és elméleti ered
mények jelentették. A molekula- és folyadékszerke
zeti következtetések alapjául csak a belső, vagy va
lódi fluoreszcencia-jellemzők szolgálhatnak, ame
lyeket a fluoreszcenciafény keletkezésének helyén 
kellene meghatározni. Valóságban viszont a mé
résekből közvetlenül csak az ún. külső fluoreszcen
cia-tulajdonságok nyerhetők, amelyek függnek a 
vizsgált preparátum méreteitől, alakjától, a kísérleti 
körülményektől. A valódi fluoreszcencia-spektrum 
ezek által okozott torzulását korábban általában 
csak a legkézenfekvőbb folyamat, a reabszorpció fi
gyelembevételével korrigálták, de a reabszorpció 
következtében fellépő magasabbrendű fluoreszcen
ciafények hatását figyelmen kívül hagyták. Budó 
Ágoston vezetésével indultak meg olyan vizsgála
tok, amelyek ezt a széles problémakört teljesen fel
göngyölítették és tisztázták. Először a szekunder
fluoreszcenciának az emissziós spektrumokra ki
fejtett spektrális hatására kidolgozott fenomeno
lógiai elmélet alapján kvantitatív összefüggést 
adott meg a külső és valódi fluoreszcencia-spektru
mok között (30 a, b, 33) (társszerzővel). Eme ered
mények alapján kísérleti vizsgálatokkal kimutatta, 
hogy a fluoreszcencia-spektrum gyakorlatilag füg
getlen a koncentrációtól és a gerjesztő fény hullám
hosszától. A továbbiakban elméletének felhasz
nálásával és továbbfejlesztésével szisztematikus 
kutatásokat vezetett és végzett a szenkunderfluo- 
reszcenciának a többi fluoreszcencia-jellemzőnél, 
nevezetesen az abszolút kvantumhatásfoknál, a 
polarizációs foknál és a csillapodási időnél kifejtett 
hatására.

Az abszolút kvantumhatásokra vonatkozó vizs
gálatok (31 (társszerzőjével), 35) alapján vált vilá
gossá annak a különös észleletnek az oka, hogy a
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hatásfok mérések sokszor 1-nél nagyobb értékekre 
vezettek. Az elért eredmények tudományos jelentő
ségét aláhúzza az a tény, hogy a koncentrációs-, ill. 
az idegen kioltás vizsgálatoknál, amelyek a moleku
lák közötti dipólus-dipólus kölcsönhatások tanul
mányozásához, ill. a kioltási folyamatok mechaniz
musának értelmezéséhez adnak alapot, nélkülözhe
tetlenek. A szekunder-fluoreszcencia tekintetbe vé
tele ugyanis jelentősen befolyásolja a kioltási gör
bék lefutását.

Az oldatok lumineszcencia-polárosságának vizs
gálata során az elméleti meggondolások és az eze
ken alapuló kísérleti vizsgálatok eredményeiként 
sikerült jó közelítésben teljesülő analitikus össze
függést megadni az oldatok valódi és közvetlenül 
mórt polarizációs foka között (32 a, b, 34) (társ
szerzővel). Az utóbbi a valódinál jóval kisebb le
het, ezért az ilyen adatok és a belőlük az oldott 
molekulák forgó mozgására és a molekulák szer
kezetére vonatkozóan levont következtetések sok 
esetben lényeges módosításra szorulnak.

A valódi fluoreszcencia-jellemzők meghatározá
sának vizsgálatkörét a csillapodási időre vonat
kozó eredmények zárták le (37) (társszerzővel), 
amelyek lehetővé tették a csillapodási idő koncent
rációfüggésének értelmezését.

A szekunder-fluoreszcencia hatásának átfogó és 
minden vonatkozást kimerítő vizsgálata tulajdon
képpen a sugárzásos energiaátadás folyamatának 
kvantitatív követését eredményezte és ez lehetővé 
tette a két komponensei oldatokban lejátszódó 
rezonanciás energiavándorlás kutatását, nevezete
sen a keverékoldatok emissziós spektrumainak ér
telmezését (36) (társszerzővel). A nyert eredmények 
megerősítették azt a nézetet — szemben egyes 
szerzőkkel —, hogy az energiaátadás mindkét faj
tája, a sugárzásos és a sugárzás nélküli átadás, egy
idejűleg játszódik le.

A lumineszcencia-jelenségek elvi alapjait érinti 
a fluoreszcencia-hatásfok felső korlátjára, frekven
ciafüggésére, különösen pedig ennek az anti- 
stokesi lefutására vonatkozó vizsgálatai. A hőmér
sékleti háttér figyelembevételével sikerült oly 
összefüggéseket levezetni, amelyek választ adtak 
a hatásfokkal kapcsolatban fent említett, már rég
óta tisztázásra való kérdésre (38, 39, 40, 41) (társ
szerzővel). Az irreverzibilis folyamatok termodina
mikája II. törvényének Prigogine-féle megfogalma
zásából kiindulva arra a következtetésre jutott, 
hogy az entrópiatörvény a hatásfokra felső kor
látot ad, és ezen korlát érvényességét a számos 
anyagon végzett mérések eredményei alátámaszt
ják. Ezek az eredmények a Budapesti Nemzet
közi Lumineszcencia Kongresszuson 1966-ban 
élénk érdeklődést váltottak ki.

Az elmondottak csak vázlatos, de korántsem 
teljes képet festenek Budó Ágoston akadémikusnak 
a lumineszcencia-vizsgálatokkal kapcsolatos közel 
két évtizedes munkásságáról. Önzetlenül és fárad
ságot nem kímélve foglalkozott munkatársaival, 
akiknek tudományos fejlődését nagyban elősegí
tette azzal, hogy gazdag tapasztalatait a rendel
kezésükre bocsátotta. A két évtized alatt munka

társai közül ketten a fizikai tudományok doktora, 
kilencen pedig a fizikai tudományok kandidátusa 
fokozatot szerezték meg. A kezdetben csak gyér 
felszereltségű tanszéken egy, sokak által „szegedi 
iskolának” nevezett, nemzetközileg is elismert 
kutatócsoportot alakított ki.

Az említetteken kívül részese sok egyéb munká
nak is, amelyeket munkatársai jelentettek meg 
különböző folyóiratokban. Legújabban újszerű és 
a tudományos érdeklődés előterében levő lézerek
kel kapcsolatos vizsgálatok indultak meg a kutató- 
csoportban. Ebben a munkában is lelkesedéssel vett 
részt, szorgalmazta a szükséges felszerelés beszerzé
sét, külföldi tanulmányutakat kezdeményezett, de 
ezeknek a kutatásoknak az eredményeit hirtelen 
bekövetkezett halála miatt már nem érhette meg.

Fentiek mellett még két ismertető jellegű mun
kája is jelent meg: az egyikben a molekula-fizika 
egyes területein alkalmazott matematikai mód
szereket ismertette (25), a másikban pedig az 
elektromágneses tér vektorairól írt (42). Széles 
körre kiterjedt tudományos tevékenysége mellett 
nagymértékben hozzájárult a fizika országos ok
tatásának eredményesebbé tételéhez Mechanika c. 
tankönyvének megírásával, amelynek negyedik 
kiadása 1965-ben, németnyelvű fordításának ötö
dik kiadása pedig 1969-ben jelent meg, továbbá a 
már eddig három kiadást megért Kísérleti fizika I. 
(mechanika, hangtan, hőtan) (Pócza Jenővel) és 
Kísérleti Fizika II. (elektromosságtan és mágnes- 
ségtan) című egyetemi tankönyveivel. A Kísérleti 
fizika III. kötetet már nem tudta befejezni. Ezeken 
kívül még kilenc kötet egyetemi és két kötet fő
iskolai fizikai tárgyú jegyzetet írt 1942 és 1969 
között, 1956-tól szerkesztette az Acta Physica-t 
Chemica c. szegedi idegennyelvű folyóiratot, majd 
részt vett a Természettudományi Lexikon mecha
nikai tárgyú címszavainak megírásában, s külön
böző ismeretterjesztő cikkeket, könyvismerteté
seket, nekrológokat írt, lektorálásokat végzett stb.

Tudományos munkáit, tankönyveit és minden 
más írását hallatlan precizitás és elegancia, kris
tálytiszta fogalmazás jellemzi. Nekem, aki abban 
a szerencsében részesültem, hogy majd két évtize
den keresztül közvetlen munkatársa lehettem, 
többször alkalmam volt megcsodálni a közös mun
kák folyamán megnyilvánuló tudományos lelki
ismeretességét, elmélyülését, fölényes tudását, 
nagyszerű ötleteit. Tudományos lelkiismeretes
ségére és fogalmazási precizitására jellemző, hogy 
nem egy alkalommal a már teljesen kész tudomá
nyos munka megírása során, főként az ő kívánsá
gára, napokon keresztül megálltunk egy-egy két- 
bárom soros mondatnál és azt újra meg újra fogal
maztuk, amíg el nem értük azt, hogy minden 
árnyalatában pontosan azt fejezze ki a mondat, 
amit kifejezni szándékunkban állt.

Váratlan korai halálával súlyos veszteség érte 
a magyar fizikát, de az a hatás, amelyet kutatói, 
pedagógiai és tudományos közéleti tevékenysége 
során munkatársaira, barátaira és tanítványaira 
gyakorolt, emlékét továbbra is megőrzi és nemes 
példaképül szolgál az utódok számára.
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HU DÓ ÁGOSTON TUDOM ÁNYOS M UNKÁSSÁGA

I. Folyóiratokban közölt dolgozatok

1. Intensitätsverteilung in den Zeemankomponenten von 
227 — -II Banden (Zeeman Verhandelingen, Haag,
1935, 166 — 174)

2. Über die Triplett-Bandentermformel für den allge
meinen intermediären Fall (Zs. f. Phvs. 96, 1935, 
219-229)

3. Die Rotationskonstanten B, D und Y der 3/7-Terme 
von TiO, C„ CO, PH, A1H, NH (Zs. f. Phys. 98, 1936, 
437 — 444)

4. A triplett molekulatermekről és a triplett sávok in
tenzitásáról. (A M. Tud. Akad. Mat. és Termtud. 
Értesítője, L I V 1936,' 387 — 411)

5. Über den Zeeman-Effekt der atmosphärischen Sauer
stoffbandenlinien; (Schmid Rezsővel; Zs. f. Phys. 103,
1936, 250-262)

6. Rotationsstruktur von 427 — 4/7-Banden (Zs. f. Phys. 
105, 1937, 73 — 80)

7. Intensitätsformeln für die Triplettbanden (Zs. f. Phys. 
105, 1937, 579-587)

8. Über die Singulett-Triplettstörungen in Banden
spektren; (Kovács Istvánnal; Zs. f. Phys. 109, 1938, 
393—402)

9. Relaxationszeit und Molekülgestalt; (S. Miyamoto- 
val; Phys. Zeitschr., 39, 1938, 587 — 588)

10. Anomale Dispersion und freie Drehbarkeit (Phys. 
Zeitschr., 39, 1938, 706 — 711)

11. Einfluss der Molekülstruktur auf die dielektrische 
Relaxation; (E. Fischer, F. C. Frank és S. Miyamoto- 
val; Zeitschr. f. techn. Phys. 12, 1938, 531 — 534)

12. Über die Störungen z wischenP-Termen von verschiede
ner Multiplizität (Kovács Istvánnal; Zs. f. Phys. 111,
1939, 633—639)

13. Einfluss der Molekülform auf die dielektrische Relaxa
tion; (E. Fischer, S. Miyamoto-val; Phys. Zeitschr. 
40, 1939, 337 — 345)

14. Einfluss der Molekülform und frei drehbarer Dipol
gruppen auf die dielektrische Relaxation (Phys. 
Zeitschr. 40, 1939, 603 — 610)

15 —16. IntersitätsVerteilung in den Quartett-Düblett- 
Banden I —II (Kovács Istvánnal; I.: Zs. f. Phvs. 116,
1940, 639 — 700 — II.: Zs. f. Phys. 117, 1941, 612 — 
620)

17. Uber die /[-Verdopplung der '//-Terme; (Kovács 
Istvánnal; Phys. Zeitschrift, 45, 1944, 122—127)

18. On the Theory of Accidental Predissoeiation (Kovács 
Istvánnal; Journ. Chem. Phys. 15, 1947, 166 —173)

19. Molekulaszínképek (Kovács Istvánnal; Mérnöki To
vábbképző Intézet kiadvánvai, G. 86, 1948, 48. o.)

20. On K r o n i g’s Theory of Relaxation and its Appli
cation to the Case of Polar Liquids (Hung. Acta Phys. 
1, No. 3. 1948, 15 — 24)

21. a, b. On the Fine Structure of 4 27 States of Diatomic 
Molecules (Kovács Istvánnal; Hung. Acta Phys. 1, 
No. 3. 1948, 7 — 9; Phys. Rev. 73, 1948, 1120)

22. a, b. On the Dielectric Relaxation of Molecules Con
taining Rotating Polar Groups (Nature, 161, 1948, 
133; Journ. Chem. Phvs. 17, 1949, 686-691)

23. Zur Theorie der Molekülterme und ihrer Zeeman Auf
spaltung im intermediären Hundschen Kopplungsfall 
b’—d’ (Kovács Istvánnal; Hung. Acta Phys. 1, No. 
4., 1949, 1 — 18)

24. Über die Störungen in Bandenspektren (Kovács 
Istvánnal; Acta Phys. Hung. 7, 1951, 84—96)

25. Matematikai módszerek a molekula-fizika egyes terü
letein (M. Tud. Akad. Mat. és Termtud. Közi. 1, 1951, 
173 — 180)

26. aJ Zur Theorie der dielektrischen Relaxation in Dipol
flüssigkeiten (Acta Phys. Hung. 2, 1952, 13 — 29) 

b) Dipólfolyadékok dielektromos relaxációjáról (M. 
Tud. Akad. III. Oszt. Közi. 2, 1952, 209 — 226)

27. a) Untersuchungen über die blauen Banden des SrO
(Kovács Istvánnal; Acta Phys. Hung. 1, 1952, 
469 — 470)

b) (Ann. d. Phys. 12, 1953, 17-25)

28. Lumineszkáló szerves anyagok abszorpciós és emisz- 
sziós színképei közötti kapcsolatok vizsgálata (Dombi 
Józseffel; Fizikai Szemle, 4, 1954, 179)

29. aj Über den 4/7-Zustand des Of-Moleküls (Kovács
Istvánnal; Acta Phys. Hung. í ,  1955, 273 — 290) 

önvizsgálatok az Of molekula 4/7 energiaállapotán 
(Kovács Istvánnal; M. Fiz. Folyóirat, 3, 1955, 
67 — 73)

cJ On the 4/7 State of the Of Molecule (Kovács István
nal; Joum. Chem. Phys. 23, 1955, 751 — 752) 

d) (Exp. Techn. Phys. 3, 1956, 1 — 5)
30. aj The Influence of Secondary Fluorescence on the

Emission Spectra of Luminescent Solutions (Kets- 
keméty Istvánnal; Journ. Chem. Phys. 25, 1956, 
595 — 596)

b) Über den Einfluss der Sekundärfluoreszenz auf die 
Emissionsspektren fluoreszierender Lösungen 
(Ketskeméty Istvánnal; Acta Phys. Hung. 7, 1957, 
207-223)

31. Über die Bestimmung der absoluten Quantenausbeute 
fluoreszierender Lösungen (Dombi Józseffel és Szöl- 
lősy Lászlóval; Acta Phys. et Chem. Szeged, 2, 1956, 
18-27 )

32. a) Über die depolarisierende Wirkung der Sekundär
fluoreszenz (Ketskeméty Istvánnal; Zs. f. Naturf., 
12a, 1957, 673—674)

b) Über die Bestimmung des wahren Polarisations
grades des Fluoreszenzlichtes von Lösungen (Kets
keméty Istvánnal, Salkovits Endrével és Gargya 
Lászlóval; Acta Phys. Hung. 8, 1957, 181 —194)

33. Beiträge zur Frage der spektralen Wirkung der 
Sekundärfluoreszenz (Dombi Józseffel és Horvai 
Rezsővel; Acta Phys. et Chem. Szeged, 3, 1957, 
3 -1 5 )

34. Bemerkungen zur Frage der Fluoreszenzpolarisation 
(Ketskeméty Istvánnal; Acta Phys. et Chem. Szeged, 
4, 1958, 86 -8 9 )

35. Vizsgálatok a molekuláris lumineszcencia körénői 
(Magy. Fiz. Folyóirat, 9, 1961 269—282,)

36. Energiatransporterscheinungen im Falle der moleku
laren Fluoreszenz (Ketskeméty Istvánnal; Acta Phys. 
Hung. 14, 1962, 167 — 176)

37. Über die wahre Abklingdauer der Fluoreszenz von 
Lösungen (Szalay Lászlóval; Zs. f. Naturf. 18a, 1963, 
90 — 91)

38. On the Quantum Yield of Fluorescent Solutions 
(Ketskenéty Istvánnal; Acta Phys. Polon. 26, 1964, 
385 — 391)

39. Further Investigations on the Upper Limit of Fluo
rescence Yield (Ketskeméty Istvánnal; Acta Phys. et 
Chem. Szeged, 11, 1965, 77 — 80)

40. Investigation of the Fluorescence Yield of Solutions 
(Proceedings of the International Conference on 
Luminescence, Budanest, 1966, Budapest, 1968, 
Akadémiai Kiadó, 146 —159)

41. Further Investigations Concerning the Application of 
the Entrony Law to Luminescence Processes (Kets
keméty Istvánnal; Proceedings of the International 
Conference on Luminescence Budapest, 1966, Buda
pest, 1968, Akadémiai Kiadó, 245—249)

42. Az elektromágneses tér vektorairól (Fiz. Szemle, 19, 
1969, 213-219)

II . Könyvek
1. Mechanika. Egyetemi tankönyv 

Budanest, 1951, Tankönyvkiadó, 370 p.
2. bővített kiadás, 1953, 382 p.
3. átdolgozott kiadás, 1964, 410 p.
4. kiadás, 1965, 410 p.

2. Theoretische Mechanik (Hochschulbücher für Physik, 
Bd. 25).
Berlin, 1956, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaf
ten, 582 p.
Zweite, bearbeitete und erweiterte Auflage, 1963, 
604 p.
Dritte, berichtigte Auflage, 1965, 604 p.
Vierte, berichtigte Auflage, 1967, 604 p.
Fünfte, berichtigte Auflage, 1969, 604 p.
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3. Kísérleti fizika I. Egyetemi tankönyv. (Pócza Jenő
vel) (Mechanikai, hangtan, hőtan),
Budapest, 1962, Tankönyvkiadó, 517 p.
2. kiadás, 1965, 5Í9 p.
3. jav. kiadás 19(j>8, 517 p.
Kísérleti fizika II. Egyetemi tankönyv. 
(Elektromosságtan és mágnességtan)
Budapest, 1968, Tankönyvkiadó, 395 p.

III . Egyetemi, főiskolai jegyzetek

Összesen 9 kötet egyetemi és 2 kötet főiskolai fizikai 
tárgyú jegyzet 1942 és 1969 között.

IV . Szerkesztés

Aeta Physica et Chemiea (Acta Universitatis Szegediensis) 
Nova Series, Tom. 2 (1956)-tól, 14 kötet.

V. Egyéb munkák
Lexikoncikkek (mechanikai tárgyú címszavak, összesen 

12 ív). Természettudományi Lexikon, 1 — 6. kötet, 
Budapest, 1964 —1968, Akadémiai Kiadó. 

Osztálytitkári beszámolók 1965-től, MTA Mat. Fiz. Tud. 
Oszt. Közi. 15, 175 — 249, 1965; 16, 401 — 411, 1966; 
17, 253 — 266, 1967; 18, 111 — 136, 1968; 19, 1969 
(megjelenés alatt).

Különböző ismeretterjesztő cikkek, könyvismertetések, 
nekrológok, lektorálások stb.

A FELSŐLÉGKÖR SŰRŰSÉGÉNEK MEGHATAROZASA 
AZ ŰRKUTATÁS ESZKÖZEIVEL II.

Almár Iván 
MTA Csilllagvizsgáló Intézete 

III Márton 
MTA Csillagvizsgáló Intézet 

Bajai Állomása

1. Megfigyelési módszerek és műszerek

A földi megfigyelőhálózat működése az összes 
űrkísérletek szerves része. A megfigyelések célja 
lehet: 1) a felbocsátott égitestek folyamatos nyil
vántartása; 2) a műszeres holdak térbeli helyezeté- 
nek és orientációjának megállapítása a műszerek 
mérési eredményeinek értékelhetősége érdekében; 
3) a földi mérőállomások helyének pontosabb meg
határozása; 4) elsősorban a Föld gravitációs terére 
és a légkör sűrűségélje, hőmérsékletére szerkezetére 
vonatkozó tudományos információk szerzése.

A továbbiakban kizárólag az egyik legfontosabb 
célkitűzéssel, a mesterséges holdak mozgásának 
megfigyeléséből a légkörre levonható következte
tésekkel foglalkozunk.

A követésre használt eszközök elektronikus vagy

optikai berendezések, amelyek a hold irányát, tá 
volságát, sebességét és esetleg fényességét mérik. 
Az elektronikus követés aktív rádióadóval rendel
kező holdaknál történhet az interferenciaelven 
vagy Doppler-módszerrel, a lézertükörrel felsze
relt holdaknál lézerrel, a többinél (néhány, a radar
hullámok számára átlátszó műanyag-testet le
számítva) radar segítségével.

A mesterséges holdak fényének rögzítése történ
het vizuális, fotografikus, esetleg fotoelektromos 
úton (optikai követés). A fényforrással nem rendel
kező holdak optikai megfigyelése lehetséges, ha a 
megfigyelő égboltja sötét, de a látóhatár felett 
repülő holdat megvilágítja a Nap, esetleg egy lézer
reflektor fénye. A két alaptípus fő előnyeinek és 
hátrányainak kvalitatív egybevetését nyújtja a 
következő táblázat:

elektronika
főt.

optika —r- r víz.

t a  tá rm ag n itu c ió  
é rzé k en y ség

pagy
hagy v. 

közepes

p o n to ssá g k ié rték e lé s
a  b eren d e zés  

sú ly a k ö ltsé g k a r b a n ta r t . ész le lé s t k o r lá to z z a

közepes gyors nagy nagy nehéz horizont
nagy lassú közepes nagy v. 

köz.
nappal, felhő, 

horizont
közepes gyors kis kis könnyű Földárnyék

Az egyes eljárások kiegészítik egymást. Az elek
tronikus követés a kjevés korlátozó tényező miatt 
nélkülözhetetlen a tudományos méréseket végző 
holdaknál (2. feladat), de nyilvántartásukat is fő
képp radarral végzik (1). A lézer mérések kezdenek 
nagy szerephez j ütni a kozmikus geodéziai méré
sekben (3). A felsőlégkör kutatásában jelenleg az 
optikai megfigyelések szerepe túlnyomó, ezért a 
továbbiakban csak az optikai műszerekkel foglal
kozunk. Ugyanezek a megfigyelések fontosak a 
nyilvántartás és a gyakorlati geodéziai feladatok 
szempontjából is, a távcsövek alkalmazása ugyanis 
viszonylag egyszerű és olcsó lehetőséget kínál töme
ges és ugyanakkor elégendő pontosságú irányméré
sek végrehajtására. Hasonlítsuk össze néhány tipi

kus elektronikus és optikai követőberendezés mé
rési pontosságát:

Iránymeghatúrozás Időmérés 
(ívperc) (0,001s)

Radar 5 1
Minitrack, rádió 1—2 1
Baker-Nunn (foto) 0,06 2
Kinoteodolit 0,5 — 1 5
Vizuális TZK 1 — 3 10 — 100

(Hozzátehetjük, hogy egyetlen Minitrack rádió
mérés költsége meghaladja az ezer forintot, míg a 
vele egyenértékű vizuális méréseké nem több mint 
5 -1 0  Ft).

70

i



Az optikai követést általában csillagászok vég
zik (az asztrofotográfia klasszikus műszerei és mód
szerei azonban nem alkalmazhatók). Újszerű prob
lémát jelent ugyanis a mesterséges holdak gyors 
mozgása. Korábban a 0,25 fok/perc sebességű napi 
mozgás volt a leggyorsabb, amivel a csillagászati 
fényképezésnél számolni kellett. A szputnyikok 
látszó szögsebessége viszont általában 10—90 
fok/perc és így a fény csak túlságosan rövid ideig 
esik a film vagy fotolemez egy meghatározott pont
jára. A gyors mozgás erős követelményeket támaszt 
a fotokamera idcszolgálatával szemben is, mivel 1” 
elmozdulás mintegy 0,001 s-nak felel meg. Ugyan
akkor a mesterséges holdak nagy száma, és az a 
körülmény, hogy az alacsonyan keringő holdak 
egyes pályaelemei gyorsan, előre nem jelezhető 
módon változnak, a halvány holdak tömeges meg
figyelését követeli meg. A gyakorlat ezért külön
féle precíz (fotografikus) és „fél-precíz” (vizuális) 
követőtávcsövek kialakítására vezetett. (Sok csil
lagász idegenkedik a „primitív” vizuális mérések
től. Jelentőségük a felső-légkör kutatásában azon
ban változatlanul nagy, mivel nagyobb számuk 
ellensúlyozza kisebb pontosságukat. Annakidején 
Kepler is Tycho Brahe durva észleléseit használta, 
és a Föld lapultságára levezetett első pontos ada
tok kiindulópontja sem a legprecízebb mérési 
anyag volt.)

Az optikai követőberendezések felosztása tör
ténhet a megfigyelés eszköze, vonatkoztatási rend
szere és a műszer követési módja szerint. A távcső 
lehet fotografikus, vizuális vagy fotoelektromos; a 
vonatkozási rendszer a távcső felállításához vagy 
a csillagokhoz rögzített: végül a távcső álló vagy a 
holdak látszó mozgását követő.

A vizuális mérések általában könnyen mozgat
ható, kis távcsövekkel (AT-1, Moonwatch, TZK, 
ballonteodolit stb.) történnek. Az időpont regisztrá
lására kronográf vagy stopperóra szolgál. A hold 
látszó pozícióját vagy a környező csillagokéhoz 
viszonyítják, vagy a műszer fokbeosztásainak 
(rendszerint azimut és magassági szög) leolvasásá
val, lefényképezésével rögzítik. A magyar meg- 
figyelcállomásokon fotoregisztrációval ellátott,

1. aura. TZK binokulárból átalakított vizuális megfigyelő
távcső az 1114 számú miskolci állomáson. A fényképező
gép a körbeosztásokat regisztrálja az észlelés pillanatában

TZK típusú binokulárokat használunk (D-80 mm, 
látómező 7° határmagnitudó 9) (1. ábra). Teljesítő- 
képességükre jellemző, hogy például 1968-ban há
rom magyar állomás 1136 szputnyikátvonulásról 
30 ezer pozíciót mért, ami már világviszonylatban 
is számottevő mennyiség. A mérések pontossága 
0°,05 —0°,1.

Pontosabb vizuális mérést tesz lehetővé a há
rom párhuzamos távcsőből összeszerelt kinoteodo- 
lit, melynek két segédtávcsövénél egy-egy észlelő 
gondoskodik a hold folyamatos követéséről azimut- 
ban, illetve magasságban (közben rendszeres idő
közönként automatikusan regisztrálódik a távcső 
iránya), a főműszer pedig lefényképezi a szputnyi- 
kot a szálkereszttel együtt. Gyakorlatban a le
fényképezés csak a legfényesebb holdaknál lehet
séges (nem látszik a szputnyik képe a felvételen), 
de az angol kinoteodolitok már eddig is hatalmas 
megfigyelési anyagot gyűjtöttek össze.

A fotografikus műszerek közül légsűrűségi vizs
gálatokra eddig csaknem kizárólag a Baker —Nunn 
kamerák közelítő pontossággal kimért felvétel
anyagát használták. Az 500 mm tükörátmérőjű, 
szuper-Schmidt rendszerű távcsövek egyrészt nagy 
fényerejűek (f/1), másrészt a hold látszó mozgását 
is követni képesek, ezért még halvány szputnyi- 
kokról (határmagnitudó 12) is kimérhető képet 
adnak, és a mérési pontosság mintegy 2 nagyság
renddel meghaladja a vizuálisát. A kamera 55 
mm-es filmre dolgozik, a látómező 5°X30°. A szo
cialista országokban elterjedten használt NAFA, 
UFISzZ stb. típusú, kisméretű, álló kamerák pon
tossága megfr 1 lő lenne, de felvételein csak a leg
fényesebb holdak képe látszik. Az első, sorozatban 
gyártott szovjet félautomata követő-kamera az 
AFU-75, amelynek egyik, a Szovjetuniótól aján
dékba kapott példánya 1969. szeptember óta az 
MTA Csillagvizsgáló Intézete Bajai Obszervató
riumának főműszere (címlap). A kamera jellemzői 
a következők:

D =  210 mm /  =  750 mm
Pozíciómérés pontossága 4”
Időrögzítés pontossága 0,001 s.
Látómező 10x15 fok
32 — 34 dines filmet használva (19 cm széles) 
a határmagnitudó csillagra 10, átlagos sebességű 
szputnyikra 9.

A berendezés lényegében háromféle üzemmódban 
alkalmazható:

1. Aktív (felvillanásokat adó) holdak lefényképe
zésére ;

2. Fényes (1—3 magnitudójú) holdakra;
3. Halvány (3—9 magnitudójú) holdakra.

A kamera valamennyi üzemmódban követi a 
csillagok látszó mozgását. Aktív holdak fényképe
zésénél a kamera egyszerűen nyitott zárral várja a 
felvillanásokat (1. üzemmód). Fényes holdak ese
tén egy forgó szektor szaggatottá teszi a szputnyik 
nyomát a filmen (2. üzemmód). A 3. üzemmódban
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észlelés előtt a hold látszó égi pályájának pólusa 
felé kell irányítani a távcső 4. tengelyét, hogy a 
film az ugyancsak előre beállított sebességgel egy 
főkör mentén közelítőleg követni tudja a hold 
mozgását (sikeres esetben a hold képe nem mozdul 
el a filmhez képest, tehát halványabb holdak is 
leképeződnek). Az AFU-75 kamera automatikája 
ezesetben felváltva rövid ideig hol a szputnyik, hol 
a csillagok követésére álhtja be a kamerát (maxi
málisan 120°-os pályaív mentén), ily módon mind 
a mesterséges holdról, mind az összehasonlító 
csillagokról pontszerű képet is ad. Az új, bajai 
műszer nyújtotta lehetőségeket szeretnénk a jövő
ben a légköri kutatások alapjául szolgáló megfigye» 
lések pontosabbá tételére használni.

Röviden megemlítünk még néhány új, fotogra- 
fikus berendezést, melynek felvételei a geodéziai 
alkalmazások mellett a jövőben a pontosabb lég
köri vizsgálatoknál is szerepet játszhatnak. A Zeiss 
Művek négytengelyű, programozott, automatizált 
műholdkövető kamerája Schmidt-rendszerű opti
kával rendelkezik (D =  500/420 mm, /  =  760 mm). 
Precíz pozíciómérésekre kiváló az angol Hewitt- 
féle Schmidt-kamera (D =  610 mm, /  =  600 mm), 
amely álló felállítású és nem filmre, hanem le
mezre fényképez. Hasonló követőtávcső még a 
francia Antares, és a Zvenyigorodban, (Moszkva 
mellett) felállított nagy fényerejű és gyújtótávol
ságú automatikus követőtáveső (VAU).

A fotoelelctromos észlelési technika eddig viszony
lag alárendelt szerepet játszott. A mesterséges hol
dak fényváltozásainak fotoelektromos regisztrá
lása eddig egyrészt a hold alakjának és orientáció
jának megállapítása, másrészt a légkör ózon és 
aeroszol tartamának analízise céljából történt, 
utóbbi a mesterséges holdak árnyékbalépésekor 
fellépő elsötétedés mértékéből számítható ki. Alkal
mazható a fotoelektromos érzékelés pozíciómérés
nél is, ha egy alkalmasan kialakított rés mögött 
elhelyezett fotocellával rögzítjük a hold áthaladá
sának pillanatát, de ez a módszer még csak kísérleti 
stádiumban van. 2

2. A megfigyelések feldolgozásának módszerei a 
periódusváltozás meghatározásáig

A pályaelemekből kiinduló eljárások

A megfigyelések feldolgozásának célja a pillanat
nyi pályaelemek és azok deriváltjának meghatáro
zása, hogy ezekből a korábban ismertetett* elmé
leti megfontolások alapján a légkör változó sűrű
ség- és hőmérsékletprofilja kialakítható legyen. 
A pályaszámítás leggyakrabban alkalmazott, mond
hatnánk klasszikus módszere a pálya valamilyen 
„dinamikus” modelljéből indul ki és arra hasz
nálja a megfigyeléseket, hogy a differenciális 
korrekciók módszerével javítsa a modell paramé
tereit. A modell lehet vagy a mozgást leíró diffe
renciálegyenletek, vagy a mozgás alapparaméterei-

* Lásd a cikk első részét a Fizikai Szemle 1970/2. számá
ban.

nek időbeli változását leíró függvények rendszere. 
Az előbbi esetben a pályát a mozgás differenciál
egyenleteinek numerikus integrálásával kapjuk, 
míg az utóbbiban a mozgásegyenletek analitikus 
integrálásával jutunk el a modellfüggvényekig. 
A megfigyelések „bevitelének” is két módja léte
zik. Bevihetjük egyszerre az összes észlelést, amely 
egy korlátozott időszakra vonatkozik, s úgy korri
gáljuk a modell paramétereit, hogy e megfigyelé
sek hibáinak négyzetösszege minimális legyen. 
A másik eljárás alkalmazása esetén kronologikus 
sorrendben, egyenként adjuk be a megfigyeléseket, 
és numerikus szűrési technikával becsüljük meg a 
rendszer változóit és egyéb mennyiségeket. Minden 
esetben ki kell számítani a megfigyeléseknek a 
modell-paraméterekre (vagyis a pályát definiáló 
mennyiségekre) vonatkozó parciális deriváltjait, 
vagy lépésről lépésre haladva numerikusán, vagy 
egy egyszerűsített modellt használva analitikusan.

Űrrakéták pályaszámításánál a numerikus in
tegrációs módszert alkalmazzák. Ez ugyan sokkal 
több számítógépidőt igényel, mint az analitikus, 
de nincs szükség a teljes perturbációs elméletre, 
amely a bonyolultabb bolygóközi pályáknál nem 
is áll rendelkezésre. A mesterséges holdak pálya- 
számítására kidolgozott számítógép-programok vi
szont általában a rövidebb, anaütikus módszer 
valamelyik változatán alapulnak. Közepes hosszú
ságú pályaíven, 1—8 napnyi időintervallumon 
belül megoszló megfigyelések feldolgozásánál a 
differenciális korrekciók eljárása a pálya-modellt 
a szokásos 6 pályaelem segítségével definiálja, 
majd megadja, hogy a fix időponthoz (epochához) 
tartozó pályaelem-rendszerből kiindulva hogyan 
kapjuk meg a Föld-centrumú inerciális rendszer
ben a tetszőleges t időponthoz tartozó x, y, z térbeli 
pozíciót (esetleg az x, y, z sebességet is). Ennél a 
lépésnél van szükség a perturbációs elméletekre. 
Legfontosabbak a zonális harmonikus okozta per
turbációk, ezekre Kozai dolgozott ki elegáns el
méletet [1], amely a Smithsonian Astrophysical 
Observatory DÓI (Differential Orbit Improve
ment) programjának alapját képezi. Ezenkívül 
alkalmazzák még különféle programokban Brou
wer, Merson és Zsongolovics elméleteit is, melyek
ben a pályaelemek definíciója egymástól kissé el
térő. Ha nagyobb pontosságra törekszünk, a tesz- 
szerális harmónikusok hatását is figyelembe kell 
venni. Végül szerepelnek még a légellenállás okozta 
perturbációk, melyek elsősorban a középmozgásra 
(illetve a keringési periódusra) hatnak, s ezért a 
középmozgás deriváltja beveendő a javítandó 
paraméterek listájára.

Léteznek azonban speciális programok, amelyek 
célja éppen a légsűrűség vizsgálata a légellenállás 
okozta hatás alapján. A légsűrűségnek az előre 
számítottól való eltérését határozza meg például 
Barlier francia csillagász eljárása [2]. A számítás 
első lépése a szokásos: a differenciális korrekciók
kal meghatározza a t0 időpontra vonatkozó pálya- 
elemrendszert (a0, M 0 stb.) majd Brouwer pertur
bációs elméletét használva jut el egy későbbi tt 
időponthoz tartozó pályaelemekhez, köztük az M



közepes anomáliához. Közben numerikus integrá
cióval figyelembe veszi a légellenállás hatását is, 
felhasználva valamelyik légköri modellt a légsűrű
ség „normál” értékének levezetésére. Második lé
pésként ezekből a pályaelemekből kiszámítandó a 
hold iránya a tt időpontban és egybevetendő a 
megfigyelés eredményeként adódó tényleges irány
nyal. Szukcesszív approximációval megkereshető, 
hogy a két irány szöge milyen M ,■ közepes anomá
liára lesz minimális. Az M t—M  eltérés oka főképp 
az M 0, az an és a használt légköri modell hibája, 
vagyis

M, - M  =  F f  + —  da0+ d  M n 
da

ahol F  a légköri ellenállás változása, /  pedig az a 
tényező, amellyel a légsűrűségnek a modell alap
ján számított „normál” értékei szorzandók. Az 
egyenletet valamennyi megfigyelésre külön-külön 
felírva, a 3 ismeretlen a legkisebb négyzetek mód
szerével határozható meg. így a kapott /  értékek 
közvetlenül felhasználhatók az alkalmazott lég
köri modellek javítására.

A módszeren alapuló számítógép-programmal 
dolgozzák fel az ún. EUROBS-program keretében 
összegyűjtött megfigyelési anyagot a meudoni 
obszervatóriumban.

A pályaelemektől független eljárások

A pályaelemek szukcesszív javításán alapuló vala
mennyi módszer közös előnye, hogy nem igényel 
speciális észleléseket, és bármilyen holdra alkal
mazható. Eredményül valamennyi pályaelem vál
tozását megadja. Hátránya viszont, hogy a kiinduló 
pályaelemek megszerzése gyakran nehézségekbe 
ütközik, továbbá a felhasznált nagy elméleti appa
rátus miatt a program terjedelmes, rejtett hibái 
nehezen ismerhetők fel és csak a leggyorsabb szá
mítógépeken érdemes használni. A közepes liosz- 
szúságú pályaíven végzett megfigyelések feldolgo
zására készülő programok ezenkívül általában al
kalmatlanok arra is, hogy egy-két napnál rövidebb 
karakterisztikus idejű változásokat mutassanak ki, 
mivel egv-egy pályaelemrendszer levezetéséhez 
hosszabb időszak összes megfigyelése szükséges, 
vagyis az időfelbontás nem túl jó.

Elsősorban a rendelkezésre álló, enyhén szólva 
szegényes számítógép-kapacitás tette szükségessé, 
hogy a szocialista akadémiák multilaterális együtt
működése keretében dolgozó kutatók a vizuális 
megfigyelések feldolgozásának új, pályaelemek és 
nagy számítógépek nélkül is alkalmazható mód
szereit kidolgozzák. 1961-ben 111 a mesterséges 
holdak térbeli helyzetének meghatározását java
solta több állomás egyidejűleg végrehajtott (kvázi- 
szimultán) vizuális megfigyeléssorozatából IX- 
TEROBS program néven [3]. Az egyidejűség biz
tosítására szervezetet kellett létrehozni, melynek 
koordinálásával a Masz je vies professzor vezetésé
vel működő bizottság a bajai állomást bízta meg. 
Az INTEROBS-hoz a szocialista országok 24 állo

mása és néhány nyugati megfigyelő is csatlakozott, 
a megfigyelési eredményeket tartalmazó magyar 
kiadvány évente 30—40 ezer észlelést tartalmaz.

Az INTEROBS módszer eredeti formájában a 
több állomásról történő egyidejű bemérésből a 
hold térbeli helyzetének, majd a térbeli helyzetek 
sorozatából a momentán pálya összes elemeinek 
direkt levezetését célozta. A módszerre az MTA 
Csillagvizsgáló Intézetében számítógép-program is 
készült, de bebizonyosodott, hogy valamennyi 
pályaelem egyidejű meghatározására a vizuális 
észlelések nem elég pontosak.

1965-ben egy budapesti konferencián Lozinszkij 
szovjet csillagász a légsűrűséggel összefüggő leg
fontosabb pályaelem, a keringési periódus egy
szerű, közvetlen kiszámítására te tt javaslatot. 
Valamely állomásról megfigyelve a hold két át
vonulását a topocentrikus (látszó) égi egyenlítő 
főkörén, a hold drakonikus keringési idejétől csak 
kevéssé különböző periódust kapunk. Az égi egyen
lítőn való áthaladás pillanata ugyanis egyúttal a 
megfigyelő szélességi köre síkjának, vagyis egy az 
egyenlítővel párhuzamos síknak a metszési ideje is. 
Lozinszkij módszere, akárcsak az eredeti IX- 
TEROBS javaslat, speciális észlelések végrehaj
tását követeli meg, de előnye hogy nem kívánja 
a pályaelemek előzetes ismeretét, egyszerű és mégis 
nagy időfelbontást tesz lehetővé.

Egészen másféle megfigyelések szükségesek a 
Grigorjevszkij szovjet csillagász által kezdeménye
zett SPIN  programhoz, amelynek célja azonban 
szintén a légsűrűség fluktuációinak vizsgálata. 
Ismeretes, hogy a mesterséges holdak tengelyfor
gása általában szabályos fényességingadozást ered
ményez, amelynek periódusa — akárcsak a kerin
gési idő — a légellenállás hatására csökken. Egy
szerű, vizuális becslésekkel megállapítható a rotá
ciós periódus és annak változása, így bizonyos hol
dak esetében ez az eljárás is alkalmazható a lég
sűrűségi vizsgálatokban. A fotometriai észlelések 
feldolgozása azonban nem egyszerű feladat.

Kombinált módszerek
Sokatígérően tökéletesedtek az említett „direkt” 

módszerek az elmúlt években. Zsongolovics [4] 
még 1965-ben javasolta az IXTEROBS módszer 
céljának leszűkítését a kvázi-drakonikus keringési 
idő meghatározására. A hold térbeli pozícióit radiá
lisán a Föld felszínére vetítve ún. szubszatellita- 
pontok sorozatát kapjuk. Válasszunk ki egy széles
ségi kört és állapítsuk meg, hogy mikor haladnak át 
a szubszatellita-pontok ezen a „referencia széles
ségen’ ’. Közelítő pályaelemek (a, i, e, Rn rádiusz
vektor) segítségével minden egyes tn, cpn pontból 
meghatározható a metszés ideje (t0):

R  ) 2
^0 ~  t n  I {p>n d -o )

sin pn = sinyn 
sin i

sin yQ = sin 9?0 
sini

y . 190,2 |/a (l—e2)
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Azáltal, hogy a „metszésidőt” minden egyes pont
ból külön-külön kiszámíthatjuk, pontosabbá tesz- 
szük a számítást. Több vonulást ugyanarra a 
referencia-szélességre redukálva ismét egy „kvázi- 
drakonikus” periódust kapunk, amelynek válto
zása arányos a légsűrűséggel. A változás akár köz
vetlenül a P(t) görbe differenciálásával, akár a 
változócsillagok fénygörbeanalízisénél bevált 0 —C 
módszerrel közvetlenül a tn időpontokból [5] nyer
hető. Ugyanis egy-egy időszakra, melyen belül a 
fékeződés, és ennek következtében P is állandó, a 
megfigyelt (0 ) és a kezdőponthoz tartozó P0 
periódussal lineárisan számolt (C) időpontok kü
lönbsége kvadratikus függvény. Az átlagos perió
dusváltozás P egy-egy ilyen időszakon belül előnyö
sen számolható, mint a 2(0 —C) ordinátájú, 
n(n-\-1) abszcisszájú diagrammon kapott egyenes 
meredeksége (n- a keringések száma az időszak 
elejétől mérve).

Ugyanez a két eljárás eredménnyel alkalmazható 
Lozinszkij módszerének javítására is. A Zsongolo- 
vics-féle képletek kissé módosított alakjával a 
különböző földrajzi szélességű állomásokról észlelt 
égi egyenlítő metszési idők is közös referencia
szélességre redukálhatok. Magának az egyenlítő
metszés időpontjának meghatározása is előnyösen 
történhet egy, a közelítő pályaelemekből levezetett 
fiktív látszó égi pálya segítségével. Másik, ugyan
csak az interpolációs eljárás pontosságát növelő 
eljárás az egyes pontpárok közötti átlagos sebes
séget határozza meg, és ezúton számítja ki szintén 
valamennyi pontból kiindulva a keresett metszés
időt. Utóbbi módszer előnye, hogy alkalmazásához 
pályaelemek nem szükségesek.

1969-ben Illés és Horváth az MTA Csillagvizs
gáló Intézetben elkészítette az ún. PERLŐ számoló
gép programot periódusváltczás meghatározására, 
amely vizuálisvagy fotografikus sorozatészlelések 
Lozinszkij módszerével történő feldolgozását végzi.

Míg az eddigi módszerekben a pályaelemek alkal
mazása csak kiegészítés és a pontosság fokozására 
szolgál, addig 111 új javaslatának lényege néhány, 
viszonylag pontosan ismert pályaelemből a szub- 
szatellitapont meghatározása egyetlen iránymérés
sel. A pályasík helyzetét megadó koordinátákat 
(i, Q, Q) ismertnek véve ugyanis a szputnyik lát
szó irányának azimutja éppen a keresett pontot 
metszi ki a pályasíknak a földfelszínnel alkotott 
metszésvonalából. Ezzel az ún. SUBS AT  mód
szerrel — amelynek előnye, hogy nem igényel 
speciális méréseket — a továbbiakban szintén a 
kvázidrakonikus periódus meghatározását végez
zük számítógép program segítségével.

A tárgyalt „független”, és a pályaelemektől 
„félig független” módszerek nagy időfelbontásuk 
miatt különösen a gyors fluktuációk tanulmányo
zásában juthatnak jelentős szerephez. Széleskörű 
alkalmazásukra eddig még nem került sor, de 
a készülő programok ezt hamarosan lehetővé te
szik. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, 
hogy a felsőlégkör szerkezetét és a sűrűségváltozá
sokat okozó effektusok természetét a klasszikus

eljáráson alapuló pályaszámítási programokkal 
sikerült az elmúlt tíz év alatt nagy vonalakban 
tisztázni.

3. A felsőlégkör szerkezete és fluktuációi
Ahogy a hatvanas évek elejére felszaporodtak a 

különféle pályákon mozgó mesterséges holdak 
fékeződésére vonatkozó megfigyelések, elsősorban 
King-Hele, Jacchia és Marov munkássága nyomán 
kialakult a felsőlégkör szerkezetére, és annak vál
tozásaira vonatkozó dinamikus elképzelés. Ez a 
körülmény új, szabvány légköri modellek konstruá
lását tette lehetővé, amelyek természetesen rá
épülnek a sztratoszféráról és termoszféráról eddig 
szerzett közvetlen ismereteinkre.

Mai felfogásunk szerint a légkör összetétele mint
egy 80 km magasságig állandó, 80 — 100 km között 
a keveredés még hatásos, de a közepes molekula- 
súly lényegesen csökken az atomi oxigén részará
nyának gyors növekedése következtében, végül 
100 km magasságban a keveredés jelentősége meg
szűnik és a légköri összetevők gravitációs szepará
lódását tapasztaljuk. 120 km magasságban felte
hetőleg diffúz egyensúly uralkodik. Ennél na
gyobb magasságokban a kémiai összetétel már 
nem a magasság, hanem a pillanatnyi légköri hő
mérséklet függvénye: 300 — 1000 km-en magasabb 
exoszferikus hőmérséklet idején (vagyis amikor a 
Nap sugárzása erőteljesen melegíti az exoszferát) 
az atomi oxigén dominál, míg lehűléskor 500 km 
fölött a hélium, 800 km körül a hidrogén válik 
fontos alkotóelemmé.

A hőmérséklet, mint ismeretes, a sztratoszferikus 
minimumtól felfelé, kb. 50 km magasságig emel
kedik (270°K), majd átmeneti csökkenés után, 
amely 85 km-en 180°K-t eredményez, rohamosan 
nő 100 km és 200 — 300 km között. Ezanövekedés 
azonban már erősen függ a pillanatnyi naptevé
kenységtől. 200 km fölött a melegedés lassabb, az 
alsó exoszferától kezdve pedig a hőmérséklet már 
alig függ a magasságtól, viszont erőteljesen válto
zik a napszakkal és a naptevékenységgel. A mester
séges holdak fékeződéséből kapott eredmények 
szerint az exoszférában maximális a hőmérséklet

2. ábra. A légsűrűség magasságprofilja éjjel és nappal, 
1959-ben, vagyis a naptevékenység maximumakor, és 
1964-ben minimum idején. A napszakos effektus maxi
muma 1964-ben 500 km-re, 1959-ben viszont 700 km 

fölé esett
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nappal és erős napaktivitáskor, minimális éjjel és 
gyenge naptevékenység idején. A hőmérséklet 
jelentése 500 km fölött kérdésessé válik ugyan, 
azonban mint a közönséges gáztörvényben sze
replő mennyiség továbbra is definiálható. A hő
mérséklettel együtt a levegő sűrűsége és — mint 
említettük már — kémiai összetétele is fluktuál az 
exoszférában. Tulajdonképpen a sűrűségváltozás 
az, amit a mesterséges holdak fékeződéséből köz
vetlenül le lehet vezetni, ebből térnek át a légköri 
modellek felhasználásával az exoszfera hőmérsék
letének és összetételének meghatározására (2. 
ábra).

Az egymással bonyolult kölcsönhatásban fel
lépő különféle sűrűségfluktuációk csoportosítása a 
kiváltó ok szerint ma még r.em végezhető el telje
sen, ezért célszerűbb az effektus karakterisztikus 
időtartama alapján osztályozni.

3. ábra. A geomágneses effektus jól érzékelhető ezen a 
Jacchia által publikált eseten, amikor 7 különböző magas
ságban keringő hold fékeződésében észleltek az ap geo
mágneses indexével párhuzamos változást. A 10,7 em-es 
rádiófluxus intenzitása (alsó görbe) ugyanakkor közel 

állandó volt

Egy hónapnál gyorsabb változások.
F o rrá su k  a N ap , m ely  h a tá s á t  a  fe lsőlégkör foko 

z o tt  m eleg ítésével fe jt i  k i, k o rp u szk u lá ris  v ag y  
ex tré m  td tra ib o ly a  (EU V ) su g árzásán ak  m egerő
södése révén .

A korpuszkuláris sugárzás okozta effektus a 
sűrűségváltozások és a geomágneses indexek kö
zötti összefüggés formájában jelentkezik. Kellő 
időfelbontás esetén kimutatható a párhuzamossága 
K pap vagy A p geomágneses indexek és a 160 — 1000 
km közötti sűrűségváltozás menetében (3. ábra). 
A légköri effektus amplitúdója nagyobb magasság
ban növekszik, de a He övét elérve újra csökken. 
A tapasztalt időkésés általában 6 óra, de a kérdés 
még nincs egyértelműen tisztázva. A sűrűségválto
zást dThőmérsékletváltozásraátszámolvaerős mág
neses viharok esetén ap-vel, kis geomágneses vál
tozások idején Kp-vei arányos hőmérsékletnöve
kedést kapunk, ez utóbbiaknál

Bizonyosra vehető, hogy a geomágneses effektus 
végső soron a szoláris széllel függ össze. Az energiát 
Dessler szerint magnetohidrodinamikai hullámok 
szállítják át a magnetoszférán, miközben energiát 
veszítenek a termoszférában, teljes egészében fel
melegítve azt.

A Nap EUV sugárzásának (k =  100 — 1000 A) 
felerősödése is növeli az exoszferikus hőmérsékle
tet. Mivel az E U V  sugárzás folyamatos megfigye
lése mesterséges holdakról még nem lehetséges, be 
kell érnünk a Nap sugárzási spektruma olyan tar
tományainak földi megfigyelésével, amelyek köz
vetlenül nem hatnak a földi légkörre, de korrelál
nak az E U V  sugárzás intenzitásával. Tapasztalat 
szerint a deciméteres hullámhosszú rádiósugárzás, 
amely olyan koronakondenzációkban jön létre, 
ahol lágy röntgen és E U V  sugárzás is keletkezik, 
alkalmas erre a szerepre. (Újabban rendelkezésre 
állnak a röntgensugárzás intenzitásváltozásai is, 
mesterséges holdakon elhelyezett műszerek meg
figyelései alapján.) Legelterjedtebben az ottawai 
obszervatórium 10,7 cm-es rádióméréseit használ
ják. A deciméteres fluxus intenzitása (S10 ,*) egy 
kb. 27 napos periódussal ingadozik, amely meg
egyezik a Nap aktív zónáinak átlagos rotációs perió
dusával. E  jelenség oka az, hogy az aktivitási 
centrumok rendszerint a Nap felszínének egy-egy 
kisebb helyén koncentrálódnak, ezért a naptevé
kenységi indexek változnak a Nap rotációs perió
dusával. A légsűrűségváltozásokban ugyancsak 
könnyen kimutatható egy kb. 27 napos menet, 
mely általában egy-két napos késéssel követi a 
a rádiófluxus intenzitásváltozásait. A sűrűség 
q ~  Si01, ahol to értéke 2 — 3 körüli és 1000 km-ig 
növekszik a magassággal, továbbá függ a helyi 
időtől is. Noha az OSO holdak kvalitatíve igazol
ták az összefüggést az S107 és a legintenzivebb 
E U V  spektrumvonalak erőssége között, újabban

* Rendszerint 10-22 W  m -2 H z_1-ben mérve.
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4. ábra. Az Echo-1 amerikai léggömbhold fékeződéséből 
Lozinszkij módszerével levezetett és 800 km magasságra 
redukált Q sűrűségadatok a napszakos és a geomágneses 
effektus figyelembevétele után 1968. januártól áprilisig 
párhuzamos menetet mutattak az <S10j? rádiófluxussal, de 
áprilisban, az S í07-tel ellentétben, folytatták a 27 napos 
ciklust. ([6] nyomán — a q görbe vastagabban kihúzott 
szakaszai mutatják a jól átészlelt időintervallumokat.)

kimutatták, hogy a légsűrűségváltozásokban néha 
olyankor is jelentkezik a 27 napos menet, amikor 
a rádiósugárzásban nem, vagyis a 10,7 cm-es 
fluxus, mint index nem teljesen megbízható (4. 
ábra) [6].

A közepes időtartamú változások
K é t te ljesen  kü lönböző  effek tu s  eredm ényez n é 

h á n y  hónapos, legfeljebb  eg y -k é t éves in g ad o zás t a 
m esterséges h o ld ak  p erió d u sv á lto zásáb an .

A féléves effektus a legérdekesebb és a legtöbbet 
vitatott felsőlégköri jelenség. Tapasztalat szerint 
a légsűrűség — valamennyi más effektus figyelem- 
bevétele után — féléves periódusú sűrűségfluk
tuációt mutat, melynek maximuma április elején 
és október végén, minimuma január közepén és 
július végén jelentkezik. Az októberi maximum 
rendszerint magasabb, mint az áprilisi, a júliusi 
minimum pedig mélyebb, mint a januári. Az am
plitúdó változik a magassággal és évről évre kissé 
különböző. Tíz éves megfigyelési anyagra támasz
kodva King-Hele az amplitúdó változásának 33 
hónapos menetét mutatta ki, [7] és ezt a sztrato- 
szferikus szelek közel kétéves ciklusával próbálta 
kapcsolatba hozni. Az egyenlítői zónában ugyanis 
a sztratoszferikus szelek nagyjából kétéves perió
dussal váltogatják irányukat. Szorosabb kapcso
lat a két jelenség között rendkívül érdekes lenne, 
bár egyik eredetét sem sikerült eddig tisztázni. 
Annyi azonban Cook vizsgálatai alapján [8] bizo
nyosnak látszik, hogy a féléves effektus még 90 
km magasságban is kimutatható, és amplitúdója 
30%. Újabban 111 és Barlier megvizsgálták a fél
éves effektus „finomszerkezetét” az áprilisi maxi
mum közelében, és jellegzetes, évről évre vissza
térő és különböző magasságokban egyaránt jelent
kező mellékminimumokat találtak [9]. A féléves 
effektus eredete ismeretlen, de valószínűleg a légkör 
alsó rétegeiből származik.

E lle n té tb e n  v a lam e n n y i k o rá b b a n  tá rg y a l t  je 
lenséggel, a  napszakos effektus he ly i jellegű , n e m  
az a tm oszféra  egészének pu lzác ió jáb ó l e red , h anem  
an n a k  k ö v e tk ezm én y e , hogy  a  légkörben  egy , a  
N ap  felé irán y u ló  „k id u d o ro d á s” ván d o ro l. E g y

adott hely fölött 200- 1000 km magasan a sűrűség 
24 órás periódussal változik, reggel a napsugárzás 
hatására növekszik, helyi időben 14 órakor maxi
mális, ezután egyenletesen csökken éjfélig, majd 
hajnalig tartó lapos minimum után újra növekedni 
kezd. Az effektus amplitúdója egyrészt függ a 
naptevékenységtől, másrészt a magassággal nö
vekszik, mivel a légkör felmelegedéséből adódó rela
tív sűrűségnövekedés nagyobb, ha az alapsűrűség 
kisebb. (Viszont 700 km fölött a sűrűségnövekedést 
részben ellensúlyozza, hogy a közepes molekula- 
súly a melegedés hatására csökken.)

Noha ez az effektus a valóságban gyors, és a 
sűrűségváltozás adott hely fölött 24 óra alatt 
megy végbe, a mesterséges holdak mozgásában, 
pontosabban a periódusváltozás értékében mint 
egy lassú, több hónapos ciklusú ingadozás jelent
kezik, ezért soroltuk a közepes időtartamú válto
zások közé.

Tekintettel arra ugyanis, hogy a perióduscsök
kenés szempontjából a perigeumpont körüli lég
sűrűség a döntő, valamely mesterséges hold féke
ződése változik pályája perigeumpontjának a Nap
hoz viszonyított szögével, a helyi idővel is. Pon
tosabban a fékeződésből levezetett exoszferikus 
hőmérséklet változása

1 +  0,35 wcos —
rr

2
ahol T n az éjszakai (minimális) hőmérséklet, ip a 
perigeumpontba vezető rádiusz-vektor és a maxi
mális hőmérséklethez tartozó irány szöge, n pedig 
4 és 6 közé esik. Ismeretes, hogy a gravitációs per
turbációk hatására a perigeumpont lassan eltoló
dik a pálya mentén, és az inklinációtól függően 
2 — 60 hónap alatt tesz meg egy teljes fordulatot a 
Naphoz viszonyítva. Ennyi ideig tart tehát, amíg a 
perigeumpont végigvándorol a Nap felé irányuló 
légköri „kidudorodáson”, s ennek megfelelően vál
tozik a hold fékeződése is. Noha az effektus régóta 
ismert, és 300 — 800 km között általában a legin
tenzívebb valamennyi között, mégis részleteiben 
tisztázatlan még és különböző szerzők a napszakos 
effektus maximumát a naptevékenység csökkenő 
ágán 12 órára, illetve 16 órára eltolódva találták.

A lassú változások
Mivel a légkör követi a naptevékenység válto

zásait, természetes, hogy a 11 éves napciklus hatása 
is erősen érvényesül. Az 500 km magasságban 
mért átlagsűrűség például 1958-ban húszszorosa 
volt az 1964. évinek. Tapasztalat szerint a 11 éves 
cikluson belül az exoszferikus hőmérséklet arányo
san változik a több hónapra közepeit <S10i7-tel, de 
mivel az eddig átészlelt időintervallum alig több, 
mint egy periódus, a jelenség részletei tisztázatla
nok még.

Légköri modellek
A  felsőlégkör első m odelljei, m elyek  a  m á r  ism er

t e t e t t  e ffek tu so k  figyelem bevételéve l készü ltek ,
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abból a feltevésből indultak ki, hogy 100 — 120 km 
magasan bizonyos állandó határfeltételek érvénye
sek. A két legismertebb közül a CIRA (COSPÄR 
International Reference Atmosphere) a már el
avult Harris Priester modellre épül és a diffúz 
egyensúly állapotát tételezi fel a termoszférában, 
és az alsó exoszférában. A CIRA-65 a napszakos 
effektust úgy veszi figyelembe, hogy a légköri 
paramétereket mint a magasság függvényeit helyi 
időben két órás intervallumonként adja meg. Ez 
nyilvánvalóan nem tükrözheti a légköri „kidudo- 
rodás” évszakos (deklinációbeli) vándorlását, s 
ezért inkább csak alacsony szélességekre érvényes. 
Jacchia viszont Nicolet modelljét tökéletesítette, 
amely a T „ exoszferikus hőmérsékletet tekinti 
független változónak. A hőmérsékletnek a magas
sággal való változásának leírására (különböző T m- 
ek esetén) empirikus függvényeket használ. A T „ 
kiszámítása adott földrajzi helyre (cp) a pillanat
nyilag uralkodó napfizikai és geofizikai paramé
terekkel (S107, ap), továbbá a Nap koordinátáival 
(ó, H) az évi fázissal (d =  az év hányadik napja) 
és empirikus állandókkal (R, m ,n, ß, p, y) történik 
a következő módon: [10].

T 0 =  418° -f 3°,CO$107(ll  éves ciklus)
T l = T 0 -f 1°,8 (S107 $ 1 0 ,7 ) (27 napos effektus)
T 2 = T 1 +  1°,0 ap +  125° (1 — e~°-08op) 

(geomágneses effektus)
I d  151T , =  T 0 -f- 0,37 -)- 0,14 sin 2n --------- •

3 2 ] 365
' d -  59•ű.A,sm  4ti--------

365
(féléves effektus)

T m =  T,(l + Rsinm 6)-
„ cosm T) — sinm 0 „ r'■ 1 4- R ------ ------------ cos" —

1 +  R sinm 0 2
(napszakos effektus)

ahol

0 =  — (<P +  d)
2

x =  H  +  ß +  p sin (H -j- y)

A modell magán a hőmérsékleten kívül megadja a 
sűrűséget, az összetevők részarányait, a skálama
gasságot stb. Némileg tökéletesített változata a 
Jacchia-69 modell.

Valamennyi modell túlzott egyszerűsítése a való
ságnak és finomításra, esetleg gyökeres változta

tásra szorul (nem tartalmazzák például a modellek 
a féléves effektus „finom szerkezetét”). A kutatás 
fő eszköze változatlanul a megfigyeléseken ala
puló pályaelemzés, mivel a mesterséges holdakról 
közvetlenül végrehajtott, „in situ” mérés ritka
sága, kalibrációs problémái és térbeli korlátái 
miatt másra, mint a kapott eredmények kiegészí
tésére és ellenőrzésére nem alkalmas. Ugyanakkor 
a legkülönfélébb célú, alakú és pályájú mesterséges 
holdak ezrei keringenek ideális próbatestekként a 
felsőlégkörben, és mindenkinek rendelkezésére áll
nak, aki megfigyelésükkel foglalkozni kíván. Az 
MTA Csillagvizsgáló Intézete szputnyikmegfigve- 
lési csoportjának kutatói a nemzetközi együttmű
ködés nyújtotta kedvező lehetőségeket kihasználva, 
az ismertetett műszerekkel és módszerekkel a lég
köri modellek tökéletesítésén, végső soron a Nap 
földi hatásainak jobb megismerése érdekében dol
goznak az első szputnyik felbocsátása óta.
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HULLÁMTERJEDÉS PERIODIKUS KÖZEGBEN
(Az elhajlás dinamikus elmélete)

1. Bevezetés
Egy korábbi dolgozatban [1] összefoglaltuk az el
hajlás geometriai elméletének alapjait. A lényeges 
alapfeltevés ott az volt, hogy a közeget független 
szórócentrumok összességének tekintettük, ame
lyek mindegyike ugyanazt a primér hullámot 
„érzi” . Utaltunk arra is, hogy ez a feltétel nem 
mindig teljesül és ilyenkor az általánosabb ún. 
dinamikus-elméletet kell alkalmaznunk, amely a 
periodikus közegben kialakuló hullámjelenségek 
leírásánál a szórt hullámok hatását is figyelembe 
veszi. A modern fizikában ez a kérdés nemcsak a 
szoros értelemben vett elhajlási jelenségek tárgya
lásánál [2] —[4] merül fel, hanem a szilárdtestek 
fizikájának is egyik alapvető' része, de hasonló 
problémákkal az elektrotechnikában is találkoz
hatunk. (Periodikusan terhelt elektromos hálózatok 
ill. hullámvezetők stb.) A problémakör összefog
lalását Slater dolgozatában [5] találjuk meg.

Az alábbiakban egy egyszerű, elég általános 
modell segítségével megmutatjuk, hogy a periodi
kus, de egyébként izotróp és frekvenciafüggetlen 
törésmutatójú, közegben terjedő skalár hullám tár
gyalása -  minden egyéb tulajdonság feltételezése 
nélkül is — elvezet a diszperziós reláció, tiltott-sáv, 
Bragg-egyenlet, „Pendellösung”, anomális ab
szorpció, stb. fogalmához, amelyek látszólag külön
böző jelenség-csoportok jellemzői lehetnek.

2. Alapegyenletek
Első lépésben azt vizsgáljuk meg, milyen hullám 

alakulhat ki abszorpció-mentes, végtelen, periodi
kus közegben, adott co frekvencia esetén. Lényegé
ben ugyanezt a problémát Brillouin [6] is tár
gyalta, de nem alkalmazta az elhajlási jelensé
gekre. A periodikus törésmutató legyen időben 
állandó, csupán egy irányban változó és egyszerű
ség kedvéért

ra2(r) =  f(r) =  £0 — 2a, cos Hr (1)

alakú, ahol £j <  £0 ^  1 állandó, H a periodikus 
szerkezet hullámvektora (a reciprokrács vektorai 
±  H, ±  2H, . . .) és r a helyvektor.

Az £j mennyiség értéke röntgendiffrakció esetén 
10-6—10~5, ha pedig figyelembe vesszük, hogy a 
kristályokban a potenciál változása volt nagyság- 
rendű, 100 kV-os eletronokra £1? ugyancsak kb. 
10-5, de vezetési elektronok esetén ex és £0 nagy
ságrendileg megegyezhet.

A kialakuló a a(r, t) hullám ki kell elégítse a
o

A a ----- ä ■= 0 (2)
c 2

hullámegyenletet, ahol c a vákuumbeli (illetve az 
egységnyi törésmutatójú közeghez rendelt) ter
jedési sebesség. Ezzel és az co körfrekvenciával a 
vákuumbeli hullámszám

Zsoldos Lehel 
ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

K  =  a>/c. (3)
Az idő szerinti differenciálás elvégzése után a (2) 
egyenlet az ismert

+  (*i — 2A2 cos 2w)/(m) =  0 (4)au2 * *
ún. Mathieu-egyenlettel azonos alakúvá válik a

h  =  4A2 £0/H2; ;.2 =  4K 2 eJH2 (5)
paraméterekkel. A megoldás olyan periodikus am
plitúdójú hullám, amelyben az amplitúdó periodi
citása a rácséval megegyezik (Bloch — Floquet-tétel 
[7 ], [8]), tehát az amplitúdót Fourier-sorba fejtve

a(r, l) — exp {i(k0 r co t)j £  A h exp {ih Hr} (6)
h

adódik. (Ahol nincs külön jelölve, az összegzés a 
-oo, —|-oo határok között történik.) A megoldás 

tulajdonságai közül most csupán azt emeljük ki, 
hogy nincs minden paraméterpárnál valós k 0 mel
lett megoldás. A képzetes k0 hullámvektor pedig 
exponenciálisan csillapodó vagy növekvő amplitú
dót jelent, ami végtelen közegben megoldásként 
nem jöhet szóba.

Az 1. ábrán vonalkázással tüntettük fel azokat a 
tartományokat, amelyekben a fentiek értelmében 
van megoldás [7], A mi esetünkben — rögzített 
£0 és £j mellett — növekvő A-val a X2 értékpá
rok egy, az origón átmenő egyenes mentén helvez-

1. ábra. A Mathieu-egyenlet valós és képzetes hullám - 
vektorú megoldásainak eloszlása a A,, A2 paraméterek sík
jában. A vonalkázott terület a valós hullámvektornak 

megfelelő megoldások tartományát jelöli
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kednek el és ezért meghatározott K- (azaz w, ill. 
energia-) tartományokban nincs megoldás.

A (6) egyenletnek megfelelő rácsperiodikus meg
oldás feltételezése egyébként is kézenfekvő, mert a 
közeg (rács) ismétlődő egységei (elemei cellái) 
egyenértékűek és így nincs okunk nem rácsperiodi
kus hullám feltételezésére.

Ha a (6) kifejezést a (2) egyenletbe behelyettesít
jük, megfelelő átrendezés után a

2 { A h[e0K * - ( k 0 + hHy]
ii

(7)
«1 K 2{Ah+i +  A -i)}  exP Wko +  A H) r} =  0

egyenletet kapjuk, amely csak úgy teljesülhet 
minden h-ra, ha valamennyi tag együtthatója egy
idejűleg eltűnik. Ezért bevezetve a k,, =  k 0 AH 
jelölést (2. ábra):

diszperziós-relációval. Egyébként pedig, mivel 
ilyenkor e0K 2 <  k 2x.

k  l > s 0K*. (12)

Az eddigi gondolatmenet akkor kezd problema
tikussá válni, amikor a (9) egyenletben a nevező 
közel nullává válik. Viszont pont ez az az eset, 
amely az elhajlási jelenségek szempontjából érde
kes, hiszen a klasszikus Bragg-feltétel,

k2 =  kg(^£0A2)
teljesülését jelenti [1] és a tapasztalat szerint ez 
minden esetben jó közelítésben teljesül is.

A megoldáshoz most azt kell feltételeznünk, 
hogy mindössze két amplitúdó, A 0 és A x különbö
zik lényegesen nullától. (A + l és A_1 nevezője a 
(9) egyenletben nem tűnhet el egyidejűleg.) Ekkor 
a (8) egyenletrendszerből az

A h(e0 K- -  kg) -  (Ah+1 +  A h_j) e, K 2 =  0. (8)

2. ábra. A K|, vektor definíciója

A0(kg — £0 K 2) -f A 1 ex K2 =  0, (13a)
A 0 £j K2 -f- Ax(k| — £0 K2) =  0 (13b)

rendszert kapjuk és a nem triviális megoldás fel
tételeként

(kJ - ^ ( k j -  £„**)=£?*« (14)
adódik. Ez lép a (10) diszperziós-reláció helyére. 
A két amplitúdó hányadosa pedig

Ez az összefüggés A h együtthatók számára egy vég
telen sok egyenletből álló, homogén lineáris rend
szert jelent és a determináns eltűnése határozza 
meg azokat az összetartozó k 0 és K, (ill. co) értéke
ket, amelyek mellett van nem triviális megoldás. 
A tényleges számítás azonban csak véges számú 
egyenlettel vihető végbe. A probléma hasonló a 
kvantummechanikai perturbáció-számításhoz.

Az mindenesetre világos, hogy az =  0 esettől 
eltekintve egyetlen síkhullám nem lehet megoldás, 
de joggal feltételezhetjük, hogy £x £0 esetén is a 
megoldás nem tér el túlságosan a síkhullámtól és 
ezért A — i  esetén az együtthatók általában 
gyorsan eltűnnek. Ez esetben a (8) egyenlet egy 
könnyen kezelhető rekurziós formulát jelent. Pl. 
A =  ±  1-re felírva és A 0 mellett A±2-t elhanya
golva az

A ± x =  A 0 e 1 K 2l(e0 K 2 =  k | a) (9)
eredmény adódik. Ha pedig most a (8) egyenletet 
A =  0-ra írjuk fel, és feltételezzük, hogy az (e0K2 — 
— k + x) különbségek nem nagyon kicsinyek A--hez 
képest, akkor (9) felhasználásával megkapjuk a K2 
(ill. co2) és kg közötti diszperziós-relációt:

e0K 2 k 2Ko 1 + *
( *iK2 £i K2
k ^ - k ' í e0K 2-  k l j

. ( 10)

Vegyük észre, hogy K  jH | esetén a (9) és (10) 
egyenletek nevezője viszonylag nagy, ezért a meg
oldás gyakorlatilag síkhullám, a homogén közegnek 
megfelelő

k 20^ e 0K2 = n2K2 (11)

A, _  kg £n K2 _  _  ex K 2 
A 0 ~ £x K2 kf -  £0 K2 '

3. A diszperziós felület
A fenti ún. kót-hullám közelítésből kapott (14) 

egyenlet a megoldást jelentő két síkhullám k0 és k, 
hullám vektorára, pontosabban a 2. ábra szerinti 
közös P  kezdőpontjukra ír elő feltételt, ui. a bal
oldal mindkét tényezője közelítőleg arányos e P 
pont és a reciprokrács 0 és H  pontja körül írt ]í t 0K  
sugarú gömbfelületek közötti távolsággal, hiszen

(kg -  £0 K2) =  (| k01 — TvK)(| k01 +  K K )  ~

** 2A(| k0 | -  l/r£0 K).

Végeredményben a (14) egyenlet a P  pont számára 
egy felületet ír elő. Ez az ún. diszperziós-felület.

Visszatérve a K  j H j esetre, könnyen megálla
píthatjuk, hogy ilyenkor — (9) egyenlettel össz
hangban — a diszperziós-felület gyakorlatilag a 
]'e0K  sugarú gömb. A k0 és kx vektorok vala
melyike — legyen ez kx — ui. szükségeképpen össze
mérhető H-val, azaz jóval nagyobb Ve0K-nál 
(e0 «sí 1), tehát a (14) egyenlet értelmében a má
sik — esetünkben k0 — az utóbbival gyakorlatilag 
megegyezik (3A ábra).

Ez a diszperziós-felület egyébként nem más mint 
a kristályoptikában használatos Fresnel-féle indik- 
torfelület. Most azonban a törésmutató anizotró
piájával nem foglalkozunk. Csupán megemlítjük, 
hogy Ewald [9] számításai szerint az ortorombos
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i  Brillouin-zóna

3. ábra. A diszperziós felület változása K  növelése során 
az e0 =  1 esetben. A szaggatott vonallal jelölt részek 
fizikailag nenn realizálódó, de matematikailag megenge

dett hullámokat reprezentálnak

transzlációs szimmetriának megfelelően elhelye
zett, egyébként önmagukban izotróp „rezonáto
rok” (elektromágneses esetben polarizálható töl
tésrendszerek) szükségképpen kettőstörésre vezet
nek.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy K  (ill. co) 
növelésével a diszperziós-felület hogyan változik. 
Az egyszerűség kedvéért azonban ezentúl feltéte
lezzük, hogy £0 =  1. (Ellenkező esetben K 2 helyére 
mindenütt e0K2 kerül.) Legyen továbbá 77 =  jHj.

Ha K  már megközelíti 77/2-t, de k 0 olyan irányú, 
hogy kf O  K2 továbbra is érvényes, akkor a hely
zet lényegében változatlan és a diszperziós-felület 
rásimul a K  sugarú gömbre. Ha azonban az O 
pontba mutató k0 vektor kezdőpontja közeledik H 
felező merőlegeséhez (az első Brillouin-zóna határá
hoz) K2 k‘f egyre csökken, tehát K2 — kjj a (14)
egyenlet értelmében szükségképpen növekszik, 
azaz a diszperziós-felület H irányában megnyúlik 
(3B ábra). Ennek mértéke eggyel arányos. A K  
hullámszám növelésével ezután eljutunk a 3C áb
rán vázolt határesethez, amikor H-val párhuzamos 
k0 esetén a diszperziós-felület eléri a Brillouin- 
zóna határát. Ilyenkor kx =  — k0 =  H/2 így a (15) 
egyenlet értelmében. A x =  — A 0 (ex j> 0 esetén). 
Az ehhez tartozó vákuumbeli hullámszám pedig 
(14)-ből

K  =  77/2 S'l' +T , ~  -  (1 -  e1/2). (16)

Ebben a speciális esetben az eredő hullám a perio
dikus közeghez illeszkedő állóhullám, amelyben a 
csomópontok (csomóvonalak) távolsága éppen a 
közeg periódushossza (2u/77) és a stacionárius álla
pot beállása után a hullámtérben energiatranszport 
nincs. Ez szemléletesen is érthető. Egyszerűen arról 
van szó, hogy a hullám az egymástól A/2 távol
ságra levő hálózati síkok mindegyikéről részben 
visszaverődik. (A dinamikus elmélet Darwin-féle 
megfogalmazása [10] pontosan ebből a modellből 
indul ki.)

A K  hullámszámot tovább növelve azt tapasz
taljuk, hogy H-val párhuzamos terjedés esetén a 
(14) egyenlet a

77/2 V1 +  a, <  7T <  77/2 V1 -  eí (17)
tartományban nem elégíthető ki, azaz a fenti 
„frekvenciasáv” (vagy ha így tetszik energiatarto
mány) tiltott. Más irányú — pl. H-ra merőleges 
terjedésnél ez természetesen nem áll fenn (3D 
ábra), de ha a szerkezet több irányban is periodikus 
és £1 elég nagy, véges szélességű, minden irányban 
tiltott frekvenciasávok is kialakulhatnak. Amikor 
K  =  77/2] 1 — ej, a (14) egyenlet ismét kielégíthető

k1 = - k 0 =  H/2

vektorokkal, most azonban a közös P  kezdőpont 
mind az 0  mind a 77 pont körül írt K  sugarú göm
bön belül van (3E ábra). Ettől kezdve a H-val 
párhuzamos irányokban is van megoldása a hul
lámegyenletnek, és megjelenik a diszperziós-felület 
második, belső ága is, mert ha K elég nagy a (14) 
egyenletnek egyidejűleg két megoldása lehet asze
rint, hogy a baloldali két tényezője egyidejűleg 
pozitív vagy negatív. Ennek megfelelően a diszper-

■l. ábra. A diszperziós-reláció k 0 ]] H  esetén. A görbe mellé 
írt A, R, G, . . . betűk a 3. ábrasor megfelelő részeire 

utalnak
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5. ábra. A diszperziós-felület és a lehetséges hullám-vek
torok a Brillouin-zóna határa közelében

ziós-felület kívülről vagy belülről simul rá az O és 
H pontok körül írt K  sugarú gömbökre (3F ábra). 
Az ábrákon szaggatott vonallal jelölt részek a 
többivel matematikailag egyenértékű, lehetséges 
állapotokat jelölnek, amelyek azonban — mint 
látni fogjuk - fizikailag nem realizálhatók. A (14) 
egyenletből megállapítható, hogy a Brillouin-zóna 
határa mentén a diszperziós-felület két ága egy
mást, mintegy fijif/cos űB távolságra közelíti meg.

A k0 || H esetben könnyűszerrel megrajzolhatjuk 
a közismertebb a>(|k0|) összefüggést is (4. ábra). 
A linearitásból való eltérés azt jelenti, hogy a 
periodikus közegben kialakuló hullámtér fázisse
bessége nem állandó.

Befejezésül megemlítjük, még, hogy a Fermi- 
felület nem más mint a Fermi-energiához tartozó 
diszperziós-felület.

hullám vektorok elég jól megközelíthetik k 0ésk^-et, 
mégpedig két oldalról. A (15) egyenlet értelmében 
pedig ilyenkor A x ^  A t), azaz elhajlási maximum 
lép fel. (A geometriai elméletből származó klasszi
kus Bragg-feltétel tulajdonképpen a diszperziós 
felület két ágához tartozó hullámvektorok átlagára 
vonatkozik. Röntgen- vagy elektrondiffrakciós kí
sérleteknél az eltérés oly kicsiny, hogy csak speciá
lis technikával mutatható ki.) A teljes megoldás 
négy síkhullám, kJ, kj, k(j és kf eredője, amelyek 
közül a diszperziós-felület egy-egy ágához tartozó 
két-két hullám a másik kettőtől függetlenül létezik. 
Ez a kettős megoldás szemléletesen talán érthetet
lennek tűnik, de rögtön elképzelhetővé válik, ha 
ismét alkalmazzuk a hálózati síkokon részben 
visszaverődő hullám modelljét. Két közeg határ
felületén a hullám a törésmutató változás irányá
tól függően azonos vagy ellenkező fázisban verődik 
vissza. Ez a kép itt nyilván nem alkalmazható és 
fel kell tételezzük, hogy valamilyen közbeeső álla
pot valósul meg, amely mindig felbontható egy- 
egy azonos és ellentétes fázisú hullám szuperpozí
ciójára. Látni fogjuk, hogy a két megoldás való
ban a szórt hullámok fázisában különbözik egy
mástól, de ezek arányát csak a közegre vonatkozó 
határfeltételek dönthetik el.

A kialakuló hullámtér tulajdonságait jobban 
megértjük, ha részletesebben megvizsgáljuk azt az 
esetet, amikor k0 és k, közös kezdőpontja éppen a 
Brillouin-zóna határán, a diszperziós felületek 
szimmetrikus 4  és fi pontjában van. Ekkor

> 0  esetén (15) szerint
A* és A B = A B, (19)

tehát
aA(t, t) = 2 iA0 sin (Hr/2) exp {i(k,f-f- kf) r/2 uotj,

(20a)
aB(t, t) = 2A0 cos (Hr/2) exp {i(k,f +  kf) r/2 — iát}.

(20b)

4. A hullámtér a Bragg-helyzetben
Láttuk, hogy akkor kapunk az egyszerű síkhul

lámtól lényegesen különböző megoldást, ha a k0 
hullámvektor a diszperziós-felületen közel van a 
Brillouin-zóna határához, azaz ha a (14) egyenlet 
baloldalának két tényezője nagyságrendileg meg
egyezik. Minthogy a diffrakciós jelenségek szem
pontjából ez az eset érdekes, a következőkben 
kizárólag ezzel foglalkozunk, feltételezve, hogy az 
elég nagy rezgésszám (ill. K) miatt a diszperziós
felület mindkét ága létezik. Az 5. ábrának meg
felelően jelöljük ezeket a-val és /3-val.

A H reciprokvektor végpontjai köré írt K  sugarú 
gömbök a Brillouin-zóna határán metszik egymást, 
és e metszésvonal bármely pontjából (5. ábra L 
pont) a H végpontjaiba mutató k0 és k, vektorok 
kielégítik a klasszikus Bragg-egyenletet [1]:

kf- =  kjf -\- H és | k£ | =  | k̂ [ | =  K. (18)
A (14) egyenlet szerint ilyen feltételek mellett 

nincs megoldás, de ha ex elég kicsiny, a lehetséges

n

0 Wh >t/h

6. ábra. A  két módus amplitúdójának helyfüggése
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Az eredő terjedési irány mindkét hullámban pár
huzamos azn  — konst, hálózati síkokkal. Egyébként 
mindkét hullám amplitúdója a közeg periódusának 
megfelelően változik (6. ábra), de ahol n maximális 
ott az egyiknek duzzadóhelye, a másiknak csomó
vonala van. Abszorbeáló közegben ennek az a 
következménye, hogy amikor kialakul ez a ráccsal 
való rezonanciára emlékeztető állapot, a makrosz
kopikus sugárgyengítés érvényét veszti. Az ab
szorpciós együttható ui. ugyancsak H szerint 
periodikus és a fenti két hullám közül az egyiknek 
éppen a maximális, a másiknak a minimális ab- 
szorpciójú helyeken lesz csomóvonala, tehát az 
előbbi a normálisnál gyengébben, az utóbbi pedig 
erősebben abszorbeálódik.

Röntgensugárzás esetén n 1 [9], így az
n =  max. helyeken az elektronsűrség és vele 
együtt a fotoelektromos abszorpció is minimális, 
tehát a diszperziós-felület a-ágához tartozó hullám 
gyengülése lesz anomálisan kicsiny. Ez a Borr- 
mann-effektus [10]. Az effektus igen nagy is lehet. 
Pl. germánium kristálynál X — 1,54 Á, 220 ref
lexió és H-ra merőleges polarizáció esetén [2]
y =  350 cm-1, yA =  17,5 cm-1, y B = 682,5 cm“ 1.
Amíg tehát az 1 mm vastag kristályszelet normáli
san a ráeső sugárzást gyakorlatilag teljesen elnyeli, 
a 220 Bragg-reflexiónak megfelelően orientálva az 
«-ág hullámterét csupán mérsékelten gyengíti. 
A jS-módus erősebb gyengülése ezt nem befolyá
solja, mert mint említettük ezek független meg
oldások, tehát nincs köztük csatolás.

Az anomális abszorpció jelensége jól felhasznál
ható a kristályrácsok hibáinak (aperiodikus tarto
mányainak) vizsgálatára. A periodikus szerkezet 
zavara ugyanis a k0 és k L hullámok szétcsatolódá- 
sát eredményezi és így az ilyen tartományokban 
gyakorlatilag a makroszkopikus sugár-gyengítés 
érvényesül, ezért a vastag kristály (yd 1) Bragg-
reflexiójában a rácshibák „árnyékként” leképez
hetek [3] (7. ábra).

•5. Terjedés véges közegben
Eddig azt vizsgáltuk, hogy végtelen periodikus 

közegben milyen stacionárius hullámok fordulhat
nak elő. Foglalkoznunk kell azonban azzal a kér
déssel is, mi történik, ha a véges, periodikus köze
get kívülről éri adott frekvenciájú hullám. Látni 
fogjuk, hogy a közegben kialakuló hullámvektorok 
irányát és a relatív amplitúdókat a határfeltételek 
közvetítésével a beeső hullám iránya szabja meg. 

Két speciális esettel fogunk foglalkozni.
1. Transzmisszió planparalel lemezen, H-val pár

huzamos metszetben,
2. Reflexió a H vektorra merőleges síkkal határolt 

féltérről.

5.1. Transzmisszió
Legyen a közegen kívüli hullám síkhullám, K 

hullámvektorral és egységnyi amplitúdóval. A ha
tárfeltételek a következők:

a) A hullámvektor tangenciális komponense a 
határfelületen folytonosan megy át (törési tör
vény).

b) A határfelületen a primer és szórt hullámok 
amplitúdója folytonosan változik, és mivel kí
vül csak egyetlen síkhullám van, a diszperziós 
felület két ágától származó « és ß  módusok 
amplitúdói a belépő oldalon ki kell elégítsék az

AS +  A g = l ,  (21a)
Al + A (=  0 (21b)

egyenleteket. (Ez belátható pl. úgy; hogy a 
koordináta rendszer kezdőpontját a határfelü
leten veszszük fel.)

Az a) feltétel azt jelenti, hogy k0 (és ezzel együtt 
kj is) az 0  pontba mutató K vektor P  kezdőpontján 
át húzott felületnormális és a diszperziós-felületek 
metszéspontjából indul (8. ábra). A beeső hullám 
irányának változásával a P  pont elmozdul a K

7. ábra. Anomális abszorpcióval készült topográfiai fel
vétel Fe — 3%Si kristályról. A fehér vonalak kisszögű 
szemcsehatárok és egyes diszlokációk, ill. mágneses 
domónhatárok képei (B. Roessler, J. J. Krammer és M.

Kuriyama, phys. stat. sol. 11, 117, 1965. 3ox)

8. ábra. A határfelület és a diszperziós-felület helyzete 
szimmetrikus transzmisszió esetén
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9. ábra. Az összetevő síkhullámok amplitúdó arányainak 
szemléltetése Ab <  0 esetén. A nyilak hossza a megfelelő 
hullámok amplitúdóinak abszolút értékével arányos

10. ábra .  Az amplitúdók változása a Bragg helyzettől
való eltérés függvényében

sugarú gömb felületén, a gerjesztett A és B  pontok 
(az ún. hullám-pontok) pedig a diszperziós-felületen 
mozognak.

Az adott A és B  pontokhoz tartozó hullámok 
relatív amplitúdóit a (14), (15) és (21) egyenletek 
alapján számíthatjuk az ideális Bragg-helyzettől 
való A d  eltérés függvényében. Most csupán kvali
tatív kijelentésekre szorítkozunk. Annyit minden
esetre könnyű megállapítani, hogy A JA  0 akkor 
nagy, ha a gerjesztett pont viszonylag közel van a 
H  pont körül írt K  sugarú gömbhöz. Pl. ha A& >■ 0 
(8. ábra)

I A J A a I“ <  1 <  I A J A 0 1̂ . (22)
Ilyenkor viszont az A* =  — A f határfeltétel azt 
jelenti, hogy A£ Af,, azaz a /S-módus gerjesztése
kicsiny (9. ábra), és a Bragg-helyzettől távolodva 
ez rohamosan csökken. Hasonlóképpen a Brillouin- 
zóna túlsó oldalán (A& >• 0) az a-módus hal el 
fokozatosan. Az amplitúdók változását a 10. ábra 
szemlélteti. A 3. ábrán szaggatottan jelzett szaka
szok tehát valóban nem gerjeszthetők.

A két módus átfedése, ill. az elhajlási maximu
mok szélessége arányos epgyel és többnyire igen 
csekély. Kristályokról szórt röntgensugárzás ese
tén néhány szögmásodperc.

Említettük már, hogy a periodikus közegben 
kialakuló tényleges hullám a négy síkhullám in
terferenciájának eredője. A 4. pontban egy-egv 
móduson belül néztük meg az eredőt. Amíg azonban 
a két módus hullámai egy irányban terjednek — és 
A &  =  0 esetén ez a helyzet —  annak is van ér
telme, hogy külön összegezzük a primér és szórt 
hullámokat. Ahol ui. a közeg véget ér, az elemi 
hullámok között mindenféle csatolás megszűnik 
és azok egymástól függetlenül terjednek. Mivel 
azonban kg és kg, illetve kj és kg alig különbözik 
egymástól, a közegen kívül többnyire már csak az 
eredő primér és az eredő szórt hullám figyelhető 
meg.

Az eredő kiszámításánál is abból indulunk ki, 
hogy két kevéssé különböző hullámvektorú sík
hullámot kell összeadjunk, ami „lebegés”-szerű 
amplitúdó váltakozást eredményez. A 3. ábra 
szerint A>9 =  0 esetén

kg;1 kgi == n ex KI cos &B, (23)
ahol n a felületnormális egységvektor. Ez azt 
jelenti, hogy mind a kg és kg mind pedig a kg és kg 
hullámok interferenciája n irányú és

A — 2 jt c o s  x K  (24)
csomóponttávolságú modulációt eredményez, még
pedig Aj és Af ellentett előjele miatt úgy, hogy a 
primér hullám a határfelületen maximális, a szórt 
hullám pedig minimális amplitúdóval indul (11. 
ábra). A hullámtér j n á m é r  és szórt komponense 
között — amelyek a kristályon belül térbelileg 
nem válnak szét — sajátságos energiaoszcilláció 
valósul meg, és a behatolás mélységétől függően, 
az energia túlnyomó része hol az egyik hol a másik

11. ábra. A primer és szórt komponens amplitúdója a 
felülettől szórt távolság függvényében
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12. ábra. Transzmissziós helyzetben levő ékalakú kvarc 
kristály 1011 reflexiójának nagyított képe (A. R. Lang, 

Acta Cryst. 12 ,  787, 1959)

hullámban terjed. Ezért a véges vastagságú kris
tályból kilépő Bragg-reflexió intenzitása a vastag
ság függvényében oszcillál (12. ábra). Ez az ún. 
Pendellösung jelenség.

Emlékezzünk itt vissza arra, hogy a geometriai
elmélet feltételezése szerint a szórt intenzitás ki
csiny a primér intenzitáshoz képest és a besugár
zott térfogattal arányosan nő. Természetesen ha a 
vastagság kicsiny M/2-höz képest, akkor ez is telje
sül, azaz igen kis kristályok esetén a dinamikus
elmélet a geometriaival azonos eredményre vezet, 
így érthető, hogy a természetes, többnyire igen 
tökéletlen kristályok, amelyekben a koherens ta r
tományok mérete kicsiny, a geometriai elmélettel 
jól leírható szórási képet adnak. A dinamikus és 
geometriai elmélet szerint szórt intenzitások kü
lönbsége is lehetőséget teremt a rácshibák lekép
zésére [3]. Ennek részleteire azonban nem térünk 
ki.

5.2. Reflexió
A diszperziós-felület és a határfelület viszonyát 

most a 13. ábra szemlélteti. A hullámvektor tan- 
genciális komponensének folytonosságára vonat
kozó feltétel megmarad. Minthogy azonban a ly

13. ábra. A határfelület és a diszperziós-felület helyzete 
szimmetrikus reflexió esetén

vektorok a közegből kifelé mutatnak, az amlitú- 
dókra vonatkozó (21a, b) egyenletek helyett

Al + A l = \ ,  (25a)
Al-\- A{<. 1 (25b)

írandó. Ezen kívül n iránya olyan, hogy egyidejű
leg csak a diszperziós-felület egyik ága gerjeszt
hető, sőt van olyan beesési-szög tartomány is, ahol 
valós k 0, és kj mellett a (14) egyenletnek nincs a 
határfeltételeket kielégítő megoldása (a 13. ábrán 
a P y és P2 pontok közé eső (öy, #2) intervallum). 
A képzetes hullámvektor viszont a közegen belül 
exponenciálisan csökkenő hullámot eredményez 
(a k 0 és k, hullámokra egyaránt), azaz a hullám 
nem hatol be mélyen a közegbe, hanem A } +  Mf =  
=  1 eredő amplitúdóval teljes visszaverődés jön 
létre. E „tiltott sáv” szélessége és így a teljes szög
tartományban reflektált ún. integrális intenzitás 
is arányos £1-gyel.

E meggondolások alapján többek között a réteg
zett dielektrikumokból álló szelektív tükrök le
írásához is eljuthatunk. Ugyanis merőleges beesés
nél ha K  = Hj2, azaz ha egy-egy kettősréteg opti
kai vastagsága A/2, létrejön a fenti teljes vissza
verődés. A gyakorlatban a rétegek száma véges, 
ezért a tényleges reflexióképesség egynél kisebb. 
A sávszélességet és az adott reflexióképességhez 
szükséges rétegek számát egyaránt a törésmutató 
változása (ill. £x) szabja meg.

Megjegyezzük még, hogy ez esetben a törésmu
tató Eourier-spektruma felharmonikusokat is tar
talmaz, ezért a reflexió a fenti rétegvastagság 
egészszámú többszöröseinél is fellép.

6. Összefoglalás
A periodikus törésmutatójú közegben terjedő 

hullámok tulajdonságait vizsgálva megmutattuk, 
hogy ez önmagában elvezet több olyan fogalomhoz, 
amelyeket a szilárdtestfizika oktatása során lát
szólag különböző modellek segítségével szoktak be
vezetni. Az elhajlási jelenségek tárgyalásánál a 
részletes, de itt el nem végzett számítások ugyan
olyan alakú formulákra vezetnek, mint amit az 
elektron-, röntgen- vagy neutrondiffrakció dinami
kus-elmélete nyújt. A kvantitatív egyezéshez csu
pán az effektiv törésmutató kell az adott problé
mára jellemző fizikai mennyiségekkel kifejezni.
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A FELHŐK FIZIKÁJA

A felhőfizika, amely a légkörfizika egyik legfiata
labb ága, a felhő- és csapadékkeletkezés folyama
tait kutatja. Ezek a folyamatok lényegében két 
csoportra oszthatók, így a felhőfizikának is két 
különböző (sajnos gyakran nem is megfelelően 
összehangolt) kutatási területe alakult ki. Az első 
csoportba azok a vizsgálatok tartoznak, melyek 
célja a felhőrendszerek szerkezetének és fejlődésé
nek tanulmányozása (makro-felhőfizika, vagy fel
hődinamika; a tanulmányozott folyamatok lép
téke: 10 m —10 km). Másrészről a légköri víz fázis
változásaival, illetve a felhő- és csapadékelemek 
növekedésével a felhők mikrofizikája foglalkozik 
(lépték: 10~ 8 cm —1,0 cm). A felhődinamikai kuta
tások a klasszikus értelemben vett meteorológia 
tárgykörébe tartoznak, míg a mikrofizika művelé
séhez elsősorban fizikai és fizikai kémiai ismeretekre 
van szükség. Ezért, tekintve jelen folyóirat téma
körét, a továbbiakban elsősorban a felhők mikro
fizikájával foglalkozunk.

A felhőfizikai kutatásoknak ma már nem csak 
elvi, hanem gyakorlati jelentősége is van. Ezek a 
vizsgálatok tették ugyanis lehetővé az időjárási 
folyamatok mesterséges módosítására irányuló kí
sérleteket (pl. mesterséges esőkeltés, ködoszlatás, 
jégkárok elleni védekezés stb.).

A továbbiakban röviden megvizsgáljuk a felhő- 
és ködcseppek keletkezésével kapcsolatos problé
mákat, majd rátérünk a cseppek növekedésének 
tárgyalására. Ezután a jégkristályok keletkezésére 
és növekedésére irányuló kutatásokat tekintjük át, 
végül a jégkristályokat és túlhűlt vízcseppeket 
tartalmazó ún. vegyes halmazállapotú felhőkben 
végbemenő csapadékkeletkezési folyamatokkal fog
lalkozunk. A mesterséges felhőmódosítási kísérle
tekre ebben a rövid összefoglalóban csak utaláso
kat teszünk.

I. A légköri vízgőz kondenzációja
Ismeretes, hogy a hidegebb levegő kevesebb gőz

állapotú vizet tartalmazhat, mint a melegebb. 
Ezért, ha a levegő valamilyen okból lehűl (pl. az 
emelkedéssel együtt járó adiabatikus tágulás követ
keztében), akkor egy bizonyos gőznyomás érték
nél, más szavakkal túltelítettségnél kondenzáció 
indul meg. A légkörben a kondenzáció mindig 
aeroszol-részecskéken, az ún. kondenzációs magva
kon megy végbe. A kondenzációs magvak termé
szetét illetően az elmúlt évtizedekben eltérő néze
tek alakultak ki [1], Kezdetben úgy gondolták, 
hogy ezek a magvak elsősorban tengeri sóból (főleg 
nátrium-kloridból) állnak. Később viszont feltéte

l i ]  Ewald, P. P .:  Ann. Phys. Lpz. 49, 1 und 117, 1916
[10] Darwin, C. O.: Phil. Mag. 27, 315 and 675, 1914.
[11] Compton, A. H. and Allisnn, S. K .:  X-Rays in

Theory and Experiment. Van-Nostrand, New York.
1935.

[12] Borrmann, O .: Z. Phys. 127, 297, 1950.

Mészáros Ernő 
Aerológiai Főobszervatórium

leztók, hogy a felhőcseppek kontinentális eredetű 
oldhatatlan részecskéken keletkeznek. Végül a 
mérések kimutatták, hogy kontinentális viszonyok 
mellett is találhatók a levegőben vízben oldódó 
részecskék. Ezek azonban nem kloridokat, hanem 
elsősorban ammónium-szulfátot tartalmaznak, 
amely bonyolult gázreakciók végterméke [2]. Az 
ammónium-szulfát a légkörben levő oldhatatlan 
részecskékkel egyesülhet, azaz ún. vegyes magva
kat alkothat. A mérések azt is kimutatták, hogy 
az ammónium-szulfát részecskék jelentős része 0,1 
p-nál kisebb sugarú. Jelenlegi elképzeléseink sze
rint [1] ezek a részecskék szolgáltatják a konden
zációs centrumokat. Termodinamikai számítások 
ugyanis arra mutatnak [3], hogy vízben oldódó és 
vegyes magvakon alacsonyabb túltelítettségen ke
letkeznek gőz-környezetükkel labilis egyensúlyban 
levő ún. kondenzációs csírák, azaz olyan cseppecs
kék, amelyek növekedésre képesek. A kontinensek
től távoli tengerek felett természetesen tengeri 
eredetű részecskék is jelentős szerepet játszhatnak.

Ezek ismeretében tekintsünk egy hűlésben levő 
légtérfogatot. A kondenzáció először azokon a 
magvakon indul meg, amelyek már igen alacsony 
túltelítettségen aktivizálódnak. További hűlés ese
tén egyre újabb magvak válnak kondenzációs 
csírává, majd a vízgőz-elhasználódás miatt a túl
telítettség bizonyos idő múlva csökkeni kezd. Csak 
azokon a magvakon keletkezhetnek felhőcseppek, 
amelyek ún. kritikus túltelítettsége kisebb, mint 
az elért maximális érték. A kritikus túltelítettség a 
részecske fizikai és kémiai tulajdonságainak függ
vénye.

A kondenzációs magvak szerepe a felhő- és csa
padékképződésben röviden a következő. Adott 
hűlési sebességet feltételezve, a keletkezett felhő
cseppek koncentrációja és nagysága az elért maxi
mális túltelítettségen aktivizálódó magvak számá
tól függ. Ha ez a szám nagy, akkor sok, de viszony
lag kicsiny csepp keletkezik és megfordítva. 
Ennek a felhő további fejlődése szempontjából 
nagy jelentősége van.

Alapvető probléma tehát a légkörben található 
aktív magvak koncentrációja és a túltelítettség 
közötti összefüggés meghatározása. A légkörben 
igen kis túltelítettségek fordulnak elő, amelyek 
általában nem haladják meg a 0,5%-ot. Ezért a 
fenti összefüggés tanulmányozására a legegysze
rűbb, tágítási elven működő kamrák (pl. Wilson 
kamra) nem alkalmasak, mivel nem hozható létre 
bennük állandó jelleggel megfelelően kis túltelített
ség. Légköri feltételeket csak diffúziós kamrákban 
szimulálhatunk. A diffúziós kamrákat, melyeket a
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1. ábra. Összefüggés a túltelítettség és az aktív konden
zációs magvak koncentrációja között Twomey szerint [4]

fizika egyéb ágaiban már régóta alkalmaznak, lóg- 
körfizikai célokra az ötvenes évek közepétől hasz
nálják. Két típusuk van: a kémiai és termikus 
diffúziós kamrák. A gyakorlatban elsősorban ez 
utóbbiak terjedtek el. Az 1. ábra Ausztráliában, 
különböző eredetű légtömegekben mért spektru
mokat mutat be [4]. Látható, hogy adott túltelí
tettségen kontinentális levegőben több aktív mag 
van, ami a magvak szárazföldi eredetére utal.

II . A felhöcseppek növekedése
A légkörben átlagosan előforduló feláramlási 

sebességnek (hűlési sebességnek), vízgőz-készlet
nek és aktív kondenzációs mag-koncentrációnak 
megfelelően a következő felhő-karakterisztikák 
alakulnak ki (2. ábra [5]): a cseppek sugara 1—30 
p között változik, koncentrációjuk kb. 300 cmr3, 
míg a kondenzálódott víz mennyisége (víztarta
lom) 0,1 —1,0 g ' to- 3. Csapadékkeletkezésről akkor

2. ábra. A felhöcseppek tipikus nagyság szerinti elosz
lása [5], A cseppek koncentrációját a görbe alatti terület 

adja meg. Esetünkben n — 300 cm~a

beszélünk, ha a fenti méretű és koncentrációjú 
felhőelemekből olyan nagyságú cseppek jönnek 
létre, melyek esési sebessége elegendő nagy a fel
szálló mozgások hatásának legyőzésére. A felhő-, 
illetve a felhőből kihulló csapadékelemek között 
természetesen folytonos az átmenet. Általában 
azonban a 0,05— 0,1 mm sugarú cseppeket már 
esőcseppeknek nevezzük. Ezek esési sebessége 
rendre 27 és 72 cm • sec-1. Az esőcseppek talajon 
mérhető koncentrációja 100—1000 m ~3 és maxi
mális sugara kb. 3 mm. A felhőfizika alapvető 
problémája a fenti koncentrációjú és nagyságú 
felhő-, illetve esőcseppek keletkezésének megma
gyarázása. Ebben a fejezetben a 0 °C-nál melegebb 
(„meleg” felhők) felhőkben vizsgáljuk meg a 
cseppek növekedését.

Az aktivizálódott kondenzációs magvakon kelet
kezett cseppek először kondenzációval növekednek. 
A csepp felé irányuló gőzdiffúzió és az elirányuló 
hődiffúzió figyelembe vételével levezethető klasz- 
szikus egyenlet [4] azonban időbelileg szűkülő 
csepp-spektrumokat eredményez, mivel a növe
kedési sebesség a cseppek nagyságával fordítottan 
arányos. Az átlagos feltételek mellett végzett szá
mítások szerint ezért kondenzációval csak 5 —10 
p-os cseppek keletkezhetnek. A 2. ábrát figyelembe 
véve láthatjuk, hogy a klasszikus elmélet nem al
kalmas a természetben előforduló felhöcseppek 
keletkezésének megmagyarázására. A problémát 
szovjet kutatók oldották meg, akik kidolgozták az 
ún. sztohasztikus kondenzációs elméletet [6], Ezen 
elmélet szerint a túltelítettség a felhők keletkezé
sekor a középérték körül térben és időben véletlen
szerűen ingadozik és ez a felhőcsepp-spektrum ki- 
szélesedését eredményezi. Ily módon racionálisan 
elfogadható időn belül (kb. 1 óra) 25 — 30 p sugarú 
felhöcseppek keletkeznek.

A kondenzációval keletkezett cseppek összefo
lyás útján növekednek tovább. Ezt a folyamatot a 
szakirodalomban koaleszcenciának vagy koagulá
ciónak nevezik. A koaguláció alapvető oka, hogy a 
különböző nagyságú cseppek különböző esési sebes
séggel rendelkeznek (gravitációs koaguláció). így 
a nagyobb cseppek esésük folyamán utolérik a 
kisebbeket (illetve emelkedő levegőben megfor
dítva) és azok egyrészét tehetetlenségi okok miatt 
elfogják. A felfogott cseppek számának és a tény
leges koncentrációnak az arányát felfogási haté
konyságnak nevezzük (jele: E). Az egyszerűség 
kedvéért tekintsünk egyetlen R sugarú nagy csep
pet, amely r sugarú, n koncentrációjú cseppekből 
álló felhőben hull. A nagy csepp esési sebessége 
v(R), míg a kisebbeké v(r). Könnyen belátható, 
hogy a nagy csepp időegységnyi sugárnövekedése

^  = ^ [ v ( R ) - v ( r ) l  (1)
dt 4(3

ahol w a víztartalom w =  — n r3 on 
3

, míg o a víz

sűrűsége. A fenti mechanizmus hatékonyságához 
tehát az szükséges, hogy a felhő víztartalma, a 
felfogási hatékonyság, illetve a cseppek esési sebes-
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3. ábra. A felfogási hatékonyság változása a kis csepp és 
nagy csepp sugár-arányának és a nagy csepp sugarának 

függvényében Hocking szerint [4]

L ábra. Koagulációval növekvő csepp sugara és az idő 
közötti összefüggés tengeri és szárazföldi felhőben [7]

sége közötti különbség nagy legyen. Ha a két csepp 
mérete, illetve esési sebessége hasonló, akkor 
dR/dt ^  0. Másrészről viszont, ha a kis cseppek 
sokkal kisebbek, mint a „gyűjtő” csepp, akkor 
E ^  0, mivel ezek a kis cseppek, kis tehetetlensé
gük miatt, megkerülik a náluk sokkal nagyobbakat. 
A koagulációs folyamat tehát valamilyen r/R 
aránynál optimális lesz. A 3. ábra az említett arány 
függvényében mutatja a felfogási hatékonyságot 
Hocking számításai alapján [4] (az E > 1  értékek itt 
nem tárgyalt ún. örvényhatások miatt fordulnak 
elő, melyek oldalról kis cseppeket sodornak a nagy 
csepphez). Az ábráról látható, hogy van egy bizo
nyos alsó határ (r =  18 y), amelynél kisebb sugarú 
csepp koagulációs növekedésének valószínűsége 
nulla. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy széles 
nagyság-spektrumú, nagyobb cseppeket tartalmazó 
felhőkben nagyobb valószínűséggel keletkeznek 
csapadékelemek.

A nagyobb felhőcseppek keletkezését, mint emlí
tettük, nagymértékben elősegíti, ha az aktív kon
denzációs magvak koncentrációja kicsi. Ez a fel
tétel elsősorban tengerek felett teljesül, így itt 
kisebb koncentrációjú, de nagyobb cseppek alkot
ják a felhőket, mint a kontinensek felett. Ebből az 
következik, hogy tengerek feletti meleg felhők sok
kal gyakrabban adnak csapadékot. A 4. ábra egy 
tipikus tengeri, illetve szárazföldi felhőben növekvő 
esőcsepp nagyságának időbeli változását mutatja

be Braham szerint [7]. Braham a következő para
méterekkel dolgozott tengeri felhők esetén: csepp- 
koncentráció 52 cm"3, víztartalom 0,8 g • m~3, a 
cseppek térfogati eloszlásának leggyakoribb su
gara 20g. Kontinentális felhőben a megfelelő 
értékek rendre 230 cm~3, 0,3 g • m~3 és 10y voltak. 
Az ábra görbéi mennyiségileg illusztrálják a fenti 
megállapításokat.

Szárazföldek felett elsősorban a trópusi vidéke
ken hullik meleg felhőkből csapadék. I t t  a levegő 
magas hőmérséklete és nedvességtartalma miatt 
túlnyomó részükben pozitív hőmérsékletű, nagy 
víztartalmú felhők alakulnak ki s így a cseppek 
koagulációs növekedése rendkívül intenzív. Vita
tott kérdés viszont, hogy közepes szélességeken 
fekvő szárazföldek felett hullhat-e meleg felhőből 
csapadék. Anélkül, hogy a kérdést részletesebben 
elemeznénk megjegyezzük, hogy véleményünk sze
rint ilyen területeken általában vegyes felhőkben 
keletkezik a csapadék. Az már további probléma, 
hogy ezekben a felhőkben a részecskék egyesülése 
milyen szerepet játszik.

A cseppek koagulációjával kapcsolatban végeze
tül megjegyezzük, hogy a koagulációs elméleten az 
utóbbi években számos módosítást hajtottak végre. 
Ezek a módosítások elsősorban a kisebb, illetve 
azonos nagyságú cseppek egyesülésével, valamint 
az elektromos tér hatásaival kapcsolatosak. Más
részről egyes szerzők sztohasztikus modelleket 
vezettek be a koagulációs folyamatok tárgyalásá
nál. Ezek bemutatása azonban meghaladná e tanul
mány kereteit.

I I I .  A légköri jégkristályok keletkezése

A légkörben szilárd fázisú víz két alapvető mó
don kelethezhet. Az egyik mód valamilyen meg
felelő részecskén való közvetlen gőz-depozíció (for
dított szublimáció), míg a másik a túlhűlt vízcsep- 
pek megfagyása (a légkörben ugyanis a felhőcsep
pek nem 0 °C-on fagynak meg). A túlhűlt vízcsep- 
pek megfagyása szintén két úton mehet végbe. 
Előfordulhat, hogy a fagyást előidéző részecske 
már a kondenzációs folyamatoknál a vízcseppbe 
kerül, de az sem kizárt, hogy utólagosan ütközik 
a cseppbe. Mind a depozíciónál, mind a fagyásnál 
először ún. jég-csírák keletkeznek, melyek gőz-, 
illetve folyadék környezetükkel labilis egyensúly
ban vannak. Termodinamikai szempontból ezért a 
folyadék, illetve szilárd fázis megjelenése között 
számos elvi hasonlóság mutatkozik [3].

Láthatjuk tehát, hogy a szilárd fázis megjelené
sét szintén légköri részecskék segítik elő. Ezeket a 
részecskéket jég-magvaknak nevezzük. A jég-mag
vak hatékonyságát, mely szintén a mag fizikai és 
kémiai tulajdonságának függvénye, általában nem 
a vízre, vagy a jégre vonatkoztatott túltelítettség
gel, hanem azzal a kritikus hőmérséklettel (túlhű- 
léssel) jellemzik, amelyen adott mag aktívvá válik, 
így a jég-magvak spektrumát nem a túltelített
ség, hanem a hőmérséklet függvényében határoz
zák meg. A jég-magvak mérésének legegyszerűbb 
módja az [8], ha a nedvességgel telített levegőt
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mesterségesen hűtött térbe vezetjük, ahol túlhűlt 
felhőcseppek, illetve a jég-magvakon jégkristályok 
keletkeznek. Ez utóbbiak a túlhűlt vízcseppek 
rovására megnövekedve, a kamra alján elhelyezett 
túlhűlt cukor-oldatba hullnak, ahol látható nagy
ságúra növekednek. A mérést több hőmérsékleten 
elvégezve a keresett spektrumhoz jutunk. A jég
magvak spektrumát, a mérések szerint, a követ
kező formulával jellemezhetjük [4]:

N(AT) =  N 0 exp (ßAT), (2)
ahol N  a jég-magvak koncentrációja, AT a túlhűlés 
mértéke, míg N 0 és ß állandó számok. Méréseink 
szerint N 0 =  8T0-7 cm-3 és ß =  0,51 fok-1, míg 
-20°C-ona jégmagvak száma 10~3 — 10~2 cm~3 [8].

A jég-magvak eredete, kémiai természete és 
nagysága meglehetősen vitatott kérdés. Számos 
szerző szerint a jég-magvak talajeredetű, vízben 
oldhatatlan részecskék, melyek kristályszerkezete 
a jéghez hasonló és sugara 0,05 és 1,5 fi közé esik 
[7]. Mások azzal a feltételezéssel élnek [4], hogy a 
légköri jég-magvak extraterresztikus (meteorit) 
eredetűek. Anélkül, hogy e vita részleteibe bocsájt- 
koznánk megjegyezzük, hogy hazai méréseink lé
nyegében mindkét hipotzéist támogatni látsza
nak [8].

A túlhűlt vízcseppek fagyásának tanulmányo
zására számos laboratóriumi kísérletet végeztek. 
Ezeknél a kísérleteknél a közel azonos méretű csep
peket megfelelő szálakon, felületeken vagy víz
taszító folyadékokban hűtik. A fázisváltozást mik
roszkóp, vagy mikrofotografáló berendezés segít
ségével észlelik és a hőmérsékletet gondosan re
gisztrálják. Természetes esővízzel végzett kísérle
tek arra mutatnak [7], hogy a túlhűlt vízcseppek 
fagyási hőmérséklete a csepp nagyságának függ
vénye. így 0,1 mm sugarú cseppek általában
— 16-----22 °C-on, míg az 1,0 mm-esek —5 —— 10
°C-on fagynak meg. A jelenséget nyilvánvalóan 
az okozza, hogy a nagyobb cseppben nagyobb 
valószínűséggel találhatók aktív jég-magvak. En
nek a megfigyelésnek a csapadék keletkezése szem
pontjából nagy jelentősége van.

A depozícióval keletkezett jég-csírák már a jég 
szerkezetével azonos struktúrával rendekeznek, 
azaz hexagonális kristályokból állnak. A csepp
fagy ás viszont jég-gömböcskéket hoz létre, ame
lyek sugara valamivel nagyobb, mint az eredeti 
cseppé. Ha a felhő folyékony víztartalma és a jég- 
gömb sugara nagy, akkor ezek a részecskék első
sorban a túlhűlt cseppekkel való egyesüléssel növe
kednek az (l)-es formulának megfelelően. Ellen
kező esetben azonban a jég-gömböcskékből is 
depozícióval hexagonális kristályok alakulnak ki. 
A kristályok diffúziós növekedésével kapcsolatban 
az a legnagyobb probléma, hogy a termodinamikai 
és kinetikai megfontolásokon alapuló elméletek 
csak minőségileg írják le a megfigyelt kristály- 
növekedési folyamatokat. Ezért, megfelelő elmélet 
hiányában, a következőkben a legfontosabb kísér
leti eredményeket foglaljuk össze.

Ezek szerint a jégkristályok formája elsősorban 
a környezet hőmérsékletének függvénye és a gőz-

5. ábra. Összefüggés a jégkirstályok formája, valamint a 
hőmérséklet és a jégre vonatkoztatott túltelítettség 
között [9]. Az S  a túlhűlt vízre vonatkozó telítettségi 

gőznyomást adja meg

túltelítettség csupán az egyes kristályok fejlettségi 
állapotát határozza meg. Ezt a megállapítást illusz
trálja az 5. ábra, amely a kristályok formáját a 
hőmérséklet és a túltelítettség függvényében ábrá
zolja. A kísérleteket a japán Nakaya hideg labora
tóriumokban végezte [9], ahol a szálakon felfüg
gesztett jégkristályok növekedését mikrofotogra
fáló berendezés segítségével tanulmányozta. Lát
ható, hogy adott kristályforma igen szűk hőmér
sékleti és meglehetősen tág túltelítettségi interval
lumban fordul elő. Ez lehetővé teszi, hogy a légköri 
jégkristályok formájából keletkezési hőmérsékle
tükre következtethessünk. A kísérletek azt is ki
mutatták, hogy adott túltelítettségen a kristályok 
növekedési sebessége szintén a hőmérséklet függ
vénye. A kristályok növekedése —5°C, de különö
sen 14 °C környezetében a leggyorsabb [7]. Ez 
utóbbi hőmérsékleten elsősorban csillagok kelet
keznek (lásd 5. ábra), így havazások alkalmával 
legtöbbször ilyen alakú kristályok figyelhetők 
meg.
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IV . A csapadék keletkezése vegyes halmazállapotú 
felhőkben

A vegyes halmazállapotú felhők közül először a 
télen előforduló réteges esőfelhőket tárgyaljuk. 
Ezekben a felhőkben ugyanis, tekintve a kis fel
áramlási sebességeket 10 cm ‘ sec-1) víztartal
mat (W 0,1 g • m~3) és felhővastagságot, viszony
lag egyszerűbb folyamatok játszódnak le. A vegyes 
halmazállapotú rétegfelhőkben kezdetben jégkris
tályok alkotják a csapadékelemeket, mivel a jégre 
vonatkoztatott telítettségi gőznyomás kisebb a 
folyékony víz feletti egyensúlyi gőznyomásnál. 
Ennek megfelelően a jégkristályok depozícióval 
való növekedése a felhőben viszonylag gyors. Ez 
azt eredményezi, hogy a vízgőzt környezetükből 
elvonják, ezért a közeli túlhűlt vízcseppek páro
logni kezdenek. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a kristályok a cseppek rovására növekedtek 
meg (Wegener —Bergeron-féle folyamat [4, 5, 7]). 
Különösen hatékony ez a folyamat, ha a felhő hő
mérséklete eléri a kb. —14 °C-ot. A kristályok 
tömegének időegységre eső növekedése a követ
kező formulával jellemezhető [7]:

—  =  4tt CD Aq, (3)
dt

ahol C a kristály-formától függő állandó (gömb 
esetén C — r), D a vízgőz légköri diffúziós együtt
hatója, A q sí kristály felszíne feletti és a környezeti 
telítettségi gőzsűrűség különbsége. A tömegnöve
kedés miatt a kristályok esési sebessége egyre 
nagyobb lesz, így egy idő múlva kihullnak a felhő
ből. Amennyiben a talajon is negatív a hőmérsék
let, ez a folyamat havazást eredményez. Ellen
kező esetben viszont a kristályok a 0 °C-os izoter
mán átjutva elolvadnak és a talajon a csapadékot 
eső formájában észleljük. A mesterséges esőkeltési 
kísérletek végeredményben ezt a folyamatot igye
keznek szimulálni. Feltételezik ugyanis, hogy 
adott túlhűlt felhőből azért nem hullik csapadék, 
mivel a felhőben levő jégkristályok koncentrá
ciója kicsi. Ezért a felhőbe olyan anyagokat ju tta t
nak (száraz-jég, ezüst-jodid), amelyek egyes túl
hűlt cseppekből jégkristályokat hoznak létre. 
A kísérletek eredményéül ily módon sikerült némi 
csapadéktöbbletet (10 — 15%) elérni. Végezetül 
ezekkel az esőfelhőkkel kapcsolatban megjegyez
zük, hogy a hulló jégkristályok egymással, illetve 
a túlhűlt cseppekkel való egyesülése viszony
lag elhanyagolható szerepet játszik a kis kristály
koncentráció, illetve víztartalom miatt.

Egy-két évtizede azt gondolták, hogy a közepes 
és magas szélességeken a csapadékkeletkezés alap
vető oka a jégfázis megjelenése. A nagy apparátus
sal (radarok, műszeres repülőgépek, korszerű labo
ratóriumok stb.) folyó legújabb kutatások azon
ban kimutatták [7], hogy nyári gomolyos eső
felhőkben a jégrészecskék megjelenése általában 
nem oka, hanem következménye a csapadékképző
désnek. A nagy feláramlási sebességű ( > Í  m •
• sec-1) és víztartalmú ( >  1 g • m~3) felhőkben a

cseppek egymással való egyesülése gyorsan végbe
megy. A keletkezett nagyobb cseppek már viszony
lag magas hőmérsékleten megfagynak (—5, —10 
°C). Ezek a megfagyott cseppek azonban nem gőz- 
depozícióval, hanem elsősorban a túlhűlt vízcsep
pek el való egyesüléssel növekednek, ezért ezekben 
a felhőkben szabálytalan alakú, esetleg gömbalakú 
jégszemek keletkeznek.

A repülőgépes mérések azt is kimutatták, hogy a 
felhőkben levő jégszemek koncentrációja sokkal na
gyobb, mint a jég-magvak száma (rétegfelhők és 
alacsonyabb hőmérsékletek esetén az eltérés jóval 
kisebb), ami arra mutat, hogy a jégrészecskék 
keletkezését nemcsak ezek a magvak okozzák. 
Jelenlegi elképzeléseink szerint az első nagyobb 
cseppek megfagyását valóban jég-magvak idézik 
elő (elsődleges jégképződés), míg a további fagyás 
ún. másodlagos jégképző folyamatok miatt megy 
végbe. A másodlagos jégképződés pontos okának 
kiderítése ma a felhőfizika egyik legfontosabb 
problémája. Két feltevés látszik elfogadhatónak. 
Az egyik szerint a másodlagos jégképződést az első 
nagyobb cseppek megfagyásakor keletkezett jég- 
szilánkocskák okozzák. A másik elképzelés a jelen
séget a felhő magasabban levő, alacsony hőmérsék
letű rétegeiből lehulló jégkristályok hatásával 
magyarázza.

Mint látjuk, gomolyos esőfelhőkben a csapadék
képződés alapvető oka a részecskék egyesülése. 
Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy ilyen típusú 
felhőkben a jégképző anyagokkal végzett mestersé
ges esőkeltési kísérletek lényegében nem vezettek 
eredményre.

A nyári gomolyos esőfelhőkkel kapcsolatban kü
lön kell néhány szót szólnunk a jégeső keletkezésé
ről. Jégesőről, mint ismeretes, akkor beszélünk, 
ha a felhőben keletkezett jégszemek olvadás nél
kül érik el a talajt. Ezek mérete általában centi- 
méteres nagyságrendű (a felhő-mikrofizikai folya
matok léptékének felső határa). Az előbbiekben lát
tuk, hogy nyári esőfelhőkben mindig keletkeznek 
jégszemek. Feltételezhető ezért, hogy a talajon 
csak akkor észlelünk jégesőt, amikor a felhő egyes 
rétegeiben olyan feltételek uralkodnak, melyek 
elősegítik, hogy a viszonylag gyér koncentrációban 
keletkező ím. jégeső-csírák megfelelő nagyságúra 
növekedjenek. A nagy jégszemek nehezebben ol
vadnak el a légkör pozitív hőmérsékletű rétegében 
való áthullás közben. A folymatot így a 0 °C-os 
izoterma magassága is alapvetően befolyásolja.

Szovjet vizsgálatok alapján a jégeső keletkezését 
a következő módon magyarázhatjuk [10]. A radar
ral végzett mérések kimutatták, hogy a vertikális 
feláramlási sebességnek a a felhő közepetáján 
maximuma van. A legintenzívebb részecskenöve
kedés a maximális feláramlási sebesség szintje felett 
megy végbe, ahol az emelkedő vízcseppek a fel
áramlás lelassulása miatt összegyűlnek és egyesü
léssel mindaddig növekednek, amíg esési sebessé
gük nagyobb nem lesz, mint a feláramlási sebesség. 
A felhő ezen zónáiban a víztartalom elérheti a 
20 g • m~3-os értéket, így a koagulációs növekedés 
rendkívül meggyorsul. A hőmérséklettől függően
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egyes nagyobb cseppek megfagynak és ezek alkot
ják a jégeső csíráit. Jégeső általában akkor kelet
kezik, ha a maximális feláramlási sebesség na
gyobb, mint 10 rn • sec- 1 .

A jégkárok elleni sikeres védekezés ezek ismere
tében úgy törénik [10], hogy a radarral bemért 
nagyvíztartalmú veszélyes felhőzónákba lövedé
kekkel, vagy rakétákkal jégképző anyagokat 
(ezüst-jodid, ólom-jodid) juttatnak, melyek a jég
eső-csírák számát mesterségesen megnövelik. így 
több, de jóval kisebb jégszem keletkezik, amelyek el
olvadása a légkör alsó rétegeiben sokkal valószí
nűbb. A további kutatások arra irányulnak, hogy 
a fenti meglehetősen sematikus jégeső-képződési 
modellt pontosabbá tegyék és figyelembe vegyenek 
egyéb, reálisan ható tényezőket is.

A felhőfizikai kutatások e rövid összefoglalóját a 
következő gondolatokkal zárjuk. A felhőfizikai 
vizsgálatok lényegében a harmincas években kez
dődtek és a negyvenes évek végére lehetővé tették 
a felhők jégképző anyagokkal történő mesterséges 
módosításának kidolgozását. Ez a gyakorlati ered
mény nagymértékben megnövelte az alapkutatá
sok intenzitását, így az utóbbi két évtizedben a 
felhőfizika a légkörifizikai kutatások egyik legfon
tosabb területévé vált. A korszerű berendezések
kel folyó felhőfizikai vizsgálatok tovább mélyítet-

A HOLD „GEOFIZIKÁJA”
A kis sűrűségű, titokzatos felszíni képződményeket 
mutató Hold kialakulása és belsejének mibenléte 
régóta kiindulópontja különféle spekulációknak. 
Most a fizikai adatok sok vitát eldöntenek.

Hogyan alakult ki a Hold és mi játszódott le a 
belsejében? 1965-ig, amíg nem érkeztek mestersé
ges égitestek a Holdra, alig lehetett mást tenni, 
mint spekulálni ilyenfajta kérdéseken. De most a 
nehezen szerzett adatok sok vitát eldöntenek a 
Hold „geofizikáját” illetően. Azt tudjuk például, 
hogy a Hold sokkal merevebb a Földnél, mégis 
kisebb sűrűségű; valószínűleg sosem volt megol
vadva, és nagyobb felszíni képződményei csaknem 
biztosan azoknak az ütközéseknek eredményei, 
amelyek még jóval előbb játszódtak le, mielőtt a 
Föld geológiai története megkezdődött. Múlt évben 
felfedezték a masconokat,* ezeket az órási, igen sűrű 
anyagtömegeket, melyek mindig egy-egy tengerben 
összpontosulnak. Ez sokminden ellentmondásra 
fényt vet, és így korlátot szab a Hold keletkezésére 
vonatkozó elméleteknek is.

Egyre több a bizonyíték arra nézve, hogy a Hold 
belseje rendkívül merev és valószínűleg mindig is

Harold 0 . Urey a kozmikus kémia professzora Cali
fornia állam San Diego-i egyetemének Revelle College- 
ában, La Jolla-ban. Gordon J . F. MacDonald professzor 
kutatási és oktatási rektoi’helyettes California állam 
Santa Barbara-i egyetemén. E cikk az Apollo 11 útja előtt 
jelent meg, a Science Journal 1969. májusi számában. 
Fordította: Barlai Katalin.

* mass concentration

ték a felhő- és csapadékkeletkezésre vonatkozó 
ismereteinket, melyek elengedhetetlenül szüksége
sek a jövő mesterséges időjárásmódosító kísérletei
nek megtervezéséhez.
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ilyen volt. Pályamenti mozgásából és egyéb ada
tokból számolt tehetetlenségi nyomatéka szerint 
szabálytalan alakú: a Föld felé mutató sugara leg
alább egy kilométerrel hosszabb a poláris tengely 
mentén mért sugárnál, és az ezekre merőleges 
sugár hossza e két adat közé esik. Ez annyit jelent, 
hogy ha a Hold sűrűsége csak a felszíntől mért 
távolság függvénye, akkor a középpontjában jelen
tős feszültségnek kell lennie a poláris irány és a 
Föld felé mutató irány között.

Valóban, a Lunar Orbilerek segítségével újabban 
kimért gravitációs tér arra utal, hogy minden mély
ségben feszültségkülönbségek állnak fenn. Az a 
tény, hogy egy olyan hatalmas test mint a Hold, 
egyetlen kilométeres alakváltoztatással nem egyen
lítette ki ezeket a feszültségeket, arra mutat, hogy 
belsejében számottevő erők hatnak mostani sza
bálytalan alakjának kialakulása óta; közben tehát 
a Hold teljes megolvadása nem következhetett be.

A Hold szabálytalan alakjára vonatkozó másik 
magyarázat úgy szól, hogy a sűrűség esetleg a tér
szögtől és a felülettől való távolságtól egyaránt 
függ. Ebben az esetben a Hold középpontjában 
egyáltalán nincs feszültség, a legnagyobb értéket a 
pólusoknál veszi fel és a legkisebb a Föld irányá
ban, ahogy ezt M. C. Urey, W. M. Elsässer és M. 
G. Rochester 1959-ben kimutatták. A nem egyen
letes sűrűségeloszlás fennmaradásához, vagyis hogy 
a kevésbé sűrű anyag és a sűrűbb anyagrészek ne 
keveredjenek, sokkal kisebb erő szükséges, mint 
ahhoz, hogy a Hold a középpontjában uralkodó 
feszültség ellenére megtartsa szabálytalan alakját.
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E nem egyenletes sűrűségeloszlás sem állhatna 
fenn, ha a Hold valaha teljes egészében olvadt 
állapotban lett volna. A Hold merev volta mellett 
szóló további bizonyítékot szolgáltatnak az igen 
nagy felszíni magasságkülönbségek is, amelyeket a 
Hold pereménél, csillagfedések tanulmányozása 
során mutattak ki. 10 km-es szint különbségeket is 
megfigyeltek. Például a keleti peremen levő d’Alem
bert hegység és a Mare Orientale magasságkülönb
sége 9,7 km, bár távolságuk csupán 500 km. Tart
suk szem előtt, hogy vízzel telt óceánok és kis 
sűrűségű hegységgyökerek nincsenek a Holdon, 
amelyek a Földön segítenek a nagy magasságkü
lönbségeket fenntartani. Ezeknek az irregularitá- 
soknak fennmaradása a Holdon arra vall, hogy a 
Hold külső része szilárdabb, mint a Földé.

A masconok felfedezése határozottan megerősí
tette azokat a feltevéseket, melyek szerint a Hold 
nagymértékben merev, és ezért belső hőmérséklete 
is kisebb mint a Földé. A tavaly felbocsátott 
Orbiter V, amely 48 km magasságban kering a 
holdfelszín fölött, néhány nagy pozitív gravitációs 
anomáliát mutatott ki a Hold látható felén. Ezek 
az öt tengeren helyezkednek el, továbbá még egy 
található a holdkorong közepén. Ezek a nagy 
gravitációjú területek azt sejttetik, hogy igen sűrű 
anyagtömegek helyezkednek el a felszín közelében 
ezeken a helyeken. Ezek az úgynevezett masconok 
50—200 km átmérőjűek, vastagságuk kb. 5 km és 
kb. 50 — 100 km mélységben helyezkednek el. 
Nagy sűrűségük ellenére nem süllyednek bele a 
Holdba hogy elérjék az izosztatikus egyensúlyt; ha 
így történt volna, nem lehetett volna felfedezni 
őket gravitációs vizsgálatok során.

Annak ellenére, hogy a Hold merevebb anyagú és 
hidegebb a Földnél, sűrűsége kisebb, elvileg azért, 
mert kevesebb vasat tartalmaz. George Darwin, 
próbálván számot adni a Hold kis átlagsűrűsé
géről, 1908-ban felvetette, hogy a Hold esetleg a 
Föld külső részéből — a vasban szegény köpeny
ből — keletkezhetett. Az egyik szerző (Urey) 
nézete szerint azonban a Hold sűrűsége közel 
megegyezik a „nem légnemű Nap-anyag” sűrűségé
vel. A Hold átlagos sűrűsége 3,35 g/cm3, a nem lég
nemű Nap-anyagé pedig 3,317 g/cm3 volna, a 
kondrit-meteoritoké — ezek összetétele a Földéhez 
hasonló — 3,574 g/cm3 a kis vastartalmúak, és 
3,761 g/cm3 a nagy vastartalmúak esetén. Mindez 
azt mutatja, hogy a Hold jóval kevesebb mint 10 
súlyszázalék vasat tartalmaz és hogy a Hold átla
gos sűrűsége előállítható 0,15 arányú kondrit/Nap- 
anyag keverékéből. Ez lehet pl. 90 km vastag földi 
típusú anyagréteg egy középponti, „Nap-anyagú” 
test köré helyezve.

Egyéb lehetséges okok is felvetődtek a Hold kis 
sűrűségének magyarázatára, ezek víz vagy grafit 
jelenlétét tételezik fel; 2 — 3 százalékos víztartalom 
a vasban gazdag meteorit-szikla sűrűségét a Hold 
sűrűségére csökkentené, ha a Hold belső hőmér
sékletét 800 °C-nak vesszük, ami nem látszik lehe
tetlennek. Nehéz dolog azonban egy ilyen nagy 
víztartalmú Hold keletkezéséről számot adni. Más
részről 7 — 11 százalék grafit, vagy ennél kevesebb

széntartalmú vegyület a kondritikus anyag sűrű
ségét a Hold sűrűségére tudná csökkenteni. 1959- 
ben A. E. Ringivood felvetette, hogy a Föld nagy 
sűrűsége úgy jött létre, hogy a vas- és szilícium- 
oxidokat a szén redukálta a Föld közepében ural
kodó nagy nyomáson és hőmérsékleten. A Holdon 
a szén nem redukálta hasonló módon a vasat az 
alacsony hőmérséklet miatt, és esetleg ez lehet a 
kis sűrűség oka. Valójában a Hold belsejének hő
mérséklete valószínűleg elég magas ahhoz, hogy 
ilyen reakciók végbemenjenek, mindamellett nem 
zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy nagy 
mennyiségű grafit felelős a Hold kis sűrűségéért.

A Hold hőháztartása fontos tényező a fejlődésé
ben és megoldást kínál pl. a felszíni jelenségek ter
mészetének megértésére. Az a kérdés, hogy teljes 
egészében hideg és szilárd-e ma a Hold. Az első 
próbálkozás a Hold termikus történetének kiszá
molására üregtől származik 1951-ből. Ez és az ezt 
követő korai számítások igen közelítő jellegűek, 
mert alapvető adatok, mint pl. a Naprendszer kora 
és az alapvető radioaktív elemek koncentrációja 
igen pontatlanul volt ismeretes és sok mennyiséget 
csak találgatni lehetett. E durva számítások több
nyire azt mutatják, hogy a Hold mélyében olva
dási folyamatok mennek végbe. Azonban a számí
tásokból az is kitűnik, hogy ha a Hold eredetileg 
meg volt olvadva és azután fagyott meg, csaknem 
lehetetlenség, hogy egy nagy mértékben merev 
Hold jöjjön létre.

Újabban megkíséreltük a Hold belsejében a 
rádióaktív bomlás során keletkezett hőmérsékletet 
a hővezetőképességre és a Hold kémiai összetéte
lére vonatkozó jóval megbízhatóbb adatok alapján 
kiszámolni. A rádióaktív felmelegedésért elsősor
ban felelős elemek (kálium, tórium és uránium) 
relatív gyakoriságára vonatkozó adatokat olyan 
kétféle kondrit meteoritból vettük, amelyek leg
inkább hasonlítanak a Hold-anyag összetételére. 
Ha ezek a rádióaktív elemek egyenletesen oszlanak 
el a Holdban, az első adatsorozat eredményekép
pen a Hold belsejében teljes összeolvadás menne 
végbe 1710 °C hőmérsékleten, míg a második adat
sorozat eredményeképpen (olyan kondritok alap
ján, amelyek kevesebb K-40-et tartalmaznak) 
1254 °C hőmérséklet adódik, s ez nem vezet össze
olvadásra. Az újabb bizonyítékok azt mutatják, 
hogy a rádióaktivitás szintje lényegesen kisebb, 
mint eddig gondoltuk, ilyen módon a hőmérséklet 
valószínűleg még ennél is alacsonyabb.

Ha azonban a Hold teljes mértékben szilárd is 
napjainkban, felszínén lávaszerű anyag található, 
s ez azt mutatja, hogy valaha olvadás mehetett 
végbe akár a Hold belsejében, akár a felületén. B. 
B. Hapke 1968-ban végzett reflexiós és polarizációs 
optikai vizsgálatai bazaltszerű felszíni anyagra 
utalnak és az 1968-ban sima leszállást végző 
Surveyor űrhajóval végzett alfa-szórási kísérletek 
bazalt-anyagot mutattak a Maré Tranquillitatisban 
a Sinus Mediiben és a Tycho krátertől északra levő 
hegyekben.

A hegyeket és a tengerek sima területeit borító 
anyag hasonló volta arra mutat, hogy a Hold törté-
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netében volt egy kiterjedt olvadási periódus. Azon
ban a merev és viszonylag hideg Hold mellett 
szóló bizonyítékok erősen ellene mondanak annak, 
hogy nagy kiterjedésű lávafolyamok törtek 
volna fel a mélyből és így keletkezett volna a bazalt. 
Igen kétséges, hogy ha volt is olvadás a Holdon, 
az több száz kilométerre a felszín alatt ment volna 
végbe. Véleményünk szerint a Hold teljes egészé
ben alacsony hőmérsékleten alakult ki, s a felszíni 
felmelegedést nem rádióaktív hőképződés, hanem 
valami más folyamat idézte elő. A felmelegedést 
okozhatta pl. nagy hőmérsékletű gázatmoszféra, 
amely valaha körülvette a Holdat, intenzív nap
szél, vagy intenzív ütközésekből származó hőener
gia a Hold kialakulásának végső szakaszában.

Hogy mikor játszódott le a felületen ez az olva
dási epizód, ahhoz a Földön található ősrégi, ún. 
ensztatit akondrit meteoritok előfordulása adja 
meg a kulcsot. Ezek kb. 4500 millió évesek és szi
lárd, nagyrészt kristályos anyagból állnak, igen kis 
vastartalommal. Ez arra utal, hogy egy olyan lassú 
differenciálódási folymat során keletkeztek, amely 
eltérő attól, ami a Földön megy végbe. Ezek való
színűleg a Holdon végbement olvadási időszak 
eredményeként keletkeztek 4500 millió évvel eze
lőtt. E kérdésre később még visszatérünk.

A Hold valószínű termikus történetének szempont
jából nem lehetséges hogy a felszíni képződmények 
úgy keletkeztek, hogy a mélyből láva tört fel. 
Sokáig azt gondolták azonban, hogy e képződmé
nyek vulkáni erdetűek, míg 1873-ban R. A. Proctor 
fel nem vetette azt az elgondolást, hogy a kráterek 
a Hold felszínével való meteorit ütközések során 
alakultak ki. Ez a magyarázat mind a kráterek 
mind pedig a tengerek keletkezését illetően jól 
egyezik a bizonyítékok nagy részével, de a vita 
a kétféle álláspont követői között még tart.

A kráterek nagyrésze kör alakú, és magas falak 
veszik körül őket. Átmérőjük a centiméteres méret
től a nagy Clavius kráter 236 km-es átmérőjéig 
változik, és a nagy kráterek közül sokban talál
ható egy központi hegycsúcs. A kráterek általában 
szélesek és sekélyek, a peremek és központi csúcsok 
lejtője meglehetősen enyhe. Sok kráter belsejét 
részben valami finom szürke anyag tölti ki.

A legkisebb kráterek — néhány km átmérőig —■ 
hasonlók a földi meteorit kráterekhez és csaknem 
biztosan meteoritikus eredetűek. Található a Föl
dön néhány olyan meteoritkráter is, amelyek át
mérője összemérhető a közepes holdbéli kráterek
kel is, ilyen pl. Afrikában a 40 km átmérőjű 
Vredefort Dome, az európai Ries Kessel kráter 24 
km-es átmérővel és öt, 16 km-nél nagyobb átmé
rőjű kráter Kanadában. A kisebb holdkráterek 
közül néhány hasadékok mentén helyezkedik el, és 
ezek, néhány másik kráterrel egyetemben, bizo
nyára a Hold belsejében végbement folyamatok 
termékei. Bár lehetséges, hogy egyes kráterek gáz 
és törmelék erőteljes robbanásából keletkeztek s 
ilyen módon a földi kráterekhez hasonló képet 
nyújtanak, a Holdon mégsem találunk másfajta 
vulkáni képződményeket, amilyeneket pl. a Föl
dön láthatunk annak ellenére, hogy ott az erózió

hiánya miatt több tipikus vulkán fennmaradhatott 
volna.

Ahogy arra 1893-ban G. K. Gilbert rámutatott, a 
kráterek többé-kevésbé véletlenszerű eloszlásúak 
a Hold felületén és ezt a tényt legjobban az ütkö
zési hipotézis magyarázza. Találunk néhány nagy 
krátert, melyek közelítőleg egy vonalban helyez
kednek el észak—déli irányban, nem messze aHold- 
tányér középpontjától, azonban ezeknek látszólag 
rendezett eloszlása valószínűleg véletlen esemény. 
A rendezett elhelyezkedés, amely néhol mégis elő
fordul, kis számú objektumból álló rajok műve 
lehet, vagypedig kráterek bizonyos tengerekké 
alakultak át, a felszínen levő vagy felszín alatti 
vizek hatására.

A nagy kráterek közül sokban előforduló köz
ponti hegycsúcsot a vulkánikus elmélet hívei úgy 
emlegetik, mint a vulkáni tevékenység bizonyíté
kát, azonban ezek az ütköző tárgy vagy a hold
felszín visszalökődéséből is keletkezhettek. A lo
kális olvadások is okozhattak időszakos vulkáni 
tevékenységet. A hegycsúcsokon található kráterek 
esetleg kis objektumokkal való sorozatos ütközések 
eredményei lehetnek, vagy egy nagy ütközés — 
esetleg egy időszakos tűzhányó — elhúzódó hatása.

A tengerek eredete nyilvánvaló összefüggésben 
van az alattuk elhelyezkedő masconokkal. A mas- 
conok létére ésszerű magyarázat az, hogy nagy 
sűrűségű, hatalmas anyagtömegek, melyek való
színűleg nagy arányban tartalmaztak nikkelt és 
vasat, a holdfelszínbe ütköztek, a felszín alatt 
szétlapultak, és ott maradtak továbbra is. A hold
korong középpontjában levő mascon valószínűleg 
ugyancsak egy ütközéses tenger volt, és az egymás 
után következő ütközések törmelékei befedték.

A legnagyobb méretű „ütközéses tenger”, amely
nek legnagyobb a pozitív gravitációs anomáliája, 
a Maré Imbrium. P. M. Müllernek és W. L. Sjogren- 
nek (Cal. Tech. Jet Propulsion Laboratory), a

l.ábra. A Mare Imbrium. a legnagyobb „ütközéses” tenger. 
Valószínűleg egyetlen, nagy sűrűségű objektum hozta 
létre, amely kis szögben csapódott be a Hold felszínébe, 
kivájta a Sinus Iridumot és a sima középponti terület 
alatt ellapult. Az ütközés következtében szétfröcskölő 
anyag hozhatta létre a sugarasan elhelyezkedő hegyvonu
latokat. Ennek során a kialakuló hullámmozgás kisimí
totta az ott levő krátereket aztán megtört a környező 
hegyek „partvonalán” és létrehozta az Alpesi Völgy nevű 

repedést.
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masconok felfedezőinek számításait felhasználva, 
becslésünk szerint a Maré Imbrium alatti mascon 
tömege kb. 5,2 • 1018 kg. Ha az ütköző objektum 
eredetileg gömb alakú volt, sugarának 60 km-nyi- 
nek vagy még nagyobbnak kellett lennie. Érdemes 
a Maré Imbriumot részletesen szemügyre venni, 
mert szerkezete félreérthetetlen bizonyítékot szol
gáltat keletkezésére és a többi tengerekére is.

Ez a tenger majdnem kör alakú és körvonalát 
csaknem mindenütt hegyvonulatok meredek lejtői 
rajzolják ki. Belsejében egy jóval kisebb, hegycsú
csokból álló gyűrű található, közel a Sinus Iridum 
nevű öbölhöz, és e gyűrűből sugár irányban hegy
vonulatok indulnak ki. Ezt az egész alakulatot 
valószínűleg egyetlen becsapódó objektum hozta 
létre, amely kis szögben közeledett, ki vájta a Sinus 
Iridumot és a hegycsúcsok határolta belső körben 
mély lyukat fúrt. Az ütközés valószínűleg hullám
szerű mozgást keltett köröskörül e területen. Az 
ütköző test és a Hold anyagából bizonyos mennyi
ségű legyező alakban szétfröcskölt; ezek a sugár 
irányú hegy vonulatok, közülük egyesek 1500— 
2000 km-re is terjednek az ütközés helyétől. Végül 
a hullám megtört a „part vonalán”, vagyis a 
hegyek külső koszorúján, szétrombolva az ezt meg
előzően ott található krátereket. A külső gyűrű 
által határolt területen levő kráterek tehát mind a 
tenger kialakulása utánról valók. A határt képező 
hegy vonulatok nagy sziklás anyagtömegeinek jó 
része és a többi hegygerincek is feltehetőleg az 
ütközés eredményeként dobódtak jelenlegi helyze
tükbe, és ezért nincs kis sűrűségű gyökerük, mint 
a földi hegyeknek. E hegyekbe esetleg a nik
kel— vas lövedékek barázdálták be a vájatokat, 
bár sokkal valószínűbb, hogy a szembetűnő Alpine 
Valley egy törés, amelyet a tenger határát kiala
kító hullám hozott létre.

Ahhoz, hogy mindezeket a hatásokat létrehoz
hassa és mégis a tenger területén belül maradjon, 
a becsapódó objektumnak kb. 5—6 km/sec-nél ki
sebb sebességgel kellett elérnie a Hold felszínét. Ha 
ez az objektum nem a Hold kísérője volt, akkor kö
zelítőleg hiperbola-pályán kellett mozognia és kis 
szög alatt, kissé gyorsabban közelednie, mint a szö
kési sebesség; mintegy 2,4—5 km/sec-mal. Sokkal 
nagyobb sebességgel ugyanis elszáguldott volna a 
Hold mellett.

A többi kör alakú tenger — Maré Serenitatis, 
Crisium, Nectaris és Humorúm — valószínűleg 
hasonló ütközések hatására keletkezett, bár úgy 
tűnik, hogy az ütköző objektumok itt közel függő
legesen estek le, mivel a tengerek szerkezete sok
kal szimmetrikusabb, mint a Maré Imbriumé. Az 
„elárasztott” tengerek, mint pl. a Maré Fecundita- 
tis, Tranquillitatis, Oceanus Procellarum és Nubium 
és a többi sima területek, mint pl. az öblök és a 
nem üres kráterek, valószínűleg másodlagos hatá
sok alatt keletkeztek. Ilyen hatás lehet pl., hogy 
az ütközéses tengerekről finom eloszlású anyag 
szóródott szét, esetleg úgy, hogy időszakos légkör 
szállította, és igen valószínű, hogy az időszakosan a 
felszínen található víz is. A Hold túlsó felén nincse
nek olyan nagy kiterjedésű és új tengerek, mint a

látható félgömbjén. Bár e különbség magyaráza
tára többféle elgondolást hoztak fel — ilyen pl. a 
Föld fókuszáló hatása — oka esetleg puszta vélet
len is lehet. Való jában lehetnek ott tengerek, melye
ket több kisebb kráter fed be. Müller és Sjogren 
rámutattak, hogy a Hold túlsó felén a Maré Tran
quillitatis méretének nagyságrendjébe eső tengert 
lehet felfedezni a Lunar Orbiterekkel készült fény
képeken.

Tehát úgy tűnik, hogy mind a tengerek, mind 
pedig a kráterek a holdfelszínbe ütköző objektu
mok hatására keletkeztek. Valóban, bizonyíték 
van arra, hogy ezek viszonylag rövid idő alatt 
intenzív bombázások során alakultak ki. Ennek a 
Eöld—Hold-rendszer történetének korai szakaszá
ban kellett történnie, mivel a Földön a legrégibb 
üledékes kőzetek, melyek kora 3000 és 3500 millió 
év között van, semmi jelét nem mutatják ilyen 
intenzív bombázásnak. Pedig a Földet intenzívebi) 
bombázásnak kellett volna érnie, mint  a Holdat, 
ha hasonló pályán mozognak a Nap körül, mivel a 
Föld gravitációs tere nagyobb a Holdénál. Az ér
vek, amelyek azt a nézetet támogatják, hogy a 
tengerek ütközés során ebben az időben alakultak 
ki, nem annyira határozottak, mint a kráterek 
keletkezésére vonatkozók, de számos kráter indo
koltan „post mare”, a tenger kialakulása utáni 
képződménynek tekinthető. Ezért igen valószínű, 
hogy a tengereket előidéző ütközések az általános 
bombázási folyamat során mentek végbe és ez a 
Föld és Hold kialakulásának végső szakaszában 
történt, több mint 3500 millió évvel ezelőtt.

N

2. ábra. A masconok (mass concentration) hatalmas, igen 
sűrű anyagtömegek, amelyek az öt, nagyjából kör alakú 
tenger alatt helyezkednek el. Létüket a gravitációs vizs
gálatok során talált nagy, pozitív gravitációs anomáliák 
fedték fel e területeken, továbbá a holdkorong közép
pontjában. Valaha itt is tenger lehetett amelyet a soroza
tos ütközések törmelékei befedtek. Felfedezésüknek igen 
nagy hordereje van a Hold fejlődésével és fizikai állapo

tával foglalkozó elméletek szempontjából.
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A Hold sima területei esetleg úgy keletkezhettek, 
hogy az intenzív ütközések során felszíne megol
vadt. Az erre irányuló egyéb magyarázatok maguk
ban foglalják T. Gold 1955-ből származó feltevését, 
amely szerint könnyű és nagy energiájú részecskék 
áradata öntötte el a holdfelszínt. E „mozgó por” 
elmélet azonban önmagában nem tud számot adni 
a sima területekről, mert a por betemette volna azt 
a sok repedést, krátert és hegy vonulatot is, amely a 
sima területeken található. Urey 1956-ban felve
tette, hogy megolvadt szilikátokat, továbbá port 
és homokszerű anyagokat egy időszakosan létező 
légkör nagy távolságokra is elvitt, miközben bizo
nyos képződmények változatlanul maradtak.

Másik lehetőség az, hogy a sima területeket fel
színi vizek alakították ki. A Holdról készült fel
vételek — mind azok, amelyeket az űrprogramok 
keretében nyertek, mind pedig amelyek földi táv
csövekkel készültek — arra utalnak, hogy valaha 
volt víz a Holdon. Különösen a kanyargó vájatokat 
kellett folyadéknak létrehoznia és a víz az egyet
len, természettől folyékony anyag, amely messzire, 
olyan akár 250 km-es távolságokra is el tud folyni, 
amilyenekről itt szó van. Ügy tűnik, hogy ez a víz 
most a Hold felszíne alatt található, megfagyott 
állapotban.

A masconok jelenléte a tengerek alatt kizárja 
azt a lehetőséget, hogy a sima területeket lávafolya
mok hozták volna létre. Lávafolyamok a Földön 
okozhatnak időszakos gravitációs anomáliát, de 
csakis úgy, hogy hegységnyi mennyiségű vulkáni
kus anyag képződik. Ez megtörténhet akkor, ha a 
láva a felszín fölé emelkedik, sűrűsége a megszilár
dulás során megnő és azután a többi még folyé
kony, kisebb sűrűségű anyag elfedi. Ha azonban a 
vulkáni tevékenység megszűnik, a lávatömeg foko
zatosan leülepszik és a pozitív gravitációs anomá
lia eltűnik. Ezzel szemben a Holdon a masconok- 
hoz kötődő pozitív gravitációs anomáliának azóta 
kell fennállnia, mióta a tengerek kialakultak, tehát 
legalább 3500 millió év óta.

Továbbá a masconok nincsenek izosztatikus 
egyensúlyban; a Hold anyagának merev volta 
tartja meg őket helyükön, ahelyett, hogy egy olyan 
szintig süllyednének a Holdba, ahol velük azonos a 
sűrűség. Ha mégis lávakitörés fordulna elő, a szik
láknak el kellene süllyedniük kiszorítva a folyadé
kot. Úgy tűnik tehát, hogy azokon a nagy terüle
teken, ahol nem alakult ki izosztatikus egyensúly, 
nem lehetett lávakitörés.

Ha azonban a Holdon nem voltak nagy kiter
jedésű lávaömlések, számot kell adnunk azokról a 
területeiről, melyek összetétele hasonló a bazalté
hoz, mivel a Földön bazaltot csak lávaömlésekben 
találunk. Bazaltszerű anyag a Holdon nem csak a 
tengerekben fordul elő, hanem a Tycho krátertől 
északra fekvő felvidéken, egy olyan területen is, 
amely nagymértékben fel van szaggatva kráterek
kel. Ezek a kráterek a Föld—Hold-rendszer törté
netének korai szakaszában kellett hogy létrejöjje
nek, az intenzív bombázás idején, de a bazalt
szerű anyag ezt megelőzően kellett hogy kialakul
jon. Valószínűnek látszik tehát, hogy a holdbéli

hegyvidékeken valami, a lávaképződéstől eltérő 
folyamat eredményeként ilyen anyag keletkezett 
és ez a folyamat lehet okozója a tengerekben talál
ható bazalt kialakulásának is.

E folyamat mechanizmusát jól össze lehet kap
csolni a már az előzőkben említett ensztatit 
akondrit meteoritok keletkezésével. Ezek csaknem 
teljesen tiszta magnéziummetaszilikátból állnak. 
Ügy tűnik, hogy ennek az anyagnak az előállításá
hoz a vasat csaknem teljesen ki kell vonni az eredeti 
anyagból, gravitációs térben való olvasztási és 
redukciós folyamat során, és a fennmaradó folyé
kony szilikátokat még egy frakcionált folyamat
nak, valószínűleg szakaszos kristályosodásnak kell 
alávetni. Ennek során a vasmentes szilikátok két 
frakcióra oszlottak, az egyik az ensztatit akondrit 
anyag, a másik pedig bazalthoz hasonló, vasmen
tes, de kalcium, kálium, nátrium, alumínium és 
szilícium tartalma tetemes, magnéziumtartalma 
csökkent. A bazaltszerű anyag sűrűsége kisebb 
mint a másik frakcióé, olvadáspontja alacsonyabb, 
így ez a megolvadt szilikátok felszínén kezd kristá
lyosodni a frakcionált kristályosodás folyamán, 
amely valószínűleg a differenciálódás oka.

Mivel az akondritok kb. 4500 millió évesek, a 
Naprendszer kialakulásának kezdetén igen gyorsan 
végbe kellett mennie egy ilyen folyamatnak. Mivel 
a Hold felülete legalább 3500 millió éves, és esetleg 
4500 millió éves is lehet, a folyamat, amely az 
akondrit meteorokat létrehozta, valószínűleg 
lejátszódhatott a Holdon. Az akondritok újra- 
kristályosodása néhány millió évig is eltarthatott 
és ez megmagyarázná azt a tényt, hogy a Hold 
felszínén találhatunk bazaltszerű anyagot láva
ömlés nélkül is. Viszont a Holdon lejátszódó folya
matok hasonlók lehettek más égitesteken végbe
menő folyamatokhoz, ahonnan a meteoritok érkez
tek.

Ha a Holdon levő bazaltszerű anyag az előzők
ben vázolt folyamat során keletkezett, ebben benne 
foglaltatik az a feltevés, hogy a Hold fokozatosan 
épült fel olyan körülmények között, hogy belseje 
hideg maradt. Például egy gázgömb középpontját 
képezhette, vagy szilárd részekből hosszú időn át 
akkumulálódhatott. Mikorra a Hold kialakult, a 
felszíne felmelegedett. Ez történhetett igen nagy 
nyomású gázok, intenzív bombázás, vagy az igen 
nagy hőmérsékletű Nap hatására. Felületét igen 
hosszú időre szigetelő légkör kellett hogy körül
vegye; ez alatt kialakult a bazaltréteg a felszínen 
és az alatta fekvő ultrabázisos réteg.

Legvalószínűbbnek azt gondoljuk, hogy ezt az 
állapotot követően a Hold elveszítette légkörét, 
felszíne lehűlt, és kb. 4500 millió évvel ez előtt a 
Föld kaptáció során befogta a Holdat. Ezen ese
ményekkel egyidőben rövid ideig a Föld kisebb 
kísérőinek intenzív bombázó hatása érte. E bom
bázás során keletkezhetett volna porfelhő a bazalt
anyagból, amely leszállt a tengerekre és sok krá
terre is. Az ütközések azonban meg is olvasztották 
a felszínt, létrehozva a bazaltos lávát. Ezt köve
tően a holdfelszínt, már viszonylag ritkán, üstökö
sök és meteorok bombázták.
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3. ábra. Az Apollo 8 űrhajósai készítették ezt a felvételt 
visszaútjukban a Föld felé, 1968 karácsonyán. Észak a 
képen alul van. A tengerek és kráterek nagy része való
színűleg rövid idő alatt intenzív bombázások hatására 
alakult ki, a Hold történetének kezdeti szakaszában.

A rendelkezésre álló bizonyítékok fényében szá
munkra az itt vázolt magyarázat tűnik a legvaló
színűbbnek a Hold keletkezésére és fejlődésére, 
bár sok egyéb elgondolás is felvetó'dött. Ezek közül 
az egyik legkorábbi George Darwintól származik. 
Ő feltételezte, hogy a Hold a Földből, árapály erők 
hatására szakadt ki. Elgondolása szerint árapály
rezonancia lépett föl és a dagályhullám mindaddig 
növekedett, míg a két test szét nem vált egymástól. 
Későbbi munkákból azonban kitűnik, hogy ez a 
folyamat fizikailag képtelenség. A hipotézisek má
sik csoportja a Föld és a Hold keletkezését mint 
egy kettős bolygóét képzeli el, de ha ez így volna, 
igen nehéz megmagyarázni a két égitest különböző 
összetételét. Azok az elméletek, amelyek a leg
frissebb kísérleti bizonyítékokat is tekintetbe 
veszik, a Holdnak Föld által való kaptációját téte
lezik fel, továbbá azt, hogy a Hold másutt már ki
alakult a nagyszámú hasonló méretű vagy kisebb 
égitesttel együtt, melyek a Nap közelében össze
álltak, létrehozva a Földszerű bolygókat. Vélet
lenül a Holdat a Föld befogta, vagypedig — Mac
Donald elképzelése szerint — a Föld kaptációval 
néhány proto-holdat fogott be és ezek egyesültek 
egyetlen holddá, anélkül hogy nagymértékű belső 
felmelegedés történt volna.

Amíg több adat és valódi, Holdról származó 
talajminta nem áll rendelkezésünkre, lehetetlenség 
ennél jobban a Hold történetébe hatolni. A követ
kező hónapok ezért rendkívüli izgalmakat ígérnek.

A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

KÖZÉPISKOLAI DEMONSTRÁCIÓS KÍSÉRLETEK 
MATEMATIKAI ELEMZÉSE

Wiedemann László 
Fővárosi Tanács Szakfelügyeleti 

és Továbbképzési Intézet

A sorra kerülő két kísérlet elemzése az elektromágneses 
indukcióval kapcsolatos. E jelenségek mélyebb értelme
zése a helyesebb tanítást teszi lehetővé.

I.
Elsőként tekintsünk valamely egyenáramú áramforrás

sal táplált áramkört, melyben izzólámpát és leemelhető 
záróvassal ellátott vasmagos indukciós tekercset kap
csoltunk sorba.

A K  kapcsoló zárása után ismert módon az izzó másod
percek múlva éri csak el teljes fényerejét. Ez a jelenség 
a tankönyvben zárási önindukció néven szerepel.

E kísérlet hasznosan továbbfejleszthető. Tartsuk most 
zárva a K  kapcsolót és emeljük le a vasmag felső részét. 
A leemelés tartama alatt az izzó — mely eddig rendes 
fényerővel világított — hirtelen felvillan, esetleg kiég. 
Miután eltávolítottuk a felső záróvasat — tehát be
fejeződött a leemelés —, az izzó ismét eredeti fényere
jével világít, vagyis a záróvas eltávolítása előtti fényes-

1. ábra

séggel. Ha viszont az előbbi záróvasat ráengedjük, 
vagy ráejtjük a vasmag alsó részére — tehát zárt vas
magot hozunk létre —, a művelet tartama alatt az izzó 
fénye teljesen elhalványodik, majd ismét visszanyeri 
eredeti fényét, ami tehát a kísérlet kezdetén volt.

E két jelenség kvalitatív magyarázatát a tanulók még 
megértik, és alkalmas az indukció jelenségének elmélyí
tésére. A kvantitatív elemzés már matematikai nehéz
ségeket támaszt számukra.

A jelenséget Lenz törvényével értelmezhetjük. A záró
vas leemelésekor az eddig tisztán vasból álló mágneses 
kör helyett olyan keletkezik, melyben az indukció 
vonalak részben vasban, részben — két helyen — leve
gőben haladnak. A mágneses Ohm törvény alapján 
— valójában a gerjesztési törvény szerint — a 0  fluxus 
csökken, minek következtében ennek csökkenését aka
dályozó indukált feszültség keletkezik. A lecsökkent 0  
értékét csak többletáram állíthatná helyre, ezért az in
dukált feszültség segíti a telepfeszültséget. Jelenleg így 
érvényesül Lenz törvénye. Megnövekedett áram folyik 
tehát a körben, természetesen csak a fluxusváltozás 
idején. A többletáram villantja fel az izzót. Ráejtéskor 
viszont a lecsökkent fluxus a kezdeti fluxus. A ráejtés 
befejeztéig folyton növekszik a fluxus, mivel tisztán 
vasat tartalmazó mágneses körré alakul a most levegőt 
is tartalmazó mágneses kör. A ráejtéskor fellépő fluxus
növekedés olyan indukált feszültséget hoz létre, mely 
a telepfeszültség ellen dolgozik, mivel az így létrejövő, 
az eredetinél kisebb áramerősség a fluxusnövekedést
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csökkentő hatású. Lenz törvénye most az áramerősség 
csökkenésében nyilvánul meg. Ennek következtében az 
izzó fénye gyengül. Mihelyt a ráejtés befejeződött, a 
fluxusváltozás is megszűnik, így az áramerősség is fel
veszi eredeti értékét, ami egyenlő a zárt vasmagos 
tekercsen átfolyóval, vagy a már záróvas nélküli tekercsen 
átfolyó áramerősséggel.

A kvantitatív elemzés mélyebbre mutat. Például 
nem választható szét a fluxusváltozás és az áramerősség
változás ily módon: a légrés megnövelésével — vagy 
egyáltalán annak létrehozásával — lecsökken a 0  fluxus, 
minek következtében az önindukciós feszültség többlet
áramot indít. Valójában a pillanatnyi áramerősség és a 
légrés szélessége egyszerre szabja meg a pillanatnyi 
fluxus értékét. Mindezt egyszerűen láthatjuk, ha mate
matikailag vizsgáljuk a jelenséget.

Legyen a kör összes ohmos ellenállása R. Az izzó ellen
állását izzó állapotban számítjuk és ekkor állandónak 
tekintjük. Legyen a telepfeszültség konstans U, a tekercs 
menetszáma n, 0> a mágneses körben levő pillanatnyi 
fluxus, i  a pillanatnyi áramerősség, A  a vasmag kereszt- 
metszete, l a zárt vasmag középvonalának hossza, 
ft0 és fi  az abszolút permeabilitás és a vas permeabilitása. 
Feltesszük, hogy a záróvasat állandó sebességgel emeljük 
le, vagy helyezzük rá az alsó vasmagra. Legyen ez a 
sebesség v. Ekkor t idő múlva a légrés vastagsága: 
x — v ■ t. (Ha két légrés keletkezett; x =  2vt.) Ajánlható 
numerikus értékek: U =  4,5 volt, l =  36 cm, r : 3,5 V; 
3w-os izzó ellenállása, L: Tanért gyártmányú, 1200 mene
tes tekercs önindukciós együtthatója.

Feladatul tűzzük ki az i(t) áramerősség-idő függvény 
meghatározását, ha az időt a leemelés, vagy ráengedés 
kezdetétől számítjuk. A jelenség rövid idő alatt zajlik 
le; néhány tized másodperc. A számítás végén közelítés
sel élünk, mely lehetővé teszi, hogy zárt kifejezés for
májában adjuk meg az i(t) függvényt. E közelítés kis t 
időkre egyre pontosabb.

Írjuk fel az áramkörre a Kirchhoff-féle huroktörvényt:

Jelölések:
Rl

fin A  a’ fi0nA 

n@ +  (a +  ßt)0 =  U.

A megfelelő homogén egyenlet:
n0  +  (a +  ßt)0 =  0. 

Ennek megoldása:

+  £«■)].

Rv
=  ß-

Ezekkel:
(3)

(3a)

(4)

A (3) inhomogén egyenletet a konstansok variációjával 
oldjuk meg (4) alapján. A megoldás:

0 = ^ exp [- (JL í +  É ía)]

t
[ j e x p g z + l ^ d z  +  A']

(5)

ahol K  tetszőleges állandó. Fejezzük ki az (1) egyenlet
ből az áramerősséget:

. _ ü  — n 0
R

majd az (5) fluxust behelyettesítve kapjuk, hogy

‘ - Í G + 4 . I
( 6)

j exp(_Jz + l z2) *  +  * ] .

ahol
ÍR -  ü  +  U1 =  0

Uí =  n
<10 
dt ’

( 1 )

vagyis a fluxus változás hatására létrejövő indukált 
feszültség. A mágneses Ohm törvény szerint a tekercs 
belsejében haladó fluxusra és a gerjesztő áramra nézve 
(mely egyben a körben folyó áram is) fennáll, hogy

ni = ( 2 )

Említésreméltó, hogy (2) egyszerre tartalmazza a szo
kott értelemben vett önindukciós feszültséget is — vagyis 
kizárólag az áramerősség megváltozásából adódó indu
kált feszültséget — és a fluxusnak a légrés létrehozása 
által bekövetkezett változásából adódó indukált fe
szültséget. Hogy jobban kidomborodjék, írjuk a (2) 
egyenletet ilyen alakban:

0 l x 
Afi +  Afi0

Ha x — 0, vagy zérustól különböző állandó, akkor <1> =
di— L i, ahol L  konstans én 0  =  L ; ami a szokott

értelemben vett önindukciós feszültség. Problémánk 
tehát tartalmazza a zárási önindukció jelenségét is. 
Ha x változó; x =  vt, akkor 0  — L(t) i(t), ami a jelen
legi nehezebb eset. Ily módon nem kell az (1) egyenletben

dií/p-ben az U — L  — önindukciós feszültséget a leeme
léssel járó fluxusváltozáson kívül figyelembe venni, 
hanem a (2) egyenlet már mindkét effektust tartalmazza. 
Ezek után (2)-ből i értékét (l)-be helyettesítve, 0-re 
nézve differenciálegyenletet kapunk:

Rl Rv
^ r 2 i, + ^T Ä t0 = TJ- 0 n-finA fi0nA

Alkalmazzuk most az említett közelítést. Ha t 1, 
akkor t- elhanyagolható t mellett. Megengedhető ez a 
közelítés, mert a jelenség is igen rövid idő alatt zajlik 
le. Az áramerősség közelítő kifejezésében az integrál 
már explicit alakban kiszámítható. Ezek szerint (6) 
közelítő kifejezése:

i=5 {t i+í exp (- v *)[£ (exp v * -  x)+ 4
(7)

K  értékét azon kezdőfeltételből határozzuk meg, hogy 
í =  0 esetén i =  i0. Az áramerősség akkor i0, midőn az 
áramkörben nincs jelen indukált feszültség. Ezért i0 =  

TI n— — . E kezdeti feltétellel (7)-bői K  =  — . Ezt (7)-beR a
helyettesítve, az áramerősség kifejezése:

i = io ( i + 4 •  (8)
Mivel fi =  fi0un ahol fir a vas relatív permeabilitása, 
továbbá

ß_ =
a fi0 l

azért az áramerősség végső alakja:

* =  4“ Pr • (9)
A (9) függvény megfelel a fizikai szemléletnek. Ha v >  0, 
vagyis x növekszik, akkor i >  i0. Ez következik be a zá
róvas leemelésekor. Ha viszont x csökken, tehát v <  0, 
akkor i  <  i0, ami a ráejtéskor fellépő jelenséget írja le. 
(9)-ből az áramerősség relatív változása:

Ai
( 10)

Tekintsünk egy numerikus példát. Összeállítva az 1. 
ábrabeli kapcsolást, végezzük el a kísérletet az alábbi 
feltételek esetén: t =  0,1 sec; v =  1 cmsec-1; fir — 103.
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Ez esetben a (10) képlet alapjan — =  10. Érthető,
hogy az izzó kiég, vagy a záró vas ráejtésekor elhal vá- 
nyodik. Üjabb lehetséges kísérlet:
Képezzük (9) idő szerinti integrálját a záróvas mozgatá
sának tartamára:

T

J v T2idt == i0T  +  fir j  y  (n )
o

A T  idő alatt áthaladt többlet töltés:
T

j idt — i0T - A Q 
o

így

J Q ballisztikus galvanométerrel mérhető, továbbá v, l, 
T  ismeretében /ir relatív permeabilitás meghatározható. 
Ez esetben célszerű már kezdetben igen vékony légréssel 
indulnunk és azt megnövelni.

II.
Második probléma a nyitási önindukció jelenségének 

részletes elemzése. Ha az 2. ábrabeli K  kapcsolóval meg
szakítjuk az áramkört, a hirtelen csökkenő áramerősség 
nagy önindukciós feszültséget hoz létre. Ezt a tekerccsel 
párhuzamosan kötött ködfénylámpa felvillanása jelzi; 
ugyanis a telepfeszültség 4,5 volt, míg az alkalmazott 
ködfénylámpa 60, vagy 110 voltra gyullad csak ki tí
pusától függően.

A jelenséget mélyebben értelmezhetjük. Igaz ugyan, 
hogy a hirtelen csökkenő áramerősség hozza létre a 
nagy önindukciós feszültséget, azonban az áramerősség 
és a feszültség nem zérushoz konvergálva csökken, 
ahogyan gondolnánk esetleg, hanem oszcilláló kisülés 
következik be. Az áramkör nyitásakor a kapcsoló két 
érintkezője és a jelenlevő szórt kapacitások a tekerccsel 
együtt rezgőkört képeznek. Az így keletkezett rezgőkör
ben az első feszültség amplitúdó — a csillapítás miatt 
az amplitúdó maximum — gyújtja ki a ködfénylámpát. 
Az áramkör megszakításakor tehát csillapított elektro
mágneses rezgések lépnek fel. A feszültség időbeli le
futásának helytelen grafikonját a 3. ábra mutatja 
A helyes grafikon ellenben csillapított rezgést mutat.

A most mondottakat akár a tanítási órán is demonstrál
hatjuk oszcilloszkóppal. Minthogy az 2. ábra szerinti 
áramkörben nagyfrekvenciás rezgés keletkezik a kis

kapacitás miatt, azért K -val párhuzamosan kötve egy G 
kapacitású kondenzátort, csökkentjük a K  kapcsoló 
nyitásakor keletkező rezgések frekvenciáját. Ezek már 
könnyen kimutathatók oszcilloszkóppal a K  kapcsoló 
szapora ki-bekapcsolásával. Az oszcilloszkóp szinkroni
záló gombjával a pillanatonként megjelenő csillapított 
rezgési görbét megállíthatjuk. A 5. ábrabeli kapcsolási 
rajzot elkészítve, előállíthatjuk a jelenséget:

U =  4,5 volt
r : 3,5 voltos, 3 wattos izzó ellenállása

{600 menetes zárt vasmagos Tanért tekercs, vagy 1200 
menetes vasmag nélküli Tanért tekercs önindukciós 
együtthatója

G: 60 — 110 voltos ködfénylámpa 
oszcp: oszcilloszkóp
G: frekvenciacsökkentő 100—200 nF-os kondenzátor

A kísérletet úgy kezdjük, hogy először a K  kapcsolót 
zárjuk. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy az izzó lassan veszi 
fel teljes fényerejét. Ez a zárási önindukció jelensége. 
Ezután megszakítjuk az áramkört, vagyis nyitjuk a K  
kapcsolót. Ekkor lép fel az elektromágneses rezgés. 
A megszakításokat folyamatosan és lehetőleg sűrűn kell 
ismételni, így látható csak folytonos és álló kép az er
nyőn.* ,

Fontos kérdés vetődik fel: a C kapacitás nem yáltóz- 
tatja-e meg lényegében az 2. ábrabeli eredeti jelenséget? 
Tehát C pusztán mennyiségi változást okoz-e vagyis 
az 2. ábra alapján is fellépő frekvenciát csökkenti-e, 
vagy maga a rezgési jelenség éppen a C kapacitás hatá
sára jött-e létre ? Bebizonyítjuk a matematikai elemzés 
során, hogy a G kapacitás nem okoz lényegi változást, 
tehát a 5. ábrabeli jelenség az eredeti jelenséget demon
strálja.

A K  kapcsoló nyitása után az 5. ábra helyettesítő 
kapcsolása 6. ábra.

* Két megszakítás között zajlik le az oszcilláló ki
sülés.3. ábra



(5)

6. ábra

Meghatározzuk az első feszültség-amplitúdó értékét, 
mely a ködfónylámpát felvillantja. Az 6. ábra alapján 
a huroktörvény:

L ^  +  R i  +  ± f i d t - U  =  0, (1)

ahol R a kör összes ohmos ellenállása. Az (1) egyenlet
ből adódó differenciálegyenlet:

LCi" -f RCi' +  i =  0. (2)
Ennek megoldása esetünkben:

i  =  [exp (—ßt)] (A sin toí +  B cos cot), (3)

ahol

ß=Jt,CO = Vml -  p, ”0 = y = -

Mivel a tapasztalat szerint rezgés ébred — hiszen ilyen 
képet látunk az oszcilloszkóp ernyőjén —, azért (2) 
megoldásaiból csak a komplex alakúak jöhetnek szóba, 
melyek lineáris kombinációjából kapjuk (3)-at. így  co 
valós szám, tehát co0 >  ß. Vizsgáljuk meg, hogy milyen 
módon változik a rezgéskép, ha O kapacitást egyre 
csökkentjük, végül (7 =  0 lesz.* Ez esetben ugyanis az 
eredeti 2. ábrabeli helyzet jön létre. Mivel C csökkenté
sével <u0 növekszik, így <o kifejezésében a négyzetgyök 
alatti mennyiség még inkább pozitív lesz, tehát (3) 
megoldás változatlanul érvényben marad. Ez azt jelenti, 
hogy az eredeti kapcsolásban is az áramkör megszakítá
sakor nagyfrekvenciájú csillapított elektromágneses rez
gések ébrednek. A 2. ábrabeli eredeti jelenséget torzít
hatja, hogy a K  kapcsoló nyitásakor sok apró, szabad 
szemmel nem látható szikra keletkezhet.
A kezdőfeltételek:

t  =  0; i =  *o
ugyanis í =  0 időben még éppen zárva van a K  kapcsoló,
ezért az áramerősség i0 — , viszont ugyanakkor még
az önindukciós feszültség is zérus, tehát az áramerősség 
sem változik. A (3) függvényből és annak deriváltjából 
a kezdőfeltételek szerint

B  — i0.
Ezután i(t) függvény idő szerinti deriváltját két szög 
összegének cosinuszával fejezzük ki:

Ct)2
i' =  i0 ~  [exp (—/Sí)] cos (cuí +  <p).

De a részletesebb számítás szerint

tg <p =  c o ,  így <P =  \  és 

i' =  — i0 [exp (—/Sí)] sin cuí. (4)

* Ekkor (l)-ben G csak a szórt kapacitásokat jelenti.

A tekercs kapcsain fellépő önindukciós feszültség:

V — — L  — i0 [exp (—ßt)] sin cot.

V maximumát közelítőleg így számítjuk ki: sin wt
maximuma tm =  időben van. Mivel a valóságos
esetben (V.ö. 2. ábra) co igen nagy, ezért ím ~  0, így 
exp(—ßtm) ~  1. így V maximuma is jó közelítéssel ím 
időben van. Ezek szerint (5) jó közelítéssel ilyen alakú:

Vm ~  co °'
Nagy co esetén co0 i> ß, tehát co ~  <u0, így

Vm L COq! o y k.M — Ín I • ( 6)

Ez a feszültség villantja fel a ködfónylámpát. Kiemel
jük, hogy ezt a feszültséget nemcsak a tekercs öninduk
ciója, hanem a nyitással létrejött kapacitás is megszabja, 
sőt még lényegesen hozzájárul a nyitás előtti konstans 
áramerősség is.

A (6) eredményre jutunk más meggondolással is, 
igen egyszerűen. Tegyük fel, hogy a tekintett rövid időn 
belül nincs Joule-féle hőveszteség a rezgőkörben, így 
a tekercs mágneses energiája teljes egészében átalakul 
a kondenzátor elektromos energiájává. Ekkor a két 
energia kifejezés egyenlőségéből:

i-L ig= i-C F^,

amiből

(6a)

A (6a) képlet megegyezik (6)-tal. Ez utóbbi számítás 
szakkörön is alkalmazható, míg az előbbi, részletesebb 
elemzést tartalmaz és rámutat a (6) képlet levezetésében 
alkalmazott közelítésekre, ezért annak érvényessége 
felől ad felvilágosítást. Az önindukciós feszültség még 
közelítésmentes alakját (5) adja.
Az (5) feszültség maximuma Vm pontos kifejezése. 
Ez már nem egyezik (6a)-val.

Numerikus példa
Legyen Í7 =  4,5 volt; Ä =  100.0; L  =  20 Hy; 

G — 200 nF Most tehát a 5. ábra kapcsolási rajzát 
vesszük alapul. A ködfénylámpa még így is felvillan, 
holott az eredetihez képest most jóval nagyobb a kapa
citás és (6) alapján kisebb Vm értéke. Kiszámítva, az 
adódik, hogy Vm =  450 volt. Az így végrehajtott kísér
let szemléletes, mert a tanuló az egyes megszakítások 
alkalmával a ködfénylámpa felvillanásaival egyidőben 
a rezgésképet is látja az oszcilloszkóp ernyőjén.

Megjegyzés.
A telepet (pl. a 5. ábra szerinti kapcsolást tekintve) 

két sarkának rövidrezárásával is kikapcsolhatjuk, egy
idejűleg a K  kapcsolót zárva tartjuk. Ekkor is létrejön 
fluxusváltozás, azonban az új áramkör nem alakul 
rezgőkörré. Ennek egyenlete (l)-ből származtatható oly
módon, hogy az j  i dt tagot elhagyjuk, mivel nincs
kapacitív kapcsolási elem. Ekkor azt kapjuk, hogy a 
maximális önindukciós feszültség Vm =  U és_ V értéke 
Fm-ről V =  0-ra exponenciálisan csökken. így  tehát 
nem villan fel a ködfónyláma. Minden önindukciós 
jelenségben a fluxusváltozás a lényeges. Például a telepet 
sem kell feltétlen kikapcsolni, elég vele sorosan kötni 
egy tolóellenállást és ennek csúszó érintkezőjét hirtelen 
megrántani. Mindegy, hogy ezzel növeljük-e, vagy 
csökkentjük-e az áramkör összes ellenállását; az áram
erősség mindenképpen változik, ezért a tekercs fluxusa 
is.
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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 

X X . év fo lyam  4 . szá m  1970. április

25 ÉV KRÓNIKÁJA

1945
A  fe lszabadu lás u tá n  a  debrecen i és szegedi 
egye tem eken  és fő isko lákon  m ég 1944 n o vem ber 
végén , az  ország tö b b i v á ro sáb an  1945 ta v a sz á n  
m egindu l az  o k ta tá s . E b b e n  az id ő b en  a  fiz ika i 
k u ta tá s  sz in te  egyedüli m űhelyei az egye tem i 
tan szék ek  v o l ta k : a  B u d ap es ti T u d o m án y eg y etem  
K ísé rle ti F iz ik a i (tanszékvezető  R y b á r  Is tv á n ) , 
G y ak o rla ti F iz ik a i (B ékésy  G yörgy), C sillagá
sza ti T anszéke (L assovszky  K áro ly ) és Csillag- 
vizsgáló  In té z e te  (D e tre  L ászló), a  Szegedi T u d o 
m án y eg y e tem  K ísé rle ti F iz ik a i (F röh lich  P ál) 
és E lm éle ti F iz ik a i T anszéke (Széli K á lm án ), 
a  D ebrecen i T u d o m án y eg y e tem  O rvoskari F iz ikai 
T anszéke (Szalay  S ándor), a  B u d ap es ti M űszaki 
E g y e te m  F iz ik a i T anszéke (G om bás P á l) és 
A tom fiz ikai T anszéke (B ay  Z o ltán ) a  M űegyetem  
Soproni B án y a-, K o h ó - és E rd ő m érn ö k i K a rá n a k  
F iz ikai T anszéke (B olem an G éza) és a  Szegedi 
T an á rk ép z ő  F ő isko la  F iz ik a  T anszéke (B udó 
Á goston). — A K ísé r le ti F iz ik a i T anszékhez k ap cso 
ló d o tt  az  E ö tv ö s  L o rá n d  G eofizikai In té z e t  m ű 
ködése R e n n e r J á n o s  vezetésével.

A  B u d ap es ti T u d o m án y eg y etem  E lm éle ti F iz ik a i 
T an székén  a  tra g ik u sa n  e lh u n y t O rtv a y  R u d o lf  
helyére k in e v e z e tt N o v o b á tz k y  K á ro ly , a  P écsi 
T u d o m án y eg y e tem  ú jjá sz e rv e z e tt F iz ik a i T a n 
székén E rn s t  J e n ő  in d ítja  el a  m u n k á t.

A  fiz ika i k u ta tá s o k  egye tlen  ip a r i  c e n tru m a  
az E g y e sü lt Iz zó lám p a  és V illam ossági R T  
(E IV R T ) k u ta tó la b o ra tó r iu m a . M iközben B u d án  
m ég fo ly ik  az o stro m , ja n u á rb a n  —  sz in te  egyidő- 
b en  az angol és au sz trá lia i k u ta tó k k a l  —  elvégzik 
a  H o ld  táv o lság á n ak  m e g h a tá ro zá sá t rád ióv issz
h an g  segítségével.

S zep tem berben  m egalaku l a  T e rm é sze ttu d o m á
ny i T á rsu la t  F iz ik a i S zakosz tá lya . E z  a  szervezet 
fog ja  össze először a  fiz ik u so k a t. E ln ö k e  B a rn ó th y  
Je n ő , jegyző je  F o rró  M agda. A  F iz ik a i S zakosz tá ly  
O rvosi fiz ik a i, m a jd  M agfizikai Szim pózium ot 
rendez. —  R e n n e r J á n o s t  a  T e rm é sze ttu d o m á
n y i T á rsu la t ale lnökévé v á la sz tjá k .

1946
A Budapesti Pedagógiai Főiskolán Fizika Tan

szék létesül. Tanszékvezetője Öveges József. (Ez 
1954-ig áll fenn.)

Az A k ad ém ia  levelező (jú lius), m a jd  rendes 
(decem ber) ta g ja i  lesznek  E rn s t  J e n ő  és G om bás 
P á l.

A  T erm észe ttu d o m án y i T á rsu la t  közgyűlésén  
egyik  a lelnökké R en n e r J á n o s t ,  a  F iz ik a i S zak 
o sz tá ly  elnökévé N o v o b á tz k y  K á ro ly t,  jegyzőjévé 
T arnóczy  T a m á s t v á la sz tjá k . A  „T e rm észe ttu d o 
m án y i K ö z lö n y ” u tó d a k é n t m eg indu l a  „T e r
m észe ttu d o m án y ” c. fo lyó ira t. E lső  c ik k é t B ay  
Z o ltán  ír ja :  „A z a to m k o rsza k  k ez d e tén ” . (T öbb
szöri c ím változás u tá n  a  la p  m a  „T erm észe t 
V ilága” cím en je len ik  meg.)

1947

A  M agyar T udo m án y o s A kad ém ia  (MTA) k i
ad á sáb an  m egindu l a  H u n g a rica  P h y s ic a  Á cta , 
szerkesztő je  N o v o b á tz k y  K áro ly .

G yulai Z o ltán  ko lozsvári professzor lesz a 
B u d a p e s ti M űszaki E g y e te m  (BM E) K ísérle ti 
F iz ik a i T anszékének  vezető je .

A  P écsi O rv o stu d o m án y i E g y e te m  (P O E ) F i
z ikai In té z e te  B iofiz ikai In té z e tté  a laku l. V ezetője 
E rn s t  Jen ő .

1948

B u d ap es ten  U rá n ia  Csillagvizsgáló In té z e t  lé te 
sü l a  csillagászati ism ere tek  te rje sz tésé re  és az 
a m a tő r  csillagászok összefogására a  M agyar 
C sillagászati E g y esü le t kezelésében. V ezeti K u lin  
G yörgy.

Ú jra  m eg in d u ln ak  a  K o n k o ly  Csillagvizsgáló 
In té z e t  K özlem ényei. A z ó ta  tö b b  c ím változáson  
m en t keresztü l. Je len leg : „M itte ilu n g en  d e r S te rn 
w a rte  d e r  U n g arisch en  A k adem ie  d e r W issens
c h a fte n ” n e v e t viseli.

B u d ap es ten  E g y e te m i O rvosfiz ikai T anszék  
a laku l. E lső  v eze tő je  K o czkás G yula.

A  M űegyetem  Soproni B án y a - K o h ó  és E rd ő 
m érnök i K a rá n a k  F iz ik a  és E le k tro te c h n ik a  T a n 
széke k e ttév á lik . A  F iz ikai T an szék  vezetésével 
K o v ács I s tv á n t ,  az E lek tro tec h n ik a i T anszék  
vezetésével S im onyi K á ro ly t  b ízzák  meg.

A  B u d ap es ti T u d o m án y eg y etem  K ísé r le ti F iz i
k a i T anszékén  a  n y u g a lo m b a  v o n u lt R y b á r  Is tv á n  
helyére  P ó cza  J e n ő t ,  G y ak o rla ti F iz ikai T anszé-

1 97



kén pedig a külföldre távozott Békésy György 
helyére Faragó Pétert nevezik ki tanszékvezetővé.

A Pécsi Tanárképző Főiskolán Fizikai Tanszék 
alakul, vezetője Jeges Károly.

Debrecenben Tanárképző Főiskola, ennek kere
tében Fizikai Tanszék létesül. A Tanszék vezetője 
Mister István.

Kossuth-díjat kap Ernst Jenő biofizikai munkás
ságáért, Gombás Pál az atomfizikai többtest- 
probléma kutatásáért, Öveges József a fizika 
tanítása terén elért eredményeiért.

Az Akadémia levelező tagja lesz Novobátzky 
Károly és Selényi Pál.

A Természettudományi Társulat elnökévé 
Novobátzky Károlyt, a Fizikai Szakosztály el
nökévé Gombás Pált, titkárává Szamosi Gézát 
választják.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IUA) Magyar- 
országot felveszi tagjai sorába.

Jánossy Lajost az ír  Tudományos Akadémia 
tagjává választja.

1949

Az Eötvös Loránd Mathematikai és Physikai 
Társulat utódaként február 5-én megalakul az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT), mely 
magába olvasztja a Természettudományi Társulat 
Fizikai Szakosztályát. A Társulat első elnöke 
Novobátzky Károly; társelnökei Gombás Pál, 
Szalay Sándor és Selényi Pál; alelnökei Kovács 
István, Szigeti György; titkára Valkó Iván Péter 
utóbb Kónya Albert.

Átszervezik a Magyar Tudományos Akadémiát 
(MTA). Ennek keretében megalakul a Fizikus 
Bizottság.

Megindul a fizikusok képzése a budapesti és 
debreceni Tudományegyetemen.

A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Atom
fizika Tanszéke vezetőjévé a külföldre távozott 
Bay Zoltán helyére Kovács Istvánt nevezik ki.

Lassovszky Károly nyugdíjazása után Földes 
István lesz a budapesti Tudományegyetem Csilla
gászati Tanszékének vezetője.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
(KLTE) Elméleti Fizikai Tanszéket alapítanak, 
tanszékvezető egyetemi tanárává Budó Ágostont 
nevezik ki.

Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen 
(NIME) Fizikai Tanszék alakul. Ennek vezetője 
Doktorits István lesz.

A Szegedi Tanárképző Főiskola megüresedett 
tanszékvezetői állására Kövesdi Pált nevezik ki.

A debreceni Tanárképző Főiskola Egerbe költö
zik, a Fizikai Tanszék vezetését Darvas Andor 
veszi át.

A Budapesti Tanárképző Főiskolán megalapít
ják a II. Fizikai Tanszéket, tanszékvezetője 
Tarján Imre lesz.

Megalakul az Optikai és Finommechanikai 
Központi Kutató Laboratórium. Igazgatója 
Bárány Nándor.

A Fizikai Gyógyítás Házából megalakul az 
Országos Onkológiai Intézet fizikai laboratórium
mal.

A budapesti Uránia Csillagvizsgáló Intézet a 
Természettudományi Társulathoz, majd ennek 
megszűnte után a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT) csillagászati szakosztályához ke
rül át. Később az ország több városában létesül 
Uránia Csillagvizsgáló a csillagászati ismeretek 
terjesztésére.

Áz ELFT megindítja az Eötvös Loránd Fizikai 
Tanulóversenyeket. Á versenyeket ettől kezdve 
évente megrendezik Vermes Miklós irányításával.

Kossuth-díjat kap Novobátzky Károly a rela
tivitáselmélet terén elért eredményeiért.

Az MTA rendes tagja lesz Novobátzky Károly, 
levelező tag Kovács István.

Gombás Pált az MTA alelnökévé választják. 
Ezt a tisztséget 1958-ig tölti be.

1950
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 

augusztus 18-án kelt rendeletével megalapítja 
a Központi Fizikai Kutató Intézetet (KFKI). 
Igazgatója Kovács István, aki ezt a tisztséget 
1956-ig tölti be. (Az Intézet jelenleg többszáz 
kutatót foglalkoztat).

A budapesti Tudományegyetemet egykori taná
ráról, Eötvös Lorándról nevezik el (ELTE).

A Dublinből hazatérő Jánossy Lajost az ELTE 
Elméleti Fizikai Tanszékén professzorrá nevezik ki.

Fröhlich Pál halála után Budó Ágostont nevezik 
ki a szegedi József Attila Tudományegyetem 
(JATE) Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetőjévé.

Budó Ágoston után Fényes Imrét nevezik ki 
a KLTE Elméleti Fizikai Tanszékének vezetőjévé.

A NIME Fizikai Tanszék tanszékvezető egye
temi tanárává Kónya Albertet nevezik ki.

A Műegyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdő
mérnöki karán Kovács István után Kántás 
Károlyt nevezik ki egyetemi tanárrá.

A KLTE Fizikai Tanszéke Kísérleti Fizikai 
Tanszék néven az Orvoskarról a TTK kötelékébe 
kerül, az újonnan alakult Debreceni Orvostudo
mányi Egyetemen független Orvosfizikai Intézetet 
létesítenek, első vezetője Tóth Lajos egyetemi 
tanár lesz.

A Budapesti Orvosfizikai Intézettől megválik 
Koczkás Gyula, a tanszék vezetője Tarján Imre 
egyetemi tanár lesz.

Az új veszprémi Vegyipari Egyetemen meg
alakul a fizikus oktató és kutató csoport.

Az Onkológiai Intézet nagy aktivitású foto- 
neutron forrásával előállítják az első mesterséges 
radioizotópokat biofizikai kutatásokhoz.

Az EIVItT kutató laboratóriumából és más 
ipari laboratóriumokból megalakul a Távközlési 
Kutató Intézet. (Első igazgatója Sellő Dénes, 
igazgatóhelyettes Barcza László és Winter Ernő.)

Megalakul a Budapesti Elektronmikroszkóp 
Laboratórium. A Műegyetem Atomfizikai Tan
székén Spektroszkópiai Laboratórium létesül.

98



M egalaku l a  M űszeripari K u ta tó  In té z e t  (M IK I). 
Ig a z g a tó ja  B öhm  Is tv á n .

A Hungarica PhysicaActa helyett megindul az 
újjászervezett MTA új folyóirata, az Acta Physica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, főszerkesz
tője Gombás Pál.

S zep tem b erb en  m egjelen ik  a  T á rsu la t  la p ján a k , 
a  F izikai Szem lének az első szám a. A  lap  főszer
kesz tő je  K o czkás G yu la , m a jd  Szam osi Géza. 
Az első szám  p ro g ram ad ó  vezérc ikké t N o v o b á tz k y  
K áro ly  ír ta .

Az ELFT II. Közgyűlésén a következőket vá
lasztják meg: elnök Gombás Pál; társelnökök 
Novobátzky Károly, Szalay Sándor, Selényi Pál; 
alelnökök Kovács István, Szigeti György; titká
rok Kónya Albert, Nagy Elemér.

Az ELET Bródy Imre és Schmid Rezső díjat 
alapít, kiosztják az első díjakat.

M egalakul az E L F T  C songrád-m egyei c so p o rtja  
(a la k u lá sak o r e lnöke B u d ó  Á goston , t i tk á ra  Szalai 
László) és H a jd ú -m eg y e i c so p o rtja , (a lak u lásak o r 
e lnök  S zalay  S ándor; t i tk á r  M edveckv  L ász ló ; 
je len leg  e lnök  G ásp á r S ándor, t i tk á r  Félszer- 
fa lv i Ján o s).

A gimnáziumi fizika oktatást 3 évre terjesztik ki.
Kossuth-díjat kapnak: Gombás Pál és Neu- 

gebauer Tibor elektronfizikai kutatásaikért, Winter 
Ernő az elektroncsövekkel kapcsolatos kutatásai
ért.

Az Akadémia rendes tagja lesz Jánossy Lajos, 
levelező tagja Budó Ágoston.

1951

A Műszaki Egyetem Spektroszkópiai Laborató
riumából megalakul a KFKI Spektroszkópiai 
Osztálya; az ELTE Kozmikus Sugárzási Labo
ratóriumából a KFKI Kozmikus Sugárzási Osz
tálya.

Áz ELTE kötelékéből kivált és önállósult a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem (BOTE). 
Az Orvosi Fizikai Intézet vele együtt átkerült 
az BOTE-re.

Az ELTE Kísérleti Fizikai és Gyakorlati Fizikai 
Tanszékét egyesítik. A Kísérleti Fizikai Tanszéket 
1,948-tól 1959-ig Pócza Jenő vezeti.

Az ELTE-n megindul az önálló meteorológus 
képzés.

Az Agrártudományi Egyetemen Fizikai-Mate
matikai Tanszék alakul.

A Csillagvizsgáló Intézet az ELTE-től az MTA 
felügyelete alá kerül. Igazgatója Detre László. 
A változócsillag osztályt Detre László, a nap
fizikai osztályt Dezső Lóránt vezeti.

A KFKI-ban megalakul az Elektromágneses 
Hullámok Osztálya, valamint az Akusztikai és 
Ultrahang Kutató Csoport.

A Műegyetem soproni Bánya- Kohó és Erdő
mérnöki Karának Elektrotechnikai Tanszékén 
működni kezd az első magyarországi részecske- 
gyorsító, létrehozzák vele az első mesterséges mag
reakciót.

Elkészül az első hazai szenekből kivont urán 
preparátum a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékén.

Megalakul az ELFT Veszprém-megyei csoportja 
(alakuláskor elnök Halmágyi László; titkár Bács
kái Sándor, jelenleg elnök Benkő István; titkár 
Szilvássy Zoltánná) és Baranya-megyei csoportja 
(elnöke Jeges Károly; titkára Pálffy Györgyné).

A Társulat megrendezi az I. Magyar Fizikus 
Vándorgyűlést Pécsett.

Megindul az „MTA Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának Közleményei” című 
folyóirat.

Kossuth-díjat kap Bárány Nándor optikai kuta
tásaiért, Budó Ágoston és Kovács István a 
molekulaspektroszkópia, Jánossy Lajos a koz
mikus sugárzás kutatása terén elért eredmé
nyeiért.

Á z M TA  levelező ta g ja  lesz W in te r  E rn ő .
Megalakul a Tudományos Minősítő Bizottság, 

odaítéli az első fizikai tudományok kandidátusa, 
ill. doktora fokozatokat.

Megindul a TIT szervezésében a Csillagászati 
Évkönyv sorozat.

1952

A KFKI-ban Atomfizikai Osztály és Radiológiai 
Osztály létesül.

Nagy Elemért kinevezik Kónya Albert helyére, 
(aki 1952 — 1957-ig az oktatásügy különböző vezető 
posztjait tölti be) a NIME fizikai tanszékének 
vezető professzorává.

Neugebauer Tibort az ELTE elméleti fizikai 
professzorává nevezik ki.

Széli Kálmán halála után Horváth Jánost 
nevezik ki a JATE Elméleti Fizikai Tanszékének 
vezetőjévé.

A BME-n újonnan szervezett Elméleti Villa
mosságtan Tanszék vezetőjévé Simonyi Károlyt 
nevezik ki.

A Mérésügyi Intézetből Országos Mérésügyi 
Hivatal alakul.

Az ELFT III. Közgyűlése Budapesten. II. 
Magyar Fizikus Vándorgyűlés Debrecenben.

A Központi Pedagógus Továbbképző Intézet
ben (KPTI) Fizikai Tanszék létesül. Vezetője 
Bayer István.

Megalakul az ELFT Heves-megyei csoportja. 
(Alakuláskor elnöke Darvas Andor; titkára So
mos János. Jelenleg elnöke Mátrai Tibor; titkára 
Márkus Jenő.)

Megjelennek a „Geofizikai Közlemények”.
Megalakul az MTA Méréstechnikai és Műszer

ügyi Intézete. Igazgatója Kovács Károly Pál.
Kossuth-díjat kap Ács Ernő híradástechnikai 

eredményeiért, Selényi Pál az optika és a szilárd
testfizika terén elért eredményeiért, Simonyi 
Károly és Szalay Sándor magfizikai kutatásaiért.
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1953
A KFKI-ban Elméleti Fizikai Osztály és Ferro- 

mágneses Osztály létesül.
Fényes Imrét a debreceni egyetemről Buda

pestre nevezik ki az ELTE elméleti fizika tan
székének professzorává.

Fényes Imre után Gáspár Rezsőt nevezik ki 
a KLTE Elméleti Fizikai tanszékének vezető 
professzorává.

Az ELTE-n Meteorológiai Tanszék létesül 
Dési Frigyes vezetésével. Megalakul a Aerológia 
Obszervatórium Béli Béla irányításával.

A debreceni Agrártudományi Főiskolán Mate
matikai és Fizikai Tanszék alakul Bencsik István 
vezetésével.

A TKI-nak az iparral kapcsolatos egyes rész
legeit Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet 
(HKI) néven leválasztják. Ennek keretében a 
HKI Egyesült Izzóban levő egyik laboratóriuma 
felveszi Bródy Imre nevét. A TKI igazgatója 
Ács Ernő, a HKI igazgatója Kőműves Frigyes 
lesz. Az EIVRT fejlesztési főosztályán Optikai 
Laboratóriumot létesítenek.

A KFKI Radiológiai Osztályán elkészül az első 
korszerű B-szintű izotóp laboratórium.

Az Akusztikai és Ultrahang Csoport leválik 
a KFKI kötelékéből és a Postakísérleti Intézethez 
kerül.

Az Országos Meteorológiai Intézetben (OM1) 
Ionoszféra Kutató Csoport alakul Flórián Endre 
vezetésével.

A Természettudományi Társulat és a Társada
lom-és Természettudományi Ismeretterjesztő Tár
sulat utódjában, az újjászervezett Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulatban (TIT) Központi Fizi
kai-Kémiai Szakosztály alakul. Fizikus elnöke 
Szigeti György.
Megindul a Magyar Fizikai Folyóirat az MTA 

kiadásában. Főszerkesztője Jánossy Lajos, ő írja 
az új lap első számának programadó vezércikkét. 
Megjelenik a KFKI Közlemények első száma is.

Az MTA Magyar Fizikus Kongresszust rendez 
Budapesten külföldi résztvevőkkel.

Az ELFT fizikai eszközkiállítást rendez 
Pécsett.

Az MTA levelező tagja lesz Szalay Sándor és 
Bárány Nándor.

Kossuth-dijat kap Gyulai Zoltán kristályfizikai 
kutatásokért, Huszka Ernőné a fizika tanítása 
területén elért eredményeiért, Novobátzky 
Károly a kvantummechanika alapkérdéseinek 
vizsgálatáért, Renner János gravitációs kutatá
sokért, valamint Budincsevits Andor és Winter 
Ernő a lokátorcsövek kidolgozásáért.

1954
Megkezdi működését az MTA Atommag Kutató 

Intézet (ATOMKI) Debrecenben. Igazgatója 
Szalay Sándor.

Az MTA a KFKI Elméleti Fizikai Osztályából 
önálló Elméleti Fizikai Kutatócsoportot létesít. 
Vezetője Gombás Pál.

Az MTA Műszeripari és Mérésügyi Intézetének 
vezetését Kovács K. Páltól Striker György veszi át.

Az Optikai és Finommechanikai Központi 
Kutató Intézet vezetését Bárány Nándortól 
Szalkay Ferenc veszi át.

A POTE Biofizikai Intézetében Izotóp Labo
ratórium létesül.

A Csepel Vas- és Fémművekben röntgen szer
kezetvizsgáló, ultrahang és izotóp laboratórium 
létesül.

Megkezdi működését a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet tihanyi Geofizikai Ob
szervatóriuma, Barta György vezetésével.

A KFKI igazgatóhelyetteseivé kinevezik Jánossy 
bajost és Simonyi Károlyt, akik ezt a tisztséget 
1956-ig, illetve 1958-ig töltik be.

Az atomenergia békés felhasználásának szer
vezésére megalakul a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Izotóp Bizottsága. Hazánkba 
érkeznek az első szovjet mesterséges radioizotó- 
pok. A KFKI Radiológiai Osztályán kifejlesztett 
műszerekkel számos helyen megindul a kutatás.

Az ELFT IV. Közgyűlése megválasztja el
nökké Gyulai Zoltánt; társelnökeivé Ács Ernőt, 
Budó Ágostont, Gombás Pált, Kónya Albertet, 
Kovács Istvánt, Neugebauer Tibort, Novobátzky 
Károlyt, Szalay Sándort; alelnökökké Jánossy 
Lajost, Vermes Miklóst; főtitkárrá Szigeti Györ
gyöt; titkárrá Nagy Lászlót.

Jánossy Lajost a Berlini Tudományos Akadémia 
tagjává választja.

III. Magyar Fizikus Vándorgyűlés Budapesten.
Az ELFT fizikai tanszerkiállítást rendez Buda

pesten.
Megalakul a .Magyar Geofizikusok Egyesülete. 

Ezzel ez a szakterület kiválik a Társulatból.
Kossuth-díjat kap Vermes Miklós a fizika 

tanítása terén elért eredményeiért, Ács Ernő 
mikrohullámú kutatásaiért, Milkier Tivadar a 
hazai wolfram kutatás és technológia területén 
elért eredményeiért.

Az MTA rendes tagja lesz Gyulai Zoltán, leve
lező tagja Milkier Tivadar és Szigeti György.

A KFKI-ban megkezdi működését a 800 
KV-os kaszkád generátor.

1955

A  K F K I-b a n  E lek tro n ik u s  K u ta tó  C soport 
a laku l.

Az ELTE-n Atomfizika Tanszék létesül. Veze
tője Jánossy Lajos professzor lesz.

TV. M agyar F iz ikus V ándorgyű lés E gerben .
A TIT megindítja az ATOM c. szakosztályi 

közlönyt. Ez 1956-ban megszűnik, utódja a TIT 
Fizikai—Kémiai—Matematikai Szakosztályainak 
Tájékoztatója. (Összesen eddig 15 füzet jelent 
meg.)

Az E L F T  R e la tiv itá se lm éle ti K o n fe ren c iá t re n 
dez D obogókőn. E zzel m eg indu l a  T á rsu la t  spec iá
lis szakm ai ko n fe ren c iá in ak  so rozata . I .  M agfizikai
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Konferencia Mátraházán, I. Akusztika és Ultra
hang Kollokvium Budapesten.

Megnyílik az „Atomenergia” kiállítás Buda
pesten szovjet és magyar anyagokból.

Kossuth-díjat kap Dallos András és Fried Henrik 
a speciális elektroncsövek fejlesztéséért, Ernst 
Jenő biofizikai kutatásaiért, Marx György a 
relativitáselmélet és részecskefizika terén elért 
eredményekért.

Az MTA levelező tagja lesz Detre László.
Jánossv Lajost a Nuclear Physics szerkesztő- 

bizottsági taggá választja.

1956

Megalakul az Egyesített Atommagkutató Inté
zet Dubnában, melynek Magyarország az egyik 
alapító tagja.

M egalakul az O rszágos A tom energ ia  B izo ttság .
A KFKI igazgatójává Jánossv Lajost nevezik ki. 

(Ezt a tisztséget 1970-ig tölti be.) Igazgató- 
helyettes Pál Lénárd.

A KLTE-en Alkalmazott Fizikai Tanszék alakul. 
Vezetője Orbán György professzor.

Az ELTE-n új Kísérleti Fizikai Tanszék létesül 
Nagy Elemér egyetemi tanár vezetésével. A ko
rábbi Kísérleti Fizika Tanszék 1959-ben ebbe 
beleolvad.

A KFKI-ban Neutronfizikai Osztály, Mag
kémiai Osztály és Reaktortechnikai Osztály alakul.

Megalakul az Országos Frederic Joliot Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Inté
zet Sugárfizikai Kutató Csoportja.

A Vasúti Tudományos Kutató Intézet (VTK1) 
Ultrahangkutató Laboratóriumot hoz létre.

A BME Fizika—Kémia Tanszékén termo
dinamikai kutatócsoport alakul.

Az OMI Ionoszféra Kutató Csoportja Légkör
fizikai Osztállyá alakul át.

Az M TA  soproni G eofizikai K u ta tó  L a b o ra tó 
riu m a  N agvcenken  o b sze rv a tó riu m o t lé tesít.

A KFKI-ban megkezdi működését a 600 KV-os 
kaszkádgenerátor.

Az ATOMKI-ban működni kezd a 100 KV-os 
neutrongenerátor. (1966-ban lebontják).

N em zetközi K ozm ikus S ugárzási K onfe ren c ia  
B u d ap es ten , a szoc ia lista  o rszágok részvételével.

1957

Kónya Albertet kinevezik a BME Fizikai Tan
székének professzorává.

A KFKI-ban a fény mikrostruktúrájának vizs
gálatára Fizikai-Optikai Laboratórium alakul. 
Vezetője Náray Zsolt (1958-ig).

Az Onkológiai Intézetben Bozóky László veze
tésével elkészül az első kobaltágyú. (Ma 6 ilyen 
működik az országban.)

Megindul az Acta Physica et Chimica Szegedien- 
sis. Szerkesztője Budó Ágoston.

I. Részecskefizikai Konferencia Balatonvilágo- 
son.

II. Magfizikai Konferencia Mátraházán.
Kristályfizikai előadássorozat Budapesten.
I. Akusztikai Konferencia Budapesten.
Az ELFT megrendezi az I. Középiskolai Fizika- 

tanári Ankétot és ezzel megindítja a tanári tovább
képző összejövetelek sorozatát.

Gombás Pált a Physics Letters szerkesztőbizott
sági tagjává választja.

Kossuth-díjat kap Egyed László geofizikai 
kutatásaiért.

1958

Az MTA megalakítja a Műszaki Fizikai Kutató 
Intézetet (MFKI). Igazgatója Szigeti György, 
igazgatóhelyettesei Millner Tivadar és Winter 
Ernő.

Az MTA a Csillagvizsgáló Intézet Napfizikai 
Osztályából önálló Napfizikai Obszervatóriumot 
létesít Debrecenben. Vezetője Dezső Lóránt.

Az Akusztikai Kutató Csoport a Postakísérleti 
Intézettől ismét az MTA felügyelete alá kerül. 
Vezetője Tarnóczy Tamás.

A  B M E -n az E lek tro n csö v ek  és F é lv eze tő k  T a n 
szék vezető jévé V alkó Iv á n  P é te r t  nevezik  ki.

Nagy Elemér után a NIME Fizikai Tanszéké
nek vezetőjévé Somogyi Antalt nevezik ki.

Az MTA Méréstechnikai és Műszerügyi Intézete 
a KGM felügyelete alatt Méréstechnikai Központi 
Kutatólaboratóriummá alakul.

Az MTA a Csillagvizsgáló Intézet felügyelete alatt 
országos szputnyikmegfigyelő hálózatot szervez. 
Budapesten, Baján, Szombathelyen megfigyelő
állomások létesülnek, majd 1963-ban Miskolcon 
is. A hálózatot Almár Iván vezeti.

Az ELFT V. Közgyűlése megválasztja elnöknek 
Gyulai Zoltánt; alelnököknekKónya Albertet, 
Vermes Miklóst; főtitkárnak Szigeti Györgyöt. 
A Fizikai Szemle főszerkesztője Marx György, 
felelős szerkesztője Túri Istvánná.

Megalakul az ELFT Borsod-megyei csoportja. 
Alakuláskor elnöke Somogyi Antal; titkára Sza- 
lánczy Sámuel. Jelenleg elnöke Szabó János, 
titkárai Szalánczy Sámuel és Puskás Imréné.

I I .  R észecskefizikai K onferencia B alaton- 
világoson.

Konferencia a gázkisülések fizikájáról Balaton- 
világoson.

Spektroszkópiai Konferencia Budapesten.
II. Középiskolai Tanári Ankét Budapesten.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 

1958-ban önálló Fizikai Választmányt hív életre. 
Elnöke Kónya Albert.

Kossuth-díjat kap Bayer István a fizika 
tanítása terén elért eredményeiért.

MTA rendes tagja lesz Szigeti György, levelező 
tagja Kónya Albert.
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Novobátzky Károly az MTA alelnöke, Szigeti 
György az MTA főtitkárhelyettese lesz.

Jánossy Lajost a Bolgár és a MongolTudománvos 
Akadémia tagjává választja.

1959

A KFKI-ban a korábbi osztályok megszűnnek 
és tudományos főosztályokat szerveznek: I. Fizikai 
Főosztály (Fenyves Ervin), II. Fizikai Főosztály 
(Nagy László), III. Fizikai Főosztály (Szabó 
Ferenc), Kémiai Főosztály (Kiss István), Szilárd
testfizikai Laboratórium (Szabó Pál), Elektro
nikus Főosztály (Náray Zsolt), Sugárvédelmi 
Osztály (Fehér István).

Az újonnan alakult soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetemen Fizikai-Elektrotechnikai tanszék léte
sül. Tanszékvezető Béldi Ferenc.

A KFKI-ban működni kezd a kísérleti atom
reaktor.

Megalakul a ELFT Győr-megyei csoportja. 
Elnöke Némák Béla, első titkára Gál Mária, 
jelenleg Lőrincz László.

Megindul a Középiskolai Matematikai Lapok 
fizika rovata Bodó Zalán és Kunfalvi Rezső szer
kesztésében. Megindulnak a középiskolai fizikai 
délutánok. Megindul az „ATOMKI Közlemények” 
című folyóirat.

VI. Magyar Fizikus Vándorgyűlés Szegeden.
III. Középiskolai Fizikatanári Ankét Buda

pesten.
II. Akusztika és Ultrahang Kollokvium Buda

pesten.
Szilárdtestfizikai Konferencia az NDK Fizikai 

Társulatával közös rendezésben Balatonfüreden.
Megalakul a Magyar Biofizikai Társaság. Elnöke 

Ernst Jenő; titkára Tigyi József.
Megalakul a MTESZ Központi Asztronautikai 

Szakosztálya. Elnöke Fonó Albert.
Kossuth-díjat kapnak Bodó Zalán, Szép Iván 

és Szigeti György szilárdtestfizikai kutatásaikért.
Novobátzky Károlyt az ELTE díszdoktorrá 

avatja.
Jánossy Lajost az MTA alelnökévé választják.
A TIT Fizikai Választmány elnöke Marx 

György lesz.

1960

Az MTA megalakítja: az Elméleti Fizikai Tan
széki Kutatócsoportot az ELTE-n, vezetője 
Novobátzky Károly; a Lumineszcencia és Fél
vezető Tanszéki Kutatócsoportot a JATE-n, 
vezetője Budó Ágoston; a Kristályfizikai Tanszéki 
Kutatócsoportot a BOTE-n, vezetője Tarján Imre; 
a Kristálynövesztési Tanszéki Kutatócsoportot 
a BME-n, vezetője Gyulai Zoltán; a Biofizikai 
Tanszéki Kutatócsoportot a POTE-n, vezetője 
Ernst Jenő.

Az ATOMKI-ban Neutronfizikai (Csikay Gyula), 
Magspektrószkopiai (Berényi Dénes), valamint

Magreakciók és tudományos alkalmazásuk Osztály 
(Szalay Sándor) alakul.

A veszprémi Vegyipari Egyetemen izotóp labo
ratórium alakul.

Az EIVRT-ban spektroszkópiai és izotóp labo
ratórium létesül.

A KLTE Kísérleti Fizikai Intézetének Van 
de Graaff generátora eléri az 1,8 MV-ot.

A Tiszta és Alkalmazott Fizika Nemzetközi Unió
ja (IUPAP) felveszi tagjai közé a MTA-t és meg
alakul a IUPAP Magyar Nemzeti Bizottsága.

A Gamma Optikai Művek nukleáris mérő
laboratóriumot létesít.

Ettől az esztendőtől kezdve havonta jelenik meg 
a Fizikai Szemle.

Megindul az Atomtechnikai Tájékoztató, az 
OAB-szerkesztésében.

Tarján Imre a Crystal Growth című lap tanács
adó bizottságának tagja lesz.

Megalakul az ELFT Ifjúsági Fizikai Köre.
Az ELFT VI. Közgyűlése Budapesten.
VII. Magyar Fizikus Vándorgyűlés Miskolcon.
Az ELFI1 a Bolyai János Matematikai Tár

sulattal közösen konferenciát rendez a Valószínű
ségszámítás és a Matematikai Statisztika fizikai 
alkalmazásáról Dobogókőn. Optikai Konferencia 
Budapesten. III. Magfizikai Konferencia Balaton- 
öszödön.

Az MTA rendes tagja lesz Budó Ágoston, 
levelező tagja Egyed László.

1961

Marx Györgyöt és Nagy Károlyt kinevezik az 
ELTE-n az elméleti fizika professzorává, Pál 
Lénárdot az atomfizika professzorává. Szabó 
Jánost nevezik ki a NIME Fizikai Tanszékének 
vezetőjévé.

A Magyar Optikai Művekben megalakul a 
Kutatási Főosztály.

A Csepeli Fémműben Fémfizikai Laboratórium 
létesül.

A Murzalla csúcson Bulgáriában a bolgár— 
magyar szerződés alapján kozmikus megfigyelő 
állomást létesít a KFKI.

Az ELFT középiskolai tanárok számára Mikola 
Sándor díjat alapít. Kiadják az első díjat.

VIII. Magyar Fizikus és Biofizikus Vándor- 
gyűlés Pécsett.

IV. Középiskolai Tanári Ankét Budapesten.
Az ELFT Luminenszcencia Szimpóziumot ren

dez Balatonvilágoson. Elméleti Fizikai Konferen
cia Balatonföldváron. Soktestprobléma Szeminá
rium Budapesten. II. Akusztikai Konferencia 
Budapesten.

Kossuth-díjat kap Tarján Imre kristályfizikai 
kutatásaiért.

Az MTA rendes tagja lesz Millner Tivadar, 
levelező tagja Pál Lénárd. Szigeti Györgyöt az 
MTA elnökségi tagjává választják. (Ezt a tiszt
séget 1964-ig tölti be.)
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Jánossy Lajost a Mongol Tudományos Tanács 
tagjává választja.

Pál Lénárd a Physica Status Solidi szerkesztő- 
bizottsági tagja lesz.

A KFKI-ban megkezdi üzemszerű működését 
a Van de Graaff generator.

Az IA U  „Bulletin of Variable Stars” című ki
adványa megindul. A lapot Budapesten adják ki. 
Szerkeszti Detre László.

1962

Gyulai Zoltán nyugdíjbavonulása után Bodó 
Zalánt a BME Kísérleti Fizikai Tanszékének 
vezető professzorává nevezik ki.

A KPTI Fizikai Tanszéke az Országos Peda
gógiai Intézet kötelékébe kerül át.

Elkészül a Csillagvizsgáló Intézet új obszer
vatóriuma Piszkéstetőn és üzembe helyezik a 
60/90/180 Schmidt-teleszkópot.

Megkezdi működését az ATOMKI 300 KV-os 
neutrongenerátora, amely azóta folyamatosan mű
ködik, továbbá üzembehelyezik az ATOMKI 
kaszkadgenerátorát 700 KV-os tényleges feszült
séggel.

A V A T U K I Iz o tó p  K u ta tá s i  O sz tá ly t lé tesít.
A Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet fizikai és radiofizikai laboratóriumot léte
sít.

A Művelődésügyi Minisztérium kiadásában meg
indul a „Fizika Tanítása” című folyóirat. Szerkesz
tő Bayer István.

Az E L F T -b en  m egalaku l a  S ugárvédelm i S zak 
csoport.

IX . M agyar F iz ikus és B iofizikus V ándorgyű lés 
D ebrecenben .

V. Középiskolai Fizikatanári Ankét Buda
pesten.

A  N em zetközi G eofizikai E g y ü ttm ű k ö d és  
eu ró p a i— ázsiai V I. reg ionális ü lésszak á t B u d a 
p es ten  ta r t já k .

Elektron- és Vákuumfizikai konferencia Balaton- 
földváron. A szocialista országok Nemzetközi 
Kozmikus Sugárzási és Nagyenergiájú Fizikai 
Konferenciáját Tihanyban tartják.

I. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Visegrádon 
(téma: Green-függvények és diszperziós összefüggé
sek).

Kossuth-díjat kap Pál Lénárd reaktorfizikai 
kutatásaiért.

G yulai Z o ltá n t a  G ö ttin g a i T u d o m án y o s A k a
d ém ia  levelező ta g já v á  v á lasz tja .

Náray Zsoltot kinevezik a KFKI igazgató- 
helyettesévé (ezt a tisztségét 1969-ig tölti be).

A KLTE-n a Kísérleti Fizikai Intézetet Szalay 
Sándor után 2 évig Csongor Éva vezeti.

Szigeti Györgyöt az Indiai Tudományos Akadé
mia tiszteletbeli tagjává választja.

G om bás P á l t  az ú jo n n a n  in d u ló  P h y sics  L e t 
te rs  sze rk esz tő b izo ttság á n ak  ta g já v á  v á la sz tjá k .

Megindul az „Acta Physica et Chimica Deb- 
receniensis” Gáspár Rezső szerkesztésében.

1963

Az E g ri T an árk ép ző  F ő isko la  F iz ik a  T a n 
székének  veze tő jév é  D a rv a s  A n d o r h a lá la  u tá n  
M átra i T ib o rt  nevezik  ki.

A N em zetközi Ű rk u ta tá s i  B izo ttsá g  (C O SPA R) 
felveszi ta g ja i  közé az M TA -t.

A  IU P A P  sza k b iz o ttsá g a ib a  b e v á la sz tjá k  F e n y 
ves E rv in t ,  K o v ács  I s tv á n t  és T a rn ó czy  T am á st.

Az E IV R T -b en  V ákuum fiz ikai és W olfrám  
L ab o ra tó riu m  létesü l.

K o ssu th -d íja t k a p  K iss I s tv á n  a m esterséges 
ra d io a k tív  izo tó p o k  k u ta tá s á é r t  és N á ra y  Z so lt 
a  m agfiz ika i m éré s te ch n ik áb a n  és m ű szerip a rb an  
e lé r t e red m én y eié rt.

A  D ebreceni O rvosi M ű szergyárban  k u ta tó  
részleg a laku l. (Ez m a a  M edicor M űvek debreceni 
gyáregységének  k u ta tó  részlege.)

X . M agyar F iz ikus V ándorgyű lés E gerben .
V I. K özép isko la i F iz ik a ta n á r i A n k é t B u d a 

pesten .
I I .  E lm éle ti F iz ik a i N y á ri Isk o la  M átra fü red en . 

(T ém a: a  csoporte lm éle t fiz ika i a lkalm azásai.)
P lazm afiz ik a i K o n fe ren c ia  B a la to n sza b ad ib an . 

A V II . E u ró p a i M olek u lasp ek tro szk ó p ia i K o n g 
re sszu st B u d ap es ten  ta r t já k  az M TA és az E L F T  
közös rendezésében .

IV . M agfizikai K o n fe ren c ia  T ih a n y b a n .
S ugárvédelm i K o n fe ren c ia  B u d ap esten .
S z ilá rd tes tfiz ik a i K o n fe ren c ia  az  N D K  F iz ik a i 

T á rsu la tá v a l közös ren dezésben  W arnem iindében .
O p tik a i K onfe ren c ia  B u d ap esten .

1964
A z E L T E  C sillagászati T anszékének  vezető jévé 

D e tre  L ász ló t nevezik  ki.
A z E L F T -b a n  C sillagászati S zakcsoport a lak u l, 

v eze ti D e tre  László.
Az E L F T  V II . közgyűlése B udapesten . D ísz

elnök  N o v o b á tz k y  K á ro ly ; e lnök  G yu la i Z o ltán : 
a le lnök  G om bás P á l, J á n o ssy  L ajos , K ó n y a  A lb ert 
és V erm es M iklós; fő t i tk á r  Szigeti G yörgy  lesz. 
Az E L F T  Selényi P á l d íja t  a lap ít.

Az általános iskolákban a fizika oktatását 3 
évre terjesztik ki.

V II . K özép isko la i F iz ik a tan á ri A n k é t B u d a 
pesten .

K onfe ren c ia  a  va lószínűségszám ítás fiz ika i a l
kalm azása iró l M átra fü red en .

I I I .  E lm éle ti F iz ik a i N y á ri Isk o la  M átra fü reden . 
(Tém a: szórásszám ítás.) K ris tá ly h ib á k  fé lvezetők 
b en  N y á ri Isk o la  B ala tonv ilágoson . S ugárvédelm i 
Isk o la  M átra fü reden .

K onfe ren c ia  a  sokszabadság i fokú  rendszerek  
k v an tu m elm éle té rő l K esz thelyen . I I I .  A kusz tik a i 
K o n fe ren c ia  B u d ap esten .

K ó n y a  A lb e rte t az MTA fő titk á rh e ly e tte sév é  
v á lasz tják .

D e tre  L ász ló t az IA U  V áltozócsillag  S zak
o sz tá ly  alelnökévé v á lasz tja .

Cornides Istvánt nevezik ki a NIME Fizikai 
Tanszékének vezetőjévé. (1966-ig működik itt)
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1965
Nagy Kázmért kinevezik az ELTE-n az elméleti 

fizika professzorává.
Ketskeméty Istvánt és Szalay Lászlót kinevezik 

a JATE Kísérleti Fizika tanszék professzoraivá.
Fenyves Ervint kinevezik a KFKI igazgató- 

helyettesévé. (Ezt 1969-ig tölti be.)
Átadják rendeltetésének a MFKI újonnan fel

épített székházát.
X I. M agyar F iz ikus és B iofizikus V ándorgyű lés 

V eszprém ben.
V I I I .  K özép isko la i F iz ik a ta n á r i A n k é t B u d a 

p esten .
IV. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Budapesten. 

(Téma: számítógépek.)
Elektronikus Számítógépek Numerikus és Nem

numerikus Felhasználása Nyári Iskola Buda
pesten.

S ugárvédelm i T an fo ly am  B u d ap esten .
Mesterséges holdak megfigyeléséről Nemzetközi 

Konferencia Budapest—Baja.
I. Nemzetközi Vékonyréteg Konferencia Buda

pesten.
Állami díjat kap Fenyves Ervin a kozmikus 

sugárzás, Gáspár Rezső az atomok és molekulák 
kutatásáért.

MTA rendes tagja lesz Szalay Sándor, levelező 
tagja Nagy Károly.

1966
Nagy Károlyt az ELTE rektorává nevezik ki.
Novobátzky Károly halála után Nagy Károlyt 

nevezik ki az ELTE Elméleti Fizikai Intézetének 
és az MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutató 
Csoportjának vezetőjévé.

Bodó Zalán után Mátrainé Zemplén Jolánt neve
zik ki a BME Kísérleti Fizika Tanszék vezetőjévé.

A NTME Fizikai Tanszékének vezetőjévé ki
nevezik Szabó Jánost.

A BME Elméleti Villamosságtan Tanszékén 
fizikai kutatócsoport alakul elektronoptikai prob
lémák vizsgálatára.

A BME Villamosmérnöki Karán megindul a 
Vákuum- és Félvezető-Ágazat az Elektroncsövek 
és Félvezetők Tanszék irányításával.

Szegeden a JATE-n megindul a fizikusképzés.
A bajai Szputnyikmegfigyelő állomást az MTA 

Csillagvizsgáló Intézet saját kezelésébe veszi át. 
Piszkéstetőn másodikként felállítják a 50 cm-es 
Cassegrain típusú távcsövet.

Megindulnak a középiskolai diákok vidéki fel
adatmegoldó délutánjai.

Megindul az Acta Biochimica et Bipohysica Aca- 
demiae Scientiarum Hungaricae. A biofizikai rész 
főszerkesztője Ernst Jenő.

A TIT az általános iskolások részére megindítja 
a Kis Fizikusok Baráti Körét.

Az ELFT VIII. közgyűlése Budapesten meg
emlékezik a Mathematikai és Physikai Társulat 
megalapításának 75. évfordulójáról.

IX . K özépiskola i F iz ik a ta n á r i  A n k é t B u d a 
pesten .

Ifjúsági Fizikai Kör ankétjai.
V. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Balaton

kenesén. (Téma: a részecskék gyenge kölcsön
hatásai.)

III. Részecskefizikai Konferencia Balatonvilá- 
goson. (Téma: gyenge kölcsönhatások.)

I. Magfizikai Nyári Iskola Debrecenben.
Nemzetközi Lumineszcencia Kongresszus Buda

pesten a IUPAP rendezésében.
Sugárvédelmi Tanfolyam Budapesten.
II. Sugárvédelmi Konferencia Pécsett.
Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja alapító

tagként belép a Nemzetközi Sugárvédelmi Tár
sulatba (IRPA) Rómában. Bozóky Lászlót az 
Intézőbizottság tagjává választják.

A Csillagvizsgáló Intézet osztályainak veze
tésére Almár Iván, Balázs Júlia, Balázs Béla, 
Csada Imre kapnak megbízást.

Az ELTE Eötvös Loránd emlékülést rendez 
Eötvös kutatásainak mai vonatkozásairól. Az ülé
sen számos külföldi tudós tart előadást.

A budapesti Nemzetközi Vásáron működve ki
állítják a KFKI-ban tervezett és épített ZR—4 
jelű zérus teljesítményű atomreaktort.

Állami díjat kap Gyulai Zoltán kristályfizikai 
kutatásaiért, Kovács Zoltán és Zátonyi Sándor 
az új általános iskolai fizika tankönyv meg
írásáért.

A „Physica Status Solidi” szerkesztőbizottsági 
tagjává választják Szigeti Györgyöt.

Kovács Istvánt a „Chemical Physics Letters” 
szerkesztőbizottságába választják.

A IUPAP szakbizottságaiba beválasztják Feny
ves Ervint, Pál Lénárdot, Szalay Sándort, Szi
geti Györgyöt és Tarnóczy Tamást.

A COSPAR elnökségi tagjai közé választja 
Egyed Lászlót.

Megalakul a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola 
Fizikai tanszéke. Vezetője Makranczy Béla.

A KLTE-n Csikai Gyula veszi át a Kísérleti 
Fizikai Intézet vezetését.

1967

XII. Magyar Fizikus és Biofizikus Vándor- 
gyűlés Sopronban.

X. Középiskolai Tanári Ankét Budapesten.
II. Magfizikai Nyári Iskola Sárospatakon.
VI. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Visegrádon. 

(Téma: Részecskék erős kölcsönhatásai.)
XIV. Colloquium Spectroscopicum Internatio

nale Debrecenben.
Nemzetközi Kvantumkémiai Iskola Debrecen

ben és Balatonszéplakon.
Konferencia a sokrészecske rendszerek sta- 

tisztiká j ár ól Balatonvilágoson.
Ultravákuum Konferencia Esztergomban.
Ankét a radioaktív hulladékok biztonságos keze

léséről és elhelyezéséről Budapesten.
II. Nemzetközi Vékonyréteg Konferencia Buda

pesten.
IV. Akusztikai Konferencia Budapesten.
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Akusztikai munkaértekezlet Balatonvilágoson.
„A nap aktív vidékeinek fejlődése és szerkezete” 

témájú IUA szimpózium Budapesten.
Detre Lászlót az IUA Változócsillag Szakosztá

lyának elnökévé választják.
Az MTA rendes tagja lesz Kovács István, leve

lező tagja Tigyi József.
Nagy Károlyt a leningrádi Zsdánov Egyetem 

díszdoktorává avatja.
A „Physica Status Solidi” című folyóirat tanács

adó bizottságának tagja lesz Nagy Elemér.
Egyed Lászlót a Physics of the Earth and 

Planetery Express szerkesztőbizottsági tagjává 
választják.

Az I. Nemzetközi Diákolimpián (Varsó) egyéni 
I. IV. és VI. díjat, csapatban I. helyezést érnek el 
a magyar diákok.

1968

A KLTE Kísérleti Fizikai Intézetében működni 
kezd az új 200 KV-os neutrongenerátor és az a 
200 KV-os neutrongenerátor is, amelyet az Intézet 
a bécsi atomenergia ügynökségtől kapott kölcsön.

Az ATOMKI 1 MV-os Van de Graaff generátora 
eléri az 1 MV feszültséget.

A gödöllői Agrártudományi Egyetemen önálló 
Fizikai Tanszék létesül, vezetője Gyarmati István 
lesz.

Az ELTE Csillagászati Tanszékére kinevezik 
tanszékvezetőnek Balázs Bélát.

A KFKI-ben átszervezik a főosztályokat. A ku
tatás új főii’ányai: elektronika, magfizika, fizikai 
optika, magkémia, nagyenergiájú fizika, reaktor
kutatás, számítástechnika, szilárdtest fizika. Ezek 
munkáit tudományos tanácsok irányítják.

Az ATOMKI ban Nukleáris Elektronikus Osztály 
(vezetője Sebestyén Béla, majd Máthé György) és 
Elektrosztatikus Gyorsítóosztály (vezetője Koltay 
Ede) létesül.

Az MTA Kristálynövesztési Kutatócsoport veze
tésével Gyulai Zoltán halála után Tarján Imrét 
bízzák meg.

A budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi 
Fizikai Intézete Biofizikai Intézetté alakul.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Orvosi 
Fizikai Intézetének vezetését Tóth Lajos nyuga- 
lombavonulása után Damjanovich Sándor veszi át.

Az ELFT alapító tagként résztvesz az Európai 
Fizikai Társaság (EPS) megalakításában. Szigeti 
György az Intézőbizottság tagja lesz.

Az ELFT IX. Közgyűlése a következő vezető
ket választja meg: elnök Szigeti György; alelnökök 
Marx György, Nagy Elemér, Pál Lénárd, Vermes 
Miklós; főtitkár Kovács István.

Megalakul az ELFT Békés-megyei csoportja. 
Elnök Kruchió Gábor; titkár Kiss Ferenc.

XI. Középiskolai Fizikatanári Ankét Budapes
ten.

VII. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Visegrádon. 
(Téma: a részecskék algebrai rendszerezése.)

III. Magfizikai Nyári Iskola Tihanyban.

Nemzetközi Izom Szimpózium Budapesten.
A IUPAP Nemzetközi Magspektroszkópiai Kon

ferenciát rendez Debrecenben. (Témája: elektron
befogás jelenségei és imagasabbrendű effektusok 
atommagok bomlásában.)

IV. Részecskefizikai Konferencia Keszthelyen. 
(Témakör: Hadronspektroszkópia.)

Mágneses Konferencia Egerben.
Az IAU „Periodikus jelenségek a változó csil

lagokban” témájú nemzetközi kollokviumot ren
dez Budapesten.

A II. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián Buda
pesten a magyar diákok egyéni II. és III. díjat, 
csapatban pedig I. helyezést érnek el.

Bencsik István a Debreceni Agrártudományi 
Főiskola matematikai és fizikai tanszékének veze
tője, később a Főiskola rektora lesz.

Jánossy Lajost a Nuovo Cimento szerkesztő- 
bizottsági tagjává választják.

1969

A JATE Természettudományi Karán Biofizikai 
Tanszék létesül. Vezetőjévé Szalay László profesz- 
szort nevezik ki.

Pócsik Györgyöt kinevezik az ELTE elméleti 
fizikai professzorává.

Orbán György nyugalomba vonultával Kedves 
Ferencet nevezik ki a KLTE Alkalmazott Fizikai 
Tanszékének vezetőjévé.

A TKI igazgatója Ács Ernő nyugalomba vonu
lása után Váradi Imre lesz.

Megalakul az Űrkutatási Kormánybizottság. 
Magyarország alapítótagként résztvesz a szocia
lista országok INTERKOZMOSZ űrkutatási szer
vezetében.

Az EIVRT felügyelete alá helyezik a TKI-nak 
és a HKI-nek a gyár területén működő labora
tóriumait, amelyek alapját képezik egy új üzemi 
kutató intézménynek.

Az MTA bajai Obszervatóriumában megkezdi 
működését a Szovjetuniótól kapott AFU—75 
típusú automatikus szputnyikkövető távcső.

Az MTA, ELFT és ÉLTÉ megemlékezik Eötvös 
Loránd halálának 50. évfordulójáról. Először adják 
ki az ELFT emlékérmét. Az éremmel Renner 
Jánost tüntetik ki.

Megalakul az ELFT Vas-megyei csoportja. 
Elnöke Hargitai Sándor; titkára Heigl István.

Először osztják ki az ELFT Gyulai Zoltán díjat 
és Novobátzky Károly díjat.

Marx Györgyöt levelező tagjává választja a 
Nemzetközi Asztronautikai Akadémia.

XIII. Vándorgyűlés Miskolcon.
XII. Középiskolai Fizikatanári Ankét Szegeden.
Ankét az ipari fizikusképzés problémáiról Buda

pesten.
Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja közös 

konferenciát rendez az osztrák testvéregyesülettel 
Bécsben.

VIII. Elméleti Fizikai NyárrIskola Visegrádon. 
(Téma: Regge-pólusok a részecskefizikában.)
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Plazmafizika és Alkalmazási Konferencia Bala- 
tonvilágoson. Mössbauer Effektus Alkalmazásai 
Konferencia Tihanyban.

IV . M agfizikai N y á ri Isk o la  T ih an y b an .
Asztrofizikai Nyári Iskola Tihanyban.
Az IUPAP XI. Nemzetközi Kozmikus Sugárzási 

Kongresszusa Budapesten.
Berényi Dénes tagja lesz a Nuclear Data szer

kesztőbizottságának.
A IUPAP dubrovniki közgyűlése Pál Lénárdot 

egyik alelnökévé választja. A IUPAP szakbizottsá
gaiban magyar tagok a következők: Kovács István, 
Nagy Elemér, Szalay Sándor, Szigeti György, 
Somogyi Antal, Tarnóczy Tamás.

N ag y  E le m é r t a  C ry sta l L a tt ic e  D efects  szerkesz
tő b izo ttsá g i ta g já v á  v á lasz tja .

A III. Nemzetközi Diákolimpián Brnoban a 
magyar diákok 3 db. I. díjat és 2 db II. díjat sze
reznek, a csapat a II. helyezést éri el.

Tudományos ülésszak a MFKI megalakulásának 
10. évfordulója alkalmából.

1970

A  JA T E  K ísérle ti F iz ikai T anszékének  és a  M TA 
L um ineszcencia  és F é lv eze tő  T anszék i K u ta tó 

OPTIKAI FORGATÓKÉPESSÉG BIOLÓGIAI 
JELENTŐSÉGE ÉS EREDETE

A biológiai rendszerek összetettsége és működésük 
sokoldalúsága általában elriasztja azokat a kuta
tókat, akik ragaszkodnak az egzakt fizikai mód
szerekhez és a jelenségek matematikai formulázá- 
sához. Van azonban egy nézőpont amelyből te
kintve a legkomplikáltabb biológiai objektumok 
is egységesek. A klorofillmolekulára és májkivo
natra, a vírusokra, baktériumokra, falevélre vagy 
akár egy oroszlánra is teljes mértékben érvényes, 
hogy a két lehetséges izomér közül csak az 
egyikből épülnek fel. Ezt hívjuk az élet optikai tisz
taságának. A mesterséges szintézisek során 1 : 1 
arányban keletkeznek olyan molekulák, melyek a 
síkban poláros fény síkját jobbra, ill. balra forgat
ják, a bioszintézisek során viszont kizárólag az 
egyik izomér keletkezik, és az élőlény ezzel az egy 
izomérrel funkcionál. Mi ennek az optikai tiszta
ságnak az eredete ? Van-e valami jelentősége az 
életműködések, vagy esetleg az evolúció szempont
jából? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket fogunk 
megvizsgálni ebben a dolgozatban. Az első részben 
ismertetjük az optikai forgatóképesség ún. heli- 
kális modelljét, a második részijén biológiailag 
fontos molekulák szerkezetével foglalkozunk az 
optikai forgatás diszperziója és a cirkuláris dicli- 
roizmus alapján, végül megtárgyaljuk az optikai 
tisztaság eredetét és biológiai jelentőségét. Mivel 
nagyrészt ismeretlen és kellőképpen meg nem a l 

csoportnak a vezetője Budó Ágoston halála után 
Ketskeméty István lesz.

Az E L T E  A to m fiz ik a i T an szék én ek  v eze tésé t 
M arx  G yörgy  veszi á t .

A KFKI igazgatójává Pál Lénárdot nevezik ki, 
Nagy László halála után a Magfizikai Főosztály 
vezetésére Adám András kap megbízást. A Nagy- 
energiájú Fizikai Főosztály vezetését Kiss Dezső 
veszi át.

Egyed Lászlót az MTA rendes tagjává, Barta 
Györgyöt, Béli Bélát, Gáspár Rezsőt, Marx 
Györgyöt, Tarján Imrét levelező taggá választ
ják. Jánossv Lajos továbbra is az MTA alelnöke.

Pál Lénárd az International J ournal of Magne
tism szerkesztőbizottsági tagja lesz.

Felépül a  B M E o k ta tá s i  a to m re ak to ra .
Az Országos Onkológiai Intézetben elkészül 

egy 25 MeV-os betatron.
Felszabadulásunk 25. évfordulóján, április 4-én 

állami díjat kap Detre László a változócsilla
gok kutatásáért és Nagy Elemér a fémötvözetek 
vizsgálatáért.

Ez az összeállítás nem ad értékelést a fizika 25 éves 
fejlődéséről, csak a főbb eseményeket kívánja felsorolni. 
Értékelő tanulmány megjelent a Magyar Tudomány 1970 
évi áprilisi számában. A fenti összeállítást 1970 április 
4-vel zártuk.

Garay András 
József Attila Tudományegyetem 

Növényszervezettani és Növényrendszertani
Tanszék, Szeged

pozott területen mozgunk, nyilvánvaló, hogy meg
állapításaink egy részét fenntartással kell fogadni. 
Meggyőződésünk azonban, hogy az olvasót nem 
csak az érdekli tudunk-e gyűrűzni régóta meg
ismert tények körül, hanem az is és talán első
sorban az hogy mi újat tudunk hozzátenni az 
eddig felgyülemlett anyaghoz.

Az optikai forgatóképesség kvalitatív tárgyalása

Nyilvánvaló, hogy a molekuláknak különböző alak
ja lehet. Vannak olyanok, amelyek megközelítőleg 
gömb alakúak, mások fonalra emlékeztetnek, is
mét mások szabálytalanok, de előfordulnak olyan 
fonal alakú molekulák is, amelyek dugóhúzószerű- 
en csavartak. A dugóhúzónak mint tudjuk egy 
balos és egy jobbos formája lehet, s a két forma 
úgy viszony ük egymáshoz, mint tükörképi pár, 
vagyis semmiképpen nem hozhatók egymással fe
désbe. A jelenséget újabban chiralitásnak, az ilyen 
tárgyakat jelen esetben molekulákat — pedig 
chirálisnak nevezzük. A hexahelicén molekula pél
dául fonal alakú, görbült, de nem képes síkban 
körré zárulni. Utolsó benzolgyűrűje mint az 
1. ábrán látható az első fölé vagy alá kerül, s így 
jobbos vagy balos spirálra emlékeztető chirális 
képződmény jön létre. Természetesen ezzel együtt
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a molekula n elektronrendszere is chirális lesz. 
Hasonló a helyzet bizonyos bifenilszármazékoknál, 
melyeknél az 1. ábrán jelzett R ’ ill. R gyökök 
„helyhiány” miatt egymás alá ill. fölé kerülnek, 
s ezáltal a molekula megcsavarodik.

Ha a jobbra csavarodó molekulákat elkülönít
jük és ezek oldatán jobbra vagy balra cirkulárisán 
poláros fényt bocsátunk keresztül, akkor nem ka
punk azonos hatást. Pasteur példája szerint olyan

o c xöHq

1. ábra. A hexahelicón (a) és egy bifenilszármazék (b) 
spirálisan csavart molekulája

fába, melynek szálai jobbra csavarodnak köny- 
nyebb befúrni jobbmenetes fúróval mint bal
menetessel. Hasonlóképpen ha oldatunk jobbra 
csavart molekulákból áll, akkor a jobbos dugó
húzóra emlékeztető, jobbra cirkulárisán poláros 
fény gyorsabban halad rajta keresztül, mint a 
balos. Más szóval ez azt jelenti, hogy az ilyen anya
gok törésmutatója a jobbra cirkulárisán poláros 
fényre nézve kisebb, mint a balra cirkulárisán 
polarizáltra. Kvalitatíve már ezen leegyszerűsített 
modell alapján is értelmezhető a lineárisan poláros 
fény síkjának elforgatása. A poláros fény ugyanis 
két ellentétesen cirkulárisán poláros komponensre 
bontható. A cirkulárisán poláros fényben az elekt
romos vektor csúcsa csavarvonalat ír le. Ha a 
megfigyelő a fénysugárral szembe néz, akkor az 
E  vektort állandó hosszúságúnak látja, melynek 
iránya az idővel arányosan változik az óramutató 
járásának megfelelően, vagy azzal ellentétesen.

Mint a 2. ábrán látható, két ilyen ellentétesen 
cirkulárisán poláros fény vektorait összeadva lineá
risan poláros fényt kapunk, azaz olyan fénynyalá
bot, melyben az elektromos vektor mindig ugyan
abban a síkban rezeg. A lineárisan poláros fény 
felbontása két cirkulárisán poláros komponensre 
kísérletileg igazolható ! Ha tehát chirális moleku
lák oldatán lineárisan poláros fényt bocsátunk 
keresztül, ez ekvivalens azzal, mintha két ellen
tétes cirkulárisán poláros fénynyalábot használ
nánk. A kétféle cirkulárisán poláros komponens -  
mint említettük — különböző sebességgel halad át 
az oldaton, és ennek megfelelően különböző mér
tékben abszorbeálódik; tehát különböző fázisban

o 11 0
0 11 0
o •• 0
0 ,l 0
0 )1 0

2. ábra. Lineárisan poláros fény felbontása két circulári-
san poláros komponensre

és különböző amplitúdóval lépnek ki. A külön
böző fázisban kilépő vektorokat összeadva kiderül, 
hogy a kilépő fénynyaláb eredő vektora más sík
ban rezeg mint a belépőé, azaz oldatunk a poláros 
fény síkját elforgatta (3. ábra).

Igen fontos tény, hogy kicsiny törésmutató 
különbségnek nagy fajlagos forgatóképesség felel 
meg. Zöld fényben pl. nb—Uj — 2,8 • 10-6. Az 
ehhez tartozó fajlagos forgatóképesség [oc] =  100°. 
Ahol nb és nj a törésmutató balra, ill. jobra cirku
lárisán poláros fénynél. Egyszerűség kedvéért a
3. ábrán nem tüntettük fel, hogy a két cirkulárisán

X

3. ábra. E  rotációja ha Eg és E j különböző szöget zár be 
az X  tengellyel

poláros komponens amplitúdója is megváltozik. 
Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor nyilvánvaló, 
hogy a kilépő fénynyaláb nem lesz többé síkban 
polarizált, hanem elnyújtottan elliptikus (4. ábra). 
A két jelenség, vagyis a polarizáció síkjának el
fordulása (optikai forgatás), és e sík elnyújtott
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ellipszissé való alakulása (cirkuláris dichroizmus: 
CD) ugyanannak a jelenségnek két oldala, külön 
tárgyalásukat csak didaktikai szempontok indo
kolják (1).

4, ábra. A kilépő fónynyaláb elliptikus polarizáltsága, 
ha Eß ^  E j

Az optikai forgatás diszperziója

Ez az egyszerűsített modell, mely az optikai akti
vitás magyarázatának alapját képezi, nem elégíti 
ki a gyakorlat követelményeit, mivel semmit nem 
mond a forgatóképesség hullámhossztól való füg
géséről, azaz az optikai forgatás diszperziójáról, 
amelyet a továbbiakban az angolnyelvű irodalom
ban szokásos rövidítésnek megfelelően optikai ro
tációs diszperziónak (ORD) fogunk nevezni. Nyil
vánvaló ugyanis, hogyha különböző hullámhosszú
ságú fénnyel világítjuk meg optikailag aktív anya
gunkat, akkor nem fogunk azonos mértékű forga
tást kapni. A molekulát ugyanis egy anyagi osz
cillátor-rendszernek lehet felfogni, melyben a fény 
elektromágneses rezgése — mint kényszerítő rezgés 
— kényszerrezgéseket kelt. A kényszerrezgés A 
amplitúdója (intenzitásának négyzetgyöke) egye
nesen arányos az F  kényszerítő erővel és fordítva 
arányos az oszcillátor tömegével (m).

A kényszerrezgés amplitúdója attól is függ, 
mekkora különbség van az oszcillátor v0 saját
frekvenciája és a kényszerítő rezgés v frekvenciája 
között. Végül a kényszerítő és a kényszerrezgés 
d fáziskülönbségét is figyelembe kell venni. Ezek 
alapján

4tt2 m ]f(vl - v2) (rjj v2 -f tg2 ő)
A fénnyel kölcsönhatásba lépett molekula visel
kedése nagyon hasonlít az elektromos térbe he
lyezett molekula viselkedéséhez. Az elektromos 
tér — mint ismeretes — a molekula elektronjait 
és atommagjait ellenkező irányba húzza, tehát 
dipólusmomentumot indukál, amely egyenlő az e 
elektromos töltések és a köztük levő d távolság 
szorzatával

fi = ed (2)

Minthogy azonban a sugárzásban az elektromos 
térerősség rezeg, d helyébe a rezgés A  amplitúdó
ját kell írnunk

g = eA . (3)
Az indukált dipólusmomentum értéke függni fog 
a molekulára jellemző a arányossági tényezőtől 
(vagyis a polarizálhatóságtól) és az E  térerősségtől

fi — ocE ebből (4)

(5)

Az (1), (3) és (5) egyenletünk alapján az alábbi 
kifejezésekhez jutunk:

e_ JL________________F ____________
E  4 te2 m \[(v% —- v2) (r2 v2 -f- tg2 d) ( 6 )

Az a-hoz te tt e index arra utal, hogy jelen esetben 
csak az elektronoktól származó indukált dipólus
momentum, tehát az elektronpolarizálhatóság ér
dekel bennünket. Mivel elektromágneses rezgésről 
van szó, az F  kényszerítő erő éppen az elektromos 
térerősség és az oszcillátor töltésének szorzata 
e • E. Ha v0 és v távol esnek egymástól, tg <5 el
hanyagolható. Egyenletünk tehát, amely most már 
az elektronpolarizálhatóságot fejezi ki, így alakul:

1 e2
x e  = --------- :------  • (7)4n2 m(y\ — v2)

Ismeretes, hogy az elektronpolarizáció (Pe) egyenlő 
a molrefrakcióval (BM), a molrefrakció viszont 
a törésmutatóból (n) az alábbi összefüggéssel szá
mítható ki:

yj 2 1
x e  — Be — =  — —  -  V , (8)

nl -f- 2

ahol V a moltérfogat. Ily módon
n2 -  1 __ 1 e2 
n2 -f- 2 4jt2 m (rjj r2) (9)

Ha az állandókat és a kényszerítő erőt 6-vel jelöl
jük, az alábbi egyszerű diszperziós formulához 
jutunk:

n2 — 1 N j b 
n2 -f- 2 V l^o r2]

( 10)

NjV  a térfogategységben levő molekulák számát 
jelenti. Ez az összefüggés alkalmas arra, hogy 
segítségével a rotációnak a rezgésszámtól, ill. a 
/  hullámhossztól való függését tanulmányozzuk. 
A forgatás ugyanis — mint említettük — azáltal 
jön létre, hogy a forgatóképes molekula oldatának 
törésmutatója nem azonos a jobbra ill. a balra 
cirkulárisán poláros fényre nézve. Tételezzük fel, 
hogy a kényszerítő rezgés v frekvenciája kisebb, 
mint az oszcillátor v0 sajátfrekvenciája, akkor a 
nevező pozitív. Ha a frekvenciát növeljük, előbb 
utóbb elérjük, hogy a kényszerrezgés és a kénysze
rítőrezgés frekvenciája megegyezik, azaz a két 
rezgés frekvenciájának a különbsége eltűnik. Ekkor
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viszont a tört értéke, vagyis a törésmutató -f- vég
telenné válik. Tovább növelve a rezgésszámot (10) 
jobboldala negatívvá lesz, majd lassan ismét nőni 
kezd. Valóságban (10) jobboldala sohasem lesz vég
telen, mert ha r0 és v nagyon közel esik egymáshoz 
tg2 d már nem elhanyagolható. Ismét hangsúlyoz
zuk, hogy a törésmutatóra levezetett értékek lé
nyegében érvényesek az elforgatás szögére is, 
mivel a radiánokban mért cm-kénti rotáció (0') 
és a törésmutató között az alábbi összefüggés van:

0 ' = - j ( nt, -nj), (1])

ahol nh és a balra ill. jobbra cirkulárisán poláros 
fény törésmutatója. Általában a molekulában több 
oszcillátor lehet, ezért a molekula összes sajátfrek
venciájára összegzünk és a (10) alatti összefüggés 
helyett az ún. Drude egyenletet kapjuk:

0  =  ( 12 )

n  — v2
A teljes forgatás tehát az egyes elektronátmenetek
hez tartozó tagok összegével egyenlő (2, 3).

A mérési adatok igazolják ezt a gondolatmenetet. 
Az optikai forgatás a hullámhossz függvényében 
eleinte nő, majd az abszorpciós maximumnál hir
telen nullára csökken, ezután előjele megváltozik, 
nagysága ismét nő, végül lassanként közelít a 0- 
hoz. A rotációnak ezt a menetét és a cirkuláris 
dichroizmust együttesen Cotton-effektusnak nevezik.

[B]

6. ábra. Az ellipticitás és rotáció felbontása három 
komponensre

tevődik össze, jól látjuk, hogy a CD görbék lénye
gesen könnyebben kezelhetők, mint az ORD gör
bék.

Az optikai forgatás modellezése intrinzikusan aszim
metrikus és intrinzikusan szimmetrikus kromoférrok 
esetében

5. ábra. 0  és & értékei az A títi sáv közelében (A, B  + ,  C, 
D — Cotton effektus)

A cirkuláris dichroizmus — amely mint említettük 
abszorpciós jelenség - ott éri el a maximumot, 
ahol a forgatás eltűnik, vagyis az abszorpciós 
maximumnál.

Az 5. ábra egyetlen oszcillátorhoz rendelt rotá
ciós diszperziót és cirkuláris dichroizmust mutat 
be. 0  az elforgatás szöge, 0  pedig az a szög, mely
nek tangense az ellipszis kisebb és nagyobb ten
gelyének arányával egyenlő (1. még a 4. ábrát).

Ä 6. ábrán olyan ellipticitást és rotációs disz
perziót mutatunk be, mely három komponensből

Ha ezek után visszatérünk eredeti példánkhoz a 
hexahelicénhez, érdekes következtetésre jutha
tunk. Említettük, hogy a hexahelicén n elektron- 
rendszere ugyanúgy spirális jellegű, mint a mole
kula la. ábrán látható váza. Ha ilyen molekula 
fotont nyel el, az elektronfelhő alapállapotából 
egy gerjesztett állapotba megy át. Az átmenet 
során teljesülnie kell az impulzusmomentum meg
maradási elvének, ezért azt várjuk, hogy az elekt
ronfelhő deformációja követi az elektronfelhő ere
detileg spirális alakját. Másként kifejezve az elekt
romos töltésfelhő elmozdulásának egy lineáris és 
egy cirkuláris komponense van. A cirkuláris kom
ponensnek megfelelően mágneses momentum in
dukálódik a spirál tengelyében. Míg az abszorpció 
kizárólag az elektromos átmeneti dipólmomentum
tól függ, addig az optikai forgatás és a CD mind a 
mágneses, mind pedig az elektromos átmeneti 
dipólmomentum függvénye. A mágneses tér — 
jelen esetben az átmenet során indukált mágneses 
tér —- optikai aktivitását Faraday-effektusnak 
nevezzük.

Eddigi eszmefuttatásunk olyan molekulákra vo
natkozott, melyeknél szférikus okokból közvet
lenül felismerhető az elektronfelhő spirális jellege. 
Az ilyen molekulák egyetlen aszimmetrikus, pon
tosabban chirális kromofórnak foghatók fel, mai 
terminológia szerint intrinzikusan (eredendően) 
aszimmetrikusak.

Tudjuk viszont, hogy számos olyan molekula is 
elforgatja a poláros fény síkját, melyek elektron-
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7. á b ra .  A karbonyl-csoport n 71* gerjesztését mutató 
elektron-energia-nívó diagram

elhőjében nem lehet a spirális jelleget felfedezni. 
Vegyünk például egy kinont, s figyeljük meg a 
karbonil csoport abszorpcióját. A 7. ábrán be
mutatunk egy ún. n ^ 71* átmenetet, vagyis azt az 
esetet, melynél az UV abszorpció során egy nem 
kötő n elektron 71* állapotba gerjesztődik. Nyil
vánvaló, hogy a karbonil csoport eredendően, azaz 
intrinzikusan szimmetrikus. A karbonil csoport 
nem mutat Cotton-effektust, ha szimmetrikus mo
lekulán helyezkedik el (pl. benzokinon). Más a 
helyzet azonban, ha a molekula nem szimmetrikus. 
Figyeljük meg pl. a menthon molekulán levő kar
bonil csoportot. Mint a 8. ábrán látható, a menthon 
molekulán van egy ekvatórálisan orientált izop- 
ropil csoport, mely közel esik a karbonil csoport
hoz. Ez az izopropil csoport perturbálja a karbonil 
csoport n —<- n* átmenetét. Szemléletesen azt mond
hatnánk, hogy amikor a kötésben részt nem vevő 
n elektron n* pályára lép, a szomszédságában levő 
sztatikus töltés miatt nem képes egyenes pályán 
haladni, hanem valamilyen spirálra emlékeztető, 
ún. helikális utat tesz meg. Az izomenthon esetén 
az izopropil csoport még erősebben perturbálja a 
karbonil n —>■ 71*  átmenetet, tehát a Cotton-effektus 
lényegesen nagyobb lesz (8. ábra).

Azt a feltételezést, hogy a kromofór elektron 
„helikális pályán mozdul el”, Kauzman és munka
társai igazolták, amennyiben kimutatták, hogy a 
kromofór elektron, mely a gerjesztés során jobbos 
helikális „pályát” követ, pozitív Cotton-effektust 
indukál (4).

Ha a kromofór intrinzikusan szimmetrikus és a 
spirális jellegű pálya csak a szomszédságában levő 
sztatikus töltések miatt jön létre, akkor a molekula 
forgatása lényegesen kisebb, mint az intrinzikusan 
aszimmetrikus kromofórok esetében. A hexaheli- 
cénnél például a rotációs erő mintegy 10~38 CGS 
egység, ugyanakkor a menthon-típusú molekulák
nál 10-40 CGS egység körül van.

Nyilvánvaló, hogy ez a modell — a gerjesztett 
eletron spirális pályája — több szempontból ki
fogásolható, hiszen a molekulákban az elektronok 
elvesztik „egyediségüket” ; mégis többé-kevésbé 
szemlélteti azt a folyamatot, amely a kvantum- 
mechanikai számítások során az átmeneti dipól
momentumok szimmetriatulajdonságaiban jut ki
fejezésre (5).

Joggal kérdezhetné valaki: miért tételezzük fel, 
hogy az optikai forgatás az élet szempontjából 
annyira jelentős, hogy ilyen részletesen foglalko
zunk vele, hiszen a természetben nincs, vagy na
gyon ritka a poláros fény?

Ez igaz, csakhogy éppen azt akartuk bemutatni, 
hogy a poláros fény elforgatása egy olyan jelenség, 
amely szoros kapcsolatban van a térbeli struktúrá
val és azt mutatja, hogy a chirális molekulákban 
gerjesztődésük során sajátos folyamatok játszód
nak le, és ezek a biológiai funkció szempontjából 
fontos szerepet játszhatnak.

A molekulák struktúrája ORD és CD vizsgálatok 
alapján

ízomenton 
0 ■

CHs'cHj

Mentőn

8 . á b ra .  Az izornenton ( I ------) és mentőn (M ----- ) ORD.
spektruma

Mint a menthon molekulán bemutattuk, a carbo- 
nil csoport Cotton-effektusa a szomszédságában 
levő egyéb gyökök jelenlététől függ. Ezzel szem
ben a karbonil csoport abszorpcióját csak jelenték
telenül befolyásolják a közelében levő csoportok. 
Más szóval, ez azt jelenti, hogy valamely abszorp
ciós sáv nagyon gyenge lehet, esetleg fel sem ismer
hető az abszorpciós spektrumban, ugyanakkor op
tikai aktivitása jelentékeny. Jó példa erre a pro
teinek 224 nm-es abszorpciós sávja. Ez az abszorp
ciós sáv egy n n* átmenetnek felel meg: az 
oxigén atomhoz tartozó nem kötő eletron olyan 
molekuláris pályára lép, amely magába foglalja 
az oxigén, szén és nitrogén atomot. Ennek a sáv
nak extinkciós koefficiense igen kicsiny az abszorp
ciós spektrumokon, többnyire alig ismerhető fel. 
Ugyanakkor az átmenet helicitása nagy, tehát a 
CD spektrumon jellemző maximumot ad (9. ábra). 
Természetesen az is előfordulhat, hogy igen erős 
abszorpciós sávok nem mutatnak optikai aktivi
tást. Végeredményben tehát az egyes átmenetek 
különböző feltételek között válhatnak optikailag 
aktívvá (6, 7).
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9. ábra. A poly-L-glutaminsav absorpciós ( -----) és CD
(----- ) spektruma

|| párhuzamosan polarizált 
J_ derékszögben polarizált

A konformáció-kutatás egyik legfigyelemremél
tóbb eredménye a fehérjék helix-szerkezetének fel
fedezése. A fehérjék — mint ismeretes — optikai
lag aktív aminosavakból állanak, az várható tehát, 
hogy forgatóképességük megközelíti az őket fel
építő aminosavak forgatásának összegét, mely a 
spektrum D vonalán [a]D =  120° körül van. Ez 
valóban érvényes a denaturált fehérjékre. A natív 
fehérjék forgatása ezzel szemben jóval kisebb 
ja]n =  50° körül mozog. Carolyn Cohen 1955-ben 
úgy magyarázta ezt a megfigyelést, hogy a natív 
fehérjéknek jobbra csavarodó helikális szerkezete 
van, és ez csökkenti le kb. 70 100°-kal az amino-
savaktól származó erős balra forgatást (8, 9). De- 
naturáláskor a helix-szerkezet felbomlik, az ilyen 
fehérjék forgatóképessége tehát csak az egyes ami
nosavak optikai aktivitásának összege.

Elméleti megfontolások igen érdekes részleteket 
tártak fel. Az optikailag aktív átmeneteknél — 
mint említettük egy /ie elektromos és egy ym 
mágnenes momentummal kell számolni. Az R ro
tációs erősség a két momentum nagyságától és az 
általuk bezárt y szögtől függ:

R =  O e 'h m ^y . (13)

A cosinus-függésből következik, hogy párhuzamos 
momentumok pozitív, az ellentétesek viszont ne
gatív cirkuláris dichroizmushoz vezetnek.

Alkalmazzuk ezt a fehérjék amidcsoportjainak 
ún. K  sávjaira, vagyis a ti - >  ti* átmenetekre abból 
a tényből kiindulva, hogy az amidcsoportok nem 
gerjeszthetők egymástól függetlenül, hanem az 
egész láncon valamennyi csatolva van. Mivel az 
amidcsoportok átmeneti momentumának iránya 
ismert, könnyen belátható, hogy lényegében két
féle csatolásmód lehetséges: Vagy valamennyi át
menet fázisban van, vagy a szomszédos párok el
lentétes fázisban vannak. A 10b. és a 10c. ábrán 
két ilyen csatolási típust mutatunk be. A nyilak 
egy-egy amidcsoportot jelentenek és feltüntetik 
egyben azok átmenetének irányát. A 10b. esetében

10. ábra. Az amidcsoportoktól származó Cotton-effektus 
előjelének meghatározása fehérjékben ( t i  -* ■  t i * )

az átmenetek eredője pe a z tengely irányába mu
tat. Az optikai forgatáshoz szükséges mágneses 
momentum irányát megállapíthatjuk, ha a pozitív 
z tengely irányába nézünk. A nyilak sorrendje ez 
esetben az óramutató járásával ellentétes, ami a 
jobbkézszabálynak megfelelően a /ic-vel ellentétes 
irányú mágneses momentumot eredményez. Ha 
ugyanúgy megvizsgáljuk a 10c. ábrán feltüntetett 
helyzetet, kiderül, hogy a pe az x tengely irányába 
mutat, a ym pedig ezzel párhuzamosan ugyanolyan 
irányban. Mint említettük, az egymással 'párhuza
mos irányú momentumok (tehát a 10c. ábrának 
megfelelő csatolás) pozitív Cotton-effektushoz ve
zetnek. Mivel a momentumok viszont a z tengelyre 
merőlegesek, az exciton-elmélet szerint CD sávjuk 
alacsony hullámhosszra esik (9. ábrái.). A 10 b-nek 
megfelelő csatolás egymással ellentétes irányú mo
mentumokat eredményez, a Cotton-effektus ne
gatív. Ezek a momentumok a z tengellyel párhuza
mosak, CD sávjuk tehát az exciton elmélet szerint 
nagyobb hullámhosszra esik (9. ábra ||). Mindebből 
nyilvánvaló, hogy a fehérje jobbra csavarodó helix 
formában van jelen.

Ezeknek a megfontolásoknak alapján Moffitt 
(10) egy olyan formulát talált, mely alkalmas arra, 
hogy a fehérjék %-os helixtartalmát meghatározza.

m n2 +  2
=  an

2
+  K

7,*Ao
(% n ?

ahol 0  a moláris forgatás aminosavegységenként, 
n az oldószer törésmutatója, a0 és / 0 állandók. Ha 
bg értéke —600 körül van, akkor a polipeptid 
100%-osan jobbra csavart a-helix formájában van 
jelen.

A mérések szerint számos fehérjelánc 50 — 60%- 
ban van rendezve. Ez az érték azonban más vizs
gálatok alapján aligha fogadható el. Elődi pl. úgy
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találta, hogy detergensek, vagyis olyan anyagok, 
melyek a fehérjék helix szerkezetét roncsolják, 
ugyanakkor nem változtatják meg a rotációt (11). 
Röntgen diffrakciós módszerrel sem lehetett helix 
struktúrát kimutatni számos olyan fehérjében, 
melyek rotáció alapján helixnek mutatkoznak. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az említett 50—60%-os 
érték helyett jóval kevesebbet kell venni. Honnan 
származik akkor a rendezettséggel együtt járó 
fokozott forgatás?

A kérdést egy példán vizsgáljuk meg (12). Az 
aszpartat-transzkarbamiláz enzim egy jól tisztítható 
fehérje, melynek jelentékeny rotációja van. A 
fehérjemolekulán van egy rész, mely alkalmas egy 
citidintrifoszfát nevű effektor megkötésére. Ha 
ez megtörtént, a fehérje nem képes töhbé kataliti
kus feladatát ellátni, jóllehet a katalízist végző 
centrum távol esik az effektort megkötő helytől. 
Megállapították, hogy ilyen inaktív állapotban a 
fehérje ORD-ja lényegesen megnő. A 11. ábrán

11. ábra. A transzkarbamiláz rotációja (enzim 4- effek
tor) — (szabad enzim)

azt mutatjuk be, mekkora a különbség a szabad 
enzim és enzim -f- effektor forgatásában. Ha a 
Moffitt egyenlet szerint számolunk, nyilvánvalóan 
azt kell mondanunk, hogy az effektor megkötése 
fokozta a fehérje %-os helixtartalmát. Az optikai 
rotációnak itt kifejtett elmélete alapján azonban 
természetes, hogy nem ez az egyetlen lehetséges 
magyarázat.

Számos példán igazoltuk, hogy legkülönbözőbb 
tranzíciók helicitása a környezetükben levő per- 
turbáló csoportoktól függ. Márpedig a citidintri
foszfát megkötése jelentékenyen megváltoztatja a 
fehérjelánc töltés és dipól környezetét. A várako
zásnak megfelelően a legnagyobb változás az 
n ti* tiltott átmenetnél van, 224 nm közelében, 
mert kb. itt halad át görbénk a nullán, tehát nagy
jából ide esik a CD maximuma. A jelenség másik 
lehetséges magyarázata, hogy a fehérje „helyi” 
törésmutatója változik meg. Ugyanis az effektor 
felvétele megváltoztathatja a molekula hidratá- 
cióját, zsugorodás vagy duzzadás következhet be, 
ami kihat a törésmutatóra. Azt pedig már kifej
tettük, hogy a törésmutató milyen összefüggésben 
van a forgatóképességgel.

Sajnos ma még nem tudunk választ adni arra 
a kérdésre, milyen arányban járul hozzá a fehérje 
forgatóképességének változásához a három fel
sorolt tényező. Akármire is vezethető vissza a for
gatóképesség változása annyi bizonyos, hogy azzal 
együtt változik a gerjesztett molekula mágneses 
momentuma. Nyilvánvaló tehát, hogy a mágneses 
momentum változása összefügg a működőképes
séggel ! Ennek a részletei egyelőre távolról sem 
tisztázottak, és kvalitative csupán annyit állapít
hatunk meg — amiről később lesz szó hogy az 
optikai forgatóképesség és a biológiai funkció, 
tehát az életfolyamatok között fontos összefüggés 
van.

Számos ORD és CD vizsgálat ismeretes a nuk- 
leinsavakon is, ezek értelmezése azonban sokkal 
kevésbbé megoldott, mint a fehérjéknél láttuk (7). 
Az RNS  egyetlen pozitív CD sávot, a DNS viszont 
két ellentétes sávot ad (12. ábra). Ez a karakte
risztikus különbség nem magyarázható a két nuk-

leinsav különböző cukortartalmával, amit az is 
bizonyít, hogy meghatározott körülmények között 
homoribopolinukleotidek olyan CD görbét mutat
nak, amely a DNS-re jellemző. A policitidilsav pl. 
4,6 pH-nál kettős fonal alakjában van jelen, cir
kuláris dichroizmusa DNS típusú, viszont 7,0 pH- 
nál szimpla fonal alakjában jelentkezik és CD spekt
ruma az RNS-re jellemző. A rotációs különbségek 
tehát a DNS és RNS  geometriájától függnek, 
értelmezésük azonban mint említettük — nem 
megoldott.

Az optikai tisztaság jelentősége

Az optikai tisztaság jelentőségéről, annak minden 
következményéről akkor győződhetnénk meg iga
zán, ha az életfolyamatokat racem rendszerekben 
is lehetne tanulmányozni. Erre azonban nincs 
mód, mert számos különleges mechanizmus gon
doskodik arról, hogy az optikai tisztaság fenn
maradjon. A D-aminosavak pl. gyorsabban ki
választódnak mint az L  izomérek, egyes szerveze
tekben — különleges baktériumokban — az anyag
csere szempontjából inaktív polimerekbe épül
hetnek be, és végül — ami talán a legfontosabb — 
specifikus enzimek bontják el őket. Ezen enzimek 
előfordulása univerzális, ami fontosságuk bizo
nyítéka (13).
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Ha nem is tudunk racem élő rendszereket vizs
gálni, van néhány eset, amikor a testidegen izo
merek hatását tanulmányozhatjuk akár élő anya
gon, akár modellekben. A pupillát összehúzó atro
pin, a növények növekedését szabályozó hormo
nok, a sejtosztódást mérgező kolhicin és igen sok 
más vegyület csak az egyik tükörképi pár formá
jában aktív; vagy legalábbis lényegesen aktívabb, 
mint a másikban. A tápanyagként szolgáló anya
gok pedig — ha racemizálásuk nem történhet meg 
kellő gyorsasággal — súlyos zavarokat okozhat
nak. A A-alanin pl. gátolja a Bacillus subtilis csí
rázását, a A-metionin növekedési rendellenessé
geket (ún. Crescens formákat) idéz elő az Alkali
genes faecaüson. A A-cikloszerin azáltal okoz za
vart, hogy jelenlétében ritka nukleotidok halmo
zódnak fel, az A-cukrot tartalmazó novobiocin 
ugyancsak nukleotidok felhalmozódásához vezet. 
Az antibiotikumok drámai hatása is összefügg 
azzal, hogy testidegen A-cukrokat és A-aminosava- 
kat tartalmaznak.

Jóllehet az optikai tisztaság fenntartását külön
leges rendszerek biztosítják, mégis előfordulnak 
testidegen izomérek, éspedig az alacsonyabbrendű 
élőlényekben gyakrabban, mint a magasabbrendű- 
ekben. Ez a tény felhívja a figyelmet az optikai 
tisztaság és a biológiai organizáció közötti össze
függésre. Lepkéknél pl. a lárva állapotban törvény
szerűen előfordulnak - bár igen kis mennyiségben 
— különleges D-aminosavak, melyek a bábozódás 
során eltűnnek. Az emlősöknél az organizáció és az 
optikai tisztaság közötti kapcsolatot azok a kí
sérletek valószínűsítették, melyek tumorokban elő
forduló A-aminosavakról adnak számot.

E kérdéssel kissé bővebben kell foglalkoznunk, 
mivel az eredmények nem egyértelműek. Minde
nekelőtt arra kell utalnunk, hogy a tumorok nem 
tartalmazzák azokat az erősen specializált sejteket, 
amelyek a normális szövetekre jellemzőek. Anyag
cseréjük is lényegesen eltér azokétól; az ősibb tí
pusú, oxigén nélküli ún. anaerob anyagcsere szá
mos vonását mutatják. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a tumorok kevésbbé rendezett képződmé
nyek, mint a normális szövetek. Nagyon csábító 
tehát az a gondolat, hogy ez a rendezetlenség — 
az entrópia növekedése molekuláris síkon is 
megnyilvánul, amennyiben megbomlik az optikai 
tisztaság. (Hadd jegyezzük itt meg, hogy a A és A 
borkősav összeöntésekor az entrópia 2 kcal/mol- 
fokkal növekedik !)

Kögl és munkatársai (14) ebből az elméleti meg
fontolásból kiindulva kísérletileg megvizsgálták a 
kérdést és úgy találták, hogy a tumorokban A- 
aminosavak fordulnak elő. Eredményeiket azon
ban többen súlyosan megbírálták bebizonyítva, 
hogy a proteinek hidrolízise során racemizáció 
következhet be (15). Az egyes aminosavak nem 
azonos mértékben racemizálódnak hidrolízis ese
tén, ha különböző fehérjékbe épültek be. A Kögl- 
féle kísérletek tehát csak azt bizonyítják, hogy a 
tumorokban olyan fehérjék fordulnak elő, ame- 

* lyek hidrolízisekor az A aminosavak részben A 
aminosavakká racemizálódnak; normális szövetek

ben ilyen fehérjék nincsenek. Annak megállapítá
sára, hogy a A aminosavak eredetileg is jelen 
voltak-e a tumorfehérjékben a Kögl-kísérletek nem 
alkalmasak. Ez a kétségtelenül helytálló vélemény 
hosszú időre elterelte a figyelmet a kérdésről (16). 
IJjabban azonban sokkal megbízhatóbb kísérletek 
is pozitív eredményekről számolnak be.

Az egyik kísérletben a tumoros és normális 
szövetekből homogenizátumot készítettek, majd 
piroszőlősavval és ammóniával inkubálták őket. 
Ilyen körülmények között aminosavak szintézise 
indult meg. A A-aminosavak kimutatását A-ami- 
nosavoxidázzal végezték, tehát elkerülték a mód
szertanilag „veszélyes” hidrolízist. Kiderült, hogy 
a normális szövetek homogenizátumai nem ké
peztek A aminosavakat, viszont a patkány epithe- 
íoma használatakor a A aminosavak aránya 10% 
volt (17).

Talán meggyőzőbb az a kísérlet, melyben pat
kányokat májtumorral tápláltak. Az állatok vize
letében A aminosavat lehetett kimutatni, míg az 
egészséges májjal etetett patkányok vizeletében -  
tehát a kontroll kísérletben — nem találtak A- 
módosulatokat (18).

Említettük, hogy az oxigén nélküli anyagcsere 
(az anaerob légzés) együtt jár az organizáció ala
csony fokával. Egy igen érdekes kísérlet szerint 
ilyen körülmények között az optikai tisztaság 
megbomlásával is számolni kell. Élesztők oxigén 
nélkül tenyésztve olyan tejsáv-dehidrogenázt szin
tetizálnak, mely A-tejsavra specifikus, oxigén je
lenlétében viszont az A-tejsavat bontó enzim ke
letkezik. Ez a kísérlet jó összhangban van a tumo
rokban gyanított A aminosavakkal, ugyanis a 
tumorok jelentékeny részben anaerob légzést foly
tatnak (19).

Elegendő evidenciával rendelkezünk tehát annak 
kimondására, hogy az életfolyamatok optikailag 
tiszta rendszerhez vannak kötve, vagy legalábbis 
egy minimális optikai tisztaság szükséges ahhoz, 
hogy az életfolyamatok normálisak legyenek.

A probléma kvalitatív szemléletén túlmenően 
azonban bennünket az is kell hogy érdekeljen: 
mi előnye van az optikailag tiszta rendszernek a 
racemmel szemben ? Nem a struktúrára gondolunk 
itt most, vagyis nem arra a kérdésre vajon egy
általán elképzelhető-e pl. a DNS kettős helix racem 
építőkövekből? Ezzel a problémával később fog
lalkozunk. A kérdés, amit most felvetünk a követ
kező: miként kell értékelni az életfolyamatok 
szempontjából (pl. az enzimműködés, fotoszintézis 
stb.) az optikai forgatóképességet?

A transzkarbamiláz enzimmel kapcsolatban már 
jeleztük, hogy az optikai forgatóképesség jelenté
kenyen megváltozik effektor jelenlétében. Több 
enzimről van hasonló adatunk, amelyeket általá
ban a molekula morfológiája szempontjából érté
kelnek, és figyelmen kívüí hagyják, hogy a forgató
képesség változása a mágneses momentum válto
zását jelenti. Különösen érdekesnek tűnnek azok 
az adatok, melyek a mágneses momentum irányá
nak megváltozását bizonyítják. így pl. ellenkezőre 
változik a citokrom-c-oxidáz fehérje részének mág-
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neses momentuma, ha a citokrom-c redukálódik 
(20). Ilyen mágneses momentum változások op
tikailag inaktív rendszerekben nem jöhetnének 
létre, s már csak lehetőségként is érdemes felvetni, 
vajon nem játszhat-e közre ez a katalízisben, vagy 
pl. a szubsztrát megkötésében ill. lelökésében?

Valószínűleg a fotoszintézisben is jelentősége 
van az optikai aktivitásnak (21). A klorofill mole
kulának ugyanis két ellentétes Cotton-effektusa 
van (negatív a vörös abszorpciós maximumnál, 
pozitív a kékben), amelyek in vivo, vagyis működő
képes állapotban többszörösre növekednek (13. 
ábra). Ennek a növekedésnek okát nem tudjuk. 
Lehet, hogy a klorofillmolekula egy helixbe ren
dezett lipoproteinhez kapcsolódik, és ezáltal nő 
meg forgatóképessége. Mint azt úgyis a 14. ábra 
mutatja, ha egy festékmolekula helixhez kötődik

Vi. ábra. Azonos koncentrációjú klorofill ORD. spektru
ma oldat ban ( -----) és kloroplaszt lamella fragmentumok

ban (---—)

(14a.), végeredményben felcsavarodik spirális for
mában (14b.), ami a fehérjéknél ismertetett mó
don a Cotton-effektus növekedéséhez vagy csök
kenéséhez vezet. Valószínűbb azonban, hogy a 
klorofillnál nem ez a helyzet. Sikerült ugyanis fe
hérjementes környezetben olyan klorofill agregá- 
tumokat létrehozni, melyek hasonló rotációs disz
perziót mutattak, mint az in vivo klorofill. Az 
ilyen agregátumok fluoreszcencia szempontjából 
is emlékeztettek az in vivo klorofillra.

Végezetül modellkísérletek is igazolják, hogy a 
racem rendszerek hátrányban vannak az optikai
lag tisztákkal szemben. A y-benzil-glutaminsav- 
anhidrid előállítható L  és D konfigurációban, és 
mivel könnyen polimerizálódik, továbbá megfelelő 
közegben helix-struktúrát vehet fel alkalmas arra, 
hogy az optikai tisztaság kérdését ezen a modellen 
tanulmányozzák. Fehérjék esetében ez azért kü
lönlegesen érdekes, mert a kapcsolódás nem az 
aszimmetrikus C-atomon keresztül történik. Blout 
és iskolája megállapították, hogy tiszta L  amino- 
sav-elegyből jobbos, tiszta D aminosavak Megyé
ből balos helix keletkezik. Racem elegyekből job
bos és balos helix egyaránt létrejöhet, éspedig úgy, 
hogy mindkét helixben előfordulnak L  és D mole
kulák. Az ilyen helixek növekedési sebessége húsz
szor kisebb, mint a tiszta L  ill. D módosulatot ta r
talmazó helixeké (22). Ha csak arról volna szó, 
hogy a polimer szintézisében szterikus okokból 
előnyben részesül az egyik izomér, akkor Wald 
szerint (23) mindössze 2 : 1 arányban kellene las
sabban növekednie a DL polimérnek. A 20 : 1 ará
nyú növekedéscsökkenést nem tudjuk megmagya
rázni. A másik érdekes eredmény, hogy a DL- 
polimer stabilitása sokkal kisebb, mint a tiszta L 
vagy D polimeré. Az ilyen DL helixek még kedvező 
szolvensekben is szétesnek, „gyöngék”. Mindkét 
kísérlet egyértelműen bizonyítja az optikai tisz
taság előnyét a racem rendszerrel szemben.

Festek molekulák <=>o
14. ábra. A festék és a polipeptid kapcsolata, mely indu

kált Cotton-effektust eredményez

Az optikai tisztaság eredete

Az élet keletkezésének idején oxigénmentes at
moszféra volt a Földön, mely viszonylag sok me
tánt és ammóniát tartalmazott. Oparin (24) kiasz- 
szikus teóriája szerint sugárzások és elektromos 
kisülések hatására ebben az atmoszférában amino
savak és más életre jellemző anyagok keletkezhet
tek. Ezt az elméletet a legutóbbi évtizedben igen 
sok kísérlet valószínűsítette. A mesterségesen elő
állított redukáló atmoszférában, ha í/F-val be
sugározzuk vagy elektromos kisüléseket hozunk 
benne létre, valóban megjelennek a cukrok, amino
savak, szerves savak, sőt nukleinsavakra jellemző 
bázisok is. Azonban valamennyi vegyidet L  és D 
módosulatban keletkezik. Mi az a tényező, amivel 
a kísérletekben nem számoltak, de ami az élet ke
letkezésekor jelen lehetett és egy meghatározott 
irányban eltolta a szintéziseket?

E sorok írója vetette fel 1961-ben, hogy az 
anyag intrinzikus aszimmetriája és az élet mole
kuláris aszimmetriája között összefüggés lehet. Lee
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és Yang 1956-ban te tt felfedezése óta tudjuk 
ugyanis, hogy az aszimmetria az anyag egy funda
mentális tulajdonsága (25, 26). A gyenge kölcsön
hatásoknál megsérül a bal és jobb azonosságát ki
mondó ún. paritás elv: polarizált, ill. kizárólag 
balos spinű részecskék keletkeznek. Az atommagok 
bomlásának egyik típusa az ún. ^-bomlás gyenge 
kölcsönhatások következtében jön létre, tehát 
aszimmetrikusan zajlik. A bomlás során keletkező 
elektronok a mozgás irányába longitudinálisán 
polarizáltak. Ha ezek a polarizált elektronok le
lassulnak, energiájuk egy részét y sugárzás emittá- 
lása közben elvesztik. Ez az ún. fékezési sugárzás 
mindig balra cirkulárisán poláros. Van tehát a 
cirkulárisán poláros fotonoknak egy természetes 
forrása, ami esetleg oka lehet az élőlények moleku
láris aszimmetriájának. Mint ugyanis kifejtettük, 
az optikailag aktív molekulák különbözőképpen 
reagálnak a jobbra ill. balra cirkulárisán poláros 
fényre.

Az elgondolás igazolására több kísérletet végez
tem, melyek közül az egyik pozitív eredményhez 
vezetett (27). D és L tirozint Sr 90 jelenlétében tar
tottam oldatban sterilen, több hónapon keresztül, 
és figyeltem a kétféle izomér bomlását. A Sr 90 
mint ismeretes /3-bomlással bomlik, miközben po
larizált elektronok keletkeznek még akkor is, ha 
az atommagok nincsenek polarizálva, a fékezési 
sugárzás — mint említettük — pedig balra cirku
lárisán polarizált. Azt vártam, hogy az L  és D 
tirozin rendkívül lassú spontán bomlása külön
bözőképpen gyorsul a polarizált /^-részecskékkel 
való bombázás hatására. Valóban, D-tirozin gyor
sabban bomlott, mint az L  módosulat. Nyilván
való, hogy a jelenség magyarázata nem egyszerű 
feladat, hiszen a /3-részecskék energiája és a mo
lekuláris elektronok energiája között nagy különb
ség van, tehát közvetlen mágneses hatás alig való
színű. Számolni kell azonban a lassulás során ke
letkező, és részben még polarizált szekunder elekt
ronokkal is a y-sugárzás mellett. Ezekről feltéte
lezhető, hogy különbözőképpen reagálnak a két
féle tirozin balos, ill. jobbos helikális pályán ger
jeszthető elektronjaival. A nem radioaktív Sr 88 
izotópnak nem volt semmilyen hatása a tirozin 
spontán bomlására.

Feltételezhető, hogy az élet keletkezésének kor
szakában a Eöld felszínén sokkal több /?-bomló 
anyag volt, mint ma (Na 22, P 32, Sr 90), s ezeknek 
köszönhető az egyik izomér gyorsabb bomlása, és 
így az élet aszimmetriájának kialakulása.

A teljes optikai tisztaság — úgy amint azt a 
mai élőlényeknél látjuk — valószínű még hosszú 
szelekció eredménye. Mint ugyanis említettük, az 
optikailag tiszta rendszereknek határozott előnyük 
van a racemekkel szemben, tehát az evolúció során 
az utóbbiak éppúgy kiszelektálódhattak, mint más 
hátrányos sajátságok.

Az élőlények molekuláris aszimmetriája tehát 
levezethető az anyag intrinzikus aszimmetriájából. 
Az óriásmolekulák aszimmetriája pedig következ
ménye építőköveik aszimmetriájának. Kísérleti
leg igazolták, hogy D aminosavakból balra csava

rodó fehérje helix keletkezik, L  aminosavakból 
pedig jobbra csavarodó, holott — mint említettük 
— az aminosavak kapcsolódása nem az aszim
metrikus C-atomon keresztül történik. A DNS 
jobbra csavarodó helixe pedig el sem képzelhető 
racem építőelemekből. A jobbra csavarodást úgyan- 
is ez esetben az biztosítja, hogy a kapcsolódás a 
cukormolekula aszimmetrikus 3 és 5 C atomjánál 
valósul meg.

De mi a helyzet az élőlények morfológiai aszim
metriájánál? Levezethető ez is a makromolekulák 
ill. építőköveik aszimmetriájából? Ha az olvasó
nak módja van megfigyelheti, hogy a legtöbb 
csigaház jobbra csavarodik. A balmenetes csigaház 
múzeumba illő ritkaság! Több hasonló esetet le
hetne bemutatni, és méltán kérdezhetjük, vajon 
ez a morfológiai aszimmetria összefügg-e a mole
kuláris aszimmetriával? Erre vonatkozóan nagy
részt spekulációkra vagyunk utalva. Finegold pl. 
feltételezi, hogy a szervezetben gyakori csavaro
dások végső fokon egyetlen sejtből, sőt egyetlen 
molekulából indulhattak ki, s követték annak csa
vart jellegét. Szerinte lehet, hogy ilyen csavarodás
sal jött létre az idegpályák kereszteződése a nyúlt - 
agy alján (28), és innen származhat a csigaház csa
varodása is. Az a körülmény, hogy a csigaház 
jobbos jellege genetikai szabályok szerint öröklő
dik, nem érvényteleníti gondolatmenetünket, ha
nem csak arra mutat, hogy az evolúció során a 
csavartság jellegére vonatkozó információ a nuk- 
leinsavakban rögződött.

Egy közvetett kísérlettel is rendelkezünk, amely 
szerint a csigaház jobbos csavarodása összefügg a 
molekuláris aszimmetriával. Jobbos csigák érzé
kenyebben reagáltak a D-acriquin nevű anyagra, 
míg a balosak az L-acriquinre voltak szenzitíveb- 
bek (29).

Következtetések

Ebben a dolgozatban rámutattunk a következőkre:
1. Az anyag intrinzikus aszimmetriája és az élő

lények aszimmetriája összefügg. A paritás elv meg
sértése ugyan csak a gyenge kölcsönhatásokra vo
natkozik (az elektromágneses jelenségek szigorúan 
a paritás-elméletnek megfelelően zajlanak), mégis 
a gyenge kölcsönhatások aszimmetriája megjelenik 
az életre jellemző molekulák elektronfelhőjének vi
selkedésében, tehát egy olyan síkon, melynél egyéb
ként szimmetriát várnánk.

2. Az aszimmetria a sejt normális működésének 
elengedhetetlen feltétele; az aszimmetria megbom
lása súlyos strukturális és funkcióbeli zavart ered
ményez.

3. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy azok az 
élőlények, melyek nem érik el az optikai tisztaság 
egy bizonyos fokát, hátrányban vannak az optikai
lag tiszta formákkal szemben. Az evolúció során 
az optikai tisztaság szelekciós tényező volt.

4. Ezen túlmenően valószínűnek lehet tartani, 
hogy sokkal közvetlenebbül és nem csak a szelek
ció által szolgálja az aszimmetria az anyag evo-
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lúcióját, vagyis a komplexitás felé való haladást. 
Mint kifejtettük, nem tulajdonítható a szelekció
nak az a tény, hogy optikailag tiszta aminosavak- 
ből 20-szor olyan gyorsan szintetizálódik fehérje, 
mint racem építőkövekből.

Tisztában vagyok azzal, hogy az elmondottak 
egy része további igazolásra szoridó megállapítás. 
A tudományos kutatás azonban természeténél 
fogva az ismeretlennel való érintkezés. Innen van 
az is, hogy e dolgozatban közölt elgondolások egy 
része csak kompromisszum a tudásvágy és a nem
tudás között.
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után 1870-ben írták ki a pályázatot az elméleti 
fizikai katedra betöltésére. így hazánkban éppen 
száz esztendővel ezelőtt nyert elismerést az elmé
leti fizika, mint önálló diszciplína.

A bölcsészkar Szily Kálmán pályázatát terjesz
tette tovább pártfogólag. Szily Kálmán, a mecha
nika és kinetikus gázelmélet értője és művelője, 
a hazai művelődés lelkes apostola, a Természet- 
tudományi Társulat egyik alapítója nem kapta 
meg a Minisztérium megerősítését. (Eredményes 
pályáját a budapesti Műszaki Egyetem professzo
raként futotta be, egy ideig a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkári tisztét is ellátta.) 1871-ben a 
külföldi tanulmányok után hazatért fiatal, 23 éves 
Eötvös Lorándot nevezték ki helyettes tanárnak. 
Ő lett az első „hivatásos” elméleti fizikus hazánk
ban. 1874-ben Eötvös javaslatára a Bölcsészettudo
mányi Kar ismét önálló Elméleti Fizikai Intézet 
létesítését javasolta Pauler Tivadar kultuszminisz
ternek. A kedvező döntés 1875. január 8-án történt 
meg. Megszületett az elméleti fizikai oktatás ön
álló tanszéke, az elméleti fizikai kutatás független 
műhelye. E tekintetben a budapesti egyetem az 
elsők között járt Európában. A berlini egyetemen 
például, amely ebben az időben vitán felül a világ 
fizikájának vezető központja volt, csak 1889-ben 
létesült elméleti fizikai tanszék, azt elsőként Max 
Planck töltött be.

Ragyogó új eszmékkel terhes korszaka volt a 
fizikának a 19. század. Mint annyiszor annak 
előtte, most is a kísérleti fizikusok laboratóriumai
ból indultak el az új ismeretek, de azok hordereje a
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kor vezető elméleti fizikusainak munkássága révén 
lett nyilvánvaló. Az elektromosság az az új, nagy 
ismeretlen, amelyről már az ókor tudott, de amely
nek egész fizikát forradalmasító szerepét csak 
ekkor kezdik megsejteni. Még uralkodó a mechani
kai világkép, a német egyetemeken még mechani
kai fogalmakra és modellekre kívánják visszave
zetni az elektromos, mágneses és optikai jelensége
ket. „Minden tudomány végső célja, hogy feloldódjék 
a mechanikában”, — jelentette ki Helmholtz. De 
Angliában Faraday már elektromágneses mezőkről 
beszél, és mechanikai analógiákra támaszkodva 
ugyan — Maxwell az elektromágneses erőtér sajá
tos mozgástörvényeit is felismerte. Sőt bátran 
arra következtetett, hogy a fény is az elektromág
neses tér egyik megnyilvánulása.

Az elektromosságról hall a tanuló Eötvös is 
professzoraitól Jedliktől, Kirchhofftól, Franz Neu- 
manntól a budapesti, heidelbergi és königsbergi 
egyetemen egyaránt. Érthető, hogy őt is a kor e 
nagy fizikai problémája foglalkoztatja. Első tudo
mányos dolgozatai az elméleti elektromosságtan 
kérdéseivel foglalkoznak. Akadémiai székfoglaló
jának címe: „Adalékok az elektrosztatika elméletéhez”.

Fontos elvi problémát tárgyal Eötvös első kül
földön megjelent tanulmánya. A relativitáselmélet 
felállítását megelőző évtizedek egyik centrális kér
dése ez volt: hogyan lehetne kísérletekkel kimu
tatni a Föld mozgását az éteren keresztül ? Hogyan 
mérhető meg az utazás sebessége ? Eötvös a mozgó 
fényforrás által előre és hátrafelé kisugárzott fény 
intenzitását hasonlítja össze, ebből kíván egy „ab
szolút sebességmérőig” eljutni. Természetesen ha
mis, nemrelativisztikus eredményre jut, hiszen 
még két év telik el, amíg Michelson elvégzi híres 
kísérletét a fény sebességére vonatkozóan, és to
vábbi két évtized, amíg Einstein megfogalmazza a 
relativitás elvét. Csak a 20. században válik nyil
vánvalóvá, hogy az „abszolút térben” vagy „éter
ben” való mozgás észlelhetetlen, az „abszolút 
sebesség” mérhetetlen.

Eötvös Loránd nem korát megelőző forradalmár, 
hanem korának gyermeke, tipikusan 19. századi 
fizikus, a német egyetemek neveltje. 1877-ben az 
Akadémián előadást tart a távolbaható erőkről, 
ebben hitet tesz a mechanikai világkép mellett: 
„Az erő, amelyet két súlyos vagy elektrikus tömeg
pont egymásra gyakorol, a két pontot összekötő egye
nes irányában hat, és a pontok tömegein kívül távol
ságuktól és az összekötő egyenes irányában vett moz
gásuktól függ. Igaz, e feltevések maguk megfog- 
hcUallanok. Köztük legmerészebbnek látszik az, hogy 
két tömegpont egymásra minden közvetítés nélkül 
mozgató hatást gyakoroljon. Newton óta nem egy 
tudós kísérelte meg a két pont közötti erőkifejtést a 
közbenső anyagban tovaterjedő mozgásokból magya
rázni. De mi volt a nyereség ? Az eredeti feltevés he
lyett még összetettebb feltevések azon anyagot illetőleg, 
mely a hatás továbbvitelére szolgáljon.” Látjuk, hogy 
1877-ben (alig négy évvel a „Treatise on Electricity 
and Magnetism” megjelenése után) már ismeri 
Maxwell korszakalkotó eredményeit, amelyek a 
vitát a semmin átnyúló metafizikus távolbahatás

h e ly e tt  az an yag tó l- á l ta l  h o rd o z o tt k ö ze lh a tás  
ja v á ra  d ö n tik  el (m e g m u ta tv án , hogy  az anyaggal 
é rin tk ező  an y ag  a  fiz ika i k ö lcsö n h a tás  egyedüli 
lé treh o zó ja , nem  p ed ig  az ű r  á l ta l  e lsz ig e te lt an y a g 
tö m b ö k  k ö z t v eze tő  m isz tik u s erő), de nem  ism eri 
fe l az új felfogás je len tőségé t. N e csodálkozzunk 
ezen. A  m ech an isz tik u s v ilágkép  lenyűgöző  te k in 
té ly e  aló l o lyan  E ö tv ö sn é l szélesebb lá tó k ö rű  fiz i
k u so k  sem  tu d ta k  te lje sen  m eg szab ad u ln i, m in t 
H e lm h o ltz  v a g y  K elv in .

N em  a z é r t érdekesek  szá m u n k ra  E ö tv ö sn ek , a  
b u d ap e s ti T u d o m án y eg y etem  n év a d ó já n ak  f ia ta l 
ko ri é rtekezései, m e r t  m ara d an d ó v a l g a z d a g íto ttá k  
a  f iz ik á t, h anem  m e rt m e g m u ta ttá k , hogy  E ö tv ö s  
az egy e tem  p a d ja ib ó l k ik erü lv e  „ a  táv o li M agyar- 
o rszág ró l” késedelem  n é lk ü l b ek ap cso ló d o tt a  leg
időszerű b b  k u ta tá so k b a . E g y e te m ü n k ö n  dolgozva 
te v é k e n y  részesévé tu d o t t  vá ln i a  v ilág  tu d o m á 
nyos é le tének . E z á lta l  m e g in d íto tta  a  h aza i e lm é
le ti fiz ik a i a la p k u ta tá so k a t.

E ö tv ö s t közben  k ísé rle ti p ro b lém ák  kezd ik  fog
la lk o z ta tn i. A  k a p illa r itá s  az indu ló  a to m fiz ik a  
felé te re li, m a jd  a  g rav itác ió  k ö ti le érdek lődését. 
L á t ta ,  hogy  C oulom b u tá n  G auss, W eber, A m pere 
és m ások  hogyan  tö k é le te s ítik  a  tö lté sek  k ö z t h a tó  
e lek trom os erő  tö rv é n y é t. U g y an ily en  p o n to s  tu d o 
m án n y á  a k a r ja  em eln i a  g rav itác ió  ta n á t .  E lkezd i 
g rav itác ió s  k ísé rle te it, am ely ek  később  m a jd  a 
v ilág h írt szerzik  m eg szám ára . Az E ö tv ö s-k ísé rle t 
(a súlyos és te h e te tle n  töm eg  a rán y o sság án ak  n yo lc
tizedes p o n to sság ú  igazolása) m indm áig  a  m ag y a r 
fiz ika  legk im agaslóbb  te ljes ítm én y e . E ö tv ö s  L o 
rá n d  n e v é t enn ek  k ap csán  idézi az á lta lán o s  re la ti
v itá se lm éle t m inden  tan k ö n y v e . A  h a lad ás  iró 
n iá ja , hogy  E ö tv ö s  b rilliáns k ísérle te i nem  a  tá v o l
b a h a tó  g rav itác ió s  erő  m ech an isz tik u s e lm életének  
k ite lje sed ésé t h o z ták  m eg, h an em  az a z t  elsodró 
g rav itác ió s  m ezőelm éle tnek , a  k ö ze lh a tás  f iz ik á já 
n a k  a la p já v á  v á lta k . E in s te in  e lism erte  E ö tv ö s  
n ag y sá g á t, de E ö tv ö s  E in s te in é t m á r  nem  é r te t te  
m eg.

Eötvös Loránd nevét kísérleti munkái tették 
halhatatlanná. Ezek már nem az Elméleti Fizikai 
Intézethez fűződnek. Átveszi az agg Jedliktől a 
kísérleti fizika előadását, majd annak nyugalomba 
vonultával intézete vezetését. I t t  végzi a gravitá 
ció és földmágnesség területén azokat a vizsgála
tait, amelyek a tiszta és alkalmazott tudomány el- 
választhatatlanságát bizonyítják. De térjünk visz- 
sza a megüresedett Elméleti Fizikai Intézethez. 
Eötvös nem kíván minden posztot magának meg 
tartani, az Elméleti Fizikai Intézet önállóságának 
megmentésére törekszik. Javasolja, hogy a meg
üresedett elméleti katedráját Fröhlich Izidorral 
töltsék be. Fröhlich azonban csak rendkívüli tanári 
kinevezést kap. 1885-ben ugyan professzorrá neve
zik ki, de az intézet csak 1904-ben önállósul újra 
Elméleti Fizikai Tanszergyűjtemény néven. Eötvös 
és Fröhlich 1909-ben már II. elméleti fizikai tan
szék felállítását javasolják, de a világháború és 
Eötvös halála folytán a kezdeti lendületet hanyat
lás követi. A második elméleti fizikai tanszék azóta 
sem valósult meg.
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Fröhlich Izidor akárcsak Eötvös Kirchhoff 
tanítványa volt. Nagy buzgalommal készíti elő 
előadásait, tudományos kérdések tanulmányozá
sába kezd. A mozgó töltések és a fénysugarak fog
lalkoztatják. Tudományos egyénisége azonban 
rendkívül konzervatív. Azok a nézetek, amik a 
fiatal Eötvös fellépésekor a 70-es években még az 
általánosan uralkodó felfogást jelentették, a 20. 
századra menthetetlenül elavultak. Fröhlich fél 
évszázados professzorságának ideje alatt a fizika 
eljut az elektromágneses tér megismerésétől a 
relativitáselméleten és atomelméleten át a kvan
tummechanikáig. Fröhlich dolgozószobájában azon
ban áll az idő. A fényt tanulmányozza, de hiába 
szól odakünn a rádió, ő még mindig nem veszi tudo
másul, hogy a fény az elektromágneses tér hullám
zása. A fényelhajlást úgy próbálja megérteni, hogy 
a fénynek mint egy magában való objektumnak 
más jelenségektől (elektromosságtól) független 
mozgástörvényeit kutatja. A jószándékú, jólkép- 
zett Fröhlich imponáló kinézetű könyveket írt, 
konzervativizmusa mégis megakadályozta gyü
mölcsöző eredmények feltárásában. Minden szor
galma ellenére a fizika oktatása fél évszázadra 
megrekedt az Eötvös által megteremtett szinten, 
olyan fél évszázadon keresztül, amelynek minden 
éve a fejlődés mértékét tekintve évtizeddel ért fel. 
Amikor 1920 táján egy kiváló német tudós meg
látogatta Fröhlichet, és megkérdezte, mi a véle
ménye az új elméletről (természetesen az 1916-os 
Bohr-féle atomelméletre gondolva), Fröhlich azt

Eötvös Loránd tszv 1872 — 1878

felelte, hogy szerinte az elektromosság (1873-ban 
befejezett) Maxwell-féle elmélete megalapozatlan 
hipotézis. Nem csodálkozhatunk, hogy azok a 
kiváló elméleti fizikusok, akik akkor kerültek ki 
az egyetemről, elsősorban saját erejükre utalva 
jutnak kapcsolatba a modern fizikával, egyetemün
kön kívül találnak munkalehetőséget. Gondolunk 
itt többek közt Lánczos Kornél, Neugebauer Tibor, 
Novobátzky Károly, Zemplén Győző személyére. 
Kármán Tódor, Neumann János, Teller Ede, 
Wigner Jenő német egyetemeken keresik a kor
szerű tudás elsajátításának lehetőségét. A buda
pesti Műszaki Egyetem (ahol Zemplén Győző a 
hidrodinamikai és elektrodinamikái lökéshullámok 
elméletét dolgozza ki) és a kolQzsvári Tudomány- 
egyetem (ahol Farkas Gyula, az axiomatikus ter
modinamika egyik úttörője tevékenykedik, és már 
1909-ben a relativitáselméletet tanítja) ebben az 
időben kétségkívül fontosabb műhelyei voltak a 
magyar elméleti fizikai kutatásoknak. (Neumann 
János is megpályázta a pesti egyetem csillagászati 
katedráját, de nem fogadják el pályázatát.)

Fröhlich Izidor 1928-ban vonult nyugalomba, 
1931-ben halt meg. Utóda a szegedi egyetem fiatal 
elméleti fizika professzora lett: Ortvay Rudolf.

O rtv a y  a  m odern  a to m elm éle t egyik  m eg te rem 
tő jén ek , A rno ld  S om m erte idnek  a ta n ítv á n y a , ő  
m á r te lje sen  benne él a  k v a n tu m e lm é le tb en  k i
te ljesedő  m odern  fiz ik a  g o n d o la tv ilág áb an . F ia ta l
ko ri tu d o m án y o s  m u n k á i az an y ag szerk eze t-k u ta - 
tá s  azon  ágához k ap cso ló d n ak , am ely  a  k v an tu m -

Fröhlich Izidor tszv 1885- 1928
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elm élet és a s ta tisz tik u s  m ech an ik a  eg y ü tte s  a lk a l
m azásáv a l é r te lm e z te  a  te s te k  te rm ik u s  tu la jd o n 
sága it. A  b u d ap e sti k a te d rá n  leg fon tosabb  fe la d a 
tá n a k  te k in te t te ,  hogy  behozza a  sokév tizedes e l
m a ra d o ttsá g o t, m eg te rem tse  a  korszerű  k u ta tó 
m u n k a  e lő fe lté te le it. V ilágosan lá t ja ,  hogy egy 
in téze t fa la i közé zá rk ó zv a  nem  fo ly ta th a tó  tu d o 
m ányos m u n k a . A k u ta tá s  csak  a k k o r v iru lh a t,  ha  
e leven  k a p c so la tb an  áll a  v ilág  fe jlődő  tu d o m á n y á 
val. D öntő  m érté k b en  az ő n ag y v o n a lú  szervező- 
m u n k á ján a k  köszö n h e tjü k , hogy a  hazai elm életi 
fizikai k u ta tá so k  nem zetközi sz in tre  em elked tek . 
M odern izá lta  a k ö n y v tá ra t.  A H o rth y -é ra  te rm é 
sze ttu d o m án y o k  felé m indig  szű k m ark ú  költség- 
ve tésének  szo rítása  közep e tte  is m egrendelte  a  leg
fon to sab b  szak fo ly ó ira to k a t. (0  re n d e lte  m eg h a 
z á n k b a  e lsőkén t a Z e itsch rif t fü r  P h y sik e t. E n n ek  
az ú jo n n a n  in d u lt fo ly ó ira tn a k  a  neve összefonó
d o t t  a  k v an tu m m ech a n ik a  k iép ítéséve l, a m odern  
fiz ik á t k épv ise lte  a  k o n zerv a tív  A nnalen  d er 
P h y sik k e l szem ben.) E z a fo ly ó ira ttá r  m indm áig  
hasznos segítség  nem  csu p án  az egy e tem i tan szék , 
hanem  m ás — kevésbé rég i, vag y  kevésbé m ozgé
ko n y  — in téze te k  m u n k a tá rsa i szá m á ra  is.

A  n ag y  n ém e t eg y e tem ek  p é ld á it k ö v e tv e  h ív ta  
lé tre  a h íres O rtv ay -k o llo k v iu m o k at, am elyeken  a 
legk iválóbb  m ag y a r és kü lfö ld i tu d ó so k  ism e rte tté k  
á t te k in tő  előadásokon  a  ro h am o san  k ibo n tak o zó  
m odern  fiz ik a  e red m én y e it. Ezzel h az án k b an  o lyan  
k o rb a n  te r e m te tt  fó ru m o t a m eginduló  m odern  
fizikai k u ta tá so k n a k , am ik o r m ás szervek  m ég nem

ism erték  fel azok  je len tőségé t. A leggyakoribb  r e 
fe rá lok  a  h aza i fiz ikusok  v o lta k , k ö z tü k  az önálló 
tu d o m án y o s  m u n k ásság o t fo ly ta tó  középiskolai 
ta n á ro k  (M ikola S ándor, N o v o b á tz k y  K áro ly ). 
A B u d ap es tre  lá to g a tó  kü lfö ld i fiz ikusok  sz in tén  
rendszeres e lőadói az O rtv av -k o llo k v iu m o k n ak , 
k ö z tü k  nem  egy  N obel-d íjas. (D irac, B o the , 
D ebye, H e isenberg  n ev é t idézzük.) E  ko llok 
v ium ok  rév én  t a r to t t a  fenn  O rtv a y  R u d o lf  a  k a p 
cso la to t azo k k a l a  m ag y ar fiz ikusokkal, ak ik  az 
egyre  jo b b an  befelhősödő p o litik a i égbo lt, a  t e r 
m észe ttu d ó s sz á m á ra  m u n k a leh e tő ség e t alig adó 
gazdaság i v iszonyok elől kü lfö ld re  tá v o z ta k , k ü l
fö ldön v ilág h írn ev e t szerez tek . (K özü lük  L ánczos 
K o rn é lt, N eu m an n  J á n o s t ,  P o lán y i G yörgyö t, 
T eller E d é t, W igner J e n ő t  em lítjü k .)  Az O rtv ay - 
ko llokv ium ok  a  h á b o rú t  m egelőző év ekben  dö n tő  
sze rep e t já ts z o tta k  M agyarországon a  m odern  fiz i
k a i k u ta tá s o k  m agas sz ín v o n a lán ak  b iz to s ítá sáb an . 
E g y  szűk  lé tszám ú  egy e tem i tan szék  p ó to ln i p ró 
b á lta , a m it az ország k u ltú rp o litik u sa i e lm u lasz
to t ta k :  egy  in te rn ac io n á lis  tu d o m á n y  szá m á ra  k i 
te k in tő  ab lak o t, a ta p a sz ta la tc se ré re  és k r it ik á ra  
lehetőséget n y ito tt .

O rtv a y  az egye tem i o k ta tá s t  is te ljesen  a  ko r 
sz ín v o n a lá ra  em elte . B ev eze tte  a  rendszeres k v a n 
tu m m e ch an ik a  és s ta tisz tik u s  m ech an ik a  ko llé
g iu m o k at. A g im náz iu m b an  ta n ító  N o v o b á tzk y  
K á ro ly t  fe lk é rte  a  re la tiv itá se lm é le t e lőad ására . 
Ezzel a  h a rm in cas év ekben  o ly an  fe jle ttség e t é r t  
el az e lm életi fiz ika o k ta tá sa , am elyet! sok régi

Ortvay Rudolf tszv 1928 — 1944 Novobátzky Károly tszv 1945 — 1968
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nyugati egyetem ma sem jutott túl. Kiváló tan
könyvet írt az anyag korpuszkuláris elméletéről. 
A népszerű Ortvay-jegyzetek tankönyv szerepét 
töltötték be olyan évtizedekben, amikor egyetemi 
tankönyvek rendszeres kiadásáról szó nem lehetett. 
Ortva.y mellett egyre fontosabb, a kutatásban 
csakhamar domináló szerepet töltenek be asziszten- 
sei: Neugebauer Tibor (ma egyetemünk Kossuth- 
díjas professzora) és Gombás Pál (a Műszaki Egye
tem kétszeres Kossuth-díjas professzora). Nekik 
köszönhető az eredményes anyagszerkezeti kutatás 
felvirágzása Budapesten a harmincas években. 
A kvantumelméletet alkalmazták atomok, mole
kulák és fémek vizsgálatára, A Gombás Pál által 
kialakított tudományos iskola az atom statisztikus 
elméletének teljes kiépítésével vívott ki úttörőként 
nemzetközi elismerést a magyar elméleti fizikának. 
A negyvenes években ez az iskola elvált az Elméleti 
Fizikai Intézettől, önálló kutatócentrummá fejlő
dött. Ma az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport
jaként a hazai kutatómunka egyik legeredménye
sebb műhelye.

A második világháború megtörte a harmincas 
évek lendületét. Ortvav menteni igyekezett, ami 
menthető: legalább a semleges országokkal pró
bálta fenntartani a tudományos kapcsolatokat. 
Végül a háborúnak minden áldozatául esett; Ort- 
vay Rudolf tragikusan meghalt 1945 elején. A fel- 
szabadulás az intézetet üresen és elhagyatottan 
találta.

Az elméleti fizikai tantárgyakat átmenetileg a 
többi fizikai tanszék munkatársai tanították. 1945 
karácsonyán Novobátzky Károlyt, a budapesti 
Kölcsey Gimnázium tanárát nevezték ki az üresen

Ortvay Rudolf Arnold Sommerfelddel az 
egyetemen

kongó intézet tanszékvezető professzorává. 1946 
tavaszán fűtetlen termekben kezdte meg előadá
sait a nagykabátban ülő hallgatóságnak. A mecha
nikát, elektrodinamikát, termodinamikát, statisz
tikus mechanikát, kvantummechanikát, speciális 
és általános relativitást egyaránt előadta, előbb 
egyedül, majd Ortvay korábbi hallgatóinak (Ko
vács Istvánnak, a Műszaki Egyetem mai Kossuth- 
díjas professzorának, Román Pálnak a bostoni, 
Szamosi Gézának a windsori egyetem mai profesz- 
szorának) segítségével.

Novobátzky Károly fizikát egyetemünkön hall
gatott Eötvöstől és Fröhlichtől, de többre értékelte 
Kürschák József műegyetemi matematika előadá
sait, többet tanult az Annalen der Physik folyó
irat füzeteiből. Amikor a Fizikai Társulat felkérte 
az egyetemi hallgató Novobátzkyt, hogy tartson 
ott előadást, ő a Planck által nemrég felfedezett 
sugárzási törvényt választotta témául. A „gyanús” 
témát a Társulat titkára nem fogadta el, a kvan
tumelmélet hazai bemutatkozása negyedszázaddal 
eltolódott.

Novobátzky Károly tudományos fejlődése szem
pontjából legtöbbre az Eötvös-kollégium és — év
tizedekkel később — az Ortvay által vezetett inté
zet szerepét értékelte. Utóbbiba szabad bejárása, a 
modern folyóirattárhoz kulcsa volt. Ennek köszön
hető, hogy Novobátzky Károly a Kölcsey Gimná
ziumból a Zeitschrift für Physikbe, a modem 
fizikai „avant garde” folyóiratába küldhette álta
lános relativitáselmélettel, kvantumelektrodinami
kával, hullámoptikával foglalkozó tanulmányait.

Novobátzky Károly feladatának az Ortvay 
Rudolf által kialakított friss tudományos légkör 
újrateremtését, az oktatás további fejlesztését 
tekintette. Életcélja az új, szocialista szellemű 
tanár- és tudósnemzedék felnevelése volt. Oroszlán- 
részt vállalt az egyetemi oktatásban. Minden elmé
leti fizikai tantárgyat tanított. Kedves szokása 
volt, hogy egy-egy évfolyamot három esztendőn 
végigkísért. így jobban megismerhette tanítvá
nyait, és jobban tudta, mire alapozhat a következő 
szemeszterben. Elektrodinamika és relativitásel
mélet tankönyve az elsők közt jelent meg a felsza
badulás után, és azóta is sok kiadást ért meg. 
Emellett jegyzeteket is írt: nem tűrte, hogy tanít
ványai bármelyik tantárgyban szöveg-támasz nél
kül maradjanak. Vezetése alatt egymás után vál
nak rendszeressé olyan modern tantárgyak, mint 
atommagfizika, anyagszerkezet, kvantumelekt
rodinamika. Ezeknek a kötelező képzésbe történt 
felvételével egyetemünk megelőzött sok olyan kül
földi univerzitást, amelyek korábbi évszázadok
ban—évtizedekben példaképül szolgáltak.

A szocializmus útját választott ország társa
dalma egyre nagyobb súlyt fektet az ipar fejlesz
tésére, a hozzá szükséges természettudományos 
művelődés emelésére. 1950-ben megindul a fizikus- 
képzés. Ez megsokszorozta az Elméleti Fizikai 
Intézet feladatait. Ismét visszajön az intézetbe 
Neugebauer Tibor, Ortvay Rudolf tanítványa, 
mostmár professzorként, hogy itt folytassa tovább 
molekula- és szilárdtestfizikai kutatásait. (Ezeket
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Novobátzky Károly, Kovács István, Szamosi Géza, 
az Elméleti Fizikai Intézet tagjai Riesz Frigyessel és a 

Dublinből hazatért Jánossy Lajossal

Werner Heisenberg az Elméleti Fizikai Intézetben. 
(Balról jobbra Fényes Imre, Werner Heisenberg, Novo
bátzky Károly, Gombás Pál, Nagy Károly, Marx 

György professzorok)

Kossuth-díj is jutalmazta.) Lebilincselő előadá
sain a modern fizika törvényeinek jelentkezését 
az élettelen és élő természet jelenségeinek széles 
skáláján mutatja be. Kidolgoz egy kvantummecha
nikai elméletet a fehérjék keletkezésére (1951), 
amely bizonyos mértékig a molekuláris genetika elő
futárának tekinthető. A molekulákon frekvencia
duplázódását eredményező fényszórás megjóslása 
(1959) pedig a mai nemlineáris optikát készítette elő. 
A kolozsvári, majd debreceni egyetemen való mű
ködés után az intézetbe kerül Fényes Imre profesz- 
szor, Gombás Pál tanítványa, aki elsősorban a 
modern termodinamikára irányítja a köré gyűlt, 
önzetlenül lelkes fiatalok figyelmét. Munkásságá
nak spektruma az axiomatikus megalapozástól 
világnézeti vonatkozásokon keresztül fűtéstechni
kai alkalmazásokig terjed. Könyveiben és cikkei
ben a hőtan modern felfogású oktatását szorgal
mazza középiskolákban és egyetemeken. Néhány 
évig professzorként az Elméleti Fizikai Intézet 
keretében tanított Dublinből hazatérve Jánossy 
Lajos is. (Jánossy Lajost a kozmikus sugárzás fo
lyamatainak statikus vizsgálatáért Kossuth-díjjal 
tüntették ki. 1955-ben az ő vezetésével jött létre 
egyetemünkön az Atomfizikai Tanszék.)

Kovács Istvánt 1949-ben a soproni, később buda
pesti Műszaki Egyetem professzorává nevezik ki. 
1956 szomorú őszén, a tájékozódóképességet elve
szítve Román Pál és Szamosi Géza külföldre távoz
nak. Az Elméleti Fizikai Intézet munkatársai köre 
Novobátzky Károly vezetése alatt mégis szüntele
nül erősödik. Tanítványaiból nevel munkatársa
kat, ezáltal a növekvő oktatási feladatok ellátása 
mellett a kutatómunka is megizmosodik. Egy év
tized alatt kialakul az a határozott profilú együt
tes, amelyet Novobátzky-iskola néven tartanak 
számon hazánk tudományos életében.

Novobátzky Károly tudományos érdeklődése az 
erőterekre, a kemény tárgyaktól különböző, de 
nem kevésbé fontos, testekkel egyenrangú anyag
formákra koncentrálódott. Az erőtereket, elsősor
ban az elektromágneses erőtér tulajdonságait

kutatta egész életén keresztül. Ehhez a klasszikus 
és modern fizika egész fegyvertárát (az elektro
dinamikát, a relativitáselméletet, a termodinami
kát és a kvantumtérelméletet) felhasználta. (Tudo
mányos eredményeiért kétszer tüntették ki Kos
suth-díjjal.) Vessük csak össze az elektromos erők
nek Eötvöstől idézett jellemzését (1877) azzal, amit 
Novobátzky írt elektrodinamika-tankönyvének 
első oldalán (1950): „A mechanikai hatások tapasz
talatkörében felnőtt emberre legcsodálatosabb, hogy 
az elektromos vonzás és taszítás, mely az elérhető leg
magasabb vákuumban is változatlanul fennáll, min
den anyagi közvetítés nélkül történik. Ez az elgondo
lás oly képtelenségnek tetszett régebben, hogy önké
nyes feltevéssel próbálták áthidalni. Feltették, hogy 
a, világmindenséget az összes testekkel együtt egy 
anyag tölti ki, melyet elektromágneses éternek nevez
tek és az optikai éter ikertestvérének tartottak. Később 
kitűnt, hogy a két éter azonosnak veendő. Az éter az 
elektrodinamikában mindig csak felszínes szerepet 
játszott. Sohasem sikerült oly elfogadható mechanikai 
tulajdonságokkal felruházni, melyek az elektrodina
mikái jelenségeket magyarázták volna. Sőt egyenesen 
útját állta néhány jelenség (Michelson, ill. Trouton- 
Noble kísérlete) egyszerű értelmezésének. Ma már 
elejtjük az éterhipotézist, és koordinátarendszerünk, 
melyre a jelenségeket vonatkoztatjuk, nem a nyugvó 
éter, hanem tetszőleges inerciarendszer. Az anyag köz
vetítése nélkül történő erőhatást pedig úgy magyaráz
zuk, hogy az üres térnek határozott geometriai szer
kezeti sajátságokat tulajdonítunk, melyeket az elekt- 
romozó test idéz elő, és amelyek minden más elektro
mos test mozgásállapotát befolyásolják. Pl. a nyugvó 
testet mozgásnak indítják. Az ilyen fizikai tulajdon
ságokkal felruházott teret erőtérnek vagy erőmezőnek 
szokás nevezni.” Az erőterek kutatásába kapcsolód
tak be az ötvenes években azok a fiatalok, aki
ket már Novobátzky Károly nevelt fizikussá. Idő
rendben: Marx György (ma Atomfizikai Tanszék 
vezető professzora, a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Nemzetközi Asztronautikai 
Akadémia levelező tagja, Kossuth-díjas), Nagy
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Károly (ma, az Elméleti Fizikai Tanszék vezető pro
fesszora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja), Szabó János (ma a miskolci egyetem tan
székvezető professzora), KárolybÁzy Frigyes (ma 
egyetemünk docense). Marx György és Nagy 
Károly a szigetelő közegekben kialakult elektro
mágneses tér dinamikájának és a szigetelőkben 
mozgó fénykvantumoknak a vizsgálatával vitték 
tovább Novobátzky Károly kutatásait. Szabó 
János a munkát a plazmákban aktív elektromág
neses térre terjesztette ki. Károlvházy Frigyes a 
kvantumelektrodinamikában és az általános rela
tivitáselméletben lépett előre az úton, amelyet 
Novobátzky Károly mutatott. Később Nagy Káz- 
mér és Pócsi/c György (ma az Elméleti Fizikai Inté
zet professzorai) is bekapcsolódtak a kvantumtér- 
elméleti kutatásokba, alkotóan továbbvezetve 
azt.

Novobátzky Károly megbecsült tudományos 
tevékenységet fejtett ki, több könyvet írt a rela
tivitáselméletről, Neugebauer Tiborral tankönyvet 
írt az elektromágnességről, az Akadémiai Kiadó 
kötetbe gyűjtötte tudománytörténeti írásait. Fő 
feladatának mégis mindig a fiatalok nevelését 
tekintette, élete gyümölcseként tanítványait tar
totta számon. Amikor a Novobátzkv-iskola túlnőtt 
az oktatási feladatok által megszabott tanszéki 
kereteken, az MTA Elnöke 1960-ban létrehívta az 
Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportot. A Cso
port tíz esztendeje az Elméleti Fizikai Tanszékkel 
egybeforrva végzi azokat a kutatásokat, amelyeket 
Novobátzky Károly működése indított el, de ame
lyek az elmúlt évtizedben azon túlnőttek, behatol
tak a kialakult legújabb munkaterületekre 
(kvantumtérelmélet, részecskefizika, kvantum- 
elméleti soktestproblóma, plazmafizika).

Novobátzky Károly nem csupán szakmai vezető 
volt, hanem egy nagy család feje. Nem csupán 
munkában mutatott példát, hanem helytállásban 
is. 1956 telén megbecsülést váltott ki azáltal, hogy 
hűséggel képviselte a maga által választott és igaz
nak tudott politikai álláspontot, amikor intézetén 
kívülállók provokatív fenyegetéssel támadtak rá. 
De hajlíthatatlan volt olyan időkben is, amikor a 
dogmatikusan konzervatív felfogás vonta kétségbe 
hazánkban a modern fizika nagyszerű eredményei
nek (a relativitáselméletnek és a kvantumelmélet
nek) az igazát, világnézetileg haladó voltát. Az, 
hogy a relativitás- és kvantumelmélet egyetemi 
oktatását, tudományos művelését hazánkban egy 
pillanatra sem kellett megszakítani, hogy hosz- 
szú viták eredményeképpen ma már egy szak
ember sem tekint kísérletileg fellelhetőnek egy 
„éterhez rögzített”, „abszolút nyugvó” vonatkoz
tatási rendszert, az elsősorban Novobátzky Károly 
tudományos és világnézeti következetességének 
köszönhető.

Novobátzky Károly munkatársai és tanítványai 
mind hálásak mesterüknek azért, amire őket taní
totta és nevelte. Amikor csökkenő ereje egyre keve
sebb munkát engedett számára, tanítványai vállal
ták át tennivalóit. 1967 őszén még elkezdte mecha
nikai kollégiumát a 83 esztendős professzor, de

betegsége megakadályozta annak folytatásában. 
Arra készült, hogy a következő félévben kedves 
tárgyát, a relativitáselméletet adja elő, de ezt már 
nem érte meg. 1967 decemberében, a szemeszter 
utolsó napján halt meg.

A búcsú szomorú volt, de a munka nem állt le. 
1968. januárjában a Művelődésügyi Miniszter az 
Elméleti Fizikai Tanszék vezetőjéül, a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöke az Elméleti Fizikai 
Tanszéki Kutatócsoport vezetőjéül Nagy Károlyt 
nevezte ki. Hivatalbelépésekor céljaként az Elmé
leti Fizikai Intézet munkájának továbbfejlesztését 
jelölte meg azon az úton, amelyen mestere, Novo
bátzky Károly járt.

Ma a tanszék és kutatócsoport tudományos mun
kája differenciálódott. Az eredeti erőtér-témából 
kifejlődött kvantumtérelméleti kutatások elsőd
legesen a kvantumtérelmélet alapjainak tisztázá
sára irányultak. Az elemi részecskék megfigyelt 
tulajdonságaiból indulnak ki azok a kutatások, 
amelyek a gyenge kölcsönhatások fizikájával és az 
elemi részek algebrai módszerekkel történő sziszte- 
matizálásával foglalkoznak. (A leptontöltés meg
maradásának felfedezése, a neutrínók szerepének 
tanulmányozása különféle kölcsönhatásokban, a 
Nap, Föld és univerzum neutrinósugárzásának le
írása érdemel említést.) Az elvi kiindulású kvan
tumtérelméleti munkák és a részecskék gyakorlati 
kölcsönhatásainak tanulmányozása az utóbbi idő
ben az áramalgebrákra irányította a fiatalabb 
kutatók figyelmét. (E témakörökben szoros kap
csolat alakult ki a Központi Fizikai Kutató Intézet 
elméleti fizikusaival és az MTA Csillagvizsgáló 
Intézetével.) A munka másik nagy ága a modern 
soktestproblématanulmányozása.Fényes Imre sta
tisztikus mechanikai és Neugebauer Tibor hullám- 
mechanikai megközelítése mellett a fiatal kutatók 
csoportja — a Novobátzky-iskola hagyományait 
követve - kvantumtérelméleti módszerekkel vizs
gálja a sokrészecske-rendszerek (szuperfolyadékok, 
atommagok) viselkedését. A mikrofizikai irányba 
tolódnak át a plazmafizikai kutatások is. (Asoktest- 
probléma terén a Gombás-iskolával és a Központi 
Fizikai Kutató Intézettel állandó kapcsolat van.)

Az oktatómunka és a tudományos ismeretter
jesztés intenzitását Novobátzky Károly említett 
tankönyvén kívül az Intézet tagjai által írt termo
dinamika-, elektrodinamika-, kvantummechanika-, 
statisztikus mechanika tankönyv, az elméleti fizi
kai példatár, sok egyetemi jegyzet, az indefinit 
metrikájú állapotteret tárgyaló monográfia és több 
ismeretterjesztő könyv bizonyítja. (Több könyvet 
idegen nyelvekre is lefordítottak és nívódíjjal tün
tettek ki.) A tudományos és nevelő munkától elvá
laszthatatlan az az ideológiai munka, amelyre már 
céloztunk, és amely elsősorban a modern fizika filo
zófiai és társadalmi következményeinek elemzése 
révén ért el sikereket. (E tanulmányok és könyvek 
fizikus körökön kívül is visszhangot váltottak ki.)

Az Elméleti Fizikai Intézet két évtizede rend
szeres intézeti délutánjai: a szerdai „Puskin utcai 
szemináriumok” folytatják az Ortvay-kollokviu- 
mok nemes hagyományait. Tág spektrumú tudo-
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mányos fórummal szolgálnak az elméleti fizika 
aktuális kérdéseinek bemutatására, megvitatására. 
Rendszeresen látogatják a többi budapesti intézet 
elméleti fizikusai is. Az előadók közt a legfiatalabb 
tanársegédek mellett egyetemünk különböző tan
székeinek professzorait, a kutatóintézetek munka
társait is megtalálhatjuk. A legutóbbi években ná
lunk járt külföldiek közül hadd említsük meg a 
Nobel-díjas Heisenberg (München), Dirac (London), 
Frank (Dubna), Bethe (Cornell) nevét, valamint 
olyan világnagyságokat, mint pl. Fock (Lenin
grad), Bogoljubov és Blohincev (Moszkva), lnfeld 
(Varsó), Kamefuchi (Tokió), Coleman és Glashow 
(Harvard), Schiff (Stanford), Thirring (Bécs) és 
még nagyon sokan mások. Űj kezdeményezés 1968 
óta a bécsi és pozsonyi egyetem testvértanszékével 
közösen tartott részecskefizikai szeminárium, ha
vonta váltakozva Bécsben, Pozsonyban és Buda
pesten . Minden a I kálómmal egy osztrák vagy szlovák 
ésegy magyar fizikus számol be legúj abb eredményé
ről, vagy foglalj a össze egy témakör legfrissebb alakú - 
lását. A szerdai szemináriumok mellett az Elméleti 
Fizikai Intézet kezdeményező és szervező szerepet 
vállalt az intézetközivéerősbödött elméleti részecs
kefizikai, soktestproblémai, magfizikai, plazmafizi
kai, termodinamikai szakszemináriumok létrehozá
sában. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat égisze 
alatt indítottuk a Magyar Elméleti Fizikai Nyári 
Iskolák sorozatát (legtöbbször az ELTE visegrádi 
üdülőjében rendeztük meg őket fiatal kutatók 
részére, szakadatlan láncban, az idén már a tizedik 
alkalommal.) Ugyancsak az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat adta keretek közt rendezi meg az Intézet 
a nemzetközi részecskefizikai értekezleteket. Ezek 
a „balatoni konferenciák” fokozódó elismerést 
nyernek, és már tengerentúl is figyelemreméltó 
reputációra tettek szert. A legfrissebb kezdeménye
zés az, hogy oktatóink társadalmi munkában, 
kísérleti jelleggel — hetenként szabályosan elő
adást tartanak a végzett fiatal fizikusok tovább
képzésére. A „huszonéveseknek” tartott kollégiu
mok talán egy „graduate school” előfutárai lesz
nek. Reméljük, ez mihamarabb megvalósul egye
temünkön hivatalosan is, így követjük az ilyen

kétfokozatos képzésben a nagy modern külföldi 
egyetemeket.

Száz esztendővel ezelőtt az Elméleti Fizikai Inté
zet volt hazánkban az elméleti fizikai kutatás egyet
len emberre korlátozódó góca. Ma tapasztalt és 
fiatal elméleti fizikusok dolgoznak a Duna két 
partján, de Debrecenben, Szegeden és máshol is 
különböző egyetemeken, műegyetemeken és kutató 
intézetekben. Amit egyetemünk elméleti fizikai 
intézete fő feladataként megőrzött évtizedeken át, 
az a fiatal kutatók, elméleti fizikusok képzése. Ma 
az öt professzor, több docens, adjunktus, tanár
segéd, tudományos munkatárs mindegyike hármas 
feladatot lát el: résztvesz az egyetemi oktatásban, 
a fiatal kutatók begyakorlásában és a tudományos 
kutatásban. Ez biztosítja a tudományos légkör 
szüntelen megújulását. Ötven esztendeje az elekt
romágneses hullámok nem szerepeltek az egye
temi tananyagban. Huszonöt esztendeje a relativi
táselmélet és a kvantumelmélet jelentette a tanul
mányok lezárását. Ma már a tanulmányi idő dere
kán oktatják e tárgyakat, mint olyan alaptudo
mányokat, amelyekre modern kollégiumok soro
zata alapozódik. Az elméleti fizikai diplomamun
kák többsége a fizika legfrissebben feltárt terü
letére esik és nemzetközi folyóiratokban jelenik 
meg.

A természettudományos kutatások irama, ezen 
belül is különösen az elméleti fizika fejlődése olyan 
rohamos, hogy korszerű oktatás és kutatás fenn
tartása komoly erőfeszítéseket igényel. Mégis kis 
országok, mint Hollandia, Dánia, Svájc, Lengyel- 
ország eleven tudományos légkör, élő nem
zetközi kapcsolatok, effektiv nevelési rendszer 
megvalósításával — az elméleti fizika terén nagy
hatalommá tudtak válni. Az eddigi fejlődést, 
fiataljaink lelkesedését és tehetségét tekintve re
mélhetjük, hogy ilyen példák szem előtt tartása 
nem reménytelen ábránd kergetése. Ha ma az 
oktatók, kutatók, diplomamunkások és hallgatók 
benne élhetnek a lüktető, sodró természettudo
mány atmoszférájában, azt azoknak köszönhetjük, 
akik ezt megteremtették: elsősorban Ortvay Ru
dolfnak és Novobátzky Károlynak. M. Gy.

A hazai fizikus társadalmat mélyen megren
dítette Nagy Lászlónak, a magyar fizika és a 
magyar tudományos élet kiemelkedő egyénisé

gének váratlan halála. Kitűnő kollegánkat, tudo
mányos életünk kiváló szervezőjét és vezetőjét, 
elvtársunkat és sokan barátunkat vesztettük el 
vele.

Nagy László 1924. december 24-én született; 
nagyon korán, 45 éves korában, alkotó ereje tel
jében érte utói a halál. Ifjúkori indulása: segéd
munkás, majd samottüzemi formázó a Kőbányai 
Téglagyárban. Itt, ebben a környezetben alakult 
ki kommunista világnézete, amely 1947-ben el
juttatta a Magyar Kommunista Párt soraiba, 
amelyhez mindig, a nehéz időkben is hűséges ma
radt. A tehetséges munkásgyerek egyetemre ke
rült, fizikus szakra; 1948-ban pedig felvételt nyert 
a Bolyai Népi Kollégiumba. Egyetemi tanulmá
nyai elvégzése mellett hallatlan lelkesedéssel, ere
jét és idejét nem kímélve vett részt a szocialista
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típusú egyetem kialakításában. 1949-ben és 50-ben 
ő volt a Természettudományi Kar Tanulmányi 
Osztályának vezetője. E fontos megbízatás mellett 
aktívan részt vett mind az egyetemi, mind a 
budapesti ifjúsági mozgalomban. Országos jelen
tőségű, komoly megterhelést jelentő megbízatásai 
mellett végezte el egyetemi tanulmányait.Szinte 
hihetetlen, hogy ilyen társadalmi igénybevétel 
mellett a tanulás frontján is példamutatóan meg
állta a helyét: vizsgáit kitűnő eredménnyel tette 
le és 1951-ben matematika-fizika szakos tanári 
diplomát nyert. 1950-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia III. Osztályának szaktitkára lett és 
ilyen minőségben dolgozott 1952-ig.

1952-ben került a Központi Fizikai Kutató 
Intézetbe, mint Jánossy Lajos akadémikus aspi
ránsa. Hihetetlen szorgalommal, invencióval látott 
hozzá, hogy megismerkedjék a kozmikus sugárzás 
fizikájával és az elektronikával, amelynek isme
rete elengedhetetlen volt ahhoz, hogy mérőberen
dezését megépítse. Első tudományos munkája a 
kozmikus sugárzás által ólomban keltett záporok 
kísérleti vizsgálata volt. E záporok számának az 
ólom vastagságtól való függését leíró ún. Rosöi- 
görbében egyes külföldi szerzők az első prominens 
maximum mellett felfedezni véltek nagyobb vas
tagságnál egy kisebb, második maximumot is. 
Nagy László rendkívül alapos, körültekintő, min
den lehetséges hibaforrást figyelembe vevő, szá
mos oldalról ellenőrzött mérései bebizonyították, 
hogy a második maximum nem létezik. Nagy 
László e munkájának jelentős szerepe volt abban, 
hogy ezután egyértelműen le lehetett zárni a 
titokzatos második maximum kérdését. E  mérés 
során volt alkalmunk először megismerkedni Nagy 
Lászlónak, a fizikusnak erényeivel: az őt annyira 
jellemző mélyreható gondolkodásával, rendkívüli 
alaposságával és precizitásával. Kand idátusi disszer - 
tációját 1956-ban védte meg, sikerrel.

Amikor Magyarország megvásárolta a Szovjet
uniótól a kísérleti atomreaktort, szükségessé vált 
tapasztalt kísérleti fizikusok átirányítása a reaktor 
neutronjaival végezhető magfizika területére. Nagy 
László elsőként vállalta az új feladatot. Ettől 
kezdve tudományos érdeklődése az alacsony ener
giájú magfizika és ezen belül is a hasadás nagy je
lentőségű jelensége felé fordult. Elért ered
ményeiről számos idegen és magyar nyelvű publi
káció tanúskodik. Munkássága nemzetközi elis
meréseként 1969-ben a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség Maghasadási Konferenciáján meghív
ták az egyik szekció elnökének.

K itű n ő , so k a t ígérő fizikus v o lt, de  m ég ta lá n  
n ag y o b b  tisz te le tte l ad ó z h a tu n k  N ag y  L ász lónak  
a  k itű n ő  szervezőnek  és vezetőnek . N eve össze
fo r ro tt  a  K F K I  M agfizikai F ő o sz tá ly án a k  m eg
te rem tésév e l, fe lv irág o z ta tásáv a l. Szervezői, veze
tő i m u n k á já t alaposság , széles lá tó k ö r, m ély  h u 
m anizm us és elvi szilárdság  jellem ezte . V o ltak  a  
hazai m agfizika tö r té n e té b e n  nehéz periódusok , és 
az esetleges súlyos k ö v e tk ezm én y ek  e lh á r ítá sáb an

a magfizikusok sokat köszönhetnek Nagy László 
harcos, szilárd, következetes kiállásának.

Szerepe azonban messze túlnőtt a magfizikán. 
Nagy László a KFKI egyik vezető egyénisége volt, 
akinek szereplése és munkája összeforrott az Inté
zet sorsával. Csaknem két évtizede került az Inté
zetbe. Az Intézet alakította őt és ő alakította az 
Intézetet. Mindvégig cselekvő, formáló tényezője 
volt közösségünk munkájának és közéletének. Éle
tének utolsó éveiben egyik jelentős tagja volt a 
KFKI Igazgató Tanácsának és a KFKI Pártbi
zottsága Végrehajtó Bizottságának. Mint az Igaz
gató Tanács tagja nagy hozzáértéssel, a kutatók 
egyéni törekvéseinek és szempontjainak figyelem- 
bevételével és ugyanakkor példamutató szerény
séggel intézte az Intézet nemzetközi kapcsolatait.

Jelentős szerepet játszott az ország tudományos 
életének a KFKI-n kívül eső területein is. Éveken 
át szaktitkára volt az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulatnak, majd tagja a Társulat elnökségének. 
Szaktitkára volt a Magyar Tudományos Akadé
mia Magfizikai Albizottságának, a Tudományos 
Minősítő Bizottság Fizikai és Csillagászati Szak- 
bizottságának, továbbá tagja volt az Országos 
Atomenergia Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok 
Szakbizottságának.

Mindenütt ott volt, ahol úgy érezte, hogy köte
lessége segíteni a magyar tudományos élet fel
virágoztatásában. Sokrétű, gazdag, teljes élet volt 
az övé. Hallatlan erőfeszítéssel, felelősségvállalás
sal, lelkiismeretességgel, egészségét sem kímélve 
igyekezett helytállni a tudományos munka, a tu 
dományszervezés és a pártmunka minden jelentős 
frontján. Ez a hallatlan felelősségtudat, kötelesség
érzet, erejének nem kímélése, ami jellemezte őt- 
egész életében, a tudományos és vezetői köteles
ségek szüntelen összeegyeztetése vezetett végül is 
oda, hogy az állandó túlterhelés ilyen tragikus 
módon megbosszulta magát.

Az Intézet és egyben a magyar tudományos köz
élet egyik legismertebb, legmegbecsültebb vezetője 
volt. Ézt tükrözi, hogy kétszer kapott munkája 
elismeréseként „Szocialista Munkáért Érdemér
met” (1955 és 1961), Bródv-díjat (1960), akadémiai 
elnöki jutalmat (1960), Akadémiai Díj első fokoza
tá t (1962), OAB elnöki jutalmat (1969).

Kitűnő ember volt. Egyénisége nagyszerű em
beri tulajdonságokat egyesített: a puritánságig 
menő szerénység, elvhűség és szilárdság, ugyan
akkor mély megértés az emberi problémákkal 
szemben, következetesség és rendkívüli kitartás. 
Mint vezetőt nemcsak közvetlen munkatársai tisz
telték és szerették, hanem szeretettel és megbecsü
léssel vették körül a vele közvetlen kapcsolatban 
nem álló, de őt ismerők is.

Búcsúzunk Nagy Lászlótól a kitűnő kollegától, 
a nagyszerű vezetőtől és szervezőtől, az elvhű 
kommunistától, barátunktól. Bizonyosak vagyunk 
benne, hogy élete, tevékenysége, munkássága aktív 
hatóerőként sugárzik majd tovább, bár hiányát 
hosszú ideig fájdalmasan fogjuk érezni mindnvájan.

K. D.
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

A TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSÁNAK 
JELENTŐSÉGE

Tagadhatatlan, hogy korunk jellemző jegyeinek kialakítá
sában a természettudomány jelentős szerepet játszik. 
Az élelem, amit elfogyasztunk, a ruhák, amelyeket vise
lünk, a közlekedési eszközök melyekkel eljutunk egyik 
helyről a másikra, a gyógyszerek, melyekkel egészségün
ket óvjuk, a fegyverek, melyeket egymás elpusztítására 
használunk, a legutóbbi években mind mind megváltoz
tak a tudományos felfedezések nyomán. Ügy is fogal
mazhatnánk, hogy mivel a tudomány és alkalmazásai 
gyorsabban fejlődtek, mint az emberek tudományos isme
reteinek szintje, a világ veszélyes helyzetbe került. 
Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy megpróbáljunk javí
tani ezen a helyzeten egy széleskörű tudományos képzés 
programjának kidolgozásával.

Az emberi társadalom a legújabb időkben folytatta 
fejlődését egy olyan ideális demokratikus rendszer felé, 
amelyben valamennyi fontos döntést az emberek egésze 
hoz. E rendszer helyes működésének feltétele, hogy az 
einbei'ek többsége eleget tudjon a világról ahhoz, hogy 
helyes döntéseket hozhasson, és ez korunkban azt jelenti, 
hogy mindenkinek jelentős mértékben kell érteni a tudo
mányokat.

Ma már majdnem mindenkinek van elképzelése a 
természettudományról. Tudjuk, hogy a harisnyákat 
régebben selyemszálból készítették, melyet a selyem- 
hernyó font, ma viszont mesterséges szálból, nylonból 
gyártják nagy mennyiségben. Tudjuk, hogy a penicilin 
(egy penész készítette anyag) nagyon hatékony gyógyszer, 
védelmet nyújt a baktérium-fertőzések ellen; a chloram
phenicol és az aureomycin pedig néhány vírusos kór ellen 
hatékony. Tudjuk, hogy az energiát egyik helyről a 
másikra lehet szállítani a vezetékek mentén elektromos 
áram segítségével, és hogy az elektromosságnak ez az 
áramlása valójában töltött elemi részecskéknek, az elek
tronoknak a drótot alkotó atomok közötti mozgása. Tud
juk, hogy a fizikának az elmúlt fél évszázadban bekövet
kezett fejlődése folytán az ember rájött arra, hogyan lehet 
felszabadítani azt a hatalmas mennyiségű energiát ami az 
atommagokban van felhalmozva, és tudjuk, hogy ezt az 
ismeretet felhasználják az atombombák gyártásában. 
Tudjuk, hogy az urániumot és tóriumot fel lehet használni 
az uránium- és tórium-atomok magjaiban tárolt energia 
felszabadításával elektromos energia gerjesztésére; és 
hogy azoknak az ásványoknak a jelenleg ismert mennyi
sége, melyek ezeket az elemeket tartalmazzák, elegendőek 
arra, hogy — a használat jelenlegi aránya mellett — 
évezredeken keresztül kielégítsék az emberiség energia- 
szükségletét. Nyilvánvaló, hogy ezek fontos tények, 
amelyek befolyásolják modern világunk jellemző tulajdon
ságainak kialakulását.

Ahhoz, hogy elképzelésünk legyen arról, hogy mennyire 
fontos ma a tudomány az emberiség számára, például 
megkérdezhetjük, hogy jelenleg mi a tudományos és a nem 
tudományos tények számának aránya. Mekkora a tudo
mányos ismeretek hányada az emberiség összes tudásához 
viszonyítva? Ezt a kérdést lehetetlen pontosan meg
válaszolni, minthogy a tudományos és nem tudományos 
tények viszonylagos fontosságának mérésére nem rendel
kezünk semmilyen mértékkel. Ugyanakkor érdekes lehet 
azt megvizsgálni, hogy mi a tudományos ismeretek összes
ségének növekedési aránya. 1949 folyamán a Chemical 
Abstracts című folyóirat — amely a kémia és a kémia 
határterületein folyamatosan megjelenő összes publiká
ciót próbálja meg áttekinteni — a kémia területére eső

Program-javaslat az általános természettudományos 
oktatás fejlesztésére, mely az UNESCO számára készült. 
A „Frontiers of Science” c. kötetből (George Allen and 
Union Edition) fordította Csaba Mária.

Linus Pauling 
Caltech, USA

70 000 dolgozat kivonatát publikálta. Ezen dolgozatok 
közül sok mindössze egy olyan adalékkal járul hozzá a 
már meglevő ismeretekhez, melyet új tudományos tény
ként fogadhatunk el. Néhányuk kettő, vagy több külön
álló tudományos tételként elfogadható adalékot nyújt a 
már ismert tényékhez. A Chemical Abstracts tárgyi muta
tója 1949-ben 220 000 tételt sorol fel. Azt hiszem, durva 
közelítésként mondhatjuk azt, hogy jelenleg évente 
körülbelül 100 000 új tudományos tényt fedeznek fel. 
Hogy számításba vegyük a többi tudományokat is, 
talán megszorozhatjuk ezt a számot tízzel, és így hozzá
vetőlegesen arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy kb. 
1 millió új tudományos tényt fedeznek fel évente.

Mekkora az emberiség össztudásához évente adódó 
jelentős nem tudományos tények száma? Nem tudomá
nyos tény lehet egy történelmi, gazdasági vagy szociális 
kapcsolat, egy új (könyvben, vagy folyóiratban publikált) 
általános elmélet. Persze lehetetlen olyan szigorúsággal 
meghatározni egy nem természettudományos tényt, 
hogy az ekvivalens legyen egy természettudományos 
ténnyel. De mindenképpen megpróbálhatjuk megbecsülni, 
hogy hány olyan jelentős, nem túl rövid életű, új nem 
természettudományos információt tudunk a világról 
1949 végén, amit nem tudtunk az év kezdetén. Úgy tűnik, 
hogy a nem természettudományos tények száma jóval 
kevesebb lehet, mint egy millió. Tehát bizonyosan mond
hatjuk, hogy jelenleg a tudományos ismeretek modern 
világunkra vonatkoztatott jelentőségükben legalább 
egyenrangúak a nem tudományos ismeretekkel.

A kémia és az átluyembír
Az átlagember sokkal jobban megérti korunk nem tudo
mányos szempontjait, mint tudományos szempontjait. 
Tudását részben iskolai tanulmányaiból meríti, részben 
olvasással és személyes tapasztalással szerzi. Az elemi 
iskolán túl terjedő oktatásban az emberek többsége nem 
részesül, tehát vagy egyáltalán nem jut tudományos 
ismeretekhez, vagy legjobb esetben egy-két évig tanul 
földrajzot és természetrajzot.

A tudomány természetéből következik, hogy tanul
mányozásába segítség nélkül belekezdeni nehéz, így a 
Föld lakosságának nagy részét kitevő olyan emberek szá
mára, akik az iskolában semmilyen formában nem tanul
mányoztak tudományos kérdéseket, a tudomány általá
ban egész életükön át ismeretlen marad, leszámítva azt a 
nagyon korlátozott terjedelmű tudományos ismeretet, 
amihez személyes tapasztalással jutnak.

A kémia természetéből következik, hogy a mindennap 
embere kevesebbet tud a kémiáról, mint egyéb tudomá
nyokról. Saját megfigyelései révén sok fizikai jelenségről 
szerez tudomást: tudja, hogy a tárgyak a Föld felé esnek, 
hogy a forró testek fényt és hőt bocsátanak ki; tudja, 
hogy két különböző potenciálú vezető között elektromos 
szikra ,üthet át, hogy egy test megtartja egyenes vonalú 
mozgását, amíg valamilyen erő nem hat rá; rájöhet, 
hogy a lövedék a Földnek a lövedékre gyakorolt gravitá
ciós vonzása miatt követ görbe pályát, stb. Ilyen jellegű 
személyes megfigyelésekből szerzett tudással megértheti 
a fizika területére eső új felfedezések egyszerű magyará
zatait, és felfoghatja azoknak saját magára és a világ 
egészére vonatkozó jelentőségét. Hasonlóan szerez szemé
lyes tapasztalatokat a biológia, a geológia, az orvos
tudományok, a mechanika, a technika és egyéb területek 
jelenségeiről, ennek alapján lehetővé válik számára, 
hogy azok természetét és a modern világra vonatkoztatott 
jelentőségét növekvő mértékben értse meg. Ezzel szemben 
a kémiai jelenségekkel kapcsolatos személyes tapasztala
tok csak nagyon korlátozottak lehetnek, talán mindössze
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az égés kémiai reakcióinak megf igyelésére korlátozódnak. 
A kémiai jelenségek, köztük az anyagoknak más, néha 
teljesen különböző tulajdonságú anyagokká való alakulá
sai, természetüknél fogva olyan meglepőek, hogy nehéz 
bárkinek is képzettség nélkül megérteni. Ezért mindenki 
elfogadja a kémiának azokat a tényeit, amelyek jelentő
sek számára, mint pl. a motorban a benzin elégését oxi
génnel, hogy mechanikai erőt kapjon; de csak mint csodál
kozó, csak úgy, mint amit nem kell átérteni, ezért nem 
meglepő, hogy még arra is rá lehet venni, hogy elhigyje; 
néhány új, eladásra kínált eszköz amit autója motor
jához hozzá lehet kapcsolni lehetővé teszi számára, 
hogy vizet használjon tüzelőanyagként benzin helyett. 
E példa illusztrálja, hogy a tudományos ismeretek köz
vetlenül hasznosakká válhatnak. Az emberek jólétét 
ugyanis nagy részben saját tetteikre vonatkozó döntéseik 
határozzák meg; általában az a mód, ahogy pénzüket 
elköltik. Pénzüknek nagy részét olyan reklámfelhívások 
hatására költik el, melyeket arra alapoznak, hogy mennyi
re értik vagy nem értik a tudományt.

A „caveat emptor” („Vigyázzon magára a vásárló”) 
elve jóval veszélyesebbé vált a vásárló számára ahhoz 
képest, amilyen a múlt század egyszerű világában volt. 
A vevőt, miközben arra kérik, hogy vásároljon óziumot, 
ariumot és duriumot tartalmazó termékeket, nem infor
málják arról, hogy mik ezek az anyagok (ha egyáltalán 
anyagok és nem csak nevek).

Óziumot kell szétszórni a lakásban akkor is, ha a rova
rokat akarjuk elpusztítani, akkor is, ha a konyha- 
szagokat akarjuk megszüntetni és olyankor is, ha a beteg
ségek ellen akarunk védekezni a baktériumok kiirtásával. 
Az ózium nevet gyaníthatóan abban a reményben válasz
tották ki, hogy a hirdetés olvasója össze fogja téveszteni 
az ózonnal, melynek fertőtlenítő tulajdonságairól már 
bizonyára hallott. Máskor arra kérik, hogy vásároljon 
csodálatos, új, zöld gyógyszereket, melyek klorofill tar
talmaznak; bármilyen más, talán még hatékony anyag is 
van az orvosságokban, a hirdető a klorofilt veszi számba, 
mikor eladásra kínálja. Arra számít, hogy az olvasó 
felületes tudományos információk birtokában van, és, 
hogy e felületes információknál többel nem rendelkezik. 
Azt reméli, hogy az olvasónak eszébe fog jutni, hogy a 
klorofil a zöld növények leveleiben levő csodálatos anyag, 
amely tisztítja a levegőt, egyben azt is reméli, hogy az 
olvasó nem tud sokkal többet: nem tudja, hogy a klorofil 
mindössze abszorbeálja a levegőből a széndioxidot és 
felszabadítja az oxigént, és annak a klorofilnak, amit a 
növényekből kivonnak, — ezt bármelyik tudós képes 
megállapítani — mint gyógyszernek nincs semmilyen 
hatása, egyáltalán nincs semmilyen szerepe. Ezen felül 
bizonyára azt is reméli, hogy a hirdetés olvasója annyit 
sem fog gondolkozni, hogy megkérdezze, mért ne egyen 
inkább zöld levelet, vagy egy kiskanálnyi főtt spenótot, 
vagy más zöldségfélét, hogy megkapja a klorofilját, 
minthogy százszor annyi pénzt fizessen egy hatástalan 
piruláért. Itt is és sok hasonló esetben különösen fontos 
ma az ember számára, hogy a világ tudományos szem
pontjait növekvő mértékben értse.

Attól, aki természettudományosán képzett, jobban el 
lehet várni, hogy a politikai jogokat jóval hatékonyabban 
gyakorolja, mint olyantól, aki a természettudományban 
képzetlen, egyrészt, mert a modern világ természetét 
jobban képes megérteni, másrészt, mert jobban érti a 
tudományos módszereket, melyek segítségével a tények
ből következtetéseket lehet levonni. A természettudomá
nyos módszer megértésével egy tudományos magatartást 
alakíthat ki, mellyel megnövekedett esélye van arra, 
hogy helyes döntésre jusson politikai és tudományos 
kérdésekben egyaránt.

A természettudományos módszerben való jártasság 
azért is értékes, mert szkepticizmusra vezet az elhamarko
dott általánosításokat és az ún. természettörvényeket 
illetően.

Mit értünk azon, hogy természettörvény ? Nem egyebet, 
mint hogy nagyszámú tényt egy másik ténnyel hoznak 
kapcsolatba olymódon, hogy egy általános állítást igazol
janak. Amikor pl. a víz első kémiai analízisét végezték, azt 
találták, hogy az analizált vízmennyiség 11,2% hidrogént

és 88,8% oxigént tartalmazott. Egy másik vízmennyiség
gel egy másik analízist hajtottak végre, és ugyanazt az 
eredményt kapták. Miután vagy száz analízist csináltak 
— de lehet, hogy csak tízet —, azt az általános törvényt 
javasolták, hogy minden vízmennyiség súlya szerint 
11,2% hidrogént tartalmaz. Ezt a törvényt sok éven át 
elfogadták, később aztán egy pontosabb elemzésre került 
sor, ami azt mutatta, hogy az esővízben a hidrogén 
százalék-aránya egy kicsit kevesebb, mint 11,2%, az 
óceánvízben pedig egy kicsit több. Ez az új megfigyelés 
megkövetelte a korábbi természettörvény olyan irányú 
megváltoztatását, mely figyelembe veszi a hidrogén és 
oxigén izotópjainak létezését, és az óceánvíz párolgási 
folyamata révén a különböző izotópokat tartalmazó víz- 
molekulák szétválását.

Egy olyan természettörvényt, amely néhány tucat, 
egymással egyezésben levő tényen alapul, nem kell nagyon 
megalapozottnak tekinteni — csupán nagyon korlátozott 
valószínűsége van annak, hogy továbbra is érvényben 
marad, amint több kísérletet végeznek el, de egy törvény, 
amely a tények százain vagy ezrein alapul, egyre nagyobb 
valószínűséggel rendelkezik arra nézve, hogy továbbra is 
helyes maradjon. Ezért aki érti a tudományos általánosí
tások természetét, felteszi magában azt a kérdést is, hogy 
milyen alap van az általánosításokra a gazdaságpolitika 
és nemzetközi kapcsolatok területén. Mennyi tényt 
használnak fel ahhoz, hogy meghatározzák egy nemzet
nek egy másik nemzettel szembeni magatartását. Vajon 
a kialakított magatartást nagy mértékben támogató 
egymással egyezésben lévő tények száma van-e annyira 
nagy, hogy a nemzeti politikával szemben nincs semmi 
helye az egyes ember szkepticizmusának, vagy vajon 
joggal vannak-e fenntartásai?

A nem tudományos területeken a valószínűség törvényei 
éppolyan jelentősek, mint a tudományos területeken. 
Mindnyájan értjük, hogyan számítja ki egy életbiztosítási 
társaság a biztosítás összegét. A biztosító statisztikusan 
információt gyűjt össze a különböző — 30, 31, 32, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, sőt 110 éves — korban elhalálozó 
emberek számáról. Mindezekből az adatokból kiszámítja 
az élet átlagos várható időtartamát, s így megbecsüli azt 
az átlagos biztosítási összeget, amit fizetni kell. Ha azt 
mondaná: „Rendellenes, hogy egy ember 85 évig vagy 
tovább éljen, ezért figyelmen kívül kell hagynom ezen 
rendkívüli emberekre vonatkozó adatokat”, akkor az 
élet átlagos várható tartamára hibás értéket kapna, az 
életbiztosítási társaság pedig csődbe jutna. Egy demokra
tikus államrendszer működése közben néha mégis ilyen 
ostoba eljárást követ. Az elv, ami biztosítja, hogy egy 
demokratikus rendszer jól működjék, az, hogy egy ember 
nem elég bölcs ahhoz, hogy a felmerülő nagyon összetett 
problémákat illetően helyes döntésekre jusson, és az, 
hogy a helyes döntéseket a demokrácia összes polgára 
véleményének átlagolásával kell meghozni. Ezek a véle
mények egy valószínűségi görbének felelnek meg, amely 
messze balra és messze jobbra terjed ki. Ha pedig azt 
mondjuk, hogy az összes olyan vélemény, ami túl messzi 
van pl. jobbra — túl azon a ponton, amely a fenti példa 
85 éves korának felel meg — rendkívüli, ezért ki kell 
zárni az átlagolási eljárásból, akkor a kapott átlagérték 
rossz lesz. Ha mindenki értené a valószínűség törvényeit, 
mindenki számára világos lenne: egy demokratikus 
rendszer működése megköveteli, hogy mindenkinek joga 
legyen véleményét kifejteni a közügyekről, függetlenül 
attól, milyen ez a vélemény.

A ma embere számára az a legfontosabb, hogy meg
értse korát. Elég sokat kell tudnia a világról ahhoz, 
hogy helyes döntéseket hozzon — és minthogy a modern 
világ összetételében nagy mértékben tudományos, min
denkinek értenie kell a tudományt.

Hogyan kaphat az átlagember tudományos ismerete
ket? Erre a kérdésre a múlt tapasztalatai alapján vála
szolhatunk. Évszázadokkal ezelőtt felismerték, hogy az < 
egyes ember számára értékes a matematika. A matematika

A valószínűségi törvények
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nehéz tárgy; az ember azt gondolhatná, hogy mivel nehéz, 
tanulmányozását az egyetemi évekig félre kell tenni. 
Mégis tapasztalatból tudjuk, hogy a matematika tanítá
sát el kell kezdeni a számokkal való ismerkedéssel az 
óvodában, az aritmetikával az I. osztályban, és további 
fokozatokon keresztül megszakítás nélkül folytatni kell 
az algebrán, geometrián, trigonometrián, integrál- és 
differenciál-számításon keresztül. Ez az a mód, mellyel 
egy tudományt tanítani kell.

Természettudomány az óvodában

Eljött az ideje, hogy a természettudomány tanítását 
a tanterv részévé tegyük minden fokozaton, minden 
szinten. Tartani kell „természetrajzórát” az óvodában, 
az I. osztályban, a II. osztályban és így tovább. Minden 
gyereknek, aki befejezi az általános iskolát, ugyanolyan 
mértékben kell tudnia a természettudományos ismerete
ket, ahogy most tudja a számtant, a nyelveket és a tör
ténelmet. Még több tudományos tényt kell tudnia minden 
fiúnak és lánynak, aki elvégzi a középiskolát. Minden 
egyetemi hallgatónak az egész természettudományról 
alkotott, jól megalapozott ismeretekkel kell elkezdenie 
munkáját az egyetemen — olyan ismeretekkel, melyekkel 
ezen a fokon jelenleg matematikából rendelkezik —, hogy 
egyetemi éveit a tárgy élenjáró kérdéseinek szentelhesse. 
Korunkban csak ezen a módon készíthetjük fel a diákokat 
az életre. Csak ezen az úton nevelhetünk fel egy olyan 
polgárságot, amely képes lesz megoldani azokat a nagy- 
szociális és politikai problémákat, melyekkel a világ 
szembe találja magát.

Amikor azt javaslom, hogy a természettudomány tanul
mányozását az iskolai oktatás teljes periódusára ki kell 
terjeszteni, úgy értem, hogy minden nap le kell kötnie egy 
iskolai órát, azaz egy 30 — 40 perces oktatási időtartamot 
az alsóbb osztályokban és 40 — 50 perces órát a felsőbb 
osztályokban. Jelenleg nagyon sok általános iskolában 
a földrajz-oktatást rendszerint a IV. és a VII. osztály 
között kezdik. Ezenkívül a világ több országában szoká
sos, hogy egy éven át oktatnak általános természettudo
mányos ismereteket, rendszerint az általános iskola utolsó 
évében, a nyolcadik osztályban. S ekkor is csupán néhány 
iskolában adnak némi információt a tanulóknak a fizikai 
és biológiai világ természetéről. A munka a fizikai világot 
illető nagyon egyszerű diszkussziókkal kezdődhetne, (ki
egészítve egyszerű bemutató kísérletekkel) amennyiben 
naponta egy iskolai órának megfelelő időtartamot szen
telnének a természettudománynak az általános iskolai 
oktatás minden évében. Asorrakerülő tárgyaknak főképp 
leíró jellegűeknek kellene lenniük a természettudomány 
minden ágában — fizikában, kémiában, biológiában, 
geológiában, csillagászatban, földrajzban stb. — de már 
az első években tanítani kellene a tudományos módszert 
és magatartást is.

Bizonyos tudományos elméletek megértése

A kémiai átalakulások, az atomi szerkezet elmélete és a 
modern tudomány egyéb elméletei a megértés szempont
jából semmivel som nehezebbek mint azt elképzelni, 
hogy a Föld gömbalakú. Az általános iskolában meg
tanítjuk a tanulóknak, hogy a Föld gömbalakú, jellehet 
a meggyőző bizonyítás olyan nehéz, hogy ezt a tényt 
általánosan csupán az utolsó néhány században fogadták 
el. Ugyanezen a módon az anyag atomos szerkezetéről 
alkotott legfontosabb elveket már tanítani lehetne kezdő 
diákoknak az elemi iskolában, és az elméletek igazának 
szigorú bizonyítását későbbi időre kellene halasztani. 
A fő gyakorlati kérdés, ami a tudományos oktatás ilyen be
vezetésénél adódik — tudniillik, hogy minden nap, 
minden iskolai fokozaton egy iskolai órának megfelelő 
időtartamban tanítsuk — annak eldöntése, hogy a ter
mészettudomány oktatásának milyen tevékenységeket 
kell helyettesítenie. Ilyen döntést hozni nem könnyű 
dolog, és valószínűleg azok a tárgyak, amiket helyettesí

teni, vagy amelyekre tett hangsúlyt csökkenteni kell, 
némiképp különbözőek lesznek különböző iskolákban a 
világ különböző részein. Az ellenállás éppolyan nagy a 
természettudomány extenzív tanításának bevezetése 
ellen a felnőttoktatás területén, mint az elemi oktatás 
területén. Még nincs tisztázva, hogy melyek a legjobb 
módszerek a rendkívül korlátozott természettudományos 
alappal rendelkező egyének továbbképzésénél, melyeket 
a tudományos módszer oktatása és a tudományos infor
máció közlése folyamán használni kell. Valószínű, hogy a 
meglevő alternatív módszerek alapos tanulmányozása, 
valamint új módszerek kikísérletezése nagyon lényeges 
eredményre vezetne. Lehetne érveket felhozni arra, hogy 
reménytelen próbálkozás megértetni a természettudo
mányt az átlagemberrel a tudomány jelenlegi össze
tettsége és a tudományos ismeretek hatalmas növekedési 
aránya miatt. Hogy tud még a legkiválóbb tudós is 
lépést tartani az ismeretek gyorsan előrenyomuló front
jával, amikor minden évben az új tények millióit fedezik 
fel? Úgy gondolom, hogy ez a pesszimizmus nem helyt
álló, és hogy a tudomány egészében inkább egyszerűbbé 
válik, mint bonyolultabbá. A fizika sok ága már túl
jutott a legnagyobb bonyolultság fokozatán — azon a 
fokon, amikor az ismeretek összessége az adott területen 
nagyjából független tények halmazából áll. Kapcsolato
kat találva ezen tények között, nagyon sok tény egyetlen 
elvben foglalható össze. így  az adott területnek, mint 
egésznek megértéséhez, az általános elvek megértésének 
folyamata révén juthatunk. Szükségtelen minden egyes 
tényt külön megtanulni, ehelyett elegendő néhány tényt 
tanulmányozni azért, hogy megállapítsuk az általános 
elvekkel való kapcsolataikat, és ezáltal további tényeket 

melyekre gyakorlati okokból vagy véletlenszerűen 
irányul figyelmünk — közvetlenül kapcsolatba hozha
tunk az általános elvekkel. Jelenleg a kémia gyors tem
póban halad az elméleti egyszerűsödés végleges célja felé; 
túl van már a maximális bonyolultság állapotán. A bioló
giában és az orvostudományokban nagyon sok olyan 
vizsgálódás folyik, mely nem más, mint a fundamentális 
általános elvek utáni kutatás. Biztosak lehetünk abban, 
hogy néhány éven belül ezen fundamentális elvek leg- 
fontosabbjait fel fogják fedezni, és ettől kezdve e tudo
mányágak is fokozatosan egyszerűbbé válnak. Az egyik 
momentum, melyen keresztül a fizikai és biológiai világ 
természetéről alkotott megsokszorozódott ismeretek az 
egyes ember számára értékessé válhatnak az, hogy a meg
növekedett ismeretek birtokában kevésbé fél a kiszolgál
tatottságtól, növekvő mértékben bízik a természet törvé
nyeiben és rendjében. Az egyes ember jóléte szoros kap
csolatban lehet az ismeretlentől való félelmével, mely 
nagy mértékben felülmúlhatja azt a félelmet, amit az 
ismert veszéllyel szemben érez, amelyre józan módon 
felkészülhet.

Egy olyan világban, ahol pusztításra rendkívülien 
nagy erő került az emberiség birtokába (egy bámulatba 
ejtő új energiaforrás használata révén), a világot nem 
értő egyes ember könnyen félénkké válhat, olyannyira, 
hogy ez a félénkség meggátolja abban, hogy helyes 
személyes és politikai döntéseket hozzon, és arra késztet
heti, hogy az ellenkezés legkisebb jele nélkül fogadja el 
egy diktatórikus vezető ajánlatait és parancsait. A tudo
mányos nevelés minden ember számára jelentős és előnyös 
járuléka az a személyes megelégedettség és öröm, ami u 
tiszta tudás és értés velejárója.

A fizikai és biológiai világ, amiben élünk, valóban 
bámulatba ejtő és csodálatos. A világ növekvő mérvű 
értése és ismerete révén minden ember — nem lényeges, 
hogy milyen mértékű az általános műveltsége, vagy észbeli 
képességei mekkorák — megelégedett lehetne és harmoni
kusakban élhetne. A boldogság forrásai nem olyan bősé
gesek, hogy az emberi nem megengedhesse magának 
ilyen fontos források kiaknázatlanságát. Ha majd a világ
háború állandóan jelenlevő nyomasztó veszélye végleg 
elhárul, és a világ a béke és barátság folytonosan fenn
maradó korszakába lép, az átlagember intellektuális 
tevékenysége a boldogság olyan forrása lehet, mely 
összehasonlítható azzal, melyekhez érzelmei révén jut.
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EGYESÜL ET I  ÉLET

XI. NEMZETKÖZI KOZMIKUS SUGÁRZÁSI KONFERENCIA
Budapest, 1969. augusztus 25—szeptember 4

A Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Fizikai Unió véd
nöksége alatt 1947 óta kétévenként rendezik a Nemzet
közi Kozmikus Sugárzási Konferenciákat. (1951-ben nem 
volt konferencia. A többi konferenciák helyei időrendi 
sorrendben: Krakkó, Como, Bagnéres de Bigorre, Guan- 
juato (Mexikó), Varenna, Moszkva, Kyoto, Jaipur (In
dia), London, Calgary (Kanada) és Budapest.) Az 1969. 
évi XI. Konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia 
rendezte. Az ülésen 28 országból 359 meghívott szak
ember vett részt. (Egy-két kiragadott adat: Angliából 
29, Ausztráliából 7, az Egyesült Államokból 86, Indiá
ból 13, Japánból 13, Lengyelországból 9, a Német Szö
vetségi Köztársaságból 22, a Szovjetunióból 71 volt a 
résztvevők száma.)

A Konferenciának a Magyar Tudományos Akadémia 
központi épülete nyújtott otthont. Augusztus 25 —30-ig 
minden reggel egy-egy plenáris ülés nyitotta meg a 
programot, amelyen a kozmikus sugárzással határos tu
dományterületekről hangzott el egy-egy összefoglaló 
jellegű meghívott előadás. Ezek a következők voltak:
L. Jánossy (Budapest): Some Problems of the Evaluation 

of Measurement.
D. D. Clayton (Rice Univ., USA): Nucleosynthesis in 

Stars.
N. F. Ness (NASA, USA): Magnetic Structure of the 

Interplanetary Space.
Ü. N. Vernov (Moscow): Earth Radiation Belts.

Jánossy Lajos meghívott előadását tartja 
(Elnököl N. A. Dobrotin)

A hallgatóság soraiból
(Első sorban balról jobbra H. S. Ahluwalia, P. Meyer, 

J. G. Wilson, M. Miesowicz, S. Miyake.)

T. Gold (Cornell, USA): Pulsars and the Origin of High- 
Energy Particles.

O. CzyzewsJci (Cracow): High-Energy Interactions at Ac
celerator Energies.
A reggeli plenáris ülést szekció-ülések követték. Három 

parallel szekcióban 485 előadás hangzott el (egy részük 
csak cím szerint) a következő témakörökből:

e lő a d á s o k
száma

I. A kozmikus sugárzás eredete. A kozmikus su
gárzás összetétele és tovaterjedése a Galaxis
ban 104

II. A Napból jövő kozmikus sugárzás, e részek 
terjedése a Naprendszerben. Ä galaktikus su
gárzás modulációja a Naprendszerben. A mag- 
netoszfóra és az atmoszféra hatása a Földet
megközelítő sugárzásra 145

III. 50 GeV-nél nagyobb energiájú elemirész-köl- 
csönhatások elméleti és kísérleti vizsgálata 67

IV. Kiterjedt lógizáporok elméleti és kísérleti
vizsgálata. Kiterjedt légizáporokat kísérő rá
dióimpulzusok 68

V. Müonok és neutrinók nagyenergiájú kölcsön
hatásai. A kozmikus sugárzási müonok és neut
rinók energia- és irányspketruma 58

VI. Új kísérletek és kísérleti technikák 43
Ö s s z e s e n :  485

A C. F. Powell emlékülés elnöksége 
(Balról jobbra: P. H. Fowler. M. G. K. Menőn, N. A. 

Dobrotin, G. P. S. Occhialini, J. G. Wilson.)

P. H. Fowler olvassa C. F. Powell előadását 
az emlékülésen
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Augusztus 31-én és szeptember 1-én kétnapos szü
netet tartott a Konferencia. Ez idő alatt a Dunaka
nyarral és a tihanyi — balatonfüredi tájjal ismerkedtek meg 
a résztvevők, jól sikerült kirándulások keretében.

Szeptember 2-án, 3-án és 4-ón rapportőr-előadások 
hangzottak el plenáris üléseken. Tizennégy rapportőr- 
előadás foglalta össze a konferencián elhangzott eredeti 
közleményekben foglalt újdonságok közül a legérdeke
sebbeket. Különösen nagy előrehaladás történt az elmúlt 
két évben a kozmikus sugárzás primer elektron-kompo
nensének feltérképezésére és a galatikus sugárzás nap
rendszerbeli modulációjának kísérleti vizsgálata terüle
tén. Érdekes eredményeket hoztak a kiterjédt légizápo
rok modell-számításai és a két éve nagy feltűnést keltett 
müon- és neutrínó kísérletek pontosításai is.

Külön emlékülésen emlékezett meg a konferencia az 
augusztus elején elhunyt Nobel-díjas C. F. Powell-ről. 
C. F. Powell néhány nappal halála előtt előadás-kézira
tot küldött a konferencia rendezőségének, záróelőadás

nak szánva. Ezt az előadást C. F. Powell egyik legköze
lebbi munkatársa olvasta fel az emlékülésen. (Megjelent 
a Fizikai Szemle 1970. januári számában).

A hivatalos programon kívül szervezett szemináriu
mon számolt be C. B. A. McCusker (Sydney) sokat vita
tott kvark-kísérletéről és erre vonatkozó további tervei
ről.

A konferenciát sok hivatalos és nem-hivatalos társa
dalmi program egészítette ki, tette élményekben gazdaggá 
a résztvevők számára. A befejezés után a IUPAP koz
mikus sugárzási bizottsága levelet intézett az MTA el
nökéhez és a konferencia rendezőbizottságának elnöké
hez, amelyben köszönetét fejezte ki a konferencia minta
szerű rendezéséért, külön kiemelve, hogy ez a konferencia 
több olyan újítást vezetett be a szervezés területén, amely 
rendkívül hasznosnak bizonyult s követésre fog találni 
az elkövetkezendő Nemzetközi Kozmikus Sugárzási Kon
ferenciák során.

S. A.

ÚJ E R E D M É N Y E K

FÁZIS- ÉS SZÖGVÁLTOZÓK A KVANTUMMECHANIKÁBAN

„Annak ellenére, hogy a kvantummechanika közel 50 
éve él és fejlődik, az elméletben elmólyedőket ma is 
gyakran új bepillantással jutalmazza”, írja Carruthers és 
Nieto fenti című összefoglaló cikkének bevezetőjében [1], 
A kvantummechanika felépítésében kezdettől fogva köz
ponti szerepet töltöttek be a kanonikusán konjugált 
változó-párok. Az x Descartes-koordinátához s a vele 
konjugált p  impulzushoz rendelt kvantummechanikai 
operátorokra megköveteljük az xp — px =  ih felcseré- 
lési összefüggés fennállását. Innen szokás szerint a 
Ax • Ap >  h/2 Heisenberg-féle határozatlansági össze
függés érvényességére következtetünk. Sokszor azonban 
a Descartes-változók helyett más mennyiségeket vezetünk 
be. A harmonikus rezgőmozgás leírására pl. célszerűen 
használható * és p  helyett a J  =  (1/2mco)p1 2 -|- (mto/2)x- 
hatásváltozó s a 0  =  arctg (p/mrox) fázis. Gyakran 
használatos az impulzusmomentum Lz =  xpy — ypx kom
ponense s a konjugált <p =  arctg (y/x) szögkoordináta 
(azimut). A klasszikus mechanikában <p és Lz, ill. J  és 0  
szintén használhatók kanonikus változókként. így  Po- 
isson-zárójeles kifejezéseik értéke — hasonlóan a Descar
tes-változókból képezett Poisson-zárójeléhez — egyenlő 
eggyel. A 0 , <p fázis- és szögváltozók azonban nem egy- 
értékű függvényei a Descartes-változóknak. Ennek a kö
rülménynek a következményei a kvantummechanikában 
külön figyelmet érdemelnek. így Heisenberg határozat
lansági összefüggése a .7, 0 , ill. Lz, <p hatás- és fázis- ill. 
szögváltozókra nem teljesül x és p  esetében megismert 
alakjában. A tényállást röviden az [1] közlemény alapján 
ismertetjük (lásd ezen kívül a [2] cikket).

1. Impulzusmomentum és azimutszög

A Descartes-változókra vonatkozó
A x-A p/>hi2 (1)

Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés tetszőleges 
ír-re ill. Ip-re tartalmas állítást foglal magában és ne

hézség nélkül értelmezhető. így pl. a Ax =  0, Ap — oo 
és a Ap =  0, Ax =  oo határeset szemléletes fizikai je
lentése közismert. A sokszor feltételezett

A<p-ALz />h/2  (2)
reláció értelmezése ezzel szemben nehézségbe ütközik, 
hiszen ha <f határozatlansága maximális (eloszlása egyen
letes, értékéről semmit sem tudunk), Aep akkor a n [ \  3 
értéket veszi fel. Az ennél nagyobb zlgj-nek nehéz bár
milyen értelmes fizikai jelentést tulajdonítani. Másrész

ről a (2) összefüggésből ALZ <  j 3 h/2n mellett A<p-re a 
fentinél nagyobb értéket kapunk. Speciálisan ALZ =  0 
esetén [vagyis ha a részecskét az m mágneses kvantum
szám meghatározott értéke jellemzi; pl. ha állapotfügg
vénye az Yim(&, <p) gömbfüggvény] az azimutszög hatá
rozatlanságára (2)-ből A<p =  oo adódik.

Míg az (1) határozatlansági összefüggés az x p  — px =  
=  ih felcserélési törvényből levezethető, a (2) reláció 
hasonlóan szigorú megalapozását megkísérelve új prob
lémákkal találjuk magunkat szemben. Az azimuthoz a 
9?-vei való szorzást, Lz-hez a — ihd/d<p differenciáloperá
tort rendelve azt találjuk, hogy

<pLz -  Lz<p =  ih (3)
teljesül. (Itt a feltevés szerint <p folytonosan változik 
— oo-től -\~ oo-ig; adott pontnak <p végtelen sok értéke 
felel meg, melyek egymástól 2rr egész számú többszörö
seivel különböznek.) A (2) határozatlansági összefüggés 
fennállására innen azért nem következtethetünk, mert 
Lz csak az azimutszög 2ji periódusú függvényeinek teré
ben hermitikus, maga <p azonban nem periodikus. A <p-vel 
való szorzás e periodikus függvények terének elemeihez 
olyan függvényeket rendel, amelyek nem elemei e függ
vénytérnek.

Kritikátlanul bízva Lz hermiticitásában nyerhetjük 
pl. az (abszurd)

(m -  m') <rn' | <p | m> =  ih dmm. (4)
relációt; innen m m '  mellett tu' ff ttt > — 0 kö
vetkeznék, ami viszont ellentmond (3)-nak.

Orvoslásként tp helyett bevezethető a

<p' =  <p — 2k-ji, ha (2b \)n  < j  <p < ( 2k -f 1)tí

(b =  0, ±  1, +  2, . . . )  (5)
2ti periódusú, szakadásos új szögkoordináta. A csererelá
ció ekkor (3) helyett

<p' Lz Lz<p' =  ih j 1 — 2.-t v  <5 [9p — (2b +  lpijj ; (6) 

a határozatlansági összefüggés pedig, (2)-től eltérően,

• ALz >  h/2 (7)
1 -  ^  (J ?)s

(lásd [2, 3, 4]).
Más megoldás: a <p azimut 2,t periódusú folytonos 

függvényeit, pl. sin <p-t és cos tp-t bevezetni. Ezekhez 
nehézség nélkül rendelhető (a 2,t periódusú függvények



terében) hermitikus operátor, s ekkor Lz hermiticitásán 
sem eshet csorba. A csererelációk:

sin <p-Lz — Lz - sin q> =  i% cos <p,
cos <p-Lz — Lz-cos <p =  — ih sin tp ; (8)

a határozatlansági összefüggések:

A sin <p-ALz ;> (Ú/2) \ <cos (p> | ,
A cos <p ■ ALZ ;> (A/2) I <sin <p> I (9)

(lásd [1, 5]).

2. Az oszcillátor — kvantumok száma és a fázis

A harmonikus oszcillátor kvantummechanikai elmé
letében szokásos feltevés, hogy az r-bő] és p-ből képezett

a+ =

operátorok előállíthatok az

§IIe (H)
a+ =  A7* e -‘* (IP)

alakban. A kanonikus felcserélési összefüggésből ekkor 

A* N  Ne'® =  ei0 (12)

fennállására következtetnek. Feltételezve az
N 0  - 0 N  =  i (13)

összefüggést, ebből (12) megkapható. Eszerint a ,/ =  ft.X 
hatás- és a 0  fázisváltozó a kanonikusán konjugált ope
rátorok csererelációját teljesítenék; fel szokás jegyezni 
még, mint (13) következményét, a

A N A 0 (14)

határozatlansági összefüggést. Lényegében ez a tárgyalás 
található Heitler könyvében [6], Heitlert kritizálva Ká- 
rolyházy megjegyzi [7], hogy (13) kerülendő; abból 
ugyanis

(m — n') <n 10 1 n'> =  iőnn, , (15)

azaz n =(= n' mellett <n \ 0  j n") — 0 következnék, (13)- 
mal ellentmondásban. [A (13) csererelációból folytonos 
spektrum következik, viszont tudjuk, hogy N  spektruma 
diszkrét.] Megjegyzendő, hogy Dirac is, akitől ez a tár
gyalás ered, rámutat: szigorúan véve (13) nem követke
zik (12)-ből, de (13)-ra nincs is szükség [8].

De már a (11) előállítás is, melyet Dirac — és az ő 
nyomán számtalan szerző — feltételez, ellentmondásra 
vezet.

1/ m ft> í i \
\ ~W V m w ^ j ( 10)

Feltesszük, hogy a felírható mint az

U+U  = UU+ — 1 (16)

feltételt teljesítő U unitér operátor és N* szorzata:

a = UN'2 . (17)

Kitűnik, hogy az unitér jelleg (1 (j) feltételével ellentmon
dásra jutunk.

Fennáll: x
a | n >  =  nT| n — 1 >  ( n = l , 2 ,  . . . )  (18)

s így
L7 \n >  =  |n — 1 >  (n — 1,2, . . . )  . (19)

Az n =  0 eset külön vizsgálandó. Tekintettel N  saját- 
állapotainak teljességére, írható:

U | 0 >  = £ ' rn | n >  . (20)/!=0
Az U+ operátor hatása (19) és (20) alapján:

[7+ | n >  =  rj | 0 >: + | n — 1 >  . (21)

A (19), (21) képletek szerint pedig n >  1 mellett

U+ U  I n >  =  U + | n -  1 >  =  r*_, | 0 >  +  | n >  . (22)
Az U + U =  1 feltételből következik c„ eltűnése minden 
n-re. Ekkor azonban (20) szerint U megsemmisíti az alap
állapotot s így < 0 | C /  + ? 7 | 0 >  = 0 ,  ellentmondásban 
az U + U =  1 feltétellel. Ehelyett U + U =  I 0 >  <  0 
áll fenn. (Megjegyzendő, hogy U U + =  1 teljesül.) Ezt 
az eredményt tartalmazza Károlyházy [7] dolgozata. 
Sajnos ez a munka csak magyar nyelven és viszonylag 
kis olvasókörrel rendelkező kiadványban jelent meg. A 
külföldi szakirodalom így a fenti megállapítást Susskind 
és Glogower eredményeként idézi [9, 1 ], habár az ő cikkük 
több, mint tíz évvel később jelent meg Károlyházyénál.

Az U — exp(i0) unitér operátor létezését az teszi le
hetetlenné, hogy N  spektruma a zérus sajátértékkel meg
szakad .

Gy. G.
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A Fizikai Szemle Szerkesztőbizottsága pályázatot
hirdet az alábbi témakörökben:
a) Tudománypolitikával, a természettudomány fejlő

désének törvényszerűségeivel, a tudományos munka 
módszertanával, a fizika oktatásának elvi kérdései
vel foglalkozó Írások.

b) A Fizikai Szemle címlapján közölhető, Magyar- 
országon készült eredeti fényképek, amelyek lehető
leg valamilyen fizikai jelenséget szemléltetnek. 
Kívánatos, hogy a képhez valamilyen magyarázó 
szöveg ( cikk) kapcsolódjék.

c) A fizika valamelyik legújabb alapvető felismerését 
a fizikai képzettséggel rendelkezők széles köre szá
mára érthetően feldolgozó írások, amelyek kitér
nek a felfedezés gyakorlati alkalmazásaira is.

A sikeres pályaműveket a Szerkesztőbizottság (a köz
lésért járó honoráriumon felül) külön pályadíjjal 
jutalmazza, amelynek összege 1000 Ft-ig terjedhet. 
A pályázat határideje 1970. szeptember 1 (a Fizikai 
Szemle megindulásának 20. évfordulója). A pályá
zatok az Eötvös Loránd Fizikai Társulatba küldhetők.
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A KIBERNETIKÁRÓL

A kibernetikáról sok zavaros fogalom van el
terjedve. Ezzel a dolgozattal szeretnék hozzájá
rulni a fogalmak tisztázásához.

A kibernetika kialakulása és tárgya

Az ember mindig szerette alkotásait saját ma
gához hasonlítani: így beszélünk az asztal, a szék 
lábáról, a kancsó füléről, a palack nyakáról stb. 
Ez a törekvés, amely talán a gyermek megsze
mélyesítő hajlamán alapul, természetszerűleg ér
vényesült akkor is, amikor az ember gépeket kez
dett létrehozni: a gépek és az ember közötti ana
lógiát hamar felfedezte.

Plauzabilis, hogy van ilyen analógia, hiszen 
a gép az ember helyett végez munkát, ennélfogva 
valami hasonlatosságának kell lennie az ember
hez. A kibernetika mint tudomány azonban akkor 
született meg, amikor néhány tudós rájött arra, 
hogy itt nemcsak felületes analógiáról van szó, 
hanem közös objektív törvényszerűségekről is, 
amelyek a lényegesen eltérő viszonyok, a külön
böző mozgásforma ellenére is érvényesülnek.

A kibernetika szülőhazája az Amerikai Egye
sült Államok. Születésének ideje a második világ
háború legfenyegetőbb várható jelenségei, a légi
támadások elhárítására megoldást kereső kutatá
sokkal esik egybe.

Az első világháború idején a légvédelem szinte 
ugyanolyan módszerekkel dolgozott, mint a va
dász, amikor pl. vadlibára lő. Nem oda céloz, 
ahol a vadlibát látja, hanem „előretartással” 
céloz, tehát megbecsüli a vadliba távolságát és 
sebességét és oda igyekszik célozni, ahová a vad
liba érni fog, amikor a lövedék is odaér, hogy 
eltalálja.

Igaz, hogy az első világháború végén, s az azt 
követő időben kialakultak már az önműködő

A dolgozat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Fizikai, Kémiai, Matematikai Választmánya által ren
dezett kibernetikai előadássorozat 1967. XII. 7-én 
tartott bevezető előadásának rövidített változata.

Kalmár László
J. A. T. E.

Kibernetikai Laboratóriuma, Szeged

légvédelmi ütegek, de ezek csak abban különböz
tek a vadásztól, hogy a célzáshoz szükséges becs
lést számításokkal pótolták. Beépített számító
berendezés számította ki és önműködően állította 
be a lőelemeket. Azonban az alapelv ugyanaz 
maradt: annak a feltételezése, hogy a lelövendő 
objektum, pl. az ellenséges bombázó, ugyanazzal 
a sebességgel, ugyanabban az irányban halad 
tovább, mint addig, tehát egyenesvonalú egyen
letes mozgást végez addigi sebességével (ún. line
áris extrapoláció). Ezt a feltételezést el lehetett 
fogadni addig, amíg a repülőgép sebessége el
hanyagolható volt a lövedék sebességéhez képest. 
A nagysebességű repülőgépek megjelenése azon
ban ríj helyzet elé állította a légvédelmet.

Az a feltételezés, hogy a nagysebességű bombá
zók is egyenesen törnek céljukra és egyenletes 
mozgást végeznek maximális sebességükkel, hogy 
minél kevesebbet tartózkodjanak az ellenséges 
zónában, csak addig igaz, míg az első lövedék 
nem robban a repülőgép közelében. Ezután a 
pilóta manőverezni kezd, fékez, görbevonalú 
pályára tér, hogy elkerülje a légvédelmi tüzet. 
Ezt a tevékenységét a rádiólokátor (népszerű 
nevén radar) jelzi. Rádióhullámokat bocsát ki 
az ellenséges objektum felé és összehasonlítja 
a kibocsátott és visszavert hullámokat, ebből 
lehet következtetni az objektum helyére, sebes
ségére, gyorsulására. Kérdés, hogyan használja 
fel ezeket az információkat a légvédelmi automata 
üteg, hogy a következő lövedék már maximális 
valószínűséggel találjon ?

Első pillanatban ez lehetetlennek tűnik, hiszen 
a pilótának szabad akarata van s így nem lehet 
tudni, hogyan változtatja sebességének nagyságát 
és irányát. Azonban figyelembe lehet venni azt, 
hogy

1. a pilóta idegrendszerének reakcióideje véges, 
és ez meghatározza, hogy egy ingerre milyen 
késéssel tud reagáhii,

2. harci helyzetben a pilóta nem ura idegrend
szerének, hanem nagymértékben befolyásolják 
ténykedését a kiképzés alatt begyakorolt mozdu
latok,
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3. a sebesség nagyságát és irányát változtató 
berendezésnek is vannak műszaki korlátái, így 
a manőverezés lehetőségei emiatt sem korlát
lanok.

Íme előttünk van egy tipikus kibernetikai 
probléma, egy ember-gép rendszer, amely a repü
lőgépből és a légvédelmi ütegből, valamint a 
pilótából és a légvédelmi tüzérből áll.

A problémának megoldásához, vagyis e rend
szer viselkedésének leírásához a következő szak
emberek együttműködése szükséges:

A matematikus, akinek ki kellett dolgoznia 
az ún. görbevonalú extrapoláció elméletet a line
áris extrapoláció általánosításaként, vagyis azt, 
hogy hogyan lehet megjósolni a görbevonalon 
nem egyenletes mozgással haladó gép valószínű 
jövőbeni helyzetét.

A hadmérnök, aki tudja, mire képes a repülő
gép kormánya és sebességváltoztató szerkezete, 
s mire képes a légvédelmi ágyú.

Az idegfiziológus a reakcióidő meghatározásával 
járulhat hozzá a kérdés megoldásához, azáltal, 
hogy feltárja, hogyan reagál az ember bizonyos 
ingerekre.

A pszichológus a harci helyzet okozta pszicho
lógiai zavar hatását elemzi.

A katonai pedagógus az ellenséges bombázó 
gépek pilótáinak kiképzéséről adhat értékes infor
mációkat.

A meteorológus is fontos szerepet játszik, mert 
a repülőgép, de méginkább a légvédelmi lövedék 
mozgása erősen függ a levegő sűrűség-eloszlásá
tól, a széljárástól és a légkör egyéb adataitól.

Amint látjuk, az a rendszer, amelyet vizsgálni 
kell, komplex s így a feladatot csak különböző 
szaktudományok szoros együttműködése alapján 
lehet megoldani. Ez a körülmény jellemző általá
ban a kibernetikai problémákra.

Norbert Wienert, akit a kibernetika atyjának 
szokás emlegetni és aki az említett időpontban 
kutatócsoportjával, matematikusokkal, fizikusok
kal és műszakiakkal, állami megbízásból a görbe
vonalú extrapoláció elméletével foglalkozott az 
amerikai cambridgei Massachusetts Műszaki Egye
temen, nagyon fellelkesítette az a lúr, hogy a 
szomszédos Boston városbeli Harward Orvos- 
tudományi Egyetem professzora, A. Rosenblueth 
idegfiziológus, kötetlen beszélgetéseket szokott 
összehívni, amelyeken mindenféle szaktudomány 
képviselőjét szívesen látja, mert a tudomány 
általános módszertani kérdéseit szokták meg
vitatni. Norbert Wiener örömmel elment ezekre 
a megbeszélésekre felvetni a munkája során fel
merült határterületi problémákat, amelyek addig 
az időig szinte senki földjének számítottak a 
tudományos kutatás terén.

A matematikusok, mérnökök a közös munkába 
a visszacsatolás elméletét vitték magukkal (amelyre, 
mechanikai körülmények között, legismertebb 
példa a gőzgép fordulatszámát szabályozó cent
rális regulátor), azt, hogy könnyedén és kellő 
egzaktsággal meg tudták határozni, hogy hogyan 
lehet legcélszerűbben felhasználni a hibajelet

(esetünkben a légvédelmi lövedék robbanási helye 
és a lelövendő objektum helyzete közötti eltérést), 
hogy azt az utasítást korrigáljuk, amelynek célja 
éppen az, hogy ez az eltérés megszűnjék.

A neurofiziológusok viszont arról beszéltek, 
hogy a visszacsatolás, a feed-back jelenségének 
milyen szerepe van a szervezetben.

Ha pl. meg akarok fogni egy ceruzát az asztalon, 
akkor karom és ujjmozgató izmaim éppen úgy 
nem találják el „egyből” a ceruza helyzetét, 
mint ahogy a légvédelem is ritkán találja el egy
szerre a lelövendő objektumot. Azonban, ha oda
nézek, a szemem útján, de behunyt szemmel is 
az ún. proprioceptív ingerek visszajelentései alap
ján, állandóan értesülök karom helyzetéről, moz
gásáról, s ha ez a visszajelentés azt mutatja, hogy 
nem helyes irányban indultam el, akkor közben 
korrigálni tudom a mozgást, ezáltal csökkenteni 
tudom a távolságot, mindaddig, amíg a ceruzát 
nem fogtam meg.

Míg a lövedéknél a hibajelet csak a következő 
lövedék irányának, sebességének stb. módosítására 
lehet felhasználni, addig a ceruza megfogása ese
tében a hibajelet folyamatosan használom fel 
kar- és ujjizmaim működésének korrigálására. 
Hasonló folyamatos korrigálással történik a mes
terséges égitestek, vagy akár az interkontinentális 
rakéta irányítása is, amikor, eltérés esetén, a 
pályaelemeket szintén menetközben lehet módo
sítani. Két különböző visszacsatolásról beszélünk 
tehát: diszkrét és folytonos, más néven digitális 
és analóg visszacsatolásról.*

A gépekben és a szervezetben végbemenő 
visszacsatolás közötti párhuzam olyan messzire 
megy, hogy még a visszacsatolás lehetséges 
hibái között is lehet hasonlóságot találni.

Ha pl. a visszajelentő csatornában szakadás 
van, ha nem érkezik meg a radar jelentése, akkor 
a visszacsatolás nem működik. Ugyanígy, ha a 
gerincagy ingervezetése akadályozva van, pl. 
a tabes dorsalis nevű betegség esetén, akkor ataxia 
lép fel, nem tud járni a beteg; ha elkezd járni, 
akkor összeesik, hacsak a hiányzó csatornát 
egy másik, vizuális csatornával nem pótolja, 
tehát járás közben állandóan a lábára nem szö
gezi tekintetét.

Más eset, ha olyan hibája van a visszacsatolás
nak, illetve a helyesbítő berendezésnek, hogy 
negatív visszacsatolás helyett pozitív következik 
be. (Negatív a visszacsatolás, amikor a hibajel 
a hiba csökkenését okozza. A rendszer hibája 
esetén a csökkentés átválthat növekedésbe, amely 
nem egy esetben a rendszer stabilitásának végleges 
felbomlását eredményezheti).

Fiziológiai példát erre azért nehéz említeni, 
mert a szervezetben rendszerint nem tisztán

* Digitus (latin): ujj, számjegyet jelző ujjmozdulat, 
ebből digit (angol): számjegy. A digitális jelző arra utal, 
hogy a számjegyek ugrásszerűen követik egymást. 
Az analóg jelző pedig különböző folytonos fizikai folya
matokra sok esetben érvényes analóg törvényekre utal.
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jelentkeznek a pozitív visszacsatolásos jelenségek, 
hanem keverten, negatív visszacsatolással együtt. 
Viszonylag jó példa pozitív visszacsatolásra a 
kimerültség okozta álmatlanság; ha kimerültség 
miatt nem alszik valaki, fáradtabb lesz, még 
kevésbé tud másnap aludni, amíg pl. altatót nem 
szed be, ami megszakítja a pozitív visszacsatolást.

De nemcsak a visszacsatolás előjelén múlik az, 
hogy eléri-e célját a korrigáló berendezés; ugyanis 
negatív visszacsatolás esetén is előfordulhat ered
ménytelenség.

Vegyük azt a példát, amit Norbert Wiener is 
felhoz nevezetes, 1948-ban megjelent, Cybernetics 
című könyvében. (E könyv megjelenésétől szok
ták számítani a kibernetika kialakulását, ami 
azonban helytelen, mert ez a könyv már össze
foglalja kb. tíz év kibernetikai kutatásának ered
ményét, még ha tíz évvel azelőtt nem is használ
ták a kibernetika elnevezést s azt sem tudták, 
hogy e kutatásokból új tudomány fog kialakulni.) 
E példának szerepe lehetett a névadásban is, 
mert kübernétés hajóskormányost jelent görögül.

Gondoljunk az automatikus hajókormányra. 
Ennek az a feladata, hogy ha a hajót valami külső 
ok, pl. a víz mozgása, eltéríti az eredetileg beállí
tott és iránytűvel ellenőrzött iránytól, akkor 
olyan irányban mozgassa el a kormánylapátot, 
amely ellenkező irányba téríti a hajót. Ha ez az 
elmozdulás megfelelően méretezett, akkor kisebb- 
nagyobb ingadozás után a hajó újból beáll a 
megfelelő irányba.

Ha azonban túl erős a kormánylapát elmozdu
lása, akkor az eredetileg bizonyos szöggel pl. 
balra való kitérés következménye az, hogy a hajó 
még nagyobb szöggel jobbra tér ki, mire a beren
dezés még ennél is nagyobb szöggel ismét balra 
téríti ki és így tovább, úgy, hogy a hajó mind 
jobban eltér a helyes iránytól.

Tehát nem egyszerűen a visszacsatolás előjele, 
pozitív vagy negatív volta a döntő, hanem a 
visszacsatolás tényezője, vagyis az a tényező, 
amely megszabja, hogy a hiba jelet milyen arány
ban vegye figyelembe a berendezés a helyesbítő 
utasítás kialakítására.

A hajókormány említett hibájához hasonló 
hiba okozza az élő szervezetben az intenciós 
tremort. Ez a kifejezés nem szándékos reszketést 
jelent, hanem a szándék által keltett reszketést. 
A beteg nem reszket, ha nyugalomban van, de ha 
meg akar fogni pl. egy vízzel telt poharat, akkor 
az a kis eltérés, ami kezdetben fennáll a pohár 
helyzete és azon hely között, ahová nyúl, ellenkező 
irányú, jóval nagyobb eltérést okoz, ez még na
gyobbat és így tovább, így a reszketés egyre foko
zódik, és a beteg emiatt vagy nem is tudja megfogni 
a poharat, vagy ha megfogja, a fokozódó reszke- 
téstől a víz kiömlik, mire szájához emeli a poharat, 
tehát segítség nélkül nem tud inni.

Ilyen jelenség lép fel pl. a sclerosis multiplex 
nevű betegség esetén, amely a kisagyat károsítja. 
A kisagynak ti. nagyon fontos szerepe van a 
visszacsatolás mértékének meghatározásában.

Ugyan nem a kibernetika kialakulásának törté

netéhez tartozik, hanem másféle történelemhez, 
de hasonló jelenség volt az is, hogy amikor az 
50-es években nem volt visszajelentés, nem lehetett 
jelenteni a Pártközpontnak a tömegek valóságos 
hangulatát, mert akkor a fejére ütöttek az ember
nek, hogy a tömegek uszályába került, és 
amikor már nagyon nagy bajról jelentettek, 
megijedtek, ,,a ló túlsó oldalára estünk”, onnan 
vissza és így tovább, ennek következtében ahe
lyett, hogy helyes vezetés jött volna létre helyes 
információszerzés útján, a mind nagyobb mérvű 
ingadozás végül is katasztrófához vezetett. Ez 
a példa azt is mutatja, hogy a visszacsatolásnak 
nemcsak a gépekben és az élő szervezetben van 
fontos szerepe, hanem a társadalomban is.

A légvédelem csak egy volt a sok lehetséges 
példa közül. Az elektronikus számológépek ki
alakításánál szintén kibernetikai fogalmakat és 
módszereket használtak, de döntő lökést adott 
ehhez az a körülmény, hogy a lassú kézi, vagy 
motorhajtású számológépek segítségével csak kés
ve voltak kiszámíthatók a helyes lőelemek, így 
mire azokat felhasználhatták volna az ellenséges 
bombázó lelövésére, az már régen ledobta bomba- 
terhét és visszarepült.

Több hasonló probléma merült fel, amelyek 
kapcsán fokozatosan kiderült, hogy a gépekben, 
az élő szervezetben és a társadalomban végbemenő 
vezérlési jelenségeknek közös objektív törvénysze
rűségei vannak és ezeket tudományos törvények 
formájában kell megfogalmazni.

Az első, ilyen törvényeket megfogalmazó kiber
netikai cikk 1943-ban jelent meg Rosenblueth, 
Wiener és Bigelow tollából, bár a „keresztelő” 
csak 1947-ben történt, akkor nevezték el az új 
tudományt kibernetikának.

A történet folytatása, hogy a kutatók, akik 
ilyen kérdések megoldásán együtt dolgoztak, 
lassanként szétszóródtak, kit ide, kit oda szólí
tott a háborús viszonyok által erősen determinált 
kötelessége. Ez azonban csak használt a kiberne
tika fejlődésének. A kutatási kapcsolatok a na
gyobb távolság ellenére is megmaradtak, viszont 
a különböző városokban folytatott kutatások 
kedveztek további tudósok bekapcsolódásának 
a kibernetikai módszerek elterjedésének.

Eddig a kibernetikának csak a nyugati világban 
végbement fejlődésével foglalkoztam. Ennek ket
tős oka van: egyrészt az, hogy a kibernetika az 
Egyesült Államokban született, másrészt a kiber
netikának a szocialista országokban való kezdeti 
kedvezőtlen fogadtatása. Ez utóbbiban nagy 
szerepet játszott, hogy a kibernetika eredményeit 
eleinte hadititokként kezelték, de később is nem a 
normális információs csatornákon át, folyóiratok
ban közzétett tudományos dolgozatok alakjában 
jutottak el a szocialista országok tudósaihoz, 
hanem a napi sajtóban megjelent cikkek formájá
ban, szenzációhajhászó címekkel és beállításban.

Ilyen körülmények között józan ítéletalkotás 
éppúgy nem születhetett a szocialista táborban 
a kibernetikáról, mint ahogy gátolt ingervezetés, 
amely ráadásul gátlás nélkül átengedi a halluciná-
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ciókat, nem szolgáltathat helyes képet a külvi
lágról az agynak. Az igazsághoz azonban az is 
hozzátartozik, hogy a szocialista táborban is 
baj volt az információ-felfogó berendezéssel. Akko
riban ugyanis a személyi kultusz idejét és ennek 
következtében a tudománypolitikai dogmatiz- 
mus korát éltük.

Véleményem szerint a dogmatizmus a marxis
tának olyan betegsége, amely, amíg ki nem gyó
gyul belőle, megfosztja egyik legfontosabb mar
xista képességétől: a születő új felismerésétől, 
amely képességre a marxista tudósnak különösen 
szüksége van, hogy az aktuális tudományos kuta
tásokba belekapcsolódhassék. Hiszen a születő 
új, éppen azért, mert új, sohasem fér össze a 
megmerevedett dogmákkal.

Hiányos és torz információk és helyi betegségek 
következtében megszületett hát a megfellebez- 
hetetlen ítélet: „akibernetika burzsoá áltudomány, 
az imperializmus szellemi fegyvere az ideológiai 
téren folyó osztályharcban” .

Szerencsére azonban voltak olyan szakemberek, 
akiknek más volt a véleményük s más néven, de 
tovább foglalkoztak az új tudományággal. Ennek 
köszönhető, hogy a személyi kultusz következ
ményei és a tudománypolitikai dogmatizmus 
leküzdése után hihetetlen rövid idő alatt sikerült 
utolérni a nyugati országokat a kibernetika terén.

Az eddigiekből talán már kialakult a kép 
arról, hogy mivel is foglalkozik a kibernetika. 
Wiener, említett könyvének alcímében a vezérlés 
és kommunikáció (információáramlás) elméleté
ről beszél, akár állatban, akár gépben megy az vég
be. Későbbi könyvében a társadalmi jelenségekre 
is kiterjesztette a kibernetika kutatási területét. 
Nyugaton nem sokat problémáztak azon, hogy 
helyes-e ez. Általában egy új tudományág nem 
szokott mindjárt azzal foglalkozni, hogy mi a 
tárgya: a felmerült tudományos problémák érdek
lik a tudóst, nem pedig az, hogy a jövőben még 
milyen problémákat fognak e tudomány körébe 
utalni.

Ilyen problémák felmerültek azonban nálunk, 
hiszen eleinte filozófiai tévedéseket követtünk 
el a kibernetika értékelésében s ezeket csak filo
zófiai eszközökkel lehetett korrigálni. Nem csoda 
azonban, hogy még ma sincs teljes egyetértés 
abban, hogy mivel is foglalkozik a kibernetika.

Azt hiszem, fölösleges volna itt a kibernetika 
tárgyának különböző, legnagyobbrészt többé-ke- 
vésbé egyoldalú definícióit mind felsorolni.

Fogadjuk el inkább azt a definíciót, amelyet 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
egy határozatát előkészítő anyag összegyűjtése 
során számos tudományterület szakembere meg
vitatott és magáévá tett: „A kibernetika a vezér
lésnek és a szabályozásnak, továbbá az információ 
ezzel kapcsolatos gyűjtésének, tárolásának, fel
dolgozásának és továbbításának olyan általános 
törvényszerűségeit kutatja, amelyek a vezérelt 
vagy szabályozott anyagi rendszer legkülönbözőbb 
mozgásformája esetén, a mozgásforma specifikus 
mozgástörvényeivel együttes hatásban érvénye

sülnek.” (Magyar Tudomány, 1963, 8. szám, 
548. oldal.)

Talán lehetne rövidebben is fogalmazni, de arra 
mindenesetre alkalmas a definíció, hogy ennek 
alapján megpróbáljuk a kibernetika legfontosabb 
fogalmait összegezni.

A kibernetika legfontosabb alapfogalmai és módszere

A vezérlés és az irányítás között itt nem te
szünk különbséget, hanem ugyanazon fogalom 
két különböző neveként használjuk ezeket, bár 
az automatizálás szakirodaimában meg szokás a 
kettőt különböztetni.

Mi a vezérlési Egyik anyagi rendszernek (ún. 
vezérlő rendszer) a másik rendszerre (ún. vezérelt 
rendszer) kifejtett olyan hatása, amelytől az utób
binak állapota megváltozik.

Állapoton általában mozgásállapotot értünk, a 
nyugalom csak speciális esete a mozgásnak (a 
mozgás abszolút, a nyugalom relatív).

Amikor két rendszerről beszélünk, akkor ezzel 
nem zárjuk ki azt, hogy ezek közül az egyik a 
másiknak része lehessen. Pl. az emberi agy vezérli 
az egész szervezetet, melynek az agy maga is ré
sze. Az is előfordulhat, hogy a vezérlő és a vezérelt 
rendszer egybeesik (önvezérlés); ilyenkor tudomá
nyos elemzés feladata a szétválasztásuk.

Néhány példa: irányításról, ti. távirányításról 
beszélünk, amikor egy vízierőművet távolról ve
zérlünk, vagy ha egy atomreaktort a veszélyes 
sugárzás tartományán kívülről irányítunk, vagy 
egy mesterséges égitestet irányítunk a Földről. 
Ezek mind mechanikai vagy fizikai mozgásforma 
keretében működő anyagi rendszerek, de ha ide
számítjuk valamely komplex automatizált üzem
ben folyó termelési folyamatok irányítását is, 
akkor ezek lehetnek pl. vegyipari folyamatok is. 
Ez esetben már kémiai mozgásformáról van szó. 
Életfunkcióink irányításában agyunk által viszont 
a biológiai mozgásformának jut szerep.

Más példa biológiai vezérlésre az az apparátus, 
amely a fehérje szintézisét irányítja a sejtekben. 
A sejtosztódásnak ugyanis előfeltétele, hogy meg
felelő mennyiségű fehérje képződjék. Azt az ún. 
genetikus információt, amelyből már a magzati 
szervezet is értesül, hogy milyen fehérje-félesé
geket kell felépítenie (végső soron ez határozza 
meg azt, hogy milyen fajhoz tartozik az az állat 
vagy növény, amelyik fel fog épülni, de a szülők
től átöröklött tulajdonságokat is), a csírasejtek 
adják át a többi sejteknek; ily módon azok irá
nyítják a magzat kialakulását. Társadalmi vezér
lésre példa a pedagógus irányító munkája, a művé
szek hatása a közönségre, vagy a gazdaságirányí
tási rendszer.

A példák változatossága világosan mutatja, 
hogy a vezérlés, irányítás esetén olyan fogalom
ról van szó, amely a legkülönbözőbb mozgásfor
mák között érvényesülhet.

Másik fontos kibernetikai fogalom a szabályozás. 
Ez tulajdonképpen a vezérlésnek egy nagyon
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fontos speciális esete, amelynél a vezérlő rendszer 
olyan módon befolyásolja a vezérelt rendszert, 
hogy az utóbbinak valamelyik állapotjelzője (az 
előírt tűrésen belül) állandó marad. Gondoljunk 
pl. a termosztátra, ahol, ha a hőmérséklet az egyik 
irányban eltér a beállított értéktől, akkor a sza
bályozó berendezés visszacsatolás útján vissza
téríti. Hasonló úton gondoskodik az ún. meleg
vérű állatok szervezete is a testhőmérséklet 
állandóságáról.

Más példa: a nyomásszabályozás a gőzgépek
ben, a vegyipari folyamatok színhelyéül szolgáló 
autoklávban; vagy az élő szervezetben a vér
nyomásszabályozás. Vagy egyes anyagok, pl. a 
só, koncentrációjának, a savasság vagy lúgosság 
fokát kifejező pH értékének szabályozása a vér
ben és testnedvekben stb.

Közgazdasági területen példa szabályozásra 
az árszabályozás.

Folyamatszabályozásnál nem egy számszerűen 
kifejezhető adatnak, hanem egy egész folyamat
nak kell adott hibakorláton belül adott program 
szerint lefolynia (pl. mesterséges égitest pályán 
tartása, termelési folyamat szabályozása, a női 
ciklus hormonális szabályozása a szervezetben).

Egy további lényeges kibernetikai alapfogalom 
az információ fogalma. Ekörül is rengeteg filozó
fiai vita folyt. Wiener azt mondja könyvében, 
hogy az információ sem nem anyag, sem nem ener
gia, hanem — információ. A dogmatikusok ebbe 
rögtön belekötöttek, mondván, hogy ezzel tulaj
donképpen a filozófia alapkérdése, az anyag 
vagy a tudat elsődlegességének kérdése elől akar 
kitérni. Pedig ő csak azt akarta mondani, hogy az 
információ az anyagtól és az energiától minőségi
leg eltérő jelenség. Pl. ha a tűzoltókat telefonon 
hívjuk, nem a hangenergia, vagy a telefonhuzalban 
elmozduló elektronok indítják mozgásba a tűzoltó
autókat, hanem a tűzesetről szóló információ.

Az információ kifejezés eredeti jelentése ember
nek ember által adott információra vonatkozik. 
Ha pl. be akar lépni a vállalathoz egy új dolgozó, 
akkor információt kérünk az előző munkahelyéről 
a személyzetistől. Tárgy is adhat információt az 
embernek; ha pl. egy régész kiássa egy őshüllő 
megkövült lábnyomát, akkor információt kapunk 
az állat lábának nagyságáról, alakjáról stb. Tár
gyak, pl. a gépek, nemcsak adhatnak, hanem kap
hatnak is információt. Pl: ha a telefonkészüléken 
tárcsázok, akkor arról közlök információt az 
automata telefonközponttal, hogy melyik vonallal 
akarok kapcsolatba kerülni. Gép is adhat gépnek 
információt. Elektronikus számológépekben egy 
részleteredményről a gép egyik része a másik rész
nek és nem az embernek ad információt.

Az információ kifejezést a kibernetikában álta
lánosított értelemben használjuk. Ez példa arra, 
hogy a kibernetika gyakran vesz át szakkifejezé
seket egy-egy speciális területről, de általánosabb 
értelemben használja azokat, mint eredeti értelme 
volt.

Az információ gyűjtésére is sok példát lehet 
felhozni. Érzékszerveinkkel a világról információt

gyűjtünk, ha érzékszerveink nem elég finomak, 
műszerekkel toldjuk meg őket. Űrlapok kitölté
sekor az információgyűjtésnek nyújtunk segítsé
get. Az a folyamat, amit a marxista filozófia a világ 
megismerésének nevez, tulajdonképpen infor
mációgyűjtés az anyagi világról. A bürokrácia 
lényege felesleges, semmiféle döntéshez fel nem 
használt információgyűjtés, ami éppoly pazarlás, 
mint az anyag- vagy energiapazarlás, hiszen az 
információ gyűjtése is pénzbe, emberi munkába 
kerül.

Információ továbbítására példa: amikor az elő
adó beszél, a beszéd útján jut az információ a 
hallgatósághoz, az előadó a leadó, a hallgatóság 
a felvevő, a levegő a továbbító csatorna. Telefon, 
távíró, rádió, televízió — mind információtováb
bító berendezés. A szervezetben az érzékszervek 
által felfogott információt az idegpályák továb
bítják az agykéreghez. Az információt továbbító 
csatorna rendszerint az információ bizonyos for
májára van beállítva. Pl. a rádióadó csak elektro
mágneses hullámok alakjában tud információt 
továbbítani. Tehát azt az információt, amit to
vábbítani akarunk, rendszerint át kell alakítani 
(kódolni) a csatornának megfelelő formára, majd 
a továbbítás után visszaalakítani (dekódolni). 
Pl. a rádió útján továbbítandó beszédet modu
lált elektromágneses hullámok formájában kó
dolni kell, a vevő pedig egyenirányítás útján 
dekódolja.

A kódolás, dekódolás fontos kibernetikai fogal
mak, s mindkettő történhet digitálisan és analóg 
módon s ezeken belül is sokféleképpen. A gyors
működésű számológépekben a számokat többnyire 
kettes számrendszerben kódolják, és a számítási 
program utasításai is kódolt alakban kerülnek a 
gép memóriájába.

A kódoláson alapul az információ mennyiségének 
mérése. A Hartley-féle információmérték azon 
jelek száma, amelyek az adott információ kódolá
sához szükségesek, s mindegyikük kétféle lehet 
(pl. a 0, vagy 1 számjegy a kettes számrendszer
ben, a telexszalagon lyuk vagy lyuk hiánya, igen 
vagy nem válasz valamely kérdésre). A Hincsin— 
Shannon-féle információmérték azt is figyelembe 
veszi, hogy a lehetséges jelek és a kódolandó 
információk előfordulásának mekkora a valószínű
sége. (Példa: a posta a gyakran előforduló üdvözlő 
táviratokat röviden, szabványos szövegük sor
számával kódolja.)

A leggazdaságosabb kódoláshoz szükséges infor
mációmennyiségen felüli információmennyiséget 
redundanciának nevezzük. Ez nem mindig feles
leges szószátyárság: bizonyos redundanciára szük
ség van az egyértelmű dekódoláshoz, ha — mint 
a gyakorlatban mindig — hibával, az információ- 
továbbítást zavaró zajjal is kell számolnunk. A 
telefonszámok pl. redundanciától mentesek, ezért 
elég egy számjegyet hibásan tárcsázni és téves 
lesz a kapcsolás. Irodalmi vagy tudományos 
szövegben a sajtóhiba felismerését a nyelv redun
danciája könnyíti meg. Telefonkönyvet sokkal 
nehezebb korrigálni.
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Információtárolásra példa az agyi memória, vagy 
a faji és egyedi tulajdonságok tárolása a csíra
sejtek kromoszómáiban, ahol a dezoxiribo-nuklein- 
sav-molekulák bázis-sorrendje végzi a tárolást.

A műszaki információtárolásra is rengeteg példa 
van. Elektronikus számológépekben a kiinduló 
adatokat, a számítási program utasításait és a 
számítás folyamán keletkező részleteredménye
ket is, a gép ún. memória-egységében tároljuk. 
Persze tudjuk, hogy az agyi memóriának egész 
más a berendezése, mint a gépi memóriának, 
épp ezért jó volna megismerni a szerkezetét, 
a műszakiak is biztosan sok hasznos tapasztalatot 
szerezhetnének belőle.

Ha nagyon röviden is, de eddig a kibernetika 
legfontosabb alapfogalmairól beszéltem. Befeje
zésül még a kibernetika módszerét jellemzem tö
mören: éberen felfigyelni a különböző mozgás
formájú anyagi rendszerek vezérlése és szabályo
zása során felmerülő analóg jelenségekre, elemzés 
útján megkeresni az analógia mögött rejlő objek
tív törvényszerűségeket és azokat tudományos 
törvényként megfogalmazni. Ezután kísérletek
kel kell ellenőrizni — esetleg gondolatkísérletek
kel, majd modellkísérletekkel és valóságos kísér
letekkel is — hogy a kérdéses törvény tényleg

érvénves-e különböző mozgásformák esetén, szá
mítva arra, hogy — amint azt a kibernetika 
tárgyának idézett definíciója is kiemeli: mindig 
az adott mozgásforma specifikus mozgástörvé
nyeivel együttes hatásban érvényesül. Ezért kell 
ezeket a mozgástörvényeket is figyelembe venni 
a kibernetika törvényeinek minden egyes konkrét 
alkalmazásakor: amint nem lehet elektronikus 
számológépet szerkeszteni az elektronika törvé
nyeinek figyelembevétele nélkül (amelyek egy 
speciális fizikai mozgásfajta törvényei), úgy kép
telenség a kibernetika törvényeit az élő szervezetre 
alkalmazni a biológiai törvények figyelembe
vétele nélkül, vagy társadalmi kérdésekre alkal
mazni a társadalom fejlődésének a marxizmus — 
leninizmus klasszikusai által feltárt mozgástör
vényeink figyelembevétele nélkül.

A kibernetika alkalmazásainak célja sohasem 
az, hogy az embert feleslegessé tevő „robotembert” 
szerkesszünk, hanem az, hogy azokat a gépies 
feladatokat, amelyek elvégzésére ma még agyunkat 
vesszük igénybe, gépekre bízzuk, s ezzel az emberi 
agyat felszabadítsuk olyan tevékenység végzésére, 
amit a társadalom és a technika adott fejlettségi 
foka mellett csak az alkotó emberi agy tud el
végezni.

A SZUPERNOVA-ROBBANÁSOK DINAMIKÁJA Apagyi Barnabás
MTA Elméleti Fizikai Kutató Csoport

„A csillagászok bánata az, hogy amit 
látnak (szupernóva, quasar), azt nem ér
tik, amit pedig értenének (neutroncsil
lag, Schwarzschild szingularitás), azt 
nem látják . . .”

Észlelési tapasztalatok
1054 egyik derült éjszakáján az arab és kínai 

udvari csillagászok meglepő jelenségnek voltak 
tanúi: „új” csillag tűnt fel az égbolton, olyan 
ragyogással, amelynek fénye vetekedett a Jupi
ter bolygó fényességével.

1572-ben Tycho Brache olyan „új” csillag meg
jelenésének lehetett szemtanúja, amely nappal is 
látható volt.

1604-ben Kepler is észlelt hasonló jelenséget, 
„új” csillag feltűnését.

A korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy a gyors, 
pillanatokon belüli (5-20 nap) fényességnövekedést 
több száz napon át tartó csökkenés követte. A 
XX. század korszerű műszereivel megvizsgálva 
a maradványokat, megállapítható, hogy sok fény- 
rend* növekedésről, ill. csökkenésről volt szó,

* Látszólagos fényrend v. látszólagos magnitúdó (m) 
arányos a csillag látszólagos intenzitásának negatív 
logaritmusával. Két (1-es és 2-es indexszel jelölt) csillag 
látszólagos magnitúdójának különbsége:

m2 m, =  — 2,5 lnlog ~ - , fi

és mindegyik esetben erősen expandáló, ködszerű 
foltok képződtek. Az ilyen, hirtelen kifényesedő 
csillagokat nevezzük szupernóváknak, megkülön
böztetésül a nováktól, amelyek szintén csillag- 
fellángolások, de általában visszatérők, és kisebb 
a fényességnövekedésük (csökkenésük).

A fenti évszámok a szupernóva (továbbiakban 
SN) észlelések történetében kitüntetett számok: 
ui. ezen években volt az ember olyan szerencsés, 
hogy közelről, saját galaxisában, a Tejútrendszer
ben láthatta ezt az izgalmas, ragyogó tüneményt. 
Kern voltak azonban eszközök a pontosabb meg
figyelésekhez (Galilei 1608-ban használt először 
távcsövet az észlelésekhez), márpedig egy jelen
ség megértéséhez minél több információra van 
szükség. Minthogy az észlelési technika nagymér
tékben tökéletesedett ( ~  24m vizuális magnitú
dóig látunk 8 milliárd évvel korábban történő 
eseményeket), másrészt az eddigi fényességada
tokból nyilvánvalóvá vált, hogy képesek vagyunk 
más csillagrendszerekben is észlelni SN-kat, ezért 
a 30-as évek elején nemzetközi összefogással 
megindult egy olyan program, amely szisztemati
kusan keresi a távoli extragalaxisokban feltűnő 
csillagfényesedéseket.

ahol I az intenzitást jelöli. A skála azáltal van rögzítve, 
hogy a Sarkcsillag látszólagos fényrendje: bipoláris =  
2 ,12.
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Az összefogás eredményeként az eltelt 30 40 
év alatt mintegy 200 SN—jelenséget sikerült 
fotolemezre venni és színképfelvételt készíteni 
róla. Ez a szám, amelynek növeléséhez magyar 
kutatók is eredményesen járultak hozzá, a SN-k 
rendkívülien kis gyakoriságával magyarázható, ui. 
egy galaxisban ezer évenként átlagban 2 — 3 SN- 
esemény történik.

Ezek az újabban felfedezett SN-k tehát távoli 
extragalaxisokban bekövetkezett fellángolások vol
tak. Ilyen távolságból már csak az elektromágne
ses hullámok hoznak információt a jelenségről. 
Közelebbről a neutrínó ill. a kozmikus sugárzás 
megnövekedését is lehetne észlelni, amint azt a 
későbbiekben fogjuk látni. Az elektromágneses 
sugárzásban a látható fény tartománya az elsőd
leges, ui. rádió- ill. röntgenfrekvencián a SN észle
lése gyakorlatilag lehetetlen a háttér, ill. az ab
szorpciós hatások miatt. Ezért rendkívül jelentős 
az elmélet szempontjából a fénygörbék, ill. a szín
képek tanulmányozása.

A Világegyetem megfigyelhető része expandáló 
állapotban van. A Hubble-törvény alapján meg
állapítható a galaxisok s így a bennük fellángoló 
SN-k távolsága is. Ha a kitörést maximumban 
észleljük, akkor megkapható a jelenség csúcsfé
nyessége látszólagos magnitúdóban (m). A távol
ság és a látszólagos fényrend ismeretében meg
határozható az abszolút látszólagos fényrend (M), 
amely a szóban forgó csillag látszólagos fényes
sége lenne, ha tőlünk 10 ps, azaz 32,6 fényév 
távolságra volna. Az abszolút látszólagos fényrend 
az összes SN-ra M ~  — 19M-nak adódott (novákra 
M ~  — 11M), ami megfelel L ~  1043 erg/s lumi- 
nozitás értéknek. Ez azt jelenti, hogy ha a hoz
zánk legközelebb eső csillagok valamelyikéből 
SN válna, fényessége vetekedne a Nap fényével, 
ami látszólagos fényrendben mérve — 26m. A

(magnitúdó)

Tejútrendszerben ez idáig észlelt SN-k látszólagos 
fényrendje —2m,5 és —3m,5 között volt, tehát 
jóval távolabb voltak tőlünk 32 fényévnél.

Megfigyelési tény az is, hogy a fénygörbe olyan 
jól definiált, hogy a maximum időpontjára is 
vissza lehet következtetni belőle. Gyors felszálló 
ág a maximumig, majd utána jellegzetes csökkenés 
adja a görbe alakját. Zwicky a fénygörbék és 
színképek alapján öt osztályba sorolja a SN-kat 
[2], de ezen osztályozáshoz kevés megbízható 
adat áll rendelkezésre. Két, jól elkülöníthető 
típus létezése azonban már teljesen bizonyos, ezért 
beszélünk SNI, ill. SNII típusról. Az 1. ábrán 
egy-egy tipikus SNI, ill. SNII fénygörbéje látható.

A teljes kisugárzott optikai energia típustól 
függetlenül

Eopt =  J L(t) dí =  2 • 1049 erg,
míg a novákra csak 1045 erg. A Nap ennyi energiát 
200 millió év alatt sugároz ki. A teljes energia-
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felszabadulásra vonatkozó becslések függnek a 
kezdeti tömegtől és 6 • 1050 erg (Fowler, Hoyle 
1,3 M 0) ill. 1052 erg (Hayakawa 10 M©) nagyság
rendet adnak.

A színképek tanúsága szerint a megfigyelt 
SN-jelenséget a csillagburok iszonyatos mérvű 
felfúvódása okozza, ui. maximum idején a hő
mérséklet (színképstruktúra) nem változik. A 
vonalak kiszélesednek és eltolódnak, majd az 
emissziós sávok bal oldalán eltolódott abszorpciós 
vonal jelenik meg. Mindez robbanási jelenségre és 
a csillagköpeny explóziójára utal.

Az, hogy a SN-jelenséget csillag produkálja, 
kitűnik a megfigyelésekből: mindig galaxishoz 
közel, galaxishoz tartozva jelenik meg s ebből 
eredendően nem lehet sem Tejútrendszerbeli ob
jektum, sem pedig olyan, amelyben egy egész 
galaxis vesz részt. Ez utóbbit a fényességből nyert 
adatok még megengednék, ui. egy SN fényessége 
(pontosabban: megvilágítás erőssége) összemérhető 
egy galaxis összfényességével, azonban a megjele
nés helye ezt a lehetőséget határozottan kizárja. 
Az viszont még nincs kellőképpen tisztázva, 
hogy a jelenség létrejöttéért esetleg egy másik 
komponens, ill. a csillagot körülvevő intersztelláris 
anyag hatása nem felelős-e. Manapság egyre több 
bizonyíték szól amellett, hogy a legtöbb csillag 
társsal rendelkezik, amellyel közös rendszert alkot. 
A fotoelektromosan megvizsgált novamaradvá- 
nyokról, a postnovákról is kiderült, hogy szabá
lyos fényváltozást mutatnak, ami egy másik 
komponens jelenlétére utal.

Mi azonban ezektől a hatásoktól eltekintünk, 
feltételezvén, hogy figyelembevételük nem fogja 
drasztikusan megváltoztatni az elmélet főbb vo
násait.

Az elmélet fejlődésének főbb szakaszai

Elsőnek Zwicky szolgált magyarázattal [3]. 
Feltette, hogy a robbanáskor felszabaduló energiát 
egy gyors kontrakció gravitációs energiája fedezi. 
Számításokkal igazolta a feltevés jogosságát. 
Feltette továbbá, hogy az összehúzódás egy neutro
nokból álló képződménynél áll meg (neutroncsil
lag). Az elméletet Gamow és Schönberg azon gon
dolata vitte tovább, hogy a SN-jelenség létrejötté
ben a neutrinos és antineutrinós gyengefolyama
toknak alapvető szerepük van [4], Burbidge, E. M., 
Burbidge, G. R., Fowler és Hoyle tanulmányukban, 
[5], többek közt részletesen vizsgálják Hoyle 
egy korábbi elképzelését, a csillagfejlődés késői 
állapotában létrejövő Fe56ítl3He4 -f- 4n egyen
súlyt. Ez a felső nyíl irányába eltolódva a csillag 
gravitációs kollapszusát a csillag eddigi élete 
során mindvégig meglevő, fejlődését lassító mecha
nikai egyensúly megszűntét okozza, mivel az anyag 
hőtartalma nem elegendő az endotermikus disz- 
szociáció létrehozásához. Az implózióból meg
maradó energia áttevődik a burokba, és ez ele
gendő ahhoz, hogy ott egy gyors fúziót indítson 
be. Ezen termonukleáris robbanás során az egész 
burok ledobódhat a csillagról, mivel a központi

részekből áthelyeződő energia nagyobb a bu
rok gravitációs kötődésénél (potenciáljánál). Az 
instabilitás okára Schatzmann utal [6]. Colgate és 
White 1966-ban kimutatja [1 ], hogy Burbidge-ék el
képzelése nem veszi figyelembe az implózió okozta 
ritkulási hullám fontos hatását. Ez a hatás ugyanis 
teljes mértékben leárnyékolhatja a burok termo
nukleáris robbanását. Colgate és White az expló- 
ziós jelenséget egy erős lökéshullámnak tulajdo
nítja, amelyet a magsűrűségűre összehúzódott 
csillagmagból jövő erős neutrínó emisszió kelt.

A továbbiakban Colgate és White modelljét 
fogjuk ismertetni főbb vonatkozásaiban és en
nek során becslést adunk a SN-jelenség során 
kisugárzott neutrínók fluxusára.

Preszupernova modell

Helyezkedjen el egy csillag a Hertzsprung — 
Russel-diagram főágában, legyen tömege jóval 
a Chandrashekar féle 1,24 M© kritikus tömeg 
felett.* Ez alatt, ugyanis, itt nem részletezendő 
okok miatt, lehetséges a fehér törpe állapotba 
való jutás, amit el akarunk kerülni. Az energiát 
ekkor, röviden írva, a 4p->He4 -f- 2e+ 2r folya
mattal jellemezhető fúzió termeli benne. Sok 
millió év múltán, a tömegtől függően, kimerül a 
csillag hidrogénkészlete, s összehúzódás után az 
energetikailag legkedvezőbb fúziós folyamat indul 
be. Hasonló állapotváltozások sorozatával végül 
is elérkezünk a legstabilabb állapotba, a Fe-álla- 
potba. Általános az az elképzelés, hogy a csillag
fejlődés ezen utolsó fázisából kerül a csillag egy 
olyan állapotba, amely a SN-jelenséget eredmé
nyezi.

Ezek miatt, valamint a könnyebb tárgyalás 
kedvéért, preszupernovánkat a következőképpen 
vesszük fel. Legyen tömege 10 M®, központi 
magja álljon Fe56 +  26e~ gázból. (Központi mag 
alatt, amíg a csillagban termonukleáris reakciók 
mennek végbe, az energiatermelő központi vidé
ket értjük. Ennek kimerülése után a központi 
mag az egységes egészként tárgyalható, homogén
nek tekinthető központi rész meghatározására 
szolgál.) A hőmérséklet növekedtével a vas disszo- 
ciál termikusán 13He4 +  4n-ra, majd a He4 mag 
tovább bomlik 2p -j- 2w-ra. Feltesszük, hogy ez a 
két átalakulás időben jól elkülönül. A nehéz részecs
kék nem elfajultak, hanem ideális gáztörvényt elé
gítenek ki. A könnyű részecskék részlegesen elfa
jultak. A sugárzási térben uralkodjon termikus 
egyensúly. Feltesszük továbbá, hogy a pre-SN- 
csillag gömbszimmetrikus, azaz, hogy a mágneses 
tér és a rotáció kicsi (nincsenek konvektiv ára
mok) és így a gravitációs tér szimmetrizáló hatá
sát nem befolyásolják. Az elektronok megmarad
nak, amíg csak a gyenge kölcsönhatás szerephez 
nem jut. A sugárzási tér energiatranszportja 
jelentéktelen az állapotváltozások gyorsasága mi
att.

*Ez tiszta vasra vonatkozik, míg He4-re 1,44M®.
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A S N -jelenlegi tárgyalása
A következőkben vázoljuk Colgate és White elméletének 
matematikai alapjait.
A csilagexplóziós jelenség hirodinamikai tárgyalást igé
nyel.

A három hidrodinamikai alapegyenlet Lagrange for
mában fi],  [7], [8]

m (r(t), t) =  m (r(0), 0)

Q) -du
Ah r*7r-(P 0 m
de

ü t

l r l  (i).
töm  r ...---- [cms-2] (2),

[e r g g -'s -1] (3),

ahol: m(r, t)

r(t)
t
u(r, t)

P( r ,  t)

Q(r, t)

G
e(r, t) 
v(r, t) 
s(t)

az r sugarú gömbön belül a térszögegységre 
eső tömeg a t időpillanatban, 
a középponttól mórt távolság, 
az idő,
az r sugarú gömb felületén levő ponto
kokban mért radiális sebesség t idő
pillanatban,
az r sugarú gömb felületén levő pontokban 
mért nyomás t időpillanatban 
a Neumann—Richtmyer—féle pszeudo- 
viszkozitás, 
a gravitációs állandó, 
a fajlagos belső energia, 
a faj térfogat,
a neutrínó emissziót figyelembe vevő tag.

Itt Q-ról és s-ről kell bővebbet mondani:
1. A lökéshullám tárgyalás többféle módszere közül 

Colgate és White a numerikus technikát jól szolgáló 
Neuman— Riohtmyer-félét választotta [8]. Ennek lé
nyege az, hogy egy, a nyomás mellé írt Q taggal automa
tikusan figyelembe lehet venni a lökéshullám hatását, 
ahol

q0c A r dv dv 
^  “  v dt dl

ahol g0 az anyag sűrűsége a lökésen kívül, 
c konstans <=« 1 
Ar a lökés vastagsága.

Mivel a fajtórfogat időbeli változása a lökésen kívül 
kicsiny, Q csak a lökéshullámban számottevő.

2. A neutrínó emissziót az energiaegyenletben, (3)-ban,

egy s = dev
át

taggal vesszük figyelembe, ahol ev =  e„ (t) jelenti 
a neutrínó energiába átalakult fajlagos belső energiát, 
azaz a neutrínó termelő folyamat fajlagos neutrínó ener
gia produkcióját. Mivel fennállnak a következő nyilván
való összefüggések:

Rt)
m(r(t), t) =  ) q(t, t) r2 dr (o a sűrűség),

'0
v ( r ,  t)

1
Q(r,t) ’

ezért tulajdonképpen két egyenletünk van a három 
P (r, t), p(r, t), f(r, í) állapothatározóra nézve. A három 
adat tér- és időbeli függése akkor lesz megállapítható, 
ha megadjuk az állapotegyenletet is. (ld. 4. ábra.) Ezt, 
korábbi feltevéseink miatt, rögtön felírhatjuk:

p  QkT II N 'k T
mpßn
3 kT 3 N .
2 mpJin 2 *■ Q

ju

aT4
e

[din cm -2] (4)

ahol a rövidség kedvéért nem írtuk ki a mennyiségek idő- 
ós helyfüggését és

trtp a proton nyugalmi tömege,
Jin az egy nukleonra eső átlagos molekulasúly
k a Boltzmann-állandó,
Ne a térfogategységenkénti elektronszám,
a a sugárnyomás állandó,
T — T (r, t) az abszolút hőmérséklet,

II =  ll(r, t ) = ^ elfaiult,
i d e á l is

X = X(r, t) = ^ ! í
^ id e á l i s

és végül a disszociációs energia 

Í5„ =  2,136- 1018U
“ (5!  =  (2,136 4 6,818(0,928 -  Y)) 1018

(S0 a Fe56 ->- 13He4 -j- 4n átalakulásra

S[ a He1 —i-2n 2p átalakulásra vonatkozik),

amelyben U =  U(y, T) a He4 -f- n-ból álló rész tömeg
aránya az összes többihez, Fe-bomlás esetén,

Y =  Y( ( j ,  T) a He4-ból álló rész tömegaránya 
az összes többihez, He-bomlás esetén.

Megjegyzések az állapotegyenlethez:
X, n ,  Ü, Y ismert (többé-kevésbé bonyolult) függvénye 
a sűrűségnek és a hőmérsékletnek [1]; 
l<7 Fe56 disszociációjához 2,136 • 10’" erg, I g He4 elbom- 
lásához 6,818- I018 erg energiára van szükség; 
a Fe56 tökéletes elbomlása (23He4 -f 4/i-ba) után a keve
rék 0,928-ad része He-ból áll.

Ezt az állapotegyenletet különböző T, q értókpárokra 
táblázatos formában Grasberger és Yeaton adta meg, 
ezért Grasberger—Yeaton állapotegyenletnek nevezik.

Így már négy független (részben lineáris differenciál-) 
egyenletünk van a négy ismeretlen P(r, <), q(t, t), e(r, t) 
és T (r, t) tér —idő függvény meghatározásához, a követ
kező határfeltételek mellett:

Q -  0, T — 0, ha m(r) = 10 M@/4ji

q =  qc, T = Tc, ha m(r) =  0.

Ha egy csillag középpontjában leáll a fúzió az anyag 
Fe66-sá égése miatt, az nem jelenti azt, hogy ezután a 
központi hőmérséklet csökkenni fog. Sőt ellenkezőleg: a 
sugárzással eltávozó energiát összehúzódással pótolja a 
csillag, amely során felszabaduló energia a viriál tételből 
következendően, a belső energiát, azaz a hőmérsékletet 
is növeli. Tehát a belső részben a hőmérséklet és a sűrű
ség is növekedni fog és valamikor eléri a F e íj 13He -f- 4n 
reakció sűrűség- és hőmérséklettérbeli egyensúlyi disszo
ciációs görbéjét. Ez az út számításokkal nyomon követ
hető s az adódik, hogy az egyensúlyi görbét a T =  5,9 • 
• 109 “K és Q= 1,13 • 107 g/cm3 pontban éri el. Ezért preszu- 
pernovánk centrális adatait a következőképpen vesszük 
fel:

Tc =  5,9 • 109 °K qc =  1,13- 107ff/cm3.

A feladat tehát az, hogy az adott határfel
tételek és a tömegmegmaradást kifejező (1) 
egyenlet figyelembevételével szimultán oldjuk 
meg a (2), (3), (4), (5), (részben lineáris diffe
renciál-) egyenleteket. Colgate és White konkrét 
számolásokkal bizonyította, hogy az egyenletek 
le tudják írni a csillaghidrodinamika legfontosabb 
problémáit, nevezetesen, az egyensúlyt, az adia
batikus áramlást, a szabadesést és a lökéshullám 
terjedését. Meg kell jegyezni, hogy egy csillag
ban természetesen mindig turbulens az áramlás 
a Reynolds szám hatalmas értéke miatt. Csak 
radiális áramlásra szorítkozván, a szóba jövő 
mennyiségeket átlagértéknek kell tekinteni [8]. 
Ez a SN-mechanizmus szempontjából tökéletesen 
elegendő.
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Az energiamegmaradást kifejező (3)-as egyen
letben fellépő

_  dep
S ~  dt

tag veszi figyelembe a belső [energia neutrínó 
energiába való átalakulását. Meghatározása ezért 
csak közelítő módon lehet. Ezen azt értjük, 
hogy megvizsgáljuk az összes szóba jöhető, neutri- 
nótermelő gyengefolyamatokat, ezeket összeha
sonlítjuk különböző sűrűségek és hőmérsékletek 
mellett s szem előtt tartva fizikai jelentésüket, 
(azt, hogy a belső energiát iszonyú gyorsan „ki
szippantják”), megállapítjuk ezen fundamentális 
s tag legmegfelelőbb alakját.

A kezdeti, pc =  1,13 * 107 g/cm3 és Tc =  5,9 ' 
10° °K értékekkel jellemzett állapotunkban, amint 
az az állapotegyenletünkből kiderül, az egész 
csillagon gravitációs egyensúly uralkodik. (Ez 
megfelel a y 4/3-os egyenlőtlenségnek[9], ahol 
Y â  fajhőhányados.)

Ügy képzelhetnénk el a további fejlődést, hogy 
ez az egyensúly meg is marad a végtelenségig; a 
csillag a lassú (felületi!) sugárzási veszteséget 
lassú összehúzódással pótolja egészen a hideg, még 
mindig gravitációs egyensúlyban levő vascsillag 
állapotba való jutásig. (Az, hogy a belső, vas 
ionokból és elektronokból álló, gravitációs egyen
súlyban levő magot körülvevő burokban még 
lehetséges termonukleáris égés, nem zavarná, 
csak lassítaná ezt a kihűlési folyamatot.)

Azonban a viriál tétel miatt egyensúlyban a 
gravitációs energia nemcsak a kisugárzott ener
giára fordítódik, hanem növeli a belső energiát 
is, tehát a központi hőmérsékletet. Előbb—utóbb 
bekövetkezik a Ee—<-13He 4n termikus disszo
ciáció, amely megállítja a további hőmérséklet 
növekedést. Mivel a gravitációs energia/belső ener
gia ~  const, összefüggés, ami mechanikai egyensúly 
esetére vonatkozik, többé nem áll fenn, a me
chanikai egyensúly, a csillag központi részének sta
bilitása megszűnik és gyorsimplózió történik, amely
nek során a központi rész egyes rétegei szabadon, 
minden ellenállástól mentesen zuhannak a közép
pont felé. Mindehhez gyorsítólag hozzájárulnak 
a Chiu és Morrison által feltételezett [10] e~ e+—► 
vv és y y —yvv neutrínó termelő folyamatok, mivel 
a keletkezett neutrínók akadálytalanul átrepülnek 
a csillagburkon a mélyből hozott energiával. 
Ezt az energiát szintén a kontrakciónak kell pó
tolnia, amely azonban a belső energiát is növeli. 
Tehát a neutrinóképződés szintén hozzájárul a 
Ee—<-He bomlás megindításához. Sőt, abban az 
esetben, ha a magot körülvevő burokkal, amelyben 
még termonukleáris energia felszabadulás folyik, 
egyensúlyban van a belső rész, akkor a disszociáció 
beindításáért egyedül ez az utóbbi folyamat a 
felelős. Ez éppen az az eset, amikor az elektro
mágneses sugárzást nem vesszük figyelembe az 
energiavesztésnél (mint az egyenleteinkben).

Hogy ezt a kvalitatív képet a fenti egyenletek is 
vissza tudják adni, annak bizonyításához Colgate és 
White idevágó számításainak összefoglaló u(t)

diagramjait közöljük. A csillagot övezetekre osz
tották és az övezethatárok sebességének időbeli 
változását vizsgálták.

U [m km /s]

Iú6[s]

A 2. ábrán az egyensúlyi állapot körüli oszcillá
cióját láthatjuk a 2, 4, és 6-os zónahatárnak, 
amelyek a 10M© 0.8, 9 és 26 %-át foglalják ma
gukba. Az oszcillációból eredő kinetikus energia 
százezred része a belső energiának, úgyhogy ezt az 
állapotot nyugodtan elfogadhatjuk egyensúlynak. 
A számítás s =  0 értékkel lett véghezvíve n — 3 
indexű csillag modellre. A 3. ábrán a kismérvű

U [1000!<m/s]

ldó[sj

neutrinóenergia veszteség utánzására az s tagot úgy 
választották meg, hogy Is alatt a csillag belső 
energiájának 0,06 %-át „nyelje” el. Ez elég cse
kély és mégis, mint látjuk, elegendő arra, hogy 
beindítsa a Fe termikus disszociációt, azaz, hogy 
gravitációs instabilitást okozzon. Az s által be
indított Fe-t-He-bomlás az s bekapcsolásától szá
mított 40s múlva implózióba hozza azt a zónafelü
letet, amelyen belül a tömeg 9 %-a foglal helyet. 
Az ábrán a körök az oszcilláció maximumát, a 
pontok minimumát jelentik.

Ezek után az s tagot szeretnénk analitikusan is 
beépíteni az elméletbe. A Grasberger—Yeaton 
állapotegyenlet többek közt függ az elektron-, ill. 
neutronszámsűrűség viszonyának állandóságától 
is. Ez a függőség az S disszociációs energia-tagban 
szereplő, részletesen ki nem írt U-ban, ill. Y-ban 
van explicite benne. A feltétel o <  1010 g/em3-es 
sűrűségekre teljesül is, azonban rövidesen fogjuk 
látni, hogy e felett a ^-bomlás folyamatokon át
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a nukleáris egyensúlyhoz szükséges idő rövideb
bé válik a dinamikai kollapszus idejénél. Azaz

1 de s 1 dp
—  -3 -  =  —  > -----— (6 ),e d  t e q dí

következésképp a Grasberger —Yeaton állapot
egyenlet használhatatlanná válik. Nemcsak az 
Ne/N„ viszony fog megváltozni (csökkenni), s 
ezzel a domináns, az elfajult elektrongázból szár
mazó nyomás, hanem az anyag hőtartalma is 
kisugárzódik a neutrínók révén. Ezért e sűrűség 
felett a mag eddigi állapotegyenletét helyettesí
teni kell a hideg neutron-anyag állapotegyenleté
vel, amelyet elsőként Cameron és Salpeter vezetett 
le [11], [1]. Az, hogy a neutronanyag állapotegyen
letét kell használni a következőkből látszik. 1011 
g/cm3 alatt a nyomás a relativisztikusan elfajult 
elektrongáznak köszönhető. E felett az elektronok 
Fermi energiája nagyobbá válik 32mec2-nél, 
amely a proton héliummagbeli kötési energiája 
(me az elektron nyugalmi tömege), következés
képp az elektronok befogódhatnak a He4 magokba, 
a He4 mag szétesik tritonra és neutronra, miköz
ben egy neutrínó emittálódik. A tritonbeli 
kötést szintén szét tudják szakítani a nagyener
giájú elektronok, eközben három neutron és egy 
neutrínó keletkezik. Mindez az (adiabatikus) sza
badesés alatt játszódik le, ezért nevezzük az itt ke
letkezett neutrínókat adiabatikus szabadesés neut
rínóknak. Az elektronok befogódnak, nagy nyomás
hiány léj) fel, a növekvő sűrűség ellenére a nyomás 
nem változik (vízszintes szakasz az állapotegyenlet 
görbéjén). A 1012 g/cm3 feletti nyomásnövekedés 
a kezdődő nukleon elfajulásnak tudható be.

A fentiek bizonyítása egyet jelent a megfelelő 
s tag megkeresésével. Ehhez sorra kell venni 
a lehetséges neutrínó folyamatokat az állapot- 
változások során.

A dinamikai implózió kezdeti állapotában a 
magbeli sűrűség viszonylag kicsi (107 —109 g/cm3) 
ahhoz, hogy számottevő neutrínó emissziót okoz
zon. Láttuk azonban, hogy a gravitációs (dinamikai) 
instabilitásért, tehát a Fe-*-He-bomlás okozta 
kollapszus beindításáért az ezen fázisban kelet
kező (foton-foton és pármegsemmisülési) neutrí
nók is felelősek.

A Fe-*-He fázisváltozás p — 1010 g/cm3 és T =  
11,8 ‘ 109 °K mellett fejeződik be. Ekkor a mag 
He4 magokból, neutronokból és elfajult elektron- 
gázból tevődik össze a sugárzási tér jelenléte 
mellett. Ha a 109 °K-ben mért hőmérsékletet T9- 
cel, a 10to g/cm3-ben mért sűrűséget o]0-zel jelöl
jük, ekkor ebben a tartományban, csillagstruktúra 
meggondolások felhasználásával, a hőmérséklet és 
sűrűség között a következő közelítő összefüggés 
írható fel,

T9=  1L8 •<#.
Ebben az állapotban* csillagunk magjában

♦Megemlítjük, hogy a szabadesésbeli kompressziós idő 
kifejezhető a sűrűséggel, ha feltételezzük, hogy a magban 
1M® foglal helyet. Ekkor

a következő főbb neutrinótermelő folyamatok 
lehetségesek:

1. Szabad neutronok bomlása által 'produkált 
neutrínók

n —► p -f- e— -\- v
2. Compton neutrínók

Y +  e _ —>' e~ +  v +  v
3. Pármegsemmisülési neutrínók 

(y +  % -* e+ +  e~) 
e -f- e~ —*■ v -f- v

4. Elfajiilt elektrongáz esetén nagy jelentőségűek 
az alábbi reakciók

Y +  y -*• v +  v
Y +  Y — Y +  v +  ^
Y +  Z- +Z- f vv

5. Fékezési sugárzás neutrínók
er Z —► Z -\- e-  -j- v -f- v

6. Közvetlen elektronbefogás által keltett neutrínók
*k)  ® ~ f"  P s z a b a d  * ^ s z a b a d  “ f "  v

b )  e ~  - ( -  P k ö t ö t t - '*w s z a b a d V ‘ +  v

Olyan folyamatot kell tehát keresnünk, amely 
sokkal gyorsabban transzformálja a belső ener
giát neutrinóenergiába, mint ahogy azt a gravi
tációs energiafelszabadulás pótolni tudná, tehát 
amelyre (6) teljesül.
A fundamentális jelentőségű tag, s = ---- így nem

dt
egyéb, mint a domináns neutrinótermelő folyamat
ra vonatkozó fajlagos neutrinóenergiaprodukció 
sebessége. Ez szoros kapcsolatban van a reakcióse
bességgel, ez pedig a reakció hatáskeresztmetszeté
vel. Ez utóbbit térelméleti számítások szolgáltatják 
és az irodalomban megtalálhatók.

Mivel a gravitációs instabilitás okozta komp
resszió egyenleteinkből bizonyíthatóan néhány 
másodperc alatt hozza létre kiindulási állapotunk
ból azt az állapotot, amelyet most vizsgálunk, 
és, minthogy egy ezt felülmúló hatást keresünk, 
az 1. alatti esetet nyugodtan figyelmen kívül 
hagyhatjuk a neutron hosszú ~  103 s-os közepes 
élettartama miatt. A 2., 3., 4. és 5-ös esetben is 
megmutatható [7], hogy az általuk egységnyi 
idő alatt felemésztett belső energia jóval kevesebb, 
mint amit a gravitáció pótol egységnyi idő alatt. 
Azt lehet mondani, hogy ezen reakcióknak nincs 
semmi beleszólásuk gyakorlatilag a Fe ►He termi
kus bomlás okozta dinamikai kollapszusba. Úgy 
is lehet fogalmazni, hogy ezen reakciókra nézve 
nem teljesül (6).

I  ä s .  2.2. w
ahol olo ugyancsak a 10l(> g/em3-es egységekben kifejezett 
sűrűség. Az állapotegyenletből pedig meghatározható, 
hogy ebben a sűrűség- és hőmérséklettartományban a 
fajlagos belső energia

«= 1,1-10“ eV [ergg-1].
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A 6/a) esetben 1 <[ fj10 <j 20 az anyagsűrűség 
tartománya. Ekkor az elektron extrem relativisz- 
tikus

Ef =  6 • 10—3 q1!* me c2
Fermi-energiája kisebb, mint a He4-ben a proton 
kötési energiája és így csak a termikusán bomlott 
szabad protonokkal tud reakcióbalépni. Az energia
produkció sebessége

— " = 5 - l O 2 - / - 0 5/ a T 6

ahol /  a termikusán bomlott protonok aránya az 
összes protonhoz viszonyítva. 11,8 ' 109 °K-re 
f  =  0,03 protonarány a jellemző. Az s/e =  (dg/dt)/q 
feltételből az adódik, hogy q <[ 20. Ez azt jelenti, 
tehát, hogy ez a fajta neutrínó emisszió pln =  20-ra 
éppen eléri a kompresszió hatását.

A 6b) esetben pln > 2 0  a sűrűségtartomány. 
Ekkor

EF >  35 me c2 >  32 me c2 =  E(Hel —> H3 -f- p),
tehát az elektronok számára lehetséges a He4- 
magba való befogódás és röviden a

2 e~ -f Hei —► 4 n -f 2 v
folyamattal jellemezhető átalakulás végbe megy. 
Ekkor /  =  1 tehát

e q q dt
amely katasztrofális implózióhoz, a hideg neutron 
magállapotba való kollapszushoz vezet. A 6b) 
folyamat tehát a mag (Grasberger -Yeaton) álla
potegyenletét a hideg neutronanyag Cameron 
Salpeter-féle állapotegyenletébe [11] viszi át.
Ez a következő:

0,004 • e4'» ha gm <  20

P c s (Q )  =  1 0 16 4 >6 7  • 1013 h a  2 0  <  Qio <  2 0 0
din
crm

23 e +  121,9 • IO“22?2-6 ha g10 >  200

ecs(e) =  10«

0,12 Q1'* ha eí0 <  20 
933,5 -  467 • 1013g~1ha20< plo<200 

erg
L 9 J
23 In q 4- 0,76 • lO“20 q1* ha g10 >  200

A (3)-as alapegyenletünkben szereplő neutrínó 
energia emissziós tagot pedig a következőképp 
kell választanunk

s =  - ^  =  - 5 - i o 2/(e , r ) e 6/aT9.
dí

A kiindulási állapotunkat ez a tag billenti ki (sta
bilis) egyensúlyából, Fe—>-He termikus bomlást 
okozván, amely gyors kompresszióhoz vezet. 
Szokás ezt a kompressziós szakaszt adiabatikus 
szabadesésnek is nevezni, mivel a zónák egymástól 
függetlenül, egymással kölcsön nem hatva, adi
abatikusan, minden ellenállástól (nyomástól) za-

Ig nyomás

6 7 8  9  10 11 12 13 16 15 16 17
lg sűrűség [ f i , ]

4 . ábra

vartalanul, tehát szabadon esnek a centrum felé. 
Ennek következményeként pillanatok, néhány 
másodperc alatt létrejön az az állapot, amelyben 
a 6b) reakció érvényesül, /  egységgé válik, ezért s 
tökéletes hűtést okoz (s/e<C(dgldt)lQ). Mindez 
elmondható reakciónyelven is. Kiindulási állapo
tunkban a Fe56 magokból, elektron és fotongázból 
álló csillagmag gravitációs egyensúlyban van a 
környezetével. A kismértékű neutrinóveszteség 
beindítja a Fe—>He, endotermikus bomlásreakciót, 
amely a mag rétegeit adiabatikus szabadesésbe 
hozza. Eközben a hőmérséklet majdnem állandó, 
mivel a gravitációs energiafelszabadulás fedezi 
a reakció endotermikus energiáját és a neutrínók 
által elvitt energiát. A sűrűség és a nyomás növek
szik s ennek során eljutunk egy olyan állapotba, 
ahol az elektrongáz Fermi-energiája nagyobbá 
válik a He4-beli proton kötési energiájánál, követ
kezésképp az elektronok befogódnak a protonokba, 
miközben neutronok és neutrínók keletkeznek. 
Mindez nagy nyomás és hőmérséklet csökkenés
sel és sűrűség növekedéssel jár, a mag hideg neut
ronokból álló képződménnyé alakul át.

De nem érhet véget ezzel a fejlődés, hiszen 
csillagunknak mind nagyobb és nagyobb része 
kerül implózióba. Ezek a rétegek ráesnek a mag 
felületére, és felmelegítik azt. Ugyanis a mag felü
lete egy szakadási felülethez hasonlít, mivel mind 
a nyomás, mind a sűrűség erősen változik a kör
nyezetében. A külső, időben később instabilissá váló 
rétegek ráesnek a magra és lökéshullámként felme
legítik. A lökéshullámok elméletét és statisztikus 
meggondolásokat használva Colgate és White kimu
tatta, hogy a mag belseje 55 MeV hőmérsékletű és 
benne a neutrinó-antineutrinó párok termikus egyen 
súlyban vannak közel méteres szabadúthosszuk mi
att. Kimutatták továbbá, hogy a mag felülete 41 
MeV hőmérsékletű, és hogy a magra ráeső rétegnek 
a felülettől számítva mintegy 100 km vastagságban 
~  1012 g/cm3 az átlagsűrűsége. Legfontosabb az a 
körülmény, hogy a magra eső réteg lökésenergiája 
~  10-7s alatt alakul át neutrinóenergiává
(közvetlen párképződéssel v. /^-bomlással). A fe
lületről tehát „visszapattan” az energia 41 MeV-os 
neutrinópár sugárzás formájában. Ilyen energiájú 
neutrinósugárzásra a ~  1012 g/cm3 sűrűségű réteg-
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ben a szabad úthossz ~  100 m. Tehát a magfelület
hez közel a másodperc törtrésze alatt kezd kiala
kulni egy kifelé tartó lökéshullám, amely mind 
határozottabbá és erősebbé válik, amint ritkább 
és ritkább rétegekkel találja magát szembe. Ez az 
erősödés nem utolsósorban neutrínó utánpótlás
nak is köszönhető, amely azonban fokozatosan 
gyengül, mivel a kifelé haladó lökéshullám meg
állítja a belsőbb rétegek esését. Emiatt ez a lökés
hullám eleinte lassul. Később olyan rétegek kerül
nek hatása alá, amelyek alig vettek tudomást a 
mélyben lejátszódó eseményekről. Ezért felgyor
sul, ugyanis egyre kisebb és kisebb ellenállással 
találkozik (a sűrűséggradiens kifelé negatív).

Hogy mindez az egyenletek megoldásából is kö
vetkezik, megint csak Colgate és White ábráit kö
zöljük, amely számításunkat foglalja össze. Mint

lg sugár [km]

látható az 5. ábra a csillag belsejét, a 6 . ábra a 
csillagburkot és állapotváltozásait mutatja.

Szupernóva észlelés „neutrinótávesövel” ?*
Most pedig nézzük, mit láthatunk mindezekből ha 

„neutrinótávcsövön” át figyeljük az eseménye
ket.** Azt már előre észrevehetjük, hogy sajnos, a 
legérdekesebb részletek másodpercek alatt játszód

* ,,Neutrínótávcső” alatt neutrónódetektorokat értünk
** Erre a lehetőségre Marx György professzor hívta 

fel a figyelmet

n a k  le, de  ép p en  ez é rt v á ru n k  v a lam i n ag y o n  erős 
em isszió t. K é t  fő részre  b o n th a tju k  a  k é rd és t 
a szerin t, hogy  a n eu tr ín ó k  az ad ia b a tik u s  sza b ad 
esés a la t t  k e le tk ez tek -e , v ag y  ped ig  a  lökésben.

Egyszerű számítással megmutatható, hogy ha a 
neutrínók mind a maximális E”“ =  EF +  £T Ep 
— En energiával keletkeznének, akkor az adiaba
tikus szabadesés két p =  5 • 1010y/cm3 és g =  
5 • 1011 g/cm3 átlagértékkel jellemzett szakaszá
ban a magot másodpercenként 2,50 * 1058 számú 
10 MeV-os, ill. 3,25 • 1061 számú 20 MeV-os neut
rínó hagyná el.

Vannak azonban akadályok a keletkezett neut
rínók útjában. Ezeket nyilván nem az intersztel- 
láris térben kell keresni, ahol a neutrinósugárzás 
praktikusan háborítatlanul halad, hanem magában 
a csillagban, annak is a belsejében. Ahhoz tehát, 
hogy megbecsülhessük, mennyi neutrínó emittá- 
lódik a csillag magjából az intersztelláris térbe, 
meg kell vizsgálnunk a csillagburok, ill. a mag 
közvetlen környezetének állapotát és a neutrínók 
velük való kölcsönhatását. Ez a vizsgálat azt 
mutatja, hogy a

v +  n - * - p  +  e  

és a v  - j -  e —> v  - j -  e

reakcióknak van főként szerepe a neutrínók aka
dályoztatásában [1], Az ezekből számolt átlagos 
közepes neutrinószabadúthossz a burokban több 
nagyságrenddel nagyobbnak adódott a csillag 
méreténél [7]. A mag közvetlen közelében azonban 
a neutrínóknak mintegy a fele szóródik (átadván 
energiájának felét az impandáló közegnek), és 
mintegy a 15 %-a befogódik. Ezért az adiabatikus 
szabadesés első fázisából 0,875 • 1 0 58 számú lOMeV- 
os, 1,25 • 1058 számú 5MeV-os, míg a másik fázis
ból 1,14 • 1060 számú 2 0 MeV-os ill. 1,62 • 1061 

számú lOMeV-os neutrínó sugárzódik ki a világ
űrbe.

Galaxisunk központi részébe a sűrű intersztellá
ris anyag miatt nem látunk be optikailag. Ha itt 
történne egy 1 0 M© csillag SN-vá válása, akkor az 
adiabatikus szabadesés első szakaszából (a fenti 
közelítéssel) a Földön

~  lO^/cm2 s
erősségű 5, ill. 1 0  MeV-os neutrínókból álló fluxust, 
második szakaszából pedig

~  1 0 u/cm2 s
erősségű 20MeV-os és

~  15I5/cm2s
erősségű 1 0 MeV-os neutrínókból álló sugárzást 
észlelnénk.*

Nagyon fontos az a körülmény, mind energetikai, 
mint detektálási szempontból, hogy a számítások 
(egyenleteink) szerint az adiabatikus szabadesés 
első fázisa 2 • 10-1s a második pedig 3 * 10~3s 
időtartam alatt megy végbe.**

* Földünk kb. 10 kpc távolságra van a Tejútrendszer 
centrumától.

** Az összes eközben felszabdult energiát a mag 
gravitációs összehúzódása fedezi.
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Közbevetőleg megjegyezzük, hogy az adiabati
kus szabadesést beindító, instabilitást létrehozó 
e+e~—*vv és yy—*vv folyamatokra a neutrínók 
okozta energiaveszteség sebessége <  1 0 12erg/gs, s 
így a Földön észlelhető fluxus jóval elmarad az 
előbbiekhez képest, amelyeknél az energiavesztés 
1 0 20-  1 0 23 erg/gs közt van.

A már kialakult magra lökéshullámként esnek 
a külsőbb rétegek. Ezeknek minden egyes grammja

1,67 • 1020erg
energiát képvisel. Az így felmelegített mag 
energiáját azonnal visszasugározza a felületen át 
közvetlen párképzóssel, ill. ^-bomlással keletke
ző termikus neutrinó-antineutrinó sugárzás formá
jában. Fokozatosan, de elég gyorsan kialakul egy 
sűrű, kifelé haladó lökéshullám*, amely aztán 
megállítja a befelé esést s így megszünteti a to
vábbi neutrínó emissziót. Ezen ún. maglökésből 
jövő neutrinó-antineutrinó sugárzás az elmélet 
(egyenleteink) szerint 2  • 1 0 _2s-en át tart, miköz
ben 2 M©-ű anyag zuhan a mag felületére. Eközben 
Egr =  6 , 6 8  • 1 0 53 erg energia szabadul fel, ami 
praktikusan azonnal magfelületi termikus neutrínó- 
sugárzás formájában sugárzódik vissza. Ennek 
igen csekély hányada jut ki a világűrbe, a többi a 
lökéshullám energiájába alakul át. Ugyanis a neut
rínókra vonatkozó átlagos közepes szabadút- 
hossz energiafüggőségéből megállapítható, hogy 
ezen (Planck-sugárzás analógiájára tárgyalható) 
termikus neutrinó-antineutrinó sugárzásnak csak 
az Fa’v <  0,4 MeV-os energiakomponensű része 
haladhat át a csillagburkon [7].

Vessünk egy pillantást a neutrinódetektálás 
eddigi történetére.

Különbséget kell tenni neutrino- és antineutrino- 
detektálás között, az utóbbit ugyanis könnyeb
ben ki lehet mutatni, mivel a

v -f- p -> n -)- e+
reakció mindkét végterméke y-sugárzás formájá
ban észlelhető. Tényleg, legelőször az antineutrinó 
létét sikerült kimutatni a Reines és Cowan kísér
lettel, amely az atommáglyák melléktermékeként 
keletkező erős 1 0 13r/cm2s fluxusát használta fel 
forrásul [12]. A hatalmas fluxus ellenére is csak 
néhány átlagos energiájú antineutrinót detektál
tak naponta.

Neutrínók kimutatására szolgál Davis detek
tora, amely a

v +  Cl37 -> Ar37 -f e~
reakció alapján a néhány hetes felezési időtar
tammal radioaktívvá váló Ar37 számlálásával 
működik [13]. Mind ez idáig ez a legérzékenyebb 
kísérlet neutrínók detektálására. 7,25 MeV-os neut
rínókra argon alapállapotra 7,5 • 10~ 44 cm2 a 
hatáskeresztmetszet, míg a harmadik gerjesztett 
állapotra 1,3 • 1 0 " " 42 cm2. Ezt megszorozva a

* Ezen lökéshullám vizsgálatára itt nem térünk ki, 
de megemlítjük, hogy olyan fontos problémákra ad el
fogadható magyarázatot, mint a kozmikus sugárzás ere
dete, a nehéz elemek keletkezése és nem utolsó sorban 
a SN-explózió csúcsfényessége [1],

beérkező fluxussal, kapjuk az átmenetek (befogott 
neutrínók) számát egy Cl37 atomra és egy másod
percre vonatkoztatva. Pl. 7,25 MeV átlagos ener
giájú 2 , 6  • 1 0 '/cm2« fluxusú neutrinósugárzásból* 
egy Cl37 atomra 3 • 1 0 27 év alatt várható egy be
fogás. (Az univerzum becsült életkora ~  10’"° év). 
A Cl37 atomok számának növelésével természetesen 
csökkenthető ez az időtartam, de még a C2C14 

térfogatára vonatkozó legoptimálisabb, becslés 
szerint is óránként csak 1 , ill. 2  esemény várható.

Sokat ígérő detektálási módszer az elektronokon 
való szóratás. Ez mind neutrínók mind antineut- 
rinók kimutatására szolgálhat. Érzékenységük 
egyelőre elmarad a Davis-kísérlet mellett. Ezen 
szórási kísérleteket, amelyek a neutrinóforrás 
irányáról is felvilágosítást adnak, Reines és Kropp 
végzi [14].

Az adiabatikus szabadesés alatt lOMeV nagy
ságrendű neutrínók hagyják el a csillagot és elég 
szép számmal érik el a Földet, még akkor is, ha 
a Tejútrendszer közepén van a SN kialakulóban. 
Ha a Davis-kísérletet tekintjük, amely D db 
Cl37 atomra, a reakció hatáskeresztmetszetre és 
0  =  2 , 6  • 1 0 7 fluxusra

a - D - 0  ==2
eseményt detektál 1 óra alatt, akkor azt kapjuk, 
hogy az adiabatikus szabadesés első fázisa 5 db 
a második fázis pedig kb 80 db Cl37 atom radioaktív 
Ar37-ná való átalakulását okozná. Ez lehetővé ten
né, hogy optikailag be nem látható vidéken tör
ténő SN-robbanásra következtethessünk. Lehetővé 
tenné azt is, hogy előre megjósoljunk SN-bekö- 
vetkezést, mivel a lökéshullám csak néhány napon 
belül távolodik el a középponttól olyan messzire, 
hogy (a felület megnövekedése miatt) a megfigyelt 
SN-jelenséget okozza.

A mag-lökés neutrínók Földet elérő spektruma, 
az energiaküszöb alatt van.

Ezen a ponton újra hangsúlyozni kell, hogy az 
itteni becslések nagyon durvák. Ez mindenek előtt 
a maximális neutrinóenergiával történő számolás 
miatt van (fluxus meghatározása). Igen érzékenyen 
függ a detektálás lehetősége az állapotváltozás 
fázisainak időtartamától is. Végül a v -f- Cl37—► 
Ar37 -j- e~ hatáskeresztmetszetét is pontosabban 
lehetne figyelembe venni.

Mindazonáltal látható, hogy érdemes pontosabb 
számításokat végezni ezen a területen, mert ez 
támpontot ad egy esetleges SN neutrínóinak a 
fogadására, amely (optikai megfigyelhetőség ese
tén) az elmélet próbakövévé válhat.

Az utóbbi évek egy fontos felfedezést hoztak a 
SN-k elméletének igazolásához. Nevezetesen, fel
fedezték a pulzárokat. Számos elmélet jelent meg 
velük kapcsolatosan, de abban mindegyik meg
egyezik, hogy a pulzár tulajdonképpen neutron- 
csillag. Az előzőek során vázolt elmélet szerint, 
a neutroncsillag viszont a SN-robbanást elszen
vedő csillag visszamaradó része. így a cikk 
elején levő idézetből (amely az 1967-es prágai

* Ezek a Nap bór-neutrinóinak az adatai.
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csillagászati kon fe ren c ián  h a n g z o tt el) k e t tő t ,  
nev eze tesen  a  S N -t és a  n eu tro n cs illag o t k i le h e t 
húzn i, és a  k ö z tü k  levő  k ap c so la t íg y  írh a tó  le: 

szupernova-+neutroncsillag (pulzár) -(- 
intersztettáris köd +  
kozmikus sugárzás -f- 
néhéz elemek

Ennek az átmenetnek 100 %-os bizonyításához 
még sok megfigyelésre, főképp egy Tejútrendszer
beli SN-robbanásra volna szükség. Éppen ezért 
a csillagászok, de a fizikusok talán még inkább, 
feszült figyelemmel várják azt a szerencsés napot, 
amikor a csillagos égbolt évszázados rendjében 
szemmel látható változás történik: egy halvány 
v. éppenséggel szemmel láthatatlan csillag egyik 
hétről a másikra tündöklővé, eredeti fényességét 
sokezerszerte felülmúlóvá válik. Ez a nap neve
zetes nap lesz a tudomány történetében; nemcsak 
a SN elmélet sarkalatos pontjai nyernek bizonyí
tást v. cáfolást, de kozmogóniai (csillagfejlődés
tani) problémák is tisztázódni fognak.
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A SEMLEGES KAON REGENERÁCIÓJÁRÓL

A semleges K K  rendszer az utóbbi években 
számos új jelenséggel gazdagította tudásunkat az 
elemi részecskék kölcsönhatásait illetően. Első 
helyen említendő meg a sorban a CP-szimmetria 
megsérülésének felfedezése, amely az 1964-es év
hez fűződik. Az ún. CP-sértés okainak pontosabb 
kifürkészésére azóta intenzív elméleti és kísérleti 
kutatómunka indult meg. Az utóbbiakban nagy 
szerepet kapott a semleges kaonok regenerációja. 
A soronkövetkező ismertetést e jelenségnek és 
különféle alkalmazásainak bemutatására szen
teljük.

1. Mi a K° regenerációi

A semleges K° és antirészecskéje, K 0 az erős 
kölcsönhatásban keletkezik. Mindkettő instabil 
képződmény, amely a gyenge kölcsönhatás követ
keztében elbomlik. A vákuumbeli bomlást egy 
Schrödinger-típusú egyenlet írja le a semleges 
kaon saját rendszerében* * S:

dWi —  = AW (A =  l) , (1)
91

ahol A = M ----— 2 X 2-es nem hermetikus mátrix
2

a K° és K° komponenseknek megfelelően. A anti-
hermitikus része, — r ,  az időegység alatt elbomló 

2

* (1) Schrödinger-egyenlet az állapotvektornak csak a 
K °  és K °  komponensére vonatkozik, nem vonatkozik 
azokra az állapotokra, amelyekre a semleges kaon le- 
bomlik (1. pl. [1])

Nagy Elemér
KFKI Nagyenergiájú Fizikai Főosztály

kao n o k  szám áv al a rán y o s; (l)-b ő l ugyan is k ö z v e t  
lenü l adód ik :

9 |!F |2u i i _
91

(1) eg y en le t á lta lán o s  m ego ldása v ek to ra la k b a n  
k é t  exponenciális  összege:

\W }= as e -^ t \K s y + aLe - ^ \ K L), (2)

az egyes tag o k  a m e g h a tá ro z o tt é le tta r ta m m a l 
rendelkező  \ K S )  ill. |K L)  bom ló á llap o to k n ak  fe le l
nek  m eg. kS L k o m plex  m enny iségek  valós része, 
ms L, a | K s l )  kom ponensek  töm egeivel azonosak , 
a n eg a tív  előjellel v e t t  kép ze tes  részek  ped ig

Ziií  0 I a  m egfelelő kom ponensekhez ta rto z ó
2 J

aom lási félszélességek. A  te lje s  szélességek a 
%s ,l  közepes é le t ta r ta m m a l fo rd íto tta n  a rá n y o 
sak . as és aL m enny iségeket a  n y a láb  eg y  a d o tt  
p illa n a tb a n  ism e rt összeté te le ú t já n  h a tá ro z h a tju k  
m eg.

A  ta p a s z ta la t  a z t  m u ta t ja ,  hogy  a  k é tfé le  é le t
ta r ta m , r s és tl há ro m  nagy ság ren d d e l kü lönbözik  
egym ástó l* , am in ek  főleg az az o k a , hogy a kao n o k  
e g y a rá n t b o m o lh a tn ak  k é t  ille tv e  h áro m  részecs
kére , és a  k é t te s t  bom lások  a  rendelkezésre  álló 
fáz is té r m ia t t  so k k a l v a lósz ínűbbek  az u tó b b ia k 
n á l. íg y  elég hosszú idő  e lte ltév e l, v ag y  am i ezzel 
azonos, a  n y a lá b n a k  a fo rrás tó l táv o li p o n tjá n , a 
(2) eg y en le t á lta l  le ír t  á lla p o tv e k to r a  v á k u u m b a n  
m á r csak  eg y fa jta , az ú n . hosszúé le tű  k o m p o n en st 
ta r ta lm a z z a .

* A „hosszúéletű” komponenst L, a „rövidéletű”-t
S  indexszel különböztetjük meg az angolszász irodalom
ban használatos „long” és „short” elnevezéseknek meg
felelően.
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Mi történik azonban, ha a nyaláb e távoli 
pontján anyagdarabot helyezünk a kaonok útjá
ba? Az anyagban található elemi részecskékkel, 
elsősorban a protonokkal és neutronokkal (ill. 
atommagokkal) a nyaláb K° ill. K° komponense 
kölcsönhatásba lép. De nem egyformán! Megfi
gyelhető, hogy a K°N  reakcióban általában sok
kal több csatorna nyitott, mint a K°N  folyama
tokban (N itt lehet proton vagy neutron). Ennek 
fő oka abban keresendő, hogy a K°N együttesnek 
megfelelő 8  =  1, B = 1 ritkasággal, ill. barion-
számmal rendelkező barinok léteznek, míg 8 =  1 ,
B  =  1 barionok a természetben nem fordulnak 
elő.

Jelöljük tehát g-ve 1 a K°N, <7 -vei a K°N  kölcsön
hatás amplitúdóját. A nyaláb K° ill. K° kompo
nensei az anyaggal való kölcsönhatás miatt a

K°>~>g  |K°> 

K°>-+~g\K°y
(3)

átalakuláson mennek át. Minthogy CPT-szimmet- 
ria esetén a ! K° ) és | K° > ill. | K s ) és KL ) 
vektorok a

|Z s 'L > ^ f I [ ( 1  + £)I ^ 0 > ± ( I - £)IÁ'° >] (4)

kapcsolatban állnak egymással*, (3) transzfor
máció a

K's> = g +  g
2

\K'Ly = g- ± g\KL> + g-— g\xs y
(5)

Avákuum
As 0  

0 XL ’ Aanyag
1  lg +  g g -  g
2  I s < - g  g +  g.

Az egyenlet megoldásához most a ( / l Vákuum +  
/1anyag) mátrixot kell diagonalizálni. Az új saját- 
értékekre első közelítésben

+s ,l  —  ^ s , l  +  —  (g +  g) ( 6 )

az új sajátvektorokra pedig 

adódik, ahol

Az új sajátvektorokon is megfigyelhető a „rege
nerációs” jelenség. Az anyag ban bomló K° mezon 
állapotvektora tehát (2 ) egyenlethez hasonló
képpen :

| V  > =  a's e-»v | K's > +  a «-«'«* | K'L >. (9)
a's és a'L meghatározására szükségünk van (7) 
inverzére. Minthogy e kicsiny:

I K s .l ) = I K.'s ,l ) *F f
Innen leolvasható, hogy a t =  0 időpillanatban 
(válasszuk ezt az anyagba történő belépés idő
pontjának):

a's = e' , a'L = 1

minthogy a nyaláb csak K L mezont tartalmaz.
x idő elteltével a regenerátor túlsó oldalán ki

lépő kaonnyaláb hullámfüggvénye ígv írható 
(v.ö. (9)):

átalakulásnak felel meg. Mint később látni fogjuk, 
a (g +  g) tényező a nyalábnak az anyagban törté
nő elnyelődéséről ad számot. A (g—g) tényező 
felléptének következménye, a regeneráció lényege 
viszont már most is világosan leolvasható: az 
anyaggal való kölcsönhatás következtében tisz
ta K l nyalábhoz Ks, Ks nyalábhoz K L kompo
nens keveredik hozzá. Esetünkben, amikor a 
nyaláb egy olyan távoli pontján helyezkedtünk 
el, ahol már csak KL komponens van jelen, anyag
darabot helyezve a kaonok útjába, a túloldalon 
megjelenik a rövid élettartammal rendelkező össze
tevő.

Számítsuk ki, mekkora lesz ez utóbbi amplitú
dója adott l vastagságú anyag, ún. regenerátor 
esetén !

Ehhez a mondottak értelmében (v. ö. (2 ) és (5)) 
egy olyan Schrödinger típusú egyenletet kell meg
oldanunk, amely egyúttal tartalmazza a vákuum
beli bomlást és az anyaggal való kölcsönhatást is:

. .
 ̂ .  ( -^ v á k u u m "  öt b^anyae)

ahol a K l és K s rendszerében mint láttuk:
* e komplex szám a CP szimmetria megsérülésének 

mértéke. Szimmetria esetén e =  0.

Wy = e' K ’s y +  e—fA-r | K ’L > =
g'(e-/;.'«T e-«'zT) | k s y + e~°'lX I k l y =
e-<nr [ | Kl > -  e' (1 e - '^ -^ ú ) | Ks >]. (10)

Újra visszaírtuk a vákuumbeli sajátvektorokat, 
minthogy a nyaláb ismét a vákuumban folytatja 
útját. Nyilvánvalóan | Ks > szorzója a regeneráció 
amplitúdója:

q =  — 9 ~  g (1 -  e~i(X*~Xl* ). (11)
2 —  ÁL

t, vagyis az az idő, amennyi a regenerátor átha
ladása közben a kaon sajátrendszerében eltelt, 
a regenerátor l hosszával az

l =  —  r (e=l) (12)m

kapcsolatban áll, ahol p és m a kaon impulzusa, 
ill. tömege a regenerátorhoz rögzített koordináta 
rendszerben.

g ill. g alakját konkretizálva számszerűen is 
kifejezhető a regenerálódott Ks mennyisége.

A semleges kaon a regenerátor nukleonjaival 
három típusú kölcsönhatásba lép: a) kölcsönhat 
az atommagokat alkotó egyedi nukleonokkal,
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b) az atommaggal, mint egésszel, végül c) a 
regenerátorral, mint egésszel. Minthogy „regene
rációval” foglalkozunk, a kölcsönhatások közül 
bennünket csak a rugalmas előreszórás érdekel, 
vagyis az az eset, amikor a nyalábrészecskék 
impulzusa és iránya változatlan marad. Ekkor a 
felsorolt három lehetőség közül c) eset, az ún. 
transzmissziós regeneráció dominánssá válik. En
nek az az oka, hogy a regenerátorba beérkező 
kaon hullámcsomag egy jókora, cm nagyságrendű 
darabon az atomi szórócentrumokat „fázisban” 
mozgatja, és az ezektől kiindidó szórt hullám 
az eredeti irányban koherens. Az anyag túlsó 
oldalán megjelenő eredő hullám, másszóval g 
ill. g szórási amplitúdó, ezért a regenerátor térfo
gategységére eső szórócentrumok számával (N) 
arányos, amely az Avogadro szám ( 6  • 1 0 23) nagy
ságrendjébe esik. Minthogy ígv a szórási hatás
keresztmetszet az igen nagy 2V2-tel nő, míg akár
a) akár b) folyamatokban csak iV-nel, jogos ez 
utóbbiakat elhanyagolni. Részletesebb számítás 
szerint:

„ .nN  tg =  2 i ----/
m

(13)
. n N  j g =  2 i —  / ,

m
ahol /, ill. / az egyetlen magon történő előreszórási 
amplitúdó.

Azt gondolhatná valaki, hogy előreszórásról 
lévén szó, azaz csak egyetlen csatornát kiragadva, 
/  =  /. Az optikai tétel következtében azonban, 
miszerint

Im / = 7“4 71
(14)

f  és f amplitúdókra is kihat a már említett tény, 
hogy a K°N  kölcsönhatásban lényegesen több 
csatorna van nyitva. Az

hossza. Felhasználtuk (13), (14) és (12) össze
függéseket. L  távolság befutása után a nyaláb 
intenzitása e-ed részére csökken a regenerátorban. 
Az anyagdarab, miközben regenerálja a már 
„kihalt” Ks komponenst, a nyaláb intenzitását 
természetszerűleg gyengíti is egyúttal. Míg a 
regeneráció intenzitását az

/ - /
az elnyelés intenzitását az

/ + / •
mennyiség határozza meg.

2. Hogyan észlelhető a regenerációi

A (10) képlettel leírt hullámfüggvény abszolút
érték négyzete a t időpontban még el nem bomlott 
kaonok számával arányos. Ha tehát ezek számát 
az idő függvényében vizsgáljuk, kimutatható a 
képlet által leírt regeneráció is. Ez, bár egyszerűen 
hangzik, a valóságban mégis nehezen megold
ható, mert a kaonok összes bomlását kell regiszt
rálni, ami kísérletileg sok nehézségbe ütközik.

Ha a Ks mezon valamiképp meg lenne külön 
jelölve, a regeneráció könnyen demonstrálható 
volna. Szerencsére ez a helyzet. Már említettük, 
hogy ts  és r ; között Is vő nagy különbség annak a 
következménye, hogy a semleges kaonok egyaránt 
bomlanak két, illetve három részecskére (ezek 
közül a pionikus bomlások jönnek elsősorban 
számításba). A mondottak alapján várható, hogy 
a rövidéletű semleges kaon elsősorban két pionra 
bomlik, a hosszúéletű komponens bomlásánál 
pedig hiányozni fog a két pionos végállapot. A két 
pion a végállapotban így a Ks mezon áruló jele !

Megjegyezzük, hogy ez akkor is így lenne, ha a 
kéttest és háromtest bomlások valószínűsége 
nem különbözne ilyen nagymértékben egymástól. 
Ha a (4) képletben e =  0-/ teszünk, úgy

t - f = A f
mennyiséggel arányos regeneráció tehát biztosan 
jelentkezik.

Az optikai tétel segítségével könnyen megmutat
ható, hogy (1 0 ) kifejezés utolsó sorában kiemelt 
tényező a nyaláb elnyelődéséről ad számot, ugyanis:

I g —ÍS' í t  I 2 _  g2ImJ'i,T _  g —y£r  gRe( +B )r ___

« g-vÍT e- w / >  = +- s s > ™ =m  —  g  2 \  / C N  K N f  e ~ y i T

_  i
=  e~w e L

thol
L =

KN

a K° és K° részecskenyaláb átlagos szabad ú t

állapotokhoz jutunk, amelyekről nem nehéz be
látni, hogy CP sajátállapotok ^ 1  sajátértékkel. 
A természet közelítőleg CP-szimmetrikus, így 
e kicsi, s azt lehet mondani, hogy (4) alatt beveze
te tt meghatározott élettartammal rendelkező vek
torok „majdnem” CP sajátállapotok. A természet 
közelítő CP-szimmetriájából már egyedül követke- 
zik tehát, hogy a K, mezon csak igen kis valószínű
séggel bomlik 2n végállapotba amely szigorúan 
CP-szimmetrikus objektum (CP sajátértéke +  1), 
míg a K j részecske ezzel ellentétben éppen két 
pionos végállapotokat hoz létre.*

A regenerációt legegyszerűbben tehát a két 
pionos végállapotok regisztrálása útján lehet 
megfigyelni. A nyalábnak a forrástól távoli pont-

* A K l mezontól származó két pion egyrészt az e 
mértékben bekeveredő íTj-bomlás, másrészt a CP sértő 
/ í 2-bomlás járuléka lehet. A tapasztalat szerint ez utóbbi 
elhanyagolható.
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(18)ján — ahol csak K, komponens van jelen jó 
közelítésben megszűnik a 2n végállapot. Ha most 
ezen a ponton anyagdarabot helyezünk a nyaláb 
útjába, a túlsó oldalon egyszerre csak újra meg- 
figyelhetővé válik a K~* 2n bomlás.

3. CP-sérülés és K° regeneráció
Öntsük mindezt számszerű formába is. A 2n 

végállapot megjelenésének amplitúdóját az
A 2„ = < 2 n \ H \ W ( t ) >

összefüggés határozza meg, ahol H  a bomlásért 
felelős Hamilton operátor. | A 2„ |2 az időegység 
alatt megjelenő 2n „események” számával ará
nyos. A 2n(t) időfüggése a regenerátor túlsó olda
lán (azaz újra vákuumban) (2 ) egyenletből nyer
hető, de as ill.a, együtthatókat most a (1 0 ) kifeje
zés segítségével határozhatjuk meg:

A 2n(t) ~  A ^ e - w  -f- e A L  e~ lx,t

~ e e~ n,i+  *l2*e~iXlt ■ (15)
Itt

és A 2n ill. M^-vel a <2ti \ H \ KL}, ill.
<2 ?r! / / 1 K s} amplitúdókat jelöltük. CP-szimmetria 
esetén r]ín =  0 .

Az időegység alatt kibomló 2n végállapotok 
száma N 2Jt)-v(ú, vagyis A 2Jl) abszolútérték 
négyzetével arányos:

N 2n(t) ~  I A 2n(f) I2 ~  I Q I2 e~ yst +  I V2n |2 ̂  +

+  2 e~5(ys+yi)( | g 11 r]2üt | cos (A mt -f- 0 fi 0„). (16)
I tt  és 0 rj p ill. r)2n komplex számok fázisa, Am = 
mL—ms > 0 .

(16) összefüggés vizsgálatából kitűnik, hogy a 
nyaláb igen távoli pontján két oknál fogva ész
lelhető 2tc végállapot:

a) regenerátor került a nyaláb útjába: q =f= 0 ;
b) a CP-szimmetria megsérül: rj2„ =j= 0 . 
Regenerátor nélkül észlelt 2n bomlás tehát

egyértelműen mutat rá ez utóbbira. J. W. Cronin 
és munkatársai 1964 nyarán így fedezték fel a 
jelenséget, a n+ n~ végállapotnak a nyaláb távoli 
pontján történő megfigyelése útján. Eredményül 
az

\r)+-1 =  (1,95 ±  0,3) -10- 3 (17)
viszonylag kicsiny szám adódott [2 ]. (rj indexe
ként n+ n~ helyett az egyszerűség kedvéért csak 
(-|---- )-t írtunk.)

Az r) + _ komplex szám fázisának megmérésénél 
már fel kellett használni a regenerátort, mint azt 
(16) összefüggés mutatja. A mérés célja a harmadik 
tagban szereplő oszcilláló tényező leválasztása 
volt. Az egyik legújabb keletű mérés eredményét 
((16) görbe kísérletileg talált lefutását néhány 
különböző sűrűségű regenerátor esetén) az 1 . 
ábrán mutatjuk be. A görbékből leszármaztat
ható Am és 0  + _ 0 j értéke [3]:

A m =  (0,555 ±  0 ,0 2 0 ) • 1 0 10 sec“ 1

0 + - -  0 e =  (92,0 ±  5,5).°
Természetesen ahhoz, hogy ez utóbbi adatból a ke
resett 0 + _ fázist megkaphassuk, szükséges ismerni 
0 g-t, vagy ami ezzel egyenértékű, Af-1 . Vékony 
regenerátor esetén x kicsi, ilyenkor tehát (v.ö.(ll)

e ~ - Z = Í T - - ! * i j f ,  (19)
2  m

ahonnan
=  arg(— iAf).  (2 0 )

Ha regenerátor tiszta protont (hidrogént) tar
talmaz, Af az izotóp invariancia révén kapcsolatba 
hozható a töltött K  mezonok nukleokon történő 
előre szórási amplitúdójával. Amennyiben a rege
nerátor atommagokból áll, a töltött K  mezonok
nak az egyedi nukleonokra vonatkozó szórási 
amplitúdóját még összegezni kell az atommagokra 
nézve külön [3]. A 10 GeV alatti regenerációs 
kísérletekben így vált ismertté 0 g, és ezáltal 
0  * _ is [3, 4]:

0+_ =  (49,3 ±  6 ,8 )°. (21)
4. Pomerancsuk-tétel, Regge-modell, rezonancia ke
resés

Nagyobb energiákon a regenerációs kísérletek 
ben a fizikai feladat az ellenkezőjére fordul. A 
CP-szimmetria megsérülésének szerencsés követ
kezményeként lehetővé válik a komplex q és 
így Af közvetlen meghatározása. CP-szimmetria 
esetén úi. nem lépne fel (16) kifejezésben a har
madik, ún. „interferencia” tag, s nem állna mó
dunkban g fázisának megmérése. Tulajdonképpen 
az interferencia kísérletekben mindig csak a 
@v 0 e fázisszög határozható meg. Tapasztalati 
tény viszont, hogy a CP-szimmetria megsérülésé
nek mótéke, tehát r\2lz is, független a kaonnyaláb 
energiájától, így 0 _ ismertnek tekinthető a már 
ismertetett alacsony energiás mérésekből.

Mire lehet következtetni Af értékéből?
Mindenekelőtt az optikai tétel segítségével a 

kaon-nukleon teljes hatáskeresztmetszetek aszimp
totikus viselkedésére. Pomerancsuk még 1957-ben 
elméleti megfontolások útján arra a következtetés
re jutott, hogy ~  1010 eV laboratóriumi energia 
mellett az elemi részek ütközési teljes hatáske
resztmetszete állandó értékhez tart [5]*. Ezt fel
használva azt is megmutatta, hogy a szóbanforgó 
ún. aszimptotikus energiatartományban adott 
N  nukleonra (vagy ezek tetszőleges kötött álla
potára) vonatkozó OpjJ ill. er VJ teljes hatáskereszt
metszetek egyenlők egymással, ahol P tetszőleges 
erősen kölcsönható részecske (hadron), P  pedig 
P antirészecske párja.

A Pomerancsuk-tételt konkrétebb formába 
öltöztetik az erős kölcsönhatásokat az aszimpto-

* Amennyiben elhanyagoljuk az erős kölcsönhatás 
mellett az elektromágneses kölcsönhatásokat. Ez az 
elhanyagolás nagyságrendileg e- In pfm hibához vezet, 
ami ~  50 GeV mellett ~  3 %. (e az elektron töltése .)
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tikus energia tartományban viszonylag jól leíró 
modellek, többek között az ún. Réggé pólus mo
dell ( 1. pl. [6 ]). Ez utóbbi szerint Ao = \a ^ ~  oA l̂ 
energiafüggését a

Aa ^ p ^ 0)-1

függvény írja le, ahol a(0 ) a kísérleti adatokból 
meghatározandó paraméter.** A kísérletek tanú
sága szerint a(0 ) =  1/ 2 a 6  —18 GeV energiatarto
mányban P — K ~ , P — K  és N  — p esetén [7] 
(1. 2 . ábra), másszóval

at o t
K-p

r t o t  
r K + P  '

1

Yv
0 ha p----- > oo.

Egy hasonló összefüggés a semleges kaon hidro
génen történő regenerációja esetén a következő 
kapcsolatra vezet:

Reg ~  Yp . (2 2 )
g energiafüggése útján ily módon ellenőrizhető 
a Pomerancsuk-tétel vagy konkrétebben a Réggé 
pólus modell. (2 2 ) összefüggésből azt is leolvashat
juk, hogy a regeneráció fokozódik az energia 
növelésével, tehát g megmérésére célszerű minél 
nagyobb energiákat választani.

1. ábra (16) görbe (folytonos vonal) illesztése a kísérleti 
adatokhoz [3], A szaggatott vonal Q — 0 feltételezéshez 
tartozó illesztésnek felel meg. A különböző görbék kü
lönböző sűrűségű regenerátorokhoz tartoznak, amelyek 
relatív sűrűsége (felülről lefelé): 1 : 0,521 : 0,254 : 0,103 :

0,055

** a(0) fizikai jelentéssel is rendelkezik, de erre itt 
most nem térhetünk ki.

A Pomerancsuk-tétel, ill. Réggé pólus modell 
ellenőrzésén kívül a regenerációs paraméter energia
függésének meghatározása felhasználható ún. rezo
nanciák felkutatására is. Két ütköző részecske 
szórási amplitúdója rezonanciára emlékeztető 
módon hirtelen magasra nő, amennyiben létezik a 
természetben valamilyen, az ütköző részecskék 
együttes kvantumszámainak megfelelő kvantum
számú és az adott tömegközépponti energiának 
megfelelő tömegű, rövidélettartamú elemi részecs
ke, ún. „rezonancia” . Az ütközési energiát nö
velve tehát egyre magasabb tömegű rezonanciák 
fedezhetők fel, feltéve természetesen, ha ilyenek 
léteznek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az energia 
növelésével a rezonanciák száma az ilyen, ún. 
rezonancia formáló kísérletekben egyre csökken. 
Ebből a tényből azonban nem lehet egyértelműen 
arra következtetni, hogy magasabb tömeggel 
kevesebb rezonancia rendelkezik. Az energia növe
lésével ui. megnő egyúttal a nemrezonáns háttér is.

Mint már említettük, K°p vagy K°n ütközések
ben nem várható rezonancia az eredő 8  =  1, B — 1 

kvantumszámok miatt, ellentétben a K°p ill. 
R°n esettel. Ennélfogva a K°p és K°n esetekben 
kizárólag a nemrezonáns háttér jelentkezik. Ha 
feltesszük, hogy ez a háttér hasonló ahhoz, ami az 
R° N  ütközésekben lép fel, akkor várható, hogy a 
regenerációs kísérletekben meghatározott Af

mb
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2. ábra <j(K -  n)—tr(K+ n) és ct(K -  p)—ct(K + p) 
teljes hatáskeresztmetszetekre vonatkozó kísérleti ada
tok a 6 -T- 60 GeV energia tartományban. Az egyenes 
az 1 ll[p törvénynek megfelelő illesztés eredménye a 20 
GeV-nél alacsonyabb energia tartományban. Megfigyel

hető az eltérés >  20 GeV esetén
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mennyiség, a részecske-antirészecske amplitúdók 
különbsége a K°N rendszer rezonanciára vonat
kozóan igen kevés hátteret fog tartalmazni.

Mit mondanak egyelőre a kísérletek ?

A Szerpuchovban felépült 70 GeV-es proton
gyorsító üzembe helyezése óta lehetőség nyílt 
a Pomerancsuk-tétel és a Réggé pólus modell 
kísérleti ellenőrzésére. A felgyorsított nagyinten-

3. ábra Negatív és pozitív részecskék teljes hatás- 
keresztmetszete protonon és neutronon. Körökkel je
löltük a szerpuchovi, háromszögekkel a korábbi mérések 
eredményeit. A felső és alsó ábrán a sötét alakzatok a 
proton, a világosak a neutron ütközésekre vonatkoznak.

zítású protonnyalábot anyagba ütköztetve a 
különböző töltésű és tömegű elemi részecskék 
egész sokaságát lehet előállítani. Ezután követ
kezik ezek szeparálása töltés és tömeg szerint. 
Legkönnyebb a negatív és semleges részecskék 
leválasztása; jelenleg is még csak ezek a részecske 
nyalábok állnak rendelkezésre.

A negatív részecskék, azaz az p, és K~ 
teljes hatáskeresztmetszetének kimérése protonon, 
illetve neutronon már befejeződött. Az eredménye
ket a 3. ábrán látjuk [8 ], ahol egyben feltüntet
tük az alacsonyabb energián elvégzett korábbi 
mérések eredményeit. Az átfedési tartományban 
megfigyelhető a régi és új mérések megegyezése. 
A folytonos vonal a Réggé pólus modell által meg
adott energiafüggés.

Általánosan megállapítható, hogy amíg ~  25 
GeV-ig a Réggé pólus modellel megfelelő egyezést 
lehetett kapni, 30 GeV felett ez az egyezés minden 
esetben elromlik. Sőt a ti p és n~n valamint a 
K~p  és K~n  teljes hatáskeresztmetszetek emelkedő 
tendenciát mutatnak.

Ez utóbbi elég meglepő tény nemcsak a Réggé 
pólus modellel, de Pomerancsuk fentemlített 
elméletével is ellentmondásban látszik lenni, már 
ami azt a megállapítást illeti, hogy a hatáskereszt
metszetek ~  1 0 10 eV energia körül állandó, 
aszimptotikus értékhez tartanak.

Minthogy a Pomerancsuk tétel második része, 
nevezetesen a 0 p$ és egyenlőségének kimon
dása az első megállapításból következik, nem 
meglepő, hogy itt még jelentősebb eltérést tapasz
talunk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
közvetlenül mért cr̂ +p, ill. (T^, cr̂ Á, hatáske
resztmetszetekkel nem rendelkezünk, hiszen mint 
mondottuk, pozitív részecskenyaláb nem áll még 
rendelkezésre Szerpuchovban. A K + teljes hatás
keresztmetszetek értékei extrapolációval nyerhe
tők a 2 0  GeV körüli tartományból, ahol azok már 
közel állandónak tekinthetők (1. 3. ábra). Ami a 
n + hatáskeresztmetszeteket illeti, azt a n~d 
ütközésből kiszámított n~n hatáskeresztmetszetek
kel azonosítják, felhasználva az izotóp invarian
ciát.

A felsorolt kísérleti tények miatt különleges 
fontosságot nyer a 20—50 GeV tartományban 
elvégzendő K° regenerációs kísérlet. Ez nemcsak 
egyszerűen független ellenőrzése lehet a Pome- 
rancsuk-tételnek és a Réggé pólus modellnek, 
hanem minden eddiginél pontosabb választ kap
hatunk Aa zérushoz tartását illetően. Éspedig 
egyrészt azért, mert a kaonnyaláb nemcsak K°-1 , 
hanem K°-t is tartalmaz, ellentétben az eddigi 
kísérletekkel, ahol az antirészecske hatáskereszt
metszet csak kerülő úton volt megállapítható. 
Másrészt a regenerációs kísérletekben közvetlenül 
a hatáskeresztmetszetek különbségét mérjük a 
töltött részecskék esetével szemben, ahol minden
képpen két független mérés eredményeként adó
dik Aa, s ennélfogva hibája kétszer akkora.

Nem véletlen, hogy a közeli hónapokban kísér
let indul Szerpuchovban a semleges kaonok rege-
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narációjának vizsgálatára. A kísérlet elsődleges 
célja a K°p ill. K°p rugalmas kölcsönhatás ampli
túdójának viselkedését megfigyelni az aszimpto
tikus energia tartományban, folyékony hidrogén 
regenerátor segítségével. A kísérlet részleteinek 
bemutatása azonban már meghaladná jelen is
mertetés kereteit. E sorok írója azonban reméli, 
hogy a közeli jövőben már kísérleti eredményekről 
is beszámolhat a Fizikai Szemle hasábjain.
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

KÍSÉRLETSOROZAT AZ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES Csekő Árpád
MENNYISÉGEK MEGISMERTETÉSÉHEZ I ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

1. Coulomb-törvény. Az elektromos töltés (Q)

Az egymással összedörzsölt ellentétes töltésűvé váló tes
tek vonzása, az egyneműek taszítása, vezetők érintéssel 
való elektromossá tétele, a töltés adagolhatóságának 
kvalitatív kísérletei után az elméletileg beláttatott 
Coulomb-törvény tapasztalásához az 1. ábra szerinti

-F

1. ábra. A Coulomb-törvény igazolása
mérleggel egyszerűen nyújthatunk adatokat [2 — 61]. 
Ezzel az egyszerű mérleggel gyorsan elvégezhető bemuta
tások inkább csak az emlékezés elősegítését szolgál
ják [4—10]. Ha a kísérleti eredmények szempontjából 
csak egy kicsit is igényesek vagyunk, torziós mérleggel 
[1 — 2] kell dolgoznunk, ami persze jelentős előkészületet 
és kísérletezési időt kíván.

4 din 
_ L  Q)1Fr

lem
Q )irr

4 din

2. ábra. A frankiin egység értelmezése

Tanításunknak a valóságra építése szükségszerű, de 
annak mértéke az iskola felszereltségétől és sok más té
nyezőtől függ. A következőkben egyszerű viszonyokhoz 
szabott, sok esetben csupán 10 —15%-os pontosságú, 
demonstrációs jellegű és legtöbbször igazoló mérések 
szerepelnek.

A távolság négyzetével való fordított arányosság iga
zolása után a két töltés nagyságától való függés igazolása 
úgy történik, hogy az állandó sebességgel forgatott elek- 
tromozógéphez érintett golyót ugyanolyan méretű töltet
len golyóhoz érintjük és feleződést tételezünk fel. így  
Q, Q/2, Q/4, . . . töltések állíthatók elő.

Az arányossági tényező 1-nek választásával megalkot
juk a töltés elektrosztatikai CGS egységét a frankiint:
2. ábra. Ha a 0,75 cm sugarú golyókat az elektromozógép- 
hez érintjük, akkor az L. ábra szerinti mérlegen r =  3 cm 
esetén 120 din erőt mérünk, tehát

3 • fl2Ö 33 El

töltés van egy-egy golyón. Ha ugyanekkora töltésű golyók 
4 cm, illetőleg 8 cm távolságban vannak, akkor az előre 
kiszámított 70 din, illetőleg 17 din értékek mérőkarra 
helyezésekor észleltethető az egyensúly.

2. Az elektromos térerősség (E)
A Qt =  33 Fr töltéstől 3, 4, 8 cm-nyire függőlegesen 

felfelé és lefelé elhelyezett második és a mi esetünkben 
ugyancsak 33 Fr töltést vizsgáló töltésnek kinevezve azt 
találjuk, hogy ennek a Q2 — 33 Fr töltésnek minden töl
tésegységére

specifikus erőhatást mérünk. Ezek az E-értékek 

3, 4, 8 cm távolságban: 3,6, 2, 0,2 fdin/cm.

1. fénykép. Egyszerű Thomson-mérleg a Coulomb-kölcsön- 
hatás vizsgálatára
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3. ábra. Az E  térerősség Thomson- és torziós mérleggel 
mérhető értékei

Ezt az E-vektort elektromos térerősségvektornak nevezzük. 
A <2i töltéstől alkalmas mérőeszközzel ugyanekkora 
távolságokban ugyanezen értékeket nyernénk. Torziós
mérleggel a vízszintes irányokban kimérhető térerősség
értékek nagyobb távolságig, jóval pontosabban határoz
hatók meg [ 1 — 3 ]. A 3. ábra a nyert kísérleti eredményeket 
mutatja. Könnyű feltételezni, hogy egy pontszerű Q, 
töltéstől bármelyik irányokban is ugyanilyen az E elekt
romos térerősségértékek eloszlása. Ha viszont valahol 
ilyen eloszlásban találnék az elektromos E térerősség
vektor értékeit, joggal mondhatnánk, hogy azt Qx =  33 Fr 
pontszerű töltés létesítette. Kísérleteink azt mutatják, 
hogy bármely pontszerű töltés környezetének pontjait 
jellemezhetjük egy kísérletileg mérhető E(r) értékkel.

3. Elektromos fluxus (0e), elektromos fluxus-sűrűség (D), 
influenciakonstans (e0).

A kísérletileg talált

p  Qi'QtF ~  - p ~
Coulomb-törvényt PoAí-eljárása [5 — 30] szerint

F Q i
Q2 in  r2

alakban írva két térvektor arányosságának tekinthet
jük: E -  D. A Qx és Q2 között valóságban észlelt, de 
ősidők óta értelmezetten távolhatást Faraday hipotézisé
vel és gondolatmenete alapján a következőképpen pró
báljuk megérteni. A Qx pontszerű töltés erőhatását nem 
annak központjában képzeljük el, hanem azt tételezzük 
fel, hogy belőle erőfolyam áramlik ki, tehát a környe
zete válik erőhatóvá. A Qx pontszerű töltéshez elméleti
leg hozzárendelünk 4 n r z gömbfelületeken egyenlőnek 
feltételezett erőhatóképessóget, tehát az egész környezeté
ben 0 e elektromos erőfluxust. A pontszerű Qx töltés kör
nyezetét tehát

i n  r2 i n  r2
elektromos fluxus-sűrűséggel jellemezzük. (Nevezik ezt az 
elektromos térvektort még dielektromos eltolás vektorá
nak, illetőleg elektromos megosztás vektorának is.) Nem a 
Qx töltést, hanem a hozzárendelt 0 e elektromos erőteret 
gondoljuk erőkifej tőnek, amelyet a D (r) fluxussűrűsóg- 
órtékekkel jellemzőnk. Ezen D-vektorértókek hatásvona
lát úgy kapjuk meg, hogy az egyenlő fluxussűrűségű 
felületeknek a keresett pontban meghúzzuk a normálisát. 
Iránya pedig a pozitív töltéstől kifelé mutató irány.

Az előző gondolatmenet nyilvánvalóvá teszi azt, hogy 
ennek a D-vektornak közvetlen méréséről szó sem lehet. 
Ugyancsak nem mérhető közvetlenül a D-vektor 0 e 
fluxusa sem.

Viszont ismert geometriájú Qlt> Ql2, Qxi, . . . pontszerű 
töltéseknek összegeződő fluxusát megszerkeszthetjük, 
tehát az előbb adott gondolatmenetünk általánosítható. 
Általános alakban ezt fejezi ki az elektrosztatika Qauss-

4. ábra. Az elektrosztatikus Gauss-törvény megértése

tétele: Valamely zárt A  felület Zl A felületelemén átha
toló D fluxussűrűség D„ normális összetevőjének és a zl A 
felületelemnek szorzata, összegezve az egész A  felületre, 
megadja a teljes fluxusát a felület által bezárt töltések
nek. Lásd 4. ábrát. Ez a 0 e elektromos fluxus a fenti meg
állapodásunk szerint egyenlő a felületen belül levő elekt
romos töltések összegével [6 —203].

2 a D„ • zl A =  Ek Qlk.
Ennek megfelelően kell gondolkodnunk akkor is, ami

kor a Q,k töltéseket nem vákuum veszi körül, hanem mik- 
rotöltéseket tartalmazó közeg. Általában ezeknek a 
mikrotöltéseknek a nagysága és eloszlási geometriája is
meretlen, tehát ilyen esetben a D meghatározására más 
utat kell választanunk.

F . Qi
Q., in  r2

arányosságunk baloldala mérési eredmény. Ámint az 
előzőekben láttuk

elektromos térerősségvektorral bármely teret fel tudunk 
térképezni, tekintet nélkül arra, hogy azt pontszerű, vagy 
nem pontszerű töltés létesítette. Az arányosság jobbolda
lára nézve megállapodtunk a szóbanforgó erőtér D 
fluxussűrűséggel való jellemzésében. Még egy megálla
podásra van szükség. Á pontszerű Qx és Q2 töltések köl
csönhatásában észrevett hasonlóság alapján egyszerűen 
háromféle mértékegység-rendszernek vethetjük meg az 
alapját.

Q, r2

egyenlőség alapulvételével szokásos az elektrosztatikai 
CGS-rendszer létesítése és ezzel a franklin-egység definiá
lása. Kevésbé szokásos az

F Qx
Q2 in  r*

egyenlőséggel a racionalizált elektrosztatikai CGS-rend- 
szer létesítése. A törvényes MKSA egységrendszerünkhöz 
jutunk akkor, ha a hasonlóságunk arányossági együtt
hatóját l/e0-nak választjuk. így  az egyenlőség

F 1 Q r
Q 2 £o 4« r2 '

A Coulomb-törvény pedig
F i Qx • Q,

e0 in  r2

Az en értelmezését csak később tudjuk megadni. Értéke 
a következőképpen számítandó ki:

1 Vse0 = ----— ahol u„ =  in  ■ 10~7 - —  és c =  2,9979'108 m/s.
p 0 c 2 A m

Általában az
1 As 

f 0 “  36 • n 109 V ^
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közelítő értékkel szoktunk számolni. Az e 0  neve: elektro
mos tórkonstans, szabványosan: a vákuum permittivitása.

Egymástól 4 cm-nyire levő pontszerű Qt =  Q2 =  33 Fr 
töltések egymásra gyakorolt Coulomb-erőhatása MKSA- 
rendszerben:

_  _ j _  Q rQ z _  36,1103 V’m (33.3-1 IQ-9)2 A 2s2 
én e0 r2 4tt. As (0,04)2m2

F  = 6 8 ,1 -1 0 -SAT

F  68 1 • 10~5 N  VE  =  ~ * =  ,7* ,, . =  6,19 • 101 —Q2 11 • 10-9 As m

D =  £0 E =  6,19 • 104 —- 1

m 36ji 109 AmAs = 6 ,4 7 -1 0 -7^ |

D -- Qi
4jt r2

1 1 -10-9 As 
4n ■ 0,042 m2 5,47 • 10-7As

5. ábra. A Coulomb-erő mérése olajban levő golyók között

ugyancsak Q2 =  -f- 33 Fr töltést valamiféle külső munka
végzőrendszer 3 cm távolságra beviszi, akkor az elektro
mos taszító Coulomb-erő ellen 1 cm úton A W munkát kell 
végeznie:

AW =  £ F - A l  =  Q2-Z E  ■ A1 .
Ez a munka apró útszakaszocskákon végzett munkaele
mek összegeként számítható, mivel a E térerősség 2 /d in / 
cm-ről a A W =  1 cm úton 3,6 /din/cm-re növekszik. A 
külső munkavégzőrendszernek ez a, A IF munkája a 
lehetséges súrlódási veszteségektől eltekintve a Q2 töltés 
A W  potenciális energia-növekedésévé válik. A specifikus 
potenciális energia-növekedés, vagyis a potenciálkü
lönbség:

A U  =  ~  =  Z E - A 1 .

Az összegzést Qt pontszerű töltés erőterében az erő-, ille
tőleg az elektromos térerősség geometriai közepelésével 
végezhetjük.

A U  = 33 /din
cm 1 cm =  2,7 /din .

Ez viszont valóban egyenlő a két. hely potenciáljának 
különbségével

u3— u t = -Qi----- = n El  _
3 cm 4 cm cm 4 cm 2,7 /din .

Ugyancsak számíthatjuk a térerősségek geometriai köze
pelésével:

Az 5. ábra szex'int parafinolajba merülő golyók között 
feleakkora erőt mérünk. Az ilyen mérésekből dielektri
kumok et anyagi állandójára következtethetünk, ami a 
parafinolaj esetében Er =  2. Általánosítva a Coulomb- 
törvény anyagi közegekben:

r  1 Q i -Q t
er e0 4n r2

Az er szabványos elnevezése: a relatív permittivitás.

4. Az elektromos potenciál (U)
Az elektromos jelenségeknek a térvektorokkal való le

írása helyett egyszerűbb módszert dolgoztak ki. Az elekt
romos tér jellemzését ugyanis nemcsak a töltésegységre 
ható specifikus erővel végezhetjük, hanem a töltésegy
ségnek a kérdéses helyen meglevő specifikus potenciális 
energiájával, a potenciállal (U) is:

rrj, V As TT [107erg 1 . ,
[ í 7 ]  “  Ä T  =  V  =  3 Ä C H F V  -  3 0 0  e l - S Z t a t - p 0 t - 6 g y s é g -

A U  =  VE, 3,6 ■ 2 1 cm =  2,7 ]fd\n

7. ábra. Ponttöltés környezetében levő pontok potenciálja

Ha MKSA-rendszerben számolunk, jobban látjuk a 
mennyiségek kapcsolatát. Lásd 7. ábrát. rA és a pont
szerű Q l töltéshez közelebbi r B távolságokra nézve a geo
metriai középpel számított átlagerő

_U_— Qi—Qi szorozva az ( f i  — úttal j 
e0 4 ti r A - r B ^ .... *  1

Az elektrosztatikai CGS potenciálegység másképpen:

W
_Q

cm din = /din

Pontszerű töltés terére nézve számításokat tudunk 
végezni. Amikor a Qt =  +  33 Fr töltéstől 4 cm-nyire levő

6. ábra. Ponttöltós ekvipotenciális felületeinek értelmezése

megadja a külső rendszer által végzett munkát, ami pedig 
ha teljes egészében elektromos potenciális energiává lesz, 
akkor növekedése:

AW  = jl Qi ■ Q2
4 tte„ r A - r B (U4 — rß) =

47tE0 {rB rA ) '

Az. ebből adódó AW
Q.

Qi
4tie0 rB

Qi
4nea rA

specifikus potenciális energiakülönbséget, vagyis két 
potenciálnak a különbségét egyszerűbb megjegyezni, ha 
az egyiket 0-nak választjuk. Valamely A -pontbeli poten
ciált kétféleképpen szokás zérusnak tekinteni. Vagy úgy, 
hogy az rA távolságot végtelennek választjuk, így a Qt
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töltésnek ebben az r A végtelenben levő pontban zérus lesz 
a potenciálja. De ugyancsak zérus lesz Q, töltés potenciál
ja, ha a Qt töltés nagyon nagy vezető testen, például a 
Földünkön oszlik el. A Földünk potenciálját is zérusnak 
szoktuk tekinteni. A Q, =  33 Fr pontszerű töltés környe
zetének tetszőleges r-távolságú pontjában tehát a poten
ciál:

Ha tehát: Q1 = As rA =  0,04 m rB =  0,03 m

U g - V A = 47t£0 rB
Q i

4ne0 rA =  3300 V — 2480 V =  820 V.

Ez egyezik az elektrosztatikus CGS egységekben végzett 
számolás eredményével:

A U  =  2,1 »'din • 300 =  820 V.

5. Az elektromos potenciál és az elektromos térerősség 
kapcsolata

A ATJ =  Z E ■ A 1 =  U g — U^ potenciálkülönbséget’ 
valamint a megállapodásszerű zérus potenciálú helytől 
számított potenciálértéket egyaránt feszültségnek hívjuk.

A pontszerű Q, töltés erőterében külső munkavégző
rendszer által mozgatott töltósegység specifikus

AU =  Z E -A  1

milyen alakú fémtestnek felületén azonos a potenciál éH 
ugyancsak van kapacitása. Mivel a golyó kapacitását 
sugarával vesszük egyenlőnek, más fémtestek esetében 
úgy járhatunk el, hogy keresünk olyan golyót, amelyiken 
ugyanakkora töltés ugyanazon potenciált létesíti és azt 
az értéket nevezzük a fémtest kapacitásának. A golyó 
esetében U =  Q/r, más fémtest esetében U -  Q/G képlet 
ad felvilágosítást. Ennek a negyedik elektrosztatikus 
mennyiségnek, a kapacitásnak elektrosztatikai CGS egy
sége:

, m  L0I F r cm  /d inLG] = -----=  ■ = ----- —=— =  cm
[U] /d in  /din

M KSA  — egysége : farad =  F  =

3.109 Fr 
1/300- /din

9.10" cm .

8. ábra. Töltött konduktorok kapacitásának mérése

energianövekedését eredményező munka éppen ellentéte
sen egyenlő azzal, amikor az elektromos tér mozgatja 
vissza a kiindulási pontba a töltésegységet. Ezt bármely 
elektrosztatikus térre az eloktrosztati ka II. törvénye így 
fejezi ki: az elektrosztatikai térben egy zárt körre a fe
szültség, vagyis a kör feszültség zérus:

V E - 4 1  =  0.
zárt körre

Legalább 2 db szigetelőnyélen levő, azonos méretű 
nagy golyó, valamint próbagolyók birtokában elektro- 
méterünket és galvanométerünket demonstrációs célokra 
a 8. ábra szerint skálázhatjuk. Az egyik nagy golyót a 
megosztógép sarkaihoz érintve, azon az előbbiekben meg
határozott 13 000 V feszültséget létesítünk, tehát rajta

Q =  G-U =  12,5 cm ‘;^ W> /d in  =  540 Fr 
•>00

Apontszerű töltés erőterében számolással győződhetünk 
meg arról, hogy a távolság-egységre eső potenciálkülönb
ség a növekvő r távolsággal csökken és a vizsgált szakasz
hoz tartozó átlagtérerősség-értéket szolgáltatja. Általáno
san is igaz:

A méterenkénti feszültsógesés V-okban megadja a vizs
gált helyen a térerősség átlagértékét.

6. Az elektromos kapacitás (C).

Eddigi kísérleteinkben a 33 Fr töltést pontszerűnek 
tekintettük, noha azt 0,75 cm sugarú golyón tároltuk. 
A gömbszimmetrikus erővonalkép mutatja, hogy nem 
követtünk el hibát, mert a 0,75 cm sugarú gömbfelület a 
gömb középpontjában képzelt pontszerű töltésnek ekvi- 
potenciális felülete. Ennél a felületnél nagyobb ekvipoten- 
ciális felületekre nézve teljesen azonos az, hogy a töltést a 
gömb középpontjában, illetőleg a belső ekvipoteneiális 
felületen eloszolva gondol juk. A golyó felületén a poten
ciál :

U =  —  =  ™ Fr =  44 /din =  300.44 V ^  13 000 V . r 0,15 cm

Ugyanezen értékhez jutunk persze akkor is, ha M KSA - 
rendszerbeli egységekkel számolunk; mégpedig:

=  r =  0,0075 m 1 / = - ^ — .3.109 4ne0r

Ugyanekkora töltés nagyobb sugarú golyón kisebb 
potenciált, kisebb feszültséget hoz létre, éppen ezért rajta 
nagyobb mennyiségű töltést tárolhatunk, mivel nagyobb a 
befogadóképessége, idegen szóval kapacitása (C). Bár

töltést tárolunk. Ha ekkora töltésből annak tizenötöd- 
részét 2 — 3-szor kivesszük, azt a demonstrációs méréseink 
pontossága mellett még változatlannak tekinthetjük. 
A 0,75 cm sugarú próbagolyó körülbelül ekkora töltést 
vesz fel, amikor a nagy gömb érintésekor annak 13 000 V 
feszültségére feltöltődik. Ha egy ilyen próbagolyónyi 
töltést a Braun-elektrométerre visszük, akkor annak mu
tatója kitér. Ha az így feltöltött elektrométert a Kipp- 
galvanométeren keresztül földeljük, akkor az kiütést 
mutat. Lásd a címlap-képet. Meggyőződhetünk róla, hogy 
2 — 3 ilyen töltés, illetőleg kisütés, ugyanakkora kitérése
ket létesít, ületőleg ugyanakkora kiütést ad. Az elektro- 
méter próbagolyóval való töltésekor arra ügyeljünk, hogy 
a lemez középpontját érintsük, de még jobb az, ha a le
mez alját, illetőleg valami homorú felületet érint a próba
golyó. A galvanométerrel viszont arról győződhetünk meg, 
hogy a próbagolyóról átment-e annak teljes töltése az elek- 
tromóterre. A galvanométer kiütésének ugyanis ugyanak
korának kell lenni abban az esetben is, ha a próbagolyó
nyi töltést közvetlenül a galvanométerre visszük.

A műszerek kalibrációs görbéit úgy vesszük fel, hogy 
bejelöljük, illetőleg leolvassuk a megosztógéphez érintett 
nagy gömbről próbagolyóval levett töltés által létesített 
kitérést az elektrométeren, illetőleg kiütést a galvanométe
ren. Ezután megismételjük ezt a bejelölést, illetőleg ki
ütés leolvasását úgy, hogy a nagy gömb töltését megfelez
tük, illetőleg negyedeltük. A felezést úgy végezzük, hogy 
a nagy gömböt a megosztógéphez érintjük, azután ehhez 
a gömbhöz hozzáérintünk egy hasonló nagyságú, de 
előzőleg földelt gömböt.

Azonnal észrevesszük, hogy a galvanométeren átha
ladó 32, 16, 8 Fr töltések kereken 4, 2, 1 osztályrész ki
ütést mutatnak. (Lásd 49. ábrát.)

Az elektrométeren bejelölt, majd a kalibrációs görbe 
alapján koiTigált 1, 1/2, 1/4, 0 bejelölések helyett akkor 
tudunk voltskálát tenni, ha meghatározzuk az elektro- 
méter saját kapacitását. Keressünk olyan méretű, szige-
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telőnyélen levő golyót, amellyel a valamelyik kerek érték
re feltöltött elektrométer megérintve éppen fele feszült
séget mutat. A Braun-elektrométereknél ez 8 cm sugarú 
golyóval következik be, tehát ennyi a saját befogadó- 
képességük is. Az 1-es feszültségértéket 32 Fr töltés léte- 

32 Frsítette, tehát -------- 300 «=< 1200 V-ot írunk hozzá.8 cm
Megfelelő feszültségforrással könnyű ellenőrizni, hogy 

az elektrosztatikai fogalmak fokozatos kiépítésével nyert 
skálánk jó-e. (Az elektronikus feszültségforrások elektro-

3. fénykép. Elektrométer és galvanométer skálájának 
ellenőrzése nagyfeszültségforrással és golyókkal

sztatikái alkalmazásakor a pontosságnak a simítatlanság 
szab határt.) Az elektrosztatikai kísérletek végzésében még 
a következőkre tanácsos ügyelni.

Könnyű volt belátni, hogy az egyenlő méretű töltött 
golyókon összeérintés után számtani közepeléssel kap
hatjuk egyik-egyik golyón levő töltést. Ugyancsak ért
hető az, hogy a nagy golyón levő feszültséget veszi fel 
az a próbagolyó, amelyiknek sugara a mérési pontosság
nak megfelelő kicsinységű a nagy golyóhoz képest. E két 
határeset közötti, tehát különböző sugarú töltött golyók 
összeérintésére biztosan csak azt állíthatjuk, hogy az 
érintkezés alatt a közössé vált vezetőfelületen azonos 
feszültség alakul ki. Hogy a szétválasztáskor bekövet
kezik-e töltésmozgás, az bizonyára függvénye az érint
kező görbületeknek. Kísérletileg győződhetünk meg 
ugyanis arról, hogy a próbagolyóra csúcsos fémtest csú
csának érintésekor több töltés kerül, mintha annak nem 
csúcsos részét érintjük. Homorulatos felületéhez, vagy 
éppen a belsejéhez érintett próbagolyó igen kicsiny, 
illetőleg semmi töltést nyer az érintés során. Ezek tudatá
ban kell tehát az előző bekezdésben írt és az elektrométer 
saját kapacitására vonatkozó mérést végezni. Az érintés 
és a szétválasztás tehát ne a 96 ábra szerint történjék.

Még inkább meggondolandó az elektrométernek a 
próbagolyó sorozatos feltöltésével és összegződést célzó 
érintésével, tehát az ún. kanalazással való skálázása. Ha 
az elektrométer el van látva Faraday-pohárral, akkor a 
próbagolyó teljes töltése rákerül az elektrométerre, tehát 
egyszerű a számolás. Ha nincs ilyen homorú felületi része 
az elektrométernek, akkor számításba veendő a próba- 
golyón visszamaradó töltésrész és mérlegelendő az, hogy 
mikor nem következik be a szétválasztáskor számításba- 
vehetetlen töltésmozgás. Ismeretlen kapacitású elektro- 
méter kanalazgatással való skálázását azzal kezdjük, 
hogy az Ut feszültségű telep mint feszültségforrás földe- 
letlen sarkát érintjük az ismert C„ kapacitású próba
golyóval. Az így nyert Ut • G„ töltés az elektrométer 
érintésekor részben megy át és U , feszültség lesz mind a G 
kapacitású elektrométeren, mind a próbagolyón. Ha a 
fémes érintkezésbe jutott felületek azonos görbületűek, 
akkor feltehetjük, hogy a szétválasztáskor nem lesz töl
téselmozdulás, tehát a töltés megmaradás

Ü f G ^ U r O + U t - O »

9. ábra. Braun-elektrométer saját kapacitásának mérése

egyenlege áll fenn. Az első kanalazás után az elektro
méterre kerülő töltés:

U<
UrG0

c ('
Cp )

G + C0J

feszültséget alakít ki. A második kanalazás után:

Ut V, • C,, ( ! Gp y  
G + C0f

adódik hozzá az (7,-hez. Az n kanalazás után a mértani 
sort alkotó feszültségek összegét

képlettel számíthatjuk ki. A kísérletek igazolják azt, 
amit e képletek mutatnak, ti. a kísérleti pontosság rendjé
be eső, tehát az elektrométer saját kapacitása tizede 
nagyságú próbagolyóval nincs szükség a feszültségérté
keknek előbbi komplikált módon való számítására, mert 
az

képlettel való egyszerű számítások is megadják a jó ered
ményt. Ha viszont alacsonyértékű a feszültségforrásunk, 
és ezért kénytelenek vagyunk az elektrométer kapacitá
sához képest nagy — annak 20 —30%-a — próbagolyó 
használatára, akkor szükséges, hogy a komplikált módon 
számítsunk. Ugyanúgy kell eljárnunk akkor is, ha az 
elektrométernek használható a skálája, de ismeretlen a 
befogadóképessége és

G = ~ G 0 illetőleg G = -C7<~  U Ca

képletek között kell választanunk.

7. Az elektromos megosztás. A kondenzátor fogalma és kapa
citásának megmérése (C)

Ha a 10. ábrán látható baloldali fémlemezt és a hozzá
kapcsolt elektrométert egy feszültségforrásról fokozato
san, tehát kanalazással töltjük fel, akkor a galvanométe
ren keresztül földelt jobboldali lemezről ugyanolyan elő
jelű töltések, ugyancsak szakaszos földbeáramlását 
mérhetjük meg.

Ha a kondenzátorlemezek egymáshoz közel vannak, 
akkor a galvanométer ugyanakkora kiütéseket mutat, 
mintha a próbagolyónyi töltéseket közvetlenül vittük 
volna a galvanométerre. A baloldali rendszerre vitt 
negatív töltés a megosztás jelensége révén, nyilván Cou- 
lomb-erőhatással, leköti a jobboldali lemezen levő pozitív
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10. ábra. A kondenzátor lemezéről megosztás következté
ben távozó töltés mérése

töltés egy részét és ugyanannyi negatív töltést a földbe 
taszít.

Ha a feltöltött kondenzátor lemezeit egymáshoz köze
lítjük, a galvanométer az ábrán látható előjelű töltött- 
ség esetében azt mutatja, hogy negatív töltés vándorol a

4. fénykép. Kondenzátorra vitt töltések és a kialakult 
feszültség mérése

tehát rr =  I dielektromos állandójú szigetelő van közöt
tük, akkor kapacitása:

G = 1__  As_
36ti 109 Vm

0 ,2 2ji m2 

0,01 m 111 pF  — 100 cm .

Ha erre a kondenzátorra 10 próbagolyónyi, tehát 
320 Fr töltést viszünk, akkor az előbbi szakaszban részle
tezett egyszerű feszültségszámítással 956 V, az

képlettel pedig 923 V értéket kapunk. A valóságos méré
sek szórása jóval nagyobb: 900 V és 1000 V közötti érté
kek mérhetők.

A kondenzátor befogadóképességének a dielektrikum
tól való függését a l l .  ábra szerint úgy vizsgáljuk, hogy a

11. ábra. Kondenzátor kapacitásénak mérése levegő és 
olaj dielektrikummal

kondenzátort először levegő-szigetelővel kellő feszült
ségre töltjük. (5 — 6 cm átmérőjű lemezekkel és 1 mm-es 
közzel a fenti műszerekhez megfelelő nagyságú kapacitás- 
értéket nyerünk.) Ha az így feltöltött kondenzátort le
öntjük paraffinolajjal, akkor az elektrométer feleakkora 
feszültséget mutat. Viszont ha mégannyi töltést kanala
zunk rá, mint amekkorát a levegőbeli feltöltéskor ad
tunk, akkor olaj-dielektrikummal is az első feszültséget 
kapjuk. Az er =  2 dielektromos állandójú paraffinolajos 
kísérletből általánosíthatunk és igazoltnak mondhatjuk 
az elméletileg lehozott képletet.

földbe,' viszont az elektrométer kisebb feszültséget mutat. 
Az elektrométerrel kapcsolt fémlemezen ugyanis kisebb 
feszültség alakul ki, ha a jobboldali lemezről megosztás 
révén mind több és több negatív töltés taszítódik a 
Földbe, viszont a visszamaradó pozitív töltés a baloldali 
lemez negatív töltésének mind nagyobb és nagyobb részét 
köti le. A baloldali lemezre még kell vinni negatív töltést, 
hogy ugyanakkora feszültség legyen rajta, mint a közelí
tés előtt volt. A negatív töltés pótlása után nyilván sűrűb
ben lesz rajta a töltés. Ezért nevezték el az ilyen szigetelő
vel elválasztott fémlemezpárt sűrítőnek, kondenzátornak.

Az e =  er e0 dielektromos állandójú szigetelővel elvá
lasztott, 1 távolságban levő A felületű egyik lemezre adott 
— Q és a megosztás révén a másik lemezen lekötött -+Q 
töltések között a búzadara-szemcsés kísérletek tanúsága 
szerint homogén elektromos tér alakul ki, tehát a fluxus
sűrűség:

8. A D-vektor közvetett mérése

A 12. ábra szerint kondenzátor lemezei között, illetőleg 
pontszerű töltés környezetében szétvett Maxwell-lapát- 
páron — Q2 és -\-Q., töltést választ szét az elektromos tér. 
A pontszerű töltésre nézve ez a következőképpen is fogal
mazható. A * Qx töltés a fémes érintkezésben levő lemez
párban a legmesszebbre taszítja a bennük levő -j Q, töl
tést és maga felé vonzza a —Q2 töltést. Ebből a töltésszét- 
válásból elsősorban a vizsgált hely E értékére, tehát a 
töltésegységre ható

F  - F  r

Q, ~Q2
elektromos térerősségvektor értékére kaphatunk ered
ményt. A kísérletileg meghatározott E értékből természe
tesen mind a helyhez tartozó D érték, mind pedig az U 
potenciál értéke kiszámítható. Persze eljárhatunk fordí-

A fegyverzetek között levő E  térerősség 1 erővonalon 

E  1 =  U

feszültséget ad. A síkkondenzátor befogadóképessége 
tehát

q  Q D • A e E  A eA
~ U E  l E l  1

A 10. ábra szerinti kísérletben használt l =  0,01 m tá
volságban levő 0,2 m sugarú körlapok között ha levegő, 12. ábra. Elektromos térerősségmérés Maxwell-lapátpárral
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5. fénykép. A homogén és centrális elektrosztatikus erőtér 
mérése Maxwell-lapátpárral

tott módon is. A pontszerű Q, töltés környezete minden 
pontjához elméletileg hozzárendeltük a

D = « . = _ %
4tt f l 4ti r2

6. fénykép. Lemezpárban megosztással szétválasztott töl
tések közötti vonzás demonstrációs mérése

Nem racionalizált elektrosztatikus CGS rendszerben, 
egyben az ún. Gauss-rendszerben gondolkozva a 113 Fr 
töltésű pontszerűnek tekintett golyótól 3 cm távolság
ban, tehát

E D = 33 Fr Vdin
3‘ ciü' =  ' ’ cm

elektromos fluxussűrűség-vektort. Ennek a D térjellem
zőnek és a kísérletileg bevezetett E  térjellemzőnek a 
pontszerű töltés környezete esetében, a ( 'oulomb-törvóny 
alapján talált arányosságát általánosítottuk és azt a

D =  e0E

összefüggésben rögzítettük. Ennek felhasználásával kísér
letileg lett igazolható az elméletileg levezetett D érték. 
Valamely hely D értéke tehát közvetve, vagyis a hely E 
értéke megmérése alapján határozható meg [13 — 251].

Valamely erőtérben a megosztás révén csoportosult 
+(?, és Q2 töltéseknek a lapátpár szétnyitásával való 
elkülönítése akkor lesz teljes, ha a lapátfel öletek az erő
tér irányára merőlegesen állanak. Ez módot ad arra, hogy 
a Maxtuell-lapátpárral az E térerősségvektor irányát, 
ezzel a kérdéses helyen az elektromos tér irányát kikeres
sük. Vákuum, levegő, sőt olajok esetében a D vektor 
iránya is ugyanaz. Vannak kristályos szigetelők, amelyek
ben a két vektor iránya nem egyezik meg. Ott azonban a 
lapátpárral való meghatározás nem lehetséges.

Az elektromos erőtérbe kerülő fémlemezpárban bekö
vetkező töltésrendeződés jól demonstrálható a 6. fényképen 
látható mérlegeléssel. Ha ugyanis a mérlegkaron levő fém
lemez és a felette 1/2 cm-nyire mereven befogott másik 
fémlemez fölé például negatív töltésű testet tartunk, 
akkor a mérlegkaron levő lemez megemelkedik. A fénykép 
szerint a lemezek szemben levő felületére megosztás útján 
ellentétes töltések kerülnek, amelyek közötti vonzó 
Coulomb-erő létesíti a megemelkedést.

Jóval nagyobi) lesz a lemezekben megosztással létre
hozott töltések közötti vonzás a következőképpen. A meg
osztó test odavitele előtt hozzuk érintkezésbe az előzőleg 
földelt fémlemezeket. Tartsuk föléjük a megosztó testet, 
tehát például a negatív töltésű próbagolyót. Szüntessük 
meg úgy a lemezek közötti fémes érintkezést, hogy a mér
legkart lefelé, a felette levő lemezt pedig kissé felfelé 
mozgatjuk. Ezután távolítsuk el a megosztó töltést. A 
felső lemez fokozatos közelítésekor nagy vonzóerőt észle
lünk a két lemez között, jelezve azt, hogy ellentétesen 
töltöttek. 13. ábra

A Maxwell-lapátpárban megosztással keltett, majd 
szétválasztott töltések közötti vonzóerőt ki is számít
hatjuk, sőt a 13a ábra alapján méréssel igazolhatjuk. Az 
összeérintett 4 cm átmérőjű Maxwell lapátpár fölé 3 cm 
távolságra tartsuk a Q, =  -  33 Fr töltésű megosztó tes
tet. Vegyük szét a lapátokat, majd távolítsuk el a meg
osztást végző próbagolyót.

13. ábra. Megosztott töltések közötti Coulomb-erő mérése

térerősségű helyen az A 0 =  2- ■ n cm2 felületű Maxwell 
lapátpáron 3,6 Fr lesz a szétválasztott f+ Q J  =  I—Q2/ 
töltés nagysága. Az erőhatás magyarázatára ugyanis a 
teret létesítő Qt =  33 Fr töltéshez

=  4n Qt — 471 33 Fr
elektromos fluxust rendeltünk hozzá. Ebből a 4 71 33 Fr 
fluxusból négyzetcentiméterenkint

4ti 33 Fr Fr
4ti 32 cm2 ~  ’ cm2

fluxussűrűség jut. Ez a D =  3,6Fr/cm2 fluxussfirűség leve
gőben egyenlő az E  térerősségértékkel

E  =  D =  3,6 /din
cm

Az A 0 — 2- 71 cm2 4 felületű Maxwell-lapáton

D -A„ =  3,6 • 22 ti cm2cm
erőfluxus halad át, amelyik

0 e 3 ,6 /din/cm 22 * • ti cm2 „ _ 7,=  — -----------------------  =  3,6 Fr4 n 4n

töltésnek felel meg.
Végezzük el ugyanezt a számítást MKSA-rendszerben

33is ! A pontszerű Q ̂  =  33 Fr =  — • 10~9 As töltés erő
hatását Faraday nyomán nem a centrumában, hanem a 
környezetében szétosztva gondoljuk el [13 —249]. Ennek a 
feltételezett 0 e elektromos erőfluxusnak 0,03 m távolság
ban adódó D fluxussűrűségét rnegállapodásszerűen azo-
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nosnak vesszük azzal a felületi töltéssűrűséggel, ami a 
Qx =  11 • 10“ 9 As töltésnek a 0,03 m sugarú gömbfelül- 
leten való egyenletes eloszlásából származik:

D = 4ji r2
1 1 .1 0 -»H* 

4?t 0,032 m2 =  9 ,6 ^ -1 0 -7. m2

Ezzel a fluxussűrűséggel arányos az elektromos térerős
ség, tehát

1 A « V m  V
E  =  — D =  9,6 • 10-7 • 36ji • 109 —j— =  1,08.105 —  .

f0 m2 As m

Ekkora térerősség választotta szét tehát a fémes érintke
zésben levő lapátpárban a +Q 2 és — Q„ töltéseket. Ennek 
a Q., töltésnek nagysága:

Q2 =  D ,A0 = 9,6.10-7 —2 . 0,022nm 2 =  l,2.10-9As.

f

7. fénykép. Kondenzátorlemezek közötti Coulomb-erő- 
hatás vizsgálata Thomson-mérleggel

Hogy a +<22 és — Q2 töltés a lapátpárban valóban szét
vált, azt az bizonyítja, hogy egymásra vonzóerőt gyako
rolnak. A kísérletileg észlelt vonzóerő számításához elő
legezni kell a 10. szakaszban sorralterülő és a töltött kon
denzátorlemezek között működő erő képletét

f = 1 - 9 L
e„ 2 . A 0

1,22 -J0-'8 A 2 s2 • 36 • n • 109 Vm 
2 • 0,022 • n m 2 As 6,5-10 ~5N .

Ezt a piciny erőt a 13. ábra szerinti mérleggel persze csak 
éppen hogy észlelni tudjuk.

Pontosabb kísérleti eredményt nyerhetünk a követ
kező kétféle eljárással. A Qx töltéstől 3 cm távolságban az 
E — 1,08 • 10-5 V/m térerősség hatására szétvált 
+  1,2 • 10—9 As és —1,2 • 10—9 As töltéseket tartalmazó 
lapátokat rendre a ballisztikus galvanométernek használt 
Kipp-galvanométer földeletlen sarkához érintjük, illető
leg egy alumínium füstlemezkés elektrométer Faraday- 
poharába dugjuk. A fenti kísérletekben használt Kipp- 
galvanométer 0,5 osztályrész kiütéssel éppenhogy csak 
kimutatja a számított töltést. A 3,5 cm befogadó —képes- 
“égű kis elektrométer [9] pedig

_  3,6 Fr 
C 3,5 cm 1 Kdin =  300 V

körüli értéket mutat. Különösen az utóbbi mérések adnak 
megnyugtatást arra nézve, hogy a Coulomb-erő hatására 
a fémekben a megosztással valóságos töltések átrendező
dése következik be, és arra nézve is, hogy az elektromos 
töltés erőhatására a Faraday nyomán feltételezett elekt
romos fluxussal, valamint a D fluxussűrűséggel való szá
molásaink helyes eredményre vezetnek [13 — 251].

Az elektromos térerősség-mérésnek mind számítási» 
mind kísérleti szempontból a leghibátlanabb esete a 
kondenzátor lemezek közötti homogénnak tekinthető tér 
térerősségének mérése, amelyik egyben az alapja a 
fluxussűrűség meghatározásának. A kondenzátor leme
zek közötti térerősség 12a ábra szerinti, Maxwell-lapátpár- 
ral való meghatározása előtt arról kell meggyőződni, hogy 
a mérési pontosságon belül milyen lemeztávolságig tekint
hető homogénnak a tér. Az ábrabeli és fényképen is lát
ható r =  0,2 m sugarú körlapok 1 =  0,03 m távolságig 
6 — 7% eltéréssel homogén teret adnak. (Erről galvano- 
móteres mérések világosítanak fel, ha ugyanis a lemezek 
távolságának változtatásával a szórt kapacitások mérté
két vesszük fel.)

Ha a lemezpárt 3000 V-ra töltjük fel, akkor számítás 
szerint a térerősség:

3000 V 10, V
0,03 m m '

A fluxussűrűség pedig:

D =  E„ E V
1 0 6 — . m

1

36 n 109 ’ Vm^■ -8 ,9 -1 0 -» ^ ./  — m z

A 4 om átmérőjű Maxwell-lapátokon azok szótvételekor 

Q, =  D A„ =8,9 • 10-7 ~  ■ 0,022ti m2 =

=  1,1.10-9 As =  3,3 Fr.

Ezt a töltést mind a kis elektrométerrel, mind a galvano. 
méterrel 5 — 10%-os pontossággal ki is mutathatjuk.

8. fénykép. Alumíniumfüstlemezkés kis elektrométer sű
rítőlemezpárral

9. Sűrítés elektrométer. K is feszültségek mérése (U)

Ha a 3,5 cm befogadóképességű kis alumíniumfüstlemez
kés elektrométer gömbje helyett 8 cm átmérőjű lemezt 
csavarozunk a tetejére, akkor saját kapacitása 5 cm-re 
növekszik [9]. Lássuk el ezt az elektrométert olyan ugyan
csak 8 cm átmérőjű szigetelőnyeles lemezpárral, amelyik
nek alsó felülete vékony sellakk-, illetőleg körömlakk 
réteggel van bevonva. Próbagolyóval galvanométeren 
keresztül való feltöltések és kisütések során azt tapasz
taljuk, hogy az 5 em-es saját kapacitása a felső lemez rá- 
helyezésekor például 20-szorosára, tehát 100 cm-re szapo
rodott (14. ábra).

Ennek a 20-as szorzószámnak birtokában az elektro
métert kétféle értékhatáron használhatjuk, mégpedig a 
30 — 600 V és a 20-szor kisebb 1,5 — 30 V-os tartományok
ban [9],

Érintsük az akkumulátor-telep nem földelt sarkával a 
feltett sűrítőlemezes elektrométer belső fémrészét. Az 
alumínium füstlemezke nem mutat kitérést. Ha azonban
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14. ábra. Sűrítős elektrométer

leemeljük a szigetelőréteggel ellátott felső kondenzátorle
mezt, jól leolvashatjuk a Nife-telep 1,3; 2,6; 3,9; . . . V-os 
feszültségértékeit (15. ábra).

15. ábra. Akku feszültségének mérése sűrítős elektro- 
méterrel

mérhető specifikus erőhatását a feltevésünk szerinti erő- 
fluxus D-vektorából egy újabb megállapodásunk szerinti

összefüggéssel kapjuk meg. A Qt töltéstől r távolságra levő 
Q2 töltésre gyakorolt Coulomb-erő képletét tehát ezen 
gondolatmenetünk alapján a következőképpen vezethet
jük le:

F = y 2 .E = Q 2- - D = Q 2- - - %  = e0 e0 4 71 r2

i Qi-Q2
e0 4 n r2

A feltöltött síkkondenzátor lemezei között működő 
vonzóerőt úgy foghatjuk fel, hogy a pozitív Q1 töltésű, 
nagy méretű síklap fluxusában van a —Qt töltésű máso-

16. ábra. Töltött síklemez elektromos erőtere

Az elektrométer sűrítőlemez nélkül olyan kondenzá
tornak tekinthető, amelynek egyik fegyverzete az elekt
rométer mérő fémrésze, a másik fegyverzete pedig az 
elektrométer háza. Ehhez az 5 cm értékű kondenzátorhoz 
párhuzamosan kapcsolódik egy nagy értékű kondenzátor, 
amikor a szigetelőnyeles felső lemezt feltesszük. A felső 
lemez a földeléskor kerül vezetőkapcsolatba az elektro
méter házával. Az elektrométer mérőrészére rávitt töltés 
a földelt kondenzátorlemez révén legnagyobb részére nézve 
lekötődik. Amikor viszont a lemezt leemeljük, akkor a 
mérőrészen levő töltés 20-szor kisebb kapacitású fémré
szen 20-szor nagyobb potenciált létesít.

10. A töltött kondenzátorlemezek egymásra gyakorolt vonzása

dik lap. Egyetlen nagyon nagy töltött síklap a felületére 
merőlegesen jobbra —balra homogén fluxust alakít ki 
[7 — 54]. Mégpedig ha A a felületének nagysága, akkor a 
Qi töltés teljes fluxusának csak fele van jobbra és fele pe
dig balra (16. ábra). A fluxussűrűség tehát

A — töltésre ebben a térben kifejtett erő nagysága:

F =  | - « i |  ’ E =  I— Q i I

A Q =  C -U , 0  =  ° -^

- r - l - Q i i
, Qx Ql
e0 2 A «0 2 A

és E U
~  1

Feltöltött síkkondenzátor lemezei között levő vonzóerő 
nagyságára a pontszerű töltések kölcsönhatása általáno
sítása révén a következő gondolatmenettel juthatunk. 

Pontszerű töltések között

F=Ö3 Qx
Ea 4 n r 2

q2 - ±  - d = q2- eEo
működő erőt úgy foghatjuk fel, mint a által létesített 
erőtér Q2 töltés helyén levő E térerősség értékének és a Q2 
töltésnek a szorzatát. A Ql töltés erőhatását Faraday 
nyomán a környezete tulajdonságának tekintjük. A régiek 
úgy gondolták, hogy a Qt töltésből erőhatás, erőfolyam, 
erőfluxus indul ki. Ma ezt úgy fogalmazzuk, hogy az erő
hatás szempontjából a Q, töltést helyettesítjük az őt kö
rülvevő 0 e elektromos erőfluxussal. Ezen feltételezett 
fluxus D sűrűsége lesz mértéke valamely kérdéses pontban 
az erőhatásnak. A D fluxussűrűség nagysága pontszerű Q, 
töltéstől r távolságban megállapodás szerint egyenlő azzal 
a felületi töltéssűrűséggel, amelyik akkor alakulna ki, ha 
a Qi töltést az r-sugarú gömbfelületen egyenletesen osz
tanánk szét:

A Qí töltésnek az egységnyi töltésre gyakorolt, kísérletileg

összefüggésekkel írható az erőhatás képlete még a 
következő alakokba:

F = 1 G ■ ü 2 ■■ %  E2 ■ A =  e'Jj ° A Ü2
2  l2

J_UQ  
2  1 4 e Q-

Az elméletileg levezetett erőképletet a 17. ábra szerinti 
összeállítással kísérletileg igazolhatjuk. Gondosan készí
tett Thomson-mérlegekkel [7 — 57] jó eredményt lehet 
kapni. A képen látható egyszerű mérleggel inkább csak az 
emlékez“tbevésést segíthetjük elő.

F £ o A
2  l 2

U2 = 0,052 nm Vxn  6002 V2——---- —----- ---------------------- =  50 • 10” 5 N
2 n 36- 109*As 0,0052 m2

11. A feltöltött ko>idenzátorban tárolt elektromos energia (W

A feltöltött kondenzátorlemezen levő elektromos töltések 
között az előbbiekben ^meghatározott erőhatással együtt 
jár, hogy a töltéseknek potenciális energiája (W) van. Kon
denzátor esetében mindig ; Q és —Q töltések közötti von
zóerő tételezendő fel. Hiszen ha az egyik lemezt földeljük
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17. ábra. Kondenzátor-lemezek között működő erő mé
rése

munkavégzőrendszer által végzett összes munkája ki
számításához az elemi munkák összegzési képletében a 
térerősségeknek számtani középéi'tékét vehetjük:

E = °  2 E és így W =  Á.' Ti Q A 1 =  y  E  Q 1.

Mivel pedig homogén erőtérben E  • 1= U tehát W = 1/, UQ. 
Ekkora mechanikai munka révén a Q töltés a kondenzá
torban [8 — 45]

e° E 2 A 1
E D

ÜT A 1

és a másikra viszünk rá -f-Q töltést, az a megosztás révén 
leköt a földelt lemezen — Q töltést, viszont a földelt leme
zen felszabadult -\-Q töltéshez a földből — Q töltés áram
lik. A kondenzátor egyik fegyverzetét mindig gondolhat
juk földeltnek és akkor ehhez a 0 potenciálhoz képest a 
másik lemezen U potenciálon levő Q töltésnek W munka
végzőképessége van. Ennek nagyságát a következő gon
dolatmenettel állapítjuk meg. A 18. ábra szerinti szem-

18. ábra. A kondenzátor lemezeire vitt töltés potenciális 
energiája

benállókét töltetlen fémlemez egyikéről vigyünk át egyen
lő nagyságú AQ töltéseket a másik lemezre. A külső mun
kavégzőrendszernek rendre mind nagyobb és nagyobb 
munkát kell végeznie, mert az 1 út dl útelemein való moz
gatáskor mind nagyobbá és nagyobbá válik a -4- AQ. E 
Coulomb-erő, tehát a munka

W — U  A l ■ AQ - E
Könnyen belátható az, hogy ugyanekkora munkát kell 
végeznünk akkor is, ha a 19. ábra szerint a AQ töltéseket

19. ábra A kondenzátor fokozatos feltöltése

potenciális energiához jut és ott tárolódik. A kondenzátor 
elektromos erőterében felhalmozódott potenciális ener
giának mennyiségi vizsgálataahő-, vegyi- és mágneses ha
tással történő átalakulások során következhetik be. 
A kondenzátorban annak feltöltésekor tárolódó elektro
mos potenciális energia elektrolízissel való egyszerű ki
mutatása [3—140] szerint demonstrálható.

A kondenzátor homogén terére megállapított képletek 
általánosíthatók tetszőleges elektromos tér kicsiny rész
leteire. Ilyen esetekben célszerűbb a térfogategységre 
vonatkozó energia sűrűség értékekkel számolni. A szoká
sos vizsgálatok elvégzéséhez a tárolt töltés folyamatos 
mozgatásának megismerése szükséges.

12. Az elektromos töltés áramlása. Áramerősség (1) Az 
árammérő skálázása

A következőkben nem az elektromos töltés sztatikái 
egyensúlyi állapotaira irányítjuk figyelmünket, hanem az 
elektromos töltésnek arra az áramlására, amelyiket eddig 
csak átmeneti jelenségként tételeztünk fel értelmezéseink 
során.

Egy töltött és egy töltetlen elektrométer fapálcikával 
való összekötése arról győz meg, hogy magasabb poten
ciálú hely felől az alacsonyabb potenciálú hely felé elekt
romos töltés áramlik. Valamely vezetőben mindaddig 
áramlik az elektromos töltés, amígakét vége között poten
ciálkülönbség van. Az elektromos áram valamelyik hatása 
alapján szerkesztett áram jelző az időegység alatt áthaladó 
töltésmennyiségnek, az

áramerősségnek megfelelően kevésbé, illetőleg jobban 
tér ki.

Skálázását az eddigi ismereteinkre támaszkodva a 20. 
ábra szerint végezhetjük [18 — 3]. Az előző szakaszban

t
20. ábra. Árammérő skálázása elektrosztatikailag defi

niált mennyiségek felhasználásával

külső feszültségforrásból visszük a kondenzátor egyik 
fegyverzetére. (A próbagolyóval vitt AQ töltéseket 
Faraday-pohár segítségével lehet teljes egészében a 
kondenzátorra és a vele fémes kapcsolatban levő elektro- 
méterre vinni.) Kísérletileg azt észleljük, hogy a lemezek 
között levő feszültség a kondenzátor lemezére vitt egyen
lő nagyágú AQ töltések számával arányosan növekszik.

Ha az előbbiek után még feltehetjük azt, hogy a mun
kavégzés csak a Coulomb-erő legyőzésére fordítódik,akkor 
a kondenzátornak egy tetszőleges Q töltésekor a külső

leírt módon sűrítés elektrométerrel meghatároztuk a telep 
feszültségértékeit. Az U feszültség ismeretében kiszámít
hatjuk a G kondenzátorba kerülő, illetőleg a kopogtató 
lenyomásakor az áramjelzőn keresztül haladó töltést:

Q =  G • U .

Metronóm másodperces jelzéseire n — 5 — kopogtatás
könnyen begyakorolható. A periodikus töltés —kisütés az 
áramjelző mutatójának majdnem állandó kitérését ered-
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9. fénykép. Áramjelző skálázása kondenzátor sorozatos 
feltöltése és kisütése révén távirókopogtatóval

ményezi. Az áramjelző ezen demonstrációs jellegű mérés
nek megfelelő pontossággal mutatja az

I  =  O U - n
áramerősségértéket.

Ha tehát
U =  6 V, G =  10 p F,  n =  5 y  ,

akkor
I  =  6 V • 10 p F  ■ 5 ~  =  300 p A =  0,3 m i  

jelzést teszünk a kitéréshez.

21. ábra. Ohm-törvény demonstrációs mérése

13. Ohm-törvény. Ellenállás (R ). Fajlagos ellenállás (o)

Az előbbiek szerint skálázott amperméterünk attól füg
gően mutat a 21. ábra szerinti kísérletben csökkenő nagy
ságú áramerősséget, ha kisebb számú, sorbakapcsolt gal
vánelemről vesszük le a feszültséget, ha növeljük a példá
ul kanthal-drót hosszúságát, valamint ha csökkentjük a

drót keresztmetszetét. Az elektromos töltés áramlása 
tehát az áramkörbe iktatott,

képlettel számítható ellenállású huzallal szabályozhatjuk

í -
Ohm-törvénynek megfelelően adódik az, hogy 1 =  6 m 

{ > mm2
hosszú, g =  1 ,3———  fajlagos ellenállású, 0,15 mm át
mérőjű kanthaldrótot iktatva az U =  l,3V-os Nife-cella 
áramkörébe, ugyancsak az előbbi kísérletben tapasztalt 
0,3 inA áramerősséget mutat az ampermérőnk:

1 = 1 )3  v  50 0 ’(,;5 : r mV  ^  ° ’3  mA •bü m • 1,3 U mm'/m 
(Folytatása következik)
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TERMISZTOROS HŐMÉRŐ

A hőtani demonstrációs kísérletek egyik fő problémája az, 
hogy a folyadékos hőmérők állását nem látják közvet
lenül a tanulók. Ezenkívül viszonylag nagy hőkapacitása 
miatt a hőmérő csak lassan kerül környezetével hőegyen
súlyi állapotba. Mindkét problémát megoldja a termő- 
elemes hőmérő, azonban működéséhez szükségünk van 
egy állandó hőmérsékletű hőtartályra. Ezt a hátrányt is 
megszüntethetjük, ha termisztoros hőmérőt alkalmazunk.

A termisztor olyan homogén felépítésű félvezető, mely
nek ellenállása a hőmérséklet növekedésekor igen erősen 
csökken. Ha ismerjük egy termisztor hőmérséklet-ellen
állás karakterisztikáját, akkor a hőmérséklet mérését 
ellenállás-mérésre vezethetjük vissza. A szokásos nagy 
pontosságú Wheatson-hidas kapcsolás közvetlenül csak 
érzékeny galvanométer felhasználásával alkalmazható, 
mert a hőmérsékletmérésre használt néhány mm3 tér
fogatú gyöngytermisztorok terhelhetőségének felső ha-

Kovócs László—Nagy Emil 
Landler Jenő Gimnázium, Nagykanizsa

tára 200 pA. Ha a hídba kapcsolt termisztor ellenállásá
nak változásakor fellépő feszültségváltozással egy tran- 
zisztosos erősítőt vezérlünk, akkor a kollektor-körben 
előidézett több mA-es áramváltozásokat már kényelme
sen mérhetjük a forgalomban levő ITG „delta” demonst
rációs műszerekkel is. (1. ábra.)

A hidat 1,5 V-os „góliát” elemmel tápláljuk. Az elem
mel sorba kötött 1 kű-os potenciométerrel közelítőleg 
1 V-ra csökkentjük a hídra jutó feszültséget. Apotencio- 
méter végső beállítását a tranzisztor erősítése szabja 
meg. A híd fogyasztása 0,8 mA körüli érték, így a góliát 
elem hosszú ideig használható. A beiktatott potencio- 
méter segítségével az elem feszültségének csökkenésekor 
is biztosítani tudjuk a szükséges feszültséget.

Az Ily ellenállás értéke 220 Q, a termisztor szobahő
mérsékleten mórt ellenállásának közelítőleg 1/10 része, 
így a híd 20 C° körüli értéken a tranzisztor bázisára az
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1. ábra

emitterhez képest negatív feszültséget juttat. A tran
zisztor vezet, a beiktatott műszer áramot jelez. Mi 15 C°- 
ot választottunk alsó méréshatárnak, ezért ebben a hely
zetben műszerünk mutatójának szélső helyzetben kell 
állnia. A termisztort 15 C°-ra lehűtve a hídra a potencio- 
méteren keresztül akkora feszültséget adunk, hogy a 
műszer az 5 mA-es szélső helyzetre mutasson. Ekkor a 
H kapcsolóval az /í2 változtatható ellenállást kapcsoljuk 
a termisztor helyére. Evvel is 5 mA-re állítjuk a műszer 
mutatóját. Ekkor tulajdonképpen a beállított hőmérsék
letfüggetlen li2 ellenállás értéke megegyezik termiszto- 
runk 15 C°-on mért ellenállásával.

2. ábra

K Ö N Y V S Z E M L E

Dr. SIMONYl KÁROLY:

ELMÉLETI VILLAMOSSÁGTAN 5. kiadás
Tankönyvkiadó, Budapest, 1967

Amikor egy tankönyv — a hazai viszonyainkhoz 
képest kiadásonkénti magas példányszáma ellenére — 
megéri az ötödik kiadását, már alig kell az olvasóink 
számára bemutatni. Különösen vonatkozik ez a jelen 
műre, amely első kiadása, 1952 óta egy új s egyre igénye
sebb mérnök- és fizikus-generáció ismereteit alapozta, 
ill. gyarapította, és külföldi kiadásai révén is öregbítette 
Bzerzője hírnevét. A mű varázsát a magam részéről min
dig abban láttam, hogy sokrétűen dolgozza fel az anyagát, 
megismertetve az olvasót számos fontos részletkérdéssel 
és szerteágazó gyakorlati alkalmazásokkal, anélkül, 
hogy elveszne a részletekben, és a tárgyalás vonalvezetése 
megtörne, vagy fárasztóvá válna. Mindennek a titka a 
deduktív tárgyalásmódban rejlik, amelyet a szerző igen 
rátermett didaktikai készséggel kezel, lehetővé téve, 
hogy egy-egy részletkérdés iránt érdeklődő olvasó az

A továbbiakban a műszer hitelesítése úgy történik, 
hogy a H kapcsolóval először az /i2 ellenállást kapcsoljuk 
a hídba, majd az 1 kfí-os potenciométer segítségével a 
műszer mutatóját 5 mA-re állítjuk.

A termisztor melegítésekor ellenállása csökken, így a 
híd egyre kiegyenlítettebbé válik, a bázisra jutó negatív 
feszültség csökken, a műszer egyre kisebb áramot jelez. 
A műszer skáláján tehát a hőmérsékletértékek visszafelé 
növekednek.

A hőmérsékletre való hitelesítés úgy történik, hogy a 
hídhoz hosszabb vezetékkel csatlakozó termisztort vízzel 
telt edénybe lógatjuk, majd a vizet állandó kevergetés 
mellett lassan melegítjük és közben folyadékos hőmérő
vel mérjük a hőmérsékletet. A 2. ábrán műszerünk kalib
rációs grafikonja látható. A grafikon alapján a műszer 
számlapjának megfelelő méretű hőmérsékleti skálát ké
szítünk és így az árammérő műszerről közvetlenül leol
vashatjuk a mért hőmérsékletet.

Termisztoros hőmérőnknél kisebb mérési pontatlan
ságot okoz a tranzisztoros erősítőt tápláló telep feszült
ségének csökkenése. Hitelesítéskor az 1 kö-os potencio- 
méterrel nagyobb feszültséget juttatva a tranzisztor 
bázisára, biztosíthatjuk az alsó hőmérsékleti határhoz 
tartozó 5 mA-es végkitérést, azonban a tranzisztor erő
sítési tényezője függ a mindenkori emitter-kollektor fe
szültségtől, és ez okozza a mérési hibát. Méréseink alap
ján azonban az alkalmazott telepfeszültség felére csök
kentése sem okozott 2 C°-nál nagyobb pontatlanságot. 
Ez a bázis-körbe, illetve az emitter-körbe iktatott sta
bilizáló ellenállásoknak köszönhető.

Termisztoros hőmérőnk képes az emberi test hőmér
sékleti sugárzását is észlelni. Elegendő a termisztort 
arcunkhoz közelíteni, s a műszer máris 2 — 3 C°-os vált
zást jelez. Jól kimutatható hőmérőnkkel a teljes optikai 
színkép infravörös tartományának létezése is. Végül a 
párolgás hőelvonó hatásának bemutatásakor a termisz
tor üvegbúrájára cseppentett víz segítségével nagyobb 
hőmérsókletváltozást idézhetünk elő, mint a folyadékos 
hőmérőknél alkalmazott éteres megoldásokkal.

Az eszköz az elmúlt fizikatanári ankéton működésben 
volt látható. Lásd Fizikai Szemle, 1969. 9. 289. o. 18. 
ábra.

IRODALOM

Schmidt— Kuzm a: A termisztor. Műszaki Könyvkiadó 
B p .  1 9 6 4 .

Varga Lajos: Kísérletek félvezetőkkel. Tankönyvkiadó 
Bp. 1967.

általános — szükségszerűen mindenki által ismert — 
alapfeltevésekből kiindulva rövid úton is megtalálja 
az utat a keresett problémához. A Maxwell-egyenletek 
mintegy fónyszórószerűen világítják meg ily módon az 
alkalmazott elektromágnességtan egyes fejezeteit (neve
zetesen: a sztatikus és stacionárius terekkel, a kvázis- 
tacionárius folyamatokkal, valamint az elektromágneses 
hullámokkal foglalkozó fejezetekben feldolgozott jelen
ségek összességét), és kapcsolják egybe ugyanakkor a 
fizika, ill. elektrotechnika eme metodikailag oly szerte
ágazó területeit. A könyv témakörének elméleti szinté
zisét adja, és az alkalmazott matematikai módszerek 
szerint csoportosítja az anyagát, de a korszerű gyakorlat 
igényeit szolgálja, amikor messzemenő részletességgel 
tárgyalja az alkalmazásokat. Az elmélet és a gyakorlat 
összhangja csendül ki azokból a részekből is, ahol az 
alkalmazott matematikai aparátust ismerteti, és mutatja 
be konkrét, a technikai számításoknál oly fontos alkal
mazások esetében. Talán túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy a fizikusok e tankönyvből sajátíthatják el a leg
egyszerűbben azoknak a klasszikus és modern matemati
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kai módszereknek az elemeit, amelyekre — matematikai 
előadások keretében — nem jut idő.

A szerző kiadásról kiadásra korszerűsítette tanköny
vének az anyagát, figyelembe véve a matematikai és 
egyéb rokon tárgyak egyetemi anyagának bővülését, 
valamint azt a körülményt, hogy újabb és újabb matema
tikai módszerek kerültek a technikai számításoknál 
előtérbe. Az új kiadásban átdolgozásra került pl. a 
nemlineáris hálózatokkal foglalkozó rész; bővült a koráb
ban feldolgozott anyag a giromágnesc'S anyagokkal, 
valamint a Monte-Carlo-módszer és a módusok szerinti 
sorfejtés módszerének ismertetésével foglalkozó fejezetek
kel. Végül, tekintettel arra, hogy a relativisztikus elektro
dinamika, sőt a kvantumelektrodinamikái is lassan 
mérnöki tudományággá válik, a befejező rész áttekintést 
ad a klasszikus elektrodinamika általánosításának külön
böző lehetőségeiről. H. J.

DR. SIMONYI K Á R O LY -D R . FODOR G Y Ö R G Y -D R . VÁGÓ ISTVÁN:

ELMÉLETI VILLAMOSSÁGTAN PÉLDATÁR

Tankönyvkiadó, Budapest, 1967
A Villamosságtan, Elektronfizika és az Elméleti villa

mosságtan e. tankönyveknek az elektrotechnikát meg
alapozó sorozatát zárja le a jelen kötet, amely a Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki Karának mindhárom szakán 
előadásra kerülő villamosságtan és elméleti villamosság- 
tan gyakorlatainak az anyagát tartalmazza. Ezen túl
menően a témakör iránt érdeklődők önálló tanulásához 
és látókörének szélesítéséhez felhasználható feladatokat 
gyűjti össze. Ily módon szolgálja fizikusképzésünket is, 
hiszen — ha a tudományegyetemeinken folyó fizikus- 
képzés különbözik is a mérnökképzéstől — éppen ebben 
a témakörben sok, vagy legalább is soknak kellene len
nie a közös célkitűzésnek, úgyhogy a (sorozat korábban 
már több kiadást megért kötetei mellett) ez is hallga
tóink, ill. a gyakorlati életben dolgozó fizikusaink széles 
rétegének a továbbképzését szolgáló leghasznosabb segéd
könyvek egyike.

Az elektrosztatikával, a stacionárius terekkel, az álta
lános hálózatanalízissel, a kvázistacionárius terekkel, 
a távvezetékekkel és az elektromágneses hullámokkal 
foglalkozó fejezetek — főleg az Elméleti Villamosságtan 
anyagára támaszkodva — előbb röviden összefoglalják 
a szükséges elméleti ismereteket, majd nagyszámú 
mintafeladat kidolgozását részletezik, amelyek feldol
gozása révén az olvasó kellő alapokat szerezhet további 
a mindennapos gyakorlatban előforduló igényesebb 
feladatok megoldásában is. A szerzők jó didaktikai kész
séggel segítik elő a mintafeladatok megoldásának rész
letezésén túlmenően számos érdeklődésre számottartó 
speciális probléma megoldását. Bizton állíthatjuk, hogy 
az olvasó nagy valószínűséggel útmutatást kap a kutató-, 
ill. ipari gyakorlatában felmerülő számos problémájának 
megoldásához.

Nem vitás, hogy a jelen kötet speciálisabb igényeket 
elégít ki, mint a sorozat korábbi kötetei, és dicsérendő 
a Tankönyvkiadó vállalkozó szelleme, hogy ezzel a kötet
tel kibővítette a sorozatot. H. J.

DR. LADIK JÁNOS:

KVANTUMKÉMIA

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969
Végre megjelent nálunk is az első kvantumkémia 

könyv! Sokat váratott magára. Pedig a molekulák 
elektronszerkezetét a kvantummechanika alapján tár
gyaló eme — immár új tudományággá terebélyesedett 
— elméleti kémiának, amely az utóbbi időben kvantum
biológia néven behatolt a biológiába is, jelentős hagyo
mányai vannak hazánkban. Már a háború előtt Gombás 
Pál és Neugebauer Tibor a témakör itthon élő úttörői 
közé számítottak, nem is beszélve a külföldön élő Wigner 
Jenőről, Teller Edéről, Polányi Mihályról stb. A háború 
óta Gombás akadémikus és tanítványai nálunk is fel

virágoztatták e témakört, hiszen az MTA Elmélet 
Fizikai Kutatócsoportja mellett pl. mindhárom tudomány- 
egyetemen működik kvantumkémiai kutatócsoport, és 
eredményeiket a robbanásszerűen kibontakozó kvantum- 
kémiai irodalom méltán számontartja. Ennek tudható 
be az a nemzetközi siker, hogy a KLTE Elméleti Fizikai 
Intézetének és az MTA szervezésében néhány éve ha
zánkban rendezték meg az első nagyszabású Kvantum- 
kémiai Nemzetközi Nyári Iskolát, ahol szinte az egész 
világ legkiválóbb kvantumkémikusai találkozót adtak 
egymásnak.

Sajátos módon hazánkban a kvantumkémiát sokáig 
főleg a fizikusok mívelték. Annál örvendetesebb, hogy 
egy idő óta kémikus körökben egyre nagyobb figyelemre 
méltatják, sőt e könyvecske szerzője — akit azért a 
fizikusok egy kicsit a maguk körébe tartozónak tartanak 
— maga is kémikus. Talán még népesebb tábora lenne 
itthon eme érdekes és meggyőződésünk szerint igen 
fontos tudományágnak, ha egy ilyen bevezető jellegű, 
a fontosabb módszereket és eredményeket ilyen ráter
mett didaktikai készséggel megírt mű már jóval koráb
ban megismertette, és népszerűsítette volna. Reméljük, 
hogy még most sincs késő, mert a kémiai kutatás egyre 
inkább igényli az elméleti kémia eme ágának a fejlődé
sét. A modern anyagszerkezeti kutatás ugyanis már nem 
nélkülözheti azokat a kvantumdinamikai kutatási és 
vizsgálati módszereket, amelyek a kvantumkémia tala
jából nőttek ki (elég, ha ezen a helyen a látható és infra
vörös spektroszkópiai, elektronspin rezonaneiás, magmág
neses rezonanciás stb. anyagszerkezeti vizsgálatokra uta
lunk). Nem véletlen, hogy a fejlett ipari államok kémiai 
üzemei jelentős kvantumkémiai kutatócsoportokat tar
tanak fenn, és számos kvantumkémikust képeztetnek 
ki a gyártmányfejlesztés rohamos biztosítása céljából. 
Szeretnénk remélni, hogy e mű megjelenése bíztató jel 
arra is, hogy a társadalmi igény nálunk is kikényszeríti, 
hogy a kvantumkémiai módszerek és eredmények okta
tása kellő súllyal helyet kapjon a kémikus- és vegyész
mérnökképzésben, hiszen külföldön e témakör a vegyész- 
képzés szerves része, és nemzetközi szinten évtizedek 
óta rendszeres Nyári Iskolákat tartanak fenn a szakem
berek továbbképzésére.

A könyv bevezetésképpen röviden ismerteti a kvantum- 
mechanikai alapokat, majd a kvantumkémiában haszná
latos kvantummechanikai közelítőmódszereket; nevezete
sen: a Schrödinger-egyenlet megoldását többelektromos 
rendszerek esetén, az egy elektronközelítést, a variáció- 
számítás és a self consistent field, valamint a konfigurá
ciós kölcsönhatás módszerét. Ezeknek az ismertetése 
után rátér a többelektronos atomok elektronszerkezeté
nek a tárgyalására, foglalkozik a kémiai kötés elméleté
nek megalapozásával, majd a kétatomos molekulák, 
a többatomos telített molekulák és a telítetlen molekulák 
eléggé részletes kvantumkémiai tárgyalását adja, végül 
a hidrogénkötés elméletét mutatja be.

A szerző — miként arra már fentebb utaltunk — kiváló 
didaktikai érzékkel találta meg az általános elmélet és az 
alkalmazások arányát. Kellő részletességgel foglalkozik 
az ún. ab initió számításokkal, amelyek pusztán dinami
kai alapon számítják a molekulák fizikai és kémiai tu
lajdonságait, majd ismerteti a félempirikus közelítő
módszereket, amelyek a gyakorló kémikusok igényeit 
szolgálva fontos alkalmazott tudománnyá teszik a kvan
tumkémiát.

A könyv nyelvezete és stílusa minden részletében 
világos. A végén található, gondosan összeállított iro
dalmi utalások segítségül szolgálnak az érdeklődő olvasó
nak további önmívelőséhez.

Melegen ajánljuk a könyvecskét fizikusaink, kémiku
saink, sőt a molekuláris biológia iránt érdeklődők figyel
mébe egyaránt, mert minden bizonnyal nagy haszonnal 
forgathatják, és elsajátíthatják belőle azokat az ismerete
ket, amelyek manapság már nélkülözhetetlenek a modern 
molekulafizikai és elméleti kémiai irodalom tanulmányo
zásához. Minden dicséret megilleti a Műszaki Könyv
kiadót, hogy egy ilyen értékes művel gazdagította 
az immár közkedveltté vált „kis kékkönvv sorozatát”.

H. J.



ÚJ E R E D M É N Y E K

Gravitációs hullámok a tejútrendszer centrumából
A galaxisok centruma közismert módon hatalmas át
alakulások színhelye. Még olyan csendes galaxison is, mint 
a Tejútrendszerünk, a centrum erős rádióforrás és évente 
kb. egy naptömegnek megfelelő anyag áramlik ki belőle. 
Most a megfigyelések arra látszanak utalni, hogy a Tejút
rendszer centrumából gravitációs hullámok is érkeznek 
éles impulzusokban. Ha ez megerősítést nyer, azt bizo
nyítja, hogy a Tejútrendszer hidrogénfelhőkbe burko- 
lódzó centrumában hatalmas tömegátrendeződések men
nek végbe a mi korunkban is. — Joseph Weber, a Mary
land Egyetem professzora több, mint egy évtizede foglal
kozik gravitációs hullámok kísérleti detektálásának prob

lémájával. Felfogóantennája egy másfélméteres, néhány 
tonna súlyú alumíniumhenger, mely betonlapokra helye
zett rugókon nyugszik, így a földmozgásoktól el van szige
telve. Ha az alumíniumhengert gi'avitációs hullám éri, a 
változó gravitációs erő deformálja a hengert. A henger 
felületére helyezett érzékeny piezoelektromos kristályok 
akkor is jelzik a deformációt, ha az 1 : 1016 nagyságú. 
(A henger hosszméretének változása ilyenkor kisebb, 
mint egy proton átmérője.) Három ilyen gravitációs „fel
fogóantenna” működik Marylandban (College Park) és 
egy Chicagóban (Argonne National Laboratory) 1 G60s— 1 
frekvencián. Az 1000 km-es távolságra elhelyezett detek
torokat telefonvonal kapcsolja koincidenciába. Jelnek 
tekintenek olyan deformációkat, amelyek mindkét helyen 
0,3 másodpercen belül egyidőben lépnek fel a zajszint fölé 
emelkedő mértékben. 1969 júniusáig Weber 17 koinci
denciát észlelt. (Véletlen koincidencia csupán minden 
30 000 évben volna várható.) Ha időben elhangolják a 
koincidenciaszámlálót, a jelek elmaradnak. Ez bizonyí
tani látszik azok reális voltát. — Az Amerikai Fizikai 
Társaság januári ülésén Weber újabb eredményekről szá
molt be. 200 koincidencia birtokában 12 órás periódust 
talált a gravitációs impulzusok eloszlásában. Mivel az 
„antennák” legérzékenyebben a hengerek egyenlítői 
síkjából érkező gravizációs hullámokat jelzik, és mivel a 
hengerek kelet —nyugat irányúak voltak, feltételezhető, 
hogy a jelek megszaporodása a gravitációs hullámok for
rásának meridiánkörön való áthaladásával (felső és alsó- 
delelésével) függ össze. (A Föld átlátszó a gravitációs 
hullámok számára.) így Weber arra következtetett, hogy 
a Tejútrendszer centruma a gravitációs impulzusok egyik 
fő forrása. — Sok fizikus szkeptikus Weber eredményeit 
illetően. Különösen izgalmas kérdés, hogyan mehet végbe 
olyan gyorsuló tömegmozgás csillagászati méretekben, 
amelynek spektrumában akusztikai frekvenciák is elő
fordulnak. A jelenséget nyilván csupán akkor fogadják 
el egyértelműen valóságosnak, ha a kísérletet másnak is 
sikerül elvégeznie, és ha megértik a gravitációs adó
antennául szolgáló gigászi tömegátrendeződés mibenlétét. 
Weber eddigi eredményei alapján biztosra vehető, hogy 
a kutatás ezen a reménytelennek látszott területen fel 
fog élénkülni.

M. Oy.

Változtatható színáteresztésű szűrő Az RCA laborató
riumban G. H. Heimeier és L. A. Zanoni módszert 
mutatott be szűrőn átbocsátott fény színének változ
tatására. Ez azon a rég ismert jelenségen alapszik, 
hogy a fonalas folyékony kristályok elektromos térben 
rendeződnek. Ha ilyen folyékony kristályokhoz meg
felelő festéket kevernek, akkor a „vendég” festókmo- 
lekulák irányulását a „vendéglátó” fonalas kristály
molekulák fogják megszabni. A kutatók dichroitikus 
metilvörös festéket használtak, aminek a színe átmenő 
fényben molekuláinak a beeső fény polarizációs síkjához 
viszonyított irányítottságától függ. Heimeier és Zanoni 
0,1-tői 1 súlyszázalékos metilvörös és p-n-butoxybenzoé- 
sav keveréket tettek olyan fémbevonatos, átlátszó üveg- 
elektródok közé, amelyek 12 /mi-es kondenzátorlappárt 
alkottak. Ennél a kis távolságnál az oldatot a felületi 
feszültség helyén tartja. 50 V-os elektromos feszültség 
rákapcsolásakor az átmenő fény vörös-narancs színe 5 ms 
időtartam alatt sárgába ment át. A feszültség kikapcso
lása után 100 ms alatt változott vissza eredetire a szín. 
Noha a színváltozás ezen első kísérlet alkalmával nem 
volt nagy, a további fejlesztés során remény van olyan 
fényszűrők előállítására, amelyek színáteresztése elektro
mos úton folytonosan változtatható. (Applied Physics 
Letters)

Cs. Á
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NAPLÓ AZ INFORMÁCIÓELMÉLETRŐL

Pár évvel ezelőtt, nem sokkal az államvizsgák után, 
postámban egy vastag iratcsomagot találtam, amely
hez egy levél volt mellékelve; írója egy volt hallgatóm, 
aki abban az évben államvizsgázott. A levél a követ
kezőképpen hangzott:

,,Kedves Professzor Úr, a mellékelt kézirat elkül
désével ígéretemet teljesítem, amelyet az államvizsgám 
után folytatott beszélgetésünk során tettem. Engedje 
meg, hogy röviden emlékeztessem e beszélgetésre,

Rényi Alfréd

mivel én arra a dolog természeténél fogva, lévén az 
számomra igen nagy jelentőségű, egész pontosan 
emlékszem, míg egyáltalán nem csodálkoznék, ha 
Professzor Úr sok elfoglaltsága miatt nem emlékezne 
beszélgetésünk részleteire.

Szakdolgozatom címe ,,Az információ matematikai 
fogalma” volt, Professzor Úr arra biztatott a szak- 
dolgozat sikeres megvédése után, hogy dolgozatomat 
jelentessem meg. Erre én azt válaszoltam, hogy

RÉNTI ALFRÉD 
1921-1970

Minden páros szám felírható két prímszám összegeként. 
Ez a Goldbach-sejtés mintaszerűen mutatja a tiszta ma
tematikai tételek ideális tulajdonságait: nagyon egyszerű 
állítás, és még a modern matematika teljes kelléktárával 
is nagyon nehéz, elvégezetlenül nehéz a bizonyítása.

Innen, a legtisztább számelmélettől indult el Riesz 
Frigyes tanítványaként Rényi Alfréd, öaeki sikerült 
igazolnia egy olyan n szám létezését, hogy minden egész 
szám felírható egy prímszámnak és egy legfeljebb n 
prímszám szorzatából adódó számnak az összegeként. 
De egészen fiatalon megtanulta azt is, hogy a matematika 
belső tiszta ragyogásával egyenrangúan szép, ahogy a 
matematika a való világban megnyilvánul.

A Szovjetunióban végzett aspirantúrája után már a 
matematika alkalmazásainak legkiválóbb magyar szak
embereként tartjuk számon. Ő az Alkalmazott Matema
tikai Intézet megteremtője és első igazgatója. (Az is 
maradt: haláláig vezette a Matematikai Kutatóintézetet.) 
Legkedvesebb munkaterületei a valószínűségszámítás, 
matematikai statisztika, információelmélet. Ezek minden 
területén egyénit és értékeset alkotott: a matematikai 
axiomatikától a gyári minőségellenőrzésig.

Rényi érdeklődését nem öncélú gondolati konstruk
ciók foglalták le, hanem az eleven világ. Természetes 
tehát, hogy feszült figyelemmel fordult a fizikának azon 
területei felé, ahol a valószínűség nem ismereteink fo
gyatékossága miatt bukkan fel, hanem a természet 
alapvető sajátságaként nyilvánul meg. Izgatta a kvan
tummechanika és a statisztikus mechanika. Tudományos 
dolgozatokat írt végtelen anyagi rendszerek entrópiá
járól. Elgondolkozott azon, hogy a valószínűségi törvé
nyek talán mindenütt a legalapvetőbbek.

„A napokban könyveimet rendezgetve belelapoztam 
Marcus Aurelius meditációiba. Éppen ott nyitottam fel, 
ahol arról ír, hogy két eset lehetséges: a világ vagy egy 
nagy véletlen összevisszaság, vagy pedig rend és törvény 
uralkodik benne, azonban bármelyik is igaz e két ellen
tétes lehetőség közül, a gondolkodó ember ugyanazt a 
következtetést kell, hogy levonja: úgy álljon szilárdan 
ott, ahová a sors vagy a véletlen helyezte, mint a szikla 
amelyen megtörnek a tenger vad, sós hullámai. Bár sok
szor olvastam e sorokat, most először gondolkoztam el 
azon, hogy Marcus Aurelius tulajdonképpen miért is 
tekinti magától értetődőnek, hogy a világban vagy a 
véletlen uralkodik, vagy pedig rend és törvény? Miért 
hiszi, hogy e két lehetőség egymást kizárja? Én azt hi
szem, hogy valójában e két állítás nem ellentétes, hanem 
mindkettő egyszerre igaz: a világban a véletlen uralkodik, 
és éppen ezért van benne rend és törvény, ami a vélet
lenek tömegéből a valószínűségeknek megfelelően bonta
kozik ki. Ezért tartom a valószínűség fogalmának tisz
tázását annyira fontosnak, és ezért foglalkoztatnak e 
kérdések szüntelenül.”

Rényi Alfréd nem csupán egyik izgalmas dialógusá
ban szólaltatta meg Galileit. Ő is szeretett fizikusokkal 
beszélgetni a természetről és törvényeiről. Több írását 
közölte a Fizikai Szemle, a fenti sorok is itt jelentek meg 
először. Azon a februári napon, amikor Bubát utoljára 
kísértük el, sokan voltunk a Farkasréti temetőben emlé
kezve és búcsúzva, barátai és tanítványai.

Marx György

1 161



a legnagyobb örömmel vállalkozom erre, annál is 
inkább, mert szakdolgozatom úgy készült, hogy az 
információelméleti tanulmányaim során naplót ve
zettem, amelyben a kérdésre vonatkozó gondolataimat 
magam számára feljegyeztem, és ezt a naplót írtam át 
a szakdolgozatok szokásos nyelvére. Megjegyeztem, 
hogy bár nyilván naplóm sem alkalmas átdolgozás 
nélkül az említett célra, de annak hangja sokkal 
közvetlenebb, és ezért azt hiszem, az átdolgozásnál 
célszerűbb lenne a naplóból kiindulni. Professzor Úr 
erre azt mondta, hogy nagyon örülne, ha ezt a naplót 
láthatná, — feltéve, hogy abban nincsenek olyan bizal
mas feljegyzések, amelyeket nem akarok másnak 
megmutatni. Ezek után ígértem meg, hogy a naplót 
eljuttatom Professzor Úrnak.

Őszinte tisztelettel
Donát Bonifác”.

Átolvasva Donát Bonifác naplóját, arra a meg
győződésre jutottam, hogy azt minden változtatás, 
átdolgozás vagy kihagyás nélkül közzéteszem. A 
napló sok valóban eredeti, önálló és újszerűén 
megfogalmazott gondolatot tartalmaz, amelyek igen
is Donát Bonifác szellemi tulajdonának tekin
tendők. Ami pedig Donát az egyetemi oktatásra 
tett kritikai megjegyzéseit illeti, ezek — ha nem is 
kiforrottak —, akkor is megfontolandók, hiszen 
céljuk az egyetemi oktatás eredményesebbé tétele. 
Végeredményben az oktatás van a hallgatókért és nem 
megfordítva, így a hallgatóknak joguk van ahhoz, 
hogy önálló véleményt formáljanak arról, ahogyan 
őket tanítják és ha e kérdésről komolyan gondolkoz
nak, ezért nekik senki sem tehet szemrehányást, még 
akkor sem, ha elgondolásaikkal nem ért egyet. Re
mélem, hogy Donát naplója sok gondolkodó embert 
fog hozzásegíteni ahhoz, hogy az információ fogal
mával kapcsolatos jelentős, de bonyolult elvi kér
désekben tájékozódjon és — úgy, mint Donát tette 
— a tények és érvek alapos mérlegelése alapján 
önálló véleményt alakítson ki. A Fizikai Szemle a 
Napló első részét közli. A lényegesen nagyobb, teljes 
szöveg a Magvető Könyvkiadónál megjelenő köny
vemben („Ars Mathematica”) lesz olvasható.

R.A.

Az 1. előadás

Mottó: Hat hűséges barát kísér 
Tanítva engemet 
Nevük: Hogyan, mitől, miért 
Mikor, hol és minek.

(Kipling)

— M a v o lt az első e lőadás in form ációelm életrő l. 
Az előadó nag y o n  jó  fe jnek  lá tsz ik ; azzal kezd te , 
hogy  a  m a te m a tik á n a k  egy  o ly an  új ág áv a l fog 
ez az előadás foglalkozni, am ely  m ég n incs is 20 
éves: am ik o r m i (m árm in t a  te rem b en  ülő h a llg a 
tó k ) szü le ttü n k , m ég nem  lé te z e tt  in form ációelm é
le t. L eh e t, hogy ez gyerekes dolog, de ez valahogy  
m egfog ta  a  fa n tá z iá m a t, és m á r ek k o r — m ég 
m ie lő tt az in fo rm ációelm életrő l b á rm i kézzel
fo g h a tó t h a llo tta m  v o ln a  — e lh a tá ro z tam , hogy 
ezzel a  tá rg g y a l kom olyan  fogok foglalkozni. 
R ö g tö n  el is h a tá ro z ta m , hogy e tá rg y ró l nem  jeg y 
z e te t  írok , h anem  n ap ló t: nem csak  az előadáson

h a llo t ta k a t  rögzítem , h an em  s a já t  g o n d o la ta im a t 
is fe ljegyzem : az o k a t a  kérd ések e t, am ely ek e t ö n 
m ag ám n ak  fe lteszek , és persze a  v á la sz o k a t is, 
h a  tu d o k  rá ju k  válaszo ln i. E z é r t  v á la sz to tta m  
m o ttó u l K ip lin g  egy  v e rsé t (sa já t n em  tú l  s ik e rü lt 
fo rd ításo m b an ).

Az e lőadás so rán  ez az e lh a tá ro záso m  m ég m eg
e rő sö d ö tt. N agyon  te ts z e tt  ugy an is  az előadó k i
je len tése , hogy  ő az e lő ad ás t szem inárium szerűen  
fog ja  ta r ta n i ,  és a z t  a k a rja , hogy  m inél a k tív a b b a n  
ré sz tv eg y ü n k  az ó rán ; id ő n k é n t k érd ések e t fog 
fe lten n i n ek ü n k , és m in k e t is b iz ta to t t ,  hogy h a  
b á rm i nem  világos, a m it ő m ond , sz a k ítsu k  n y u 
g o d ta n  félbe és te g y ü n k  fel nek i k é rd ések e t. E z  a 
m ódszer n ekem  sokkal sz im p a tik u sab b , m in t h a  
egy előadó  k in y ila tk o z ta tá ssze rű en  szónokol és 
e lv á rja , hogy  n ém án  hallgassuk  ő t. Az, hogy egy 
előadó m egengedi, hogy belekérdezzünk  az elő
a d á sáb a , a z t  m u ta tja ,  hogy  az  előadó b iztos a  do l
g áb an , és nem  fél a ttó l, hogy o ly a t ta lá lu n k  k é r
dezni, am ire  nem  tu d  válaszo ln i. P ersze , tu la j 
d o n k ép p en  o stobaság , h a  az  előadó e ttő l  fél: 
m i nem  v á r ju k  el a  ta n á r tó l,  hogy  m in d en tu d ó  
legyen. Az a  ta n á r ,  ak i v a ló b an  é r t  a  szakm ájához, 
n em  is jö n  ily en k o r za v a rb a . P é ld á u l ta v a ly  a  
professzor e lő ad ása  u tá n  az egy ik  év fo ly am tá rsam  
fe lte tt  nek i egy k é rd é s t : a  p rofesszor a z t  vá laszo lta , 
hogy ez egy  n ag y o n  érdekes és ú jszerű  kérdés, 
tu d o m á sa  sze rin t ezzel eddig  senk i nem  fog lalko
z o tt;  m eg ígérte , hogy  m a jd  gondo lkod ik  a  p ro b lé 
m án . A  következő  ó ra  u tá n  a z u tá n  közö lte , hogy 
g o n d o lk o d o tt a  p ro b lém án  és m e g ta lá lta  a  m eg
o ld ást, am ely  v a ló b an  nem  v o lt ism eretes előzőleg; 
közölte , hogy  egy m ost s a jtó  a la t t  levő fe lad a t- 
g y ű jtem én y b e  bele fog ja  ven n i a  p ro b lé m á t és 
an n a k  m ego ldásá t, m egem lítve, hogy  a  k érd és t 
az év fo ly am tá rsam  v e te t te  fel. Sajnos v a n n a k  
ta n á ro k , ak ik  m ásk én t reag á ln ak  a  kérdéseinkre . 
Még m ásodéves k o ru n k b a n  az egyik  előadó elő
a d á sáb an  egy té te lre  h ib ás  b iz o n y ítá s t m o n d o tt el. 
A m ikor tö b b en  szó ltu n k , hogy  a  b izo n y ítás  egy 
p o n t já t  (azt, am ely ik  h ib ás  vo lt) nem  é r tjü k  és 
k é r tü k , hogy a z t m ag y arázza  m eg részletesebben , 
e z t fö lényesen  e lu ta s í to t ta  azzal, hogy  m áskor 
f ig y e ljü n k  jo b b an . P ersze , ezek u tá n  nem  tú l  
n ag y  lelkesedéssel já r tu n k  az ó rá ira , ő m eg a  
ko llokv ium on  ü tö t t  v issza — no  de h ag y ju k , ez a  
b o trá n y  eléggé közism ert, úgyhogy  in k áb b  v issza
té re k  az in fo rm ációelm életre .

Az előadó először n éh án y  szó t szó lt az in fo rm á
ció-fogalom  a lap v e tő  jelen tőségérő l. A z t m o n d ta , 
hogy  b iztos benne, hogy e kérdésrő l m in d an n y ian  
kellően in fo rm álv a  v ag y u n k , ez é rt csak röv iden  
beszél errő l. R á m u ta to t t ,  hogy m inden  élő sze r
veze tb en  á llan d ó an  á ram lik  az in form áció : pé ld áu l 
az em beri szervezetben  az érzékszervek  in fo rm áció t 
g y ű jten ek  a  kü lv ilágbó l, e z t az idegrendszer to 
v á b b ít ja  az agy b a , az agy  az így  k a p o t t  in fo rm ác ió t 
feldolgozza és ennek  a la p já n  u ta s í tá s t  — am i 
sz in tén  in fo rm áció  — ad  az izm oknak , am ely e t 
sz in tén  az id eg sejtek  to v á b b íta n a k , s. i. t .  H a 
son lóképpen  egy  üzem ben v ag y  b árm ily en  m ás 
szervezetben , am elyben  sok em ber m űk ö d ik  e g y ü tt,
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is állandóan áramlik az információ, jelentések, 
utasítások, kérdések formájában, enélkül kollektív 
munka nem volna lehetséges. Rámutatott, hogy 
a modern technika minden nagy vívmányával kap
csolatban központi szerepet játszik az információ- 
továbbítás, -feldolgozás, -tárolás, így például az 
űrhajózás egyik fő problémája az űrhajó és a földi 
irányító központ közötti információátvitel; az 
elektronikus számológépek lényege éppen abban áll, 
hogy e gépek nagymennyiségű információt dolgoz
nak fel nagy sebességgel megadott program (vagyis 
információ) alapján; az automatizálás egyik fő 
problémája éppen az automatikus berendezés 
egyes részei közötti információcsere; a visszacsato
lás pl. azt jelenti, hogy az irányító központ in
formációt kap arról, hogy utasításait a berendezés 
hogyan hajtja végre és ennek alapján az utasításait 
menetközben a szükségesnek megfelelően módo
sítja stb.

Azt mondotta, hogy az információ matematikai 
elmélete annak felismerése által vált lehetségessé, 
hogy az információ mennyiségét számmal lehet 
jellemezni, — hasonlóan ahhoz, ahogyan számmal 
lehet kifejezni a távolságot, az időt, a tömeget, a 
hőmennyiséget stb.

Az előadó azt, hogy az információ mennyisége 
mérhető, számmal kifejezhető, a Bar-Kochba játék 
segítségével magyarázta meg. Az, hogy mennyi 
információra van szükség ahhoz, hogy kitaláljuk, 
amit feladtak a többiek, azzal mérhető, hogy a 
legcélravezetőbb kérdezés mellett hány kérdés 
kell a kitaláláshoz. „Kérdés” alatt persze, a Bar- 
Kochba játék szabályainak megfelelően, olyan 
kérdés értendő, amely igennel vagy nemmel meg
válaszolható. A kapott válaszokat leírva, és „igen” 
helyett 1 -est, „nem” helyett 0 -t írva, a kapott 
válaszsorozat (amely tehát azt, amit ki kellett 
találni, egyértelműen jellemzi) helyettesíthető egy
0 és 1 jegyekből álló számsorozattal. Ezt az eljá
rást kódolásnak hívják, magát a 0  és 1 jegyekből 
álló számsorozatot kódszónak. Az, hogy minden 
természetes szám egyesekkel és nullákkal kifejez
hető, jól ismert, hiszen ehhez elegendő a számot 
felírni a 2-es számrendszerben. De az is nyilván
való, hogy minden magyar (vagy más) nyelvű 
szöveg is kifejezhető, kódolható a 0  és 1 számje
gyekből álló számsorozattal. Például ezt elérhetjük 
úgy, hogy az abc betűihez hozzárendelünk a 0  és
1 számjegyekből álló sorozatokat és betűnként 
írjuk át a szöveget. Ha például az alábbi 30 betű
ből álló abc-t vesszük alapul,

a á b c d  e é f g h  i j k l m  n o ö p q  r s t u ü  
v w x y z

továbbá a pontnak és a szóköznek is megfelelte
tünk egy-egy 0 -ból és 1 -ből álló jelsorozatot, akkor 
tehát 32 ilyen sorozatra van szükség és 5 darab 
0-ból és 1-ből álló jelsorozat éppen 32 van, tehát 
minden betűhöz, továbbá a ponthoz és a szóköz
höz egy 5-jegyű nullákból és egyesekből álló soro
zatot rendelhetünk hozzá. így a szöveg éppen 
5-ször annyi jelből fog állni, mint betűkkel leírva.

Hasonlóképpen minden információ kifejezhető 
0  és 1 jelek elég hosszú sorozatával. Ennek nagy 
gyakorlati jelentősége van, hiszen az elektronikus 
számológép programozásánál, mivel a gépnek 
a 2 -es számrendszer az „anyanyelve”, a géppel 
nemcsak a program során feldolgozandó számada
tokat kell a kettes számrendszerbe átírva közölni, 
hanem mindenfajta utasítást is 0  és 1 jelekből álló 
sorozat formájában kell kódolni és a gépbe betáp
lálni. Az információmennyiség definícióját ezek 
után úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy tetsző
leges információ mennyiségét úgy mérjük meg, 
hogy a szóbanforgó információt átírjuk, azaz kó
doljuk 0  és 1 jegyekből álló sorozattá, a lehető leg
célszerűbb módon (vagyis úgy, hogy a lehető leg
rövidebb jelsorozatot kapjuk) és az így kapott 
jelsorozat (kódszó) hosszával (számjegyei számá
val) mérjük az információ mennyiségét. Az előadó 
hangsúlyozta, hogy ez persze nem szabatos mate
matikai definíció, ezt majd később fogja megadni, 
hanem ez csak szemléletes kifejezése annak, hogy 
mit értünk információmennyiségen; ez csak arra 
szolgál, hogy legyen valamilyen elképzelésünk 
erről a fogalomról; amit mondott, tekintsük azt 
első lépésnek az információmennyiség fogalmának 
megközelítésében. Azt is hangsúlyozta, hogy ami
kor az információ mennyiségét akarjuk mérni, 
számmal kifejezni, akkor szándékosan és tudato
san figyelmen kívül hagyjuk az információ tartal
mának és jelentőségének kérdését.

Nagy sikere volt (főleg a lányoknál) annak a 
példájának, hogy a válasz arra a kérdésre, hogy 
„Kisasszony, szereti a sajtot?” — akár igen, akár 
nem a válasz —, ugyanúgy 1  egységnyi informá
ciót tartalmaz, mint a válasz arra a kérdésre, 
hogy „Kisasszony, akar a feleségem lenni?”, 
pedig a két válasz tartalma és jelentősége nyilván
valóan egészen más. Ezzel kapcsolatban rámuta
tott, hogy az elmondottak szerint az információ 
egysége egyetlen egy, igennel vagy nemmel meg
válaszolható, egyébként tetszőleges kérdésre adott 
válaszban foglalt információ mennyisége.

Másként kifejezve: az információ egysége egyet
len egy 0  vagy 1 jellel kifejezhető (kódolható) in
formáció mennyisége. így például egy a 2 -alapú 
számrendszerben felírt szám minden egyes szám
jegye 1 egységnyi információt tartalmaz. Ezzel 
függ össze az információ egységének elnevezése: 
az információ egységét bit-nek nevezik, ami a 
űinary digi? (angolul: kettes számrendszerbeli szám
jegy) rövidítése. Ebben az elnevezésben még egy 
szójáték is el van rejtve, hiszen „bit” angolul azt 
jelenti, hogy valaminek egy kis darabkája, mor
zsája, tehát a bit: egy morzsányi információ.

A kódolással kapcsolatban arról is szó volt, 
hogy általában az információ továbbítása céljából 
kell az információt a továbbítás módjának meg
felelően kódolni. így például a távirat továbbítása 
céljából az üzenetet a Morse-abc jeleivel (hosszú 
és rövid jelekkel) kell kódolni. A TV-adó a képet 
úgy kódolja, hogy azt kis pontokra bontja és 
annak megfelelően, hogy a pontok sötétek vagy 
világosak, ad le jeleket, amelyeket elektromágneses
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hullámok továbbítanak a TV vevőkészülékhez, 
amely azokat visszaalakítja képpé — más szóval 
dekódolja. De ennél sokkal egyszerűbb példát is 
lehet adni a kódolás fogalmára, amelyet tulajdon
képpen mindenki jói ismer, még ha nem is nevezi 
így: kódolás tulajdonképpen maga az írás is, 
amely hangoknak betűket feleltet meg; ebben az 
esetben az olvasás a dekódolás. Az agyunk is vala
hogy kódolja az információt, amelyet emlékeze
tünkben elraktároz, csak ma még nem tudjuk 
pontosan, hogy milyen eljárással történik az agy
ban a kódolás és a dekódolás. Kódolás az is, ami
kor valaki csomót köt a zsebkendőjére, hogy erről 
valami eszébe jusson. Az előadó említette, hogy 
egyes indián törzsek ezt a fajta kódolást magas 
színvonalra fejlesztették: kötélre kötött csomók 
segítségével küldtek üzeneteket. Kódolás az is, 
amikor fényjeleket adnak egymásnak a hajók, 
vagy az Alpokban balesetet szenvedett turisták 
síppal adnak feOlá jelet. Mindenféle titkosírás is 
persze kódolás — innen származik maga a „kódo
lás” szó. A gramofon lemezen, a magnószalagon is 
kódolva van a zene vagy a beszéd stb. Egyikünk 
megjegyezte, hogy úgy látszik, a kódolással tehát 
úgy vagyunk, mint Moliere darabjának szereplője, 
aki nem tudta, hogy ő egész életében prózában 
beszélt: mi sem tudtuk, hogy szinte minden tevé
kenységünk során információt kódolunk és dekó
dolunk.

Az előadáson éppen 32-en voltunk jelen hallga
tók. Az előadó feltette a kérdést, hogy ha ő vala
melyikünkre gondol, hány kérdéssel tudnánk ki
találni, hogy melyikünkre gondolt. Rögtön rávág
tam, hogy 5 kérdéssel, persze az előadó megkér
dezte, hogy hogyan kérdeznék. Azt válaszoltam, 
hogy a neveket abc-sorrendben felírnám, azután 
első kérdésként azt kérdezném, hogy az első 16 
név között van-e a gondolt név. Akár „igen”, 
akár „nem” a válasz, a megmaradó lehetőségek 
száma a felére, azaz 16-ra csökkent. Hasonlókép
pen a második kérdéssel 8 -ra, a harmadikkal 4-re, 
a negyedikkel 2 -re csökkenthető a még fennmaradó 
lehetőségek száma és így az ötödik kérdéssel bizto
san ki tudom találni, hogy a 32 hallgató közül kire 
gondolt. Ezek után az előadó azt kérdezte, hogy ha 
az 5 kérdést egyszerre kell feltennem, tehát az 
egyes kérdések megválasztásánál nem állnak 
rendelkezésemre az előző kérdésekre kapott vála
szok, akkor is elég-e 5 kérdés? Erre azt válaszol
tam, hogy ezt nem tudom, mivel a Bar-Kochba 
játéknál az ember mindig az előző kérdésekre 
kapott válaszok alapján választja meg a következő 
kérdését, de azt hiszem, hogy ha egyszerre kell a 
kérdéseket feltenni, akkor 5-nél több kérdésre 
van szükség. Ebben viszont tévedtem. Az előadó 
megmutatta, hogyan lehet 5 olyan kérdést egy
szerre feltenni, hogy az 5 válaszból egyértelműen 
megállapítható, hogy a 32 hallagató közül kire 
gondolt. A hallgatókat meg kell számozni 0-tól 
31-ig, a sorszámokat felírni a 2 -es számrendszerbe, 
így mind a 32 névhez tartozik egy 5 jegyű, nullák
ból álló kettes számrendszerbeli szám (az 5-nél 
kevesebb jegyű számokat 5 jegyűvé tesszük azál

tal, hogy 0 -kat írunk az elejére, pl. a 0  sorszámnak 
a 0 0 0 UU, az 1 sorszámnak a 0 0 0 0 1  felel meg); én 
a 14-ik vagyok a névsorban,* tehát az én nevem
nek a OHIO szám felel meg. Ezek után az öt kérdés 
a következő: a gondolt hallgató nevének sorszámát 
a 2 -es számrendszerben felírva az első, második, 
a harmadik, a negyedik, az ötödik jegy egyes-e? 
Ha például erre az ot kérdésre rendre a „nem, igen, 
igen, igen, nem” válaszokat kapjuk, akkor rám 
gondolt az előadó. Ez nagyon meglepett, hiszen 
a Bar-Kochba játékban nagy gyakorlatom van, 
a kollégiumban sokszor játsszuk es én vagyok elis
merten a legjobb Bar-Kochbázó (nemrégiben azzal 
arattam sikert, hogy kitaláltam a következőt: 
„kukac által rágott lyuk abban az almában, amely 
Newton fejére esett”.), de arra még soha nem gon
doltam, hogy a kérdéseket ne egymásután, hanem 
egyszerre tegyem fel.

Ezek után az előadó néhány további példát 
mondott, pl. „hány bit információt tartalmaz a 
személyi igazolvány sorszáma?” Azt mondta, 
hogy Magyarországon kereken 7,5 millió felnőtt 
állampolgárnak van személyi igazolványa. Így 
tehát arról van szó, hogy ha ő egy tetszőleges fel
nőtt magyar állampolgárra gondol, hány kérdéssel 
tudjuk kibarkochbázni, hogy kire gondolt. Erre 
persze könnyen tudtunk válaszolni. Mivel 222 =  
=  4194304 és 223 =  8388608, tehát ehhez 23 kér
dés szükséges. Ezek után azt kérdezte, hogy 
helyes-e azt mondani, hogy a személyi igazolvány 
sorszáma pontosan 23 bit információt tartalmaz. 
Többen is azt válaszoltuk, hogy ez akkor lesz csak 
pontosan igaz, ha a személyi igazolványok száma 
eléri a 8388608-at, tehát azt a számot amelynek 
a 2 -alapú logaritmusa pontosan 23. Ha jelenleg 
csak 7 és fél millió a személyi igazolványok száma, 
úgy a személyi igazolványok számában foglalt 
információ valamivel kevesebb, mint 23 bit, de 
2 2  bitnél persze több. így közösen eljutottunk a 
következő eredményre: ha a Bar-Kochba játékban 
a szabályokat úgy módosítjuk, hogy pontosan N 
különböző dolog (személy, tárgy stb.) valamelyi
kére szabad csak gondolni, akkor a gondolt dolog 
kitalálásához log2N bit információra van szükség. 
Ezek után azt mondta az előadó, hogy próbáljuk 
a kapott eredményt megfogalmazni a Bar-Kochba 
játék nélkül. Némi próbálgatás után ez is sikerült, 
a következőképpen: Ha egy adott, N  elemű H hal
maz egy ismeretlen x elemét megadjuk, amelyről eleve 
semmi mást nem tudtunk, mint hogy a H halmazhoz 
tartozik, az így kapott információ mennyisége 
log2N bit. Ezt a képletet nevezik Hartley-féle képlet
nek.. Ezután az előadó az információ additivitásának 
törvényét ismertette. Legegyszerűbben ezt is a 
Bar-Kochba játékon keresztül lehet megérteni. 
Ha egyszerre két dolgot kell kitalálnunk, mondjuk 
Xj-et és x2-t, mégpedig xr ről csak azt tudjuk, hogy 
az N j elemű II l halmaz eleme, x2-ről pedig csak 
azt, hogy az N 2 elemű H 2 halmaz eleme, akkor ezt 
úgy is felfoghatjuk, hogy az (x1, x2) párt kell ki-

* Donát Bonifác persze a valódi nevére gondol — 
ő nem is tudja, hogy milyen álnevet adtam neki. R. A.
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találnunk, amely eleme az összes (xv x,) párok H 
halmazának, ahol x, a 77, halmaz tetszőleges eleme 
és x , a H2 halmaz tetszőleges eleme, függetlenül 
attól, hogy mi xx értéke. Nyilvánvaló, hogy a H 
halmaznak N rN 2 eleme van és így az (xv x2) pár 
kitalálásához szükséges kérdések száma (vagyis 
az (x,, x2) pár meghatározásában foglalt informá
ció mennyisége) a Hartlev-képlet szerint log2 N , N 2. 
Másrészt azonban x, és x, kitalálását végezhetjük 
külön-külön, így x, kitalálásához log, TV, kérdésre, 
x2 kitalálásához log2 N„ kérdésre, összesen xx és 
x2 együtt való kitalálásához log2 N x -f- log2 N 2 
kérdésre van szükség, vagyis x, és x, meghatáro
zásához szükséges információmennyiség összesen 
log2 2V, 4 - log, IV, bit. Ezen információ mennyi
ségre tehát látszólag két kifejezést kaptunk, de 
persze a kettő egyenlő egymással, a logaritmus
függvény jól ismert tulajdonsága miatt (szorzat 
logaritmusa egyenlő a tényezők logaritmusainak 
összegével):

log2 N ,N 2 =  log2 N, +  log2 N 2.
így tehát eljutottunk az információ addilivitásá- 

nak törvényéhez.
Befejezésül még az információ fogalmáról be

szélgettünk. Az előadó figyelmeztetett, hogy most, 
hogy már az információ mennyiségét számszerűleg 
mérni tudjuk, az ,,információ” szót tulajdonkép
pen kétféle — konkrét és absztrakt, illetve kvalita
tív és kvantitatív — értelemben használjuk. In
formáció alatt értjük egyrészt magát a konkrét 
információt (értesülést), másrészt ennek számszerű 
mértékét, vagyis a konkrét információban foglalt 
absztrakt információmennyiség mértékszámát, bit
ben kifejezve. Célszerű csak a konkrét információt 
nevezni ,,információ”-nak, míg a konkrét infor
máció számszerű információ-tartalmát „infor- 
máeiómennyiség”-nek nevezni. Félreértés elkerü
lése végett az „információ” szó helvett időnként 
az „értesülés” szót fogjuk használni. Azt is mondta, 
hogy érdemes tisztázni, hogy az információ szón 
(a konkrét, kvalitatív értelemben) ugyanazt ért
jük-e. Azt kérte, hogy mindenki írjon fel egy 
papírra tíz olvan magyar szót, amelynek jelentése 
többé-kevésbé rokon az „információ” szó jelentésé
vel. Én a következő tíz szót írtam fel:

1 . értesülés
2 . hír
3. közlés
4. újság
5. adat

6 . tájékoztatás
7. felvilágosítás
8 . tudás
9. jellemzés

1 0 . bejelentés
A többiek céduláin előfordultak még e szavak 
következő variánsai is: ismeret, híradás, közle
mény, adatszolgáltatás, tudatás, megmondás, be
mondás, megadás, leírás, kijelentés.

Azzal váltunk el, hogy igen nehéz volna az 
„információ” szemléletes fogalmát formálisan de
finiálni, de ez nem is szükséges, mert amikor e szót 
használjuk, mindannvian lényegében ugyanarra 
gondolunk és a továbbiakban az információ mate
matikai fogalmát úgyis szabatosan definiálni 
fogjuk; nyomatékosan hangsúlyozta az előadó,

hogy e fogalomhoz még nem jutottunk el, csak az 
első lépést tettük meg ebbe az irányba, azt a lépést, 
amit elsőnek Hartley tett meg 1928-ban.

Végül néhány feladatot oldottunk meg, amelyek 
segítettek a Hartley-formula értelmét megérteni. 
Például a következő kérdést vizsgáltuk, amely, 
mint az előadó mondotta, az információelmélet 
egy fontos fejezetéhez, a kereséselmélethez tarto
zik: 27 aranyérménk van, amelyek közül 26 valódi, 
egy azonban hamis, ugyanis más fémből van, csak 
be van aranyozva és így szemre nem különböztet
hető meg a többitől: tudjuk, hogy a hamis érme 
könnyebb, mint a valódiak. A hamis pénz meg
találására rendelkezésünkre áll egy kétkarú mérleg, 
amellve! csak azt lehet eldönteni, hogy a két ser
penyő tartalma egyforma nehéz-e és ha nem, me
lyik a nehezebb. Kérdés: hány mérés szükséges 
a hamis pénz megtalálásához? Mielőtt a feladatot 
megoldottuk volna, először a szóbanforgó infor
mációmennyiségek kiszámítása útján a követ
kezőképpen kaptunk egy alsó becslést a szükséges 
mérések számára: a hamis pénz bármelyik lehet 
a 27 közül, tehát a hiányzó információ a Hartley- 
formula szerint log2 27.

Mármost minden mérésnek csak 3 eredménye 
lehetséges (a bal oldali serpenyő nehezebb, a jobb 
oldali serpenyő nehezebb, ill. a kettő egyenlő 
súlvú) és ígv egv-egy mérés log2 3 információt 
adhat csak. Ha tehát x mérést végzünk, úgy kell, 
hogv x log2 3 >  log2 27 legyen. Mivel Iog2 27 =  
- 3 log, 3, ebből következik, hogy x 3, vagyis 
legalább 3 mérés szükséges. 3 méréssel viszont 
valóban meg lehet találni a hamis pénzt: először 
a mérleg mindkét serpenyőjébe 9 9 érmét teszünk.
Ha az egyik serpenyő felszáll, az abban levő 9 
érme közt van a hamis: ha egyensúlyban van, 
akkor a maradék 9 között van a hamis érme. így 
egy méréssel a lehetőségek számát 9-re csökken
tettük. Másodszorra ebből a 9-ből teszünk hármat- 
hármat a mérleg két serpenyőjébe és így a követ
kező mérés után már csak három érme van, ame
lyik számításba jön. Harmadszorra e 3 érme közül 
teszünk egyet-egyet a mérleg két serpenyőjébe és 
így akármi is a mérés eredménye, megtaláljuk a 
hamis pénzt.

*
Az előadás végén az volt az érzésem, hogy amit 

hallottam, teljesen értem. Most, hogy átgondol
tam az egészet, látom, hogy egy sereg kérdés 
nyitva maradt.

Az világos, hogy egy igennel vagy nemmel meg
válaszolható kérdésre adott válasz egy egységnyi, 
azaz egy bit információt tartalmaz; igen ám, de mi 
van, ha a Bar-Kochba játékban ügyetlenül kérde
zek és azt, amit 5 kérdéssel ki lehetett volna találni, 
az ötödik kérdés után még nem tudom kitalálni: 
hogyan lehetséges ez, hiszen ügyetlen kérdezésnél 
is 5 kérdésre 5 választ és így 5 bit információt 
kapok? Itt látszólag valami ellentmondás van: 
van, amikor elég 5 bit egy 32 elemű halmaz egy 
elemének kitalálásához, máskor pedig nem elég? 
Az információ mennyisége nem függhet attól, 
hogy én jól kérdezek-e. Másként kifejezve: nyilván,
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ha ügyetlenül kérdezek, akkor 5 kérdésre kapott 
válaszból 5 bitnél kevesebb információt kapok — 
mondjuk, csak 3 bitet. De hiszen az egyes kérdé
sekre adott válaszok külön-külön ekkor is egy-egy 
bitet tartalmaznak. Hová veszett e hát 2  bit? 
E kérdés első pillanatban rejtélyesnek látszott, de 
azután eszembe jutott, hogy nii történt legutóbb, 
amikor Bar-Kochbát játszottunk, és ez segített 
megoldani a rejtélyt. Az történt ugyanis, hogy 
aznap este fáradt és szórakozott voltam és ez 
lehetett az oka, hogy feltettem a kérdezés során 
olyan kérdést, amelyet már egy perccel előbb meg
kérdeztem és megválaszoltak. ,,De hisz ezt már 
kérdezted” — mondták a többiek kórusban és azt 
ajánlották, hogy ha fáradt vagyok, hagyjuk 
abba — és ez is történt. Kissé bosszantott az eset 
akkor, de most jól jött. Rájöttem ugyanis, hogy 
az ügyetlen kérdezés legegyszerűbb módja az, 
ha a második alkalommal a kérdező egyszerűen 
megismétli az első kérdést. Ez esetben persze 
továbbra is igaz, hogy mind az első kérdésére, 
mind a második (az elsővel azonos) kérdésére 
kapott válasz egy-egy bit információt tartalmaz, 
de a második bit nem új információ, hanem ugyan
az, amit már az első válaszban megkapott a kér
dező; így tehát az ügyetlen kérdező két azonos 
kérdésre adott két azonos válasz együttvéve nem 
két, hanem csak egy bit információt tartalmaz. 
Lényegében ez a helyzet akkor is, ha nem ennyire 
durva hibát követ el valaki, csak éppen nem a leg
célszerűbb módon kérdez. Ez esetben persze nem 
pontosan ugyanazt az információt kapja meg két
szer, hanem a másodszorra kapott egy bit infor
mációnak csak egy része új, egy része olyan infor
máció, amely az első kérdésre kapott válaszban 
már benne volt, vagyis a két bit részben átfedi 
egymást. Ha pl. a két bitnek a fele közös, akkor a 
két válaszból együttvéve nem 2 , hanem csak i y 2 
bit információt kaptunk. Ha például az első 8  

szám egyikét kell kitalálnom és előszörre azt kér
dezem, hogy a gondolt szám az 1, 2, 3, 4 számok 
egyike-e és függetlenül a választól másodszorra 
megkérdezem, hogy a gondolt szám az 1, 5, 6 , 7 
számok egyike-e, akkor a kérdésre adott válasz 
nyújt ugyan némi új információt, de ez kevesebb, 
mint egy teljes bit és éppen ezért ennél az ügyetlen 
kérdezésnél előfordulhat, hogy összesen 3 helyett 
4 kérdésre van szükség, míg ha másodszorra azt 
kérdezem, hogy a gondolt szám az 1, 2 és 5, 6  

számok valamelyike-e, akkor a harmadik kérdésre 
biztosan ki tudom találni a gondolt számot. Igaz 
viszont, hogy az említett rossz kérdezés esetében 
előfordulhat, hogy már a második kérdésre kapott 
válasz után ki tudom találni a gondolt számot, 
míg a jó kérdezés mellett ez nem fordulhat elő: 
annál mindig szükség van a harmadik kérdésre! 
Így tehát a rossz kérdezés tulajdonképpen hazárd
játékot jelent. Az az érzésem, hogy ennél a hazád- 
játéknál az ember átlagban veszít; ezt majd egy
szer később még végig akarom gondolni. Most 
előbb egy másik problémát akarok jól átgondolni: 
az a benyomásom, hogy ennek tisztázása szükséges 
az előbbi probléma megértéséhez is. Arról van szó,

hogy mit jelent a nem egész értékű információ? 
Az az állítás, hogy valamely N  elemű II  halmaz 
egy ismeretlen elemének kitalálásához log2 N  
bitnyi információra van szükség, teljesen világos, 
ha log2 N  egész szám, vagyis ha N  =  2k, ahol k 
pozitív egész szám, mert ez esetben valóban pon
tosan k kérdéssel ki lehet találni az ismeretlen ele
met, kevesebb kérdéssel viszont nem. De mit jelent 
tulajdonképpen az, hogy valamit log2 N  kérdéssel 
ki lehet találni, ha log2 N  nem egész szám? Ezen 
a kérdésen az előadó valahogy átsiklott; persze 
lehet, hogy legközelebb akar erre visszatérni, 
engem azonban most izgat a kérdés.

Ezen a kérdésen sokat gondolkoztam, amíg rá
jöttem a megoldásra. A következő meggondolás 
vezetett célhoz: egy 7 elemű halmaz egy elemének 
kitalálásához 4 kérdésre van szükség, míg a Hart
ley-formula szerint egy 7, ill. 9 elemű halmaz 
egy elemének megadásához log2 7 =  2,80735. . ., 
illetve log2 9 =  3,16993. . . bit információ szüksé
ges. Ha azonban a hét elemű H, halmaz egy x1 
elemét x (pl. a hét egy napját) és a 9 elemű H 2 
halmaz egy x2 elemét (pl. a nap 9 bolygója egyikét) 
egyszerre akarom kitalálni, ehhez nem 3 +  4 =  7, 
hanem csak 6  kérdésre van szükségem, hiszen 
összesen 7 • 9 =  63 lehetőség közül kell egyet 
megtalálni és 63 <  64 =  26 (illetve log2 63 =  
=  log2 7 +  log2 9 =  5,97728 <  6 ). Ezek után már 
könnyen meg tudtam magamnak válaszolni a 
kérdést teljes általánosságban, hogy milyen érte
lemben igaz tetszőleges N  számra, amely nem 2  

hatványa, hogy egy N  elemű halmaz egy ismeret
len elemének kitalálásához log2 N  kérdésre van 
szükség (ahol tehát log2 N  nem egész szám!). 
Ez a következőt jelenti. Ha nekem az N  elemű 
halmaz egy ismeretlen elemét nem egyszer kell 
kitalálnom, hanem sokszor, mondjuk &-szor, pél
dául úíry, hogy k másik játékossal játszom Bar- 
Kochbát és ezek mindegyike egymástól függetlenül 
gondol az N  elemű halmaz egy-egy elemére és 
nekem ezt a k elemet egyszerre kell kitalálnom, 
akkor ezt tehetem úgy, hogy nem egyenként kér
dezek a k dologra, hanem a k ismeretlen dologból
álló (*,, x2........xu) k-ast igyekszem kitalálni.
Mivel ez N k különböző értéket vehet fel, az ehhez 
szükséges kérdések számát úgy kapom meg, hogy 
veszem N k 2  alapú logaritmusát és ezt felkerekítem 
egész számmá: ha ez a kérdésszám Sk, akkor tehát

log2 N k < ,Sk <_ log2 N k +  1.
Mivel

log 2 N k — k log 2 N,
így tehát

log2i y < ^ < ; i o g 22 y + Í - .
k k

Mivel Sk azt jelenti, hogy az N  elemű halmaz k 
elemének kitalálásához hány kérdésre van szükség,

nek kitalálásához átlagban hány kérdésre van 
szükség. Mivel 1 jk tetszőleges kicsinnyé tehető
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azáltal, hogy k értékét elég nagynak választjuk, 
a kapott eredmény azt jelenti, hogy ha N  nem 2  

hatvány, akkor ha elég sokszor kell egy N  elemű 
halmaz egy ismeretlen elemét kitalálni, akkor 
az ehhez átlagban szükséges kérdések száma tetsző
leges kevéssel lesz csak nagyobb log2 j\T-nél. 
Ebben az értelemben igaz tehát, hogy pl. egy 7 
elemű halmaz egy ismeretlen elemének kitalálásá
hoz 2,80735. . . kérdésre van szükség. Például az 
N = 7 esetben, mivel 76 =  117 6  49 <j 2 17, tehát 
ha egy 7 elemű halmaz hat elemét egyszerre aka
rom kitalálni, ehhez 17 kérdés elég és így a halmaz

17
egy elemének kitalálásához átlagban— =2,833... 

kérdés elégséges.
A Bar-Kochba játékkal kapcsolatban utána

néztem hogy tulajdonképpen ki volt Bar-Kochba 
és miért róla nevezték el ezt a játékot. Amikor
i. sz. 135-ben a zsidók szabadságharcot indítottak 
a római elnyomás ellen, Bar-Kochba volt a vezé
rük. (A Bar-Kochba név azt jelenti, hogy ,,A csil
lag fia” .) A túlerőben levő római hadsereg ostrom 
alá vette a várat, melyet Bar-Kochba vezetésével 
egy kislétszámú, de elszánt helyőrség hősiesen 
védett. Ezek történeti tények. Mármost a Bar- 
Kochba játék nevét állítólag onnan kapta, hogy 
Bar-Kochba kiküldött egy felderítőt, hogy kikém
lelje a rómaiak táborát; a felderítő azonban a ró
maiak elfogták és kegyetlenül megkínozták, többek 
között kivágták a nyelvét. A felderítő megszökött 
a római fogságból és jelentkezett Bar-Kochbánál, 
beszélni azonban nem tudott és így szavakban 
nem tudta elmondani, hogy mit látott. Bar- 
Kochba erre igennel és nemmel megválaszolható 
kérdéseket te tt fel neki, amelyekre a megkínzott 
katona fejbólintással, ill. fejrázással válaszolt, 
így Bar-Kochba mindent megtudott a néma 
felderítőtől a római seregről, amire a vár védelmé
hez szüksége volt.

A baj csak az, hogy e meggyőzően hangzó tör
ténetről a forrásmunkák nem tudnak. Valószínűleg 
ezt a legendát az költötte, aki a Bar-Kochba játé
kot kitalálta és Bar-Kochbáról elnevezte, de hogy 
ez ki volt, azt nem sikerült eddig kideríteni. Ügy 
látszik, hogy a játék Budapesten keletkezett a szá
zad elején. A játék Budapesten a XX. század ele
jén mindenesetre igen népszerű volt, főleg az írók 
körében; Karinthy és Kosztolányi írásaiban több
ször is említésre kerül a játék, ők, továbbá Szoma- 
házy István nagy mesterei voltak a Bar-Kochba 
játéknak.

Elgondolkoztam azon, hogy ha igaz volna a 
Bar-Kochbaról szóló történet, akkor ő tulajdon
képpen az információelmélet előfutára lett volna. 
A Bar-Kochba-legendának azonban úgy látszik, 
nincsen semmi történeti alapja. Érdekes volna 
viszont megállapítani, mióta ismeretes, hogy igen
nem válaszokkal, tehát két jelből álló jelsorozatok
kal minden információ kifejezhető (kódolható); 
úgy látszik, ezt a tényt régóta ismerik — erre 
vall mindenesetre egy régi indiai monda. így 
hát az információelmélet előzményei mindenkép

pen nagyon messzire nyúlnak vissza, annak elle
nére, hogy igen fiatal tudomány. Újabb példa ez 
arra az igazságra, amivel Thomas Mann Jákobja 
kezdődik: „Mélységes mély a múltnak kútja. . .”

2. előadás
Valóban, az előadó éppen azzal kezdte, amire én 
is rájöttem: Megmagyarázta, hogy mit jelent a 
Hartley-formula, ha log2 N  nem egész szám. Ezek 
után arról beszélt, hogy amikor eddig azt mondtuk, 
hogy egy N  elemű halmaz egy ismeretlen elemét 
kell kitalálni, tulajdonképpen hallgatólagosan fel
tettük, hogy ez az elem egyformán valószínű. 
A valóságban azonban ez csak ritkán teljesül. 
Amikor arról beszélünk, hogy £ a H  =  {xx, x2, 
. . ., xN} halmaz egy ismeretlen eleme, ez tulaj
donképpen azt jelenti, hogy £ egy olyan valószínű
ségi változó, amelynek lehetséges értékei x2, 
. . ., xN. Mármost jelölje pk annak a valószínűségét, 
hogy £ az xu értéket veszi fel (le — 1, 2, . .  ., N), 
akkor az általános esetben p v p2, . . ., pN tetszőle
ges pozitív számok, amelyeknek az összege 1 . 
Amikor megtudjuk, hogy az adott esetben £ 
melyik lehetséges értéket vette fel, vagyis ha 
megfigyeljük a £ valószínűségi változót, ez a meg
figyelés bizonyos mennyiségű információt tartal
maz, amelyet f/(£)-ve 1 jelölünk. Ennek a I7(£) 
információmennyiségnek a meghatározásával fog
lalkoztunk mostanáig is, csak eddig arra az esetre 
szorítkoztunk, amikor £ lehetséges értékeit, tehát 
az xv x2, . . ., xN értékeket ugyanazzal a való
színűséggel, vagyis — valószínűséggel veszi fel, 

N
tehát amikor p x — p 2 =  . . . =  pN — — .

N
Ebben a speciális esetben érvényes az 

(£) =  log2 N
Hartlev-féle formula. Az általános esetre a //(£) 
információmennyiséget a

#(£) =  Pi log — +  p 2 log---- f- . . • +  pN log —
P i  P z  P n

ún. Shannon-féle formula adja meg. JT(£) szemléle
tes jelentése az általános esetben lényegében 
ugyanaz, mint az egyenlő valószínűségek esetében, 
egy egész csekély módosítással. A Bar-Kochba 
játék nyelvén kifejezve f/(£) értelmezése a követ
kező: ha £ jelöli azt, amit a Bar-Kochba játékban 
ki kell találni, tehát a másik játékos p, valószínű
séggel gondol 2 ,-re, p 2 valószínűséggel a-2-re, 
s. i. t., . . ., pN valószínűséggel xN-re, akkor ezt 
a játékot elég sokszor játszva és a legcélszerűbb 
kérdezési módszert alkalmazva a gondolt dolog 
kitalálásához átlagban, 1 -hez tetszőleges közeli 
valószínűséggel, tetszőleges kevéssel több, mint 
/7(£) kérdésre van szükség. Az eltérés a Hartley- 
féle speciális esettel szemben abban áll, hogy itt 
hozzá kell tennünk azt a megszorítást, hogy ,,1 -hez 
tetszőleges közeli valószínűséggel” , amire a szim
metrikus esetben nem volt szükség.
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A Bar-Kochba játék nyelve helyett a kódolás 
fogalmával kifejezve H(£) definíciója a következő
képpen fogalmazható meg: £ jelentsen egy való
színűségi változót, amely az xv x2....... xN érté
keket rendre p v p 2, ■ ■ • > P n  valószínűséggel veszi 
fel. Végezzünk £ értékére vonatkozólag egymás
után független megfigyeléseket, akkor e meg
figyeléseket 0 — 1 sorozatokkal kódolva elérhető, 
hogy egy megfigyelés kódolásához átlagban 1 -hez
tetszőleges közeli valószínűséggel, //(!) =  p 1 log —

Pi
-f- p 2 log--- 1- . . . -f- pN lo g -----nél tetszőleges ke-

P2 ‘ Pn
véssél több 0  vagy 1 jel kerüljön felhasználásra.

A fenti állítás helyességét először a következő 
példán ellenőrizzük: Két pénzdarabbal dobjunk 
és £ jelentse, hogy az érmék közül hány mutat fe
jet. így tehát £ a 0 , 1  és 2  értékeket veszi fel,
rendre — , , —valószínűségekkel. Ennélfogva e

példában azt kell megmutatnunk, hogy £ értékét 
sok egymásutáni dobásnál megfigyelve, az ered
ménysorozatot lehet úgy 0  — 1 sorozat formájában 
kódolni, hogy 1 -hez tetszőlegesen közeli valószínű
séggel átlagban egy dobás kódolásához tetszőleges 
kevéssel több, mint

1

1

4,

+ i i°g. i , 1 , i
T T  +  7 l o g !

=  1,5

számjegyre legyen csak szükség. Könnyen belát
ható, hogy a célszerű eljárás a következő: ha egy 
dobásnál 1 fejet dobtunk, azaz 1  =  1 , akkor ezt 
az eredményt egy 1 -es számjegy leírásával kódol
juk; ha £ — 0  (vagyis ha mindkét érme írást 
mutat), akkor ezt az eredményt a 0 0  jelsorozattal 
kódoljuk, végül, ha £ =  2  (vagyis ha mindkét 
érme fejet mutat), akkor ezt az eredményt a 0 1  

jelsorozattal kódoljuk.
Ilyen módon egy-egy dobás eredményét vagy 

egy vagy két számjeggyel kódoljuk aszerint, hogy 
az eredmény £ =  1 vagy más; mivel £ az 1 értéket
— valószínűséggel veszi fel, tehát egy dobásnak 
2
megfelelő kódszó hossza olyan r\ valószínűségi 
változó, amelynek értéke— valószínűséggel 1  és

— valószínűséggel 2 , tehát a kódszó hosszának

várható értéke 1,5 =  — 1 -f- — • 2 =  1,5. Ennél- 
2 2

fogva a nagy számok törvénye szerint, ha elég 
sok dobást végzünk, akkor az egyes dobásoknak 
megfelelő kódszavak átlagos hossza 1 -hez tetsző
leges közeli valószínűséggel 1,5 +  e-nál kisebb 
lesz, akármilyen kis pozitív szám is e.

A kódolási eljárás, amit e példában alkalmaz
tunk, a Bar-Kochba játék nyelvére lefordítva 
azt jelenti, hogy ha ki kell találnunk, hogy a másik 
játékos két érmével hány fejet dobott, először azt

kell kérdeznünk, hogy egy fejet dobott-e? Ha a 
válasz igen, akkor egy kérdéssel kitaláltuk, amit 
kell, míg ha a válasz nem, másodszorra azt kér
dezzük, hogy a fejek száma 2 -e? Akár „igen”, 
akár „nem” a válasz, tudni fogjuk, hogy mennyi 
a fej-dobások száma, ti. az első esetben 2 , a máso
dikban 0. Ha jól meggondoljuk, hogy miért ez a 
legjobb kérdezési mód, rájövünk, hogy arról van 
szó, hogy ha lehetséges, mindig olyan kérdést kell 
feltenni, amelyre az „igen” és a „nem” válasz 
valószínűségei pontosan egyenlők; ha ez nem lehet
séges, olyan kérdést kell feltenni, hogy az „igen” 
és „nem” valószínűsége olyan közel legyenek egy
máshoz, amennyire ez lehetséges. Ezen a módon 
be lehet látni a Shannon-féle formula helyességét 
az általános esetre nézve is. Az órán még egy 
konkrét példát vizsgáltunk meg, amikor egy pénz
darabbal addig dobunk amíg először jön ki máso
dik alkalommal ugyanaz az eredmény, tehát 
másodszorra fej, vagy másodszorra írás és £ magát 
az egész dobássorozatot jelenti. Könnyen belát
ható, hogy a kívánt helyzet már a második dobásra 
bekövetkezik, ha az első két dobás eredménye 
azonos, míg, ha az első két dobás eredménye 
különböző, akkor a harmadik dobásnál követke
zik be, hiszen utóbbi esetben a harmadik dobás 
szükségképpen megegyezik vagy az első vagy a 
második dohás eredményével. így tehát £ értékei 
az FF, II, FIF, FII, IFF, IFI dobássorozatok 
(ahol F fej-dobást, I írás-dobást jelöl) és ezek való
színűségei —, —, —, —, —, ennélfogva 

4 4 8  8  8

H(£) =  2  • — log2 4 -f 4 • — 8  log2 8  =  2,5.
4 “ 8

A célszerű kódolás e példákban egyszerűen abban 
áll, hogy F helyett zérust, I helyett egyest írunk 
és így a £ fent felsorolt értékeinek megfelelő kód
szavak (a sorrendet megtartva) 0 0 , 1 1 , 0 1 0 , 0 1 1 , 
1 0 0 , 1 0 1  lesznek és ezért a kódszó várható hossza
— • 2 -f- — 3 =  2,5 lesz; így megint csak a nagy 
2 2
számok törvényéből következik, hogy £ értékét 
igen sokszor megfigyelve és az eredményt a meg
adott módon kódolva, 1 -hez tetszőleges közeli 
valószínűséggel az egy megfigyelésre eső 0  — 1 

jelek átlagos száma kisebb lesz, mint 2,5 +  e, 
akármilyen kis pozitív szám is e.

A tárgyalt két példában azért volt olyan egy
szerű megtalálni a legcélszerűbb kódolást, mert
a p v p 2, • • ., Pn számok mind— hatványaival

voltak egyenlők és így minden lépésben lehetséges 
volt a még ki nem zárt lehetőségeket úgy két osz
tályra bontani, hogy azok valószínűsége pontosan 
egyenlő legyen. Az általános esetben ez nem lehet
séges és ezért a Shannon-formula helyességének 
igazolása valamivel bonyolultabb, bár a lényeg 
ugyanaz, mert végeredményben a nagy számok 
törvényén múlik a dolog.

Az általános esetben a Shannon-formula igazolá
sának bizonyítását az előadó csak vázolta, hogy
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a gondolatmenet világos legyen, a részletek kidol
gozását ránk bízta. A bizonyítás menete a követ
kező: Ha a £ valószínűségi változó az xv x2, . . ., 
xN értékeket rendre p x, p 2, . . ., pN valószínűséggel 
veszi fel és £ értékét igen sokszor — mondjuk n 
esetben — megfigyeljük, úgy, hogy a megfigyelések 
függetlenek, akkor a valószínűségszámításból jól
ismert szabály szerint (független események együt
tes bekövetkezésének valószínűsége egyenlő az 
egyes események valószínűségeinek szorzatával), 
egy olyan eredménysorozat valószínűsége, amely
ben nx-szer fordul elő az xx érték, w2-ször az x2 
érték, . . ., nN-szer az xN érték, p?'p2* ■ ■ ■ Pnn 
lesz. Mármost a nagy számok törvénye szerint, 
ha 6 és e tetszőleges kis pozitív számok, ha n 
elég nagy, akkor legalább 1 — ö valószínűséggel
— e-nál kevesebbel fog különbözni ^-tő l, . .
n

T i—  e-nál kevesebbel fog különbözni p 2-től, s. i. t. . .
n
—  e-nál kevesebbel fog különbözni pN-től, és így 
n

az előbb felírt valószínűség közelítőleg a q =  
=  ( P i 1 P2 2 ■ ■ • P n * ) "  számmal lesz egyenlő. Mi
vel az összes lehetséges eredménysorozatok való
színűségeinek összege 1 , tehát £ megfigyelt értékei 
sorozata ő-nál kisebb összvalószínűségű szabály
talan esetektől eltekintve közelítőleg — számú

9
sorozat valamelyikével lesz egyenlő; ezen sorozatok
0  és 1 jelekkel való kódolásához körülbelül log2 — 
számú ilyen jegyre van szükség. Mivel 9

log2i  =  n log2 • (p2 P'p2P*. . .  pNP*) =  
9

= n 1 , 1
p x log2---- b ■ ■ ■ +  P n  l°g2 —

P i P n

tehát ezzel bebizonyítottuk, hogy £ egy értékének 
0  és 1 jelekkel való kódolásához 1 -hez tetszőlegesen 
közeli valószínűséggel átlagban körülbelül H(£) 
hosszúságú jelsorozat szükséges. Ezzel teljes álta
lánosságban igazoltuk a Shannon-féle formula 
helyességét. Nyilvánvaló, hogy a Shannon-formula 
speciális esetként tartalmazza a Hartley-formulát, 
ha ugyanis

1
Pi =  P 2 =  • • • = P n  = - >

akkor

P i  loga — +  P i  l ° g 2 — + ■ • • +  P n  l°g2 —  
P i  P  2 P n

- " í > B’7TiW og*ff'

Azt is bebizonyítottuk, hogy ha N  értékét rögzít
jük, akkor a p 1 log2 — -f . . . +  pN log2 — ki- 

P  í  P n
fejezés minden, az egyenletes eloszlástól külön

böző (pt, . . ., pN) eloszlásra kisebb lesz, mint 
log2 N. Ez azt jelenti, hogy ha egy £ valószínűségi 
változóról tudjuk, hogy csak N  különböző értéket 
vehet fel, úgy e változó egy értéke akkor fogja a 
legtöbb információt tartalmazni, ha |  lehetséges 
értékeit ugyanazzal a valószínűséggel veszi fel.

A bizonyítás a következő: az y = log2 —függ-
“ x

vényt ábrázoló görbe, mint jól tudjuk, konvex. 
Ha e görbén N  tetszőleges pontot veszünk fel 
és azokba tetszőleges pozitív tömegeket helyezünk, 
akkor tehát e tömegpontok tömegközéppontja 
mindig a görbe fölött lesz: ez azonban azt jelenti, 
hogy

P i  l ° g 2 — +  P i  log2 — +  • • . +  P n  log2 —  ^
P i  P  2 P n

<  log2 (p i — + . . . +  p N —| =  log2 N.
\ P i  P n

Az óra végén még arról beszélt az előadó, hogy a

#(£) =  p 2 log2 — +  p 2 log2 —+ . . . +  pN log2 — 
P i  P i  P n

képletet Shannon és Wiener egymástól függetlenül 
állították fel 1948-ban. A képlet azonban már a 
múlt században szerepelt Boltzmann munkáiban, 
ezért a Shannon-formulát szokták Boltzmann — 
Shannon formulának is nevezni. Boltzmann e kép
letre egészen más problémával kapcsolatban jutott, 
mégpedig statisztikus mechanikai vizsgálatai során 
az entrópiára adta meg e képletet, több, mint fél 
évszázaddal Shannon előtt, ő  azt mutatta meg, 
hogy ha egy nagy számú molekulából álló gázban 
az egyes molekulák lehetséges állapotainak való
színűségei pj, p 2, . . ., pN, akkor a rendszer entró
piája

H = c L  log — +  p 2 log — +  . . . -f pN log —I , 
P i  P 2 P n )

ahol c egy állandó. (A statisztikus mechanikában 
a természetes logaritmust használják, nem a 2 - 
alapú logaritmust, de ez mindegy, hiszen a kettő 
csak egy állandó szorzóban különbözik egymás
tól.) Egy fizikai rendszer entrópiája, mint isme
retes, a rendszer rendezetlenségének mértéke. 
Ezt úgy is fel lehet fogni, hogy a rendszer entrópiája 
a molekulái állapotára vonatkozó bizonytalanság 
mértékszáma.

Ezen interpretáción keresztül igen egyszerűen 
beláthatjuk, hogy miért kapta Boltzmann ugyan
azt a képletet az entrópiára, mint Shannon és 
Wiener az információra. Ha ugyanis jól meggon
doljuk, a bizonytalanság nem más, mint informá
ció-hiány, vagyis negatív információ, vagy másként 
kifejezve: az információ nem más, mint a bizony
talanság csökkenése. Mielőtt megfigyelnénk egy |  
valószínűségi változó értékét, bizonytalanságban 
vagyunk arra nézve, hogy £ lehetséges értékei közül 
melyiket fogja felvenni. Amikor £ értékét meg
figyeljük, ez a bizonytalanság megszűnik. Mármost 
ez a megfigyelés, mint láttuk, H(£) bit információt 
tartalmaz: mivel ez az információ megszüntette 
a £ értékére vonatkozólag a megfigyelés előtt fenn-
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álló bizonytalanságot, kézenfekvő e bizonytalan
ság mértékszámáui is a H(£) számot választani. 
H(£) tehát tekinthető a £ értékére vonatkozólag, 
annak megfigyelése előtt, fennálló bizonytalanság 
mértékszámának is. A bizonytalanság mérték
számát nevezzük entrópiának. így tehát a Shan
non-formula úgy is értelmezhető, hogy ha egy £
valószínűségi változó az xv x2....... xN értékeket
rendre pv . . ., pN valószínűséggel veszi fel, akkor 
£ entrópiáját (tehát a £ értékere annak megfigye
lése előtt fennálló bizonytalanság mértékszámát)
amelyet H(£)-ve 1 jelölünk, a H(£) =  £  pk log2 —

P k
képlet alapján számíthatjuk ki.

Megkérdeztük, hogy miért jelölik az entrópiát, 
illetve információt a H betűvel. Az előadó azt 
válaszolta, hogy ezt a jelölést még Boltzmann 
vezette be és az ő hatására vált hagyományossá. 
Az előadó rámutatott, hogy egy £ valószínűségi 
változó jEf(£) entrópiája (ill. ami ugyanaz, a £ 
valószínűségi változó megfigyelésében foglalt in
formáció mennyisége) nem függ £ értékeitől, 
vagyis az xx, x2, . . ., xN számoktól (amelyekről 
elegendő annyit tudnunk, hogy ezek egymástól 
különböző számok), hanem csak azoktól a pv 
P 2, - . . , P n  valószínűségektől, amellyel £ ezen 
értékeket felveszi. Ha tehát f(x) egy olyan függ
vény, amely az x t, x2, . . xN helyeken csupa 
különböző értéket vesz fel, akkor az /(£) valószínű
ségi változó entrópiája ugyanakkora, mint £ 
entrópiája, tehát !/[/(£)] =  H(£). Beláttuk azt is 
— az x log2 x függvény konvexitása alapján —, 
hogy ha f(x) az xv x2, . . ., xN helyeken nem csupa 
különböző értéket vesz fel, akkor H[/(£)] <  H(£), 
vagyis ez esetben értéke kevésbé bizonytalan, 
mint £ értéke. Az információ additivitásának tör
vényét, amelyet még a Hartley-formula kapcsán 
ismertünk fel, kiterjesztettük az általáncs esetre. 
Ez a törvény általános alakban a következőképpen 
szól: ha £ és rj független valószínűségi változók, 
akkor £ és rj együttes megfigyelésében foglalt 
információ mennyisége — amelyet H((£, ij))-val 
jelölünk — egyenlő a £ és r\ külön-külön való meg
figyelésében foglalt információmennyiségek össze
gével, vagyis H((£,rj)) =  //(£) +  H(rj). Ez az 
összefüggés a logaritmus függvény alaptulajdonsá
gából következik. Ha ugyanis £ az xk értéket (k = 
=  1 , 2 , . . ., N) pk valószínűséggel veszi fel és rj 
az y j  értékeket ( j  =  1, 2, . . ., M )  q) valószínűség
gel veszi fel, akkor a (£, rj) változópár az (xk, yj) 
értékpárt pk qj  valószínűséggel veszi fel, tehát 
(felhasználva, hogy 2jPk =  2  9 7  — 1 ) azt  kap
juk, hogy

N M 1

#  ((£» v ) )  =  Í Z  V k l í  log2 —  =
k - l j - 1  Pk<]j

N M
]°g2 — +  i°g2 -

k - 1j =1 
M  N i

2  gj 2  Pk log 2 -
7 - 1  [k-1 pk!

Pk 9 i )
MN M I  '

+  y p k  ^ ^ i ° g 2-  U-i 1 [j- í qj)
=  //(£) +  H{rj).

*

Ha rosszmájú akarnék lenni, azt mondanám, 
hogy a második órán azt tanultuk, hogy amit az 
első órán tanultunk, abból tulajdonkeppen semmi 
nem igaz. l)e persze ez nem így van, csak arról 
van szó, hogy amit az első órán még pontatlanul 
fogalmaztunk meg, azt most szabatosabbá tettük. 
Úgy látom, az előadó módszere abban áll, hogy 
bonyolult fogalmakat több lépésben magyaraz 
meg. Első közehtésben bizonyos másodrendű 
jelentőségű dolgokat elhanyagol, azért, hogy a 
lényeget jobban kidomborítsa; miután a fogalom
mal már megbarátkoztunk, pótlólag helyreigazítja 
azt, ami az első közehtésben pontatlan volt. A fo
galmak kialakításúnak ez a módszere hasonlít 
aüüoz, ahogy egy szobrász kifarag egy darab már
ványból vagy iából egy szobrot, ülóször csak a fő 
körvonalakat alakítja ki és csak azután tér át a 
részletek pontos kiiaragására. Ennek a módszer
nek — bár számomra szokatlan — kétségtelenül 
vannak előnyei, főleg az, hogy szinte rászorít az 
önálló, kritikus gondolkodásra. Persze, a szokásos 
jegyzetelés ilyen tanítás mellett nem megy, hiszen 
a későbbi előadások alapján tulajdonkeppen az 
előző előadáson hallottakat korrigálni kell a jegy
zetben is. Ha a szokásos módon írnék jegyzetet 
(csak definíciókat, tételeket és bizonyításokat 
jegyezve lel), akkor ez nehézséget okozna nekem, 
de az én napló-módszerem mellett ez nem okoz 
zavart. Ezért is örülök, hogy elhatároztam 
magam a naplóvezetésre. Nézzük meg hát köze
lebbről, hogy az első előadásban hallottakból mi 
szorul korrekcióra. Elsősorban nyilván korrekcióra 
szorul az a megállapítás, hogy egy igen vagy nem 
válasz (vagy egy jel, amely csak két értéket, pl. 
a 0  és 1 értekeket veheti fel), mindig 1 bit informá
ciót tartalmaz. A második órán a hallottakat az 
N = 2 esetre specializálva ezt az állítást, úgy kell 
módosítani, hogy egy ilyen jel akkor tartalmaz 
1 bit információt, ha a jel két értéke eleve egyenlő
valószínűségű — azaz mindkettő — valószínű-

2
ségű —; minden más esetben a jelben foglalt in
formáció mennyisége 1 bitnél kisebb. Pontosab
ban: ha pl. a Bar-Kochba játéknál felteszünk egy 
kérdést, amelynél az „igen” válasz valószínűsége 
p és így a „nem” válasz valószínűsége 1 —p, akkor 
e kérdésre a válasz a Shannon-féle formula szerint
h(p) =  p  log2 ----(- (1 — p) log2 ----- bit információt

P 1 -P
tartalmaz. Felrajzoltam magamnak a h(p) függ
vény menetét:
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A görbe a p = — pontban (és csak ott) eléri az 1  
2

értéket, másutt 1 -nél kisebb; a görbe a p — —

ponton át húzott függőleges egyenesre szimmetri
kus, hiszen h(p) képletéből látható, hogy h(p) =
= h { l-p )  és így h -  +  * =  h

r í
-------- X

2 2
ha 0  ^

<  x <, — . Ez persze így is kell, hogy legyen, 
2

hiszen a válaszban foglalt információ mennyisége 
szempontjából nyilván mellékes, hogy az ,,igen” 
válasz valószínűsége egyenlő-e p-vel, vagy a 
„nem” válasz valószínűsége egyenlő p-vel, mely 
esetben az „igen” valószínűsége 1— p. Például, 
ha valaki egy kockával dob és én azt kérdezem 
tőle, hogy „hatost dobtál?”, akkor, mivel e kér
désre az „igen” válasz valószínűsége —, akérdé-

6
semre adott válasz

1 5 6=  - lo g 2 6  + - l o g 2-  
6  6  5

0,65

bit információt tartalmaz csak, nem egy teljes 
bitet.

Vagy visszatérve az előadó tréfájára, ha meg
kérdezem egy lánytól, hogy akar-e a feleségem 
lenni, a válasz információtartalma attól függ, 
hogy mekkora a valószínűsége, hogy igennel fog 
válaszolni. Ha e valószínűség igen kicsi, vagy ha 
közel van egyhez, akkor a válasz igen kevés infor
mációt fog tartalmazni, hiszen szinte biztosan azt 
a választ kapom, amire számítok. Amikor idáig 
eljutottam, egyszerre világossá vált előttem az 
előadónak az a megjegyzése, hogy ha a |  valószínű
ségi változó a lehetséges értékeit különböző való
színűséggel veszi fel, akkor I értékének kitalálá
sánál úgy kell mindig a kérdéseket feltenni, hogy 
az igen válasz valószínűsége olyan közel legyen
— -hez, amennyire ez lehetséges: ez azért van így, 
2
mert így kapjuk a válaszból a lehető legtöbb in
formációt. Ezt persze az előadó is megmondhatta 
volna, de talán jobbnak látta, hogy mi jöjjünk 
erre rá. Most már azt is ki tudom számítani, hogy 
ügyetlen kérdezésnél a Bar-Kochba játéknál 
mennyi információt kapok. Ha például az első 8  

szám egyikét kell kitalálnom és a 8  lehetőség 
mindegyike eleve ugyanolyan valószínűséggel bír,
vagyis mindegyik valószínűsége —, és első kérdés-

8
ként azt kérdezem, hogy a gondolt szám az 1 , 2 , 
3 , 4  számok egyike-e, akkor, mivel e kérdésre az
„igen” válasz valószínűsége — , pontosan 1 bit

2
információt kapok. Ha most második kérdésként 
azt teszem fel, hogy a gondolt szám az 1, 5, 6 , 7 
számok egyike-e, akkor abban az esetben, ha az 
első kérdésre igen volt a válasz, a második kér

désre nyilván — (feltételes) valószínűséggel kapok 
4

igenlő választ, míg ha az első kérdésre nemleges
3

volt a válasz, a második kérdésre — (feltételes)
4

valószínűséggel kapok igenlő választ; így mindkét 
esetben a második kérdésre kapott válasz csak
h f— I =  0,83653 bit új információt tartalmaz,

vagyis a második válaszban foglalt 1 bit infor
mációból csak 0,83653 bit új információ, a többi 
0,16347 bit olyan információ, amit már tudtam.

A most tanultak alapján újból végiggondoltam 
a hamis-pénz problémát is. Rájöttem, hogy csak 
azért lehetséges valóban 3 méréssel megtalálni, 
hogy a 27 érme közül melyik könnyebb a többinél, 
mert lehet a méréseket úgy választani, hogy a 3  

lehetséges mérési eredmény egyenlő valószínűségű 
legyen, egyébként ugyanis hiába van a mérésnek 
3 lehetséges kimenetele, egy mérés log2 3-nél 
kevesebb információt adna. Ha például nem 27, 
hanem 35 érme között kell megtalálnom a hamisat, 
és a mérleg két serpenyőjébe 8 — 8  érmét teszek, 
akkor a három mérési eredmény valószínűsége 
8 8 9 , ,— > — , — es így ez a mérés a Shannon-formula 

25 25 25
szerint nem log2 3 =  1,58496 bit információt, 
hanem csak ennél valamivel kevesebbet,

o 8  i 2 5  , 9  i 2 52  • — log2 — -j---- logo —
25 6 2  8  25 0 2  9

1,58269

bit információt ad.
Sokat gondolkoztam azon is, hogy mit is jelent, 

hogy az információ úgy is értelmezhető, mint a 
bizonytalanság csökkenése. Valóban, amikor el
kezdődik a Bar-Kochba játék, teljes bizonytalan
ságban vagyok arra vonatkozólag, amit feladtak. 
A kérdéseimre adott válaszokból kapott informá
ció következtében ez a bizonytalanság a játék 
folyamán egyre csökken és amikor kitaláltam, amit 
feladtak, teljesen megszűnik. Ha a bizonytalan
ság eredetileg B  bit volt, miután x bit információ
hoz jutottam, definíció szerint még B —x  bit 
bizonytalanság áll fenn.

Így tehát a játék során bármely időpontban 
a gondolt dologra vonatkozóan még fennálló 
bizonytalanság és az addig gyűjtött információ 
összege állandó, hiszen x -f (B -x )  =  B. Ez az 
összefüggés nagyon ismerősnek tűnt nekem, tud
tam, hogy valami hasonló összefüggéssel már talál
koztam: némi gondolkodás után rájöttem, hogy 
a helyzet nagyon hasonlít a potenciális és kinetikus 
energia összegének állandóságára az esés folyamán. 
Amikor egy tégla a háztetőn nyugszik, csak poten
ciális energiája van, kinetikus energiája nincs. 
Amikor a tégla esni kezd, egyre nő a kinetikus 
energiája úgy, hogy a kettő összege az esés során 
állandó. Ez a hasonlat egy izgalmas problémát vet 
fel: úgy látszik, van bizonyos hasonlóság, analógia, 
az információ és az energia fogalmai között! Ügy
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tűnik továbbá, hogy létezik egy olyan törvény, 
amelyet az információ megmaradási törvényének 
lehet nevezni. Az előbb észrevett összefüggés 
ugyanis úgy is kimondható, hogy a Bar-Kochba 
játék során a már megkapott és a még hiányzó 
információ összege állandó. Elhatároztam, hogy 
a következő órán megkérdezem az előadót, hogy 
jól látom-e, hogy az információ és az energia fogal
mai között lehet bizonyos párhuzamot vonni.

Még egy ponton látok hasonlóságot: az energia
átalakítás (pl. elektromos energiának mechanikai 
energiává való alakítása stb.) és az információ

Extrém tisztaságú egykristályok előállítása mind 
az alapkutatás, mind az alkalmazások szempont
jából alapvető fontosságú. Az alkalihalogenidekkel 
kapcsolatban hosszú ideig az volt a vélemény, hogy 
a viszonylag könnyen és jól tisztítható anyagok 
közé tartoznak. Az utóbbi 1 0  évben azonban, fő
ként az ionizáló sugárzás által kiváltott folyama
tok tanulmányozása révén kiderült, hogy ez a vé
lemény téves és számos eredmény, amelyet kizáró
lag az alaprácsnak tulajdonítottak, szennyezések
kel kapcsolatos. Intézetünkben 1964, óta foglalko
zunk nagy tisztaságú alkalihalogenid egykristályok 
előállításával és a következőkben összefoglaljuk 
lényegesebb eredményeinket.

Alkalihalogenidek vonatkozásában a következő 
problémával állunk szemben. Az alkalihalogenidek 
többé-kevésbé higroszkóposak, sőt a kereskede
lemben kapható, vízből kristályosított p. a. alap
anyagok vízzárványokat is tartalmazhatnak. Az 
ilyen alapanyag megolvasztásakor még a leggon
dosabb vákuumszárítás mellett is hidrolizál, és az 
olvadékból nőtt kristály nagy koncentrációban 
tartalmaz OH-  ionokat, amelyek szubsztitúciósan 
helyezkednek el a rácsban. A p. a. anyagok 10- 5  

mol/mol nagyságrendben más, főleg két vegyértékű 
fémionokat (M2 + ) is tartalmaznak, amelyek szin
tén szu bsztitúciósan épülnek be a rácsba. Ezek be
épülésekor az elektromos semlegesség azáltal való
sul meg, hogy a rácsban megfelelő számú kation- 
vakancia is létrejön. Vegyük tekintetbe azt is, 
hogy s z OH-  és az M2 + ionok egymással reakcióba 
léphetnek és a rácsban M(0H ) 2 molekulák kép
ződhetnek.

Egyes szerzők tisztítás céljából kémiai eljárások
kal kísérleteztek [1 — 2]. Magunk is alkalmaztunk 
kémiai módszereket [3], tapasztalataink szerint 
azonban 1 0 - 7  mol/mol-nál nagyobb tisztaság a 
szokásos laboratóriumi körülmények között nem 
érhető el.

Másokhoz hasonlóan [4 — 5], a vákuumdesztillá- 
lást is felhasználtuk tisztítás céljából, de ez a mód
szer sem hozta meg a remélt eredményt [6 ]. Mind
két eljárás a p. a. anyagnál tisztábbat nyújt, de 
egyik sem oldja meg az olvasztásnál fellépő hidro
lízis problémáját.

kódolása között érzek bizonyos analógiát. Amikor 
például egy képben foglalt információt a TV adó 
kódolja elektromágneses hullámokban foglalt in
formációvá és ezt az információt a TV vevőkészü
lék visszaalakítja képpé, ez nagyon emlékeztet 
a mechanikai energia elektromos energiává való 
alakítására a dinamóban és távvezetéken való á t
vitel után mechanikai energiává való visszaalakí
tására az elektromotorban. Az az érzésem, hogy 
valóban valami alapvető rokonság van az energia 
és az információ fogalma között: nagyon várom a 
következő órát, hogy ezt a kérdést tisztázzuk.

Voszka Rudolf 
BOTE Biofizikai Intézet 

(MTA Kristályfizikai Tanszéki 
Kutató Csoport)

A szerzők legtöbbje a zónatisztítást alkalmazza. 
A  hidrolízistermékek kiküszöbölésére, ill. a további 
hidrolízis megakadályozására különböző atmosz
férákat vesznek igénybe: halogénhidrogén gáz- 
[7], halogéngáz atmoszférát [ 8  — 10], halogénezett 
szénhidrogének (széntetraklorid, kloroform stb.) 
gőzeit [11]. A zónázásnál alkalmazott tégelyanyag 
lehet kvarc [3, 7, 9] grafit [8 , 12] vagy platina 
[13]. Tégelymentes zónázással is kísérleteztek [14], 
ez azonban a viszonylag kis felületi feszültség 
miatt csak 6  mm átmérőig járt sikerrel.

Az intézetünkben alkalmazott és ezideig leg
eredményesebb eljárás három lépésből áll:

Az oxigéntartalmú szennyezések eltávolítása 
az olvadék halogénezett szénhidrogénekkel való 
kezelésével;

többszöri függőleges zónázás kvarccsőben kb. 
60 mm/ó sebességgel;

egykristály megnövesztése ugyanabban a be
rendezésben, kb. 2  mm/ó sebességgel.

a) Az oxigéntartalmú szennyezések eltávolítása 
érdekében kloridoknál széntetrakloriddal (CC14), 
bromidoknál bromoformmal (CHBr3) kezeltük az 
olvadékot. A kínálkozó lehetőségek közül ui. az 
említett módszer a leghatásosabb, ami pl. klori- 
dok esetében az alábbi meggondolás alapján lát
ható be. Vegyük számba a következő reakció
kat:

1. O H “  +  HC1 =  C l-  +  H 20

2. O H -  +  C l2 =  C l-  +  HC1 +  y2 0 2

3. 2 0 H -  +  CC14 =  2C1- +  2HC1 +  C 0 2

Sósavgázzal v a ló  kezeléskor v íz képződ ik , am ely  
ú jra  h idrolízishez, te h á t  O H -  ionok  kele tkezésé
hez v ez e th e t. K ló rg áz  ese tében  oxigén képződik , 
am ely  u g y an csak  reak c ió b a  lép h e t az  o lvadékka l. 
S zén te trak lo rid  a lk a lm azásak o r v iszo n t szénd iox id  
jö n  lé tre , am ely  nem  reag á l az o lv ad ék k a l, h anem  
a  g ázá ram m al táv o z ik . A  szén te trak lo rid o s  keze
lés so rán  te rm észe tesen  nem csak  az  O H -  ionok, 
h an em  m ás o x ig é n ta r ta lm ú  an ionok  is, m in t O y, 
C 0 3-  s tb . k icserélődnek  Cl-  io n o k ra .

Ha az anionszennyezők eltűntek az olvadékból, 
az olvadék telítődik klórgázzal s felületi feszült-

N AG Y TISZTASÁG Ú ALKALIHALOGENID  
EGYKRISTÁLYOK NÖVESZTÉSE Z Ó N A O LV A SZTÁ SSA L
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1. ábra. Az olvadék kezelése CCl,-el 
1. Argonpalaekhoz. 2. Mosópalack CCl4-el. 3. Kvarc- 
kapilláris. 4. Kvarctégely. 5. Olvadék. 15. Kályha. 7. 

Elszívás

sége megváltozik. Az olvadék nem nedvesíti a fa
lat, felülete domborúvá válik, ami egyúttal jelzi 
a kezelés befejezését. A kezelés technikai kivitelét 
az első ábra mutatja vázlatosan. Argonárammal 
a CC14 gőzt kvarctégelyben levő olvadékon bubo- 
rékoltatjuk át, míg a felszín teljesen domborúvá 
válik, majd a csövet lezárjuk kampó kiképzésével. 
Az olvadék lehűlése után a polikristályos rúd tel
jesen elválik a faltól, ami a soronkövetkező zóná- 
zás szempontjából kedvező körülmény.

b) A zónaolvasztási eljárások közül a függőlegest 
választottuk, mert: erőteljes konvekció jön létre 
a megolvadt zónában; a visszaszennyezés a gőz
téren keresztül kicsiny; technikailag könnyebben 
kivitelezhető, mint a vízszintes eljárás; jó a tér- 
kihasználás és az anyag ugyanabban a berendezés
ben zóna-Bridgmann módszerrel egykristályként 
megnöveszthető. Ez utóbbi körülmény különösen 
lényeges, mert a zónázással elért tisztaság az egy
kristályban megtartható. — A zónázó berendezést 
a 2 . ábra szemlélteti. A zónakályhákat az intéze
tünkben kifejlesztett [15] kerámiaelemekből KAN-

2. ábra. A zónázó berendezés. 1. A zónázáshoz szükséges 
mozgást biztosító vezérelt tengely. 2. Védő üvegcsövek. 

3. Kvarccső. 4. Zónakemence

TÁL A —1 huzalspirál felhasználásával építettük 
20, 30 és 40 mm átmérőjű kvarccsövek számára. 
A zónázáshoz szükséges vezérelt mozgást hat kály
ha esetében egyetlen tengely végezte. Az alkalma
zott sebesség 60 mm/ó volt.

c) Az egykristály megnövesztésére, mint említet
tük, kb. 2 0 x-os zónázás után ugyanabban a be
rendezésben került sor. Kb. 2  mm/ó sebesség ese
tén a kristály zárványmentesen nő. Az egykristály 
kialakulásában szerepe van a tégelyvég kiképzé
sének. Ezt célszerű a henger sugarával azonos 
sugarú gömbnek választani. Csúcsos tégelyvég két 
oknál fogva is hátrányos. Egyrészt kedvez a poli
kristályos növekedésnek, az olvadék ugyanis nem 
nedvesítő, nem hatol a csúcsba, így több pontról 
egyenlő valószínűséggel indulhat el kristályosodás. 
Másrészt a csúcs távol helyezkedik el a fűtőfeliilet- 
től, így a csúcsban nem olvad meg az anyag annál 
a teljesítménynél, amelynél a zónaszélesség kb. 
3 cm.

A leírt módszerrel számos kloridot és bromidot 
növesztettünk [16]. Tisztaságukat főleg a két 
vegyértékű fémek szempontjából ellenőriztük. 
Az M2+ ionok koncentrációjának meghatározására 
éppen az OH-  ionoktól mentes rács esetén az ion- 
vezetőképesség mérése lehetőséget ad. Az M2 + 
ionok ui. kationvakanciákat visznek a rácsba és 
ezek a disszociációs extrinszik szakaszban szabad 
töltéshordozókként résztvesznek az ionáram kiala
kításában. Ebben a szakaszban a vezetőképesség 
az M2+ ionok koncentrációjával arányosnak ve
hető. A hitelesítést az egyes anyagok esetében 
úgy végeztük el, hogy a tiszta anyagot Ca2 + 
ionokkal visszaszennyeztük, egykristállyá növesz
tettük, majd azonos példányon ionvezetőképessé
get mértünk és kémiai módszerekkel meghatároz
tuk az M2+ ionok koncentrációját. OH-  mentes 
kristályok esetében az M2+ koncentráció ion veze
tésmérésből való meghatározása 1 0 - 9  mol/mol 
értékig használható. Ha a kristály OH-  ionokat 
tartalmaz, azok az M2+ ionokkal M(OH) 2 moleku
lákká reagálnak, ennek következtében csökken 
a kationvakanciák száma s a mérés hamisan ala
csony M2+ koncentrációt mutat (kompenzált ve
zetés).

Néhány egy vegyértékű ion koncentrációjának 
becslésére az abszorpciómérést használtuk. Egyes 
ionok mint Cu + , Ag + , Tl + , H~, OH- , 0 2- az 
ultraibolya tartományban abszorpciós sávokkal 
rendelkeznek. Ha tekintetbe vesszük az abszorp
ciómérés érzékenységét, az egyes sávok oszcillátor
erősségét, valamint félszélességét, arra a következ
tetésre jutunk, hogy a felsorolt ionok koncentrá
ciója biztosan kisebb 1 0 ~ 7 mol/mol-nál.

A két vegyértékű szennyezők eloszlását a kü
lönböző zónázott klorid- és bromidrudak hossza 
mentén a 3. ábra mutatja. Az ábrából megálla
píthatjuk, hogy a KC1, KBr, RbCl, RbBr és CsCl 
(3c—g ábra) zónázással jól tisztítható. Egyes 
anyagoknál 1 0 - 8  mol/mol-nál jobb tisztaságot 
értünk el.

A CsCl-al kapcsolatban megemlítjük azt az ér
dekes megfigyelést, hogy a 445° C-on végbemenő
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3. ábra. A szennyezés relatív-hossz szerinti eloszlása 
zónázott kloridokban és bromidokban. x a csúcstól mért 
távolság; d a zóna szélessége, a/au a relatív fajlagos vezető- 

képesség

fázisátalakulás a törésmutató-különbségek miatt 
jól látható, az izotermákkal párhuzamos sík határ
felületet hoz létre.

A NaCl és NaBr esetében (3a— 6  ábra) a zónázás 
csaknem hatástalan, ami arra vezethető vissza, 
hogy a Ca2+ eloszlási együtthatója közel 1  [8 ], 
[17]. Ezt a problémát a következő módon kerül
tük meg. A Ca2+ ionokat kicseréltük Ba2+ ionokra, 
ezek eloszlási együtthatója 1 -nél kisebb, így az 
anyag zónázással tisztíthatóvá vált. Az eredményt 
a 3h ábra mutatja. A csere oly módon történt, 
hogy a NaCl oldatot BaCl2-vel 10- 3  mol/mol-ra 
szennyeztük, majd 1 0 ~ 2 mol/mol Na2C03-mal 
egy napig állni hagytuk. Ez alatt a Ba2+ zöme 
kiválik BaC03 alakjában és ezzel együtt kiválik 
a Ca2+ ionok nagy része is. Izoterm desztillált só
savval való semlegesítés és teflonedényből való 
kikristályosítás után a Ba tartalom 10~ 6 mol/mol, 
ami kizónázható. Az egyenletes eloszlásban meg
maradt 2  • 10- 7  mol/mol Ca2+ (3. ábra h görbe) 
már a kvarcedénytől származik és határt szab a 
további tisztításnak.

Röviden kitérünk a szennyezéssel ellátott kristá
lyok előállítására is. Módszerünk ez esetben is szá
mos előnnyel jár. Természetesen ilyenkor a 2 0 -szo- 
ros zónázást elhagyjuk, csupán az előzetes keze
lést és az egyszeri lassú zónás növesztést alkalmaz
zuk. A zónás növesztés a teljes térfogatot olvadék
ban tartó Bridgmann módszerrel szemben homo
génebb szennyezéseloszlást biztosít. A módszer 
előnye különösen az M2+ ionok beépítésénél szem
betűnő. Levegőn való növesztésnél a MC12 és az 
0 2 már az olvadékban reagál és oldhatatlan MO 
csapadékot alkot, miáltal a beépíteni szándéko

zott M2+ koncentrációja csökken. Kellemetlenebb 
azonban az, hogy az OH~ és az M2+ ionok a rácsba 
való beépítés után is reagálhatnak M(OH)2-vé, 
amely körülmény pl. hőkezelések hatására a leg
különbözőbb váratlan folyamatok forrása. Mind
ez módszerünkben elmarad és az M2+ tisztán, az 
eloszlási tényezőnek megfelelő mennyiségben be
épül a rácsba. Módszerünkkel sikerült MgCl2-t 
beépítenünk a NaCl rácsba és ezáltal eddig nem 
vizsgált rendszert állítottunk elő. Érdekes tulaj
donsága e rendszernek pl. az, hogy röntgenezést 
követő fénykezelés hatására az ultraibolya tarto
mányban elnyelő elektroncentrumok is kialakul
nak benne. Ezideig ilyen elektroncentrumokat 
nem figyeltek meg.

Az alábbiakban további példákat is említünk 
arra vonatkozólag, hogy a „valóban” tiszta kris
tályok tulajdonságai mennyiben térnek el a leve
gőn p. a. anyagból növesztett és sok helyen még 
ma is alkalmazott ún. „névlegesen” tiszta kristá
lyok tulajdonságaitól. A módszerünkkel növesz
tett és 2  • 1 0 - 7  mol/mol tisztaságú NaCl kristályt 
összehasonlítottuk a Merck p. a. anyagból platina
tégelyből Stuttgartban növesztett NaCl kristály- 
lyal. Az összes mérést azonos tömbökből hasított 
példányokon végeztük. A mérési eredményeket 
feltüntető 4 — 7. ábrákon a folytonos vonallal ki
húzott görbék a valóban tiszta, a szaggatott gör
bék a névlegesen tiszta kristályra vonatkoznak.

1 . A 4. ábra a kétféle módon növesztett kristály 
saját abszorpcióját mutatja az ultraibolya tarto
mányban. A levegőn növesztett kristály (b görbe) 
erős OH-  sávot és kis Oy sávot mutat, míg a 
valóban tiszta kristályban e sávok nem jelentkez
nek és feltehető, hoery a mért abszorpció a tiszta 
alaprácstól származik.

4. ábra. A kristályok abszorpciós spektruma a) valóban 
tiszta NaCl, b) névlegesen tiszta NaCl

2 . Az 5. ábra elektrolitikusan színezett kristály 
abszorpciós spektrumát szemlélteti. A névlegesen 
tiszta kristályban (b görbe) számos sávot találunk. 
Ezek egy része az OH-  ionokból keletkezett nát- 
riumoxidhoz, illetve nátriumhidridhez (U-centrum) 
tartozik. Az F-centrumok mellett megjelennek az 
X-centrumok is. Az X-centrumok mibenléte mind
máig tisztázatlan. Egyes szerzők szerint kisméretű 
kolloidok, mások szerint még atomáris méretű
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5. ábra. Elek troli likasán színezett kristályok abszorpciós 
spektruma; a) valóban tiszta NaCl; b) névlegesen tiszta 

NaCl

aggregátumok [18]. Stabilizálásukban minden
esetre az 0H “ ionoknak szerepe van. Ugyanakkor 
a valóban tiszta kristályban (a görbe) kizárólag 
F-centrumok keletkeznek, bizonyítva, hogy a szí
nezés hőmérsékletén csak a halogén vakanciák 
vannak jelen, mint elektronelfogók. Ugyanez a 
helyzet additív színezésnél is.

3. A 6 . ábra röntgenezett kristályra vonatkozik 
és az F sáv maximumában mért abszorpciós ál
landó változását mutatja a besugárzási idő függ-

6. ábra. NaCl kristályok röntgenszínezósi görbéi: a) való
ban tiszta, b) névlegesen tiszta. Az alkalmazott dózis

teljesítmény 9000 R/min.

vényében. Mivel az abszorpciós állandó arányos 
az F-centrum koncentrációval, az idő pedig a dó
zissal, e görbét dózishatásgörbének tekinthetjük. 
A különbség a két kristály között szembeszökő 
és eltérő színezési mechanizmusra utal. A valóban 
tiszta kristály (a görbe) kezdeti meredekebb sza
kasza (a színezés I. szakasza) a kristályban jelen
levő anionvakanciákkal kapcsolatos, ugyanis ezek
ben stabilizálódnak az elektronok F-centrumok- 
ként. A további szakaszban (a színezés II. sza
kasza) már a röntgensugárzásnak kell azokat a 
vakanciákat létrehozni, amelyekben az elektronok 
stabilizálódnak. Röntgenezés szempontjából ez a 
fajta kristály a természetes kristályokhoz hason
lóan viselkedik. Ez nem jelenti azt, hogy a termé
szetes kristály tiszta, hanem csak azt, hogy a ter
mészetes kristályban a M2 + szennyezések kötöttek 
M(OH) 2 alakban, ezért kevés a vakancia. Erre utal 
a kompenzált ionvezetés is. Ha felmelegítjük a

természetes kristályt 400° C fölé, akkor ugyanúgy 
viselkedik mint a névlegesen tiszta kristály: könv- 
nven színeződik és az F sáv gyors telítést ér el. 
(Színezés I. szakasza.) Ebben a jelenségben az 
irodalmi adatok szerint [18] az OH“ ionokon le
zajló fotokémiai reakciónak van szerepe, ugyanis 
OH“ ionokból fotokémiai úton kisebb energia
felhasználással F-centrumok keletkeznek az alábbi 
reakciók szerint:

OH“ -f hr — 0 “ +  H] és

2 0 “ -> 0 2 +  2 [f ] •

7. ábra. NaCl kristályok termolumineszcenoia spektruma
a) valóban tiszta kristály által kibocsátott fényintenzitás;
b) névlegesen tiszta kristály által kibocsátott fényinten
zitás; c) a torrnoelem feszültségű. A besugárzott dózis

500 000 R, átlagos felfűtési sebesség 8° C/min.

4. A 7. ábra a kétféle kristály termolumineszcen- 
cia (TL) spektrumát mutatja. A (52° C és 85° C-nál 
levő maximumok mindkét esetben megegyeznek. 
Valószínűleg mindkét kristályban kis koncentrá
cióban jelenlevő M, ill. F ' centrumok elektronjai
nak termikus gerjesztésével és defektelektron 
centrumokkal (V-centrumok) való rekombináció
jával kapcsolatosak. Az F-centrumok rekombiná
ciója V-centrumokkal valóban tiszta kristályban 
a 240° C és 265° C-nál jelentkező TL maximumok
hoz vezet. A két maximumból arra lehet követ
keztetni, hogy az F-centrumok zöme a V-centru
mok közelében van és alagút-effektussal már 240° 
C-on rekombinál, míg kisebb része statisztikusan 
elszórt és csak 265° C-on rekombinál. A kétféle 
F-centrum megfelel a színezés kezdetén meglevő 
és statisztikusan szétszórt vakanciákban keletkező 
F-centrumoknak (színezés I. szakasza), ill. a rönt
gensugárzás által keltett vakanciákban keletkező 
F-centrumoknak (színezés II. szakasza). Ugyan
akkor a névlegesen tiszta kristályban egészen 
más hőmérsékleten 190° C-on kis TL maximum 
mérhető. Ez a TL valószínűleg az

F +  H? U

átalakulással kapcsolatos. Erre utal az emissziós 
spektrumok különbözősége is.

Valóban tiszta kristályaink számos más tulaj
donságát több külföldi kutatócsoport is vizsgálja, 
mivel revízió alá kell venni az eddigi névlegesen 
tiszta kristályokon kapott eredményeket olyan 
szempontból, hogy mely effektusok tartoznak az
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alaprácshoz, ill. a termodinamikailag meghatáro
zott rácshibákhoz és melyek származnak a névle
gesen tiszta kristályban levő nem kívánt szennye
zésektől.
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Szokrátész, Galilei, Arisztotelész, Ibn Szína 
(Avicenna), Newton, Einstein és még egy sereg 
szellemóriás szó szerint kimozdították az emberisé
get a tudatlanság sötét zugaiból. Ezek az emberek 
nem csupán szemlélődve álltak a történelem folya
mának partján. Saját kezükbe vették a történel
met, és alakították mint az agyagot.

Ezeknek az embereknek egyike Ibn al-Haiszam, 
akit a nyugati világ Al-Hazen néven ismer és aki 
tíz évszázaddal ezelőtt elkápráztatta kortársait 
lángeszének ragyogásával és egyben példát muta
tott a szerény életmódra is.

Basrában (Irak) született i. sz. 965-ben, és 1039- 
ben halt meg Egyiptomban. Sírkövek miihóin 
van hasonlóan egyszerű felirat; ez csaknem semmit
mondó adat. Mint egyszer minden ember, Al- 
Hazen is itthagyta e világot, de gazdagította, 
örökül hagyva rá sokoldalú lángeszének kincseit.

Mert Al-Hazen rendkívüli ember volt, olyan 
ésszel megáldva, mely nemcsak az ötletek valósá
gos bankjaként működött, hanem hatalmas erővel 
és intenzitással hatolt le több olyan területre, 
melyek nincsenek összefüggésben egymással.

Filozófus volt és természettudós. Mérnök volt 
és matematikus, csillagász és író. Foglalkozott 
elméletekkel, de nem volt csupán teoretikus. 
Hivatalnok is volt és gyakorlati ember, aki 
Basrában a vezír (kormányzó) tisztségét töltötte be.

Mikor azonban a hivatalával ráruházott hatalom 
égetni kezdte elméjét és lelkét, olyan elhatározottsággal 
és szenvtelenséggel vált meg tőle, amilyet csak szokat
lan mértékű lelkierő sugallhatott.

Ilyen ember volt ez az Al-Hazen, aki az eszmék
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Hakim Mohammed Szaid

és a tudomány világának új távlatokat adott> 
s akire ezért emlékeznek, akit követnek és tisz
telnek a mai napig is az irodalom és a természet- 
tudományok művelői.

Eseményekkel teli életében több sorsfordulót 
ért meg ez a kegyes lángelme; gyilkossággal fenye
gették és be is zárták. De szívében drágakőként 
ragyogott a tudományos kutatás folytatására irá
nyuló vágy.

Al-Hazen nem volt gyakorló orvos, de az orvos
tudomány mély hálára van kötelezve iránta, mert 
ő volt az első ember, aki pontosan meghatározta az 
összefüggést az emberi szem és a tárgy között, amit 
látunk és ezáltal teljesen megváltoztatta a látásról 
elfogadott akkori nézeteket.

ő t megelőzően Euklidész és Ptolemaiosz, koruk 
szellemóriásai, azt tartották, hogy a tárgyak azért 
válnak láthatóvá, mert a szem látósugarakat küld 
feléjük.

Míg Al-Hazen fel nem lépett és a látásnak ezt 
a felfogását meg nem cáfolta, az optika tudomá
nya Euklidész és Ptolemaiosz nézetein alapult.

Kísérletek és elméleti érvelés útján Al-Hazen 
bebizonyította, hogy a valóságban a szem rece
hártyája a látás valódi székhelye, amely felfogja 
a tárgyakról érkező fényt. Kimagasló szemészeti 
munkáját a Kitáb ul-Manázirt (A látás könyvét) 
Risnerius fordította le arabról latinra és tette 
közzé 1572-ben. Ha több könyvet nem írt volna, 
akkor is ugyanennyire kiválónak tarthatnánk őt.

Közel 100 évvel később Sir Isaac Newton írt 
erről a témáról, megerősítve Al-Hazen nézeteit.

Rogérius Bacon és a lengyel Vitellius bőségesen 
merítettek „A látás könyvéből” , amely részlete
sen leírja a szem szerkezeti felépítését, a fény 
terjedését, a színeket, megvilágítást és visszaverő
dést.

Megalkotta a még ma is ,,Al-Hazen problémája” 
néven ismert feladatot. (Meg is oldotta.) A feladat 
röviden a következő: keressük meg azt a pontot, 
ahonnan egy adott helyzetű tárgy az adott helyzetű
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szemre reflektálódik gömbtükörben, konkáv, konvex, 
henger- vagy kúptükörben.

Al-Hazen ezt a problémát amely egy negyed
fokú egyenlet megololdását igényelné, egy hiper
bola alkalmazásával oldotta meg; ez az értelem
nek, a megfigyelésnek és a kutatómunkának olyan 
tette volt, amely ma is megdöbbenti az optikával 
foglalkozókat.

Ez a szerény arab tudós rendkívüli érdekló'dést 
tanúsított a fénnyel kapcsolatos problémák iránt. 
Nézte a csillagokat és a Holdat, vizsgálta a sugarak 
törését átlátszó és homályos testekben, levegőn és 
vízen át.

Üvegedényeket töltött meg vízzel és nyomon 
követte a fénysugarak útját ezeken keresztül. 
Megfigyelései három évszázaddal halála után 
nagyítóüvegek készítéséhez vezettek.

Snellius és Descartes Al-Hazentől tanulták a tö
rési törvény alapelveit és Rogérius Bacon, Vitellius, 
Leonardo da Vinci és Kepler optikai munkái is 
alapul veszik a Kitáb ul-Manázirt.

Kora ifjúságától kezdve Al-Hazen figyelemre
méltó érdeklődést tanúsított különféle tudományos 
és filozófiai témák iránt. Egyike volt azon keve
seknek, akiknél éjféltájban is égett a gyertya. 
Keményen dolgozott mindazon, ami érdekelte.

Al-Hazen valósággal elmerült a munkájában. 
Kommentárt írt Arisztotelészhez, akit kitartóan 
tanulmányozott. E nagy filozófusról írt meglevő 
kommentárok közül néhányat átdolgozott és ki
javított.

Ugyanekkor elkezdte orvosi tanulmányait és hama
rosan meg tudta ragadni az alapvető törvényeket, 
melyek az emberi testben uralkodnak. írni kezdett e 
témakörben is. Összesen 44 könyvet írt már filozó
fiáról, geometriáról, csillagászatról, mechanikáról, 
stb., és ezt követően dolgozta ki elméleteit könyv 
formájában az orvosi optikáról.

Sajnos „A látás könyve” eredeti arab nyelven 
elveszett. De értékes tartalmát megőrizte latin 
fordítása.

Még mint igen fiatal ember Al-Hazen hivatali 
pozíciót töltött be. Vezírnek, kormányzónak nevez
ték ki és jelentős személyiség lett a közéletben.

A tizedik és tizenegyedik század, amelyben Al- 
Hazen élt, nagy számú arab tudóst tud fel
mutatni, különösen sok kiváló matematikust. 
Legtöbbjük Egyiptomban élt és dolgozott, a tudo
mány akkori központjában.

Al-Hazen úgy érezte, hogy hivatali kötelességei 
mellett nem marad elég ideje és energiája tudo
mányos kutatásai számára. Ezért elhatározta, 
hogy megválik állásától és Egyiptomba költözik, 
ahol hatalmas lehetőségek kínálkoztak a tudomá
nyos kutatás és a tanulmányok számára.

Ebben az időben Al-Hakim, Egyiptom uralko
dója, tudomást szerzett Al-Hazen hatalmas tudá
sáról. Az uralkodónak emberei azt is elbeszélték, 
hogy a fiatal tudós azt állította, tudja, hogyan 
lehetne szabályozni a Nílus folyását.

Al-Hakimra mély benyomást te tt ez a tehetséges 
ifjú, akinek hírneve mint nagyeszű emberé széles 
körben elterjedt már.

Ezt követően Al-Hazen Kairóba költözött. Al- 
Hakim személyesen fogadta a fiatalembert a 
város kapujánál és nagy tiszteletben részesítette, 
mint királyi vendéget szokás.

Al-Hazen nem vesztegette az időt, hanem Al- 
Hakim kormányának segítségével belekezdett a 
gát-tervezet elkészítésébe. Először a Nílus déli 
szakaszát vizsgálta meg, de hamarosan felismerte, 
hogy lehetetlen ezen a helyen gátat építeni. Azután 
a Kanádil vízeséshez utazott, ez Asszuántól 
délre van, ahol a mai duzzasztógát felépült.

Nagy megdöbbenésére és csalódására úgy érezte, 
hogy nem tud megbirkózni azzal a feladattal, hogy 
megépítse a gátat, amely a Nílus folyását szabá
lyozná, vagy vizét raktározná. Visszatért Kairóba 
és hosszú ideig gúny és nevetség tárgya volt.

Kétségkívül hatalmas tévedése volt ez, de para
dox módon olyan tévedés, amely csak növeli őt 
mint mérnököt és tudóst. Manapság, mikor Egyip
tom építi a híres asszuáni gátat, látni lehet, hogy 
az ifjú Al-Hazen véleménye, hogy a Nílust szabá
lyozni lehet, vizét pedig öntözésre lehet hasznosí
tani, teljesen helyénvaló volt.

Egy idő múlva Al-Hakim újra szívélyesen bánt az 
ifjú tudóssal. Iránta érzett lelkesedése azonban fo
kozatosan kihűlt és olyan rémhírek keltek szárnyra, 
hogy az uralkodó annyira haragra gerjedt Al-Hazen 
ellen a Nílus szabályozásával kapcsolatos tévedé
se miatt, hogy összeesküvést sző meggyilkolására.

Al-Hazen megrémült és a színlelt őrültség straté
giájához folyamodott. Házi őrizetbe került és szo
ros felügyelet alatt állt egészen Al-Hakim haláláig.

Az új uralkodó azonban szabadon bocsátotta őt, 
visszaadta Al-Hakim által elkobzott javait és meg
engedte, hogy az Azhar mecset közelében éljen. 
Ettől kezdve békésen élt kutatómunkának és a 
tudománynak szentelve életét egészen 1039-ben 
bekövetkezett haláláig.

Életének utolsó tíz évében írta Al-Hazen leg
több könyvét a matematikáról, geometriáról, 
csillagászatról és filozófiáról.

A fény volt az a jelenség, amely leginkább fog
lalkoztatta. Mindennap néhány órát fordított rá, 
hogy tanulmányozza viselkedését, keletkezését és 
kapcsolatát a tárgyakkal és a látással. Fémtükrö
ket épített. Átlátszó testeken keresztül figyelt meg 
napfogyatkozást és a fogyatkozó nap képét egy 
ablakba vágott lyukon keresztül vetítette szoba
falra; az első kísérlet camera obscura készítésére.

Al-Hazen a fényt mint egyfajta tüzet írja le, 
melyet a légkör gömb alakú határa visszaver. 
Azt állította, hogy az alkonypír jelensége körül
belül 16 km-re keletkezik a földfelszín felett.

Tanulmányozta a szivárvány jelenségét is, és si
került megsemmisítenie sok vele kapcsolatos abszurd 
nézetet. Ö volt az első ember, aki felfedte, hogy a szi
várványt a. légköri vízmolekulákba ütköző napsugarak 
okozzák. Eredeti kutatásai vannak a fókuszálás, a 
nagyítás, a kép megfordítása terén, továbbá az optikai 
gyűrűk és a fény színekre bontásával kapcsolatban. 
Később könyvet írt A gyújtólencse címmel; ez haladást 
jelentett a görög tudósok e téren végzett kutatásaihoz 
képest.
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Al-Hazen, míg kommentárokat fűzött Euklidész 
és Ptolemaiosz munkáihoz, határozott megjegy
zésekkel kíséri Arisztotelész fizikát tárgyaló mun
káit is. Az optikáról szóló világos ítéletű és eredeti 
könyvét egyidőben elveszettnek tekintették, de 
később újra felfedezték P. Ramus lankadatlan erő
feszítésének eredményeképpen; ő megtalálta a 
könyvet egy könyvesbolt egyik sötét zugában.

Ramus átadta ezt a példányt Federicus Risnerius- 
nak és mindketten egy évig dolgoztak rajta Bázel
ben, összehasonlították egy másik példánnyal, 
mely a véletlen folytán került a kezükbe.

Risnerius miután rengeteg munkát fektetett 
abba, hogy teljessé tegye a könyvet — egyes 
oldalai hiányoztak — megjelentette és Medici 
Katalin francia királynőnek ajánlotta. Mindamel
lett, bár az eredeti mű sokáig kallódott, 1320-ban 
Karnál ud-Din al Farizi kommentárt írt hozzá, 
csatolva a témához saját megfigyeléseit is.

A tizenhetedik század végéig Al-Hazen „Érte
kezés a fényről” c. munkáját döntő jelentőségű 
könyvnek tekintették e témakörben.

E fényről szóló könyvben Al-Hazen a következő
ket állítja:

A) A fény a hő egyik formája. Más szavakkal: 
hőjelenségek kísérik.

B) Fénylő testek a fény forrásai. (Tévesen a Hol
dat is fénylő testnek tekintette, amelynek saját fénye 
van.)

C) A fény egyenes vonalban terjed, átlátszatlan 
testek felületén szétszóródik és láthatóvá válik a lég
körben alkonyaikor.

A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

D) A tárgyak azáltal válnak láthatóvá, hogy 
sugarakat küldenek a szem recehártyájára.

E) Ha egy fénysugár két különböző törésmutatójú 
átlátszó közeg határfelületén halad át, megtörik és 
a törési szög arányos lesz az első közeg átlátszóságá
val.

Emellett Al-Hazen még sikeresen tesz különb
séget átlátszó és áttetsző testek között, helyesen 
írja le a fény visszaverődését egy konkáv tükör 
felszínéről, és helyesen határozza meg a fénytörés 
törvényét.

Az „Értekezés a fényről” és „A látás könyve” 
c. munkái valójában kiegészítik egymást. Az utóbbi 
azért vált híressé, mert pontos leírást ad a szemről 
és megdönti Euklidész és Ptolemaiosz elméleteit.

Sok munkáját lefordították németre, franciára, 
latinra stb. és a szemészetet tanuló diákok még ma 
is visszanyúlnak e könyvhöz, hogy megértsék 
a látást szabályozó alapvető törvényeket.

Abszolút sokoldalúságában Al-Hazenhez kevés 
volt hasonlítható kortársai közül, és igen kevesen 
vannak ilyenek a modern időkben is. Szelleme nem 
korlátozta magát egyetlen témakörre. Úgy világít 
mint a Nap, mely minden irányban szórja sugarait, 
bevilágítva és megnemesítve minden tárgyat, 
amelyet megérint.

Al-Hazen egyike az iszlám hírneves fiainak, aki 
például szolgál a mai mohamedánok számára, 
szellemével lelkesítve őket hitük szolgálatára.

Al-Hazen a fényről írt. Valójában ő volt a tudás 
fénye és ma is szakadatlanul világít.

KISÉRLETSOROZAT AZ ELEKTROMOS Csekő Árpád
ÉS MÁGNESES MENNYISÉGEK MEGISMERTETÉSÉHEZ II. ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

14. Áramjárta párhuzamos vezetők kölcsönhatása. A y 0 
indukció konstans. Az abszolút ampér-egység
A fényképen látható és a 22. ábrán értelmezett összeállí
tással először azt állapítjuk meg, hogy az ellentétes irányú

10. fénykép. Áramjárta párhuzamos vezetők közötti 
kölcsönhatás vizsgálata Thomson-mérleggel

áramjárta vezetők taszítják egymást, az azonos irányúak 
vonzzák [2 — 751. A n érlegkaron levő 12 áramelemre a 
hosszú / ,  áramjárta vezető akkor gyakorol nagyobb von
zást, ha kisebb a távolságuk. A kísérletekkel

_ J ___ h
I, h

arányosságot állapítjuk meg. Mivel ebből a speciális esetre 
vonatkozó mérési eredményből tetszőleges áramjárta

wa________ C>^-]

22. ábra Ármjárta párhuzamos vezetők kölcsönhatásá
nak mérése Thomson-mérleggel
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Y F
23. ábra. Hosszú áramjárta vezető áramelemre gyakorolt 

vonzásának értelmezése

vezetőkre akarunk általánosítani, célszerű lesz a 23. ábra 
szerint gondolkozva

alakban felírni eredményünket. Nyilvánvaló ugyanis az, 
hogy a mozgó karon levő 7212 áramelemre észlelt F vonzó
erő sok apró összetevő erő eredőjének tekintendő. Az I x 
áram elemi szakaszai a távolsággal erősen csökkenő mér
tékben hatnak. Gyorsítja a csökkenést az, hogy az I x 
elemi szakaszainak az erőhatás szempontjából csak az r-re 
merőleges vetületei veendők számításba. Az elemi sza
kaszok elemi erőhatásaiból összegződő eredő erőhatás az 
7, árammal átjárt hosszú vezető egyik szimmetrikus felé
nek 2-szerese. A képletben szereplő 2-es faktor a jelen 
speciális eset geometriájának kifejezője.

A mozgó elektromos töltések ezen kölcsönhatása éppen 
olyan alapvető jelentőségű, mint a nyugvó töltések köl
csönhatására vonatkozó Coulomb-törvény. Ha az ismert 
mennyiségeket CGS egységekben fejezzük ki és egyenlő
ség jelet teszünk az összefüggésbe, azzal egy újabb CGS 
egységrendszernek, a nem racionalizált elektromágnesi 
CGS egységrendszernek vetjük meg az alapját.

F = / 2 l2 - 2 Í

egyenlettel az áramerősséget tesszük meg negyedik alap- 
mennyiséggé, amelynek egységét biot-nak nevezték el: 

akkor járja át egy elektromágnesi CGS áramerősség 
egységnyi, azaz 1 biot áramerősség az egymástól 1 cm 
távolságban levő párhuzamos vezetőket, ha azok minden 
centiméterére az erőhatás 2 din.

Ezzel a biot egységgel háromra szaporodott fel az áram
erősség egységeinek száma. Az ampermérőnket ugyanis

Ft3 . 109—  =  1 A
8

Az áramerősség elektrosztatikai CGS—egysége viszont:
Fr cm r—

1 —  = 1 -----V d j n .8 8
Ha tehát valamilyen adott áramerősséget elektromágnesi 
egységekben kifejezett 7em értékéből át akarjuk számítani 
elektrosztatikai CGS egységekben kifejezett 7es értékké, 
akkor az

ês =  c ‘ -̂ em
szerinti szorzást kell elvégezni, ahol c az elektromágneses 
hatás vákuumbeli tovahaladásának, tehát például a 
fénynek terjedési sebessége. Az 7em jel kicsiny mérték- 
számot és nagy mértékegységet tartalmaz. Amikor meg
szorozzuk a c sv3 • 1010 cm/s-mal, megkapjuk a fordí
tottját. Az 7es jel ugyanis nagy mértékszámmal és kicsiny

/din  egységgel fejezi ki a kérdéses áramerősséget.
Nemzetközi egyezménnyel 1881-ben a közbülső nagyságú 
ún. internacionális ampért elektrolízis útján etalonizál- 
ták: 1 As töltés 1,118 mg ezüstöt választ le az ezüstnitrát 
oldatból.

Ha tehát a 22. ábrán látható készülék 12 =  10 cm 
hosszúságú mozgó drótja 1 cm távolságra van a hosszú 
egyenes vezetőtől és egyaránt 7, =  72 =  10 A ^  1 biot 
áramerősség járja át mind a kettőt, akkor

F =  2- (1 biot)*- 10 cm 
1 cm = 20 din

-nel ellensúlyozva észleltethetjükaz egyensúlyt. (Kivitele
zési okokból mind a mozgó drótkeret, mind a hosszú egye
nes vezető 10—10-menetes, és így csak 1 A-es áramerős
ség szükséges.) Ha amperekben kívánjuk behelyettesíteni 
az áramerősséget, akkor

F =  7j 12 JL A
100 r '

Ha viszont Fr/s egységekben, akkor

F = 7212 2. A
c* r

képletekkel kapjuk meg dinekben az erőt. Az 12 és r 
hosszúságok cm-ekben és m-ekben egyaránt behelyette- 
síthetők, mert hányados viszonyban vannak.

1948-ban nemzetközi megegyezéssel a párhuzamos 
vezetők közötti elektrodinamikus kölcsönhatás alapján 
rögzítették kísérletileg a negyedik alapmennyiségként 
az elektromos áramerősség MKSA-rendszerbeli ugyancsak 
ampérnek nevezett egységét és hazánk az 50— 1960. M. T. 
rendeletben ezen abszolút ampért a következő szöveggel 
törvényesítette: 1 A akkor folyik egy egyenes vezetőben, 
ha a tőle 1 m távolságban, vele párhuzamosan futó 
ugyancsak 1 ampérrel átjárt végtelen hosszú egyenes ve
zető 1 m-es darabjára 2 ■ 10—7 newton az erőhatás.

Először azt kell tudni, hogy ez az abszolút ampér igen 
kissé tér el az eddig használt internacionális ampértől:

egységre skáláztuk. Weber és Kohlrausch tárták fel méré
seikkel a három egység kapcsolatát [7—138]. Érdemes 
nagyság viszonyukat a 24. ábra szerint szemléletesen is 
rögzíteni [2 —74]. Az áramerősség elektromágnesi CGS- 
egysége, tehát az 1 biot egység:

[-n

, El.sztatCGS 
áramerősség-eggs.

®  1 •• 3-n9

A

, El. mágn. CGS. 
áramerősség - eggs.

3-1G9 ■■ 3-10 w
1 =10

biot -tfSh
24. ábra. Áramerősség-egységek szemléletes összehason

lítása

1 -̂ int — 0,99985 -Aabsz 
1 A absz =  0,10  biot egzaktul.

A mérést igen nagy pontossággal elvileg a 22. ábra 
szerinti, de körvezetők kölcsönhatásával működő Thom- 
son-mérlegen végezték [11 — 47].

Ezután azt kell észrevenni, hogy az ampér-egység ezen 
definiálása lényegileg azonos a biot-egység választásával, 
de nem CGS-, hanem MKS-egységek alkalmazásával. 
A biot-egységnél 10-szer kisebb A-egységekkel nyilván 
csak 2/100 din lesz az erőhatás, ami pedig 2 • 10~7 newton. 
A párhuzamos vezetők 1 m-es távolsága ugyan 100-szor 
nagyobb az 1 cm-nél, de viszont nem 1 cm szakaszra, 
hanem 100-szor nagyobbra, 1 m-re gyakorolt erőhatás van 
a definícióban.

A párhuzamos vezetők kölcsönhatásának szabványo
sított képlete még egy többletet tartalmaz. Törvényes 
mértékrendszerünk racionalizált M KSA mértékrendszer. 
A használatban levő elektrosztatikai-, elektromágnesi- és 
Gauss-féle CGS mértékrendszerek kialakításuk történeti
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sorrendiét megtartva az olyan centrális erőterekre vonat
kozó képletekben, mint pl. a Coulomb-törvény, nem tar
talmaznak 4 n osztót, viszont a belőlük levezetett homo
gén térre vonatkozó képletekben, mint például a sík- 
kondenzátor kapacitásának képletében igen.Gyakorlati 
számításokban majdnem kizárólag éppen az utóbbiak 
fordulnak elő, tehát a 4 n kényelmetlen számolási ballaszt
ként állandóan szerepel. Racionális, hogy a 4 ti faktort az 
ilyen gyakran használt képletekből eltüntessük. Csupán 
didaktikai akadály lesz az, hogy persze a 4 i  mint osztó a 
centrális képletekben fog felbukkanni [13 — 250].

A párhuzamos vezetőkre lehozott képletünk törvényes 
MKSA-rendszerbeli alakja így:

F _  4 n N _  _2 1^
t i  1 0 7 A2 4 tz r 

J 2 *2

N_ _  N -m _  V A s  _  Vs 
A 2 A 2 • m A 2-m  Am'

4 ti VsHa bevezetjük a fi0 — y^, jelölést, akkor

F 1 7,
7212 Mo 2ji r

A fi0-1 mágneses indukció konstansnak, vagy mágneses 
térkonstansnak nevezzük, még pedig az elektrosztatiká
ban bevezetett en analógiájára, annak párjaként. Ezzel 
részben választ adtunk a 3. szakaszban tett ígéretre. A fi0 
szabványos elnevezése: a vákuum permeabilitása. 
Adósok vagyunk még az

1 = e0n(,c2
összefüggés értelmezésével, hiszen az elektrosztatikai 
Coulomb-törvényben szereplő r0 =  lal, vagyis az elektro
mos térkonstanssal kapcsolatban azt is előlegezni kellett. 
A u„ neve viszont kísérletsorozatunk újabb láncszemét 
is kijelöli. Következik tehát az áramjárta vezetők Oersted- 
által felfedezett mágneses hatással való értelmezése. Mi
előtt ezt tennénk, rá kell mutatni ennek a szakasznak egy 
didaktikailag fontos, de rejtett kísérleti eredményére.

Érdemes rávilágítani arra, hogy a Thomson-mérleg két 
primitív, de éppen ezért könnyen megérthető, tehát taní
tási szempontból nagyon előnyös változatával az egyik 
legfontosabb fizikai állandót, a fény terjedési sebességét 
mértük meg.

Az elektrosztatikai Coulomb-törvény alapján először 
saját méréssel vezettük be az elektromos töltés Fr egy
ségét. Az elektrosztatika képletrendszere fokozatos ki
építése felhasználásával skáláztuk árammérő műszerün
ket. Ennek a műszernek az 1 A-es bejelölését a 3 • 109 Fr/s 
áramerősségértékhez tettük. Ezen mérésektől teljesen 
függetlenül az elektromos töltés áramlásának egy újabb 
egységét, az elektromágnesi CGS egységet, a 10 A nagy
ságú 1 biot-egységet ugyancsak kísérleti mérés alapján 
definiáltuk. Az elektrosztatikusán skálázott ampermérőnk 
valóban megmutatta, hogy igaz Weber, Gauss- és Kohl- 
rauschnak az a hipotézise, mi szerint az elektrosztatikai 
áramerősség-egységnél éppen a fénysebessógszer nagyobb 
az elektromágnesi CGS áramerősségegység [14 — 71].

Ha kondenzátor sorozatos feltöltésével és kisütésével 
lehetne ampérrendű áramerősségeket előállítani, akkor a c 
meghatározása a 25. ábra [7—139] szerinti összeállítás 
volna oktatási célra legmegfelelőbb. Az I. áramkör kap
csolásával

F - 7 , 1 , . 2 ^

képlettel kiszámítjuk és leolvassuk az 7, =  / 2 =  7em 
áramerősséget, mégpedig elektromágnesi egységekben. 
Átkapcsoljuk a II. áramkörre és

7es — n • Q • G
elemeinek megválasztásával az árammérő ugyanakkora 
kitérését állítjuk elő és elektrosztatikai áramerősség

ig . ábra. Összeállítás a c kísérleti meghatározására

egységekben kiszámítjuk az 7CS áramerősséget. A két 
érték hányadosa adja a c-t

A tények felsorakoztatásánál nehezebb annak megvá
laszolása, miért éppen a fénysebesség a CGS-egységek 
kapcsolódási állandója ! Útmutatóul annyit bizonyosan 
mondhatunk, hogy a nyugvó és a mozgó elektromos töl
tésekkel kapcsolatos jelenségekben a hatás tovaterjedésé
nek szerepe van.

15. Áramjárta vezetők kölcsönhatásának értelmezése. A mág
neses tér. H , B, 0
Az áramjárta vezetők közötti kölcsönhatás értelmezése 
Oersted azon alapvető észleletén nyugszik, hogy amágneses 
iránytűre nemcsak a földi mágneses erőtér és a permanens 
mágnesek gyakorolnak erőhatást, hanem az elektromos 
árammal átjárt vezetők is. Annak az eljárásunknak min
tájára, hogy a nyugvó elektromos töltéshez az általa más 
töltésekre gyakorolt erőhatásának értelmezésére hozzá
rendeltünk egy 0 e elektromos fluxust, most a mozgó 
elektromos töltéshez egy újabb erőteret is hozzárendelünk 
és azt az Oersted-kísérlet alapján mágneses térnek nevezzük. 
Ennek a mágneses térnek a megismerésére nem az irány
tűt használjuk fel, mert hiszen jelen kísérletsorozatunk 
egyik célja éppen a permanens mágnesek mibenlétének 
felderítése [ 12].

Az 7, áramjárta egyenes vezető esetében azt tesszük fel, 
hogy a benne mozgó elektromos töltés maga körül

vektorral jellemezhető hengerszimmetrikus mágneses teret 
gerjeszt. Ä H  tér vektor értékét

egységekben adjuk meg.
Hogy az 7, áramjárta egyenes vezető körül valóban van 

az előbbiek szerint feltételezett mágneses erőtér, azt az

F  _  J _  L _
7 1  1 7i r•i 2 *2

képlet megállapítása során láttuk. Az egyenes vezető 
környezete sok pontjában megmért F/72 • 12 specifikus 
erőhatás értékek sokasága a mágneses tér valóságos jel
lemzését adja. Ezt a

egységnyi áramelemre jutó specifikus erőhatást mágne
ses térerősségvektornak, valamint történeti okoknál fogva 
mágneses indukció vektorának nevezik. MKSA-rendszerbeli 
egysége:
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[ /  j  J A m  A m 2 4 m 1 m2

A mágneses teret a történetileg kialakultgyakorlatalapján 
a B-vektor 0  fluxusának tekintjük. Amíg tehát a ^ e le k t
romos fluxus az elméletileg feltételezett D-vektor 
fluxusa, a mágneses tér éppen ellenkezőleg a mágneses 
térről kísérleti információt szolgáltató B-vektornak a 
fluxusa. Ennek megjegyzésében nagy segítségünkre van 
az, ha MKSA-rendszerbeli egységekkel számolunk. A B- 
vektor Vs/m2 egysége a Vs-okban mért 0  mágneses fluxus 
sűrűségének egysége. A 0  mágneses fluxus és a Bmágne- 
ses indukció-vektor pontosabb kapcsolatát a 18. szakasz
ban találjuk meg.

A feltételezett H mágneses gerjesztés-vektor, törté
neti valamint szabványos elnevezése szerint mágneses 
térerősség-vektor és a B mágneses indukció-vektor kö
zött a párhuzamos vezetők köcsönhatásában tapasztalt

B = / i , H

lineáris kapcsolat általában is igaz. Ha tehát valamiféle 
levegőbeli elektromágneses kölcsönhatások során meg 
tudjuk határozni a kérdéses helyen levő B-értéket, akkor 
annak

4ji Vs 
l“u = KB 2 ^

-ed része megadja a H értéket. Viszont az is lehetséges, 
hogy egy helyen elméleti számítások ereményeként ismer
jük meg a mágneses térerősség H értékét, akkor annak fi0- 
szorosa révén megtudjuk, mekkora lesz azon a helyen az 
egységnyi áramelemre gyakorolt specifikus erőhatás, a B- 
vektor értéke.

Ezeket az értékeket azonban legtöbbször nem Vs/m2, 
illetőleg A/m, hanem CGS-egységekkel adják meg. Az 
átszámítás céljából vegyük jobban szemügyre a 26. ábrá-

26. ábra. Az egyenes vezető mágneses tere a drótkeret 
kis környezetében homogénnek tekinthető

val értelmezett mérést. Az áramjárta drótkeret vízszintes 
szakasza minden pontján, rá merőlegesen és egymással

?árhuzamosan futnak a mágneses erővonalak, tehát az 
2 • 12 áramelem közvetlen környezetében homogén a mág
neses tér (22. ábra). Ezen homogén tér erőhatására álla
podtunk meg a

-^2 ’ *2

képletben. Ez a megállapodásunk tehát általában érvé
nyes minden homogén mágneses térben levő, azt merőlege
sen keresztező áramjárta egyenes vezetőre. Ha azt

F =  / j l j  X B
vektorszorzat alakjában írjuk fel, akkor a szokásos jobb- 
sodrású rendszerben az erőhatás irányát is leolvashatjuk.

Tűzzük ki azt a távolabbi célt, hogyan tudnánk ugyan
olyan homogén mágneses teret gerjeszteni, mint amilyen 
van az iskolában használatos mágnespatkó sarkai kőzett 
[2 — 75]. A 2 cm széles mágnespatkó sarkai között a vas- 
reszelékes vizsgálatok elég jó homogén teret mutatnak. Ha 
120 din súlyt akasztunk a 27. ábrán látható mérleg jobb
karjára, akkor Z2 =  10 A átengedésekor észlelünk egyen
súlyt:

11. fénykép. Mágnespatkó sarui között homogénnek te
kintett térerősség megmérése Thomson-mérleggel

27. ábra. Homogén mágneses térerősség mérése Thomson- 
mérleggel

B = 120.10- 5 N
10 A 0,02 m =  60-10-4 Fs

A B indukcióvektor Gauss-rendszerbeli egységét a 
képlet alapján a következőképpen határozhatjuk meg:

[■B] I N  105din _  105 din
1 A 1 m 0,1 biot. 100 cm 0,1 /din 100 cm

cm ’

amely egységet gauss-nak nevezzük, tehát 
Vs

1 —=- =  104 gauss . m2

A mágnespatkók sarkai között tehát 60 gauss mágneses 
térerőssógórtóket vehetünk általában számításba.

A H mágneses gerjesztés-vektor Gauss-rendszerbeli 
oersted- nevű egységét a B =  fi0 H összefüggés alapján

1 oersted 1 gauss 10_1 Vs/m2
p0 4ti-ÍO-7-VsfAm

1000 A_ 
4ji m

átszámítással kapjuk meg.
Az elektrosztatikával vonható párhuzam miatt célsze

rű lesz ezt átgondolni még a következőképpen. A két mág
neses térvektor elektromágnesi CGS-rendszerbeli egysége 
egyaránt /din/cm, ami pedig az áramerősség és hosszú
ság-egységek hányadosa, tehát

/din
cm —  = ö ^ -  = 1 0 0 0  — .cm 0,01 m m

Mivel pedig az elektromágnesi CGS-rendszerben az egy
ségek nem racionáltak, azért az A/m egység együttható
ját 4 7t-vel kell osztani, ezért

1 oersted = 1000 A_ 
4ti m

Zárjuk e szakaszt azzal, hogy

B =  60 gauss =  60-10-4 m2
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specifikus erőhatást létesíthet például áram járta egyenes 
vezető is, mégpedig különböző távolságokban. Számítsuk 
ki például azt, hogy 1 cm távolságban hány amper áram
erősség kell hozzá?

B 7, - B 2:71 r 60.10-4 Vs 2n 0,01 m Am
in r  ’ 1 n0 m24ji-10_7 Vs

I I =  300 A áramerősséggel átjárt egyenes vezetőtől 1 cm 
távolságban 60 gauss =  60 • 10~4Vs/m2 a mágneses tér
erősség.

Ezt kiszámíthatjuk a következőképpen is:

300 A 
2ji 0,01 m =  4775 A/m

a vezetőtől 1 cm-nvire a mágneses tér gerjesztettsége. 
A mágneses tér erőssége, más néven a mágneses indukció 
nagysága

irányú mágneses teret is gerjesztjük, akkor az elektrolit 
körkörös mozgása következik be. Ennek a körkörös moz
gásnak az oka az előbbi szakaszban tárgyalt

F =  72 12 X B

erőhatás. A pozitív rúdelektróda és a negatív hengeipalást 
között levő elektrolitot sugárirányú 7212 áramfonalakból 
állónak gondolhatjuk. Az I , áramerősség az áramfonal A 2 
keresztmetszetén időegységenként áthaladó töltést jelenti. 
Ha?-vel jelöljük azt az időt, amely idő alatt egy-egy töltött 
részecske az 12 utat befutja és az A 212 oszlopban levő töl
tés Q 2, akkor az

721, =  12 szorzatot Qt —  = Q2 • v2t t

alakban is írhatjuk, ahol v2 a töltés mozgási sebessége. A 
sugárirányban kifelé v2 sebességgel mozgó pozitív ionokat

4 Ti V 8 A 17 s
B =  /i0 H =  ^  -5— 4775 —  =  60-10-4 —=- =  60 gauss.0 107 Am m m2

CGS-rendszerben számítva:

„  2 7, 2.300 A finH =  ttt: —  =  T7T-,-----  =  60 oersted =  60 gauss .10 r 10-1 cm
Nagyobb méretű homogén mágneses tér előállításáról 

majd a későbbiekben lesz szó.

16. A mágneses térben levő egyenes vezetőre gyakorolt mecha
nikai erőhatás magyarázata

A  vasreszelékes ábrák nemcsak azt árulják el, hogy az 
áramjárta egyenes vezető körül hengerszimmetrikus (28. 
ábra), hanem azt is, hogy az áramjárta tekercs belsejében 
homogén a mágneses erőtér. Ha ilyen homogén mágneses 
erőtérben, például a 29. ábra szerint elektromos töltést 
áramoltatunk, akkor annak egy második mozgását is 
észlelni fogjuk. Valamely elektrolitban a 29. ábra szerint 
sugárirányban kifelé mozgó pozitív elektromos töltés 
áramlását az ampérmérő mutatja. Ha az ábrán látható

28. ábra. Áramjárta egyenesvezető és tekercs mágneses 
terének szemléltetése

F =  Qí r 2 X B
ún. Lorentz-erő ffdülről nézve az óramutatóval egyező kör
körös mozgásra kényszeríti. Az ellenkező irányban haladó 
ellenkező előjelű, tehát negatív ionok a kétszeres előjel- 
váltás miatt ugyancsak az óramutatóval egyező irányú 
mozgásra kényszerülnek. (A Lorentz-erő képlete valójá
ban még egy tagot tartalmaz. Amennyiben van a Q2 kör
nyezetében elektromos térerősség, akkor

F =  <32(E +  v2 x B)

a teljes Lorentz-erő. Jelen esetben az elektromos tér sugár
irányú, tehát a körkörös mozgatást nem okozza.)

A fémes vezetőkben folyó elektromos áramnak a kon
denzátor sorozatos feltöltésével és kisütésével való előál
lítása azt érteti meg, hogy ott is bizonyos Q2 töltéseknek, 
a fém ionrácsában levő szabad elektronoknak v2 sebes
ségű áramlásával kell számolnunk. A 30. ábrán látható

30. ábra. Drótkeretben levő elektronokra ható Lorentz-erő

fémkeret ionrácsában is elektronok mozognak. Ezek moz
gását ellenkező előjelű töltés ellenkező irányú mozgásával 
helyettesíthetjük, hogy a Franklin által bevezetett és 
azóta megszokott pozitív töltés mozgási irányával, a szo
kott áramiránnyal okoskodhassunk. A Lorentz-erő hatá
sára az ábra szerint lefelé elmozduló töltések szemléletesen 
fogalmazva a drót falának ütköznek és igyekszenek me
chanikailag elmozdítani. Pontosabban fogalmazva: a le
felé elmozdított elektronok a drót ionrácsát a Coulomb- 
erővel lefelé mozdítják.

29. ábra. A Lorentz-erő bemutatására szolgáló ion-súrló
dásos kísérlet

17. A mágneses kör feszültség. Homogén mágneses tér és mé
rése. I . Maxwell-egyenlet. H-meghatározás

Az áramjárta egyenes vezetőre kísérletezéssel talált

F =  £ i _
7212 2ji r

összefüggésből az elektrosztatikában megállapított fo
galmak analógiájára el tudunk jutni a mágneses tér ger
jesztésének általános törvényéhez. Az elektromos tér le
írására ugyanis az E elektromos térerősségvektoron kívül 
bevezettük az U elektromos potenciállal való jellemzést, 
aminek értéke egyben a feszültség értéke is abban az
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esetben, ha azt a Földhöz, mint zérus potenciálú helyhez 
viszonyítjuk. A földelt síkkondenzátor másik lemezén le
vő, másképpen az 1 hosszúságú erővonal másik végén 
levő Q töltés

U =  E 1

feszültséggel rendelkezik. A töltésegységet az l hosszúságú 
erővonalon oda —vissza, valamint bármely zárt görbén 
körben mozgatva a specifikus munkavégzés nagysága, 
vagyis az ún. körbenjárási feszültség, röviden körje- 
szültség

T  E A l =  0 .
zárt körre

Ennek analógiájára úgy gondoljuk, hogy a mágneses tér
ben is kialakul feszültség. Képzeljük el azt, hogy valamely 
külső munkavégzőrendszer az 7X  áramelemet az / ,  áram
járta egyenes vezető r sugarú erővonalán körül viszi. Ez az

r------------------ 1i . I

31. ábra. Hosszú tekercs H-képletének levezetéséhez

jesztés-vektor képletének levezetése. A 31. ábra szerint a 
mágneses körfeszültség számára alkalmasan választott 
szaggatott vonallal jelölt zárt vonalon csak a tekercs
ben levő vonalszakasz ad zérustól különböző éltékkel 
bíró szorzatot [6 — 154]. A másik három szakaszon a szor
zat értéke zérus. A

----- 2rjt
I 2 In

specifikus munkavégzés, másnóven mágneses körfeszültség 
azonban nem zérus, hanem y 0I v Az egyenes vezetőre 
kísérletileg lehozott képlet bal- és jobboldalának 2 r 7z-vel 
való szorzásával azt találjuk, hogy a mágneses körfeszült
ség nagysága:

1 F 2  rn 
Ha - ö 1*

—  B 2r;i =  H 2rji =  J1 . 
Ha

Általában is igaz, hogy I I áramjárta vezető körül tetsző
leges zárt görbére nézve

£  H A 1 =  i x .
zárt körre

A H .dl összeget szabványosan mágneses gerjesztés
zárt körre

nek nevezzük, ami tehát egyszerűen a teret gerjesztő 
ampermenetszám. Az előbbi egyenlőséggel az I, áram
erősséghez elméletileg hozzárendelt mágneses teret, mág
neses gerjesztést a H-vektorral írjuk le.

Az előbbiekben levezetett mágneses gerjesztési törvény 
azt mondja meg, hogyha a térben valahol 7, ampérnyi 
elektromos töltéselmozdulás van, akkor körülötte mágne
ses tórörvények keletkeznek, melyekben a mágneses tér 
átlagos gerjesztés-vektorát (H) úgy kapjuk meg, hogy az 
ampérek számát elosztjuk a kérdéses ponton átmenő zárt 
erővonal méterekben mért hosszúságával.

Alkalmazzuk ezt az összefüggést az egyenes áram járta 
vezető körül kialakuló mágnesesörvényekbenuralkodó tér 
erősségének kiszámítására. A 100 A-es árammal átjárt 
egyenes vezetőtől 1 cm távolságban a mágneses gerjesztés
vektor

1 0 0

0 ,02;i m 1600 —  — 20 oersted . m
A mágneses térerősség, másnéven a mágneses indukció 
pedig

Ajr V  9 jA V  9
B =  rnH =  XX -j— • 1600—  =  0,002 X f  =  20 gauss .

r " 107 A m  m m*

Például a 100 A-es árammal átjárt egyenes vezetővel pár
huzamos 10 cm hosszúságú és 10 A-es árammal átjárt 
vezetőszakaszra r — 1 cm esetén:

V  H á  1 =  7 ,.
zárt körre

mágneses körfeszültség N  menetű tekercs esetében tehát 

H ■ 1 +  0 =  N -I x .
Amiből a gerjesztés-vektor

H = ^ l .
1

Jól jegyezzük meg, hogy ez az elméletileg lehozott kép
let a mágneses tér minden kísérletileg megvalósított H 
mágneses gerjesztés-vektoráról csak közelitő értéket ad. Az 
elméleti levezetésben azt tételeztük fel, hogy a tekercs vég
telen hosszú. A gondos mérések azt mutatják [15], hogy
ha a tekercs két végének 0,1 —0,1 részében engedjük meg 
a homogenitástól való eltérést, akkor a tekercs hosszúsá
gának 20-szor akkorának kell lenni, mint az átmérőjé
nek. Ha viszont 1% pontatlanságot tűrünk csak meg, 
akkor az 1 cm átmérőjű tekercset 4 m hosszúságúra kell 
készíteni. Ebből következik az is, hogy ezt a képletet 
didaktikailag nem helyes induktív eljárással levezetni.

Hogy a tekercs belsejében valóban a

1

képlettel számítható mágneses térerősség van, arról pél
dául a 32. ábra szerinti B-méréssel,majd pedig a H =  B/jtt0 
számítással szerezhetünk kísérleti bizonyságot. A 302 — 
302 menetes, és összesen 70cm hosszú, 3,9 cm átmérőjű és 
i ,  =  3,2 A árammal átjárt tekercs 0,6 cm széles résében 
olyan 10 menetes drótkeret mozog, amelyen át 1,1 A 
folyik. A rajz szerint lefelé irányuló erőt a mérleg ugyan
olyan hosszú másik karján 1,5 • 10~ 3 N  súllyal tudjuk 
egyensúlyozni. A szolenoid belsejében és a keskeny résben 
is a gerjesztés-vektor

F =  I 212 xB  =  10 A. 0,1 m 0,002 ^  =200 din=0,002 N  
erőhatás van.

Nagyobb árammal átjárt vezetők között nagy erőhatá
sok lépnek fel, de azok számítása már nem ilyen egyszerű, 
ugyanis vastagabb vezetékek vannak, amelyeknek átmé
rője már nem elhanyagolható.

Fontosabb alkalmazása a gerjesztési törvénynek a 
vasreszelékes vizsgálatok szerint homogén mágnesesteret 
szolgáltató hosszú tekercsek belsejében uralkodó H ger-

32. ábra. Hosszú tekercs keskeny résében a H-gerjesztés- 
vektor mérése

„  N -J. 604- 3,2 A  „„„ AH  =  —p i  =  ------ =  2760 —1 0,7 m m
4  ti V  8 A

F =- 7j \.fi0H  =10.1,1 A. 0,039 m -fx  XX 2760 —  =
107 Am  m

=  1,49.10-37V.
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12. fénykép. Hosszú tekercsben számítással nyert mágne
ses gerjesztési érték kísérleti ellenőrzése Thomson-mérleg-

gel

Vasreszelékes vizsgálatokkal és az előbbi mérésekkel 
kísérletileg ismertünk meg mágneses térrészleteket, még
pedig azok B-jellemző je revén. H =  B ji n átszámítással a 
mágneses tér elméleti H gerjesztés-vektorát is meghatá
roztuk, sőt vizsgálódásainkkal a

V  H A 1 =  I 1
z á r t  k ö r r e

gerjesztési törvényt is felismertük. Maxwell jött rá arra, 
hogy mágneses örvényeket nemcsak mozgó elektromos 
töltés létesít maga körül, hanem időben változó elektro
mos fluxus is. Ezért a gerjesztési törvényt kiegészítette 
még egy jobboldali taggal (33. ábra). Ezt fejezi ki pon
tos matematikai alakban az I. Maxwell egyenlet:

Sj H A 1 =  Ij
z á r t  k ö r r e

A0e
At

33. ábra. A gerjesztési törvény kiegészítéséhez

34. ábra. Mágneses térrészletek síkmetszetének szemléletes 
ábrázolása

Az általunk vizsgálatra kerülő mágneses terek bizo
nyára sok összetevő gerjesztés eredői. Az erővonalké- 
pekként észlelt körkörös és homogén mágneses terek 
nyilván kis térrészben válhattak dominálóvá és csak 
közelítőleg azok. Kétségtelen viszont az, hogy ezideig 
sem egy pontból kiinduló, sem pedig egy pontban záródó

sugaras szerkezetű mágneses teret senki sem tapasztalt. 
A mágneses tér tehát csupán nagyobb térrészre kiterjedő 
és abban esetleg kisebb örvényeket is tartalmazó örvé
nyekből, mindig önmagukban záródó erővonalakból áll. 
A 34. ábra szerinti mágneses térmetszet némelyik rész
letének leírására alkalmazhatjuk a gerjesztési törvény 
valamelyik speciális alakját. Az 1. környezetben látható 
körkörös erővonalakat / ,  áramjárta, a rajz síkjára merő
leges egyenes vezető létesíthette:

Ht 2rn — I I .
A 2. környezetben levő örvényben a H, értékeket átlago
lással nyerhetjük meg a szaggatott vonallal ábrázolt görbe 
mentén vett H2 komponensek és görbeelemekből. A 3. kör
nyezetben a zárt görbe mentén vett H3 komponensek és 
görbeelemek szorzatának összege zérus. Ez azt jelenti, 
hogy ezen zárt görbe által körülfogott felületen át nem 
következik be elektromos töltés áramlása és nincs az 
elektromos fluxusnak időbeli változása. Az 1. és 2. kör
nyezet örvényes, a 3. és 4. környezet örvénymentes mág
neses tér. Lehetséges, hogy a 4. környezetet például a 
berajzolt tekercsben folyó elektromos áram gerjesztette:

A 4. környezetbe rajzolt tekercs alkalmas arra is, hogy 
a mágneses teret vele kimérjük [13 — 251], Ha a tekercs 
belsejébe egy kis iránytűt, vagy egy kis, árammal ellát
ható, forgásra képes körvezetőt teszünk és természetesen 
az áramkörökbe beiktatunk árammérőket, akkor az 
iránytű, vagy az indikáló kis körvezető a külső mágneses 
tói' és s tekercs által gerjesztett mágneses tér összegződő 
hatására fog irányulni. Ha a tekercsben az áramot kikap
csoljuk, akkor csak a külső mágneses tér végzi a kicsiny 
indikáló rendszerünk irányítását. Ha a tekercsen keresz
tül a rajzon jelölt áramirányban éppen akkora áramot 
vezetünk, hogy az indikáló rendszer irányulása megszű
nik, akkor ott a B-vektor vált zérussá. Ez azt jelenti, hogy 
a külső mágneses tér gerjesztettsége éppen egyenlő a 
tekercs képletével számítható gerjesztés negatív értéké
vel. Ez az eljárás a H gerjesztés-vektor közvetett mérése.

18. A mágneses momentum és mérése homogén térben (m). 
Körvezető középpontjában uralkodó gerjesztés meghatáro
zása (H) mágneses momentummal bíró kis tekerccsel. 
Permanens mágnes és áramjárta dróthurok párhuzama. 
Tangens galvanométer. Földünk mágneses tere
Ha a 35a ábra szerinti homogén mágneses térben levő sok
menetes drótkereten áramot vezetünk keresztül, akkor 
annak elfordulását észleljük. A mutató k karjára helye
zett F súllyal a homogén mágneses térnek az áramjárta 
keretre gyakorolt M forgatónyomatékát megmérhetjük. 
A 356 ábra mutatja, hogy a drótkeret alsó és felső víz
szintes szakaszaiban haladó elektromos töltésre a homo
gén mágneses tér

F =  / 212 X B

erőpárt gyakorol (Lorentz-erő). A keret függőleges sík
ban elforduló oldalaiban haladó töltésre tengelymenti, 
kifelé irányuló erőhatás van, ami tehát mozgatást nem 
fe jthet ki. Az erőpár forgatónyomatéka egyetlen menetre 
nézve:

M = 2r • J2 12 x B .

Mivel pedig 2 r 12 =  A2 a keret felülete, azért a képlet 

M = /; A 2XB.

N  menetes drótkeret esetében összegződnek az egyes 
menetekre gyakorolt forgatónyomatékok, tehát N-szer 
akkora a teljes forgatónyomaték.

Az J2A, szorzatot az áram által körülfolyt felület 
mágneses momentumának (m) nevezik [16—11]. MKSA- 
egysége : A m2. Általánosságban is kimutatható, hogy az 
elektromos áramerősség és az áram által körülfolyt bár-
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35. ábra. Áramjárta drótkoretre homogén mágneses tér
ben gyakorolt forgatónyomaték 13. jénykép. Körvezető középpontjában levő, kicsiny, 

áramjárta drótkeretre gvakorolt forgatónyomaték köz
vetlen mérése

milyen alakú felület szorzata a mágneses momentumot 
adja [6 — 125 j. A mágneses térnek az áram által körülfolyt 
dróthurokra gyakorolt forgatónyomatékát

M =  m x B

vektorszorzattal fejezhetjük ki, amelyik annak nagysá
gán kívül a 35c ábra szerint irányát is megadja.

A 35. ábra szerint a következő igazoló mérést végezzük 
el. A 2 db 302 — 302 menetes és 35 — 35 cm hosszú tekercs 
közepében elhelyezett 1800 menetes, 1,G9 cm2 felületű 
drótkereten vezessünk át 1,6 mA áramot. Ha az I I 
gerjesztő áramerősség 3,2 A, akkor a mutatón k =  3 cm 
távolságban 5,6 din súllyal tudjuk a mágneses tér forgató 
hatását egyensúlyozni:

M ________5,6.10—15 N  0,03 m
B in  10- 7 Vs/Am .3,2.004/0,7 A/m

=  4,87-10-M ra! .

Ami pedig valóban az áramerősség és az áram által körül
folyt felület szorzata

V»
3,04-10-3 ~  =  K  mz

4n Vs 0,54.1150 A 
10’ Am 0,1275 m

3,04 =  K6,12

K  = 2 -
Mérésünk szerint tehát a körvezető középpontjában a 
gerjesztés-vektor képlete egy menetre:

Ezzel háromra szaporodott a mágneses tér speciális 
eseteire a gerjesztés-vektor értékét MKSA-rendszerben 
megadó képleteknek a száma: Egyenes vezető körül

H

Körvezető közepében

1  {i
2ji r x

m = / 2 A2 =  1,6.10-3H 1,69.10-4m2-1800 =
=  4,87-10~4 Am2.

A fényképen látható, számítható mágneses momentum
mal bíró áramjárta kerettel megmérhetjük a körvezető 
középpontjában uralkodó B mágneses térerősségértéket és 
abból következtethetünk B =  //„ H összefüggés révén a 
körvezető középpontjában levő H  gerjesztés képletére 
[13 — 249]. Az 1,69 cm2 felületű kicsiny mérőkerethez ké
pest a 25,5 cm átmérőjű sokmenetes körvezető nagy 
méretűnek tekinthető. Ha az 1150 menetes körvezetőn 
I , =  0,54 A erősségű, a mórőkereten I 2 =  12 mA erős
ségű áramot vezetünk keresztül, akkor a 3 cm karon 
37 • 10—5 N súllyal kell kompenzálnunk a forgató hatást. 
A nagy körvezető közepében az ott pontszerűnek minő
síthető mérőkeretre

M 37-IO- 5 #  0,03 m
121, 12.10-3H. 1,69-10-4m2-1800

Fs=  3,04-10-3 —1m*2

mágneses térerősség gyakorolja a forgatást. A nagy körve
zető közepében a H  gerjesztés-vektor bizonyára arányos az 
J .N ,■——  hányadossal, tehát mérésünk megadja a geometriát' ri
jellemző K  szorzószámot:

B = Ky o L Z l
ri

Tekercs belsejében

„  I, W|

Hasonlítsuk össze ezeket az eredményeket. A körvezető 
középpontjában azért nagyobb jr-szer a gerjesztés, mint az 
egyenes vezetőtől r, távolságban, mert hiszen körülve
szik az r, távolságú pontot a mágneses gerjesztést végző 
mozgótöltéselemek, viszont az egyenes vezető gerjesztő 
elemeinek hatása megoszlik egy r l távolságban levő kör
vonalon.**

** Az olvasó bizonyára látja, hogy a körvezető közép
pontjában uralkodó H gerjesztésvektor képletének ez a 
kísérleti lehozása a Biot —Savart-törvény elkerülését cé
lozza. A B iot-Savart-törvényt világosan tárja a kezdő elé 
a mágneses pólusra ható erő alapján való történeti út 
[17 — 212]. A mágneses pólus fogalomnak az oktatásból 
való fokozatos kirekesztése a Biot — Savart-törvény 
ismertetésében sokféle árnyalattal jelentkezett. A tetsző
leges áramjárta vezető környezetének P  pontjában ha 
nem beszélünk valamire gyakorolt erőhatásról, hanem 
csak a P  pontban létesített térerősségről, gondolhat-e 
mást a kezdő, mint az egységnyi pólusra gyakorolt speci
fikus erőhatást? Ezt vagy ki is mondjuk [16—105], vagy 
nem mondjuk ki. Az utóbbi esetben a térerősség definí
ciójára visszaforgatva csak ugyanazt találja ott az érdek
lődő [8 — 76 és 128]. Ugyanide torkollik az az eljárás is,
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A körvezető középpontjában uralkodó

gerjesztés-vektor és általa az ott uralkodó

b - T T Vl  rx
mágneses térerősség-érték számításának lehetősége alkal
mat ad kicsiny permanens mágnes mágneses momentumá
nak meghatározására. Ugyanis a kísérletileg megmérhető 
M forgatónyomaték a számított B érték hányadosa

M
-----=  m
B

megadja a permanens mágnes momentumát. Ezzel a be
méréssel a B-meghatározáshoz egyszerűbben kezelhető és 
érzékenyebb indikáló berendezést nyertünk.

A mágneses momentummal bíró körvezetők és a rövid 
permanens mágnesek nagyon hasonló erővonalképet 
(36. ábra) mutatnak a vasreszelékes vizsgálat révén, a- 
melyek a teret létesítő rendszertől távolabbi helyeken 
megegyezőnek látszanak az elektromos dipólus ricinus 
olajban búzadarával láthatóvá tett terének szerkezeté
vel [17 — 34,45]. A súlyzó modellel szemléletessé tett 
elektromos dipólusnak, valamint a körvezetőnek elméle
tileg számítható az erőtere [6 — 230, 138] és egyaránt az 
adódik, hogy az elektromos dipóluson átmenő hatásvo
nalon, illetőleg á körvezető tengelyében nagy távolság
ban a távolság harmadik hatványával csökken a térerős
ség. Ezt az l/r3-nal bekövetkező térerősség-csökkenést 
permanens mágnesekkel, az ún. Gauss I és II főhelyzetes 
mérésekkel [7 — 89] igazolni tudjuk, persze nem a mágne
ses momentummal bíró rendszer közelében, illetőleg nem 
nagy, mérhetetlen távolságban. Tűalakú mágnesre és 
tekercsre a belső terek miatt a forgatónyomatókot 
M =  j x  H képlettel kell számítani [28—46]. A szabvány 
szerint dipólus momentumnak nevezett és hosszú mág- 36

36. ábra. Az elektromos dipólus erőteréhez hasonló 
mágneses erőterek

nesrúdra értelmezhető j-vektornak az m mágneses mo
mentummal való összefüggése

m =  /*o j
Ezekből a tényekből csupán annyit állíthatunk, hogy 

az elektromos dipolmomentummal bíró elektromos pólus
pár teréhez hasonló erőteret létesítő mágneses momentum
mal bíró rendszerek is vannak. A 36. ábra szerinti szemléle
ti képek figyelmeztetnek arra, hogy csak nagy távolsá
gokban azonos szerkezetűek a terek, tehát azok forrásait 
nem helyes analógia alapján dipólusnak nevezni. Meg
válaszolhatatlan kérdésekhez vezetne ilyen elnevezés a 
37b ábra szerinti körvezető esetében. Ugyancsak célsze
rűnek látszik eltérni attól a gyakorlattól is, hogy a per
manens mágneseket mágneses dipólusnak nevezzük, mert 
az az analógia alapján annak súlyzó-modell szerinti elkép
zeléséhez vezetne, ami pedig megoldhatatlan problémát 
ad. Az erővonalak útját a 36c ábrán látható permanens 
mágnes belsejében egyszerű eljárásunkkal nem követhet
jük. A mágnes darabolása azt mutatja, hogy a legapróbb 
permanens mágnes részecskék esetében is hasonló, tehát 
mágneses momentummal bíró rendszer erővonalképét 
nyerjük. Ezen tapasztalatok alapján a permanens mágne
seket az Ampere által felállított elmélet szerint elemi 
köráramokból összetettnek gondoljuk.

Egy iránytű homogén mágneses térben való irányulása 
a fentiek szerint a következő. A 37a ábra szerint tengelye
zett keretre ható

F =  I j l j X B

Lorentz-erőpár az óramutatóval ellenkező forgatást léte
sít, amíg el nem éri azt a helyzetet, amikor legtöbb erő
vonal megy át rajta. (Kiolvasható ugyanez persze az 
M =  m X B vektorszorzatból is.) A homogén térben levő 
permanens mágnest a 37b ábra szerint elemi köráramok
ból összetettnek képzelve a berajzolt erőpárokat kell fel-

37. ábra. Homogén térben levő permanens mágnesre 
gyakorolt erőpár értelmezése

hogy csak momentumot használunk az értelmezésben, 
mert azt az analógia alapján, irányítás hiányában súlyzó- 
modellel magyarázza magának az olvasó [7 — 88 és 136]. 
Második vagy harmadik oktatási szinten tiszta eljárás a 
Biot — Savart-törvénynek a gerjesztési törvényből való 
matematikai levezetése [11 — 234, 6 —128].

A középfokú oktatási szinthez idomított méréssoroza
tunkban látszólagos a kísérleti bevezetés kettőssége, ti. az, 
hogy az egyenes vezető és a tekercs H-képleteit a transz
lációs erőhatást indikáló Thomson-mérleggel, a körvezető 
középpontjában levő H-érték képletét pedig áramjárta 
drótkeret mágneses momentuma közvetítésével vezetjük 
be. Sajnos kísérletileg ez kikerülhetetlen, mert hiszen a 
történeti centrikus mágneses monopólus és a kis iránytű 
helyett a transzlációs és forgató erőhatás indikálójául 
ugyancsak két áramjárta rendszerre van szükség.

tételeznünk. A mágneses térben való elfordulást könnyű a 
következőképpen megjegyezni: az elemi köráramok törek
szenek párhuzamosokká válni a feltételezhető gerjesztő 
árammal. A 37c ábra szerinti ED permanens mágnes el
fordulását erőpároknak tulajdonítjuk, de azoknak sem 
nagyságára, sem támadáspontjaikra közelebbieket nem 
tudunk. Ezen erőpárok eredője vizsgálatával való próbál
kozás rávezet arra, hogy milyen helytelen volt a régi gya
korlat szerinti ún. pólusokból kiinduló és erővonalmenti 
erőpárral való magyarázat.

A permanens mágnesek kölcsönhatásának vizsgálata 
történetileg korábban alakult ki, mint az elektromos köl
csönhatásoké. A legkülönbözőbb alakú és méretű perma
nens mágnesek vasreszelékes vizsgálata jól mutatja, hogy 
azok ún. pólusai, az É és D sarkok egyáltalában nem 
pontszerűek, hanem a mágnes hosszúságának negyed
negyed részére kiterjedő foltok. A pólusok keresésének
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egyéb pontosabb módszerei [10—11] ugyanezt az ered
ményt ad ják. A permanens mágneseknek mint makrosz
kopikus dipóloknak számolással való kísérése régi idő 
óta problémát okozott. Célszerű tehát a mágnesek szer
kezetének kutatása során nem a történeti eljárások fino
mítására törekedni, hanem újabb, korszerűbb modelleket 
keresni.

Az előbbi állítást mutatják a következők is. Hegyére 
állított mágnesezett kötőtűkkel az elektromos pólusok és 
póluspárok erőterének analogonjai a 38. képek szerint 
tökéletesen kialakíthatók. Tudjuk, hogy a kötőtűk erőte
rének ezen síkmetszeteiből elhamarkodott lenne mágneses

erősség egységének definiálására használni [8 — 144], Az 
ismeretek szaporodásával a mágneses pólus fogalmának 
rombolódása következik be, ami bizonytalansági érzést 
ébreszthet minden olyan ismeretre nézve, aminek ki
alakításában a pólus-fogalmat felhasználtuk.

A 40. ábrán látható ősi tangens-galvanométer közép
pontjában levő kisméretű iránytűt arra használjuk, hogy 
az áramforrás bekapcsolása előtt, segítségével a körvezetőt 
a mágneses ÉD irányba, a mágneses meridián függőleges 
síkjába állítsuk. Ha földi mágneses tér nem volna, akkor 
az áramforrás bekapcsolása után az iránytű a körvezető 
normálisa irányába mutatna. A valóságban végrehajtott

a.
I /

38. ábra. Mágnesezett acéltűhegyek mág
neses terének a tűkre merőleges síkmet

szetei

b .
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forrásokra és nyelőkre, tehát az elektromos pólusok meg
felelőire következtetni, úgy kell tehát a kötőtű makrosz- 
kópikus pólusnak nevezett végeit elképzelni, mint a szole- 
noid vasreszelékkel sugaras erőteret mutató végeit ész
lelni is tudjuk. Azt ugyanis, hogy a szolenoid a külső térre 
nézve „forrás”, de belsejére nézve pedig „nyelő”, illető
leg a másik végére nézve megfordítva. Lásd 39. ábrát. 
Pontosan annyi erővonal léphet ki belőle, mint amennyi a

39. ábra. Szolenoid mágneses erőtere

tekercsen belül oda érkezett. Szó sincs róla tehát, hogy a 
szolenoid végeken források, illetőleg nyelők volnának, 
hiszen csak önmagukban záródó erővonalak tömörülései 
észlelhetők.

Az elektromos pólusokról szerzett az a tapasztalat, hogy 
az erővonalvizsgálattal forrásnak és nyelőnek mutat
kozik a pozitív és negatív töltés, valamint a szolenoidra 
vonatkozó az az észlelés, hogy ott ilyesmiről szó sem lehet, 
azt a megállapítást vonja maga után: nincs semmi alap 
permanens mágnesek ún. pólusainak feltevésére, viszont 
e tapasztalatok jelentős érvet nyújtanak a mellett, hogy 
az elektrosztatika és a magnetosztatika tanítását ne a 
történeti úton végezzük. Ha ugyanis az elektromos 
Coulomb-törvény után a mágneses Coulomb-törvényt is 
tanítjuk, analógiájukból a pólusok mondattanul is analóg 
fogalmakká lesznek. Az oktatás ilyen történeti kialakí
tásakor feltétlenül definiálni kell olyan mágneses pólus
egységet [8 — 75, 17 — 47], amelyik az elektrosztatikában 
adott definíció párhuzamaként nincs, amelyiket csak 
kihagyásos értelmezéssel igazolnak a 38., 39. ábrák. Csak 
az így definiált mágneses monopólussal láttathatjuk be 
általánosan a Biot—Savart-törvényt, ami a szokásos ki
indulópontja a gerjesztési képleteknek, majd pedig az 
ampér-egység bevezetésének. A mágnesség és az elektro
mosság kapcsolatát ősidők óta jól demonstráló eszközét, a 
tangens-galvanométert ajánlatosabb tehát nem az áram

mérés esetében az iránytű az összegződő eredő H-tér irá
nyába fog mutatni, amelyik a-szöget zár be az ÉD-irány- 
nyal, tehát

H f =  - L  H„ =  -  1 .t  tg a 0 2r tg a

A földi mágneses tér visszatérítő forgatónyomatékot 
gyakorol a kimozdított iránytűre. Az iránytű tehát úgy 
viselkedik, mintha olyan spirálrugópárral volna ellátva, 
amelyik mechanikai nyomatékpár révén azt ÉD irányban 
igyekszik tartani.

40. ábra. Földünk mágneses tere horizontális összetevő
jének mérése tangens galvanométerrel

Talán nem felesleges az, hogy a tangens-galvanométer 
működését MKSA-gondolatmenettel is megfogalmazzuk. 
A mágneses momentummal bíró iránytűre akkor nem 
gyakorol a mágneses tér M =  m X  B értelmében forgató
nyomatékot, ha az m és B vektorok iránya egybeesik. 
Kicsiny iránytű visszahatás nélkül beáll a mágneses tér 
irányába és azt az állapotot mutatja, mintha ott semmi 
zavar nem volna. Valamely levegőben kialakított mágneses 
térrészlet kísérletileg mért B jellemzőjének irányamegálla- 
podásunk szerint egyezik a H jellemzőjének irányával. Az 
a-szög mérési értékét tehát

ÁL gp
Hf
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közvetítéssel használhatjuk fel a földi mágneses tér HP 
horizontális gerjesztés-vektora értékének meghatározá
sára.

Ha az 1150 menetes, 25,5 cm átmérőjű körvezetőt állít
juk az előbb írt módon a földi mágneses meridiánba és 3,5 
mA áramot engedünk át rajta, akkor a középpontjában 
levő iránytű éppen az a =  45°-os irányt mutatja. Mennyi 
a földi mágneses tér gerjesztésének horizontális össze
tevője ?

I N  3,5-10- 3 A 1150 1 g o A 
F 2rtga 0,255m -1 ’ m ’

/

Megszokottabb ezt Gauss-rendszerbeli oersted-egységek- 
ben kifejezni

A 4-7T
1 — =  oersted K p  =  15,8-Hi-HD3 Oe =  0,2 Oe. m 1000

Földünk mágneses terének az előbbiek szerint megha
tározott 0,2 oersted vízszintes gerjesztési értéke azt is 
jelenti, hogy Földünk a mágnesekre vízszintes irányban 
0,2 gauss specifikus erőhatást gyakorol.

A 41. ábrán látható, vízszintes tengely körül elforduló 
iránytű azt mutatja, hogy a meridián síkjába állítva az 
iránytű É vége 60°-kal lehajlik a vízszintes alá. Ebből 
cp =  00° ún. inklinációs szögből megkapjuk azon földrajzi 
helyhez tartozó teljes B-értéket

O = BH
cos <p

0,2 gauss 
cos 60° =  0,4 gauss .

Földünk mágneses térképének birtokában a függőleges 
és vízszintes tengely körül forgó iránytűkkel végzett mé
rések földrajzi helymeghatározást tesznek lehetővé.

A jelen szakaszban ismertetett áramjárta keret igen 
fontos gyakorlati alkalmazása a forgótekercses árammérő, 
amelynek elektrosztatikailag mért mennyiségek felhasz
nálásával való skálázása volt az első tevékenységünk, 
hogy az áramló elektromos töltésekkel foglalkozhassunk.

A szakaszban található többi ismeretanyag a mágne
ses mennyiségeknek az irodalomban nagyon eltérő fo
galmazásaira vonatkozik és érdemes azt összefoglalni. 
Azt látjuk, hogy lehetséges a mágnesességet pólus-foga- 
lom nélkül, Biol-Savart-törvény nélkül megértetni. Di
daktikai okokból ajánlatos kerülni az elektromos és 
mágneses jelenségek analógiáját. Helytelen irányba ve
zet az, ha az elektromos teret kísérletileg jellemző E- 
vektorát párhuzamba állítjuk a B-vektorral, hisz az 
utóbbi axiálvektor. Jól elkülönítendő az M =  m x B és 
m = I2 A2 képletekkel definiált mágneses momentum a 
a súlyzó modellel értelmezett Q 1 elektromos dipól-mo
mentumtól. ( Folytatása következik)

A MECHANIKÁRÓL ÉS A MECHANIKA TANÍTÁSÁRÓL Dede Miklós
Kcssuth Lcjcs Tudományegyetem, 

Kísérleti Fizika Tanszék

1. Néhány fontos tudnivaló, amit meg kellene tanítani

Minden középiskolás fel tudja írni a mechanika alap
törvényét, azaz Newton II. törvényét. Használni már 
sokkal kevesebben tudják. Feladatmegoldó készségük 
általában az olyan mechanika-feladatokra korlátozódik, 
amelyek igazában matematikai feladatok, csak az egyes 
mennyiségeket az érdekesség kedvéért fizikai hangzású 
nevekkel láttuk el. Mihelyt a problémában több test és 
több erő szerepel, tehát nem általában „az erő”, hanem 
meghatározott testek által meghatározott testekre ható 
erők, nem „a gyorsulás”, hanem valamilyen test vala
melyik pontjának gyorsulása, mihelyt számba kellene 
venni, hogy milyen fizikai törvények vonatkoznak az 
adott rendszerre, az adott esetben milyen részekre cél
szerű tagolni a feladatban szereplő testeket a rendelke
zésre álló információk kihasználása érdekében stb., 
nagyon sokszor kiderül, hogy az F  =  ma összefüggés
ben szereplő betűk csak betűk. Néhány illusztráció, 
amelyekhez hasonlókat valószínűleg minden fizika- 
tanár-kartársam bőségesen tudna idézni:

Elsőéves fizika-szakos egyetemi hallgatók felmérő 
dolgozatában szerepelt a következő feladat: ,,Az 1. 
ábra szerinti elrendezésben m„ to, és f  adva van. Milyen 
erővel nyomja a 2. test az 1. testet? (A súrlódás elhanya
golható.)” A feladat semmiféle találékonyságot nem igé
nyel, ennek ellenére egyetlen hallgató sem oldotta meg.

/77?

A válaszok többsége így szólt: ,,Az F  erő az 1. testen 
keresztül a 2. testre hat. A kölcsönhatás törvénye értel
mében akkor a 2 . test is ugyanilyen nagyságú, ellentétes 
irányú erővel hat az 1. testre.”

Felvételi vizsgán sokszor elhangzott párbeszéd: „Mi
lyen gyorsulással mozoghat egy teherautó, hogy a rajta 
fekvő láda ne csússzon meg?” . . . „A ládára hat az ma 
gyorsítóerő. Ezenkívül hat a ymg súrlódóerő . . .”

A tavalyi Eötvös-verseny egyik feladata volt: „Egy 
O súlyú gerenda egyik végét támasz, a másik végét 
kötél tartja. A kötelet elégetjük. A kötél elszakadása 
utáni pillanatban mekkora erővel nyomja a gerenda 
a támaszt?” Az ország sok tízezer középiskolása közül 
összesen vagy húszán oldották meg. A debreceni ver
senyzők közül, úgy tudom, egynek sem sikerült. El sem 
tudtak indulni. Néhányan a gerenda súlyának alkalmas 
komponensekre való bontásával próbálkoztak, ami ter
mészetesen nem vezethetett eredményre.
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Vajon megérthetetlenül nehéz a mechanika? Vagy 
eddig csak válogatottan buta gyerekekkel találkoztam? 
Nem hiszem. Inkább úgy tűnik, elfelejtettünk meg
mondani nekik néliány fontos állítást, amelyek nélkül 
a mechanika törvónyrendszere biztonságosan nem hasz
nálható. Pedig ezek az állítások nagyon egyszerűek:

a) Bármilyen test mozgását az őrá (közvetlenül őrá) 
ható erők határozzák meg. Speciálisan, a tömegközép
pont gyorsulását egyértelműen megszabja a testre ható 
(külső) erők eredője az I1' =  ma összefüggés szerint. 
Ha valahonnan eleve tudjuk, hogy a test nem forog és 
nem deformálódik, ez egyben a test bármely pontjának 
gyorsulása; ha pedig a test olyan kicsi, ill. a kérdésfel
tevés olyan jellegű, hogy nem szükséges megkülönböz
tetni a test különböző pontjainak gyorsulását, akkor ez 
a test gyorsulása. Még speciálisabban, a tömegközép
pont nem gyorsul, ha a testre ható erők eredője zérus.

A test mozgásának vizsgálatához a testre ható minden 
erőt figyelembe kell venni és csak ezeket: A test mozgá
sát nem befolyásolja, hogy ő milyen erőket fejt ki más 
testekre.

Hogy a világegyetemben található — mechanikai 
értelemben vett — anyagból mennyit kívánunk egy 
testnek tekinteni, az tőlünk függ: annyit, amennyi az 
adott feladat szempontjából célszerűnek látszik. De ha 
egyszer kijelöltünk magunknak egy testet, akkor tuda
tosan az erre ható erőket kell figyelnünk.

b) Az alaptörvényből csak akkor kaphatjuk meg a test 
gyorsulását, ha az F — ma egyenlettől független forrás
ból ismerjük a testre ható erőket. A testek között ható 
erőket a testek belső tulajdonságainak, kölcsönös hely
zetének, alakjának stb. függvényében meghatározó 
összefüggések az erőtörvények. Ilyen a gravitációs erő, 
rugóerő, elektromágneses erők (Coulomb-, Lorentz-erő), 
súrlódóerő, közegellenállás stb. erőtörvénye. Nem erő
törvény a centripetális erő F =  mvo2 képlete, erőtörvény 
viszont a súly G — mg formulája. Sok mechanikai fel
adatban az erőt az k ’ — ma alaptörvényből határozzuk 
meg, de a gondolat ilyenkor az (mint az erőtörvények 
tapasztalati megállapításánál is), hogy „ilyen erőnek 
kellett hatni, különben nem ennyi lenne a test gyorsulá
sa”. Az erőtörvények létezésének posztulálása nélkül 
a mechanika alaptörvénye semmit nem állítana !

Az erőket testek fejtik ki egymásra. Az erőtörvények a 
kölcsönhatás törvényében megfogalmazott szimmetriá
val rendelkeznek: Az A test által a B  testre gyakorolt 
erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a B  által A-ra 
gyakorolt erővel.

Vannak erőtörvények, amelyek szerinti erő csak akkor 
különbözik zérustól, ha a két test egymással makrosz- 
kópikusan érintkezik („felületi erő”). Vannak erőtörvé
nyek, amelyek szerinti erő közvetlen érintkezés nélkül is 
hat („térfogati erő”). Egy adott testre ható erőkről úgy 
lehet tájékozódni, hogy megnézzük, milyen más testek 
érnek hozzá, s ezenkívül figyelembe vesszük a gravitá
ciós és esetleges elektromágneses erőket. Ha felületi 
erőnél az érintkező felület, vagy térfogati erőnél a test 
pontnak tekinthető, akkor az erőnek támadáspontot és 
hatásvonalat tulajdoníthatunk. (A testre ható nehéz
ségi erőnek pl. nincsen támadáspontja és hatásvonala, 
csak akkor, ha maga a test pontszerű.)

c) A testre ható erőket speciális szempontokból más 
erőrendszerrel (esetleg egyetlen erővel) helyettesíthetjük: 
Ha pl. a testre ténylegesen ható erők helyett olyan másik 
erőrendszer hatna, amelynek az eredője* egyenlő az

* Félreértés elkerülése végett: Eredőn olyan vektort 
értek, amit az összetevőkből a nyíl-összeadás szabálya 
szerint képeztünk. Támadáspontról, hatásvonalról itt 
nincs szó: egy mennyiség vektor-voltának nem kritériuma, 
hogy támadáspontja legyen. Ha van neki, az nem abból 
származik, hogy ő vektor, hanem valami további spe
ciális körülményből. A testre ható eredő erő annyiban 
van lokalizálva, hogy erre a testre hat és nem másra; 
a súlypont nem a súlyerő támadáspontja, hanem az 
azt — tömegközéppont-gyorsítás és forgató hatás 
szempontjából — helyettesítő fiktív koncentrált erőnek 
a támadáspontja !

eredeti erőrendszerével (tehát ugyanolyan nagyságú és 
irányú), a test tömegközéppontjának gyorsulása válto
zatlan marad, tekintet nélkül arra, hogy az új erőrendszer 
tagjai a test melyik pontjára hatnak. (Éppen ezért a 
tömegközéppont gyorsulásának vizsgálatánál felesleges 
és értelmetlen dolog keresni az eredő „támadáspontját”.) 
A test forgása és deformációja azonban nem feltétlenül 
marad változatlan. Valamilyen tengely körüli forgásának 
változatlanságát az biztosítja, ha az új erőrendszernek 
erre a tengelyre vonatkozó eredő forgatónyomatéka is 
megegyezik az eredetiével; ez pedig biztosan teljesül, ha 
egy koncentrált erőt ugyanolyan nagyságú, irányú és 
hatásvonalú erővel helyettesítünk. (Ebből és csak ebből 
a szempontból „tolható el” az erő a hatásvonala mentén. 
Nem igaz, hogy az erő mindig eltolható a hatásvonala 
mentén, és nem igaz, hogy az erő mindig csak a hatás
vonala mentén tolható el.) A test egy adott pontjára 
ható erőket a test deformációja szempontjából is egyen
értékűen helyettesíti az ugyanerre a pontra ható, 
egyenlő eredőjű erőrendszer.

Ezeknek a helyettesítéseknek semmi köze ahhoz a 
problémához, hogy egymással érintkező test-lánc tagjai 
egyenlő vagy különböző erőket fejtenek-e ki egymásra.

Ha valaki ezt a néhány dolgot — a megfelelő mennyi
ségi törvényekkel együtt — tudja, az említett feladatok 
bármelyikét különösebn nehézség nélkül megoldhatja. 
Az elsőben pl. nem kezdi tologatni az erőt, hanem be
csületesen számba veszi, hogy melyik testre milyen erő 
hat. Megállapítja, hogy a testekre hat a nehézségi erő; 
mivel azonban a lapra merőlegesen nem gyorsulhatnak 
(kényszerfeltétel), mindegyik testre ható eredő erő víz
szintes kell, hogy legyen. A súlyokat kiegyensúlyozó 
erőket éppen a lap fejtheti ki. A súrlódás a feladat szerint 
elhanyagolható, így a lap által a testre gyakorolt erők
nek vízszintes komponense zérus.

A 2. testre hat még az 1. test, mert az ér hozzá. Az 
F 2X erőt kiszámolhatná a 2. testre vonatkozó F 2l — m2a 
egyenletből, ha a gyorsulást tudná. Nem tudja, de köny- 
nyen megkaphatja az 1 —2 (egyesített) test vizsgálatá
ból, mivel az arra ható egyetlen vízszintes erő az ismert 
F, a gyorsulások pedig egyenlők (kényszerfeltétel!):

Fa = ----- ;----- ,m1 +  m2
ezzel pedig

A keresett F 12 ennek ellenereje, tehát ugyanilyen nagy
ságú.

Természetesen nem szükséges, hogy a feladatmegoldó 
mindezt elmondja, vagy éppen leírja. De mindennek 
tudatában kell lennie, s minden lépésnél tudnia kell, 
milyen fizikai törvényre és honnan merített adatra 
hivatkozva tette.

De hogyan láthatta volna a fentieket valaki, akit 
évekig arra ösztönöztek, hogy ne arra a testre lássa 
hatni az erőt, amelyikre hat, hanem mindig tolja vala
hova máshova; ha a kölcsönhatás törvénye mindjárt 
bevezetésképpen olyan szituációban fordult elő, hogy az 
egyik erőt át kellett tolni egy másik testen, azonosítani 
egy harmadik testre ható erővel, aztán a második test 
által a harmadik testre ható erőről meg kellett állapí-
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tani, hogy ugyanakkora, mint amivel az első test hat 
a másodikra, illetve az első a másodikon keresztül a har
madikra . . . (Ld. 2. ábra és 3. rész).

A második példában azt kellett volna észrevenni, 
hogy a feltett kérdésre (hogy t.i. együtt gyorsul-e a láda 
a teherautóval, vagy elmarad tőle, azaz megcsúszik) 
a láda mozgásának vizsgálatából remélhetünk választ. 
A dinamika alaptörvénye pedig a ládára is teljesül, 
tehát csak akkor gyorsulhat az m tömegű láda a gyor
sulással, ha valamilyen test ma nagyságú vízszintes 
erőt fejt ki rá. Ez az erő pedig csak az autó padlója által 
kifejtett súrlódási erő lehet, mert más test nem ér hozzá, 
a nehézségi erő pedig függőleges. A tapadási súrlódás 
erőtörvénye szerint a súrlódási erő maximálisan Fs =  
=  fímg, és ez Fs/m  =  fig gyorsulást okozhat. Ha tehát 
fig <  a, a láda megcsúszik.

De mit kezdhetett a feladattal, aki mindig azt hallotta, 
hogy van „súlyerő, gyorsító erő, súrlódási erő . . .”, 
s úgy tudja, hogy Newton II. törvénye nem minden 
erőre igaz, csak a „gyorsító erő”-re?

A harmadik példa versenyfeladat volt, tehát a nehe
zebbek közé számít. De ebben sincs semmi olyan, ami, 
mondjuk, egy számelméleti matematika-versenypéldá- 
nál szükséges ötletességet kívánna. Itt is egyszerűen 
a mechanika törvényeinek jelentését kellett volna pon
tosan tudni. Akkor kézenfekvő gondolat lett volna 
a következő: A testre két erő hat, a saját súlya és a 
támasz által kifejtett erő. A tömegközéppont gyorsulásá
ból az eredő erő, ebből pedig a támasz-erő megkapható. 
A tömegközéppont gyorsulása geometriai összefüggés
ből kiszámolható lenne, ha tudnánk a szöggyorsulást. 
Ez utóbbit viszont könnyen meg lehet kapni a forgó
mozgás alaptörvényéből,

Gl/2 _3 g_
P ~  0  ml2/  3 2 l ’

amiből a tömegközéppont kerületi gyorsulása

- I 3 a = ß ^  = T g.

Centripetális gyorsulás nincs, mert a kerületi sebesség 
az indulás pillanatában 0. így  (ld. 3. ábra)

G — F =  ma = > • F  =  ~  .4
Ez a támasz által a gerendára ható erő; a gerenda által 
a támaszra gyakorolt erő ennek ellenereje, tehát ugyan
ennyi.

De hogy indulhatott volna el az a versenyző, akinek 
azt mondták, hogy a test súlya az az erő, amivel a test

V • •

G

3. ábra

az alátámasztó testet nyomja, s akit arra igyekeztek 
rábírni, hogy a 4. ábrán látható feladatokat úgy oldja 
meg, hogy bontsa a kötélre (ill. rúdra) ható erőt két 
komponensre, melyek közül egyik az egyik szegre, (ill. 
támaszra), a másik a másik szegre (ill. támaszra) hat?

2. Műhibák

A mechanika megértése akkor kezdődik, amikor 
élesen és határozottan megkülönböztetjük az egyik 
testre ható erőket a másik testre ható erőktől (ha ezek 
idegen testek, azaz az egyik a másiknak nem rész-teste). 
Ebben bármiféle határozatlanság majdnem biztosan 
azt eredményezi, hogy tanítványaink tudatában a 
mechanika valami elmosódott köddé oldódik, ahol 
az állítások elvesztik éles kontúrjukat, ahol a feladatokat 
csak ihletszerű intuícióval lehet megoldani, vagy pedig 
úgy, hogy minden egyes speciális problémának külön- 
külön megtanulandó a megoldása. Ennek az „eredmény
nek” az elérésére változatos, bár egymással összefüggő 
módszerek élnek és működnek az oktatás gyakorlatá
ban. Ezekre vonatkozó adalékokat különböző források
ból gyűjtöttem, mint felvételi vizsgák, magánbeszél
getések diákokkal és tanárokkal, önkritikus vissza
tekintés tanítványi és tanári működésemre, régi és új 
tankönyvek tartalma és szelleme stb. A teljesség igénye 
nélkül közreadok néhányat:

a) A kölcsönhatás törvényének illusztrálására követ
kezetesen kényszererőket hozunk fel példának, s igyek
szünk azt a látszatot kelteni, hogy a kényszererő és az 
ellenerő ugyanaz a fogalom: Azt, hogy a kényszererő 
egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a szabaderő meg
felelő komponensével, az erő-ellenerő reláció speciális 
eseteként tárgyaljuk. (Azt állítjuk, hogy a kényszererő 
a szabaderő ellenereje.)

b) Arra buzdítjuk a tanulókat, hogy az erőket bátran 
tolják át egyik testről a másikra, azzal az indokolással, 
hogy az erő a hatásvonala mentén eltolható. Emellett 
igyekszünk olyan homályosan és tétován fogalmazni, 
hogy ne lehessen pontosan tudni, éppen melyik testről 
és melyik test részéről melyikre ható erőről beszélünk.

c) Az erőket komponensekre bontjuk és összegezzük 
anélkül, hogy tisztáznánk, mikor, milyen szempontból, 
milyen feltételek mellett tehetjük ezt meg, s mire való 
az eredményül kapott új erőrendszer. Az erre vonatkozó
lag spontán módon kialakult bizonytalan tanulói el
képzeléseket aztán határozottan rossz irányba tereljük 
olyan példákkal, ahol a testre ható erőt más testekre 
ható komponensekre bontjuk. Jellegzetes példa erre: 
a lejtőre tett test súlyát felbontjuk két olyan kompo
nensre, melyek közül az egyik a testet gyorsítja, a másik 
a lejtőt nyomja.

d) Elmossuk az erőtörvény és a mozgástörvény 
közötti különbséget. Az erőfajtákat pl. így soroljuk fel: 
nehézségi erő, centripetális erő, rugóerő . . .  A súly 
G =  mg erőtörvényét viszont mozgástörvénynek állít
juk be.

e) A súlyt kétértelműen definiáljuk: először azt mond
juk, hogy a test által az alátámasztó lapra gyakorolt 
erő, később azt, hogy a Föld által a testre kifejtett erő, 
s úgy beszélünk róluk, mintha a két erő ugyanaz az erő 
lenne. Amikor a lejtő tárgyalásánál ezzel természet
szerűen konfuzusba keveredünk, akkor a c) módszerrel 
vágjuk ki magunkat: a súlyerő egyik komponensét a lej
tőre ható, a másikat a testre ható erőnek állítjuk be.

f) Annak a téveszmének terjesztése végett, mely 
szerint a vektorok immanens tulajdonsága, hogy hatás
vonaluk van és amentén tolhatok el, a sebességvekto
rokat is a „hatásvonaluk” mentén tologatjuk, pl. a kör
mozgás gyorsulásának megszerkesztésénél. A sebesség
különbség-vektort esetleg vissza is toljuk a maga „hatás
vonala” mentén a kör kerületére. Ha ügyesen csináljuk, 
még az is „kijön”, hogy a különbség-vektor, s így a gyor
sulás merőleges a pályára. (Ld. 5. ábra).

g) A mechanika alaptörvényét az Atwood-féle ejtő
géppel demonstráljuk (ld. 6 . ábra), a következő meggon
dolás szerint: „Méréseink alapján a gyorsulás egyenesen 
arányos a G1 — G2 gyorsítóerővel, fordítva arányos az
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ml -f- m2 gyorsított tömeggel.” (Ha az olvasó netalán 
nem látná, hogy mi itt a baj, próbálja megkeresni azt 
a testet, amelynek tömege mt -(- m2, amelyre G, — G2 erő 
hat, és amely (G, — G2)/(m, +  m2) gyorsulással mozog. 
Ilyen testet nem ta lá l! Az 1. test gyorsulása csakugyan 
(G1 — G2)/(ml +  m2), de a tömege nem m1 +  ra2, hanem

6. ábra

mx, és a rá ható erők eredője nem Gl — G2, hanem (Gt —
— G2)ml/(mí +  rn2). Az 1 — 2 — 3 egyesített test tömege 
csakugyan m , +  m2, de a tömegközéppontjának gyor
sulása nem (Gx — G2)/(mt -f- m 2), hanem (Gt — G2)(mt — 
mt)/(mt +  m2)z, stb. De ha a kísérleti összeállításban 
nem létezik olyan test, amire rámutathatnánk, hogy 
erre állapítottuk meg a törvényt, akkor mire vonatkozik ? 
Csak úgy általában? Milyen erőt kell abba beírni? A 
„mozgató erőt” ? Mi az ? Hogyan lehet egy másik prob
lémánál eldönteni, hogy éppen melyik a mozgató erő? 
És milyen test melyik pontjának a gyorsulását adja 
az alaptörvény? Hát elképzelhető az, hogy tiszta és 
használható fogalma alakul ki a mechanikáról annak 
a szerencsétlen diáknak, akit arról akartak meggyőzni, 
hogy ez a kísérlet Newton II. törvényét igazolja? így  
tanítani a mechanikát körülbelül egyenértékű azzal 
a számtantanítási eljárással, hogy „3 X 17 =  61, mert 
5 x  10 =  50 meg 1 az 51.” Igaz, hogy az eredmény 
helyes, az indokolás egyszerű, csak éppen az utóbbi 
nem jó, és semmi felvilágosítást nem ad arra vontakozó- 
lag, hogy mennyi 4 X 17.

Mellesleg: ez a kísérlet az impulzusmomentum-tétel
nek, ill. a forgómozgás alapegyen)etónek egyik szép, 
közvetlen demonstrációja. Használjuk inkább arra.)

Mindezen — és további hasonló — „műhibáknak” 
azon kívül, hogy tanítványaink képtelenek lesznek 
valamennyire is összetett feladatot megoldani, súlyo
sabb következménye is lehet: Ha sokszor ismétlődően 
olyan következtetés levonására akarjuk őket rábírni 
ami nem következik, eltompul bennük a „megértettem”
— „nem értettem meg” közötti különbség. Nagyon 
kevés tanulónak (és, valljuk be, tanárnak) jut eszébe 
tekintélyelvvel támogatott gondolatmenetek helyessé

gében kételkedni, s vagy elkedvetlenedik („úgysem 
lehet ezt megérteni”), vagy addig gyötrődik, míg be- 
szuggerál magának egy pszeudo-megértést. S bár valami 
pontosan meg nem fogalmazott bizonytalanságérzet 
marad benne, belenyugszik, hogy ilyen a megértés 
élménye, legalábbis a fizikában.

3. Ellenerő, kényszererő

Mindenki ismeri a 2. ábra szerinti kísérletet. Sokak 
szerint a kölcsönhatás törvényét demonstrálja. Gyakran 
látható e rajz mellett a könyvekben a magdeburgi fél- 
tekés kísérlet képe, a következő kérdéssel: „Hogyan 
lehetne a lovak felét nélkülözni?”

Mindkét elrendezés jellemzője, hogy három test 
szerepel benne. A kísérletből természetesen következő 
tanulság az, hogy a fal (ill. a másik változatban a lova
kat helyettesítő fa) ugyanakkora erőt fejt ki a középső 
testre (a rugóra, ill. a féltekére), mint a másik oldalon 
levő test (a súly, ill. a lovak). Ezt abból következtetjük, 
hogy „minden marad változatlan”, ha a fal (fa) által 
kifejtett erő helyett a jobb oldali erővel garantáltan 
egyenlő nagyságú erő hat. A kísérlet tehát a kényszererőt 
demonstrálja.

A régebbi (reform előtti) középiskolai tankönyvek
ből hiányzott a kényszererő fogalma. A szerzők bizo
nyára úgy gondolták, hogy a kényszererő lényegében 
ugyanaz, mint az ellenerő, tehát kényszererő helyett 
mindig ellenerőt mondhatunk. A fogalmi zavar tárgyi 
tévedésbe megy át, amikor a kényszererő azon tulajdon
ságát, hogy mindig éppen akkora, amekkora az egyen
súlyhoz, ill. bizonyos elmozdulás megakadályozásához 
szükséges (tehát egyenlő nagyságú és ellentétes irányú 
a szabaderők eredőjével, ill. annak valamilyen kompo
nensével), abból vélik levezetni, hogy az erő és ellenerő 
egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. Egy idézet ennek 
alátámasztására:

„Megfigyelhetjük, hogy nyugalmi helyzetből a testek 
csak bizonyos erő hatására jönnek mozgásba. Amíg 
a test nyugalomban van, a nyugalmi súrlódási erő — 
mint ellenerő* — egyenlő nagyságú és ellentétes irányú 
azzal az erővel, amely a testet nyugalmi helyzetéből 
kimozdítani igyekszik.” ([1], 46. o.)

Az új tankönyvben már szerepel a kényszererő fogal
ma, attól a helyes törekvéstől vezettetve, hogy a fenti 
durva hiba kiküszöbölődjék. De még kísért a múlt szelle
me. Feltehetően így maradt benne a könyvben a 2. ábra, 
mint ellenerő-demonstráció. Az a gondolat ugyanis, 
amelynek alapján „következik” belőle a kölcsönhatás 
törvénye, szorosan kapcsolódik az idézett félreértéshez. 
Hogyan lehet a 2. ábra szerinti kísérletből kierőszakolni 
a kölcsönhatás törvényét? A jelenlegi tankönyvben csak 
a kérdés szerepel, a válasz a tanulóra, ill. a fizikata
nárra van bízva. Ezért valószínűleg az lesz, amit az előző 
tankönyvek adtak:

„Amekkora erővel húzza az első esetben a súly a 
rugón keresztül az állványt, ugyanakkora, de ellen
kező irányú egy egyenesbe eső erővel (ellenerővel) húzza 
az állvány a rugót és a súlyt.” ([1], 15. o.)

„. . . amekkora erővel húzza az első esetben a súly 
a rugón keresztül az állványt, ugyanakkora, de ellenkező 
irányú erővel húzza az állvány a rugót és a súlyt.” ([2], 
51. o.)

Igen ám, de honnan tudjuk, hogy a rugó ugyanakkora 
erővel hat a falra, amint a súly őrá? Sehonnan ! A priori 
ismeretnek tekintjük. A legveszélyesebb az egészben az, 
hogy nem is említjük, mint felhasznált segéd-állítást: 
Azt az érzést keltjük, mintha annyira magától értetődő 
lenne, mint pl. az, hogy két test egyszerre egy helyen nem 
lehet. Pedig a segéd-állítás általában nem is igaz. (Ld. 
az 1. rész első példáját!) Az egész komplikált gondolat- 
menetből — sokéves tapasztalatom szerint — két téves 
állítás rögződik tanítványaink tudatában: Az egyik az, 
hogy az erőt áttolhatjuk minden előzetes megfontolás 
nélkül egy másik testre, a másik az, hogy „ha egy testre 
valamilyen külső erő hat, akkor ébred egy ellenerő, 
amely azt kiegyensúlyozza”.

* Kiemelés tőlem.
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A fogalmi zavar és a tárgyi tévedés tovább gyűrűzik. 
A jelenlegi [3] tankönyv 55. oldalán a kényszererőről 
a következő olvasható:

„A vízszintes asztallapra tett golyó is, a fonállal fel
függesztett test is egyensúlyban van. Nyilvánvaló, hogy 
ezekre a testekre a nehézségi erőn kívül más erők is hat
nak, mert egyetlen erő hatására nem maradhatnának 
nyugalomban. A felsorolt esetekben azért lehet egyensúly, 
mert a kölcsönhatás törvénye értelmében* az alátámasztó

////////

test (pl. az asztal) vagy a felfüggesztő test (pl. a fonál) 
is hat a kérdéses testre.”

Miért éppen a kölcsönhatás törvénye értelmében ? 
Eleve tudjuk, hogy a test milyen erővel nyomja az asz
talt ? Vagy talán a könyv szerzői úgy vélik, hogy a golyóra 
ható kényszererő a golyóra ható nehézségi erőnek az ellen
ereje? Bár ezt a könyv explicite nem mondja, a kísérő 
ábrák (7. ábra a jelen cikkben) egyértelműen ezt mutat
ják: Sem ezeken, sem a szövegben nincs utalás arra az 
erőre, aminek a kényszererő valóban ellenereje, neveze
tesen a golyó által az asztal lapjára gyakorolt erőre. A 
súlynak a könyvben található határozatlan, kétértelmű 
definiálása is** azt mutatja — még ha a könyv szerzői
nek esetleg nem is ez volt a szándéka — mintha a golyóra 
ható nehézségi erő és a golyó által a lapra gyakorolt 
erő ugyanaz az erő lenne, tehát nyugodtan mondhat
nánk, hogy a kényszererő a golyóra ható nehézségi erőnek 
az ellenereje.*** Ezt erősíti meg a 61. oldalról idézett 
következő szövegrész is, melyben a fentebb kárhozta
tott ál-komponensekre való bontás jelenik meg: ,,A lej
tőn levő testre ható nehézségi erő két komponensre 
bontható. A lejtőre merőleges hatásvonalú komponens 
erő terheli a lejtőt, a lejtővel párhuzamos hatásvonalú kom
ponens erővel egyenlő nagyságú, de ellenkező értelmű 
erő kell az egyensúly fenntartásához.”

Hogy az idézett részek kifogásolása nemcsak pedan
téria, s nem elvont filozófiai szempont elsősorban, ami 
ellentmondásra késztet, arról az előzőekben igyekeztem 
meggyőzni az olvasót: Az idézett mondatok sugallta 
szemlélet akadályozza meg nagyrészben a mechanikai 
problémák módszeres megoldásában való jártasság ki
alakulását, tehát a szűkebb pragmatikus szempontból 
is elvetendő.

A jelen cikk célja azonban nem elsősorban tankönyv
bírálat, hanem a szemléleti torzulás gyökerének kere
sése. Ezt pedig egy, a mechanikába valahogyan bekerült,

* Kiemelés tőlem.
** 33. o.: „Súlyerőnek, röviden a test súlyának ne

vezzük azt az erőt, amellyel a test az alátámasztást léte
sítő testre hat.” 159. o.: „A szabadon eső, azaz g gyor
sulással mozgó testre a dinamika alaptörvénye szerint 
F  =  mg nagyságú erő hat. Ez az erő nem más, mint 
a testre ható nehézségi erő, vagyis a test súlya.”
*** Tovább vihetnénk az okoskodást: „Az asztalra 
tett golyó sosem gyorsulhat, mert a golyó súlyával szem
ben ébred egy ellenerő, amit az asztal fejt ki a golyóra, 
s ez éppen ellensúlyozza a golyóra ható nehézségi 
erőt a kölcsönhatás törvénye értelmében.” És mi a 
helyzet a gyorsulva süllyedő liftben ? A könyv azt már 
helyesen tárgyalja. De rendkívül zavaró, ha semmi utalás 
nincs arra, hogy mikor lehet, mikor és miért nem lehet 
használni az előbb még magától értetődőnek beállított 
gondolatmenetet.

s a mechanikatanításban atavisztikusan megragadt 
„kényszerképzetben” vélem megtalálni.

Ez a „kényszerképzet” (kicsit karikírozva) a követ
kező: „A kényszererő úgy jön létre, hogy egy testet 
valamilyen erővel nekiszorítanak a falnak. A szabad
erő a testen keresztül a falra hat. A fal tudja a kölcsön
hatás törvényét, így tehát reagál az őt érő erőre, és 
visszarúg. Ez a reakcióerő, vagy más néven kényszererő 
a falhoz szorított testre, s ezen keresztül a szabaderőt 
kifejtő másik testre hat.”

Ezen felfogásban a kölcsönható testek egyikét kez
deményezőnek akarjuk tekinteni, „aktív fél”-nek, a 
másikat passzív partnernek, amely elszenvedi az őt 
ért hatást, s csak erre válaszolva fejti ki a maga erejét. 
A kitüntetés szempontja kimondottan szubjektív, való
színűleg a fizika előtti korból származik, amikor még az 
erő fogalma az erőkifejtésre irányuló akarathoz asszo- 
ciálódott. így, ha a kölcsönható testek egyike ember, 
akkor az ember által kifejtett erőt nevezik akcióerőnek. 
Akcióerőnek nevezik a rugóerőt is, ha szabad szemmel 
látható a rugó megnyúlása; ha nem, akkor reakció- 
erőnek. A Föld és egy kisebb test gravitációs köl
csönhatásában a Föld által kifejtett erőt szokás 
akcióerőnek nevezni, még akkor is, ha a kisebb test 
ember. Itt a kitüntetés szempontja az, hogy melyik 
erőt vesszük észre hamarabb; a legutóbbi példában 
az ember azért veszti el a kitüntetett szerepét, mert 
a gravitációs vonzóerőt nem tudatosan, nem az izmainak 
megfeszítésével fejtette ki.

Ez eddig ártatlan dolog. De veszélyessé válhat, ha 
az aszimmetria erőltetett hajszolásában egy harmadik 
test által kifejtett erőben tudjuk csak megtalálni a „kez
deményezőt”. Ekkor hajlandók vagyunk arra ragad
tatni magunkat, hogy felborítva a gondolkozás rendjét 
és fellazítva a mechanika alapfogalmainak jelentését, 
az erőt függetlenítsük a testektől, s az így elszabadult, 
misztikussá váló erőt „eltoljuk” úgy, hogy ő vegye át 
a két test között ható „kezdeményező erő” szerepét. 
A jelen pontban felhozott példák mind ilyenek voltak. 
Ebbe a kategóriába tartozik a „Miért nem szakad el 
a cérnaszál?” kérdés is, az apáról fiúra öröklődő válasz
szák „Mert ha nem rögzítem a másik végét, nincs, ami 
kifejtse az ellenerőt, márpedig erő csak akkor hathat, 
ha ellenerő is ébredhet”.

„De — vetheti ellen a türelmetlen olvasó — végülis 
hogyan jön létre a kényszererő? Hiszen ha nem hatna 
a tömegvonzás, az asztal sem gyakorolna erőt a golyó
ra !”

A felelet egyszerűbb, mint annak taglalása, hogy 
miért nem ezt a feleletet tanítjuk: A kényszererő a testek 
makroszkópikus érintkezésénél ébredő, az érintkező 
felületek mikroszkópikus elhelyezkedésétől függő nagy
ságú és irányú erő. Ha mélyebbre akarunk menni, 
rövid hatótávolságú molekuláris erő. Semmiféle misz
tikus kezdeményező erő nem szükséges sem a létrejötté- 
haz, sem a megértéséhez. Bármi oknál fogva közelebb 
kerül egymáshoz a két felület (mikroszkopikusan) egy 
bizonyos távolságnál, a köztük ható erő zérustól külön
bözni fog. Ez erőtörvény, amit elvileg vissza lehet ugyan 
vezetni fundamentálisabb erőtörvényre (az elektro
mágneses erőtörvényekre), de a fogalmi megértése enél- 
kül sem nehezebb, mint pl. a rugóerőé. „Ez van”, azaz 
tény, hogy ilyen erő van, mint ahogyan azt a többi erő
törvénynél is aggály nélkül elfogadtuk. A két felület 
közel kerülhet egymáshoz pl. úgy, hogy az egyik testet 
a másik felé gyorsította valamilyen külső (szabad-) erő, 
de úgy is, hogy az egyik test állandó sebességgel röpült 
a másik felé, vagy akár úgy is, hogy az egymás mellé 
tett testek közül az egyik felmelegedett és kitágult. 
A testek közeledése addig tart, míg a felületük között 
ható, a felületek közeledésével növekvő erő ezt meg nem 
állítja. A relatív egyensúly beálltánál a testek között 
ható felületi erő éppen akkora, hogy a testek egymás 
felé tovább ne mozduljanak el: ha még nem lenne ekkora, 
a testek tovább mozdulnának, s még nem lenne egyen
súly. A testek belső elrendeződése is addig változik, míg 
minden egyes részecskéjük a relatív nyugalom állapo
tába kerül, azaz a testek meghatározott módon defor
málódnak. Ha a deformációt tudomásul akarjuk venni,
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rugalmas (ill. deformálható) testről beszélünk, ha nem 
akarjuk vagy nem tudjuk, merev testről. De elhamar
kodott absztrakció a merev testeknél fellépő kényszererő
ket valami rendellenes, vagy éppen fiktív erőknek beállí
tani ! Az elméleti mechanika absztrakció fokán ez esetleg 
megtehető, de a középiskolai empirikus mechanikában 
semmi értelme és haszna a kényszererőket (beleértve a 
tapadási súrlódást is) kiemelni a rendes, becsületes erők 
közül.

A kényszererők egyetlen fontos dologban különböznek 
a szabaderőktől (s éppen ennek alapján különböztetjük 
meg őket): nem tudjuk kimérni az erőtörvény konkrét 
alakját (az erő nagyságát és irányát, mint a felületek 
mikroszkopikus relatív helyzetének függvényét), azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a hatótávolságuk 10 cm 
nagyságrendű. Az erőtörvény alakjára azonban kvali- 
tatíve következtethetünk a (reális) rugó erőtörvényé
ből: a 8 . ábrához hasonló lehet, azaz egy kritikus távol
ságon belül taszító, kívül vonzó erő, ami elég gyorsan 
nullára csökken. Különböző anyagú testek között végig

taszító jellegű erő is lehet. A molekuláris erők erőtörvé
nyéből ennyit tudni tökéletesen elég ahhoz, hogy meg
nyugtatóan megértsük: honnan tudja az asztallap, 
hogy neki éppen mekkora erőt kell kifejteni a golyó 
egyensúlyának biztosításához.

A molekuláris erők a középiskolai fizikában később 
úgyis előfordulnak, kohéziós és adhéziós erő néven. 
Miért ne áruljuk el az elején, hogy vannak molekulák és 
ezek vonzzák vagy taszítják egymást, ha a mechanika 
törvényeit ezzel „emberközelségbe” hozhatjuk?

És hol maradt az egész fejtegetésből a kölcsönhatás 
törvénye? Benne van az erőtörvényben. A 8 . ábra a két 
test (felülete) között ható erőt adja, azaz azt is, amit 
az egyik fejt ki a másikra, azt is, amit a másik fejt ki 
az egyikre. A kölcsönhatás törvénye a természet által 
az erőtörvényekre kirótt szimmetriafeltétel. Termé
szetesen igaz, hogy a kényszererő is ellenerő, t.i. vala
milyen erőnek az ellenereje, de ez minden erőre igaz, 
nem tünteti ki semmi módon a kényszererőt, és semmi 
olyat nem lehet ebből a kónyszererőre következtetni, 
ami másfajta erőre ne lenne éppúgy igaz. Arra vonat
kozólag, hogy az asztal által a golyóra gyakorolt erő 
egyenlő-e a Föld által a golyóra gyakorolt erővel, a köl
csönhatás törvénye semmit sem mond ! Hogy ez teljesül, 
egyszerűen abból következik, hogy az asztal felülete 
által a golyó felületére gyakorolt taszítóerő igen gyorsan 
növekszik a két felület mikroszkopikus közeledésével. 
A golyó által az asztalra gyakorolt erő elő sem került 
a meggondolásban, sem megismerési („honnan tudjuk?”), 
sem oksági („miért van így?”) szempontból. A kölcsön
hatás törvényére akkor lesz szükség, ha azt is megkér
dezzük: „És a golyó milyen erőt gyakorol az asztalra?”

Mindezeket tekintetbe véve javaslom kihagyni a 
mechanikatanítás fegyvertárából az összes olyan kísér
letet, amelyből erőeltolással akarjuk kierőszakolni a köl
csönhatás törvényét. Javaslom, hogy ne nevezzük a kóny- 
szererőt reakcióerőnek, főleg ne a szabaderő ellenerejé
nek, hanem nevezzük felületi erőnek, vagy elhanyagol
ható alakváltozással járó rugalmas erőnek, vagy egy
szerűen kényszererőnek; s ne mondjuk azt, hogy a kény
szererő a kölcsönhatás törvényének értelmében ébred, 
hanem mondjuk azt, hogy a felületek közeledése miatt

ébred. így nem leszünk rákényszerülve, hogy kétértel
műen beszéljünk a súlyról, hanem egyszersmindenkorra 
kiválaszthatjuk, hogy a jelenlegi tankönyvben súlynak 
nevezett két erő közül melyiket kívánjuk súlynak ne
vezni, s ahhoz végig ragaszkodhatunk. És ragaszkod
hatunk ahhoz az alapvető gondolati kerethez, amelyben 
a mechanika törvényei határozott jelentéssel bírnak: 
Az erő arra a testre hat, amelyikre hat és nem másikra.

4. Egy javaslat a kölcsönhatás törvényének demonstrá
lására.

Miután kiirtani javasoltam az összes kvantitatív kí
sérletet, ami az elmúlt évek tankönyveiben a kölcsön
hatás törvényét volt hivatva demonstrálni, javaslatot 
illik tennem a pótlásukra. Javaslatommal a sztatikái 
bevezetés keretei között maradok, azon praktikus meg
fontolástól vezettetve, hogy a lehető legkevésbé térjek 
el a mechanika mostani gimnáziumi felépítésétől, s így 
az itt elmondottaknak lehessenek gyakorlati megvalósí
tói már a legközelebbi tanévben.

Mikor a rugós erőmérőt hitelesítettük, azaz az erőt 
kvantitatíve definiáltuk, meg kellett mondani, hogy az 
erőmérő megnyúlásával azt az erőt akarjuk-e jellemezni, 
ami őrá hat, vagy amit ő fejt ki. A jelenlegi tankönyv 
ezt meg is teszi: „Bármifajta két erőt — tekintet nélkül 
eredetükre — egyenlőnek tekintünk, ha ugyanazon a 
csavarrugón egyenlő megnyúlást hoznak létre.” ([3], 
35. o.) A rugós erőmérő tehát az őrá (pontosabban, 
a befogott rugó szabad végére) ható erőt méri definíció 
szerint. Bármelyik meggondolással végeztünk azonban 
az erőmérő hitelesítését, mindaddig, amíg a kölcsönhatás 
törvényét ki nem mondtuk, nem tudhatjuk, hogy a ru
góra ható és a rugó által kifejtett erők egyenlő nagysá
gúak (és ellentétes irányúak); ez ugyanis éppen a köl
csönhatás törvénye.* Ezt kell tehát megmutatni. 
A megmutatás pedig egyszerűen úgy történhet, hogy két 
hitelesített rugót összeakasztunk, széthúzzuk őket, és 
megállapítjuk, hogy egyensúlyi állapotban egyforma 
nagyságú és ellentétes irányú erőt jeleznek. Ha pl. 
a rugókat a rájuk ható erő mérésére hitelesítettük, az A 
rugó megnyúlása azt az erőt mutatja, amit a B rugó 
fejt ki őrá, a B  rugó megnyúlása azt, amit az A rugó 
fejt ki őrá. A kettő egyenlősége a kölcsönhatás törvé
nyét adja rugókra, egyensúly esetére. (Ha az erőmérő
ket az általuk kifejtett erőkre hitelesítettük, a végered
mény akkor is ugyanez.) A kísérletet megismételjük 
egyre merevebb rugókkal, s megállapítjuk, hogy a két 
erő „ellenegyenlősége” fennáll mindaddig, amíg a de
formációt egyáltalán észlelni tudjuk. A kölcsönhatás 
törvényét ebből extrapoláljuk merevnek nevezett tes
tekre is.

A törvény megfogalmazása után az egyensúly felté
telét állapítjuk meg, ismét a lehető legegyszerűbb mó
don. Kontrolált nagyságú és irányú erők előállításához 
rendelkezésre állnak a hitelesített rugók, amelyek most- 
már azt az erőt is mutatják, amit ők fejtenek ki. Ezután 
mérhetjük a távolható erőket — az egyensúly feltétele 
alapján — s megmutathatjuk, hogy egyensúlyi állapot
ban ezekre is érvényes a kölcsönhatás törvénye. (Pl. 
rugókkal egyensúlyban tartott rúdmágnes és lágyvas 
példáján.)

Ezzel megtettük, amit a sztatikában lehet. Minél 
inkább komplikáljuk az összeállítást látványosan sok 
rugóval, súllyal, madzaggal, kiskocsival, csigával, annál 
inkább elvesz a lényeg, annál nagyobb a veszély, hogy a 
következtetés levonásába becsempésszük a következ
tetés eredményének implicit felhasználását.

* Éppen ezért durva logikai hiba a kölcsönhatás 
törvényének első kvantitatív demostrációjánál az erő
mérőkkel az egyensúly elve alapján mérni erőt, ha a ru
gókat a rájuk ható erőkre hitelesítettük. Ekkor ugyanis 
az erőmérőt annak az erőnek a mérésére használjuk, 
amit őt fejt ki, tehát eleve tudnunk kell az éppen bizo
nyítandó állítás helyességét. Ez történik a [3] tankönyv 
40. oldalának közepén.



9. ábra

Nem szabad azt állítani, hogy az eddigiekkel bizo
nyítottuk a kölcsönhatás törvényét gyorsuló testekre is. 
Ez majd a dinamikában, az impulzusmegmaradás köz
vetlen igazolásával történhet.

Miután a kölcsönhatás törvénye és az egyensúly 
feltétele rendelkezésre áll, tisztázhatjuk, hogy egy
mással érintkező test-lánc tagjai között hogyan adó
dik át (hogyan „terjed”) az erő. A 9. ábrán például 
az F n erő a rugó által a kocsira gyakorolt erő, en
nek nagyságát a rugó megnyúlásából tudjuk. A kocsi 
egyensúlyban ven. Ez csak akkor lehetséges, ha hat 
még rá másik vízszintes erő is. Ilyen erőt a jobboldali 
fal fejthet ki rá. Az egyensúly feltételéből követke
zik, hogy a két erő egyenlő nagyságú és ellentétes irá
nyú. A kölcsönhatás törvényéből viszont az követ
kezik, hogy a kocsi által a falra gyakorolt erő ugyan
olyan nagyságú és ellentétes irányú, mint a fal által 
a kocsira gyakorolt erő, tehát egyenlő nagyságú és meg
egyező irányú a rugó által a kocsira gyakorolt erővel. 
Ez nem jelenti azt, hogy a két erő ugyanaz az erő, csak 
azt, hogy a két erő egyenlő (nagyságú és irányú). A rö
vidség kedvéért mondhatjuk azt, hogy a rugó a kocsin 
keresztül a falra hat, de ezen annyit és csak annyit 
értünk, amit fentebb részletesen elmondtunk. Látjuk 
az érvényességi feltételét is: az F32 erő és az F 21 erő 
egyenlősége következett a kölcsönhatás törvényéből 
(ami mindig igaz) és az egyensúly feltételéből (ami nem 
mindig teljesül). Később, a dinamikában majd meg kell 
mutatni, hogy az erő továbbítása — változatlan nagy
sággal és iránnyal — gyorsulás közben is megtörténik, 
ha a továbbító test tömege elég kicsi. Azonban nem ál
talánosan igaz, nem a priori tudnivaló.

Az erő változatlan nagyságú, de változó irányú 
továbbítása csigán átvetett kötéllel a fogatónyomaték 
fogalmának bevezetése, ill. a merev testek egyensúlyi 
feltételének közvetlen kísérleti megállapítása után értei-

ÚJ E R E D M É N Y E K

A Föld sebessége. Kopernikusz óta tudjuk, hogy a Föld 
30 km s-1  sebességgel kering a Nap körül (a keringési 
idő 1 év). A Nap, mint a Galaktika egyik csillaga, 220 km 
s—1 sebességgel köröz a Galaktika középpontja körül 
(200 millió év alatt végezve egy keringést). A Galaktika 
egy kisebb lokális rendszer tagja, az pedig valószínűleg 
a 2500 galaxisból álló Virgo galaxishalmazhoz tartozik, 
így a Galaktika tömegközéppontja is több száz km s-1  
sebességgel járja körül ennek a gravitációsan még köl
csönható rendszernek a centrumát (mintegy 100 milliárd 
év szükséges egy körüljáráshoz). Ezek szerint tehetet
lenségi pályán legfeljebb a Virgo galaxishalmaz tömeg- 
középpontja halad. A Föld tehát összetett gyorsuló moz
gást végez az univerzumban. A Föld mozgásának gyor
sulását lehet észlelni (árapály, Foucault-inga), de ab
szolút sebességét megmérni a relativitás elve szerint nem 
lehet. Mindig csak határozott vonatkoztatási rendszerhez 
viszonyítva észleljük a sebességet. Dr. Edward K. Conk- 
linnak, egy 27 éves stanfordi csillagásznak mégis sikerült 
megmérnie egy adatot, amely a Föld univerzumhoz ké
pest való mozgássebességének mondhatunk: 160 km s-1 . 
Vonatkoztatási rendszerül az egyetemes 2,7° K hő mér -

mezhető. Itt sem az erő eltolásáról van szó, hanem arról, 
hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén (súrlódásmentes 
csapágy, ideális kötél) a kötélből és csigából álló test 
csak akkor van egyensúlyban, ha a kötél végeire ható 
erők forgatónyomatéka egyenlő nagyságú és ellentétes 
értelmű. Ez pedig akkor teljesül, ha a kötél végeire ható 
két kötélirányú húzóerő egyenlő nagyságú. A kölcsön
hatás törvénye értelmében viszont a kötél vége által 
a hozzákapcsolt testre gyakorolt erő egyenlő nagyságú 
és ellentétes irányú a test által őrá gyakorolt erővel, 
s így egyenlő nagyságú azzal az erővel is, amit a másik 
test gyakorol a kötél másik végére. Nyilvánvalóan ez 
is csak egyensúlyban, vagy elhanyagolható tömegű 
kötél és elhanyagolható tehetetlenségi nyomatékú korong 
esetén teljesül.

Élesen megkülönböztetendő ettől az „erőterjedéstől” 
a forgatónyomatók változatlanságát garantáló „erő
eltolás”. Az előbbi ténylegesen létező erők közötti re
lációt állapít meg, az utóbbi matematikai egyszerűsítő 
fogás. Az előbbi esetben a tárgyalt erők együtt létez
nek (legfeljebb bizonyos test-csoportosítás esetén közü
lük valahány belső erőnek tekintendő, s mint ilyen, 
nem befolyásolja a test tömegközéppontjának gyorsulását 
és a test forgását), az utóbbi esetben az egyik lehúzandó 
és helyette veendő figyelembe a másik.

A jelen cikkben propagálni kívánt nézőpont a mecha
nikatanítás nem megnyugtató eredményességének okai
ról folytatott hosszas viták és töprengések során alakult 
ki, amelyekért köszönettel tartozom Bődy Zoltán, 
Demény András és Szegedi Sándor kollégáimnak.

IRODALOM

Az idézett tankönyvek:
[1] Fizika az általános gimnáziumok II. osztálya számára. 

(Tankönyvkiadó, Bp. 1961; a 2071, valamint a, 2072 
számú tankönyv első részének átdolgozása. Atdol- 
gozók: Huszka Ernőnó, Nyilas Dezső, Bayer Ist
ván.)

[2] Fizika az általános gimnáziumok II. osztálya számá
ra. (Tankönyvkiadó, Bp. 1959, 5. kiadás. Bayer 
István, Hamza Tibor és Huszka Ernőné munkája.)

[3] Fizika a gimnáziumok II. osztálya számára. (Tan- 
könyvkiadó, Bp. 1967, 2. kiadás. Dr. Makai Lajos 
és Várszegi Márton munkája.)

sókletű rádiózaj szolgál, amely az univerzum korábbi 
forró állapotából maradt vissza, és feltehetően egyen
letesen tölti ki a teret. (Lásd Sciama és Zeldovich cikkeit, 
Fizikai Szemle 1969 augusztus és december). A rádiózaj 
ezrelék pontosságig egyenlő intenzitással érkezik külön
böző irányokból. Conklin még finomabb mérései azon
ban egy csekély anizotrópiát mutattak. Ez az anizotrópia 
úgy értelmezhető, hogy a Föld 160 km s—1 sebességgel 
mozog a maradványsugárzás izotróp-homogén tengeré
ben. A mérést a California Egyetem két rádióteleszkópja 
végezte a Sierra Névadónak Yosemite Park fölé emelkedő 
4000 m magas csúcsán, a Fehér Hegyen. 23 napon ke
resztül mérték a különböző égtájak felől érkező rádió- 
sugárzást. Az észlelt anizotrópiából kiszámított sebesség 
felfogható, mint a Föld, Nap és Galaktika ismert relatív 
sebességeinek eredője, ami azt jelenti, hogy a Virgo-hal- 
maz tömegközéppontja (a mérési hibán belül) nyugszik a 
maradványsugárzáshoz képest. Ez az eredmény a két
féle anyag (atomok és fotonok) korábbi szoros kapcsola
tára utal, a „Big Bang” vagy „Forró Univerzum” mo
dellt támogatja.

M.Oy.
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AZ ANOMÁLIS VÍZ

Az 1969 év egyik fontos tudományos eredménye 
volt, hogy általánosan elfogadottá vált Derjágin 
és Fedjakin szovjet tudósok felfedezése, az, hogy 
mindennapi életünk alapvető' alkotórésze a víz, 
bizonyos körülmények között különleges sajátossá
gokat vesz fel. A jelekből ítélve a felfedezés na
gyon jelentős, gondolkodásunkat, ismereteinket 
a vízzel kapcsolatban álló jelenségekről valószí
nűleg különböző vonatkozásokban átalakítja majd. 
Talán utalnunk sem kell arra, hogy az élet jelen
ségeit víz nélkül elképzelhetetlenek, és valószínű
nek tűnik, hogy több eddig ismeretlen jelenségre 
találunk majd a közeljövőben kézenfekvő magya
rázatot.

Előzmények

Az első világháború idején a mérges gázok ellen 
védekezve gázmaszkok előállításával foglalkozott 
Walter Patrick amerikai kémikus. Többek között 
a szilikagél adszorpciós tulajdonságait is kipró
bálta, és azt gázmaszkhoz megfelelőnek találta. 
A háború után tovább foglalkozott a szilikagél 
adszorpciós tulajdonságaival. Az üvegszerű szilika
gél spongvák saját súlyuk felét is adszorbeálták 
vízgőzből. Az újra felhasználáshoz a vizet el kellett 
párologtatni. Patrick észrevette az adszorpciós és 
elpárologtató tevékenység közben, hogy kis meny- 
nyiségű víz folyadék állapotban marad vissza a 
forráspontnál jóval magasabb hőmérsékleten is. 
Patrick nagy fontosságot tulajdonított a jelenség
nek, egyszer azt is kijelentette, hogy a probléma 
megoldása fontosságban az elektromosság felfe
dezésével lesz egyenértékű. A Johns Hopkins 
egyetemen Patrick egyik doktorandusa, Shere- 
shefsky folytatta ezt a munkát tovább és tézisében 
kimutatta, hogy vékony kapillárisba zárt víz gőz
nyomása sokkal kisebb, mint a táblázatokból a 
vízre ismert érték.

Shereshefsky disszertációja 1928-ban jelent meg, 
és ez után csaknem 1 1  évig nem történt semmi 
ebben a problémakörben. 1937-ben egy szovjet 
kutató, Csmutov megismételte Shereshefsky kísér
letét és 1949-ben egy másik kísérletről is beszá
molt. Ő kapilláris helyett egy üveglencse és síklap

Keszthelyi Lajos
MTA Központi Fizikai Kutató Intézete

között elzárt vizet tanulmányozott. A mérések itt 
is azt mutatták, hogy a gőznyomás alacsonyabb.

A probléma ismét hosszabb időre elsüllyedt. 
A következő lépés és az egész problémakör fon
tosságának felismerése és a tudományos köztu- 
datba való beleplántálása szintén a Szovjetunió
ban történt. Fedjakin, a kosztromi Könnyű Ipari 
Intézet fizikai tanszékén vékony kapillárisokat 
(1 — 2  fi átmérővel) készített, ezekbe vizet töltött 
(nem tele) és leforrasztotta. Hosszabb ideig tartó 
megfigyelés után az eredeti vízoszlop mellett, 
attól elválasztva „leány” oszlopok jelennek meg 
(1 . ábra), amelyeknek a szokástól eltérő, anomális 
tulajdonságai vannak.

1. ábra. Leforrasztott kapillárisban levő vízoszlop mellett 
néhány nap, hét múlva anomális sajátságokat mutató 

oszlopkák jelennek meg

Az anomális víz sajátságai
a) Előállítás
Vékony, 1 — 15 fi belső átmérőjű üveg, vagy 
kvarccsövekben elzárt tiszta víz mellett néhány 
hét elteltével mindig megjelenik az anomális vizet 
tartalmazó oszlopocska. Az előállítás azonban sok
kal hatásosabb a 2 . ábrán látható módszerrel. Vizet 
tartalmazó tartályban a levegő kiszívása után a

2. ábra. A retortában a gőznyomást leszívással változ
tatják, a benne elhelyezett kvarc kapillárisokban kon- 

denzálódik az anomális víz
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víz elpárolog és bizonyos idő elteltével (az első 
látható nyomok % óra után, de egy éjszaka, vagy 
néhány nap alatt jól elkülöníthető mennyiség) 
a kapillárisokban kondenzálódik. Nem minden cső
ben lesz anomális víz, és egyes csövekben normális 
és anomális víz is lesz együtt. A vizet injekciós 
tűkkel lehet eltávolítani a kapillárisokból. 20—30 
csövet lehet naponta kiüríteni. Ily módon egy eső
csepp igen kis részét lehet megkapni. A kapott 
vizet desztillálással tovább lehet tisztítani: vagyis 
az anomális víz mellől a normális vizet elűzni. 
A visszamaradó víz valóban anomális, sajátságai 
erősen eltérnek a normális víz sajátságaitól.

b) Forráspont — fagyáspont

Az anomális víz 400—500 °C hőmérsékleten forr és 
600 °C fölé hevítve már lecsapódáskor elveszti 
anomális tulajdonságait. Ez a magas forráspont 
teszi lehetővé az anomális víz tisztítását, a nor
mális víz 100 °C-on elpárolog, ez visszamarad. 
Hőmérséklet csökkentésekor a folyadék —40°-ig 
nem fagy meg, bár viszkozitása erősen növekszik,

3. ábra. A sűrűség (vagy pontosabban a vízoszlop hossza) 
hőmórsékletfüggésének a mérése

4. ábra. A vízoszlop hosszának relatív változása a hő
mérséklet függvényében

a) normális víz, 6) anomális és normális víz keveréke 
és c) anomális víz

ezen a hőmérsékleten is inkább megkeményedik, 
megdermed, üvegszerűvé válik. A vízre jellemző 
kristályos jéggé fagyás 0  °C hőmérsékleten nem 
jelentkezik.

c) Sűrűség

Az anomális víz sűrűségének hőmérsékletfüggé
sét a vízoszlop hossza hőmérsékletfüggésének a 
mérésével határozták meg. A 3. ábra mutat egy 
egyszerű mérési elrendezést. A 4. ábrán találjuk 
az eredményt. A szaggatott vonal (a) görbe) mu
tatja a rendes víz, illetve jég adatait (a legkisebb 
értéket ismeretes módon -(-4 °C-on kapjuk), a 
0  °C hőmérsékleti értékhez viszonyított relatív 
hosszváltozásokat. A b) görbe normális és anomá
lis víz keveréke, a c) görbe tisztított, feltehetőleg 
normális víztől mentes anomális víz esetében vég
zett mérés eredménye. Jól látható, hogy a c) 
görbe menete élesen különbözik az a) görbe mene
tétől, nulla fok felett nagyobb, nulla fok alatt 
jóval kisebb hosszváltozásokat, vagyis sűrűséget 
mutat.

5. ábra. Az anomális víz sűrűségének mérése

A sűrűség abszolút értékét is sikerült meghatá
rozni. Tetraklóretilén (sűrűség 1,6) és paraffinolaj 
keveréke egyensúly elérése után egy üvegcsőben 
felülről lefele folytonosan növekvő sűrűséget ered
ményez. Ebbe ejtették bele az anomális vízcsep- 
peket egy injekciós tű segítségével (5. ábra), a 
cseppecskék sűrűségüknek megfelelő magasságban 
lebegtek. A mérések eredménye 1 , 0 1  — 1,4 közötti 
sűrűségérték a különböző mértékben tisztított 
anomális vizek esetében.

d) Viszkozitás, gőznyomás
Az anomális vizet kapillárisban levegő nyomással 
mozgatva a mozgás sebességéből a viszkozitást 
meg lehetett határozni. Ezt 10 — 1 2 -szer nagyobb
nak találták, mint a normális víz esetében. 3—4 
mozgás után a viszokozitás leesik a normális ér
tékre. A telített gőz nyomása anomális víz eseté
ben néhány százalékkal kisebb, mint normális 
víz esetében.
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e) Tisztaság

Az első kísérletek során felmerült a gondolat, 
hogy a fenti jelenségeket esetleg a vízben oldott 
szennyeződések okozzák. A szennyeződések beke
rülhetnek a vízbe akkor is, ha nagyon tiszta vizet 
juttatunk az üvegkapillárisba, mert a kapilláris 
falát kilúgozhatja a víz. Az elvégzett elektromos 
vezetőképesség vizsgálatok ilyen hitást nem mu
tattak, spektrometriai analízis pedig szilíciumot 
nyomokban és Na—ot 0,5 %-nál kisebb mennyiség
ben mutatott csak ki. Az anomális víz kvarckapil
lárisokban is keletkezik, újabban a kvarckapillá
rist előnyben részesítik az előállításnál.

Az anomális víz szerkezete
Az anomális vizet ez ideig csak nagyon kis meny- 
nyiségben sikerült előállítani. Érthető ezért, hogy 
egyenlőre nincsenek részletes, különböző módsze
rekkel végrehajtott szerkezeti vizsgálatok. Egyet
len a szerkezet megismerésére irányuló vizsgálat 
ismeretes, az anomális víz infravörös és Raman 
spektrumát tanulmányozták Lippincott és munka
társai a Maryland Unyversity-n. I t t  található 
egy olyan mikrospektrofotométer (egyike a két 
létező berendezésnek), amellyel nagyon kis anyag
minták is tanulmányozhatók. A spektrumok fel
tűnően hasonlatosak voltak azoknak a rendsze
reknek a spektrumaihoz, amelyek nagyon erős, 
rövid hidrogénkötéseket tartalmaznak, például a 
bifluorid ion, FHF. Ennél az ionnál azt várhat
nánk, hogy egy normális kovalens kötést és egy 
sokkal hosszabb, gyengébb hidrogénkötést tar
talmaz F —H . . . . F  (— jelenti az erős kovalens 
kötést, . . .  a gyenge hidrogénkötést). E helyett 
az aszimmetrikus csoport helyett a valóban talált 
kötés a következő: F —H —F, ahol mindkét kötés 
teljesen equivalens és a hidrogén látszólag meg-

. hidrogén 
o oxigén

N

6. ábra. Az anomális víz feltételezett szerkezete

sérti a szabályt, hogy csak egy valenciája legyen. 
Valójában azonban mindkét kötést egy normális 
kovalens kötés felének tekinthetjük. A kötést for
máló elektronok szét vannak kenve a három atom
ból álló rendszerben, egy háromcentrumú kötést 
alkotnak.

Lippincott rámutat arra, hogy az 0 — H —O 
szerkezeti egység ugyanannyi elektront tartalmaz, 
mint a bifluorid ion. A bifluorid ion és az anomá
lis víz spektrumainak hasonlósága alapján azt 
állítja, hogy az alapvető szerkezeti egység az 
anomális víz esetében egy extrém erős, szimmet
rikus 0 — H — 0 háromcentrumú kötés. (A normá
lis vízben ez a szerkezeti egység 0  —H . . . . O típusú, 
a különböző vízmolekulák gyenge hidrogénkötés
sel kapcsolódnak egymáshoz.) Ez az egység elren
dezhető hexagonális egységek hálózatába (6 . ábra). 
Ebben az elrendezésben az elektronok delokalizá- 
lódnak az egész hálózatra, amelyen minden kötés 
erőssége a normális kovalens kötés erősségének 
a 2/3-a.

Éz a szerkezet megmagyarázza az anomális víz 
rendkívüli stabilitását (a kötési energia kb. 
400 kkal/mól, ellentétben a normális vízzel, ahol 
6  kkal/mól) a nagy sűrűségértéket (számítások 
1 ,4-hez közeli értéket adnak), nagy viszkozitását, 
alacsony gőznyomását.

Az anomális víz keletkezésének a mechanizmusa
Az anomális víz keletkezésének a mechanizmu
sára csak feltevések vannak. Ez ideig csak kapil
lárisokban sikerült megfigyelni a keletkezést. 
A szovjet tudósok elképzelése szerint a különlege
sen összekapcsolódott molekuláknak már a gőz- 
fázisban jelen kell lenniök és azután csapódnak 
csak le a kapillárisok falára. Amerikai szerzők
nél két változat található; mindegyikben a kapil
lárisok fala játszik lényeges szerepet. Lippincott 
szerint a kapilláris fala (strukturálisan) valamilyen 
katalitikus hatás folytán átrendezi a rája csapódó 
molekulákat, Fowkes szerint a fal felszínén levő 
Na ionok játszák ezt a katalizáló szerepet. A szov
jet tudósok fő érve az általuk javasolt mechaniz
mus, a gőzfázisban való keletkezés mellett éppen 
az, hogy a kapillárisba felszívódó víz esetén a 
katalizáló hatás nem érvényesül, így nem kelet
kezik anomális víz. A döntés nyilvánvalóan további 
kutatást igényel.

Anomális víz a természetben
A víz a természetben rendkívül nagy mennyiség
ben fordul elő megszokott állapotában. Nagyon 
nehéz elképzelni, hogy az anomális víz nem for
dul elő a természetben. Ilyen értelemben nehéz 
azt is megmagyarázni, hogy a víz sajátságainak 
széleskörű kutatása során oly hosszú ideig maradt 
az anomális szerkezetű víz ismeretlen.

Ismeretes néhány vízzel kapcsolatos megvála
szolatlan kérdés, amelyre esetleg az anomális víz 
tulajdonságainak a részletesebb megismerése után 
kaphatunk választ. Ilyen probléma a szilikagél- 
ből el nem távolodó víz, az agyagban levő víz
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sűrűsége, amely 1,5-szerese a normális víznek. 
Néhány biológiai probléma: az elvetett magok 
fagyos földben is megőrzik csíraképességüket, 
egyes rovarokat hibernálni lehet. Újabban mag
mágneses rezonancia kísérletekkel kimutatták, 
hogy izomsejtekben a sejtvíz mozgása sokkal 
lassúbb, mint a normális víz mozgása, a fehérje 
molekulák kvázi „megfogják” a körülöttünk levő 
vizet.

A Központi Fizikai Kutató Intézetben végzett 
Mössbauer kísérletek és perturbált szögkorreláció 
mérések azt mutatták, hogy a vízben oldott ionok

körül jégben anomális tulajdonságok lépnek fel. 
Esetleg ezek a jelenségek is magyarázhatókká vál
nak később.

A felsorolt jelenségek nagyon szerteágazók. 
Azonban közös vonásokat találunk bennük, elfo
gadva Fowkes Na ion elgondolását, minden eset
ben a vízben levő ionok körül tapasztaljuk az 
anomáliákat. Lehetséges, hogy itt kell keresnünk 
a probléma megoldását ? Mindenesetre a probléma
kör távol van a tisztázottságtól, egyes szerzők, 
pl. Dr. W. Luck az anomális víz létezését is két
ségbevonják.

KUTATÁSOK AZ ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOKRA Berényi Dénes

VONATKOZÓLAG MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen

Történeti áttekintés

A ma ismert mintegy 2 0 0  ún. „elemi” részecske 
közül a XX. század küszöbén csak egyetlen egy, 
az elektron volt ismeretes. Ekkor még az atommag 
létezéséről sem volt tudomásunk. A következő 
évtizedekben, a század tízes és húszas éveiben 
épült ki az atom fizikája, a kvantummechanika. 
1930-ban a világ, az anyag felépítése — legalábbis, 
ami az ún. alapvető építőköveket illeti — megle
hetősen egyszerűnek látszott. Mindössze három 
elemi részt ismertek: a protont, az elektront és a 
fotont.

A harmincas évek szaporították ugyan az is
mert elemi részek számát, megoldották az atom
mag összetételének problémáját a neutron fel
fedezésével, de az elemi részecskékkel kapcsolat
ban semmiféle döntő változás nem történt, 1940-re 
ezek száma még mindig nem érte el a tizet sem. 
Mindenesetre ennek az évtizednek köszönhetjük a 
neutronon kívül, az első antirészecske, a pozitron 
felfedezését, valamint a müonét, amelyről akkor 
azt hitték, hogy a Yukawa által megjósolt mezon, 
a magerőtér kvantuma. Végül ebben az évtizedben 
feltételezték a neutrínó létezését is. Kísérleti ki
mutatása azonban csak majd húsz évvel később 
sikerült.

Sokan a negyvenes évek végétől számítják az 
elemi részecske fizika új tudományágának meg
születését, amikor az addig többé-kevésbé egy
szerű és tiszta kép kezdett összezavarodni. 1947- 
ben kozmikus sugárzásban, majd hamarosan gyor
sítóknál végzett kísérletekben is felfedezték a 
pi-mezont, vagy piont, amely megfelelt mindazok
nak a követelményeknek amelyeket Yukawa a 
magerőtér kvantumától megkövetelt. Ugyanakkor 
azonban nem volt hely többé a sémában a már 
jóval korábban felfedezett müon számára, ez a 
részecske „feleslegessé” vált és mindmáig az egyik 
„legfeleslegesebb” részecske az elemi részecskék 
ma már igen népes családjában.

Előadás a Középiskolai Fizikatanárok XIII. Orszá
gos Ankéntján Debrecenben, 1970. április 9-én.

A pi-mezon felfedezését igen gyorsan követték 
— még ugyancsak a negyvenes évek legvégén — 
újabb, akkor nem várt „felesleges” részecskék: 
a nehéz mezon (K-mezon, tömege több mint 
háromszorosa a pionénak, de kb. fele a nukleono
kénak) és a lambda-hiperon, amelynek a tömege 
viszont felülmúlta a nukleonokét.

Közben azután elkezdték működésüket az 1 
GeV ( 1  GeV =  109 eV =  1 milliárd eV) körüli és 
feletti energiájú gyorsítók, pl. a Cosmotron (2,3 
GeV; Brookhaven National Laboratory, 1952) 
és a Bevatron (6,3 GeV, Berkeley, 1954) és igen 
sok új adat került napvilágra az elemi részecskékre 
vonatkozólag. Üjabb és újabb hiperonokat fedez
tek fel: a szigma „családot” (azaz a szigma hipe- 
ront pozitív és negatív, valamint később semleges 
változatban), a negatív kszi-hiperont, valamint 
mindezek anti-részecskéit. Az ötvenes évek közepe 
hozta meg az antiproton és az antineutron fel
fedezését is. Kiderült, hogy a pionnak is három 
töltés változata van (pozitív, negatív és semleges) 
és a nehéz mezon (káon) is többféle módosulatban 
fordul elő.

Ebben az időben (negyvenes évek végén, ötve
nes évek első felében) sok más között rájöttünk, 
hogy a nukleonoknak és a hiperonoknak van ún. 
barion töltésük (a megfelelő antirészecskéknél ez 
a barion töltés negatív) és hogy az elemi részecske 
reakciókban a kiinduló és végállapotban az össz- 
barion töltés számértéke ugyanaz kell maradjon 
(barionszám megmaradás). E miatt nem jöhet 
létre pl. a

p  —y e +  v  v
folyamat.

Hasonló felismerés volt egy új fogalom, a ritka
ság és ennek megfelelően a ritka részek felfedezése 
a szóbanforgó időszakban. Azt tapasztalták ugyan
is, hogy éppen az újonnan felfedezett részek: a 
nehéz mezonok, hiperonok csak párosán hajlan
dók létrejönni, sőt van olyan hiperon (pl. a kszi- 
null) amelyik csak hármasban, azaz két másik 
„ritka” részecskével együtt jön létre. A különös 
jelenség megmagyarázására feltételezték, hogy 
létezik egy ritkaság elnevezésű mennyiség, amelyre
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ugyancsak megmaradási törvény érvényes azok
ban a reakciókban, amelyekben a nehéz mezono
kat és hiperonokat létrehozták. Ha pl. proton 
célanyagot nagy energiájú ( 1  GeV körüli) proto
nokkal bombázzuk és a protonokat nem tekintjük 
ritka részeknek (ritkaság kvantumszámuk nulla), 
akkor a reakcióban legalább két ritka rész kell 
létrejöjjön, amelyek ellenkező előjelű ritkaság 
kvantumszáma szintén zérust adhat. Így A°-hoz 
—1 , K+-hoz + 1  ritkaságot rendelve, a

p  -\- p  —>■ p  A °  K +
egyenletben teljesül a ritkaság megmaradás és 
érthetővé válik a A° és K + páros keletkezése. 
Ugyanígy magyarázható pl., hogy a E° hiperon 
K° és K+ mezonokkal együtt jön létre, ha a 
■E0-hoz — 2  ritkaságot rendelünk.

Már ez utóbb említett új fogalmak, megmaradási 
törvények bevezetéséből is látható, hogy a fizika 
kezdte összeszedni magát a negyvenes évek végé
nek meglepődése, zavara és megrázkódtatása után 
és a fiatal elemi részecske fizika kezdte rendezni 
az új ismeret anyagot és ezek kapcsán bizonyos 
kapcsolatokat, szabályszerűségeket állapított meg 
az új részecskék között.

Mindezek következtében 1960-ra, amikor az 
ismert elemi részecskék száma már közel harminc 
volt, úgy látszott ismét, hogy ha még sok alap
vető tisztázni való maradt is, a részecskék száma 
már közel teljes, legfeljebb egy-két újabb részecske 
felfedezésére lehet még számítani.

És ekkor, 1960-ban, jött az újabb megrázkód
tatás: az elemi rezonanciák, vagy rezonancia
részecskék felfedezése. Az elemi részecske reakciók 
analízisének főmódszere valamilyen nyomdetek
torban (ködkamra, fotoemulzió, buborékkamra 
stb.) létrejött nyomok analízise, amely egy reak
ciónál a be- és kijövő részecskékre a különböző 
megmaradási törvények (energia, impulzus, im
pulzusmomentum, elektromos töltés stb.) alkal
mazását és a megfelelő mérleg felállítását jelenti. 
Ilyen analízisből sikerült az első rezonancia ré
szecskét 1960-ban kimutatni, amelyek nyomát 
közvetlenül nem lehet ugyan látni, csak a bomlás- 
termékei, nyomait de ezek analíziséből nemcsak a 
rezonancia-részecskék létezését, de különböző tulaj
donságait is (tömeg, élettartam, spin, elekromos 
töltés stb.) megbízhatóan meg lehet állapítani.

A rezonancia-részecskék élettartama 10 23 sec 
körül van. Érthető tehát, hogy a nyomuk pl. a 
buborék kamrában nem látható, mivel még ha 
fénysebességgel (3.1010 cm/sec) haladnak is, 
1 0  23 sec alatt legfeljebb néhányszor 1 0 “ 13 cm-ig, 
azaz egy atommag méretének megfelelő távolságig 
jutnak el. Pl. az első az Y* rezonancia-részecske 
felfedezésénél nagy energiájú (néhány GeV-es) 
anti-ká-plusz (K +) mezonok protonokba ütköz
nek. A buborék kamrában egy n ~  és te +  nyoma, 
valamint egy A° (illetve ezek_bomlástermékei: 
n~ és p +) jelennek meg, mint a K  + —p + kölcsön
hatás termékei. A már említett analízisből kiderül, 
hogy a reakció úgy folyik le, hogy az ütközésben 
egy 7t~~ és egy Y* rezonancia részecske keletkezik,

ez utóbbi azután n + ésH°-ra bomlik, a A° pedig 
jr_ -ra és protonra. Az analízisből különben több 
más között (tehát az Y* tulajdonságaira vonatkozó 
alább következő lista nem teljes) az is kiderül, 
hogy az Y* rezonancia részecske vagy ahogy ma 
nevezik X(1385) hiperon azaz a korábban már 
említett E hiperonok nagyobb tömegű, mintegy 
gerjesztett változata)

tömege
spinje
paritása
élettartama
bariontöltése
izospinje

1385 MeV 
3/2 
+
1 , 8  • 1 0 “ 23 sec 
1 

1

Az izotóp spin vagy újabb elnevezés szerint izo- 
spin egy olyan vektor jellegű mennyiség, amelyik 
megmutatja, hogy a szóbanforgó elemi részecske 
hány töltésállapotú (multiplicitású) csoporthoz 
tartozik. Pl. mind a proton, mind a neutron izo
spinje T =  — , azaz 2 T -)- 1  — 2  multiplicitású

csoportba (multiplettbe) tartoznak és ez éppen 
a neutronból és protonból áll (ennek a kéttagú 
multiplettnek a neve: nukleon). Ugyanígy a pion- 
nál, ahol van pozitív, negatív és semleges válto
zat is: T =  1 . Az előbb tárgyalt rezonancia részecs
kénél is az, hogy az izospinje 1 , éppen azt jelenti, 
hogy a természetben háromféle töltésállapotban 
is előfordul.

Ami a rezonancia részecskék 10“ 23 sec-os élet
tartamát illeti, meg kell jegyeznünk, hogy ezéppen 
az erős kölcsönhatások ún. karakterisztikus köl
csönhatási idejének nagyságrendjébe esik. A ré
szecskék mérete és az erős kölcsönhatások ható- 
távolsága ugyanis 1 0 “ 13 cm, ilyen távolságot pedig 
egy másik kb. fénysebességgel haladó részecske 
10- 2 3  sec nagyságrendű idő alatt tesz meg. A rezo
nancia-részecskék felfedezéséig éppen az volt a 
rejtély, hogy az addig ismert erős kölcsönhatások
ban létrejött részecskék (mezononok, hiperonok) 
általában 1 0 “ 10 sec körüli felezési idővel bomlanak, 
ami viszont nem az erős, hanem a gyenge kölcsön
hatások időskálájának felel meg. Gondoljuk meg 
a különbség 13 nagyságrend, ugyanannyi mint 
1 sec és 300 ezer év között. Igaz ugyan, hogy 
a rejtélyre részben feleletet adott a ritkaság meg
maradás feltételezése, legalábbis, ami a hosszú 
élettartam megmagyarázását illeti. Pl. amint már 
korábban említettük a ritka részek soha nem 
egyedül jönnek létre, hanem mint a már idézett 
példában nagy energiájú p +  p reakcióban és 
így teljesül, hogy a kiinduló és végállapotban a 
ritkaság kvantumszámra az egyes részecskékhez 
rendelt értékeket összegezve zérust kapjuk. Ha 
azonban pl. az így keletkezett A° hiperon bomlá
sát tekintjük, erre igaz kell legyen a bariontöltés 
szigorú megmaradási törvénye, tehát a bomlás- 
termékek között legalább a protonnak, mint leg
könnyebb bariontöltéssel rendelkező részecskének 
szerepelnie kell, ugyanígy a K-mezonnak, mint 
legkönnyebb zérustól különböző ritkaságú részecs
kének. Csakhogy a proton és a megfelelő negatív
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töltésű K-mezon (anti-ká-plusz: K +) tömege 
együtt 1836 +  967 =  2803 elektron tömeg, míg 
a A° hiperon tömege csak 2182 elektron tömeg, 
tehát energetikailag nem jöhet létre egy ilyen 
spontán bomlás. Ha azonban feltételezzük, hogy 
a ritkaság kvantumszám csak erős kölcsönhatási 
folyamatokban marad meg, gyengében nem, akkor 
a A° bomlásánál a proton mellett nem kell káon 
is létrejöjjön (amit csak a ritkaság őrzés kívánt 
volna meg), hanem elég a n~ is, amit viszont az 
energiamegmaradás sem tilt. A A° bomlása tény
leg így megy végbe, éspedig 1 0 ” 10 felezési idővel, 
ami a gyenge kölcsönhatások karakterisztikus idő
tartama, tehát jól összevág az előbbi feltétele
zésekkel (pontosabban azzal, hogy a ritkaság 
gyenge kölcsönhatásokban nem marad meg). így 
ha egy részecske erős kölcsönhatással történő 
bomlása energetikailag nem lehetséges, jóval las
sabban bomolhat gyenge kölcsönhatással, a ritka
ság megmaradás megsértésével, ha ez energetikai
lag lehetséges.

Mindezzel azonban nem oldódott meg az a 
kérdés, hogy a természetben miért csak gyenge 
kölcsönhatással bomló részecskéket találunk és 
hogy vannak-e egyáltalán részecskék, amelyek 
erős kölcsönhatással bomlanak. A rezonancia
részecskék felfedezése erre is megadta a feleletet, 
és kiderült, hogy a gyenge kölcsönhatással való 
bomlás a „kivétel” és az erős kölcsönhatással tör
ténő a „szabály”, hogy azok a hadronok (ez az 
erős kölcsönhatásban résztvevő részecskék össze
foglaló neve), amelyeket 1960 előtt ismertünk 
csak egy speciális tiltásnak (a ritkaság megmara
dásnak erős kölcsönhatásokban) köszönhetik vi
szonylagos hosszú életüket és mi pedig ennek, 
hogy ki tudtuk őket egyáltalán mutatni.

Kvarkok vagy „ősanyag”

A hatvanas években azután egyre nagyobb szám
ban fedezték fel az új elemi rezonanciákat, úgy, 
hogy az alapvető részecskék (elemi részecskék és 
elemi rezonanciák együtt) száma ma már 2 0 0  

felett van és a folyamat még mindig tart: egyre 
újabb és újabb rezonancia részecskéket fedeznek 
fel.

A 60-as évek első felében sikerült a részecské
ket olyan csoportokba rendezni — a híres SU(2 ) 
és SU(3) csoportok —, amelyekben belül a részecs
kék karakterisztikus tulajdonságai szisztematiku
san változnak és így még ismeretlen részecskék 
létezését előre meg lehetett jósolni legfőbb tulaj
donságaikkal együtt. Ennek a koncepciónak a 
legnagyobb sikere volt az ü~  hiperon megtalálása 
1964-ben. Ennek a nagyságrendben 10” 10 sec 
élettartamú részecskének a tulajdonságai már 
évekkel előre megjósolták egy olyan séma 
alapján, amelyben már újonnan felfedezett elemi 
rezonanciák is helyet kaptak.

Időközben azután kialakult az elemi részecske 
vagy hadron spektroszkópia, amely sok tekintet
ben hasonló két elődjéhez: az atomi és mag
spektroszkópiához. Világos lett ugyanis, hogy az

egyre szaporodó számú részecskéket lehetetlenség 
mind különálló „elemi” részecskének tekinteni. 
Olyanféle vállalkozás lenne ez, mintha pl. a hid
rogén atom minden gerjesztett állapotát külön 
atomnak tekintenénk.

Egyre inkább tért hódított az a nézet, hogy a 
különböző hiperonokat, illetve barion töltéssel ren
delkező rezonanciákat, mint a doublet nukleon 
(proton és neutron) gerjesztett állapotainak te
kintsük és ugyanígy a többi, zérus barionszámú 
hadront a triplett pion gerjesztett állapotainak, 
így egészen hasonló nívó és bomlási sémákat lehet 
felépíteni, mint amit az atomi vagy magspektrosz
kópiában megszoktunk. Az újabb és újabb rezo
nancia részecskék különböző gerjesztett állapotok
nak felelnek meg, amelyeknek meg tudjuk adni 
a jellemző paramétereit (energia, ill. tömeg, élet
tartam, spin, izospin, ritkaság, ill. hipertöltés stb.). 
Az így jellemzett egyes részecske állapotok pion 
vagy K-mezon kibocsátásával gerjesztődnek le 
és végül eljutnak az alapállapotba: a nukleonhoz 
vagy a mezonhoz. Ezek között az állapotok között 
azután különböző szisztematikus csoportosításo
kat lehet csinálni, pl. olyat, mint ami az Q~ 
hiperon felfedezéséhez vezetett.

Persze, mindez csak fenomenológia. Napról- 
napra több részecske állapotot ismerünk és egyre 
pontosabban meghatározzuk paramétereiket. De 
ebből még nem tudjuk, hogy miből is épülnek fel 
ezek a részecske állapotok, milyen a belső dina
mikájuk és mi a gerjesztési mechanizmusuk.

Az elmúlt években lényegében két álláspont 
alakult ki, mint lehetséges alternatíva, ezekre a 
kérdésekre vonatkozólag.

Az egyik az ún. kvark modell, amelyet a hat
vanas évek közepén fogalmaztak meg először. 
E szerint, ha feltételezünk három legalapvetőbb 
építőkövet, amelyeket kvarkoknak nevezünk, és 
ezek antirészecskéit meghatározott barionszám- 
mal, elektromos töltéssel, spinnel és i.t., akkor 
ezekből minden barion és mezon állapot össze
rakható. Éspedig a mezon állapotok kvark-anti- 
kvark kötött állapotokból, a barion állapotok 
pedig három kvark qqq kötött állapotából.

Azt senki nem tagadja, hogy a kvark hipotézis 
hasznos az alapvető részecskék rendszerezésében, 
csoportosításában. A kvarkokkal bámulatosan ki
adódnak a különböző részecske tulajdonságok és 
nem egy érthetetlennek látszó jelenség magyará
zatot talál. Pl. több olyan barion rezonanciát is
merünk, amelynek a ritkaság kvantumszáma 
zérus (nem ritka barion rezonanciák), de izospin- 
jük vagy 1/2 vagy 3/2. Mást nem találtak, holott 
elképzelhető lenne más érték is. A kvark modell
ben kézenfekvő értelmezést talál a jelenség. A 
barionok és barionrezonanciák — mint már emlí
tettük — három kvarkból épülnek fel, a nem 
ritka barionok és barionrezonanciák pedig három 
olyanból, amelyek egyenként 1 / 2  izospinnel ren
delkeznek. Ezek pedig csak 1/2 vagy 3/2 eredőt 
adhatnak. Ugyanakkor azonban a kvark tömegére 
vonatkozólag csak annyit tudunk, hogy legalább 
egy nagyságrenddel nagyobbnak kell lennie, mint
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a  p ion töm ege, sem m i p o n to sa b b a t. P ro b lem atik u s  
az is, hogy a kvarkok barionszáma és elektromos 
töltése egynél kisebb törtszám (1/3, illetve 2/3). 
Nem értjük, hogy miért egész barionszámú és egész 
töltésű mégis minden kísérletileg észlelt részecske 
állapot. Ugyanakkor a modell nem mond semmit a 
részecskék belső dinamikájáról, arról, hogy a ré
szecskéken belül mi történik a kvarkokkal, sőt ne
hézséget támaszt azzal, hogy 90 %-os és hasonló 
kötési energiákat feltételez. Nyílt kérdés, hogy te- 
kinthető-e alapvető építőkőnek egy olyan objek
tum és egyáltalán megőrzi-e identitását, amelyik 
beépüléskor tömegének 90%-át elveszti.

Éppen ezért, valamint azért mivel semmiféle 
döntő bizonyíték a kvarkok tényleges létezésére 
nincs, sokan úgy gondolják a részecske fizikusok 
közül, hogy a kvark modellt csak formális segéd
eszköznek kell tekintenünk az alapvető részecskék 
szisztematizálására, de tényleges létezését nem 
kell komolyan vennünk. Nincs semmi biztosíté
kunk arra, hogy a természet állandóan ismétli 
önmagát, azaz olyan, hogy építőkövei vég nélkül 
bonthatók: az atom atommagra és elektronokra, 
az atommag neutronra és protonra, ezek kvarkokra 
és a kvarkok ismét tovább.

A tapasztalat a nagy energiájú gyorsítóknál és 
a kozmikus sugárzásnál azt mutatja, hogy elegendő 
energiát közölve egy részecskével, abból bármelyik 
másik előállítható. Bármelyik részecske átalakul
hat bármelyik másikba, ha a szükséges, olykor 
igen nagy energiamennyiség rendelkezésre áll. 
Nagyon nehéz tehát azt mondani, hogy ez a ré
szecske ezekből és ezekből a más részecskékből 
áll és ezt meg ezt a részecskét kell belelőni, hogy 
egy meghatározott újabb részecske legyen belőle. 
Valószínűbbnek látszik talán az, hogy az egyes 
részecskék egyfajta közös anyagnak, ha tetszik 
„ősanyagnak”, különböző fizikai állapotai. Hei
senberg szavaival: ,,. . . az elemi részek egy fizikai 
rendszer — az ,anyag’ stacionárius állapotainak 
megnyilvánulásai, ugyanolyan értelemben, mint 
ahogy egy atomi rendszer, pl. egy vasatom kü
lönböző energiaszintjeiben a rendszer stacioná
rius állapotai nyilvánulnak meg.”

Pillanatnyilag ez utóbbi nézet sem több vonzó 
feltevésnél, addig amíg fel nem tudjuk írni azokat 
az egyenleteket és meg nem tudjuk adni ezek 
megoldására azokat az eljárásokat, amelyek az 
ismert alapvető részecskéket kiadják, mint az 
anyag stacionárius állapotait. Ez pedig annál 
nehezebb feladat, mivel az erős kölcsönhatásokat 
nem ismerjük teljesen, de bonyolultságukról van 
már fogalmunk.

Alapvető kölcsönhatások

Az eddigiekből — úgy gondolom — nyilvánvaló, 
hogy a fizikának ezt a fiatal ágát miért nevezik 
részecske fizikának vagy nagyenergiájú fizikának.

L ehetséges azo n b an  ezeknek  a  jelenségeknek  
egy  egész m ás o ld a lró l va ló  m egközelítése is, n e 
vezetesen  az a lap v e tő  kö lcsö n h atáso k  felől. A m in t 
lá t tu k  az u tó b b i év tized ek b en , de kü lönösen  a

legutolsóban az alapvető részecskék száma annyira 
megnőtt, hogy egy-egy új részecske (rezonancia) 
felfedezése ma már egyáltalán nem megy ese
ményszámba.

Más a helyzet az ún. alapvető kölcsönhatások
kal kapcsolatban. Ahogy az alapvető részecskék, 
úgy az anyagi világ legkülönbözőbb objektumai 
is kölcsönösen hatnak egymásra. A különböző 
típusú kölcsönös erőhatások jelenlegi tudásunk 
szerint négy alapvető kölcsönhatásra vezethetők 
vissza: a gravitációs, az elektromágneses, a gyenge 
és az erős kölcsönhatásra.

Ezek közül a gravitációs kölcsönhatást ismertük 
meg először (bár még ma sem ismerjük teljesen) 
a fizika első két évszázadában, a XVII. és XVIII. 
században. Az elektromágneses kölcsönhatást a 
múlt századnak köszönhetjük, míg a gyenge és 
erős kölcsönhatást teljesen századunk szülötte.

A részecske fizikában a gravitációs kölcsönhatás
nak nincs szerepe, de a másik háromra és különö
sen az utolsó kettőre vonatkozólag annyi új infor
mációt szolgáltatott, amely sok tekintetben á t
formálta az alapvető kölcsönhatásokkal kapcso
latos ismereteinket és elképzeléseinket. így ért
hető, hogy a fizikának ezt a területét úgy is emle
getik, mint az alapvető kölcsönhatások fizikáját.

Az előzőekben részletesebben foglalkoztunk a 
ritkaság megmaradással és a ritkaság sértéssel. 
Láttuk, hogy ennek milyen fontos szerepe van a 
természetben és hogy ez a bizonyos megmaradás 
vagy sértés egy-egy meghatározott alapvető köl
csönhatásra vonatkozik. Pl. a ritkaság az erős
kölcsönhatásokban megmarad, azaz az olyan folya
matokban, amelyeket az erős kölcsönhatás hoz 
létre, a kiinduló és a végállapotban a ritkaság 
kvantumszám értékének azonosnak kell lennie, 
míg gyenge kölcsönhatásokban ennek nem kell 
teljesülnie. Ezt az előzőekben vázolt tényt úgy 
szoktuk kifejezni, hogy az erős kölcsönhatás a 
ritkasággal szemben szimmetriát mutat, míg a 
gyenge kölcsönhatás nem. Egyáltalán az egyes 
alapvető kölcsönhatások jellemzésénél igen fontos, 
hogy milyen ún. szimmetriákat mutatnak, milyen 
szimmetriák érvényesek rájuk, azaz hogy milyen 
megmaradási törvények lesznek érvényesek az 
adott kölcsönhatás folyamán.

Az alapvető kölcsönhatások fő tulajdonságai 
különben a következők:

erősség (kölcsönhatási idő),
hatótávolság,
szimmetria.
A különböző kölcsönhatások erősség viszonyai 

jól ismeretesek és az erőstől a gravitációsig a 
következő viszonyszámokkal jellemezhetők: 
1 : 1 0 “ 2 : 10- 1 3  : 10-38. Ami a hatótávolságot illeti, 
az a gravitációs és elektromágneses kölcsönhatásra 
végtelen, az erősre kb. 1 0 ~ 13 cm, míg a gyengére 
csak közelítőleg 1 0 ~ 17 cm.

A szimmetriák külön figyelmet érdemelnek. 
Vannak olyan szimmetriák, amelyekből szigorúan, 
azaz mind a négy kölcsönhatásban érvényes meg
maradási törvények következnek, ezek az ún.
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eg z ak t sz im m etriák . I ly e n  sz im m etria  p l. a  té r  J  k im u ta tá sá n á l a b é ta -b o m lási e lek tro n o k  té rb e li 
és idő  hom o g en itása  és izo tró p iá ja  (vagy m ás m eg- - a sz im m etriá já n ak  k im u ta tá sa  d ö n tő  je len tőségű
fogalmazásban az idő és térbeli eltolással és for
gatással szembeni invariencia; ugyanis a szim
metria sajátságokat invariencia elvekben is meg
lehet formulázni, ezek és a megfelelő szimmetriák 
között azonosság áll fenn). Ezekből következik az 
energia és impulzus, valamint az impulzusmomen
tum abszolút megmaradási törvénye. Hasonló 
szigorú megmaradási törvénynek mutatkozik az 
elektromos töltés és barionszám megmaradása is, 
ezek mögött is egzakt szimmetriáknak kell len
niük. Ugyanitt kell megemlítenünk a leptonszám 
megmaradást is, amelyet más külföldi kutatókkal 
egyidőben ismertek fel magyar kutatók is: Marx 
György és munkatársai.

A közelítő vagy más kifejezéssel magasabb fokú 
szimmetriák tulajdonképpen a legutóbbi évtizedek 
és az alapvető részecske fizika kifejlődésének a 
termékei. Fontosságuk szintén igen nagy, ezek 
nélkül érthetetlenek lennének az alapvető részecs
ke folyamatok. Ilyenek az izospinnel, a ritkaság
gal (vagy más megfogalmazásban a hipertöltéssel) 
szemben mutatott szimmetria. A hipertöltés (Y) 
egyenlő a barionszám (B) és a ritkaság (S) össze
gével: Y =  B -+- S.

I t t  e m lítjü k  m eg, hogy  a  ta p a s z ta la t  sze rin t 
m inél erősebb  egy  k ö lcsö n h a tá s, a n n á l tö b b  sz im 
m e tr iá t  m u ta t  (an n á l tö b b  sz im m etriá ja  v an ).

A szimmetriáknak egy külön csoportját képezik 
az ún. diszkrét szimmetriák. Ilyenek invariencia 
megfogalmazásban: a tér — (P) és időtükrözéssel 
(T), valamint a töltéskonjugációval (C) szembeni 
invariencia (ez a részecskék antirészecskékre tör
ténő kicserélését jelenti és viszont). Ezeknek a 
kvantummechanikában és általában a kvantum- 
rendszerekben van jelentőségük.

Egészen 1957-ig ezeket, illetve az ezekből követ
kező megmaradási törvényeket egzaktaknak és 
abszolútaknak tartották. Ekkor azonban — mint 
jól ismeretes — kiderült, hogy a paritás gyenge 
kölcsönhatásokban nem marad meg (más kifeje
zéssel: „sérül”) és így a tértükrözési szimmetria 
csak közelítő, amely az erős és elektromágneses 
kölcsönhatásokban érvényes, de a gyenge kölcsön
hatásokban nem.

Az 1957-es megrázkódtatás nagy mértékben fel
lendítette a különböző szimmetriák és megma
radási törvények elméleti és kísérleti vizsgálatát 
és főleg kísérleti ellenőrzését. így pl. még az elekt
romos töltés és a barionszám megmaradására is 
sikerült számszerű mérési adatot kapni. Ezekben 
a mérésekben az elektron közepes élettartamára 
azt kapták, hogy az nagyobb, mint a 1 0 17 év, a 
protonéra pedig, hogy nagyobb mint 1 0 21 év 
(összehasonlításul: a Föld életkora kb. 6  • 10° év).

E n n é l a  p o n tn á l kell rá m u ta tn i  a r ra , hogy  az 
a lap v e tő  kö lcsö n h atáso k  f iz ik á ja  v a ló jáb a n  jó v a l 
szélesebb k ö rű , m in t a részecske fiz ik a  v ag y  éppen  
a  n ag y  energ iá jú  fiz ika . Az a lap v e tő  k ö lc sö n h a tá 
sok v ise lkedésé t nem csak  n ag y , de alacsony  en e r
g ián á l is tis z tá z n u n k  kell, ho g y  k ép ü n k  te lje s  
legyen  ró lu k . Ism ere te s , hogy  p l. a  p a r itá s  sérté s

v o lt. U g y an ú g y  az előbb  id é z e tt a d a to k a t  az e le k t
rom os tö lté s  és a  b ario n szám  m eg m arad ásá ra  sz in 
té n  alacsonyenerg iá jú  m agfiz ika i k ísé rle tek b en  h a 
tá ro z tá k  m eg. A  so rt leh e tn e  fo ly ta tn i a  k e ttő s  
b é ta -b o m lá sra  vo n a tk o zó  k ísé rle tek k e l v ag y  a 
nuk leo n o k  k ö z ti gyenge k ö lcsö n h a tás  sikeres k i
m u ta tá sá v a l.

A  fiz ik u so k b an  tu d a to s sá  v á l t  az a  v ég e red m én y 
b en  régen  ism eretes  té n y , hogy  az a to m m ag  az 
eg y e tlen  o ly an  s ta b il sok-részecske ren d szer, am ely 
b en  egy  ily en  ren d szeren  be lü l h a tn a k  m ajd n em  
az összes a lap v e tő  kö lcsö n h a táso k . A  m agból 
eredő  sugárzások  és m ag fo ly am a to k  ta n u lm á n y o 
zásáb ó l te h á t  n em csak  a  m ag ra  és a  m ag sze rk e
ze tre , de a  m agerők re  és á lta lá b a n  az a la p v e tő  
k ö lcsö n h a tá so k ra  k a p h a tu n k  in fo rm ác ió k a t. É s  
i t t  n em csak  a  kü lönböző  m eg m arad ási tö rv én y e k  
ellenőrzésérő l v a n  szó, h anem  — m in t m á r  e lőbb  
is t e t tü n k  ró la  em líté s t — a  p ro b lém ák  széles 
sk á lá já ró l a  m agerők  tö lté sfüggetlenségének  és az 
erős k ö lcsö n h a táso k  id ő in v arien c iá ján ak  v izsg á
la tá tó l  kezdve a  kü lönböző  k ö lcsö n h a tá so k  eg y 
m ásra  h a tá sá n a k  tan u lm án y o zá sá ig  (ilyen  p l. a 
b é ta -b o m lá sb an  az erős kö lcsö n h a táso k  sze rep é
n ek  tisz tá z á sa  a v e k to r  és az ax iá lv e k to r kö lcsön
h a tá s i típ u so k  ese tében ; e rre  v o n a tk o z ik  az ú n . 
CVC és PCAC elm élet).

E z  u tó b b i fe jlődéssel in d o k o lh a tó  — tö b b ek  
k ö z ö tt  — az a  m erészség is, hogy a  je len  előadó 
— ak i k ü lö n b en  k ísé rle ti m agfiz ikus — v á lla lk o 
z o t t  egy  k is k a lan d o zásra  a  részecske fiz ik a  te r ü 
le té n , h a  csak  ezen e lőadás erejéig  is.

M eg kell még említeni azt is, hogy a  paritás 
sértéssel felkavart és már-már megnyugvó hely
zetet ezen a tudományterületen 1964-ben újabb 
szenzáció zavarta meg: a CP-sértés kimutatása.

Arról van szó, hogy a paritás sértés felfedezése 
után úgy látszott, hogy ha egymás után alkalmaz
zuk a tér tükrözési transzformációt és a töltés 
konjugációt, akkor ezzel a kombinált CP operá
cióval szemben szigorú invarienciát találunk még 
a gyenge kölcsönhatásokban is. 1964-ben viszont 
kiderült, hogy a CP-vel szembeni invariancia is 
kis mértékű, de határozott sérülést mutat a K° 
mezon bomlásában. Ez a felfedezés azóta se meg
nyugvó hullámokat vert az alapvető kölcsön
hatásokra vonatkozó kísérleti és elméleti vizsgá
lódásokban.

Az a la p v e tő  kö lcsö n h a táso k  fiz ik á já b an  persze 
v a n n a k  m ás m eg o ld a tlan  a lap v e tő  p ro b lém ák  is. 
Az a  té re lm é le ti felfogás, am ely  sze rin t a  részecs
k ék  k ö lcsö n h a tá sa it te re k  k ö lcsö n h a tá sa ik én t 
é r te lm ezzü k , nag y o n  jó l b e v á lt  az e lek trom ágneses 
k ö lcsö n h a tá s  ese tén  és v ég eredm ényben  ennek  m in 
tá já r a  p ró b á lju k  tá rg y a ln i a  tö b b i k ö lc sö n h a tá s t 
is. N agyon  kérdéses, hogy  e z t leh e t-e . A g ra v itá 
ciós té r  ese téb en  m ég nem  tu d tu k  k im u ta tn i  a  t é r 
k v a n tu m á t, a  g ra v ito n t, hasonló  p ro b lém ák  v a n 
n a k  a  gyenge k ö lcsö n h a tá sn á l is (k u ta tá s  az ú n . 
közbenső  v e k to r  bozon u tá n ) . Az erős kö lcsön
h a tá so k n á l sem  jo b b  a h e ly ze t: a  n v ag y  K  m ezon
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a  té r  k v a n tu m a  v ag y  egy ik  se? U g y a n ak k o r az 
erős k ö lcsönhatási tö rv én y rő l csak  h iányos ism e
re te in k  v a n n a k , m íg a  g rav itác ió s  d in am ik á ra  v o 
n a tk o zó a n  is csak  m o st p ró b á lu n k  ném i ism ere te t 
szerezni (g rav itációs hullám ok!). A  gyenge kölcsön
h a tá so k n á l figyelem rem éltó , hogy g y ak o rla tilag  
csak  b o m láso k n á l já ts z a n a k  szerepe t.

T a lá n  egész m ásfelé kell keresn i a  m ego ldást?  
V an  o ly an  se jté s , hogy  az a lap v e tő  kö lcsö n h atáso k  
v a ló jáb a n  egy  e lm éle tbe  lennének  összefoglalha
tó k , m in teg y  lev eze th e tő k  egy  leg a lap v e tő b b  k ö l
csönha tásb ó l. M indenesetre  ez m a  m ég csak  se jtés.

Merre tovább?

Ahová nézünk: problémák. Nyilvánvaló, hogy 
kozmikus sugárzásban, egyre nagyobb gyorsítók
nál (.a legnagyobb energiájú jelenleg a világon a 
70 GeV-os Szerpuhov-i gyorsító a Szovjetunióban) 
kell kutatnunk a kvarkok után és ugyanakkor 
az ún. egzotikus állapotok után, azaz olyan részecs
kék után, amelyek a kvark-elméletben meg nem 
engedettek, azaz létezésük ellene mond a kvark - 
modellnek. Mind a kvarkok kimutatásáról, mind 
az egzotikus állapotok felléptéről vannak már 
meg nem erősített közlések.

Már korábban is említettük, hogy a kvarkok 
esetleges kimutatása után is mennyi megoldandó 
probléma marad: a kötés és gerjesztés mechaniz
musa, a dinamika a kvark elméletben. Ehhez 
tegyük most hozzá, a kvark elmélet semmit sem 
old meg pl. a leptonokra vonatkozólag, amelyek
nek száma különben még 1962-ben egy újabb 
„felesleges” részecskével, a müon-neutrinó-val 
vagy neutrettoval is gyarapodott. A kvarkmodell 
ugyanis csak a hadronokra vonatkozik, de pl. az 
elektronra vonatkozólag a kvark-elmélet ellent
mondásra vezet a kvantumelektrodinamikával.

Mégis, ha visszanézünk az utóbbi évtizedekben 
megtett útra el kell csodálkoznunk azon, hogy 
honnan indultunk és fordulatokban, meglepeté
sekben gazdag úton, milyen új, nem sejtett vilá
got ismertünk meg. Megismertük az atom és nagy 
vonásokban az atommag szerkezetét. Igaz a 
nukleonok szerkezetéről ma is keveset tudunk és 
a magokat, valamint az elemi részeket összetartó 
erős kölcsönhatásokról is meglehetősen hiányosak 
az ismereteink, de e helyett megismertük az alap
vető részecskék világát és egészen új szempontból 
látjuk az alapvető kölcsönhatásokat a természet
ben. A kutatás sok meglepetéssel szolgált, sokszor 
mást találtunk, mint ami után kutattunk, illetve 
olyat találtunk, amit egyáltalán nem kerestünk. 
Ez azonban inkább törvényszerű, mint véletlen 
a természet kutatásában, mert nekünk a való 
világot kell megismernünk és ez előbbvaló mint 
elképzeléseink.

E n g ed jék  m eg végü l, hogy  befejezésképpen  fe l
vessek m ég egy  i t t ,  e helyen  ta lá n  m eglepő k é r
d és t, am ellyel azo n b an  n em  fiz ikusok , ső t m ég 
fiz ikusok  k ö z t is sokszor ta lá lk o z h a tu n k . M ire 
való  az a  sok an y ag i á ld o za t, az a  sok erőfeszítés 
és szellem i energ ia , a m it p l. az a lap v e tő  részecs
k ék  és kö lcsö n h atáso k  m egism erésére fo rd ítu n k  ? 
N em  le h e t en é lk ü l m egélni?

A  válasz  pedig : igen, le h e t éln i ané lk ü l, hogy  az 
a lap v e tő  részecskéknek  ak á rcsa k  a  lé tezésérő l is 
tu d n á n k . É p p en ú g y , m in t ahogy  a  lét f e n n ta r tá 
sához n incs szükség a r ra , hogy  szép ru h á b a  j á r 
ju n k , hogy  kulturáltan é tk ezzü n k , la k ju n k , ezek 
n é lk ü l is m in d  m eg le h e t élni. V agyis m in d az , am i 
az em beri é le te t  em berivé  tesz i, an é lk ü l éppen  
leh e t éln i, de az m á r  nem  lesz em beri é le t. V a lam i
k o r egész jó l m egéltek  ané lk ü l is, hogy  tu d tá k  
vo ln a , hogy  a  E ö ld  göm bölyű  és a  N ap  k ö rü l k e 
ring . Az em beri é le t em berségéhez azo n b an  h ozzá
ta r to z ik , hogy a  tá rsa d a lo m  áldozzon  a  m ű v észe t
re , tu d o m á n y ra , a  k ö rü lö ttü n k  levő v ilág  m in d  
m élyebb  m egism erésére. A  v ilág  m eg ism eréséért 
folyó küzde lem n ek  ped ig  egy ik  e lő re to lt f ro n t
szak asza  m a  épp en  az a lap v e tő  kö lcsö n h atáso k  
fiz ik á ja . A rró l, hogy  egy  a d o t t  tá rsa d a lo m , n em 
z e t v ag y  á llam  m e n n y it áldozzon  e rre , az sok 
m in d en tő l függ, de hogy e rre  kell á ldozni, az nem  
leh e t v i ta  tá rg y a .

E g y é b k é n t azo n b an  a  kérdésn ek , ille tv e  a  k é r
désre  ad an d ó  v á laszn ak  v an  egy  m ásik  o ld a la  is. 
A  tö rtén e le m  ugy an is  m e g ta n ít m in k e t a r ra , hogy 
azok  a  tu d o m án y o s  k érdések  és tö rek v ések , k í
sé rle tek  és p ro b lém ák , am ely ek  a m aguk  k o rá b an  
a  la ikusok  szá m á ra  feleslegeseknek, ese tleg  é r te l 
m e tlen  já té k n a k  lá tsz a n a k  csupán , azok előbb  vag y  
u tó b b  g azdaság i tén y ező v é  v á lh a tn a k , ső t á ta la 
k í th a t já k  a  v ilág o t. G alilei go ly ó it, am ely ek e t a 
p iza i fe rde  to ro n y  te te jé rő l led o b á lt, m egm oso
ly o g ták  az em berek , és az , hogy a  E ö ld  göm bölyű-e 
v ag y  lapos, legfeljebb  a  filozófusok k ö réb en  k a v a r t  
v i h a r t . . . m in d ad d ig , am íg  C olum bus ezek  ta n o k  
a la p já n  e lin d u lv a  fe l n em  fedezte  A m erik á t. V agy  
p é ld áu l a  m ú lt  század  végén , am ik o r H e rtz  az 
e lek trom ágneses h u llám o k k a l „ já ts z a d o z o tt” la 
b o ra tó r iu m á b a n , k i v e tte  e z t ko m o ly an , és k i 
tu la jd o n íto t t  e g y á lta lá n  je len tő ség e t nek i. A k o 
m oly  em berek  h íd , v a s ú t  ép ítésse l és a  m odern  
n a g y ip a r k ifejlesz tésével fog la lk o z tak  ek k o r. D e 
tessék  elképzeln i a m i k o ru n k a t H e rtz  k ísé rle te i, 
az e lek trom ágneses h u llám ok  ism ere te  és a lk a l
m azása , a  rád ió , a  te lev ízió  nélkü l. N em  vo lna  
nehéz a  hasonló  p é ld ák  so rá t felhozni.

Ü g y  gondolom , hogy  n ek ü n k  a fiz ik a  k u ta tó i
n ak  és o k ta tó in a k  ezek  i rá n t  a  kérdések  irá n t  k ü 
lönösen é rd ek lő d n ü n k  k ell és m in d en t el k e ll k ö 
v e tn ü n k , hogy  ta n í tv á n y a in k a t  és végső soron 
az egész tá rs a d a lm a t á th a ssá k  a  fiz ika i ism eretek  
és hogy  ezzel e g y ü tt  tu d a to so d jo n  b en n ü n k  a 
fiz ika  és a  tu d o m á n y  tá rsa d a lm i szerepe is.
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A FŐÁG MENTI CSILLAGOK Barcza Szabolcs 
MTA Csillagvizsgáló Intézet

1. Bevezetés
Hans Bethe a csillagok energia termeléséről szóló 
Nobel előadását úgy fejezte be, hogy „ha mindez 
igaz, a csillagok életciklusa igen hasonló az álla
tokéhoz. Megszületnek növekszenek, végighalad
nak egy meghatározott belső fejlődésen, és végül 
meghalnak, hogy visszaadják azt az anyagot, 
amelyből lettek, és így újabb csillagok élhessenek.”

Ebben az előadásban nem egy csillagot fogunk 
végigkísérni életútján, hanem kiválasztunk egy 
olyan intervallumot, amikor a csillag fejlődése 
stacionáriusnak látszik. Elméleti megfontolások 
alapján több ilyen korszakot jelölhetünk meg, és 
ezeket azonosítani is tudjuk az égbolton látható 
csillagok bizonyos osztályaival. Az ezek között 
feltételezett átmenetek egyes csillagokon való 
megfigyelése tekintetében azonban egyenlőre csak 
a teoretikusok nagy hitéből fakadó biztatások 
tanúi vagyunk.

A leghosszabb szakasz a csillagok életében az, 
amit a Hertzsprung-Russel (HR) diagram főágá
ban, fősorozatában tölt el; ez abból is látszik, 
hogy a megfigyelt csillagok több mint 90 száza
léka itt van. A leírás formalizmusa azonban más 
állapotú csillagokra is egyformán alkalmazható 
a megfelelő mennyiségek speciális megválasztásá
val. A részletes diszkusszió előtt érdemes néhány 
számszerű adattal is jellemezni a fizikai problé
mát, és ezekkel kapcsolatban megemlíteni néhány 
történelmi tényt. A Nap, a hozzánk legközelebb 
eső csillag, éppen tipikus példája a fősorozati 
csillagoknak, így a számszerű adatokat innen 
vesszük.

A Nap felületén a potenciális energia

Epót
GM
R

=  -  1.91 - 10ls5 er§
( 1 )

és hasonló energiamennyiség szabadul fel akkor 
is, ha a Nap intersztelláris gázból és porból sűrű
södött össze. Mérésekből ismeretes, hogy a Nap

. - L M Ü .  (2 )
g sec

energiát sugároz ki. A két mennyiség összeveté
sével azt kapjuk, hogy a gravitációs energia 1 0 1S s, 
azaz körülbelül 30 millió évig fedezheti a Nap 
sugárzását. Helmholz még ezt az időszakot kie
légítően hosszúnak találta, azonban a későbbiek 
során több tényező határozottan hosszabb csillag 
élettartamok mellett szólt.

Sir Arthur Eddington munkássága volt a hú
szas években a fejlődés következő, talán korszak- 
alkotónak is nevezhető lépése. A csillagok szer
kezetének kérdésén kívül az energiatermeléssel 
is foglalkozott, és az Einstein féle

Előadás az I. Asztrofizikai Nyári Iskolán, Tihany, 
1969. szeptember.

c2 =  9.1020- ^ -  (3)
g

reláció alapján úgy képzelte el azt, hogy az anyag a 
csillagokban teljesen annihilálódik. Ebből az idő
szakból származnak azok az egy-két évtizedig élt 
feltevések, hogy a csillagok kora 1 0 12 év nagyság- 
rendű. Ma már tudjuk, hogy a nukleáris reakciók 
során az anyagnak csak mintegy ezreléknyi meny- 
nyisége annihilálódik; így egy csillag aktív, ener
giatermelő életét ennek megfelelően csak 1 0 ° év 
nagyságrendűre becsüljük. Közben az Eddington 
által proponált elsktron-proton annihilációról is 
kiderült, hogy felezési ideje 1 0 30 évnél nagyobb. 
(A neutront akkoriban még nem ismerték.)

A harmincas években vált uralkodóvá az a fel
fogás mely jelenlegi ismereteinkkel is meg
egyezik — hogy a csillagok energiatermelése ter
monukleáris reakciókkal történik. Bethe, Condon, 
Gamow, Teller, Weizsäcker munkái nyomán vilá
gossá váltak a lehetséges reakciók is a csillagok 
belsejében. Ebben az időben már az asztrofiziku- 
sok az energiaforrás természetének pontos isme
rete nélkül is igen sok helytállót tudtak mondani 
a csillagok belsejében uralkodó körülményekről 
úgy, hogy a csillag belsejében pontszerű, vagy 
meghatározott helyfüggésű energiatermelési függ
vényt tételeztek fel. Az energiatermelés magyará
zatára több magreakció jöhetett számításba, és 
néhány fontosabbról ezen előadásban is megem
lékezünk.

Ezzel tulajdonképpen minden együtt van áhhoz, 
amit egy csillagról tudnunk kell, hogy modelljét 
megszerkesszük, és most már főként számoló
gépeink kiválóságán múlik, hogy meghatá
rozott modellekről mennyit tudunk meg. Az 
ötvenes évek vége felé a nagy sebességű számoló
gépek lehetővé tették, hogy egy-egy csillag fej
lődésének menetét is végigkövessük a HR diagra
mon. így eljutottunk oda, hogy a legalapvetőbb 
kérdéseket vizsgáljuk; például a csillag kémiai 
összetétele paraméterként szerepel a számítások
ban, és feltehetjük a kérdést: összhangba hozható-e 
a megfigyelésekkel az, hogy kezdetben minden 
hidrogénből volt, vagy sem. Ezek a dolgok külön 
előadás témáját képezik, így tehát nekifogunk 
egy fősorozatú csillag vizsgálatának.

2. A csillag modellek

2 .1 . A csillagok empirikus vizsgálatánál ha a 
Naptól eltekintünk, a kisugárzott energia meny- 
nyiségét, a luminozitást, egy bizonyos frekvencia 
intervallumban a spektrális összetételt és esetleg 
a polarizációt tudjuk mérni. Ez alapjában véve 
nem túl sok, ha nem változó csillagról van szó; 
az energia mennyisége a csillag belsejében ural
kodó nyomás, hőmérséklet, és a kémiai összetétel 
függvénye, az energia intenzitáseloszlása pedig
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a csillaglégkör sajátosságaitól függ; kémiai össze
tételétől, hőmérsékletétől, jóllehet a csillag töme
gének is van szerepe a felszíni nehézségi gyorsulás 
fontossága miatt. A Nap esetében éppen az ellen
kező végletben vagyunk, az empirikus anyag 
szinte áttekinthetetlenül sok, úgyhogy mindent 
átfogó elméletekre aligha számíthatunk, haladás 
inkább egyes részletek megmagyarázása tekinteté
ben észlelhető. A megfigyelési anyagból példaként 
érdemes megemlíteni, hogy mérésekből ismerjük 
a Nap felszíni mágneses terét, a differenciális ro
tációt, a granulációs és szupergranulációs szerke
zetet, a különböző folt és kitörés jelenségeket, 
bár az okokról és a jelenségeknek a Nap belső szer
kezetével való esetleges kapcsolatáról elég keve
set sejtünk.

Nyomás, sűrűség, hőmérséklet, luminozitás, ké
miai összetétel eloszlás függvényeket kell felraj
zolnunk egy csillag modelljének megalkotásakor, 
a megfigyelésekből azonban ezeket a mennyisé
geket csupán a csillag felszínén ismerjük. A szá
mítások elvégzéséhez az energiatermelő reakciókon 
kívül ismernünk kell az anyagok igen extrém 
körülmények közötti viselkedését: állapotegyen
letet, opacitást.

2.2. Laboratóriumokban akkora energiákat elő
állítani könnyűszerrel lehet, amekkora a magok 
energiája egy csillag belsejében, úgyhogy a hatás
keresztmetszetek energiafüggését mérni is tudjuk, 
és szerencsére a nukleonok olyan kicsik, hogy a 
fősorozatú csillagok közepében előforduló 1 0 0  

gém 3 nagyságrendű sűrűségeken még nem kerül
nek olyan közel egymáshoz, hogy kölcsönhatásaik 
lehetetlenné tegyék a laboratóriumban mért ha
táskeresztmetszet értékek elfogadását. Érdemes 
még itt megjegyezni azt, hogy két proton deuteron- 
ná fuzionálását eddig nem sikerült laboratórium
ban észlelni azért, mert a folyamatban szereplő 
gyenge kölcsönhatás miatt a hatáskeresztmetszet 
extrém kicsi (10 23 barn). Ez elég sajnálatos tény, 
mert egyrészt e reakció a fősorozatú csillagok fia
tal korában centrális szerepet játszik, másrészt 
az egyetlen olyan reakció, melynek hatáskereszt
metszetét egzaktul számolni tudjuk. De annyi 
bizonyos, hogy a reakció hatáskeresztmetszete nem 
lehet sokkal nagyobb a számolt értéknél, mert e 
reakció lassúsága biztosítja azt, hogy a fősorozatú 
csillagok olyan szép egyenletesen ontják a mele
get, mint a Nap.

Az anyagok paramétereinek mérésével kapcso
latban helyzetünk sokkal kevésbé szerencsés, mivel 
nincs a Földön olyan edény, amelyben 100 gcm 3 

sűrűségű anyagot vizsgálni tudunk úgy, hogy köz
ben még a hőmérsékletét 15 2 0  millió K°-on is
tartjuk. Ezen a területen minden számításaink 
megbízhatóságától függ. A számítások fizikailag 
egy igen bonyolult soktestprobléma különböző 
közelítő megoldásai olyan esetre, amikor az anyag 
még nem degenerált, de az ideális gáz állapottól 
már igen messze van.

2.3. Meg kell még emlékeznünk néhány olyan 
egyszerűsítésről is, melyek jogosságáról nem lehe
tünk mindig meggyőződve, de modelljeink mate

matikai megkonstruálásánál igen hasznosnak bizo
nyulnak.

Egészen a legutóbbi időkig a gömbszimmetria 
érdekében eltekintettek a csillag tengelyforgásá
tól, jóllehet vannak olyan csillagok, melyeknél 
többszáz kms~ 1 rotációs sebességet mértek a Dopp
ler effektus segítségével. A tengelyforgás szerepe 
nemcsak a fejlődési végállomás közelében, a kol
lapszus várható bekövetkezésekor fontos. Jó pél
dát nyújtanak erre a néhány tized magnitudós 
amplitúdójú ß CMa változók, mert a HR diagra
mon ugyanazt a helyet foglalják el, mint az állandó 
fényű kék A, B csillagok. A két csoport közötti 
különbség az, hogy a ß CMa változók rotációs 
sebességére 50 kms 4-nál nagyobb értéket még 
nem mértek, míg az állandó fényű kék csillagok 
rotációs sebességé rendszerint 150 kms” 1-nál na
gyobb. Tehát a gyors tengelyforgás valamilyen 
módon elnyomja azt a mechanizmust, ami pul- 
zációra, illetve fényváltozásra vezet.

Mágneses effektusok elhanyagolhatóságát is fel 
szokták tételezni; s ennek helyességében nem na
gyon kételkedhetünk, mivel a mágneses tér a 
hidrosztatikus egyensúly befolvásolásában a 

H2Tpm =  —- taggal képviselteti magát, ami ezer 
8  jc

gauss tér esetén is csak pár atmoszféra korrekció. 
A csillagok felszínén tudjuk mérni a mágneses 
teret a Zeeman effektus segítségével; a kapott leg
nagyobb értékek 104 gauss nagyságrendűek. Ekko
ra tér azonban csak a csillag légkörében játszhat 
lényeges szerepet. A mágneses tér figyelembevéte
lével levezetett viriáltétel alapján precízen is ki
hozható az a kvalitative várható tény, hogy a 
mágneses tér csökkenti a csillag stabilitását, mivel 
az egv adott pontban uralkodó nyomáshoz újabb 
nyomás járulékot ad, azonban az effektus H =  108 

gauss alatt jelentéktelen egy fősorozati csillag 
belsejében. így a mágneses csillagok bizonyos 
vonatkozásokban meglehetősen furcsa sajátossá
gait valószínűleg felszíni effektusnak kell elköny
velni.

Még egy harmadik egyszerűsítést kell megem
líteni, amelynek elvetését szintén a legutóbbi 
időkben publikált számításokban már lehet tapasz
talni; ez a csillag tömegének állandósága, azaz sem 
tömeg nyereség, sem tömeg veszteség nincs, tehát 
a környezettel való anyag kicserélés elhanyagol
ható. Éz a feltevés a Nap-típusú csillagok esetén 
teljesen jogos, azonban szoros kettősöknél, vagy 
olyan szakaszokban amikor a csillag életében 
explóziók történnek, nem engedhető meg.

2.4. A fősorozatbeli csillagokat három osztályra 
érdemes osztani aszerint, hogy a konvekció meny
nyire kavarja meg a csillag anyagát és elménket, 
amikor a számítások keresztülvitelén fáradozunk.
a) Ha a csillag M  tömegére

M  >1,1 M & (4)
áll, ahol J Í 0  a Nap tömege, a konvekció elhanya
golható, mivel a csillag külső rétegeire korláto
zódik. b) Ha
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A részecskeszám:0 , 8  Mq < M <  1,7 Mq (5)
az a konvekció lényeges, mely a külső zónákban 
lép fel, és feltehetőleg a magban nincs konvekció. 
A begyulladás előtt valószínűleg teljes a konvekció, 
és ezután is számottevő a nehezebb elemek feldif- 
fundálása. c) Ha

M  <  0 , 8  Mq (6 )
a konvekció teljes. Ha a csillag tömege nem éri 
el a 0,07 naptömeget, a csillag fekete törpe marad.

2.5. A csillagok fejlődésük stacionárius állapo
tában hidrosztatikus egyensúlyban vannak, s így 
a sűrűség eloszlásukat a Navier—Stokes egyenlet 
v=  0  esetben való integrálásával kapjuk meg, tehát

dP CM(r)C(r)
j  —  2  » i '/dr rl

ahol P(r) és o(r) a nyomás és sűrűség r helyen, 
míg M(r) az r sugarú gömbbe bezárt tömeg:

M(r) =  4.a f r'2q{r')dr', (8 )
ó

illetve ez differenciális alakban:

= ári r2Q(r). (9)
dr

P  gáz és sugárnyomásból tevődik össze:

P = K q*+ -a T * ,  (1 0 )
3

ahol a a Stefan—Boltzmann állandó, és y =  1 
esetén az ideális gázt kapjuk.

A másik alapvető egyenlet a csillagok szerke
zetének vizsgálatakor a sugárzási egyensúlyból 
adódik:

—- —  í - n c T 4) =  -  - X(r) , (1 1 )
xq dr \ 3 4 n r2

ahol x az opacitás, L(r) pedig a luminozitás r he
lyen. A csillag L(R) luminotitását mérjük, és ez 
a mennyiség a grammonkénti energiatermeléssel 
nyilvánvalóan a

L(R) =  én f r2q(r)e(r)dr (1 2 )

kapcsolatban áll, amelyet szintén írhatunk diffe
renciális formába:

---- — én r2g(r) e{r). (13)
dr

2 .6 . Ha y =  1 , a (9)-ben szereplő K  konstans 
értéke RT//X, ahol y az átlagos molsúly, ami az 
egy atomsúly egységre jutó részecskék száma, 
melyet teljesen ionizált ideális gázra egyszerűen 
megkaphatunk:

Pg = — QT (14)
Mmp

pg =  NkT. (14a)

N  = -2- v X|A ± i _ ,  (15)
mp T  Ai

ahol Xj a koncentráció*, Z, a rendszám, A, az 
atomsúly, az i index pedig végigfut az összes 
kémiai komponensen. Azért szerepel (15)-ben 
Zt +  1, mert egy Zt rendszámú atom Zt +  1 
darab részecskét produkál teljes ionizáció esetén. 
(14) és (15)-ből kapjuk, hogy

A*=
Z,- + 1

A, ,
- 1

(16)

Jelöljük X, Y, Z-ve 1 a hidrogén, hélium és a nehe
zebb elemek koncentrációját; ekkor (16)

=  2 X +  — Y + — Z  (17)
4 2

egyenletté egyszerűsödik, mivel {Z, +  1 )/Ai *** y2 
Zj >  3 esetén. Amennyiben szükségessé válik, 
a szokásos számításokban a degenerált és az ideá
lis gáz állapotegyenlet között többnyire intuitív 
módon interpolálnak. A kémiai összetétel itt vá
zolt módon való figyelembevétele a legegyszerűbb, 
és rendszerint csak árnyalati finomításokkal ezt 
az állapotegyenletet használják.

X, Y, Z megfelelő megválasztásával (5) fenn
állása mellett a mai Nap reprodukálható.

Az opacitás meglehetősen bonyolult függvénye 
X, Y, Z, T-nek, mivel a csillaganyagban a kötött
kötött, kötött-szabad szabad-szabad átmenetek, 
illetve kollektív gerjesztések igen sok fajtája szál
lítja az energiát. Csak számítások nyújtanak némi 
tájékoztatást, hogy a nagy hőmérséklet és sűrűség 
milyen módon befolyásolja az energia transzpor
tot. A lényeges dolgok, amit figyelembe kell, 
illetve kellene venni: a nyomási ionizáció, a nívók 
eltolódása, a kontinuum módosulása az össze
nyomás miatt.

Először Eddington adott meg explicit opacitás 
formulát, mely félklasszikus megfontolásokon ala
pult; elektronok hiperbolikus pályán mozogtak a 
magok miatt, és a gyorsulás következtében sugá
roztak. A formula, mely

x — X0Q[Í (18)
alakú, elvezetett az empirikus tömeg-fényesség 
reláció magyarázatára, és érdemes azt is megemlí
teni, hogy (18) opacitás formula már sugallta, 
hogy fi értékét úgy kell megválasztani, hogy a 
csillag anyag főként könnyű elemeket tartalmaz
zon. (18) kifejezést kvantummechanikai korrek
ciókkal még ma is használják, jóllehet bizonyos 
anyagkeverékekre vannak modern számítások.

Az opacitás megbízható számítása mind a csil
laglégkörök kvantitatív elemzésénél, illetve modell
jeik megszerkesztésénél, mind a csillagok belső 
szerkezetének számításánál igen fontos, és jelen
leg is kurrens probléma. A részletekbe való bocsát-

* xi egyre van normáivá, azaz S,' X[ =  1, mp a proton

tömege
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1. ábra. A pp  ciklus

kozás nélkül fel szeretném sorolni azt a néhány 
témát, melyek körül manapság is pezsgés tapasz
talható az irodalomban: atomok energia nívóinak 
alakulása (eltolódása, felhasadás) a nagy sűrűség 
hatására, vonalkiszélesedés, abszorpciós és emisz- 
sziós hatáskeresztmetszetek, melyek az oszcillátor 
erősségekkel függnek össze. Az itt megemlített 
kérdések leginkább arra vezethetők vissza, hogy 
miként módosul az elektron hullámfüggvénye a 
sűrűség fokozódásával. A számítások többnyire a 
perturbációszámítás első közelítésének pontossága 
alatt vannak, vagy esetleg ezt érik el.

Az állapotegyenlet és az opacitás után térjünk 
át az egyenletekben szereplő harmadik fontos 
paraméterre, az e(r) energiatermelésre. A csilla
gokban lehetséges különböző magreakciókat Bur- 
bidge, Burbidge, Fowler és Hoyle nagy cikke tár
gyalta, és a fősorozatot azonosította azokkal a 
csillagokkal, melyekben hidrogén ég. A hidrogén 
égése két lényeges fúziós csatornán keresztül való
sul meg, mindkettő négy proton héliummá égését 
eredményezi. Az 1 . és 2 . ábrán a reakciócsatorná
kat látjuk, míg a 3. ábrán a pp  és a CNO ciklust 
hasonlítjuk össze energiatermelés szempontjából; 
látnivaló hogy a csillag fősorozatbeli életének korai 
szakaszában a pp ciklus dominál, és a CNO ciklus 
csak később válik lényegessé. A Nap esetében 
nem tudjuk eldönteni elméletileg, hogy melyik

r
2. ábra. A CNO ciklus

erQ gs~1 y<Y-0.5 z-0,02

3. ábra. A pp  és a CNO ciklus energiatermelése

ciklus játssza a fő szerepet, a később ismertetendő 
neutrino mérések a pp ciklus domináns voltát 
sugallják.

3. Modelljeink és a megfigyelések
3.1. A Napba, pontosabban a fotoszférájába, ahon
nan a szemünkbe érkező fény 90 százaléka jön, 
mintegy 400 km mélységben látunk bele, és ha
sonló a helyzet a többi főág menti csillaggal is. 
Az óriáscsillagok légköre ugyan lényegesen na
gyobb kiterjedésű, ezekbe mélyebben is látunk 
bele, de azok a rétegek, melyeknek sűrűsége eléri 
a földi légkör sűrűségét a tengerszinten, már mind 
az óriás, mind a törpe csillagokban láthatatlanok 
számunkra. (A fősorozati csillagok légkörében 
az elektronkoncentráció n =  1 0 n —1 0 u e '/cm 3 

érték között szokott lenni, az atomkoncentráció 
pedig 1 — 2  nagyságrenddel térhet el ettől az érték
től; kevesebb lehet a többszörös ionizáció miatt, 
több pedig a nem teljes ionizáció következtében.) 
így teljes joggal vetődik fel a kérdés: hogyan ellen
őrizhetjük a csillagok belsejére vonatkozó elmé
leteinket, mert a csillagok anyagának csak ele
nyészően csekély töredékét tudjuk optikailag meg
figyelni. Ha teljes konvekció áll fenn, akkor ez a 
probléma nem jelentkezik, azonban (6 ) szerint ez 
csak kis tömegű csillagokban van így.
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A bevezetésből kitűnt, hogy a csillagok belsejé
ben szóbajöhető energiatermelő folyamatokat kizá
rásos alapon szűkítettük a magfúziós folyamatokra 
és amennyiben más energiatermelő folyamat lehe
tősége felmerül, amely a szükséges energiát bizto
sítani tudná, úgy az újabb lehetőséget is komolyan 
fontolóra kell venni. A részletekbe való bocsátkozás 
nélkül itt csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy
V. A. Ambarcumjan egészen máshogy képzeli el 
a csillagok keletkezését, mint ahogyan az ma álta
lánosan elfogadott, és ha emellett később még 
újabb érvek kerülnek elő, lehet, hogy felül keli 
vizsgálnunk elképzeléseinket a csillagok energia- 
termeléséről.

3.2. A továbbiakban megvizsgáljuk azokat a 
megfigyelési eredményeket, melyekből a csillagok 
nukleáris történetére lehet következtetni. Ezek 
egyrészt hagyományos úton, kvantitatív analízis
sel nyerhetők, amellyel kapcsolatban a fő problé
ma az, hogy lehet-e általánosítani a légkörre 
nyert eredményeket a csillagok belsejének össze
tételére. Másrészt az elmúlt tíz évben olyan esz
közhöz jutott az asztrofizika a neutrínók segítsé- 
sével, hogy mintegy megröntgenezhetünk egy 
csillagot, bár egyenlőre biztató reményeink csak 
a Nappal kapcsolatban vannak, mert az a részecs
ke, mely egy csillagon könnyedén keresztülhatol, 
fittyet hány detektorainkra, s természetesen a csil
lagok neutrino fluxusa körülbelül úgy aránylik 
a Napéhoz, mint a csillagok és a Nap látható fénye.

3.2.1. A csillagok belsejében lezajló magreakciók 
nyilván mérhető mértékben befolyásolják a ké
miai összetételt, és ha konvekció útján a csillag 
anyaga összekeveredik akkor a kvantitatív spekt- 
rálanalízis segítségével a magreakciók hatását 
akár egyedi csillagokon is kimérhetnénk, ha a 
természettudományos gondolkozás korszaka nem 
lenne olyan kétségbeejtően rövid a csillagok élet
korához képest. Szerencsére különböző megfonto
lások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi megfigyelési 
anyagból nagymértékben visszakövetkeztessünk 
az Univerzum kémiai történetére, és egyes csilla
gok kémiai összetételének fejlődésére.

A kvantitatív spektroszkópia egyik lényeges 
eredménye annak bebizonyosodása, hogy hidro
génből minden elem nem keletkezhetett a csillagok 
nukleáris fejlődése eredményeként. A második po- 
pulóció igen idős, és az első populáció pár millió 
éves csillagaiban a hélium- hidrogén koncentrá
ció arány gyakorlatilag ugyanaz, „univerzális”, 
tehát a héliumnak jelen kellett lennie ezen csilla
gok keletkezésénél. Szignifikáns különbségek a 
fémgyakoriság tekintetében is csak a két fő popu
láció között vannak, továbbá van néhány külön
leges csillag. A csillagok kémiai összetételében 
mutatkozó nagyfokú homogenitás miatt lehetsé
ges az, hogy a csillagokat két paraméterrel 
spektráltípus és luminozitás, amelyek megfeleltet
hetők az elméleti számításokban szereplő effektiv 
hőmérsékletnek és felszíni gravitációs gyorsulás
nak jellemezzük, és a létrejött ábrát mint HR 
diagramot ismerjük. A csillagok mintegy 95 szá
zalékára ez a kétparaméteres klasszifikálás kielé

gítő ! Ezeknél a csillagoknál azt a következtetést 
kell levonnunk, hogy a légkör összetételét a mag
reakciók nem befolyásolták számottevően. Ráadá
sul még a különböző gázködök kémiai összetétele 
is elég jól egyezik a csillagok imént említett átlagos 
kémiai összetételével.

Vannak viszont olyan csillagok, melyek légköré
ben a különböző elemek gyakoriság aránya hatá
rozottan magreakciók hatásának tudható be.

Ilyenek például a hélium csillagok, melyek a 
forróságukkal, és a nagy hidrogén hiányukkal hív
ják fel magukra a figyelmet. Ki lehet számítani, 
hogy különböző csillag modellek légkörében a 
He/H arány mekkora a hidrogén üzemanyag elégé
sekor, és ez az érték ragyogóan egyezik a hélium 
csillagokban mérttel. 0,4 atomszám szerint s ez 
feltűnően több az univerzális He/H aránynál, ami 
^  0,1.) A 3. ábra szerint ezen csillagok energia- 
termelése CNO ciklussal történik, mivel centrális 
hőmérsékletük igen magas. Ha a CNO ciklus ele
meinek relatív gyakoriságát kiszámítjuk, a mért 
nitrogén gyakoriság érték szinte gyanúsan egyezik 
a számítottal. A hélium csillagok második popu
lációs, tehát öreg, többnyire nagy tömegű 
(M >  1,5 dfr.i) objektumok, ami azt sugallja, 
hogy ezen csillagok hidrogén készletük javát már 
elégették. Egyedül a a Őri nagy tömegű B csillag 
látszik ezt a szép képet elrontani, ugyanis ez a 
csillag a fiatal Orion asszociáció tagja, és légköré
ben a He/H arány mégis 0,47.

A karbon csillagok is tekinthetők úgy, mint a 
csillagokban lezajló magreakciók bizonyítékai. 
Ezek vörös óriás csillagok, tehát nem a főághoz 
tartoznak, azonban mindenképpen érdemes meg
említeni őket. Olyan furcsa változók is szerepel
nek közöttük, mint az R Cor Bor; ezek a hid
rogénben szegény karbon csillagok. Általános jel
lemzőjük a hélium gazdaság mellett a legalább 
négy-ötszörös szén excesszus a fémekhez viszo
nyítva, míg a Z <  40 fémek egymáshoz képest 
többnyire a „normál összetétel” arányai szerint 
szerepelnek. A legnehezebb fémek gyakorisága ki
csit nagyobb, mint a „normál összetételű” anyag
ban. A nagy szén gyakoriság az energiatermeléssel 
függhet össze (3 He C12), a nehéz fém excesszust 
pedig neutron folyamatok okozhatják. A stacio
náriusán működő CNO ciklusban a C12/C13 izotóp 
koncentráció arány körülbelül 4. A karbon csilla
gok légkörében ez az arány ~  50, ami azt jelenti, 
hogy ezen csillagok szén tartalma nem szerepelt 
a CNO ciklus katalizátoraként, a szén kialakulása 
után már hidrogén égés nem történt, mert a 3. 
ábra szerint ennek feltétlenül CNO ciklus útján 
kellett volna lezajlani az adott magas hőmérsék
leten. Azonban vannak olyan fősorozati csillagok, 
melyekben a fenti arány ~  5, bizonyítva ezen 
reakciócsatorna természetbeni előfordulását. Saj
nos a kép itt sem ilyen egyszerű, a természet itt 
is produkál néhány teoretikusokat bosszantó kivé
telt; a C12/C13 arány a Nap légkörében 100 ±  30, a 
Földön 90, márpedig egyik égitestben sem gyana
kodhatunk a 3 He —>- C12 reakcióra, mely a szén 
tizenkettes izotópjának koncentrációját megnö-
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v fluxus a Földnél

4. ábra. A Nap neutrino spektruma és a detektor rela
tív érzékenysége

vélné. A Nap és a Föld minden bizonnyal e kon
centráció arányokkal keletkeztek.

Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy az olyan 
pekuliáris csillagok, melyeknek légkörét magreak
ciók számottevően befolyásolták, inkább csak 
kuriózum számba mennek, s nyitott kérdés, hogy 
mi az oka a kémiai összetétel nagyfokú unifor- 
mításának az esetenként teljesen különböző típusú 
objektumokban. Az ehhez hasonló kérdésekre a 
big-bang teóriák sem igen nyújtanak minden 
tekintetben kielégítő válaszokat.

3.2.2. A fotonok szabad úthossza a csillagok 
belsejében néhány méter, a neutrínóké azonban 
több millió illetve milliárd kilométer, s emiatt 
évek óta komoly erőfeszítések folynak a Napból 
származó neutrínók detektálására, mert ezek há
borítatlanul hagyják el keletkezési helyüket, in
formációt hozva onnan. A feladat igen nehéz, 
mert gyenge folyamatokat kell észlelni, azonban 
az utóbbi két év meghozta a munkák első gyü
mölcsét.

A Nap neutrino fluxusa a Földnél 1011 r/cm2s, 
neutrino luminozitása pedig három százaléka az

optikainak. Az 1. és 2 . ábrán szereplő magreakciók 
során keletkező neutrínók spektruma a 4. ábrán 
látható. Ezenkívül az ábrán szerepel még a hasz
nált Cl37 és a tervbevett Li7 detektor érzékenységi 
görbéje; ebből látszik, hogy egyenlőre csak nagy 
energiájú neutrínókat tudunk észlelni. A kísérlet
tel járó nagy nehézségeket a legjobban azzal lehet 
illusztrálni, hogy a kozmikus sugárzásból eredő 
háttér kirekesztésére a detektáló berendezést egy 
1500 méter mély bányába kellett vinni, a detektor 
„érzékelő feje” pedig egy 6  m átmérőjű, 14 m 
hosszú henger volt, amelyben a számítások szerint 
mintegy 2 X 1030 darab Cl37 atom tartózkodik. 
Ebből a tartályból az évente keletkező néhány
szor tíz darab sugárzó argon atomot kellett kiha
lászni, mert a beeső neutrínók a

v +  Cl37 -v A37 +  e -  (19)
folyamatot váltják ki. A (19)-ben szereplő A37 

gerjesztett lesz, s ennek sugárzását egy számláló 
van hivatva észlelni. Az egész tartályt folytono
san mosták át nem radioaktív argonnal.

A mérés kvantitatív kiértékeléséhez definiálták 
a „Nap neutrino egységet” (SNU =  solar neutrino 
unit):

1 SNU = IO“36
befogás

-  ,  ( 20 )sec target atom
s lévén, hogy a fenti tartályban 2 X 1030 Cl37 

atom van, 1 SNU 5 X 1 0 5 másodpercenként egy 
(19)-cel leírt esemény. (Hat naponként egy beütés !)

Ha a Nap CNO ciklussal termeli a meleget, a 
várható mérési eredmény a Homestake bányá
ban 35 SNU, ha a pp ciklus üzemel, 3 —6 SNÜ-t 
várhatunk (a bizonytalanság a reakció hőmérsék
let eloszlásra való erős érzékenysége miatt van), 
pép esetén csak 0,3 SNU a várható érték. Ha ez 
utóbbinál kisebb érték adódik a mérésekből, akkor 
baj van vagy a gyenge kölcsönhatásra, vagy a 
Nap energiatermelésére vonatkozó ismereteinkkel.

Az első mérési eredmények 1968-ban 3 SNU 
felső korlátra vezettek, amiből az következik, 
hogy a CNO ciklus szerepe a Napban tíz százalék
nál kisebb. A mérések további finomítása Marx 
György professzor személyes információja szerint 
2,4 ± 1 , 4  SNU-ra vezetett.

így tehát felmerült az első direkt empirikus 
bizonyíték amellett, hogy a csillagok tényleg 
magreakciókkal termelik energiájukat.

A LÉGKÖRI VÍZGŐZ KONDENZÁCIÓJA

A felhőfizika különböző területeinek rövid átte
kintése után [1 ] ebben a tanulmányban a légköri 
vízgőz kondenzációjával kapcsolatos kutatásokat 
foglaljuk össze. A témaválasztást, a kérdés fontos
ságán kívül [1 ], a magyar felhőfizikai vizsgálatok 
célkitűzése indokolja. Egyik alapvető célunk 
ugyanis a kondenzáció termodinamikai és kineti
kai elméletének kidolgozása, illetve az aktív kon
denzációs magvak fizikai és kémiai természetének

Mészáros Ernő 
Aerológiai Főobszervatórium, Budapest

megállapítása. Ennek megfelelően tanulmányun
kat is e három probléma köré csoportosítottuk.

A légköri vízgőz kondenzációjának 
termodinamikája
A vízgőz-kondenzáció termodinamikájával fog
lalkozó kutatások alapvető feladata a vízgőzt, 
illetve egyetlen cseppecskét tartalmazó rendszerek

207



belső egyensúlyi feltételeinek megismerése. A reá
lis körülmények megközelítése céljából a számítá
sokat különböző típusú magvakon keletkezett 
cseppekre kell elvégeznünk, mivel a légköri kon
denzáció mindig aeroszol-részecskéken, ún. kon
denzációs magvakon megy végbe. Ennek ellenére 
célszerű, ha a kondenzáció termodinamikai prob
lémáit először részecskéktől és ionoktól mentes 
nedves levegőben vizsgáljuk meg, azaz ha először 
az ún. homogén kondenzációval foglalkozunk (ennek 
korszerű és részletes termodinamikai tárgyalását 
lásd [2 ]-ben).

Vízgőzt tartalmazó térben a gőzmolekulák ren
dezetlen mozgást végeznek. E mozgás eredménye
ként a rendszerben véletlenszerűen vízmolekula- 
csoportok keletkeznek, illetve oszlanak széjjel. 
Minél nagyobb a túltelítettség, annál nagyobb 
ezen csoportok összeállásának valószínűsége. Ha 
egy molekula-csoportot, illetve cseppecskét meg
felelően nagyszámú molekula alkot (kritikus méret), 
akkor az gőzkörnyezetével labilis egyensúlyba 
kerül. A folyamatot termodinamikailag úgy szem
léltethetjük, ha kiszámítjuk az adott túltelítettsé
gen, adott nagyságú cseppecske keletkezéséhez 
szükséges AF szabadenergiát. A számításokhoz 
a cseppet és vízgőzt tartalmazó rendszer szabad
energiájából kivonjuk a csak vízgőzt tartalmazó 
rendszer szabadenergiáját. Az 1. ábra egy ilyen 
jellegű i számítás sematikus eredményeit tartal
mazza. 1 átható, hogy kis cseppsugaraknál (R<iR*) 
a növekedés a rendszer szabadenergiájának növe
lésével jár. A kritikus méret (R*) elérése után 
azonban a folyamat önként végbemegy, mivel 
cseppiKh ckedés esetén a rendszer szabadenergiája 
csökken. A kritikus sugarú csepp környezetével 
labilis egyensúlyban van, mivel i2*-nál ZlE-nek 
maximuma van. A R* méretű cseppet kondenzá
ciós csírának, míg a létrehozásához szükséges 
energiát csíraképződési szabadenergiának nevez
zük. Homogén kondenzáció esetén ez utóbbi érték 
Gibbs szerint a következő [2 ]:

AF* =  — n(R*)2 oLV , (1)
3

ahol arv a folyadék és gőzfázis közötti felületi 
feszültség. ̂ A formulából látható, hogy a felvett

1. ábra. Vízcseppek képződéséhez szükséges szabad- 
energia (AF) változása a cseppsugár (R) függvényében

2. ábra. Tiszta vízcseppek (kihúzott görbe) és különböző 
tömegű ammónium-sznlfát magvakon keletkezett oldat- 
cseppek (szaggatott görbék) sugara és a túltelítettség 
összefüggése. A magvak m tömege grammokban van 

kifejezve.

szabadenergia a csepp felületének kialakítására 
fordítódik.

Az egyes túltelítettségekhez (PvlP°°) tartozó 
kritikus méretet a Thomson-formula alapján szá
míthatjuk ki [2 ]:

I n - ^  =  , (2 )
p oo nLJcTR*

ahol p v a tényleges, míg p =o a sík vízfelszínre vonat
koztatott egyensúlyi gőznyomás, nL a térfogat
egységnyi folyadékfázisban levő vízmolekulák szá
ma, k a Boltzmann-féle állandó, míg T  az abszolút 
hőmérséklet. A 2. ábra kihúzott görbéje a (2 )-es 
formulával számított eredményeket mutatja be. 
A számítások T  =  273 °K és ar v =  75,6 erg/cm2 
esetére vonatkoznak. Az ábrából látható, hogy a 
túltelítettség növekedésével a kritikus sugár gyor
san csökken.

A fentiek ismeretében a kondenzációs magvak 
szerepét könnyen megérthetjük. Tartalmazzon a 
termodinamikai rendszer egy vízben oldhatatlan 
R 0 sugarú gömbalakú magot, amelynek anyaga 
vízzel teljesen nedvesíthető. Ha a kondenzációs 
mag sugara az adott túltelítettséghez tartozó kri
tikus cseppmérettel egyenlő, akkor a csíraképződés 
energiaszükséglet nélkül végbemegy (AF* = 0). 
Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a mag úgy 
viselkedik, mint egy ugyanolyan méretű tiszta 
vízcsepp (ebből következően a (2 )-es formula 
ilyen típusú magvakhoz tartozó kritikus túltelí
tettség kiszámítására is alkalmas). Egyes szerzők 
szerint ennek oka a mag felületén végbemenő 
vízgőz-adszorpcióban keresendő. A jelenséget azon
ban tisztán termodinamikai megfontolásokkal is 
megmagyarázhatjuk. Ha egy részecske vízzel tel
jesen nedvesíthető, akkor nincs felületi szabad
energia-változás, ha a szilárd (S) és gőz-fázis (V) 
közötti felületet szilárd-folyadék (SL) és folyadék
gőz (L V ) felülettel helyettesítjük, mivel ez eset
ben asv =  aLV -f- aSL. A továbbiakban tételezzük 
fel, hogy R 0 <  R*. Ez esetben AF >  0. Értéke 
azonban jóval kisebb, mint homogén kondenzáció 
esetén (lásd pl. [3]). Végül, ha R 0 > i?* , akkor a 
magon a kondenzáció spontán (energiaszükséglet 
nélkül) végbemegy.

A légkörben végzett mérések kimutatták, hogy 
az aeroszol-részecskék jelentős része vízben oldó-
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dik, illetve oldódó és oldhatatlan anyagokból álló 
ún. vegyes magvakat alkot. A kondenzáció elsősor
ban ilyen típusú magvakon megy végbe (lásd ké
sőbb), ezért a hazai termodinamikai kutatások 
alapvető célja az oldódó és vegyes magvakon vég
bemenő kondenzáció elméletének kidolgozása volt 
[S],

Ha a vízgőz oldódó vagy vegyes magvakon 
kondenzálódik, akkor a helyzet bonyolultabb, 
mint a fentebb tárgyalt esetekben. Tekintsünk 
egy vízgőzt tartalmazó rendszert, amelyben m 
tömegű, r0 sugarú oldódó részecske található. Ez 
a részecske már a telítettség elérése előtt oldat- 
cseppet alkot. A fázisváltás az illető anyag sík 
telített oldatához tartozó egyensúlyi gőznyomásnál 
következik be. Legyen a rendszer gőznyomása 
ez utóbbi érték és a sík tiszta vízre vonatkoztatott 
egyensúlyi gőznyomás között. A fentiekkel analóg 
módon számítsuk ki a szabadenergia-változást, 
ha az r0 sugarú szilárd oldódó részecskét és víz
gőzt tartalmazó rendszerben r sugarú oldat-csepp 
keletkezik. A kapott eredményeket sematikusan 
a 3. ábra I-es görbéje mutatja. Látható, hogy

3. ábra. r0 sugarú vízben oldódó magon keletkezett 
oldatcseppek képződési szabadenergiája különböző gőz

nyomásokon (részletesebben lásd a szövegben)

ezen a gőznyomáson az oldódó részecske spontán 
módon az rA sugarat veszi fel. Az ilyen sugarú 
csepp környezetével stabilis egyensúlyban van 
(zlÜ-nek minimuma van). Ez azt jelenti, hogy telí
tetlen levegőben kondenzációs csírák oldódó ré
szecskéken sem keletkezhetnek. Ezzel szemben, ha 
a túltelítettség bármely tetszőlegesen kicsiny érték, 
akkor az ábrán levő Il-es görbéhez jutunk. Ezen 
a túltelítettségen a részecske egy stabilis (rB) és 
egy labilis (rc) egyensúlyi sugarat vehet fel. Ez 
utóbbi esetben AF  értékének maximuma van. 
Felhőfizikai szempontból a labilis egyensúlyi álla
pot elérése a lényeges, mivel r rc esetén a csepp 
elméletileg végtelen sugarú cseppé növekedhet 
(a gyakorlatban a vízgőz-elhasználódás miatt a 
cseppsugár csak meghatározott véges értéket vehet 
fel). A csíraképződési szabadenergiát ezért ese
tünkben a AFC—AFb különbség alkotja.

A túltelítettség további növelésekor rB és rc

közeledik egymáshoz, míg eljutunk egy olyan túl
telítettséghez (kritikus túltelítettség), amikor rB =  
= rc =  r*. Ezen a túltelítettségen AF  maximuma 
és minimuma egybeesik, azaz a görbének inflexiós 
pontja van (3. ábra, III-as görbe). Ez azt jelenti, 
hogy AF* — 0. A túltelítettség további növelése
kor a kondenzáció spontán végbemegy.

Ha a túltelítettség és a csepp sugarának össze
függését oldódó (vagy vegyes) magvak esetére 
határozzuk meg, akkor a következő egyenlethez 
jutunk [3]:

P v 2 &LV

nL kTr "b 9w ln xw > (3)

ahol gw a víz racionális ozmotikus koefficiense’ 
míg xw a vízmolekulák koncentrációja az oldatban. 
Mivel xw <  1, adott sugarú oldat-csepphez tar
tozó egyensúlyi gőznyomás mindig kisebb, mint 
a tiszta vízcseppekhez tartozó érték. Ha xw =  1 , 
akkor (3)-ból természetesen a (2 )-es formulához 
jutunk. A 2 . ábra szaggatott görbéit különböző 
tömegű ammonium-szulfát részecskékre a (3) 
egyenlet alapján számítottuk (T =  273 °K). A 
aLv és gw értékeit, adott xw esetén (ez utóbbi 
m és r függvénye), megfelelő fizikai-kémiai táb
lázatok alapján határoztuk meg [3]. A 2 . ábra 
szaggatott és 3. ábra görbéinek összehasonlítása 
céljából tételezzük fel, hogy PvlP°° =  1,006 (2. 
ábra). Az m — 10~ 17 g tömegű ammónium-szul- 
fátot tartalmazó oldatcseppek sugara ez esetben 
két egyensúlyi értéket vehet fel. Az rB a stabilis, 
míg rc a labilis egyensúlyban levő csepp sugarát 
jelenti. Ugyanakkor a tekintetett túltelítettség 
és m =  10~16 g esetén rB — rc — r*. Ezt az 
m-et ezért kritikus tömegnek nevezzük. Az oldódó 
és oldhatatlan magvak aktivitása közötti különb
séget szintén a 2 . ábra alapján ítélhetjük meg. 
Mint látható adott túltelítettségen az oldatcsep
pek kritikus sugara kisebb, mint az oldhatatlan 
magvaké, illetve adott sugár esetén az oldat- 
cseppekhez kisebb kritikus túltelítettség tartozik. 
Az oldódó részecskék tehát sokkal aktívabb kon
denzációs centrumokat szolgáltatnak, mint az 
oldhatatlan magvak.

Végezetül megjegyezzük, hogy adott mag kon
denzációs aktivitása a mag felületi tulajdonságai
tól is függ. A probléma tárgyalása azonban meg
haladja e tanulmány kereteit. I tt  csupán a [3, 4, 5] 
hivatkozásokban megadott tanulmányokra hív
juk fel a figyelmet.

A kondenzáció kinetikai problémái

A csíraképződés időbeli lefolyását termodinamikai 
számításokkal nem állapíthatjuk meg. Ezzel a 
problémával már a kinetikai kutatások foglalkoz
nak, melyek a statisztikus fizika keretébe tartoz
nak. Homogén kondenzáció esetén a kinetikai ku
tatások alapvető célja a vízgőzt tartalmazó rend
szer térfogategységében időegység alatt keletkező 
kritikus méretű cseppecskék számának meghatá
rozása, Ezt a számot a csíraképződési sebességnek
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nevezzük. Értéke (J) elvileg a következő formu
lával jellemezhető [6 ]:

./ =  K exp AF* 
~kT J’

(4)

ahol K  a hőmérséklettől, a légnyomástól és a 
túltelítettségtől függő együttható. Ha T = 273 °K 
és a (4)-es egyenletbe J = 1 cm 3 sec 2-t helyet
tesítünk (ez egy általánosan, de önkényesen kielé
gítőnek tartott csíraképződési sebesség), akkor az 
(l)-es és a (2 )-es formulák felhasználásával p v/poo 
re 4,4 (440%) adódik. Ez az érték, melyet labo
ratóriumi vizsgálatok is megerősítettek [6 ], vilá
gosan mutatja, hogy a légkörben homogén kon
denzáció nem fordulhat elő (a légkörben általában 
PvlP°° <  l f i l ) .

Kondenzációs magvakat is tartalmazó rendsze
rekben a kinetikai kutatások arra a kérdésre 
keresnek választ, hogy adott túltelítettségű víz
gőzt tartalmazó rendszer egységnyi térfogatában 
a nem aktivizálódott magvakból időegység alatt 
hány kondenzációs csíra keletkezik. A vízmoleku
lák rendezetlen mozgásából következő statisztikus 
ingadozások (ún. heterofázisos fluktuáció [7]) 
miatt ugyanis adott cseppecske sugara az egyen
súlyi érték körül ingadozik, fgv optimális esetben 
az is előfordulhat, hogy egy rB sugarú oldat
cseppecske (lásd 2. és 3. ábra) fluktuációval rc 
sugarú cseppecskévé növekszik. Ehhez természe
tesen meghatározott AF* energiára van szükség. 
Vízben oldódó és vegyes magvak esetén a (4)-es 
formulában levő K  együttható értéke a követ
kező [8 ]:

4 AF*
nkT(rc — rBfK  — N Bß-

ahol N b az rc sugarú cseppek koncentrációja, 
míg ß az egységnyi folyadékfelül3ten időegység 
alatt kondenzálódott gőzmolekulák száma. Ez 
utóbbi érték a kinetikus gáz-elmélet alapján ha
tározható meg, míg rB, rc és AF* értékeit, adott 
vízben oldódó anyagmennyiség, túltelítettség és 
hőmérséklet esetén, termodinamikus úton számít
hatjuk ki [3]. Eelhasználva a fent megadott K  
értéket, valamint ammónium-szulfát részecské
ket, Pvlp--o= 1 ,0 0 6 - t ,  T  =  273 ° K - t  és N B =  
=  103 cm~3-t feltételezve a (4)-es egyenlettel vég
zett számítások azt eredményezték [8 ], hogy a 
kondenzációs folyamatokban azok a részecskék 
aktivizálódhatnak, amelyek tömege egyenlő a 
kritikus tömeg (esetünkben ez 10  ie g )  9 9 .8 % - v al, 
vagy ennél nagyobb érték. A termodinamikai 
számításokkal ellentétben tehát azok a részecskék 
is részt vehetnek a kondenzációban, amelyek vala
mivel kisebbek, mint a kritikus méret (nem 
szükséges tehát szigorúan a AF* =  0  feltétel). 
Az ingadozási jelenségek így valamelyest módosít
hatják az aktív kondenzációs magvak számát és 
ezen keresztül a felhők stabilitását. Valószínű 
azonban, hogy ennek csak bizonyos határesetek
ben lehet a csapadékképződés szempontjából jelen
tősége.

Az aktív kondenzációs magvak tulajdonságai

Megfelelően magas túltelítettségen bármely lég
köri aeroszol-részecske lehet kondenzációs mag. 
A légkörben előforduló alacsony túltelítettségeken 
azonban csupán a részecskék egy kicsiny hányada 
(kontinensek felett: I/IO-I/IÖO) aktivizálódik. 
Alapvető probléma e kicsiny hányad az ún. aktív 
kondenzációs magvak fizikai és kémiai természe
tének megállapítása.

Az aktív kondenzációs magvak koncentráció
ját és túltelítettségi spektrumát diffúziós kamrák 
segítségével határozhatjuk meg. A különböző ere
detű légtömegekben [1 ], illetve különböző földrajzi 
környezetben végzett mérések egyértelműen ki
mutatták, hogy a kis túltelítettségeken aktív kon
denzációs magvak többsége szárazföldi eredetű. 
Ezen kontinentális eredetű magvak fizikai és 
kémiai természetének megállapítása céljából Two- 
mey [9, 1 0 ] a következő kísérleteket végezte. Ala
csony túltelítettségeken (0,3 0,4%) diffúziós 
kamrával meghatározta az aktív kondenzációs 
magvak koncentrációját. A levegőt ezután ún. 
diffúziós csatornán szívta át, majd a koncentrá
ciót újra megmérte. A csatornában a diffúzió miatt 
fellépő koncentráció-csökkenésből levezethető a 
részecskék átlagos diffúziós együtthatója, amely a 
nagyságot egyértelműen meghatározza. Eredmé
nyei szerint [9] a magvak átlagos sugara 0,03 — 
0,04 ii. További kísérletei során Twomey az aktív 
kondenzációs magvak magas hőmérsékleteken 
( 1 0 0  1 0 0 0  °C) végbemenő illékonvságát tanul
mányozta [10]. Természetes levegőben melegítés 
előtt és után meghatározta a felhőmagvak kon
centrációját. A kapott eredményeket mesterséges 
aeroszol-részecskékkel végzett kísérletek eredmé
nyeivel hasonlította össze. Arra a következtetésre 
jutott, hogy az aktív kondenzációs magvak am
mónium-szulfát (esetleg ammónium-klorid) ré
szecskék.

A kondenzációs magvak természetének megálla
pítására irányuló magyar kutatások a problémát 
más oldalról közelítették meg. Feltevésünk az volt, 
hogy a légkörben ténylegesen hatékony magvak 
koncentrációját legbiztosabban (és legegyszerűb
ben) a felhőcseppek koncentrációjának mérésével 
határozhatjuk meg. Felhőcsepp-méréseket termé
szetesen már a világ számos részén végeztek. A 
hazai megfigyelések ezektől abban különböztek, 
hogy a mintavételeket kis nyári gomolvfelhőkben 
közvetlenül a felhőalap felett, a felhő keletkezés», 
után néhány perccel végeztük. Erre azért vol3 
szükség, hogy a cseppek egyesülésének hatásé 3 
kiküszöbölhessük. A méréseket repülőgépre sze
relt felhőcsepp-mintavevő segítségével hajtottu ; 
végre (4. ábra). A fényképezőgéphez hasonlíthat) 
mintavevőben meghatározott ideig egy abla í 
mozdul el a tiszta zselatinnal borított 2 mm széle 3 

plexi-lemez előtt [11]. Az expozíciós idő alatt i 
felhős levegő körüláramolja a lemezt és a cse] - 
pecskék tehetetlenségük miatt a lemezbe ütközne! . 
Az általuk hagyott nyomokat, melyek nagysága 
a cseppek méretével arányos, fáziskontraszt mi' .-
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4. ábra. Repülőgépből kihelyezett felhőesepp-mintavevő 
(foto: Simon A.)

roszkóppal tanulmányozhatjuk (5. ábra). Csepp- 
méréseinkkel egyidejűleg a felhők alatt a 0,1 Rí
ttál nagyobb sugarú részecskék koncentrációját 
is meghatároztuk. Ebből a célból a légköri részecs
kéket speciális kis pórusú membrán-szűrőkön és 
olajjal bekent plexi-lemezeken fogtuk fel. A két 
koncentrációt összehasonlítva kiderült [1 2 ], hogy

5. ábra. Természetes felhőcseppek nyomai tiszta zselatin
ban. A felvétel fáziskontraszt technikával készült (teljes 

nagyítás 170-szeres)

az ilyen nagyságú magvak száma csak kb. 20%-a 
felhőcseppek számának. Ez más szavakkal azt 
jelenti, hogy az aktív kondenzációs magvakat első
sorban a 0,1 /t-nál kisebb sugarú részecskék szol
gáltatják.

A fenti mérésekkel egyidejűleg a légköri részecs
kék kémiai természetét is tanulmányoztuk. Eze
ket a vizsgálatokat nem repülőgépen, hanem a 
talajközeli levegőben végeztük (Aerológiai Fő
obszervatórium, Kékestetői Meteorológiai Obszer
vatórium), mivel kémiai célokra nagy mennyiségű 
levegőből kell mintát vennünk. Célunk az volt, 
hogy Junge 0,1 fi-nál nagyobb részecskékre vonat
kozó kutatásait [13] a kisebb magvakra is kiter
jesszük. Junge mérései során olyan mintavevőt 
alkalmazott, amely a légköri részecskéket két 
nagyságtartományban fogta fel (r j> 1,0 fi, illetve 
0,1 <[ r <1 1,0 fi). Ilyen többfokozatos mintavevő 
működési elve a következő. Ha a levegőt adott 
térfogati sebességgel egyre kisebb réseken szívjuk 
keresztül, akkor a rések mögé helyezett lemezeken 
egyre kisebb részecskék foghatók fel, mivel a lég
áramlás lineáris sebessége növekszik. Növekvő 
lineáris sebesség esetén ugyanis egyre kisebb tehe
tetlenségű (nagyságú) részecskék ütköznek a le
mezekbe. Mintavétel után a különböző nagyság- 
tartományokra vonatkozó mintákat desztillált 
vízzel moshatjuk át és a kapott oldatot mikrokémiai 
módszerekkel analizálhatjuk. Junge ilyen jellegű 
mérései kimutatták, hogy a vízben oldódó részecs
kék elsősorban kontinentális eredetű ammonium 
szulfátból állnak.

Junge technikáját úgy finomítottuk, hogy a 
tehetetlenségi elven működő többfokozatos minta
vevő után a légáramlásba, a 0,1 /t-nál kisebb ré
szecskék felfogására, kémiailag tiszta szűrőket 
helyeztünk [14, 15]. Az I. táblázat egy ilyen mérés

it  Táblázat

n a g y ság  [> ] so4 N H + xoy C C l - C C a + +  2

r ;> 1,0 0,6 0,2 0,3 0,3
|

0,2  1,6
0.1 <  r <  1,0 2,2 1,6 0,5 0,4 0,2 4,9
r <  0,1 3,0 1,8 0,3 0,2 0,4 1 5,7

1

V ’ 5,8 3,6 1,1 0,9 0,8 j  12,2

Különböző ionok koncentrációjának (/tg/m3) nagyság 
szerinti eloszlása a nyári évszakban az Aerológiai Fő- 
obszervatóriuniban (r: a részecskék sugara).

sorozat eredményeit mutatja. Láthatjuk, hogy a 
részecskék sugarának csökkenésével a tűzben ol
dódó anyagok mennyisége növekszik és az am
monium- és szulfát-ionok egyre inkább túlsúlyba 
kerülnek. így & 0,1 /t-nál kisebb sugár-tartomány
ban a vízben oldódó (vagy vegyes) részecskék 
elsősorban e két utóbbi ionból épülnek fel.

Repülőgépes méréseinket is figyelembe véve 
tehát azt mondhatjuk, hogy az aktív konden
zációs magvak többsége 0,1 /t-nál kisebb sugárral 
rendelkezik. Ilyen méretű aktív magvak (lásd: 
termodinamikai számítások) csak vízben oldódó
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(vagy vegyes) részecskék lehetnek. Kémiai méré
seink szerint ezek a kicsiny oldódó részecskék 
elsősorban ammóniumból és szulfátból (nagyrész
ben valószínűleg ammónium-szulfátból) állnak. 
Ez a konklúzió tökéletes egyezésben van Twomey 
más úton nyert eredményeivel [9, 10].

Kutatásainkat a jövőben két irányban kívánjuk 
folytatni. Egyik célunk az ammónium-szulfát 
részecskék keletkezési mechanizmusának felderí
tése. Nyilvánvalónak látszik, hogy ezek a részecs
kék a légkörben levő nyom gázokból keletkeznek 
(kén-dioxid, kén-hidrogén, ammónia, vízgőz). Meg
lehetősen vitatott azonban, hogy a különböző 
feltételezett folyamatok közül (fotokémiai reak
ciók, a kéngázok vízcseppekben ammónia jelen
létében végbemenő katalitikus oxidációja, adszorp
ció az oldhatatlan részecskék felületén stb.) melyik 
szolgáltatja az ammónium-szulfát részecskék több
ségét. A másik feladatunkat a 0,1 /t-nál kisebb 
részecskék fizikai és kémiai természetének rész
letesebb vizsgálata jelenti. Ezt a feladatot első
sorban elektronmikroszkóp segítségével kívánjuk 
megoldani.
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

KfSÉRLETSO RÓZÁT AZ ELEKTROMOS Csekő Árpád

ÉS MÁGNESES MENNYISÉGEK MEGISMERTETÉSÉHEZ III. ELTE Kísérleti Fizikai Tanszék

19. Az elektromágneses indukció. (0, B) A Maxwell-egyenle- 
tek rendszere

A mágneses térben levő áram járta keret másik igen 
fontos gyakorlati alkalmazása a 42a ábrán közölt egyen
áramú motor. A drótkereten és a mágneses teret gerjesztő 
tekercseken áthaladó

U • I  ■ t
elektromos energiából jó hatásfokkal kapunk mechanikai 
energiát. Ennek fordítottjává, vagyis az elektromos ener
gia-ellátás alapjává lett Faraday következő gondolat
menete: ha a mágneses tér elmozdítja az áramjárta 
vezetőt, akkor a mágneses térben külső munkavégzőrend
szer által elmozdított vezetőben elektromos töltéseltoló
dásnak kell bekövetkeznie, más szóval elektromos feszült
ségnek kell indukálódnia. 42

42. ábra. Egyenáramú motor és dinamó modellje

A 42a ábra kísérlete szerint ha a drótkeretben a jel
zett irányban elektromos áramot hozunk létre, akkor a 
keret az óramutató járásával megegyező irányú elmozdu
lást mutat: elektromos energiának mechanikai energiává 
való alakulása következik be. (Ezt tekinthetjük a forgóte
kercses árammérő műszer, valamint az egyenáramú motor 
modelljének.) Ha viszont az áramkörben csupán még 
áramjelzőt tartalmazó drótkeretet a 426 ábra szerint az 
óramutató járásának az irányában mi fordítjuk el, akkor 
abban az előző kísérletbeli áramiránnyal ellenkező irányú 
elektromos áramot észlelünk. Ebben az esetben tehát 
mechanikai energiának elektromos energiává valóátalaku
lása történt. (Ez az elektromos dinamó modellje.)

Az energia megmaradásának elvét látjuk érvényesülni 
abban, hogy a 426 kísérlettel indukált áram iránya éppen 
ellentétes az áram mágneses hatása 42a kísérletében sze
replő áram irányával. Az indukált áram irányszabályát 
Lenz fogalmazása szerint célszerű megjegyezni: mindig 
olyan irányú indukált áram keletkezik, amelyik a létesítő 
okot megszüntetni törekszik.

A mágneses momentummal kapcsolatban a 43. ábra 
szerint a következőképpen értelmeztük az áramjárta 
drótkeret mágneses térben való elmozdulását. Ha a drót
keret felső szakaszában a pozitív elektromos töltés hátra
felé áramlik, akkor a Lorentz-erő a töltéseket felfelé moz
gatja és azok a drótkeretet az óramutató járásával ellen
tétes irányú elfordulásra bírják. Ha viszont valamely 
külső munkavégzőrendszer a pozitív töltéseket a drót-
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43. ábra. Homogén mágneses térben drót keret forgatásakor 
indukálódó feszültség

barettel együtt az óramutatóval egyező irányú forgatás 
i'óvén a felső drótszakaszban lefelé mozgatja (lásd 436 
ábrát), akkor azok a Lorentz-erő hatására a rajz síkjára 
merőlegesen hátrafelé tolódnak el, vagyis ily módon kö
vetkezik be az előbbivel egyező, tehát a felső drótban 
hátrafelé irányuló indukált áram. Ennek az áramot létre
hozó indukált feszültségnek a nagysága elsősorban a mág
neses tér erősségétől függ, amelyet éppen ezen jelenség 
miatt nevezzük — majdnem egységesen [13 — 248] — a 
mágneses tér elektromágneses indukciót létrehozó vekto
rának, röviden indukció-vektornak. Jele B, MKSA egy
sége Vs/m2, amelynek a régi idő óta szokásos CGS-egy- 
séggel való összefüggése:

Vs
1 —= =  104 gauss . m2

Nyilvánvaló, hogy a mágneses térnek ez a valóságos 
információt szolgáltató B-vektora ugyanaz a vektor, 
amelyet a valóságos mágneses erőhatások leírására mág
neses térerősség elnevezéssel eddig is használtunk. A mág
neses tér kísérleti leírására rendelt vektor azonos kell hogy 
legyen mind a sztatikus egyensúlyok (transzlációs és for
gó), mind pedig a dinamikus változások (indukció), és 
energia átalakulások rögzítésére.

A drótkeretre vonatkozó megfogalmazásban szereplő 
töltésmozgásra meg kell ismételni a 16. szakaszban mon
dottakat. A drótkeret pozitív töltésekből álló fémion
rácsában csak negatív elektronok mozoghatnak. A fogal
mazásban szereplő pozitív töltésmozgást helyettesítőnek 
kell tekinteni: ellenkező előjelű töltés, ellenkező irányú 
mozgásának.

Az indukált feszültség nagyságát a külső munkavégző
rendszer ellen, a drótkeret felső és alsó szakaszában levő 
Qz—Qz töltésnek v  =  r co sin a sebességű elmozgatása- 
kor a

Q2‘v X B
Lorentz-e rő ellenében végzett munkájából számíthatjuk 
ki, ha feltételezzük, hogy ez a W mechanikai munka 
teljes egészében elektromos energiává alakul:

44. ábra. Homogén térben forgatott keretben keletkező 
lüktető egyenáram

A homogén mágneses térben egyenletesen forgatott 
drótkeretben indukálódó szinuszos váltóáramot a 44. 
ábrán látható kommutáló berendezéssel mérhetjük meg 
egyenáramú ampérmérővel. Ennek a lüktető szinuszos 
egyenáramnak számtani középértékével lesz arányos a 
műszer kitérése. Az előző kísérletekben megmértük mág
nespatkó sarui között levő 60 gauss térerősséget. Ezt a 
vasreszelókes erővonalképek homogénnek mutatták. Az

14. fénykép. Mágneses térben forgatható drótkeret kom
mutáló berendezéssel

ábra szerinti r — 2 cm, /, =  2,5 cm méretű drótkeretet ha 
másodpercenként kétszer forgatunk benne körül, akkor az 
Univeka az 1000 Q belső ellenállású 50 /< A-es fokozaton 
12 /i A áramot jelez. A galvanométer belső ellenállása 
mellett a drótkeret és a vezetókdrótok ellenállása elha
nyagolható:

1000 £2

W =  Q2 • 2 12 r tu sin tu t ■ B .

Ebből az egységnyi töltésre eső specifikus elektromos 
energia növekedés, vagyis a keletkező indukált feszült
ség:

WU -  fr— = 2  l2 ra> sin tuí- B .V2

V  1 0 - j F ä=  10-3 A_2.10-0,02-0,025m2 2~1s - 10,637-60-
A  m 2

I  =  12 pA

Ennek a kísérleti igazolásnak didaktikailag akkor van 
jogosultsága, ha a szinusz-függvény számtani közepének 
matematikai levezetésére megvan a lehetőség.
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mozgó drótkereten 0,5 A átbocsátáskor 0,1 newton erő
hatást mérünk, tehát

i t t  m i m
45. ábra. Indulálás a földi mágneses tér fluxusában

Könnyű belátni, hogy az előbbiekben használt drót
keret helyett az elektromos feszültség indukálására más 
módok is vannak. Például a mágneses fluxusvátozást jól 
tudjuk számolni a földi mágneses térben levő, 45. ábra 
szerint változtatható felületű vezetőkeretben. A földi mág
neses tér 0,35 gauss függőleges összetevője által létesített 
homogén fluxussűrűségben 1 = 1  m-es érintkező vezető 
v =  1 m/s egyenletes mozgatásakor a 400 ÍJ belső ellen
állású galvanométer 0,9 • Í0~ 7 A indukált áramot jelez.

F_ _  0,1 N  
I 2 l2 10-0,5 A 0,lm

0,2

A vasreszelékes erővonalképek alapján csekélynek 
mondhatjuk és ezért elhanyagolhatjuk a 3 x 3  cm2 saru 
felületen kívüli mágneses fluxust. Az előbbiek szerint 
megmért B =  0,2 Vs/m2-es mágneses térben a 46. ábra 
szerint a 112 menetes, 20 ß-os drótköteg felső egyenes 
szakaszának egyenletes v sebességű lefelé mozgatását 
3,5 mm menetemelkedésű csavarral, másodpercenkinti 
két körülfordulással állítjuk elő. A 2000 Q belső ellen
állású ampermérőn — amikor sikerül az egyenletes forga
tás — 2 fi A áramerősség olvasható le [2—77]

0,0035 m 
0,5« 0,007 m/s .

j  U 1. v. B. lm -lm /s-0,35-10-4 Fs/m2 
=  R  = R  =  400 V/A~

= 0,88- ÍO—M
Az elektromágneses indukció mérési igazolásának ez a 
módja azt kívánja meg, hogy a földi mágneses térről az 
előző bekezdésekben szereplő ismertetések szerepeljenek.

46. ábra. Mágneses térben egyenletesen összelapuló drót- 
kötegben indukálódó eletromos feszültség mérése

A hézagtalan kísérleti felépítésnek egy harmadik mód
ját tartalmazza a 46. ábra szerint végrehajtható mérés. 
Először a 27., illetőleg 32. ábra szerint megmérjük a szét
szedhető trafó elemeiből épített elektromágnes 0,6  cm-es 
résében uralkodó mágneses térerősséget. A 10 menetes

15. fénykép. Mágneses térben egyenletesen eltolódó drót- 
kötegben indukálódó feszültség mérése

1 1 vB
R

112 • 0,03 m • 0,007 in Is ■ 0,2 Vsf m2 „ „„ . .
----------(2000 f w m -------- 2 ,3 3 -1 0 -4 .

Sok esetben jobban tudjuk használni az indukált fe
szültség számítására az ún. Faraday-képletet. Ehhez 
annak a szemléletes képnek a felhasználásával jutunk, 
amelyikben a mágneses teret megállapodás szerint annyi 
erővonalból állónak vesszük, amennyi a kérdéses helyhez 
tartozó B-értéknek megfelelő négyzetméterenkinti Vs-ok 
száma. Ezekkel a megállapodás szerinti erővonalakkal, 
más néven indukcióvonalakkal úgy kell gondolkodnunk, 
mint a többi elektromos mennyiséggel. A mágneses fluxust 
szemléltető erővonalrendszert úgy kell elképzelnünk, mint 
a milliméter-papírt, vagyis nem csupán a „kihúzottan” 
elképzelt erővonalakat, hanem azok közeit kitöltő és csak 
tört erővonalegységekkel kifejezhető „kihúzatlan vonala
kat” is hozzá kell képzelnünk. Ilyen elgondolásban szem
léletessé válik a B-vektor mágneses fluxussűrűség elneve
zése.

Következőképpen alakítható előbbiekben használt kép
letünk a Faraday-alakra,:

U =  — Iv  B =  ■■ l*  B At
1 2 s B

2 1 ~At ’

Az elektromágneses idukciónak ez a Fáraday-képlete 
egyszerűen azt fejezi ki, hogy egy zárt vezetőkörön átha
ladó, Vs-okban kifejezett mágneses fluxus másodpercen
kinti változása voltokban adja a keletkező elektromos fe
szültséget [19 — 20]. A negatív előjel azt jelenti, hogy a 
dróthurokban például növekvő mágneses fluxusra in
dukálódó áram éppen ellentétes irányú azzal, ami olyan 
mágneses fluxust tudna létrehozni, ha a dróthurkon külső 
telepből azt átvezetjük .

Nyilvánvaló az, hogy az elektromágneses indukcióra 
eddig megismert jelenségek általánosíthatók. Az általáno
sítás egyik iránya az, hogy a mágneses fluxus valamelyik 
helyen való időbeli változása nemcsak akkor indukál 
feszültséget, ha van ott dróthurok, hanem akkor is létesül 
körülötte elektromos feszültség, ha nincs ott vezető. 
A mágneses fluxus időbeli változása a 47. ábra szerint 
minden körülmények között létrehozza az elektromos tér 
örvényét. Az ilyen elektromos térörvényhez egy zárt körre 
az E-vektor görbementi komponenseinek és a görbe elemi 
szakaszai szorzatának összege adja az elektromos kör
feszültséget, amelyik persze akkor mérhető egyszerűen, 
ha az örvény mentén elektromos zárt vezető van. Az in
dukció-törvény ennek megfelelően legáltalánosabb alakjá
ban így írandó:

V E  A
zárt körre

A<t>
~At'

Ezt fejezi ki pontos matematikai alakban a II. Maxwell- 
egyenlet.
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47. ábra. Mágneses fluxus időbeli változása elektromos 
körfeszültséget hoz létre

Gyorsan levonható két következtetés. A 34. és 47. 
ábrákból könnyen látható párhuzam sugallta Maxwell- 
nek a gerjesztési törvénynek a második taggal való ki
egészítését, az I. Maxvell-egyenlet megalkotását:

Gondolatmenetünkbcn csak folyékony dielektrikumok 
esetében próbálkoztunk megismert összefüggéseink anyag
gal töltött térre érvényes alakjainak megállapításával. 
A M aiioi M-egyenlotek anyaggal töltött terekre vonatkozó 
legáltalánosabb megfogalmazása nagyon meghaladja 
ismertetésünk szintjét. A Maxw d l-egy erdeieket kiegészítő 
ún. anyagi egyenletek

D = e E B =  fi H  Ohm-törv.

csak alakjukban hasonlítanak az előbb ismertetett össze
függésekre. Az e, n és a valójában a teret kitöltő anyag igen 
komplikált jellemzői.

- — ( y —
r

L l h j t
■

n

48. ábra. Az 1. körben bekövetkező áramerősségváltozás 
a II. körben elektromos feszültséget indukál

V Hzl
zárt körre

í - i  é®*1_J i  1 At ■
Azt a második következtetést is szóvá kell tenni, hogy a 

második Maxwell-egyenletben viszont nincs első jobboldali 
tag:

A<PV  E A 1 =  0 -  ,
zárt körre At

20. Kölcsönös indukció (M)

A 48. ábrán látható, kéteres huzallal tekercselt szole- 
noiddal a következő mérést végezhetjük. A teljesen egyen
lő, egymás mellett levő, de egymástól elektromosan el
szigetelt egyik tekercsben a telep bekapcsolásával zl / ,  
áramerősségváltozásra

^ i l A h  = h

Ez azt jelenti, hogy nincs mágneses töltés, aminek áram
lása az elektromos tér örvényét idézné elő. Ezt Maxwell a 
IV. egyenletével fejezte ki. Ez egyben azt jelenti ,hogy 
nincs a mágneses térnek, a mágneses fluxusnak forrása, 
illetőleg nyelője.

Az elektromos teret nemcsak mágneses fluxusváltozás 
hozhatja létre, hanem bármely -\-Q elektromos töltés lehet 
forrása, illetőleg — Q töltés pedig nyelője az elektromos 
térnek, illetőleg a 0 e elektromos fluxusnak. Ezt a Q =  0 e 
megfeleltetést fejezi ki pontos matematikai alakban a 
III. Maxwell-egyenlet.

A Q elektromos töltéshez rendelt 0 e elektromos fluxus
nak a tér külöböző pontjaiban meglevő A0JAA =  D 
fluxussűrűségével, a D-vektorral az elektromos teret jel
lemezni tudjuk és némely esetben, egyszerű geometriai 
töltéstároló alakzatok esetében ki is számíthatjuk. A való
ságos erőhatás alapján definiált E =  F/Q elektromos tér
erősségvektor szolgáltat azonban az előbbiek szerint fel
tételezett és némely speciális esetben számítással is kísért 
térről valóságos információt.

A négy Maxwell-e gyenlet légüres térben lezajló jelen
ségekre való alkalmazásához is szükségünk van a 
D =  £0 E összefüggésre. Ez az összefüggés a D-vektor 
As/m2-, valamint az E-vektor N/As =  V/m MKSA-egy- 
ségének e0 =  l//-i0cz kapcsolódását tartalmazza.

A mágneses térnek ugyancsak két térjellemzője van. 
A valóságos információt szolgáltató B =  F //212 mágneses 
indukció.-vektor, másnéven mágneses térerősség-vektor 
(egysége Vs/m2) mellett a mágneses tér gerjesztésének H- 
vektorát ismertük meg, amelynek MKS A- egysége A/m. Az 
áramjárta vezetőkhöz hozzárendeltünk egy mágneses l i 
terét és azt speciális geometriájú vezetők esetében a H- 
vektorral pontosan jellemezni is tudtuk. Erről a felté
telezett, sőt számított térről valóságos információt csak 
úgy nyerhetünk, ha a H =  B//í0 kapcsolat révén annak 
valóságos erőhatóképességét, illetőleg elektromos teret 
indukáló képességét jellemző B-vektorát kiszámítjuk. 
A két tér vektor vákuumbeli kapcsolatát képező n0-ra

4  n  F s

/í° =
a nemzetközi megállapodás.

homogén mágneses gerjesztés, tehát

r> ITT Aij • AIIt i  [Iq t i  — JÍÍQ I

mágneses fluxussűrűség jön létre. Az N 2 =  .V, menetes 
második tekercset, melynek keresztmetszete ugyancsak 
A . =  A,

N 2A2B =  fia ' A * AI, =  A 02

mágneses fluxus járja át. Ennek a A 0 2 fluxusnak idő- 
egységenkinti változása a második tekercsben indukálódó 
feszültség:

T7 A 0 , N l -N i - A2 A I7
U2^ ~ A f - /l0 r  •

Ezt ellenőrizhetjük ballisztikus galvanomóteres mérés
sel. A 302 menetes 3,9 cm átmérőjű, 70 cm hosszú primer 
tekercsen az áramkörének zárásakor A I I — 0,2 A áram

lő. jcnykép. Kölcsönös indukció mérése
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49. ábra. Kipp-galvanomóter skálázása löltésáthaladásra

azonos geometriájú tekercseléssel, hanem vasmagokkal is 
létesíthetünk.

Ha az előbbi tekercspárba 3 cm átmérőjű, 70 cm hosszú 
vasrudat dugunk, akkor 0,02 A =  zl / ,  áramerőssógválto- 
zás 12,5 osztályrész kiütést eredményez a szekunder te
kercs körében levő galvanométeren. A vasmaggal bekö
vetkező fir =  8,5 szoros feszültség a /p-szer nagyobb mágne
ses fluxusváltozás eredménye. Ezért az összefüggés ki
egészítve:

= firftvN t .N 2 • A 2 AIt
I At '

Ezzel eljárást kaptunk a B =  y r /<„ H összefüggésben 
levő jir relatív permeabilitás meghatározására. Eredmé
nyeink csak közelítőek lesznek, mert a vasmag nem tölti 
ki teljesen a tekercs belsejét és a végeken nagy a mágneses 
tér szóródása.

21. önindukció (L) A mágneses tér energiája (W)

Faraday azon nagyhorderejű felfedezését, hogy vala
mely tekercsben változtatott áramerősség önmagában a 
tekercsben is indukál feszültséget, azt az előbbi tekerccsel 
a következőképpen igazolhatjuk. Az 50. ábrán látható 
telep bekapcsolásakor azt várnék, hogy a tekercsben a 
bekapcsolás pillanatában kialakul az

erősségváltozás következik be. A 302 menetes, 3,9 cm 
átmérőjű, 1,26 ß-os szekunder tekercsben a 400 ß-os 
ballisztikusnak használt Kipp-galvanométer 14,8 osztály
rész kiütést mutatott. A galvanométerre nézve a 49. ábra
beli adatokból tudjuk, hogy 1 osztályrész kiütést 20 Fr 
töltésáthaladás létesít.

Az Z7; feszültség a szekunderkor H =  (400 -)- 1,26) ß  
ellenállásának és I 2 áramerősség szorzatának tekinthető.

R - I 2A t=  y«N l ' N * 'A i AIX

egyenletben a második tekercsen A t idő alatt átfolyó I 2 
áramerősség I 2 A t =  A Q2 áthaladó töltésnek vehető.

AQ2 — i
n , n 2. a 2 a i 1

1 R
4n Vs 3022 • 1,95 • 10_4m2 • 0,2 jiA 
10’ m^ 0,7 m 401,26 ß

AQ2 =  9,75 • 1 0 -8 As =  290 F r .
Ez jól egyezik a 14,8 osztályrész kiütésből adódó 296 El
töltéssel.

A hosszú szolenoidpárra lehozott

Ui =  M. ahol M  = (i0 A 1 ' • 2 AA

fiz. = h

50. ábra. Az önindukciós együttható mérése

áramerősség. Hogy nem ez történik, azt legvilágosabban 
egy oszcilloszkóp mutatja: nemaz 50a,hanem az506oszcil- 
logramm jelenik meg egy be- és kikapcsoláskor. A tekercs
ben ugyanis az áramerősségnek a bekapcsolást követő 
növekedésére mágneses tér alakul ki, amelyik a rákapcsolt 
feszültséggel ellentétes feszültséget indukál. Ez az önin
dukciós feszültség gátolja az áramerősség kialakulását. Még
pedig legnagyobb az áramerősségváltozás a bekapcsolást 
követő pillanatokban, majd exponenciálisan csökken. 
Amikor viszont az

összefüggés általánosítható tetszőleges induktív kapcso
latban levő tekercspárra. A A IJA  t primertekercsbeli 
áramerősségváltozásra bekövetkező U2 szekunder feszült
ség megállapításához általános esetben kísérletileg hatá
rozandó meg az M  kölcsönös indukció együtthatója, ami
nek az MKSA-egysége-

henry =  H .

Még egy kiegészítés megtétele időszerű. A kondenzátor 
lemezek között elektromos tér közvetítésével létesül csa
tolás. Ha a lemezek felületéhez képest kicsiny a kettőjük 
közötti távolság, akkor szoros a csatolás: az egyik le
mezre vitt töltés maga után vonja azt, hogy ugyanakkora 
töltés távozik a másik lemezről. Ennek a kapacitív csato
lásnak a párja az előbbiekben leírt induktív csatolás. Az 
első tekercsben bekövetkező áramerősségváltozás a mág
neses tér közvetítésével feszültséget indukál, majd áramot 
hoz létre a második tekercsben. Szoros csatolást nemcsak

szerint kialakult áramerősséget a kapcsolóval meg akar
juk szüntetni, egy kis ideig további, mégpedig csökkenő 
áramerősséget észlelünk. Az az áramerősség az oszcil- 
logramm tanúsága szerint exponenciálisan csökken nul
lára, ugyanis most az U0 telepfeszültség helyett az eltűnő 
mágneses tér indukál ugyanolyan irányú feszültséget. 
A keletkező U2 önindukciós feszültséget az előbbi mate
matikai leírásban szereplő M  kölcsönös indukciós együtt
ható helyett L önindukciós együtthatóval

képlettel írhatjuk le, ahol az

r N*-A
L = VoHr ■ ■ 1 —
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Az oszcillogrammok fényképének geometriai elemzése 
során azt tapasztaljuk, hogy az áramerősség maximális 
értékének kialakulását gátló önindukciós feszültség az 
egymásra következő egyenlő időszakaszok után

_L _L J_
e e2 ’ e3 ’ e*

arányban csökken, vagyis rendre

0,37 : 0,14 : 0,05 : 0,02

51. ábra. Önindukciós felfutási görbe

az önindukciós feszültség változása. Lásd 51. ábrát. En
nek megfelelően az áramerősség értékek az azonos idő
szakok végén

0,63 : 0,86 : 0,95 : 0,98

-szorosa az /„-nak. Az áramerősség bekapcsolási változá
sára az

/  = /„( 1 -e-"*) = ^ ( l - e - ' /2)

képletet találjuk, ahol r a kör időállandója. A kikapcsolás, 
kor az áramerősséget az önindukciós feszültség az RL +  i? 
körben tartja fenn, tehát

I  = U o
R, + R (e~th)

A bekapcsolási jelenség észlelésekor í =  4 r idő eltel
tekor az I  és I 0 közötti különbség csak 2%, amit egy
szerű szemléléskor már megkülönböztetni nem tudunk. 
Ezért ha megmérjük azt az időt, amelyik eltelik a bekap
csolástól ezen majdnem maximális áramerősség kialaku
lása pillanatáig, akkor azon időtartam negyede a kör r 
időállandója. Kísérletileg és elméletileg egyaránt levezet
hető, hogy ez az időállandó a körben levő önindukciós 
együtthatóból és a kör ellenállásából a következőképpen 
adódik:

T

Ez az összefüggés módot ad nekünk például az I. T. G. 
szétszedhető transzformátor 4 db zárt vasmagon sorba- 
kapcsolt 1200— 1200 menetes tekercs önindukciós együtt
hatójának meghatározására [24 — 20]. Az 52. ábra szerinti 
összeállításban a bekapcsolástól 4 s-ot mérünk az

/» =
1,3 V 

40 +  10 ü =  26 mA

maximális áramerősség kialakulásáig, illetőleg a kikap
csolástól számítva az áramerősség zérusra csökkenéséig. 
A 4 r  =  4 s é s a  kör 50 Ü értékéből

L  =  t R  =  1 s ■ 50 V/A =  50 H
A négy sorbakapcsolt és a vasmagon keresztül induktív 
csatolásban levő tekercs önindukciós együtthatójának 
16-od része egy tekercs önindukciós együtthatója 
kereken 3 H.

Az egyes tekercsek

N 2 . ALx =  k . 12002

52. ábra. Nagy induktivitások mérése

önindukciós együtthatóiból összegződő 

L4 =  k -(4.1200)2

összefüggéssel indokoljuk a 16-os szorzót.
Talán érdemes ezt még a következőképpen is értel

mezni. Az egyes tekercsekben az L  önindukciós együtt
hatónak megfelelően keletkező ellenfeszültség mellett még 
a másik három tekerccsel való induktív kapcsolata alap
ján még háromakkora feszültség keletkezik az M  kölcsö
nös indukció révén. A tekercsek szoros csatolása következ
tében M  =  L, tehát minden tekercsben 4 L  — 4L , össze
sen 16 L-nek megfelelő önindukciós, illetőleg kölcsönös 
indukciós feszültség keletkezik: L , =  16 L l

Amint a Q elektromos töltéshez hozzárendelt elektro
mos tér

W = ± - C - ' .Q 2

energiáját homogén tér esetében ki tudtuk számítani, 
ugyanúgy az áramjárta vezetőhöz hozzárendelt mágneses 
tér energiája is kiszámítható [8 —242], Analógia alapján 
a mágneses tér energiájának képletét fel is írhatjuk. Az 
elektromos tér esetében a rendszer G kapacitásának a 
mágneses tér esetében az áramkör L induktivitása felel 
meg, ezért

W = - ^ L - I 2

22. A kondenzátor jeltöltődésének és kisülésének folya
mata (G, t)

Az előbbi szakaszban olyan áramkörben lezajló átme
neti jelenséggel foglalkoztunk, amelyikben az U 0 feszült
ségforráson kívül R ohmikus ellenállás és L önindukciós 
együtthatóval bíró tekercs volt. A Kirchhoff huroktör
vény szerint a körben levő R I  pillanatnyi feszültség e- 
gyenlő a rákapcsolt U „ telepfeszültség és — L • A 1/A t 
önindukciós feszültség összegével:

R í = U 0

Ezen egyenlet matematikai úton nyerhető megoldásaiból a 
be- és kikapcsolási áramerősséget szolgáltató képleteket 
mi kísérleti meggondolásokkal vezettük le:

I  - U•/be“ l T
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maximális feszültség alakul ki késve a kondenzátor sar
kain.

53. ábra. Nagy kondenzátorok kapacitásának mérése

Ha az 53. ábra szerinti i?(7-körben lezajló feltöltődési és 
kisülési folyamatot akarjuk leírni, akkor a Kirchhoff 
huroktörvény szerinti

B/ = i?4 rAt

pillanatnyi feszültséget a rákapcsolt U„ telepfeszültség és a 
kondenzátorban felgyülemlő töltés által létrehozott Q/C 
ellenfeszültség különbségeként írhatjuk fel:

,AQ
At Ü B

Q_
C

Ez az egyenlet hasonló szerkezetű az RL-körre kapottal, 
tehát ennek megoldása az együtthatók megfelelő illeszté
sével a kondenzátor feltöltődésére és kisülésére hasonló 
képleteket szolgáltat:

T I  í  t  \  77 /
/fe. / ki =  ^ e - f i C

A t  =  RG időállandó alapján a kör ellenállása, illetőleg C 
kapacitása mérésére használható fel ez az exponenciálisan 
lezajló folyamat.

Például 1,3 V-ra töltött 1,5 mF-os kondenzátort süs
sünk ki 1000 ü  ellenálláson és az IT G demorstrációs 
ampermérőn keresztül. Az ITG műszer 10 Q belső ellen
állása a 1000 Ü mellett elhanyagolható. Az 1,5 mF felira
tos kondenzátor kisülési áramerősségét 4,7 s alatt észlel
jük zérusra csökkenni. Mivel 4 r =  4,7 s, tehát r =  1,18 s 
=  1000 V/A • C, azért ebből a kapacitásra nyerjük

C =  0,00118 As/V =  1,18 mF

23. Az elektromágneses rezgés (T )

Nagy kapacitások, illetőleg ellenállások 53. ábrabeli 
mérése során érzékenyebb és ezzel együtt nagyobb ön
indukciójú galvanométerek esetében azt tapasztaljuk, 
hogy csak több ide-oda lengés után, tehát csillapodó rez
géssel válik az áramerősség zérussá. (E kísérlethez olyan 
galvanométer kell, amelyiknek forgórésze nincs kis ellen
állással söntölve. Fékezi a lengéseket, ha rövidrezárt csil
lapító tekercsrész is van a mozgórendszeren.) Jól megfi
gyelhetjük ezt az elektromágneses rezgést az 54. ábrán 
vázolt kapcsolással. A K  kapcsoló zárása nélkül mozgas
suk a galvanométert [19 — 21]. Azt észleljük, hogy 1,4 s a 
mechanikai lengésideje. Ha a mozgatással lengésbe hozott

18. fénykép. A csillapodó elektromágneses rezgés legegy
szerűbb észlelő-mérő berendezése

54. ábra. Lassú elektromágneses rezgés egyszerű mérése-

A tekercs bekapcsolási jelensége során azt tapasztal
tuk, hogy a rákapcsolt feszültséghez képest késve alakul ki 
az áramerősség maximuma. A kondenzátor esetében vi
szont nagy áramerősségértékkel indul a feltöltődés és a

17. fénykép. Nagy kondenzátorok kapacitásának mérése az 
időállandó közvetítésé vei

műszerre a K  kapcsolóval zárjuk az 1 mF-os kondenzá
tort, T — 9 s rezgésidőt mérhetünk. Ilyen nagy rezgésidő 
különbség esetében feltehetjük, hogy a mechanikai rez
gést fenntartó mechanikai potenciális és kinetikus energia 
váltakozás mellett dominálóvá válik a kondenzátorban 
tárolódó elektromos erőtér energiájának és a mozgórend
szer mágneses energiájának váltakozása. Amikor ugyanis 
a mechanikailag meglengetett mozgórész szélső helyzeté
ben a műszert a kondenzátorra kapcsoljuk, a mágneses 
erőtérben mozgó drótkeretben elektromos feszültség 
indukálódik, egyben pedig a mechanikai mozgási energiá
ja csökken. A kondenzátorban egy bizonyos feszültséggel 
felgyülemlő töltés lesz annak az elektromos áramnak 
feszültségforrása, amelyikhez rendelhető

mágneses energiává alakul át az

y 0- « '
elektromos energia. A rezgésidőt első megközelítésben az 
áramkörben levő L induktivitás és a C kapacitás szabja 
meg. Kiszámíthatjuk az ún. Ihomson-formulával:

T  =  2 n ILG
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55. ábra. Lassú rezgések mérése

Ezen összefüggés szerint az előbbi kísérletben szereplő 
galvanométer önindukeós együtthatója 1900 H-nek 
adódik, ami jól egyezik az előző mérési eljárással kapott 
értékkel [23 — 39, 24—30].

Ha az 55. ábra szerint 2 db {7-vasmagon sorbakapcsolt 
4 db 1200 menetes tekercsre kapcsoljuk rá az 1,3 V-ra 
feltöltött 20 mF-os kondenzátort, akkor az ITG demons
trációs műszerrel 50 m-es fokozatban T  =  7 s idővel vé
gez a mutató egypár lengést

T =  2n YbŐH ■ 20 • 10~3 F"= 6,2K s

(Az ilyen nagyértékű kondenzátorok befogadóképessé
ge méréssel ellenőrzendő, mert igen eltérőek lehetnek 
a ráírt értéktől 1)

Az elektromágneses rezgőkört valamiféle csatolás 
(induktív, kapacitív, ohmos) révén másik elektromág
neses rezgőkör rezgése is gerjesztheti.

24. Az elektromágneses tér hullámzása. (A, — =  T, c, e 0 ,  u„)
V

A Maxwell-egyenletrendszernek legfontosabb alkal
mazása az elektromágneses hullámzással történő ener
gia-terjedés értelmezése. Elsőnek eddigi tapasztalataink 
szerint azt állapítjuk meg, hogyha a tér valamelyik 
helyén például periodikusan változik az elektromos és 
mágneses térjellemzők értéke, akkor ez a változás a 
környezet másik pontját jellemző térvektorok azonos 
frekvenciájú változását hozza létre, vagyis az elektro
mágneses hatás tovaterjed. Az elektromágneses hatás 
tovaterjedésének sebessége nem végtelen nagy. Leg
nagyobb az elektromágneses hatás tovaterjedésének 
sebessége vákuumban, amelyet a Oauss — Weber-, Kohl- 
rausch-íéle mérések alapján az elektrosztatikus és elektro- 
mágnesi CGS mértékrendszerek kapcsolódási állandó
jára talált c terjedési sebességgel azonosítottunk. Mivel 
a fény vákuumbeli terjedési sebességére is ugyanezt az 
értéket mérték, azért Maxwell óta a fényt is elektro
mágneses energia tovaterjedésének tekintjük. Annak 
következménye, hogy a periodikus elektromágneses 
zavar a tér különböző pontjaiban a távolságtól függően 
késve alakul ki, nyilvánvalóan a térerősségértékeknek 
a sugárirányban kialakuló periodicitását bozza létre. 
Az elektromágneses térjellemzők térbeli periodicitásának 
időbeli folyamatos váltakozása az elektromágneses hullám
zás [25 -115],

Kapcsoljuk az előbbiekben tömören vázolt gondolat- 
menet lépéseit kísérletekhez.

Az elektromágneses rezgőkörben észlelt csillapodó 
elektromágneses rezgés csillapítatlanná tehető úgy, 
hogy a rezgőköri váltakozó áramerősség maximális 
értékeinek csökkenését alkalmas módon, külső telepből 
pótoljuk. Csillapítatlan rezgéskeltés végezhető pl. a 
Afeissner-kapcsoíásos triódával. Működtetett rezgés
keltők környezetében levő másik rezgőkörök az induktív 
és kapacitív csatolásuk révén ugyancsak rezgésbe jönnek. 
Legnagyobb az energia-átadás a rezonancia esetében 
amikor ugyanis a csatolt rendszerek

L l -G1 =  Lt -C2

értékei megegyeznek. A hálózati 50 herzeshez hasonló 
alacsonyfrekvenciás rezgőkörökben a Joule-hő, a vas
veszteségek és a dielektrikumokban végbemenő polározás 
mellett kisebb veszteséget okoz az elektromágneses tér

energia szóródása. Nagyfrekvenciás rezgőkörökben akkor 
válik igazán dominálóvá az elektromágneses energia 
szóródása, ha azt az 50. ábrával szemléltetett módon nyílt

56. ábra. Zárt és nyílt rezgőkör

rezgőkörré alakítjuk. Az 56c rajzon szemléltetett egyszerű 
dipól a vele induktív csatolásban levő nagyfrekvenciás 
generátorból átvett elektromágneses energia nagy részét 
a környezetébe sugározza. Erről egy 150 MHz-es rezgés- 
keltő és a hozzá induktive csatolt 1 m hosszúságú dipóllal, 
mint oszcillátorral és a következő indikátorokkal győződ
hetünk meg [25—115]. Az 57. ábra szerinti adó-dipóltól 
folytonosan távolított vevő-dipól kis izzójának fénylése 
folytonosan csökken, jeléül annak, hogy az elektromágne
ses térenergia sűrűsége a távolsággal csökken. A függőle
ges irányú adó-dipól függőleges irányú elektromos tér- 
erősségváltozásokat létesít, amellyel együtt a függőleges 
helyzetű vevő-dipól végei között keletkező feszültség hozza 
létre benne azt a váltóáramot, amely a kis izzót fény-

57. ábra. Adó- és vevő-dipól

lésre bírja. Nem izzik a vevődipól kis izzója akkor, ha a 
vevő-dipólt vízszintesre állítjuk. Elméletileg az adó
dipóltól vízszintes irányban a távolság köbével csökken az 
elektromos térerősség. Nem vonatkozik ez a közvetlen 
közeire és a nagyon távolra.

A gerjesztett adó-dipólban, mint minden elektromág
neses rezgőkörben a saját L  és (7-nek megfelelő elektro
mágneses rezgés van, tehát benne a feszültséghez képest 
Tj4 idővel késve kialakuló váltóáram folyik. Ez az áram 
nagyjában egy hengerszimmetrikus váltakozó mágneses 
teret gerjeszt, tehát az adó-dipólra merőleges vízszintes 
irányokban a távolság négyzetével csökkenő és a dipólban 
levő rezgés frekvenciájával váltakozó mágneses térerőssé
get hoz létre [7 — 496], A rezgőkör frekvenciájával változó

58. ábra. A mágneses fluxusváltozás indikálása
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B-értékekkel és az indikáló hangolható kis rezgőkör drót- 
hurokjának felületével arányos mágneses fluxusváltozás 
fénylésre bírja a kis izzót. A B-értékek iránya a dróthurok 
forgatásával kikereshető. A maximális izzás állapotában a 
dróthurok normálisa a B-vektor iránya. A mágneses tér

ti

59. ábra. A rezgő dipólról leváló elektromágneses hullám
felületek 60

erősséget közvetve indikáló dróthurokkal az adó-dipól 
kisebb környezete tapogatható le, mint a vevő-dipóllal.

Az előbbi két kísérleti igazolás értelmezésében csupán 
az eddig megtárgyalt ismereteinket alkalmaztuk és nem 
szólottunk arról, hogy az adó-dipól körül az elektromos és 
mágneses tér hullámzásban van. A vevő-dipólban levő kis 
izzó izzásának okául ugyanis elegendő azt meglátni, hogy 
az az adó-dipól elektrosztatikus terében van, tehát az 
adó- és vevő-dipól kapacitív csatolásban vannak. Az adó
dipól a megosztás jelensége révén váltakozó feszültséget 
hoz létre a vevő-dipólban.

A második kísérletben szereplő indikátor kis izzójának 
fénylését a régi ismereteink alapján két lépésben adjuk 
meg. Az adó-dipólban folyó váltakozó áramhoz a 

v- H A 1 =  I
zárt körre

gerjesztési törvény szerint hozzárendeltünk egy válta
kozó mágneses teret. Ezt a feltételezett mágneses teret

61. Ábra. Az elektromos és mágneses hullámfelületek az 
adódipóltól távol

annak valóságos információt szolgáltató B-vektora ré
vén a

VE dl A0
~Ät

60. ábra. Az E  és //-vektorok térbeli változása az adó 
közelében és attól távol

indukció-törvény értelmében mágneses fluxus időbeli vál
tozása eredményeként észleljük. A második kísérlet tehát 
az adó- é3 vevő-dipól induktív csatolása alapján értelmez
hető.

Mind a két kísérlet értelmezése során úgy jártunk el, 
mint az elektrosztatikus-, illetőleg az áramjárta vezetőhöz 
hozzárendelt mágneses tér jelenségei magyarázatában: 
nem beszéltünk arról, hogy mennyi idő múlva következik 
be a megosztott feszültség kialakulása, mennyi idő alatt 
jut el az egyik áramjárta vezetőtől a hatás a másik veze
tőig. A végső sztatikus állapot szempontjából — amelyik 
a kísérleti eszközeink durvasága miatt észrevehetetlenül 
kis idő alatt következik be — a hatások tovaterjedésé
nek sebessége nem érdekelt bennünket. Az előző szakasz
ban azonban részletesen megvizsgáltuk azt, hogy egy 
////-körben késve alakul ki az áramerősség és a hozzáren
delt mágneses tér, viszont az RC-körben késve alakul ki 
a töltőáramot gátló kondenzátor-feszültség és vele az 
elektromos tér.

Mivel az elektromos és mágneses hatások tovaterjedésé
nek sebessége nem végtelen nagy, azért az adó-dipóltól 
sugárirányokban c sebességgel terjednek a rezgés folyamán 
időben kialakuló váltakozó térerősségértékek. A rezgés 
megindulásakor a dipóltól fokozatosan távolodva ki
alakuló E-értékek Hertz-féle elgondolását mutatja az 
59. ábra.
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A folyamatosan üzemelő adó-dipól körül állandósult, 
haladó hullámzásban levő teret a következő modellel 
tudjuk értelmezni. A szinuszos rezgésben levő adó-dipól 
közvetlen környezetében a helyi Mi- és ő-értékek időbeli 
változásait a 6üa ábra szerint egy c sebességgel eltolódó 
— hullámhosszúságra nézve merev, de csökkenő ampli
túdójú — szinuszos, illetőleg koszinuszos hullámfelület 
alakítaná ki.

Az adó-dipól közvetlen környezetében levő valamelyik 
ponton áthaladó egyetlen ilyen A =  c • T hosszúságú 
haladó elektromágneses hullám a kérdéses helyen ugyan
olyan elektromágneses rezgést létesíthet, mint amilyen 
rezgésben van az adó-dipól. A kérdéses helyen a rezgés a 
távolságtól függően más fázisban van, viszont A, 2 A, 
3 A, . . . távolságban azonos fázisban. A c terjedési sebes
ség következtében tehát az E és B-órtókek térbeli periodi
citása alakul ki. Például A/4 =  cT/4 távolságkülönbségek
ben az £-értékre egy maximális amplitúdónyi különb
séget találunk. Ehhez a 150 Mllz-cel működő adó eseté
ben 1/2 m távolságban rögzített két olyan 1 — 1 m hosszú 
vevő-dipól kellene, amelyikeknek közepében levő kris
tálydiódáktól egy-egy páros vezeték kétsugaras oszcil
loszkóp eltérítő lemezpárjához vezet. A 1/2 m-rel távolab
bi vevő-dipól 90°-os fáziskéséssel mutatná a rezgés egyen
irányítóit jelét.

Az adó-dipóltól egy bizonyos távolságtól kezdve na
gyobb távolságokban a 605 ábra szerint azonos fázisban 
van az elektromos és mágneses térerősségértékek váltako
zása. Ugyanis egy bizonyos távolságon túl megszűnik az 
elektromos térerősség l/H-ös rohamos csökkenése, hanem 
a mágneses térerősséggel együtthaladva l/r2-tel arányosan 
csökken [11 — 501]. (Egy kis kitérőként érdemes rámutatni 
arra, hogy egyszerűen számolható a monopólus, sőt a 
dipólus erőtere is. Az utóbbiaknak egyszerű viszonyokat 
feltételező kísérleti igazolásában csak a Oauss-mérésekre 
lehet támaszkodnunk. Nagyfrekvenciás oszcillátorok dipól- 
terének vizsgálatait be kellene iktatni ezen gondolatkör 
teljessé tételére.) Az elektromágneses tér hullámzását az 
adótól nagy távolságokban a 61. ábra szerintinek gondol
juk [7 — 494].

Hogy az adó-dipólból valóban az előbbiekben leírt 
elektromágneses hullámzás indul ki, illetőleg más fogal
mazással: az adó-dipól a környezetében levő elektromág
neses térben haladó hullámzást kelt, azt egyszerű kísér
leti eszközökkel, az interferencia-jelensége révén a követ
kezőképpen igazolhatjuk. A 62. ábra szerint az adó-dipól
tól olyan távol helyezzünk el egy vevő-dipólt, hogy annak 
izzója csak nagyon gyengén világítson. Tartsunk egy 
másik vevő-dipólt mellé és távolítsuk azt az adóval ellen
kező irányban A/4 =  0,5 m-nyire. Azt fogjuk észlelni,

62. ábra. Az elektromágneses állóhullámzás indikálása, 
egyben hullámhossz-mérés

hogy az A dipólban levő izzó fokozatosan erősödve világít. 
A B dipól további távolításakor az A  lámpácska izzásának 
csökkenését, majd a

3 A/4, 5 A/4,. . .
távolságokban újabb maximumokat észlelünk. Ugyan
olyan állóhullámzásra következtetünk, mint amilyen a 
zárt sípban, vagy a Kurult-csőben alakul ki. A hullámfor
rás felől érkező és a B-dipóltól visszaverődő hullámzás 
azokon a helyeken, ahova éppen ellentétes fázisban érkez
nek, állandó kioltási helyeket, állóhullámzási csomópon
tokat létesít. A duzzadó helyek távolságának megmérésé

vel a kísérletekben használt, közel 150 MHz-es oszcillá
tor A =  2,15 m adatokat adott. Az adó környezetében 
levő frekvenciamérő v =  140 MHz-et mutatott. Ezzel a 
közvetett eljárással az elektromágneses hullámzás ter
jedési sebességét c =  3,01 • 108 m/s-nak találjuk.

A hullámzás tényének kísérleti igazolása után rátérhe
tünk annak a hiánynak a pótlására, amelyre az előbbiek
ben már rámutattunk. Arra ugyanis, hogy az elektromos 
és mágneses erőtérvektorok periodikus változásainak 
egymásba való kapcsolódásáról még nem szólottunk. 
Maxwellnek azon nagy felfedezését kell beilleszteni értel
mezésünkbe, hogy mágneses körfeszültség nemcsak mozgó 
töltés körül alakul ki, hanem annak elektromos fluxus 
időbeli változása is lehet okozója. Az adó-dipóltól olyan 
távolabbi helyen, ahol nincs anyag, nincs mozgó töltés, 
megmagyarázhatjuk a mágneses tér gerjesztődését elek
tromos fluxus változásával. Többször tárgyaltuk viszont 
azt a tapasztalatot, hogy a mágneses fluxusváltozás elek
tromos körfeszültséget hoz létre. Próbáljuk ezeket alkal
mazva értelmezni az elektromágneses hatás légüres térbeli 
tovaterjedését. Válasszuk az adó-dipóltól messze levő és a

63. ábra. A D -tér időbeli változásával magyarázzuk a 
//-mágneses tér térbeli eltolódását

63. ábrán szemléltetett kocka alakú térrészt. Az I. Max- 
well-egyenlet az elektromos fluxus időbeli változásához

szerint mágneses körfeszültséget rendel. Az elektromos 
fluxus időbeli változását a kérdéses helyen 3 függőleges 
D-vonallal szemléltetjük. Tegyük fel például azt, hogy az 
zérusra fogy. Ehhez az elektromos fluxussűrűségnek a 
maximumtól zérusig terjedő és A t — T/A idő alatt lezajló 
A D; változáshoz térbelileg terjedő mágneses gerjesztődést 
kell elképzelnünk. Ezt az ábrán a D-vonalakat körülvevő 
kis mágneses gerjesztési hengerkék összegződéséből szár
mazó mágneses erőhatási felületekkel szemléltethetjük. 
Az előbbiek szerint választott A t =  T/A időszakasz alatt, 
amíg a D-vonalak zérusra fogynak, közben pedig a leg
belső H mágneses gerjesztési felület Ax =  A/4 távolsággal, 
tehát

A/4
T/4 ~  C

sebességgel tolódik el. A
^,’Hzl l

mágneses körfeszültség nagyságát a kocka felső felén jobb
ra—balra eltolódó A H; mágneses gerjesztés változása és
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az 1 hosszúság szorzatának kétszeresével fejezhetjük ki. 
A A t  időszakasz kezdetén ugyanis maximális a kocka 
középvonalának síkjában a H gerjesztés. Viszont a felső 
lap jobb szélén még nincs gerjesztés. A A t =  T/4 idősza
kasz végén, a középvonalban már zérus a gerjesztés és a 
jobbszélen maximális. Tehát a félnégyzet körüljárásakor 
megejtendő összegzésben csak a maximális H-érték és a 
kocka élének 1-hosszúságával való szorzata ad zérustól 
különböző tagot. A gerjesztés térbeli változását A H(-vel 
jelölve a kocka teljes felső felületére a körfeszültség 
2 • A H; • 1. Ezt rendeljük hozzá az I. Maxwell-egyenlet 
szerint a kocka felületén bekövetkező időbeli elektromos 
fluxusváltozáshoz, amelyiket a D fluxussűrűsóg A D, idő
beli változásának kell tekintenünk:

2. A H ,• I =  2• I ■ A X  -

A mágneses térnek ezen feltételezett gerjesztését kísér
letileg is igazolja a 03. ábrán látható, hangolt dróthurok 
körében levő kis izzó. A valóságos információt nyújtó tér
vektorokkal egyenletünket az

E =  D/c0 és B =  H
összefüggések alapján való helyettesítésekkel és 2 1-lel 
való osztással

JB, =  e0/ i„Ax-^A

alakra hozhatjuk.
Közeledjünk az elektromágneses hullámzás megértető- 

séhez a

v  E zll
z á r t  k ö r r e

A'P
~At '

II. Maxwell-egyenlet alapján. A 64. ábra szerint 3 erő
vonallal szemléltetett A<P mágneses fluxus időbeli fogyása 
az elektromos E-vektor térbeli A E( változása révén a 
kocka féloldalfelületén A E( • 1 elektromos körfeszült
séget hoz létre. A könnyebb megértés kedvéért itt is a 
A t =  T/4 időszakasz elején a kocka oldalának közép
függőlegesében maximális elektromos térerősséget kép
zelünk el, amelyik az időszakasz végéig jobbra tolódik 
A x — A/4 távolsággal. Tehát a felénk levő fóloldallapon 
az időszakasz elején vagy végén végrehajtott összegzés 
során csak egy élre vonatkozó szorzatra találunk zérustól

64. ábra. A B -tér időbeli változásával magyarázzuk az 
E -tér térbeli eltolódását

különböző értéket: A E( • 1. A balra és jobbra eltolódó 
elektromos térerősségből adódó 2 • zl E( • 1 elektromos 
körfeszültsóget a Maxwell-II. egyenlete szerint

mágneses időbeli fluxusváltozás okozza:

A E( Ax- ABj 
At '

Ha feltételezzük, hogy az elektromos térerősségnek az 
I. Maxwell-egyenlet szerint kapott egyenletében szereplő 
zl E,- időbeli változása egyenlő a II. Maxwell-egyenlet 
szerint kapott egyenletben szereplő Zl E; térbeli válto
zással, tehát

/JE, = zl E(,

akkor a második egyenletet az elsőbe helyettesítve

összefüggéshez jutunk. Ha ugyancsak egyenlőnek vesszük 
a B-vektornak a két Maxwell-egyenlet szerint bekerült tér
beli és időbeli változását

zl B, =  zl B,-

akkor az elektromágneses hullámzás terjedési sebességére
í A x V  1 í in  F s ' |_1 t 107 Am'j-1 2
1 At J e0fi0 [lO7 Am ) (,4:ic2 f s  J

értéket kapunk, tehát az elektromágneses hatás tovaterje
désének azt a sebességét, amelyet a Oauss- Weber- Kohl- 
rausch-mérések során találtunk és a fénysebességgel azo
nosítottunk.

Gondolkozhatnánk persze a következőképpen is. A
z la ; 2

AB, =  eô o A Bí

eredmény alapján akkor állíthatjuk a Zl B, és dB, egyen
lőségét, ha az

«o Po i A x \ 2
\At)

vagyis az elektromágneses hullámzás zl x/A  í-nek adódó 
sebessége egyenlő a Gauss-, Weber-, Kohlrausch-mérés- 
ben szereplő c-sebességgel.

Ehhez az e0 u 0 =  1/c2 összefüggésig kellett eljutnunk 
az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez 
vezető méréssorozatunkban. Jól áttekinthető most már 
az a didaktikai nehézség, hogy az e0 állandót mindjárt a 
legelső képletben használnunk kellett, de értelmezését 
csak a méréssorozatunk közepe táján definiált y 0 állandó, 
majd most a méréssorozatunk végén nyert £0 fi0 =  1/c2 
összefüggés után adhatjuk meg.

25. Elektromos és mágneses jelenségek különböző anyagi 
közegekben (ef, x, P, M)

A 150 MH-es oszcillátor által levegőben keltett elektro
mágneses hullámzás észlelése és értelmezése után egy 
lépéssel tovább visz a 65. ábra szerinti az a tapasztalat, 
hogy például vízben

^er =  / 8l  =  9-szer

kisebb dipól közepében levő kis izzó fénylése tájéko ztat 
az E térerősség változásáról [25 — 118]. A c =  v • A össze
függés értelmében ez azt jelenti, hogy vízben az elektro
mágneses hullámok 9-szer kisebb sebességgel terjednek 
mint levegőben, illetőleg vákuumban. Általánosítva ezen 
tapasztalatunkat: bármely közegben az elektromágneses 
hullámok tovaterjedÓ3Í sebessége

_____ 1

feTPrV*oPo
2- 1 - Ax ^ t

At
Az influencia- és indukciós konstansok jelen kiegészülé

sével az elektromos és mágneses tórvektorok kapcsolatát
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némileg teljesebbé tehetjük. A Coulomb-torvény 3. sza
kaszban anyagi közegekre leírt általánosításából és az 
elektromágneses hullámzás most megismert sebesség- 
csökkenéséből a

D =  er e0 E

összefüggésbe került er anyagi állandó, vagyis a relatív 
permittivitás irányt mutat az elektromos jelenségek 
anyagi közegekben való lezajlásának elképzeléséhez.

65. ábra. A 150 MH-es oszcillátor hullámkeltésének indi- 
kálása vízben

A l l .  ábrán látható összeállítással a levegőbeli, majd 
paraffinolajjal szigetelt ugyanazon kondenzátorra vigyünk 
ugyanakkora töltéseket. Noha a galvanométer mindkét 
esetben egyenlő feltöltést jelez, mégis az olajszigetelő 
esetében az elektrométer kétszer kisebb feszültséget mu
tat. Ez azt jelenti, hogy olaj esetében kétszer kisebb a 
kondenzátor lemezek között uralkodó E térerősség. Ennek 
okát abban keressük, hogy a dielektrikum polározódik és 
a sok apró dipól tere csökkenti a kondenzátorra vitt 
töltéshez rendelt D fluxus-sűrűséget. Szilárd dielektri
kumok esetében, például szétszedhető Franklin-táblával, 
a polározás valóban kimutatható. Ha bevezetjük a polá- 
rozódás jellemzésére a térfogategységben foglalt elektro
mos dipólmomentumok ún. P polarizációs vektorát, akkor

D =  sü E  +  P

összefüggés ad ja az elektromos tér három vektora közötti 
kapcsolatot [16 — 74]. Az elektromos térben levő anyag 
polározódása a benne kialakuló E térerősséggel arányos:

P =  X-E

ahol x az elektromos szuszceptibilitás, aminek kapcsolata 
az ugyancsak puszta számot képviselő er relatív dielek- 
tromos állandóval (relatív permittivitás)

6r =  1 +  X

D =  e0 E  f  P  =  E0 E  +  Eo ^ E  =  £o f r E .

A 20. szakaszban ízelítőt nyertünk arra, hogy a tekercs
ben árammal gerjesztett mágneses teret milyen nagy mér
tékben sokszorozza, ha azt valami alkalmas anyag — mint 
például vasanyag — tölti ki. A tekercsben gerjesztett 
H-tér jelentős növekedését eredményezik a vasanyag azon 
elemi köráramai, amelyek a makroszkopikus köráramok
kal párhuzamosan állanak be. Ezeknek az elemi körára
moknak térfogategységre jutó mágneses momentumát 
mágnesezettségnck nevezzük és M vektorral jelöljük [16 — 
80]. A számítható H és a feltételezett M gerjesztődést

B = /,#(H +  M)

összefüggés űtján tudjuk kísérletileg észlelni. Általánosí
tani ezekből az egyszerű tapasztalatokból nem volna 
helyes [13 — 252] és ugyancsak helytelen volna a 18. sza
kaszban írottak alapján elektrosztatikai analógiákkal 
próbálkozni. Az elemi mágneses momentumra az iro
dalomban található kétféle megfogalmazás [27 — 395], 
valamint a mágneses térvektorok és egyéb mennyiségek 
használatában található eltérések szélesebb körű vizsgá
latra intenek.
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EGYSZERŰ TRANZISZTOROS ELEKTRONKAPCSOLÓ Pólfalvi József
ELTE Radnóti Miklós gimn.

A középiskolai fizika anyag egyik témaköre a váltakozó 
áramú áramkörök vizsgálata. Ha az áramkörökben fel
lépő sinus alakú feszültségek (v. áramok) frekvenciája, 
esetleg még amplitúdója is megegyezik, de fázisban min
dig eltérhetnek egymástól. A fellépő fáziskülönbségek ma
gyarázata és demonstrálása igen fontos feladat.

Alapvető probléma a soros LR és RC körben a fázis
késés és fázissietós bemutatása. A következő áramköröket 
használhatjuk erre a célra:

A G valamilyen váltakozó áramú áramforrás. Mivel 
a CB pontokon megjelenő feszültség az árammal van 
azonos fázisban az AC és CB pontokról levett feszültség 
fáziskülönbsége a fáziskésés, ill. fázissietés fázisszögét 
szolgáltatja.

1. ábra. 2. ábra.

Ezt a fáziskülönbséget láthatóvá tenni legegyszerűb
ben egy kétsugaras oszcilloszkóppal lehetne. Ennek 
képcsövében két egymástól függetlenül vezérelhető 
elektronágyú található, így az ernyőn egymás felett
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a fázisban különböző két feszültség egyszerre látható. 
E drága eszköz hiányában más módszert kell választani. 
Ha egysugaras oszcilloszkópunk függőleges erősítőjére 
váltakozva hol az egyik, hol a másik feszültséget kap
csoljuk — legalább ló Hz frekvenciával —, akkor a kép
ernyőn a váltakozva megjelenő feszültségeket a gyors 
váltás miatt egyszerre fogjuk látni és a fáziseltolódás 
leolvasható lesz.

A megoldás elvi rajza:

A váltást kézi kapcsolóval — megfelelő frekvenciával — 
megoldani nem tudjuk. Használhatunk forgókapcsolót 
(áramváltót), vagy jelfogót erre a célra. Ezekkel a 15 Hz 
elérhető, magasabb számú váltás nehezen. A mechanikai 
kapcsolók közös hibája az, hogy az érintkezők bontásakor 
az oszcilloszkóp ernyőjén zavaró, csillapodó rezgéseknek 
megfelelő jelek is láthatók lesznek. Másik hátrányuk: 
hogy a képernyőn jól vizsgálható álló kép legyen a váltás 
frekvenciája meg kell hogy egyezzék a beállított víz
szintes eltérítést biztosító fűrészrezgés frekvenciájával, 
aminek egyszerű oszcilloszkópoknál a legalacsonyabb 
értéke 20 Hz. A képet megállítani tehát nehéz. A problé
ma megoldására legjobb az ún. elektronkapcsoló. Ez lehet 
elektroncsöves vagy tranzisztoros. A tranzisztoros fő 
előnye a kis méret, egyszerűbb szerelési technika.

Egy ilyennek működési elve a következő: A két külön
böző feszültséget egy-egy erősítő bemenetére adjuk az 
erősítőknek közös a munkaellenállásuk. A munkaellen
álláson eső feszültséget vezetjük az oszcilloszkóp függő
leges erősítőjére. így  azonban a két különböző, felerősí
tett feszültség összeadódnék. Hogy ez ne történjék meg, 
váltakozva — 20 Hz-nél nagyobb frekvenciával —, hol 
az egyik, hol a másik erősítő működését kell megakadá
lyozni, vagyis hol az egyik, hol a másik erősítőt kell le
zárni. Triódás erősítőre gondolva, a karakterisztika alap
ján a lezárást úgy oldhatjuk meg, hogy a rácsokra válta
kozva nagy negatív nógyszögimpulzust juttatunk. Ha 
pnp tranzisztort használunk az erősítőhöz, akkor a bá
zisra juttatott pozitív négyszögjel hozza létre a lezárást.

A teljes megoldáshoz még egy probléma járul. Ha a 
négyszögjel időtartama rövidebb, mint a vizsgálandó 
jelek periódus ideje, akkor a jeleket a képernyőn szagga
tottan látjuk, ez zavarja a megfigyelést. Az eddig vázolt 
működési elv jobb megértéséhez segítséget ad egy ütem
diagram. A ít idő alatt az első négyszög jel lezárja az első 
erősítőt és az oszcilloszkópra csak a második jel kerül, í 2 
idő alatt csak az első, t3 alatt csak a második és így tovább. 
A gyors váltás miatt a képernyőn számunkra azonban — 
a legalsó ábrának megfelelően — mindkét jel egyszerre 
láthatóvá válik.

Az ütemdiagram azt is elárulja, hogy két független, 
de egymást követő négyszög jelre van szükségünk. Ehhez 
a megoldást egy astabil (szabadonfutó) multivibrátor 
szolgáltatja. (A különböző típusú multivibrátorok igen

sok elektronikus eszköznek fontos alapelemei, pl. szám
lálók, ezért ismeretük igen hasznos és bár a középiskolai 
anyagban nem szerepelnek fizika szakkörökben célszerű 
lenne tárgyalni. E cikkben működésük részleteire nem 
térünk ki.)

A tranzisztoros elektronkapcsoló kapcsolási rajza:
A Ta és T t tranzisztor két egyszerű, földelt emitterű 
erősítőfokozat közös Rk kollektor ellenállással. A vizs
gálandó jelek a Bex, illetve a Be3 pontokra csatlakoznak 
és megfelelő osztóláncon keresztül a tranzisztorok bázi
saira kerülnek. Ugyanekkor váltakozva a bázisokra ke
rülnek a 47 kohmos csatoló ellenállásokon keresztül 
az astabil multivibrátor pozitív négyszög impulzusai is. 
Ennek következtében vagy az egyik vagy a másik tran
zisztor dolgozik, a felerősített jelek váltakozva vehetők 
le az R k ellenállásról. A T 3 és rl \  bázis körébe iktatott 
ellenállások segítségével nem csak a bemenő jelek ampli
túdója változtatható, hanem a két jel egymáshoz viszo
nyított helyzete is. A négy tranzisztor egyaránt pnp OC 
1045 típusú. Az eszköz szerelését nyomtatott technikával 
célszerű elkészíteni. A 5. ábrán a nyomtatott panel rajza 
látható.
Az 1. és 2. fénykép a panel két oldalát mutatja.

3. kép.

A bevezetőben említett fáziskésés, ill. sietés bemutatásán 
kívül az eszköz felhasználható bármilyen váltakozó áramú 
áramkör fázisviszonyainak szemléltetésére is. A 3. fény
képen látható összeállítás egy párhuzamos LC kör áram, 
ill. feszültség viszonyát mutatja be.

A váltakozó áramú áramforrás itt egy AF oszcillátor. 
Ezt több okból is célszerű használni. Először is torzítás 
nélküli szinuszos feszültséget szolgáltat, másodszor
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frekvenciáját változtatni tudjuk és mivel jelfeszültsége 
0,1 V nagyságrendű, az elektronkapcsolóból elhagyhat
juk a K l és K 2 fokozatkapcsolókat és a hozzájuk csatla
kozó osztóláncot.

A tekercs egy 600 menetes, nyílt vasmagos demonstrá
ciós tekercs, a kondenzátor értéke 100 nF. A változtat
ható ellenállás 20 kohmos ITG potméter. Ehhez csatla
kozik egy plexi kapcsolótábla, amelyen a tényleges áram
kört létre hozzuk. Ha a vasmagot mozgatjuk a tekercs
ben, akkor az LC kör hol kapacitív, hol induktív ellen
állásként viselkedik és a negatív, majd pozitív fázisszög 
miatt az álló áramgörbéhez viszonyítva a feszültség
görbe jobbra-balra elmozdul, ekközben — mert az ellen
állás-változás a feszültség viszonyokat is megváltoztat
ja — a jelek amplitúdója is változik. Ehhez hasonlóan 
a potencióméter beállításának változtatásakor a feszült
ség nagysága mellett a fázisszög is változik. A 4. fény-

5. ábra.



képen, a harmadikkal összehasonlítva, egy ilyen változást 
láthatunk.

4. kép.

ÚJ E R E D M É N Y E K

Űj in fo rm ációk  a C oinpton-effektussal k ap cso la tban .
A fizika történetében újra és újra megismétlődik, hogy 
a mérési, észlelési technika, a mérőműszerek fejlődése a 
fizikai jelenségekre vonatkozó ismereteinket bővíti, el
mélyíti, esetleg egyes jelenségekre vonatkozóan elképze
léseinket jelentősen módosítja vagy éppen ellenkezőre 
fordítja.

Jó példát szolgáltatnak erre a Compton-effektusra 
vonatkozó legújabb mérések (előzetes közlés: Mass. Inst, 
of Techn., Phys. Prog. Report, Dec. 1968. p. 126). A 
Compton-effektust, mint a gamma-sugárzás szabad, il
letve kvázi-szabad (tehát a legkülső eletron-héjakon el
helyezkedő) elektronokon történő rugalmatlan szórását 
tartjuk számon. A folyamatban a gamma-kvantum meg
határozott törvény szerint veszít az energiájából és ez az 
energia az elektronnak adódik át.

Megváltoztatva a kapcsolást, a soros LC kör viszonyait 
is vizsgálhatjuk. Mivel az L és R adatokat folyamatosan 
tudjuk változtatni, alaposan megértethetjük a tanulók
kal ennek a körnek feszültség, ill. ellenállás diagramját.
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7. ábra.

Bemutatáskor az oszcilloszkóp fűrészfeszültségét az 
egyik jelfrekvenciával szinkronozni kell (külső szinkro- 
nozás), valamint a négyszög jel frekvenciáját úgy kell 
beállítani, hogy az tört része legyen a vizsgálandó jel 
frekvenciájának. Csak így kapjuk a vizsgálandó jelek 
folyamatos, álló képét. A négyszög-jel frekvenciáját 
durván a K 3 fokozatkapcsolóval, finoman a T x és 7' 2 
kollektor körében levő 5 kohmos ellenállásokkal szabá
lyozhatjuk.

Mivel a multivibrátor az erősítőktől függetlenül is 
működtethető, az eszköz négyszöggenerátorként is fel
használható. Szakkörünkben megalapozhatjuk az impul
zus technikát, bemutathatjuk a differenciáló és integráló 
körök működését. Ehhez elég alapot szolgáltat a jól 
megtanított nyitási, zárási önindukció jelensége, a kon
denzátor töltési és kisülési folyamata.

A beszerelt anyagok ára kb. 300 Ft-ot tesz ki. Egy 
MIGÉRT elektronkapcsoló ára kb. 6000 Ft.

Tekintve, hogy a szóródás mozgó elektronokon törté
nik, fel kell lépnie a Doppler-effektusnak és ez a meghatá
rozott szögben kilépő gamma-sugárzás energia kiszélese
déséhez vezet. Ennek értéke azonban más és más aszerint, 
hogy a szóródás melyik héjon levő elektronokon lép fel, 
a különböző héjakon ugyanis más és más az elektron 
sebessége.

Ennek a kiszélesedésnek a mérését most a félvezető 
Ge(Li) gamma-detektorok lehetővé teszik. A különböző 
rendszámú szóró anyagban elvégzett kísérletek azt a 
meglepő eredményt hozták, hogy egészen Ni-ig, még a 
legbelső héjakon levő elektronokok is résztvesznek a 
Compton-folyamatban — bizonyos valószínűséggel. Még 
a legnagyobb rendszámoknál (Pb, U) stb. is több külső 
héj játszik szerepet, ha itt már a legbelső héjakon nem is 
mutatható ki Compton-effektus. B. D.
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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 X .  évfo lyam  8. sz á m  1970. augusztus

HÚSZ ÉVES A KFKI Pál Lénárd 
KFKI, Budapest

Bevezetés

Ez az esztendő a jelentős évfordulók esztendője. 
Nemrég ünnepeltük hazánk felszabadulásának 
25-ik és Lenin születésének 100-ik évfordulóját. 
A hazai tudomány 25 éves fejlődése elválaszthatat
lanul hozzákapcsolódik az elmúlt 25 év történelmi 
jelentőségű eseményeihez, társadalmunk szocia
lista fejlődéséhez. A múlt felidézése nemcsak az 
ünneplést szolgálja, hanem segítséget nyújt ahhoz 
is, hogy jelenünket jobban értsük és jövőnket biz
tosabban alakítsuk. Most a magyar tudomány 
egészének csak egy részéről, a fizikáról, sőt 
annak is csupán egy intézetéről, a Központi Fi
zikai Kutató Intézetről lesz szó. Erre a megemlé
kezésre az ad alkalmat, hogy az Intézet megala
pításának 2 0 -ik évfordulója erre az évre esik.

Mielőtt magáról a KFKI-ról beszélnék, hadd mondjak 
előbb néhány szót általában a fizikáról. Ha a legutóbbi 
félszázad eseményeit áttekintjük, akkor teljesen nyilván
valóvá válik előttünk annak a sokszor hangoztatott 
megállapításnak az igazsága, hogy a fizika különleges 
szerepet játszott és játszik a társadalom fejlődésének meg
gyorsítására hivatott műszaki-tudományos forradalom
ban. Elég itt csak az atommagokban rejlő energia mak
roszkopikus méretű felszabadításának következményeire 
utalnom, vagy a szilárdtestfizikai kutatások eredményeire 
támaszkodó modern automatika és computer technika 
forradalmi hatásait említenem. Nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a műszaki-tudományos forradalom egyik leg
jelentősebb tényezőjét a fizika által feltárt új ismeretek 
és törvényszerűségek képezik, amelyek azonban termé
szetesen csak valamilyen konkrét cél elérése érdekében 
szervezett tevékenységben hasznosulhatnak és válhatnak 
közvetlen termelőerővé.

Van a fizikának egy másik fontos hatása is és ez azzal 
kapcsolatos, hogy a fizika behatolt sok más tudomány 
területére és ott mint új diszciplína jelent meg. A kémiá
ban régen polgárjogot nyert és szuverén tudománnyá 
vált a kémiai-fizika: a geológiában a geofizika széles
körűen hasznosítja a fizikai kutatások elméleti és gyakor
lati eredményeit; a modern biológia el sem képzelhető 
biofizika nélkül; az asztronómia és a fizika kapcsolata 
régen közismert.

Hosszan lehetne sorolni az érveket, amelyek a 
fizika fontosságát bizonyítják, de azt hiszem, hogy 
anélkül is érthető annak az elhatározásnak a

szükségessége és helyessége, amely 1950-ben a 
KFKI megalapítását kimondta.

Lapozgatva a régi iratok között, számos olyan 
dokumentumot találunk, amelyek arról tanús
kodnak, hogy a természettudományok és így a 
fizika fejlesztésének fontosságát az ország vezetői 
korán felismerték. 1948-ban a Párt egyesülési 
kongresszusán elfogadott programnyilatkozatban 
olvashatjuk: „A természettudományos kutatást 
össze kell kapcsolni az ország termelőerői fejlesz
tésének, természeti kincsei feltárásának feladatá
val az állam messzemenő anyagi segítsége mellett. 
Az eredményes tudományos kutatás biztosítására 
meg kell szervezni a tudományos munka terv- 
szerűségét.”

Mint ismeretes, 1948 szeptemberében meg
alakult a Magyar Tudományos Tanács, amely 
rövid fennállása alatt hozzákezdett egy nagy
szabású, korszerűen felszerelt kísérleti fizikai kuta
tó intézet terveinek kidolgozásához. A Magyar 
Tudományos Tanács alakidó ülésén hangzott el: 
„Egész sor új tudományos kutató intézetet kell 
létrehoznunk, így például létre kell hoznunk egy 
új szerveskémiai intézetet, egy szervetlenkémiai 
intézetet, egy vaskutató intézetet, egy finom- 
mechanikai és optikai kutatólaboratóriumot, egy 
alkalmazott matematikai intézetet és meg kell 
építenünk, s megfelelően fel kell szerelnünk egy 
igen komoly, teljesen korszerű fizikai intézetet is.”

A Magyar Tudományos Tanács 1949 májusában 
megtartott kollégiumi ülésén tárgyalta a fizikai 
kutatás helyzetét. Érdemes felidézni a kollégium 
állásfoglalásai közül néhányat. „Magyarországon 
a fizikai kutatások elmaradottsága katasztrofális. 
Ezen az elmaradottságon nem segíthetünk, ha nem 
gondoskodunk legalább egy, valóban korszerűen 
felszerelt fizikai intézet létesítéséről, kutató káde
reink számának növeléséről és az utánpótlás meg
oldásáról.” A szakemberhiány megoldására a 
kollégium azt javasolta, hogy illetékes állami 
szervek hívjanak haza néhány külföldön élő tekin
télyes magyar kísérleti fizikust. Többek között 
ennek a javaslatnak alapján került sor Jánossy 
Lajos akadémikus hazahívására, aki akkor a
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L>ublin-i egyetem fizikatanára volt és a kozmikus 
sugárzás vizsgálata terén széleskörű nemzetközi 
tekintéllyel rendelkezett. Felmerült még más kül
földön élő neves magyar fizikusok hazahívásának 
gondolata is, azonban a realizálásra nem kerülhe
te tt sor.

A kollégiumi állásfoglalás hangsúlyozta: „Ipari 
fizikai intézeteink közül viszonylag korszerű kuta
tásokra mindössze az Egyesült Izzó kutatólabora
tóriuma alkalmas, ahol világítás- és híradástechni
kai kérdésekkel foglalkoznak. A budapesti egye
temi intézetek nemhogy kutatásokra, de még 
korszerű oktatásra sem alkalmasak. A vidéki egye
temi intézetek közül a szegedi Fizikai Intézet, 
valamint a debreceni Fizikai Intézet oktatásra 
alkalmas, sőt ez utóbbiban elemi eszközökkel 
atomfizikai vizsgálatok is folynak. A budapesti 
egyetemi intézetek siralmas állapotának követ
kezménye, hogy a szakemberképzés feladatát az 
adott körülmények között egyáltalán nem lehet 
megoldani.”

A helyzetkép felvázolása után a ..kollégium 
állást foglalt amellett, hogy a Magyar Tudományos 
Tanács állítson fel Budapesten egy központi fizikai 
intézetet.

Érdekes, hogy már akkor elhatározták, hogy az intézet 
helye Csillebére legyen és mintegy 50 hold kisajátítására 
tettek javaslatot. Talán a jelenlegi helyzet megítélése 
szempontjából érdemes felemlíteni még azt is, hogy 
akkor úgy gondolták, hogy a KFKI felépítésének és be
rendezésének összköltsége kb. 40 millió Ft lesz. A 40 
millió Ft-ból 25 millió Ft-ot építkezésre, 15 miihó Ft-ot 
műszerekre és berendezésekre szántak. Négy osztály 
felállítását javasolták. Ezek a következők voltak: rádió- 
aktivitási osztály, atomfizikai osztály, rövidhullámú 
osztály és spektroszkópiai osztály. Mindez ma már 
csupán történelmi érdekességű, most aligha tudnánk 
végigkövetni mindazt, ami történt és talán mai szemmel 
nézve nem is a korabeli konkrét döntések érdekesek, 
hanem az a szemlélet, amely ezekből a döntésekből 
sugárzik.

Már a KFKI megalapítása előtt megfogalmazást 
nyert, hogy a központi fizikai laboratóriumnak 
(abban az időben a tervezett intézetet gyakran 
nevezték központi fizikai laboratóriumnak, köz
ponti fizikai intézetnek) egyaránt szolgálnia kell 
az alapvető és alkalmazott kutatásokat és foglal
koznia kell konkrét ipari kérdések megoldásával is.

Érdemes talán még a régi dolgok, a régi határo
zatok közül az első 5 éves tervről szóló törvény- 
javaslat egy számunkra fontos részét idéznünk: 
„5 év alatt meg kell építeni, illetőleg ki kell fej
leszteni az új központi kísérleti fizikai intézetet, 
a szervetlen és szervesvegyészeti intézetet, a mező- 
gazdasági gépesítési intézetet stb. Messzemenő 
segítséget kell nyújtani a Magyar Tudományos 
Akadémiának, amelyet elsősorban az ország terme
lőerőinek fejlesztését szolgáló, tervszerű természet- 
tudományos és műszaki tudományos kutatás köz
pontjává kell fejleszteni.” Talán azt sem felesleges 
megemlíteni, hogy a kezdeti 40 millió Ft-os terv 
csaknem duplájára, 70 millió Ft-ra emelkedett.

A Magyar Tudományos Tanács 1949 végén 
átadta helyét az újjászervezett Magyar Tudomá
nyos Akadémiának. A Központi Fizikai Kutató

Intézet tényleges megalakulását a Magyar Tudo
mányos Akadémia Elnökségének 1950. július 7-i 
határozata rögzítette, amely megbízta Kovács 
István műegyetemi tanárt a KFKI igazgatói 
teendőinek ellátásával.

Az útkeresés kora
A Központi Fizikai Kutató Intézet történetének első 

5 éve világosan mutatja, hogy az új nem születik köny- 
nyen. Az első 5 évben rengeteg vita folyt mind az Intézet 
feladatáról, mind szervezetéről, mind felépítésének 
módjáról. Már ebben az időben felmerült az aggodalom: 
helyes-e, lehet-e egyetlen komplex tevékenységgé szer
vezni azokat a kutatásokat, amelyeket az intézet akkori 
vezetői fontosnak tartottak. Sok vita folyt arról is, hogy 
milyen hosszúnak kell lennie annak az időnek, ami alatt 
az erőgyűjtés, a felkészülés folyik és mikortól lehet várni 
új tudományos eredmények megszületését. Sok értetlen
ség és türelmetlenség csendül ki a régi írásokból és ebben 
az értetlenségben és türelmetlenségben tükröződik a kor
szerű kutatás belső mechanizmusának meg nem értése, 
de tükröződik az a teljesen indokolt kívánság is, hogy 
a kutatási ráfordításoknak vagy tudományos eredmény, 
vagy közvetlenül felhasználható termék, berendezés, el
járás formájában kamatozniuk kell.

Első feladatként a korszerű kozmikus sugárzási 
kutatás hazai bázisának megteremtését jelölték 
meg az intézet akkori vezetői. Felmerülhet a kér
dés, miért éppen ehhez fogtak először hozzá. 
Egyébként ezt a kérdést annak idején is feltették. 
A kérdésre van egy triviális válasz és ez így hang
zik: ezen a területen volt olyan szakember, akinek 
vezetésével valóban korszerű kutatásokhoz lehe-

1. ábra. Mérőberendezés kozmikus sugárzási vizsgálatok
hoz
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te tt kezdeni. Hadd tegyem hozzá, hogy az intézet 
2 0  éves történetéből egyértelműen kiderül, hogy a 
vezető kutató egyéniség szerepe igen nagy. Szép 
tervekről lehet álmodozni, de azokat igazán ki
gondolni és megvalósítani csak azok tudják, akik 
az átlagosnál nagyobb tapasztalattal és tudással 
rendelkeznek. Lehet a feltett kérdésre bonyolul
tabban is válaszolni, de ez a válasz szükséges fel
tételként magában foglalja a triviális válasz igaz
ságát. A bonyolultabb válasz így hangzik: már az 
50-es évek legelején nyilvánvalóvá vált az atom
kutatások katonai és gazdasági jelentősége. Azok 
a szegényes információk, amelyek abban az időben 
megszerezhetők voltak, azt mutatták, hogy az 
atomkutatásokban döntő szerepet játszanak azok 
a fizikusok, akik korábban kozmikus sugárzási 
kutatásokkal foglalkoztak. Ez a hozzáértők szá
mára érthető volt, hiszen a kozmikus sugázási kuta
tások kísérleti módszereiről tudták, hogy azok 
nélkülözhetetlenek a magfizikai kutatásokban is. 
Természetesen nem arról van szó, hogy a magfizikai 
kutatásokhoz ugyanazokra a berendezésekre és 
műszerekre van szükség, mint amilyeneket a koz
mikus sugárzás vizsgálatára használnak, hanem 
arról, hogy az a gondolkodásmód, és méréstechnikai 
kultúra, amely a kozmikus sugárzási kutatásokban 
kifejlődött, kitűnő kiindulási alapul szolgálhatott 
az atomkutatásokhoz szükséges méréstechnikai 
kultúra megteremtéséhez. Mivel a Központi Fizikai 
Kutató Intézet létrehozása a kormány és a párt 
eredeti elképzelései szerint szorosan összefüggött 
azzal a kívánsággal, hogy hazánkban az atommag- 
kutatások kellő súllyal meginduljanak, mai szem
mel nézve sem lehet kétséges, hogy annak idején 
helyesen döntöttek az intézet vezetői, amikor a 
kozmikus sugárzási kutatások kifejlesztését első 
feladatként jelölték meg. Egyébként valóban igaz, 
hogy később az atommagkutatások erőteljes fel
lendülésének korszakában a szükséges szakemberek 
jelentős részét a kormikus sugárzási kutatásokon 
nevelkedett fizikusokból válogattuk ki.

Az útkeresés időszakának természetes velejárója 
volt, hogy sokféle vállalkozásba kezdett az intézet. 
Egy időben ultrahang és akusztikai osztály léte-

2. ábra. Geiger —Müller számláló csövek kozmikus su
gárzási mérésekhez

sült, majd megszűnt; elhatározást nyert az intéze
ten belül egy elméleti fizikai osztály felállítása, 
amely azután rövid idővel később kivált az intézet
ből, és így tovább.

A kozmikus sugárzási kutatásokkal együtt meg
indult a spektroszkópiai kutatások fokozottabb 
fejlesztése is. Kovács István, az intézet akkori 
igazgatója a szép hagyományokra visszatekintő 
molekula spektroszkópiai kutatások fejlesztését 
szorgalmazta és az intézet Budafoki úton levő 
részlegében megkezdődtek az akkor még világ- 
viszonylatban is unikálisnak számító, mellenként 
30 000 karcolatú, 6,5 m-es konkáv ráccsal azok a 
vizsgálatok, amelyeknek hazai megteremtői és 
nemzetközi elismerést kivívó művelői a felszabadu
lás előtt elhunyt Schmid Rezső és Gerő Loránd 
voltak.

A magfizikai kutatások lényegében az 1952-ben 
megalakított Atomfizikai Osztályon bontakoztak 
ki, Simonyi Károly egyetemi tanár vezetésével. 
Az első célkitűzés az volt, hogy épüljenek olyan 
részecskegyorsító berendezések, amelyekkel mag
reakciók kiváltására alkalmas részecskenyalábokat 
lehet előállítani. Az első tervekben 1,5 meV-os 
Van de Graaf generátor, 4 meV-os betatron, részecs
ke detektáló berendezések, nehézvíz előállító készü
lék építése szerepelt. A magfizikai kutatások fon
tosságát húzta alá a Párt Központi Vezetőségének 
1953 januárjában tarto tt ülése, amelynek határo
zatában többek között ez olvasható: „Tekintettel 
az atomfizika magasfokú igényeire és költségeire, 
annak fejlesztése elsősorban a KFKI-ban történ
jék. A KFKI építse le azokat a részlegeit, amelyek 
nem közvetlenül kapcsolatosak ezzel a területtel, 
viszont fejlessze tovább a megadott profilnak meg
felelő osztályokat.” Ennek a határozatnak általá
ban is és konkrétan is megvolt az indokoltsága, 
jóllehet, hogy bizonyos egyoldalúság tükröződik 
benne. A határozat általános jelentősége abban 
volt, hogy egy, az útkeresés állapotában levő nagy 
intézet számára fő feladatot jelölt meg. Természe
tesen abban, hogy konkrétan mi legyen a főfeladat, 
nagy szerepük volt azoknak a szakembereknek, 
akik a határozat előkészítésében közreműködtek. 
A teljes igazsághoz azonban az is hozzátartozik, 
hogy a nemzetközi politikai helyzet akkori meg
ítélése is sarkallta ennek a határozatnak a kimon
dását. Lehetségesnek tartották egy atomháború 
kitörését és így érthetőnek tűnik az a célkitűzés, 
hogy növelni akarták a hazai magfizikai kutatások 
fejlesztésével azoknak a szakembereknek a számát, 
akik magsugárzások mérésében, a sugárzás hatásá
nak megítélésében járatosak.

Ebben az időben elég nagy titokzatosság vette körül 
intézetünket és egyesek a városban tudni vélték, hogy 
Csillebércen atombombát készítenek. Természetesen 
ilyen terv sohasem volt, hiszen még az akkori szinte 
teljes autarchiára törekvő gazdaságpolitika sem vállal
kozhatott volna arra, hogy ilyen célokat, megfogalmaz
zon. A kívánság az volt, hogy az intézet kezdjen hozzá 
sugárzásmérő műszerek kifejlesztéséhez és fokozza a 
sugárzásmérő detektorok kutatásának tempóját is.

Erősen összefügg ezekkel a feladatokkal a Radio
lógiai Osztály megalakítása, bár az Osztály fel
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állításának előkészületei 1949-re nyúlnak vissza. 
Az Osztály 1952 végén jött létre és kutatási prog
ramjának, konkrét feladatainak kijelölése szorosan 
összefüggött az idézett párthatározat végrehaj
tásával.

A magfizikai kutatások fontosságának hang- 
súlyozása, mint azt már említettem, indokolt volt. 
Azonban, ha mai szemmel áttekintjük azokat a 
fejlődési tendenciákat, amelyek már az 50:es évek 
elején a fizika területén észlelhetők voltak, akkor 
joggal hiányolhatjuk, hogy a szilárdtestkutatások 
erőteljesebb támogatására nem igen gondoltak. 
Abban az időben ugyanis ismeretes volt már, hogy 
egyes félvezető anyagok (a germánium és a szilí
cium) alkalmasak arra, hogy elektroncsövek helyett 
áramerősítőket, egyenirányítókat, stb. készítse
nek belőlük. Az is világossá vált, hogy igen jelentős 
fejlődés indult meg a híradástechnikában alkalma
zott mágneses anyagok kutatásában és gyártásá
ban. Megjelentek a nagypermeabilitású lágy mág
neses anyagok, a nagyfrekvenciás tartományban 
kitünően alkalmazható ferrit-anyagok stb. Egy
szóval már az 50-es évek elején látható volt, hogy a 
szilárd anyagok kutatása forradalmi változásokat 
fog okozni az elektronikában, a híradástechnikában, 
azonban sajnálatos módon az akkori politika ennek 
a dolognak nem tulajdonított kellő jelentőséget. 
Talán van valamilyen összefüggés e terület viszony
lagos elhanyagolása és az elektronika, kibernetika 
alábecsülése és ez utóbbinak ideológiai alapon 
történő elutasítása között, bár azt hiszem, hogy a 
szilárdtestkutatások elhanyagolásának legfőbb 
okát az akkori iparfejlesztési politika egyes hibás 
koncepcióiban kell keresnünk.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a híra
dástechnika egy ágában, a mikrohullámú 
technikában — elsősorban ismét védelmi meg
gondolások alapján — jelentős kutató és fejlesztő 
munka indult. Már a második világháborúban 
ismeretessé vált a radar-rendszerek nagy jelentő
sége és így belehelyezkedve az 50-es évek szemlé
letébe érthető, hogy az atommagkutatások mellett 
a mikrohullámú kutatások fejlesztése is a fontos 
feladatok között szerepelt.

Már a KFKI megalakulása előtt felmerült, 
hogy az intézet egyik osztálya mikrohullámú kuta
tásokkal foglalkozzon és ennek megszervezésére 
ki is szemeltek egy Franciaországban élő, magyar 
származású fizikust, aki azonban nem vállalta 
a megbízatást. A KFKI-ban ennek ellenére 
létrejött Elektromágneses Hullámok Osztálya 
néven az a részleg, amelynek mikrohullámú 
kutatásokkal kellett volna foglalkoznia. Első 
időben ezeknek a kutatásoknak a megszervezésével 
is Jánossy akadémikus foglalkozott és csak később 
vette át tőle az osztály irányítását Faragó Péter. 
Mivel a mikrohullámú kutatások iránti érdeklődés 
nagy volt, a KFKI-tól függetlenül és korábban 
külön intézetet hoztak létre a hazai radarkutatá
sok elvégzésére. így azután a KFKI-ban az 
Elektromágneses Hullámok Osztálya egyre inkább 
elvontabb kutatások felé tolódott és elsősorban az 
elektromágneses sugárzás és az elektron kölcsön

hatásának kérdésével foglalkozott. Érdemes meg
említeni, hogy ezen az osztályon készült el az or
szág első ciklikus gyorsítója, egy kis mikrohullá
mú gyorsító, az ún. mikrotron, amely néhány 
millió eV-os elektronokat szolgáltatott.

Az előzőkben már említettem, hogy az országban 
a szilárdtestfizikai kutatások fejlődése ebben az 
időben általában nem volt kielégítő. Ehhez azon
ban hozzá kell tennem, hogy a KFKI vezetői 
tudatában voltak annak, hogy ezek a kutatások 
fontosak és különböző elnevezések alatt tervez
gették a szilárdtestfizikai kutatások megindítását. 
A régi okmányok között olvashatjuk az érveket 
egy fémfizikai osztály felállítása mellett. Időről- 
időre felvillan a mágneses kutatások és általában a 
szilárdtestfizikai kutatások fontossága is. A fizika 
helyzetéről a Párt Titkársága részére készített fel
jegyzésben is megfogalmazódik ezen kutatások 
megindításának fontossága. Az első lépés 1953 
végén történt meg, amikor az intézet igazgatójá
nak előterjesztésére Mágneses Osztály létesítését 
határozta el az MTA és szerény keretek között ez az 
osztály 1954 január 1-vel meg is kezdte munkáját. 
Célkitűzése volt az, hogy az akkor fejlődésnek 
indult hazai híradástechnikai ipar számára szüksé
ges mágneses anyagok hazai gyártásához tudomá
nyos hátteret biztosítson. A vizsgálatok a mágneses 
anyagok nagyfrekvenciás tulajdonságainak jobb 
megértését és ennek alapján e tulajdonságok 
javítását célozták.

Útkeresés korának neveztem a KFKI történetének 
első 5 évét és ebben a rövid összefoglalásban igyekeztem 
felvázolni azokat a külső hatásokat, amelyek az útkeresés 
folyamatában időről-időre érvényesültek. Nem lenne 
azonban teljes a kép, ha csak a külső hatásokról beszél
nék. Voltak nagyon lényeges, belső kezdeményezésekből 
származó hatások is, amelyek a tudományos gondolkodás 
megteremtésének bonyolult folyamatában jelentős szere
pet játszottak.

Jánossy akadémikus, aki a kozmikus sugárzási 
kutatásokat megindította és a mikrohullámú 
vizsgálatokat támogatta, tudatosan olyan kísér
letek elvégzését kezdeményezte, amelyek első 
látszatra csak a legelvontabb tudományos kuta
tások számára tűntek fontosaknak. Azért haszná
lom azt a kifejezést, hogy „első látszatra”, mert 
majd ahogy a későbbiekből kiderül, ezek nélkül 
a kutatások nélkül ma aligha büszkélkedhetnénk 
intézetünkben a laser-kutatások eredményeivel és 
sok olyan méréstechnikai módszerrel, amelyeket 
ezekből a tisztán alaptörvényeket érintő kutatá
sokból kaptunk.

A kvantumelmélet alapjait érintő egyes olyan 
gondolati kísérletek tényleges elvégzésére iniciálta 
Jánossy akadémikus munkatársait, amelyeket ko
rábban soha senki sem végzett el. A köztudatban 
ezek a kísérletek a fény természetére vonatkozó 
vizsgálatok elnevezéssel terjedtek el, és a beavatot
tak „koincidencia” és „interferencia” kísérleteknek 
nevezték. Nem lehet most feladatom ezeknek 
a kísérleteknek és a belőlük levont követ
keztetéseknek az ismertetése, de annyit sze
retnék megjegyezni, hogy ma már számos
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kvantummechanikai tankönyv idézi mint alap- 
kísérleteket a Jánossy—Náray—Varga—Ádám 
méréseket. A kezdet kezdetén sokan kétségbe
vonták ezeknek a kísérleteknek a fontosságát, ma 
azonban úgy hiszem, nem lehet már vitakozni azon, 
hogy az intézet számontartott tudományos ered
ményei között időtálló módon ott vannak ezek a 
kísérletek. Van ennek a dolognak egy másik tanul
sága is, nevezetesen az, hogy a nem közvetlenül 
gyakorlati célokat szolgáló kutatások között cél
szerű preferálni azokat, amelyek a rendelkezésre 
álló anyagi és műszaki lehetőségek mellett egy-egy, 
a fizika alapvető elveit érintő jelenség vizsgálatára 
irányulnak.

Változások kora

Az első 5 év után, 1955 elején többé-kevósbó úgy látszott, 
hogy kialakult az intézet belső struktúrája. Ennek 
ellenére egyre gyakrabban fogalmazódott meg az az 
igény, hogy műszaki és tudományos haladásunk és 
ezen belül egy sor konkrét tudományterület fejlődésének 
érdekében történjenek lépések atomreaktor létesítése 
érdekében. Fizikusainknak szűkszavú közleményekből 
voltak bizonyos elképzelései arról, hogyan működnek 
és mire használhatók az atomreaktorok, ̂ azonban mind 
a Szovjetunióban, mind az Egyesült Államokban az 
atomreaktorokkal kapcsolatos műszaki-tudományos ered
mények szigorúan titkosak voltak. Nagy fordulatot jelen
tett az 1955-ös esztendő. A nemzetközi politikai légkör 
enyhülése, amely nem csekély mértékben annak volt 
köszönhető' hogy a Szovjetunió rendkívül rövid idő alatt 
megtörte az Egyesült Államok atommonopóliumát, 
odavezetett, hogy az atomhatalmak megállapod
tak abban, hogy az Egyesült Nemzetek égisze alatt 
nemzetközi atomenergia konferenciát rendeznek és 
nyilvánosságra hozzák az atomkutatások terén elért 
eredmények jelentős részét.

Ezzel az elhatározással egyidőben a Szovjet
unió felajánlotta a szocialista országoknak, hogy 
atomkutatásaik fejlesztéséhez atomreaktort, ré
szecskegyorsító berendezést szállít előnyös feltéte
lek mellett és külön-külön meghívta az egyes orszá
gok kormányküldöttségeit a szükséges tárgyalások 
lebonyolítására. Hazánk is elküldte küldöttségét 
a Szovjetunióba, ahol először mutatták be külföl
dieknek a magkutatással foglalkozó intézmények 
egyes berendezéseit. A látogatás szerződés alá
írásával végződött, amelynek értelmében hazánk 
számára lehetőség nyílt kutató reaktor létesítésére. 
Ez az elhatározás új fejlődés nyitánya lett intéze
tünkben is, mert a kormány úgy döntött, hogy a 
reaktort a KFKI-ban kell felépíteni.

Nem lehet célom, hogy a reaktor felépítésével, 
valamint a reaktorral végezhető kutatások megszerve
zésével kapcsolatos eseményeket felsoroljam, de annyit 
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy a kutató 
reaktor intézetünkbe való telepítése radikális változáso
kat idézett elő az intézet szerkezetében, tudományos 
célkitűzéseiben és lényegében azt a ma nagyon előnyös
nek minősített helyzetet idézte elő, amelyet az jellemez, 
hogy nemcsak fizikai kutatások folynak intézetünkben, 
hanem olyan matematikai, kémiai, műszaki kutatások is, 
amelyek a fizikai kutatásokkal koherens együttműködés
ben egyrészt nélkülözhetetlenek a fizikai kutatások cél
kitűzéseinek valóraváltásához, másrészt mint önálló

3. ábra. A kutató reaktor rekonstrukció után

kutatási irányzatok, saját kutatási célkitűzéseik meg
valósításához a fizikai kutatások eredményeit használ
hatják fel.

Hibát követnénk el azonban, ha a kutató reaktor 
létesítésének következményeit csak az intézeten 
belül látnánk. Könnyen bizonyítható az az állítás, 
hogy a kutató reaktor létesítésének hatására 
hazánkban számos területen meggyorsult a műsza
ki-tudományos haladás. A reaktorban előállított 
izotópok éppenúgy fontosaknak bizonyultak az 
iparban és a mezőgazdaságban, mint a gyógyászat
ban, nem is beszélve az egyes szaktudományokról, 
ahol az izotópok alkalmazása a kutatási mód
szerekben valóságos forradalmat okozott. A reak
tor mint intenzív neutronforrás nélkülözhetetlen 
vizsgálati eszköznek bizonyult a magfizika, a szi
lárdtestfizika, a kémia és egyes esetekben a bioló
gia számára is. A reaktorban lejátszódó folyamatok 
vizsgálatán nevelődött és nőtt fel az a kutató gárda, 
amely alkalmás arra, hogy kitűnő színvonalon 
megoldja az atomenergia békés hasznosításával 
kapcsolatos ama feladatokat, amelyek hazai viszo
nyaink között indokoltak.

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a kutató 
reaktor létesítésének indokai között szerepelt az is, 
hogy a magyar népgazdaság energiaszükségleteinek

4. ábra. A kutató reaktor központi vezérlő terme
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kielégítésében előbb, vagy utóbb jelentős szerepet 
kell, hogy kapjon a nukleáris energia. A nukleáris 
energia szerepéről 1955 óta sokféle nézet látott 
napvilágot és a nézetek változását bizonyos szélső
ségesség jellemezte. A kezdeti rendkívül bizakodó 
hangulatot felváltotta egy bizalmatlansággal teli 
légkör, amelynek túlzásai éppen annyira nem 
indokoltak, mint amennyire nem voltak meg
alapozottak a kezdeti túlzottan optimista elkép
zelések sem.

A kutató reaktor tudományos hasznosítására 
vonatkozó elképzelések viszonylag rövid idő alatt 
kialakultak. Ebben jelentős segítséget nyújtottak 
a szovjet szakemberek. Lényegében a következő 
új irányok bontakoztak ki: neutronfizikai, reaktor- 
fizikai és magkémiai kutatások.

A neutronfizikai kutatások felölelték a neutro
nokkal végezhető magfizikai és anyagszerkezeti 
vizsgálatokat. Az ezen a területen dolgozó kutatók 
egy része a kozmikus sugárzási osztály, másik része 
a mágneses osztály munkatársaiból került ki. 
A magfizika területén a maghasadás és a neutronok 
sugárzási befogásának vizsgálata jelent meg új 
témaként. Az anyagszerkezeti vizsgálatok céljaira 
neutrondiffraktométer létrehozásához fogtak hozzá 
a kutatók azzal a céllal, hogy azt majd a szilárd 
anyagok mágneses szerkezetének tanulmányozá
sára használják fel. Hozzákezdtek a repülési idő 
mérés elvén alapuló neutronspektroszkópia kifej
lesztéséhez is. Ezt a berendezést eleinte reaktor- 
technikai szempontból számításbajövő hidrogén 
tartalmú anyagok teljes hatáskeresztmetszetének 
mérésére használták fel. A későbbiek során a 
neutronfizikai kutatások egy része a magfizikai 
főosztályhoz, másik része a szilárdtestfizikai fő
osztályhoz (akkor még laboratóriumhoz) került.

Abból a felismerésből kiindulva, hogy egyrészt a 
kutató reaktort szakszerűen üzemeltetni és tovább
fejleszteni, másrészt az energiatermelő reaktorok 
majdani fogadására felkészülni csak akkor lehet, ha 
az önmagát fenntartó hasadási láncreakció fizikájá
val, továbbá a reaktorokban alkalmazásra kerülő 
anyagok legfontosabb nukleáris paramétereinek mé
résével szakembereink kellő alapossággal foglalkoz
nak, született meg az az elhatározás, hogy létre kell 
hozni intézetünkben a reaktorkutatások bázisát. 
Az első időszakban hidrogéntartalmií moderátor 
anyagok neutronfizikai paramétereinek meghatá
rozására dolgoztunk ki módszereket és már a máso
dik Nemzetközi Atomenergia Konferencián beszá
molhattunk újdonságnak számító eredményeink
ről. Az általunk mért paraméterek reaktorfizikai 
kézikönyvekben gyakran megtalálhatók. A sok
szorozó rendszerek vizsgálatára pedig az adott 
lehetőséget, hogy a kutató reaktor tartalék fűtő
elemeiből sikerült először egy közepes erősítésű 
neutron sokszorozó rendszert, nem sokkal később 
pedig, éppen az ülésszakunkon jelenlevő egyik 
igen tisztelt szovjet vendégünk, Kuznyecov pro
fesszor segítségével kritikus rendszert felépítenünk. 
Ma már a kritikus rendszerek egész sorozatán 
végzünk mélyreható tanulmányokat és elért ered
ményeinket széles körben ismerik és értékelik.

A reaktorfizikai vizsgálatok terén a nemzetközi 
méretekben kibontakozó kezdeményezést kissé 
megelőzve az elsők között foglalkoztunk a reaktor 
neutronsűrűségében észlelhető ingadozások tanul
mányozásával. Ezeknek a neutronsűrűség inga
dozásoknak átfogó elméletét intézetünkben dolgoz
tuk ki. Az elméleti tevékenység hatására számot
tevő kísérleti aktivitás bontakozott ki, mert ki
derült, hogy a reaktor-zaj tanulmányozása értékes 
felvilágosításokat szolgáltathat a dinamikai tulaj
donságokat meghatározó paraméterekre vonat
kozóan. A reaktor kutatások később kiegészültek 
hőtechnikai kutatásokkal, és ma az a helyzet, 
hogy a rendelkezésre álló szerény keretekhez 
viszonyítva tudományosan igen színvonalas kutató 
gárda működik ezen a területen.

Már önmagában az a tény, hogy a reak
tor felhasználásában az izotóptermelés kez
dettől fogva az egyik legfontosabb feladatként 
jelentkezett, indokolta azt az elhatározásunkat, 
hogy kifejlesztjük azokat a kémiai kutatásokat, 
amelyek elsősorban atomreaktorok körül folytat
hatók. Ezzel tulajdonképpen egy új tudományos 
irányzat megteremtéséhez járultunk hozzá, amely 
később kiszélesedett és ma már sok más területen 
polgárjogot nyert. Az izotópok előállítására való 
felkészülés szükségessé tette a forró atomok 
kémiájának művelését és a reaktor mint sugár
forrás megadta a lehetőséget a sugárhatás-kémiai 
vizsgálatok megkezdésére. Ezen feladatokkal pár
huzamosan intézetünk foglalkozott az uránércek 
feltárásának, az uránvegyületek elválasztásának, 
analitikájának és az uránoxidok fizikai kémiájának 
számos fontos kérdésével is és az ezen a téren elért 
eredményeit a gyakorlat rendelkezésére bocsátotta. 
Jelentős szolgálatokat tettek a magkémiai kutatá
sokkal foglalkozó munkatársaik az urániparnak 
szakemberek kiképzése terén is. A későbbiek során 
az izotóp termelést a 1 0  éves fennállását múlt évben 
ünneplő Izotóp Intézet vette át és fejlesztette olyan 
méretűvé a felhasználási lehetőségek széleskörű 
feltárásával és kiaknázásával együtt, amely méltán 
vívta ki a műszaki-tudományos közvélemény elis
merését. A KFKI magkémiai kutatásaiban új 
irányzatként jelent meg a nyomszennyezések ki
mutatására rendkívül alkalmas nukleáris analitika: 
a neutronaktivációs analízis kifejlesztése.

A változások korának neveztem azt az időszakot, 
amely mindezeknek az új törekvéseknek a meg
jelenési időszaka volt és talán azért is kifejező ez az 
elnevezés, mert az intézet szervezetében is jelentős 
átalakulások következtek be. Gyakorlatilag 1955 
és 1960 között alakult ki az a kutatási struktúra, 
amely ma is megvan intézetünkben. Ez a kutatási 
struktúra 7 különböző, de egymással erős kölcsön
hatásban levő tudományos irányt foglal magában. 
Ezek a következők: nagyenergiájú fizikai kutatá
sok, magfizikai kutatások, atomfizikai (fizikai
optikai) kutatások, szilárdtestfizikai kutatások, 
kémiai kutatások, reaktor kutatások, elektronikus 
kutatások.

Szükségesnak tartom megemlíteni, hogy inté
zetünk korán felismerte a számítástechnikai kul
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túra fontosságát és az országban először nálunk 
kezdte meg működését elektronikus számológép. 
Ma már az előbb felsorolt hét kutatási irányhoz 
hozzá kell tennünk egy nyolcadikat: a számítás- 
technikai kutatásokat is.

A változások korában nemcsak az újonnan meginduló 
kutatások fejlődtek rendkívül erőteljesen, hanem azok is, 
amelyek lehetővé tették az intézetben elinduló változások 
kibontakozását. Jelentősenfejlődött többek között a mag
fizikai-kutatás anyagi ellátottsága és a korábbi évekhez 
képest rendkívül erőteljes tempóban növekedett az 
elektronikus kutatások volumene. Ez érthető, hiszen az 
új feladatok bonyolult elektronikus mérő és adatfel
dolgozó berendezések megépítését követelték.

Az első nukleáris elektronikus berendezéseket a 
Szovjetuniótól kaptuk. Mérlegelve azonban a hazai 
lehetőségeket, jelentős kutató és fejlesztő munká
hoz kezdtünk a hazai nukleáris műszergyártás 
megindítása érdekében. Azt hiszem, hogy azok a 
nehézségek, amelyek az akkori kezdeményezések 
útjában állottak és amelyek hatására a vállalkozás 
konkrét sikere kisebb volt, mint amire egyes raj
tunk kívül álló körök számítottak, mai szemmel 
nézve világosan érthetők és szorosan kapcsolatosak 
az érdekeltségi viszonyok és a tényleges szükségle
tek jelentőségének alábecsülésével. Mindennek elle
nére a KFKI-nak ez a konkrét, gyakorlati célú 
vállalkozása kitűnő iskola volt olyan kutatási 
szellem meghonosítására, amely nélkül nem lehet 
vállalkozni gazdasági célra irányuló kutatások sike
res elvégzésére.

A cselekvés kora
Az 1960-tól 1970-ig terjedő 10 éves időszakot a tudomá
nyos kutatás széleskörű, eredményes kibontakozása, 
az intézet nemzetközi megbecsülésének növekedése 
jellemezte. Nagy leegyszerűsítéssel nevezhetném ezt 
az időszakot a „cselekvés” korának. Ha áttekintjük a 
tudományos publikációk számának alakulását ez alatt 
a tíz év alatt, akkor azt látjuk, hogy 1969-ben két és fél
szer annyi tudományos közlemény jelent meg intézetünk
ből, mint 1961-ben. Távol áll tőlem, hogy kizárólag a tu
dományos közlemények számának növekedésével jelle
mezzem az Intézet munkájának eredményességét, csupán 
arra szeretnék ezzel utalni, hogy ez a mutató is jelentős 
fejlődésről tanúskodik. Talán érdemes még azt is meg
jegyezni, hogy a nemzetközi elismerésnek örvendő 
külföldi folyóiratokban közölt cikkek száma ugyanezen 
időszak alatt több mint háromszorosára emelkedett.

Az intézet 360 tudományos munkatársa közül 8  

rendelkezik a tudományok doktora és 44 a tudomá
nyok kandidátusa fokozattal. Az Akadémia tagjai 
közül ketten dolgoznak intézetünkben. Az elmúlt 
1 0  óv tapasztalatai azt mutatták, hogy tudományos 
fokozatot elsősorban az elvont alapkutatások terén 
szereztek munkatársaink és háttérbe szorult azok
nak az elismerése, akik konkrét műszaki alkotások
kal járultak hozzá egy-egy tudományos vállalkozás 
sikeréhez. A tudományos minősítésről hozott új 
rendelet remélhetőleg meghozza a kívánt változást 
és a jövőben növekedni fog azoknak a száma, akik 
valamilyen tudományosan is újat jelentő, konkrét 
alkotásért kapják majd meg a tudományos foko
zatot.

A 20 év alatt elért tudományos eredmények mindegyi
két felsorolni ezen előadás keretében nem lehet. Még 
arra sem vállalkozhatok, hogy valamennyi fontos ered
ményről számot adjak. Csupán arra szőri tkozhatom, 
hogy egy-egy többé-kevésbé tipikus eredmény ismerteté
sével bepillantást engedjenek az intézet sokrétű munkás
ságába. Már az eddigiekben is kitértem egy-egy vállal
kozás értékelésére, ezekről most nem szeretnék beszólni. 
Vannak azonban olyan eredményeink, amelyekről nem 
hallgathatok.

Az előzőekben már említettem a fény természe
tére vonatkozó kísérletek jelentőségét és meg
jegyeztem, hogy az elvégzett kísérletek fundamen
tális jelentőségük mellett gyakorlatilag is haszno
sak voltak, mert előkészítették a talajt a laser- 
kutatások számára. Hazánkban intézetünkben 
létesítettünk először laser fényforrásokat és mind 
a mai napig a legkoncentráltabb munka ezen a 
területen intézetünkben folyik. A He-Ne gáz-laser 
létrehozása után külföldről beszerzett rubin kris
tály felhasználásával munkatársaink impulzus 
üzemű rubin-lasert létesítettek és a későbbiek 
során további új lasertípusok kidolgozásához 
kezdtek hozzá: kadmium-ionlasert és festék 
lasert helyeztek üzembe. Kezdetben a célki
tűzés a nagy intenzitású elektromágneses sugár
zás és az anyag kölcsönhatásnak tanulmányo
zása volt. Finom kísérleti technikával szinte az 
elsők között sikerült kimutatni intézetünkben a 
több fotonos fotoeffektust. A közzétett eredmények 
nagy visszhangot váltottak ki, és nagy megelégedés
sel lapozhatjuk pl. az Uszpechi Fizicseszkih Nauk 
egyik 1969-ben megjelent számát, amelyben jelen
tős elismerést kaptak a magyar eredmények. Az 
ezen a területen folyó kutatások eredményességét 
az is mutatja, hogy amikor pár évvel ezelőtt a 
Nobel-díjas Baszov megtekintette laboratóriumain
kat, felajánlotta, hogy szívesen működik együtt 
intézetünk kutatóival. Azóta gyümölcsöző kap
csolat alakult ki a moszkvai Lebegyev Intézet és a 
Központi Fizikai Kutató Intézet között.

Jelentősek a laserfény statisztikus tulajdonságai
val foglalkozó kutatások eredményei is. A jövőben 
ezen a területen jelentősen fokozni lehet a gyakor
lati alkalmazásokat szolgáló kutatásokat. A digi
tálisan vezérelt lasernyaláb létrehozásával mind a 
mikroelektronika, mind az információtárolás szá
mára jelentős perspektíva bontakozhat ki. A laser- 
kutatások további fejlesztése megköveteli a laser- 
anyagok tulajdonságainak vizsgálatával és elő
állításával kapcsolatos kutatómunka megszerve
zését is.

A magfizikai kutatások eredményei közül első 
helyen szeretném kiemelni a Mössbauer-effektus 
alkalmazása terén elért sikereket. Egy évvel az 
effektus felfedezése után intézetünkben már mi is 
bizonyítani tudtuk az effektus létezését, és pár 
év után mind a magfizikában, mind a szilárd
testfizikában figyelemre méltó eredmények szület
tek a Mössbauer-effektus alkalmazása terén. Mint 
ismeretes, ez az effektus lehetőséget nyújt az atom
magok helyén uralkodó mágneses tér és elektromos 
tér-gradiens meghatározására. A legnagyobb 
figyelmet a jég szerkezetére vonatkozó vizsgálatok
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5. ábra. Gamma-sugárzás szög-korrelációjának vizsgála
tára szolgáló berendezés

7. ábra. Neutron-diffraktométer alacsony hőmérsékletek 
előállítására szolgáló kriosztáttal

6. ábra. Mérőberendezés neutronok sugárzási befogásá
nak vizsgálatára

keltették és nyugodtan állíthatjuk, hogy ezen a 
téren munkásságunk jelentőségét a világon min
denütt kiemelik. Értékes megállapítások születtek 
egyes ötvözetekben a hőkezelés hatására végbemenő 
atomi rendeződési folyamatok természetére vonat
kozóan.

A magfizikai kutatások területén az elmúlt két 
évtized sok eredménye közül meg kell említenem 
egy régebbi, de újabban sokszor idézett eredményt, 
amely a pozitron átmeneti fémekben bekövetkező 
szétsugárzásával kapcsolatos és az első lépést 
jelentette a pozitron-szétsugárzás szilárdtestfizikai 
és kémiai alkalmazásaihoz vezető úton.

Jelentősek a gerjesztett állapotú atommagok 
mágneses tulajdonságait jellemző g-faktor mérések 
és módszertanilag is igen figyelemre méltó a msec- 
os nagyságrendű nívóélettartamok mérésére ki
dolgozott on-line korrelációs módszer, amelyhez a 
lehetőséget az intézetben kidolgozott kis számoló
gép adta meg. Sok, nemzetközileg idézett dolgozat 
jelent meg a neutronok sugárzási befogásával és a 
maghasadással kapcsolatos vizsgálatok területén is. 
Külön szeretném aláhúzni az elméleti magfizika

terén elért eredményeinket, ezeket és alkotóikat 
szerte a világban ismerik és megbecsülik.

A nagyenergiájú részecskék fizikája területén 
első helyen az elméleti kutatásokban elért ered
ményeket kell említenem. Jelentősek a kísérleti 
vizsgálatok eredményei is és az ezen a területen 
folyó kutatások szép elismerését jelentette az 
elmúlt évben Budapesten rendezett Kozmikus 
Sugárzási Nemzetközi Konferencia. A tudományos ( 
részleteredmények felsorolása helyett csupán arra 
utalnék, hogy az első y-mezon élettartam méréstől 
az S° rezonancia létezésének bizonyításáig, amely 
egyébként nemzetközi együttműködésben történt, 
sok értékes eredmény látott napvilágot nemzet
közileg rangos folyóiratok hasábjain.

A szilárdtestkutatások területén elsősorban azok
nak a lehetőségeknek a kihasználására törekedtünk, 
amelyek abból adódtak, hogy intézetünkben lehe
tőség van mind a magfizikai, mind a klasszikus 
szilárdtestfizikai vizsgálati módszerek alkalmazá
sára. A vizsgálatok középpontjában az anyag mág
neses tulajdonságainak tanulmányozása volt. Mun
katársaink kitűnő kísérleti technikát fejlesztettek 
ki a mágneses szerkezet-vizsgálatokhoz és a meg
épített neutrondiffraktométer segítségével számos 
olyanúj mágneses szerkezetet és szerkezeti átalaku
lást találtak, elsősorban a mangán alapú ötvöze
tekben, amelyek széleskörű nemzetközi elismerést 
vívtak ki kutatóinknak. A szilárd anyagokon át
hatoló neutronok energia- és impulzusváltozásának 
megmérésére neutronspektrométert építettünk és 
segítségével az elsők között bizonyítottuk a mág-
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8. ábra. Széles jelű magrezonancia berendezés

9. ábra. Hélium cseppfolyósító készülék

neses kristályba beépített idegen atomok hatására 
előálló többé-kevósbó lokalizált mágneses rezgések 
létezését. A tiszta fémekbe bevitt idegen atomok 
perturbáló hatását érzékelik és megfelelő feltételek 
mellett jelzik a mágneses momentummal rendel
kező atommagok. Ilyen vizsgálatok céljaira mag- 
rezonancia spektrométert építettünk és kutatóink 
figyelemre méltó eredményeket értek el az előbb 
említett perturbációk tanulmányozása terén.

Intézetünkben honosítottuk meg először hazánk
ban az extrém alacsony hőmérsékleten (4°K környé
kén) történő anyagvizsgálatokat.Akifejlesztett hi
degfizikai berendezések és mérőeszközök nemcsak az 
alapkutatás számára biztosítottak unikális lehető
ségeket, de felhasználásuk a nagy tisztaságú fémek 
minősítését szolgáló méréseknél az ipar számára is 
jelentős segítséget jelent. Feltétlenül szólnunk kell 
azokról az elméleti eredményekről is, amelyeket 
kutatóink a szilárdtestfizika területén értek el. 
Továbbfejlesztették a másodrendű fázisátalakulá
sok elméletét és jelentős nemzetközi sikerek fém
jelzik a fémekbe bevitt idegen atomok hatását 
magyarázó elméleti eredményeiket is.

A kémiai kutatások intézetünkben csaknem 15 
éves múltra tekintenek vissza, és bátran állíthat
juk, hogy ez alatt az idő alatt kémikusaink számos

10. ábra. Buborék-memoria célokra alkalmas ortoferrit 
egykristályok

kiemelkedő eredményt értek el. Korábban már 
említést tettem az uránkémia és a radioaktív 
izotópok előállítása terén elért eredményekről. 
Nagy nemzetközi megbecsülést vívtak ki kutatóink 
azoknak az anomáliáknak felderítésével, amelyek 
az izotópösszetétel megváltoztatásának hatására 
lépnek fel. Az ún. izotópeffektusok vizsgálatában 
munkatársaink nemzetközileg elismert szaktekin
télyeknek számítanak.

A magfizikai módszerek kitűnően felhasználha
tók a kémiai analitikában. Az anyagokban jelen
levő különféle nyomszennyezők neutronbesugárzás 
hatására radioaktívvá tehetők és így jelenlétük 
kimutatható, sőt, megfelelő etalonok segítségével 
mennyiségük is meghatározható. Ezt a lehetőséget 
kutatóink messzemenően kiaknázták, és a klasszi
kus kémiai módszerek, valamint a magfizikai mód
szerek kombinálásával a nyomelem-meghatározás 
magas színvonalú technikáját fejlesztették ki.

Egy másik fontos terület, amelyen kutatásaink 
nemzetközi mértékkel mérve is értékesnek bizo 
nyúltak, a magsugárzás kémiai hatásainak tanul
mányozásával kapcsolatos. A vegyületek sugárzás
sal szembeni ellenállókópességének, vagy éppen 
ellenkezőleg, bomlékonyságának vizsgálata számos 
értékes felismerés forrása lehet. Kutatóink jelentős 
eredményeket értek el az energia-átadás mechaniz
musának vizsgálatában és a sugárhatás elemi 
folyamatainak elméleti és kísérleti tanulmányo
zásában.

Meg kell még említenem a szervetlenkémiai szer
kezetvizsgálatokban és anyagszintézisben elért 
eredményeket. Kitűnő teljesítménynek számít a 
xenonfluoridok,gránát- és ferrit-egykristályok elő
állítása, nem kevésbé az a munka, ami a koordiná
ciós kötések bonyolult világába enged bepillantást.

A reaktorkutatás terén elért egyes eredményekről 
már tettem említést. Ezeket most nem ismétlem 
meg. Szólnom kell azonban arról a nagyjelentőségű 
elméleti munkáról, amelynek eredményeképpen 
csaknem komplett számítástechnikai program áll
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11. ábra. Kritikus rendszerek vezérlő „pultja” és mérő- 
berendezései

rsaktorfizikusaink rendelkezésére zórusteljesítmé- 
nyű reaktorok valamennyi lényeges paraméterének 
kiszámítására. A számítási módszerek alkalmazha
tósági körét kísérletekkel ellenőrizték. A kidolgo
zott programok jó alapot szolgáltatnak energetikai 
reaktorokkal kapcsolatos számítási feladatok meg
oldására is. Tapasztalataink szerint az általunk 
összeállított program-gyűjteménynél a szocialista 
országokban nem igen van jobb, és ezért igen nagy 
az érdeklődés e gyűjtemény iránt.

A kísérleti vizsgálatokban nagy elismertséget 
szerzett intézetünknek az a módszer, amellyel fűtő
elemeken belül sikerült fluxuseloszlást és spektrális 
indexeket meghatároznunk. Figyelemre méltóak a 
reaktivitás mérések terén elért újabb eredményeink 
is. Az obnyinszki Fizikai Energetikai Intézettel 
együttműködve munkatársaink jelentősen hozzá
járultak egy Mogilner által kezdeményezett, rend
kívül szellemes, új reaktivitás mérési módszer 
elméleti és kísérleti továbbfejlesztéséhez. Ugyan
csak sok sikert hozott a korábban már jelentős 
nemzetközi elismertségre szert te tt neutronsűrűség 
ingadozás vizsgálatok folytatása és alkalmazása a 
neutronok reaktorbeli átlagos élettartamának és a

12. ábra. Impulzusüzemű neutron-generátor reaktorfizi
kai vizsgálatokra

késő neutronok effektiv hányadának meghatáro
zására. Kiemelkedőek azok az eredmények is, 
amelyek az impulzus üzemű neutron-generátorok 
reaktordinamikai vizsgálatokban való felhasználá
sával kapcsolatban születtek.

A reaktortechnológia területén indított munkánk 
eleve szerény vállalkozás volt. Egyes szerves anya
gok hűtő és munkaközegként való alkalmazhatósá
gának vizsgálatába kapcsolódtunk bele a Kurcsa- 
tov Atomenergia Intézettel közös vállalkozás kere
tében. Számos anyag sugárzással szembeni ellen
állóképességét tanulmányoztuk, kiegészítve ezeket 
a vizsgálatokat hőtechnikai és egyéb mérésekkel. 
Szép műszaki teljesítmény volt a reaktorba épített 
speciális vizsgáló berendezés, az ún. reaktorhurok 
megalkotása, amelynek segítségével lehetőség nyílt 
a számításba jövő szerves anyagoknak a reaktor 
sugárzási terében történő vizsgálatára. E vizsgála
tokkal kapcsolatban a reaktor kalorimetriában 
szereztünk jelentős nemzetközi hírnevet. A Kur- 
csatov Atomenergia Intézettel közösen megvizs
gáltuk a diffenil-benzol elegy termodinamikai tulaj
donságait abból a célból, hogy adatokat nyerhes
sünk az ún. „másfélkörös” atomerőművi rendszer 
megtervezéséhez. A közösen kidolgozott atomerő
művi rendszert szovjet—magyar szabadalom védi. 
Ezek a kísérletek fokozták felkészültségünket 
bonyolultabb reaktortechnológiai feladatok meg
oldására.

Elektronikus kutatásaink kialakulásának és fejlődésé
nek körülményeiről már többször beszéltem. Az elért 
eredményekről a holnapi előadásban részletesebben lesz 
szó; azonban mégis fontosnak tartom, hogy e nagy jelen
tőségű terület munkájáról ebben az előadásban is meg
emlékezzek. A méltatást egy általános jellegű megálla
pítással szeretném kezdeni, intézetünk egyik legnagyobb 
vonzerejét a nemzetközi tudományos kapcsolatok ki
építésében méréstechnikai kultúránk magas színvonalával 
érte el. Leegyszerűsítve a dolgot, azt mondhatjuk, hogy 
elektronikus kutatásaink és fejlesztő tevékenységünk 
eredményei szocialista viszonylatban olyan kiemelkedőek, 
hogy külföldi társintézeteink ezeknek az eredményeknek 
az átvétele és hasznosítása érdekében nagy érdeklődést 
mutattak és mutatnak közös kutatások kiépítése iránt. 
A tulajdonképpeni első nagy eredményt a sokcsatornás 
analizátorok kidolgozása jelentette. A történelmi igaz
ságnak azonban tartozunk annyival, hogy megjegyezzük: 
ezen a téren az első kezdeményezést a neutronfizikai 
kutatások iniciálták.

Később a korszerű adatgyűjtő és feldolgozó rend
szer kiépítése már azt a gyümölcsöző kölcsönhatást 
fejezte ki, ami az elektronikus kutatások és a többi 
kutatási terület között kialakult. Az első hazai kis 
számológép megalkotása pedig meggyőzően bizo
nyította, hogy kitűnő alkotó gárdánk van ezen a 
területen. Ezek iránt a gépek iránt jelentős kereslet 
mutatkozott és mutatkozik számos szovjet intézet
ben és növekszik a többi szocialista országból 
érkező megkeresések száma is. Jelenleg csaknem 
10 kis számológépünk működik a Szovjetunióban 
és a Német Demokratikus Köztársaságban. Ezek
nek a gépeknek igen jó a programellátottsága és 
nemcsak mérések vezérlésére, adatok előzetes fel
dolgozására alkalmasak, hanem arra is, hogy nem 
túl bonyolult számítási feladatok megoldását elvé
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gezzék. Munkatársaink szép eredményeket értek 
el két vagy több számológép megfelelően szervezett 
együttműködésének kidolgozásában is.

Ezen a ponton kell szólnom matematikusaink 
és számítástechnikai szakembereink tevékenységé
nek eredményeiről. Az intézet ICT-1905 típusú 
nagy számológépén a munka szakszerű megszerve
zésével, a programok kezelésére kidolgozott szer
vező program megalkotásával, a software szolgál
tatások továbbfejlesztésével és még sok más módon 
munkatársaink jelentősen hozzájárultak az inté
zeti és én meg vagyok győződve, hogy nem
csak az intézeti, hanem a hazai számítástech
nikai kultúra megteremtéséhez is.

Az eredményekről szóló eme vázlatos áttekintés 
után szeretnék arra a kérdésre válaszolni, ame
lyet a múltban is és most is gyakran tesznek fel, 
és amely így hangzik: milyen haszon származott a 
KFKI eddigi tevékenységéből ? Mi volt a haszna a 
kutatásra fordított anyagi és szellemi erőfeszítések
nek ? Természetesen vizsgálat tárgyává lehetne 
tenni, hogy a KFKI-ban folytatott kutatások 
eredményeképpen, közvetett vagy közvetlen for
mában, mekkora gazdasági haszon keletkezett. 
A példák sokasága mutatná, hogy intézetünk 
kutatási tevékenysége jelentős hasznot hozott. 
Most talán csak annyit említenék meg, hogy 
az a tény, hogy szerződéses kutatásaink bruttó 
bevétele ebben az évben jelentősen meghaladja 
a 1 0 0  millió forintot, önmagában tanúsítja, hogy 
az ipar értékeli eredményeinket és igényli kutatási 
tevékenységünket.

Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a KFKI 
tevékenységének értékelését nem lehet és nem is 
szabad kizárólag arra a gazdasági haszonra alapoz
ni, amely a kutatómunka közvetlen hatásaként 
jelentkezett. Nehezen jellemezhető például egy 
tudományos kollektíva tevékenységének az a 
hatása, amely az ország tudományos színvonalának 
általános emelkedésében nyer kifejezést. Ez a hatás 
akkor is jelentős hozzájárulást nyújt a társadalmi 
haladáshoz, ha az eredmények, amelyekből ez a 
hatás következik, nem mutatnak kiemelkedő 
csúcsokat, de a műszaki-tudományos fejlődésben 
olyan tendenciákat erősítenek meg, amelyek meg
felelnek az ország érdekeinek és az általános fejlő
dés követelményeinek. A tudományos színvonal 
emelkedését jelenti az is, hogy a kutatómunka 
hatására nő azoknak a szakembereknek a száma, 
akik képesek az önálló gondolkodásra, az új befo
gadására és alkalmazására. Ilyen szakembergárda 
nélkül nyilvánvalóan nem lehet műszaki-tudomá- 
nyos forradalmat csinálni.

Végeredményben a feltett kérdésre a legáltalá
nosabb formában így válaszolhatnánk: a KFKI 
eddigi működésének legnagyobb haszna az a köz
vetett hatás, amely elősegítette az ország műszaki
természettudományos kulturáltságának általános 
növekedését.

Van az eredményes tudományos tevékenységnek 
egy olyan haszna is, amely nemzetközi síkon jelent
kezik és nemzetközi elismertségünk növekedésében 
nyilvánul meg. Természetes, hogy egy-egy új fel

ismerés, amelyet szerte a világon intézetünkkel 
kapcsolatban emlegetnek, önmagában is jelentős 
értéket képvisel, de fokozza értékét az a körülmény, 
hogy hatására intézetünk és így egy kicsit a magyar 
fizika jó híre is gyarapodik a nagyvilágban. Arra a 
kérdésre, hogy mi is a híre a KFKI-nak a nagy
világban, választ ad az, hogy hányán és kik jönnek 
el tudományos rendezvényeinkre, hogy milyen 
visszhangot váltanak ki az intézet munkatársainak 
külföldön megjelent művei, hogy hány kutatónkat 
választják be külföldi folyóiratok szerkesztőbizott
ságaiba, nemzetközi szervezetek vezető testületéi
be stb., stb. Bizonyos mértékben az is jó hírünket 
bizonyítja, hogy kutatóink szívesen látott vendé
gek híres, nagy múltú kutatóintézetekben és egye
temeken. Azt hiszem, annak is örülnünk kell, 
ha egy Nobel-díjas fizikus könyvének magyar 
nyelvű kiadásához írt előszavában elismeréssel 
nyilatkozik egyik munkatársunk sikert aratott mű
véről.

Intézetünk nemzetközi megbecsülésének van az 
előbbieknél még fontosabb és következményeiben 
még ennél is jelentősebb megnyilvánulása. Ez a 
nemzetközi együttműködésben megvalósuló közös 
kutatómunka széleskörű kibontakozásában jelent
kezik. Ma már természetes, hogy a közös kutatás 
előfeltétele az, hogy a felek kölcsönösen érdekeltek 
legyenek az együttműködésben. Kölcsönös érde
keltség azonban csak akkor állhat fenn, ha mindkét 
fél tud valami vonzó hozzájárulást felajánlani. 
Ehhez viszont eredményekre van szükség.

Nyilván eredményeinkről tanúskodik és jó
hírünket mutatja, hogy a Szovjetunió egyik leg
nagyobb kutatóközpontjával, a Kurcsatovról el
nevezett Atomenergia Intézettel már jó néhány 
éve folytatunk eredményes együttműködést a 
szilárdtestfizika, magfizika és reaktorfizika terü
letén.

Intézetünkben korán felismertük a nemzetközi 
tudományos kapcsolatok jelentőségét. Tulajdon
képpen 1955-től kezdve, amikortól is a nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésére fokozottabb lehetőségek 
nyíltak, állandóan szorgalmaztuk a szocialista 
országokkal és elsősorban a Szovjetunióval való 
tudományos kapcsolatok kialakítását, fejlesztését 
és elmélyítését. Kezdetben a kapcsolatok egyolda
lúak voltak: kutatóink szovjet intézetekben sajá
tították el azokat a kutatási módszereket, amelyek 
kifejlesztése itthon jóval hosszabb időt és nagyobb 
anyagi áldozatot követelt volna meg. Három-négy 
év eltelte után azonban egyes területeken önálló 
kezdeményezés bontakozott ki és a magyar ered
mények egyike-másika felkeltette a szovjet szak
emberek érdeklődését is. Amikor a kölcsönös 
érdeklődés kialakult, akkor kezdődött el tulajdon
képpen az érdemi együttműködés. Hadd említsem 
meg, hogy ennek az érdemi együttműködésnek 
a kezdeményezésében nagy része volt a nemrég 
elhunyt Pevzner professzornak. Az együttműködés 
elmélyülését és kiszélesedését pedig hathatós mér
tékben elősegítette az az állandó figyelem és támo
gatás, amelyben az intézeteink közötti kapcsola
tokat Alekszandrov akadémikus részesítette. Sze-
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retném megragadni ezt az alkalmat is, hogy meg
köszönjem Alekszandrov akadémikusnak azt a 
támogatást, amelyet eddig nyújtott és egyben 
megkérjem, hogy most, a munka bonyolultabb 
és nehezebb fázisában továbbra is segítse az inté
zeteink közötti kapcsolatok elmélyülését, haté
konyabbá és operatívabbá tételét.

Ugyancsak sokrétű kapcsolat alakult ki az 
obnyinszki Fizikai-Energetikai Intézettel a reaktor- 
fizikai és magfizikai kutatások területén. Ezúton 
szeretném megköszönni az ünnepségünkön jelen
levő Kuznyecov professzornak azt a jelentős segít
séget, amelyet kapcsolataink elmélyítéséhez nyúj
tott. I t t  említem meg, hogy intézetünkben külön
leges figyelmet szenteltünk a dubnai Egyesített 
Atomkutató Intézettel kialakított kapcsolatoknak. 
A szocialista országok eme jelentős közös vállal
kozása nagy jelentőségű kutatóink számára, mert 
lehetővé teszi olyan kutatási nagyberendezések 
felhasználását, amelyekhez saját erőből sohasem 
juthatnánk hozzá. Mintegy 30 munkatársunk dol
gozik a dubnai intézet különböző laboratóriumai
ban.

Intézetünk nemzetközi kapcsolatainak jellemzé
sére megemlítem, hogy a kapcsolatok lényege a 
legtöbb esetben közös kutatási program végre
hajtása. Az eddigi eredmények nagyon biztatóak. 
A munkamegosztás előnyeit felhasználva, közösen 
építünk kutatóberendezéseket, együtt oldunk meg 
kutatási feladatokat és az eredményeket is közösen 
publikáljuk.

A nemzetközi kapcsolatok intézetünk számára 
nem valami, a kutatástól független tevékenység
ként jelentkeztek, hanem a kutatási munka szer
ves részeként. Tudományos nemzetközi kapcsola
tok nélkül igen könnyen lehet célt téveszteni; 
kisstílű provincializmusba süllyedni. A tudomány 
egész eddigi fejlődése azt mutatja, hogy az új 
felismerések legtöbbször — szinte csaknem min
dig — az egymásra kölcsönösen ható, különböző 
országokban megszülető részletfelismerések iniciálé 
hatására jöttek létre. Ha egy kutatókollektíva a 
nemzetközi tudományos kapcsolatok vérkeringé
séből kikerül, a legtöbb esetben rövid idő alatt 
elsorvad, tevékenysége elértéktelenedik.

A jövőben tovább szeretnénk fokozni intézetünk 
nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését és hatékonyabbá 
tételét, mert meg vagyunk győződve, hogy enélkül a 
kutatási tevékenység hatékonysága sem fokozható. 
A nemzetközi kapcsolatok hasznát csak a kutatás 
eredményeiben lehet lemérni és a példák sokasága bizo
nyítja, hogy az eredményes kutató munka mögött min
dig jelentős nemzetközi együttműködés húzódik meg.

A konkrét gazdasági célra irányuló kutatási program
jaink realizálásához éppen úgy szükségünk van külföl
dön megtermelt szellemi értékekre, mint ahogy szüksé
günk van az alapkutatásokban a nemzetközi tudományos 
találkozók gondolatébresztő vitáira. Ezen a területen 
azonban a szellemi értékeket ellenszolgáltatás nélkül 
nem lehet megszerezni és így a jövőben fokozottabban 
fel kell készülnünk arra, hogy nemcsak speciális műszere
ket, alkatrészeket, anyagokat, hanem műszaki-tudomá
nyos eljárásokat, tapasztalatokat is vásárolnunk kell 
majd külföldről saját kutatási célkitűzéseink gyors 
realizálásához.

A nemzetközi tudományos kapcsolatok fontos
sága nem szoríthatja háttérbe a belföldi és esetleg 
az intézeten belüli tudományos kapcsolatok fontos 
ságát. Sőt, ez utóbbi kapcsolatok elhanyagolása 
talán még nagyobb hiba, mint a nemzetközi kap
csolatok jelentőségének alábecsülése. A belföldi 
tudományos és műszaki kapcsolatok biztosítják 
az elért eredmények országon belüli gyors haszno
sítását, szüntetik meg a nem tudatosan vállalt 
párhuzamos kutatásokat, teszik lehetővé az egyre 
fokozódó jelentőségű tudományos munkameg
osztást.

Az elmúlt 10 évben intézetünk országonbelüli 
kapcsolatainak alakulásában voltak nemkívánatos jelen
ségek. A 60-as évek első felében intézetünk bizonyos 
mértékben izolálódott a magyar tudományos élet egészé
től, és ez közvetlen káros hatásain túl még azzal is járt, 
hogy az intézetben dolgozó sokszáz lelkes kutató tény
leges eredményeit a magyar műszaki-tudományos köz
vélemény sem ismerhette meg teljes részletességgel. A 
hatvanas évek utolsó felében sokat javult a helyzet és 
ma már elmondhatjuk, hogy sok kutatóintézettel, ipar- 
vállalattal van érdemleges együttműködésünk, jelentősen 
fokozódott intézetünk szolgáltatói tevékenysége is és 
mi is — kihasználva a munkamegosztásban rejlő elő
nyöket — gyakrabban kezdeményeztünk együttműkö
dést más szervekkel. A KFKI tudományos ülésszakán 
Szabó Ferenc előadásában részletesebben ismertette eze
ket a kapcsolatokat és így ehelyütt csupán néhány 
általános problémával szeretnék foglalkozni.

Az iparvállalatokkal való kapcsolatainkat jelen 
tősen fokozta a kutatási szerződéskötések lehető
sége és eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, 
hogy a konkrét gazdasági célra irányuló kutatások 
területén a kutatási szerződések biztosítják legin
kább azt a kapcsolati formát, amely kifejezi mind 
a megbízott, mind a megbízó érdekeit.

Az alapkutatások területén, ahol az effajta 
szerződéses forma nemigen lehetséges, a kapcsola
tok erősen függnek az együttműködő személyek 
közötti viszonytól. A helyzetet még az is nehezíti, 
hogy az együttműködő felek hozzájárulásának 
tényleges tudományos értékét csak bizonyos, 
gyakran hosszú idő eltelte után lehet megítélni, 
mivel maguknak az alapkutatási eredményeknek 
sem adható meg az értékelése rövid időn belül.

Konkrét kapcsolataink jellemzésére megemlítem, 
hogy az utóbbi időben kutatóink jelentősen elmé
lyítették együttműködésüket a debreceni Atom
mag Kutató Intézet munkatársaival: több közös 
közlemény látott napvilágot, gyakran tanácskoz
nak közösen módszertani, méréstechnikai kérdé
sekről, stb. Jó kapcsolatok alakultak ki a Műszaki 
Fizikai Kutató Intézettel, az Izotóp Intézettel és 
az Automatizálási Kutató Intézettel, de azt is meg
állapíthatjuk, hogy ma még ezek a kapcsolatok 
hatékonyságukban sok kívánni valót hagynak 
maguk után és a jövőben fokozott gondot kell 
fordítani fejlesztésükre.

Azt hiszem ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a mód
szereket, amelyekkel egy-egy nagyobb tudományos 
vállalkozás köré tömöríteni lehet a különböző szervezeti 
egységekben, például különböző intézetekben dolgozó 
kutatókat, először az intézetünkön belüli együttműködés 
tapasztalatait kell elemeznünk.
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Számos olyan eset volt, amikor valamilyen lelkesitő 
célkitűzés érdekében az úgynevezett „team-munka” 
kibontakozott, azonban az ilyenfajta vállalkozások nem 
elég gyakoriak. Élénken emlékszem arra a vállalkozásra 
ami a reaktorok hűtésére számításba jövő szerves anya
gok vizsgálatával kapcsolatban bontakozott ki. Ebben 
a munkában a reaktorkutatással foglalkozó szakembere
ken kívül kémikusok és szilárdtestfizikusok is részt 
vettek és munkásságuk számos fontos technológiai 
jelentőségű megállapításra vezetett. Az ilyen nagyobb 
összefogást igénylő team-munka helyett gyakoribb a 
különböző szervezeti egységekben dolgozó kutatók 
közötti spontán együttműködés. Ilyen együttműködés 
alakult ki a Mössbauer-effektus vizsgálatában a mag
fizikusok és szilárdtestfizikusok között, a mag-mágneses 
rezonancia módszerek felhasználásában a szilárdtest
fizikusok és kémikusok között, a laser fényfoiTások hasz
nosításában a kémikusok és optikusok között, stb.

Véleményem szerint e spontán kapcsolatok jelen
tősége mellett a jövőben egyre inkább fokozódik 
a „team-munkák” fontossága is és erre a következő 
időszakban fokozott gondot kívánunk fordítani. 
Ennek azonban előfeltétele egy olyan kutatási 
program, amelynek fontosságát a résztvevők 
ismerik és amelyben az alapcélkitűzés mellett ki-ki 
megtalálja a saját tudományos ambíciójának meg
felelő részcélkitűzéseket is.

Intézetünk belső életének áttekintése azt mutat
ja, hogy olyan kutató központról van szó, amelyben 
több, viszonylag nagy önállósággal művelt kutatási 
terület van és ezek csekély kivétellel mind az alap-, 
mind az alkalmazott-, mind a fejlesztő kutatást 
felölelik, sőt az elektronikus kutatások területén 
kísérleti gyártás is folyik. Az intézetnek ez a 
szerkezete gyakran felveti azt a kérdést, hogy van-e 
a különböző tudományos területek között olyan 
erős kölcsönhatás, amely indokolja az egységes 
szervezetikeretet. Másként fogalmazva, nem tekint
hető-e az intézet tulajdonképpen azonos telephelyű 
kisebb intézetek együttesének, amelyek talán 
külön-külön is életképesek volnának.

Azok, akik figyelmen kívül hagyják, hogy ma 
alig van olyan kutatási feladat, amelynek megoldá
sához ne kellene igénybevenni különböző tudo
mányágak szolgáltatásait, talán vélekedhetnek 
így. De még számukra is meggyőző érvként kell 
hatnia annak, hogy egyes nagy kutatási berende
zések (reaktor, számítógép, gyorsító) vagy egyes 
bonyolult eljárások (korszerű adatfeldolgozás, élen
járó technológiai módszerek) nem használhatók ki 
megfelelő integráló szervezet létrehozása nélkül.

A legfontosabb érv a szervezeti integráció mel
lett azonban az, hogy jelentősebb tudományos 
vállalkozásokat nem lehet sikerrel lebonyolítani, 
ha nem kapcsolhatók össze különféle módszerek; 
ha nem lehet igénybe venni a fizikai, kémiai, 
matematikai elektronikai kutatások szolgáltatásait 
a kitűzött központi cél elérése érdekében. Az egysé
ges szervezetbe tömörített sokszínű, ütőképes 
kutatási potenciál megtartását és fejlesztését 
egyrészt olyan alapkutatások indokolják, amelyek 
nagyberendezéseket és szervezett csoportmunkát 
igényelnek, másrészt és főként azok a konkrét 
gazdasági célra irányuló kutatások, amelyek a 
szükséges kritikus potenciál és komplex tevékeny
ség nélkül eredményesen nem végezhetők el.

Szeretnék mindkét esetre egy-egy példát felemlíteni. 
Az anyagszerkezeti kutatásokban például nagy jelentő
ségű azoknak a fizikai törvényeknek a megismerése, 
amelyek meghatározzák az anyagok mágneses tulajdon
ságait. Ezeknek a törvényeknek a feltárásához mágneses 
szerkezetvizsgálatokra van szükség. Mágneses szerkezet- 
vizsgálatokat nagy intenzitású neutronforrásokkal, 
kutató reaktorokkal lehet végezni. A vizsgálatok le
folytatásához olyan berendezésre van szükség, amelynek 
megalkotására csak jól képzett gépészmérnökök vállal
kozhatnak. A mérés programjának beállítása és a mérési 
áriátok begyűjtése csak korszerű elektronikus berendezé
sek segítségével lehetséges. Ezek létrehozására csak olyan 
elektronikus szakember vállalkozhat, aki a fizikusokkal 
együttdolgozva elsajátítja a megoldandó mérési feladat 
lényegét. Mindezek mellett, a mérés kivitelezéséhez egy
szer igen alacsony hőmérsékletek, másszor viszonylag 
magas hőmérsékletek előállítására van szükség; ezért 
a mágneses szerkezetvizsgálatokkal foglalkozó fizikus 
nem lehet meg az alacsony hőmérsékletek előállításához 
értő fizikus vagy mérnök nélkül és nem nélkülözheti 
azt a szakembert sem, aki viszont magas hőmérsékletű 
kályhák megépítésében járatos. Azt már nem is említem, 
hogy a mérésekhez szükség van speciális mágnesekre, 
finom mozgatóberendezésekre, stb. A mérési adatok 
alapján a mágneses szerkezetvizsgálattal foglalkozó 
fizikus számos következtetést vonhat le, de következte
tései hiányosak maradnak, ha nem végez kiegészítő 
méréseket röntgendiffrakciós technikával, néha Möss
bauer-effektus segítségével. Az szinte triviális, hogy 
szüksége van az általa vizsgált anyag mágneses szusz- 
ceptibilitásának és több más makroszkopikus para
méterének hőmérséklettől való függésére, hogy végülis 
észleleteit egységes keretbe helyezve, a keresett törvény- 
szerűségekre következtetéseket vonhasson le. S mindezek 
után hadd említsem a legfontosabbat, a szerkezetvizs
gálatokkal foglalkozó fizikusnak szüksége van meg
bízható anyagmintákra, amelyeket a kívánt minőség
ben bonyolult technológiai berendezések segítségével 
lehet csak előállítani, összetételüket modern kémiai 
analitikai módszerekkel meghatározni. Úgy érzem, hogy 
ez a példa jól szemlélteti, hogy egy viszonylag nem is 
bonyolult alapkutatási feladathoz hány különböző szak
terület szervezett együttműködésére van szükség és 
teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen kutatást csak komplex 
kutatóközpontban lehet megvalósítani. Ezt a megálla
pítást a nemzetközi tapasztalatok messzemenően igazol
ják.

A másik példa az elektronikus kutatásokkal kapcsola
tos. Abban az esetben, ha az elektronikus kutatások 
célja egy adott bonyolultsági fokot meghaladó berendezés 
előállítása, a kutatás tényleges eredményességét csak 
akkor lehet megítélni, ha a kérdéses berendezést kisebb 
sorozatban előállítják, erőltetett üzemmódban működ
tetik és a szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő 
javításokat elvégzik. Ehhez színvonalas technológiára 
támaszkodó kísérleti üzemre van szükség, amelynek 
jelentőségére a tudománypolitikai elveket tartalmazó 
határozat külön is rámutatott. Intézetünkben az elek
tronikus kutatások és e kutatások eredményeit felhasz
náló egyéb kutatási területek közötti kölcsönhatás nagy 
szerepet játszott a célkitűzések kijelölésében és tulajdon
képpen ez a kölcsönhatás tette lehetővé a méréstechnikai 
kultúra gyors fejlődését. Az a vállalkozás, hogy tudomá
nyos és egyéb célokra alkalmas kis számológépet fejlesz- 
szünk ki, csakis azért járhatott sikerrel, mert megvolt 
a hozzáértés, a kritikusnál nagyobb kutatási potenciál 
és a szükséges technológiai jártasság, továbbá az előbb 
említett kölcsönhatás az intézet többi részlegével.

Gondolatok a jövőről

Áttekintve a múlt nagy változatosságot mutató 
eseményeit egy-egy alkalommal el-elkalandoztam 
ugyan a jövőbe, de valójában arról, hogy milyen 
gondolatok fogalmazhatók meg az elmúlt 2 0  év
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tapasztalatai alapján az előttünk álló évekre, eddig 
még nem beszéltem. Tulajdonképpen ez nem is 
könnyű feladat.

Legyen szabad mindenekelőtt néhány olyan 
dologra utalnom, amelyek a múlt ismeretének bir
tokában a jövendő bizonyos kezdő feltételeit jelen
tik. A kutatómunka egyik jellegzetes sajátsága, 
hogy egyre terebélyesedik. Egy-egy új gondolat 
rendszerint új kutatási célkitűzés megfogalmazásá
hoz vezet. A kutatási ráfordítások összege azonban 
nem nő olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan növek
szik az ötletek száma. Mindenképpen szükséges a 
kutatás spontán divergenciáját fékezni, ugyanis 
könnyen előállhat olyan helyzet, hogy a sokféle 
vállalkozás a legfontosabb vállalkozások sikerét 
kockáztatja. Éppen ezért el kell határoznunk 
— ha nem akarjuk anyagi és szellemi erőforrásain
kat elaprózni — hogy milyen kutatásokat támo
gatunk erőteljesebben és milyen kutatásoknál 
igyekezünk biztosítani egy, a nemzetközi eredmé
nyek megértéséhez és átvételéhez szükséges szeré
nyebb színvonalat.

Ma úgy tűnik, hogy a konkrét gazdasági célra 
irányuló kutatások esetében, ha bizonyos szubjek
tív tényezőktől eltekintünk, biztosítottnak látszik 
a kívánt mértékű anyagi támogatottság. Azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy ezeknek a kutatások
nak az eredményessége hosszútávon döntő mérték
ben függ attól, hogy van-e mögöttük új ismeretek 
feltárására hivatott, virágzó alapkutatás. Ezen a 
területen azonban azt eldönteni, hogy mit kell 
erőteljesebben fejleszteni, és mit nem, nem könnyű 
feladat. A döntést bonyolulttá teszi az a körül
mény, hogy az alapkutatások célja még nem ismert 
összefüggések, törvényszerűségek, tulajdonságok 
feltárása és így előre aligha lehet megmondani, 
hogy a fokozott támogatásnak lesznek-e eredmé
nyei, vagy hogy a támogatás csökkentése milyen 
hátránnyal jár majd. Történelmi példákat lehet 
említeni, amelyek arról tanúskodnak, hogy új, 
nagy jelentőségű felfedezések éppen ott születnek, 
ahol senki se várt ilyen felfedezéseket.

Ebből azonban nem következik az, hogy bízzuk a dolgo
kat a véletlenre és ne tegyünk erőfeszítéseket fontosnak 
látszó irányzatok fokozott támogatása érdekében, csupán 
arra hívja fel figyelmünket az eredményeknek ez a gyak
ran formabontó megjelenése, hogy a tudományos irány
zatok, célkitűzések támogatásánál ne alkalmazzunk 
merev sémákat. Ha valamilyen területen reménytkeltő 
új eredmény születik, akkor adjuk meg kellő időben a 
szükséges támogatást esetleg más, kevésbé perspektivikus 
kutatás rovására.

Mindezek alapján a jövendő terveit latolgatva 
világosan látnunk kell, hogy nem dolgozhatunk 
merev kutatási struktúra keretei között, sem az 
alapkutatások, sem az alkalmazott, sem a fejlesztő 
kutatások területén.

Ha tudatosan leegyszerűsítjük a tényleges hely
zetet, akkor a KFKI kutatási potenciálja lényegé
ben 3 terület között oszlik meg. Ezek a következők:

a) számítástechnikai kutatás
b) anyagkutatás
c) atomkutatás.

a) Az első területhez sorolom a ma még viszony
lag nem nagy méretű „software” kutatásokat és a 
jelentős kapacitást lekötő „hardware” kutatáso
kat. Ez a kutatási potenciál bizonyos fejlesztés 
mellett alkalmasnak látszik szocialista országok 
piacán versenyképes számítástechnikai berende
zések kifejlesztésére és kísérleti üzemi viszonyok 
között történő előállítására. Igen figyelemreméltó 
az a nemzetközi méretekben kibontakozó tenden
cia, amely a legkülönbözőbb mérőberendezésekhez 
ún. mini-számológépeket adaptál, amelyek a mérési 
adatok gyors feldolgozásával jelentősen segítik 
mind a technológiai folyamatok ellenőrzésének, 
mind a tudományos adatszerzés megbízhatóságá
nak hatékonyságát. Ezen a területen az egészen 
kis és közepes számológépek kutatásában és e 
számológépek tudományos, és egyéb területen való 
felhasználásának elősegítésében lehet megjelölni a 
következő évek főfeladatát.

b) Az anyagkutatás a következő tudomány- 
területeket foglalja magába: szilárdtestfizika, ké
mia és részben fizikai-optika. E területek hetero
genitása már nagyobb, mint az előzőké, de figye- 
lembevéve azokat a külső és belső érdekeket, 
amelyek a heterogenitás csökkentését indokolják, 
a jövőben lényegében 3 egymással szorosan össze
függő feladatra lehetne koncentrálni az erőket. 
Ezek a területek a következők: számológépek 
memória anyagainak kutatása, beleértve ezen 
anyagok előállításával, analízisével, fizikai para
métereinek vizsgálatával kapcsolatos vizsgálatokat 
is, természetesen azzal a céllal, hogy végeredmény
ként számológépekben felhasználható tároló modell 
készülhessen el; lézer kutatás, a lézerek számítás- 
technikai és technológiai alkalmazása céljából, 
beleértve a lézer anyagok előállításával kapcsola
tos kutatásokat is; s végül nyomelem analitikai 
kutatások, amelyek egyrészt az intézeten belüli 
analitikai szükségletek kielégítését, másrészt pedig 
az országos igények kiszolgálását biztosíthatnák.

Hangsúlyozni szeretném, hogy e hármas kuta
tási célkitűzés realizálásához színvonalas alap
kutatásokra, és igen jelentős méretű technológiai 
kutatásra is szükség van. A felsorolt tudomány- 
területek meghatározott kapacitását természetesen 
szabadon kell hagyni egyéni iniciatívákra támasz
kodó ún. kötetlen alapkutatásokra. Azonban a 
főcélkitűzésekből látható, hogy a jövőben a fel
sorolt területeken elsősorban a technológiai bázist 
kell erősíteni, ami jelentős ráfordításokat igényel.

c) Az atomkutatások nem egészen precíz gyűjtő
neve alatt az elemi rész fizikai kutatásoktól a 
magfizikai kutatásokon át, a reaktor kutatásokat 
is felölelő tevékenységet értem. Szeretném hang
súlyozni, hogy hazánkban az atomkutatások kifej - 
lesztése a kormány megfelelő döntéseinek alapján 
történt és mind közvetett, mind közvetlen ered
ményeivel jelentős mértékben hozzájárult az ország 
műszaki-tudományos haladásához. Ezen a terüle
ten ütőképes, de a többi szocialista országhoz 
viszonyítva szerény méretű kutatási potenciálnak 
vagyunk a birtokában, amely a meglevő nagy 
kutatási berendezések gyors elavulása következ-
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táben egyre kisebbé zsugorodik össze. Ezzel a 
ténnyel szembe kell néznünk és ki kell alakítanunk 
olyan elképzeléseket, amelyek az atomkutatások 
területén a meglevő potenciált erősítik és azt 
részben hazai célok, részben pedig a szocialista 
integráció kereteiben nemzetközi célok szolgálatá
ba állítják. Külön kell tárgyalnunk az alapkutatá
sok és a közvetlen gyakorlati célú kutatások 
perspektíváit.

Hazánkban a kísérleti elemi rész kutatásoknak 
többek között az ad létjogosultságot, hogy a szocia
lista országok közös erőfeszítéssel létrehozták, és 
fejlesztik a dubnai Egyesített Atomkutató Intéze
tet. E nemzetközi szocialista vállalkozásban való 
részvételünk csak akkor lehetséges, ha a kísérleti 
technika egyik-másik ágának fejlesztéséhez saját 
erőfeszítéseinkkel is hozzájárulunk. I t t  elsősorban 
a méréstechnikában és az adatfeldolgozásban lehet
ne szerepet vállalnunk. Egyébként egy ilyenfajta 
tevékenység egyes hazai számítástechnikai beren
dezéseink propagandáját is szolgálná.

A klasszikus értelemben vett magfizika perspek
tíváját a tiszta magfizika területén ugyancsak 
nehéz volna nemzetközi együttműködés nélkül 
elképzelni. Ma szerte a világban a tiszta magfizika 
területén változtatható energiájú, nagy stabilitású, 
monoenergetikus részecskenyalábok felhasználá
sára törekednek. Az ilyen részecskenyalábokat 
szolgáltató berendezések általában igen költsége
sek. Kisebb országok nemigen vállalkozhatnak 
arra, hogy saját erőforrásaikból ilyen berendezése
ket vásároljanak. A megoldást csak a nemzetközi 
kooperációban lehet megtalálni. A magam részéről 
fontosnak tartom, hogy intézetünk magfizikusai
nak legyen módjuk korszerű gyorsítóberendezés
sel élvonalbeli kutatómunkát végezni.
Van azonban a magfizikai kutatásoknak több olyan 

területe, amelyek kisebb anyagi ráfordítások mellett 
is eredményesen művelhetők. Ezek a területek a* 
magfizika más tudományokkal érintkező határterü
letei. Csak példaként említem, hogy a pozitron-bom
lás fizikai és kémiai alkalmazásai szerte a világon sok 
magfizikust vonzottak és a tapasztalatok szerint 
gyakorlatilag is hasznos izgalmas kutatási terüle
tet jelentettek. Egy másik példa, a kisenergiájú 
gyorsítók felhasználása idegen atomoknak kristá
lyokba történő bevitelére, vagy egykristályoknak 
az ún. csatorna-effektus segítségével való vizsgá
lata. Véleményem szerint alapvető feladatként kell 
kitűznünk a jövőben a határterületek fokozottabb 
művelését és a nemzetközi kooperáció segítségével 
a korszerű tiszta magfizikai kutatások számára meg
felelő lehetőség biztosítását.

A reaktorkutatások terén nemzetközi mérték
ben szerény nagyságú, de műszaki-tudományos 
hozzáértésben élvonalban levő kutatógárdánk fela

datait a szocialista integráció kereteiben kibonta
kozó együttműködés igényei sok vonatkozásban 
meghatározzák. Egyébként eddig is arra töreked
tünk, hogy tevékenységünk a szocialista országok 
szempontjából fontos kutatási vállalkozás szerves 
része legyen.

A következő évek számára jó kezdeményezésnek 
látszik az a program, ami a KGST érdekelt tag
államainak részvételével intézetünkben kerül vég
rehajtásra, és amelynek az a fő célkitűzése, hogy 
az ún. nyomottvizes atomerőművek reaktorainak 
paramétereit változó feltételek mellett vizsgálja 
és biztosabb kísérleti alapra helyezze az alkalmazott 
számítási módszereket. Indokoltnak látszik ennek 
a programnak bizonyosfokú kiterjesztése hőtechni
kai és termohidraulikai kísérletek irányában is.

Mielőtt befejezném intézetünk tevékenységéről 
szóló beszámolómat, szeretnék még két, jövőnket 
érintő kérdést röviden érinteni.

Úgy vélem, hogy az eddigiekből világosan kide
rült az a sokrétű és jelentős hozzájárulás, amit 
kutatóreaktorunk a hazai műszaki-tudományos 
fejlődéshez nyújtott. A több mint 10 éve kifogás
talanul működő reaktorunk, sajnos, fokozatosan 
elveszíti versenyképességét és ez a körülmény 
érinti a reaktort használó kutatók tudományos 
perspektíváját is. Korszerű, nagy fluxusú kutató
reaktor megépítésére kis országok önmagukban 
nemigen vállalkozhatnak, mivel az ilyen reaktorok 
beruházási és üzemeltetési költségei igen nagyok. 
Vonzó gondolatnak tartom egy ilyen reaktor 
nemzetközi kooperációban való megépítését és 
biztos vagyok abban, hogy a hazai tudományos 
és műszaki fejlődést jelentősen fokozná, ha mi 
adhatnánk otthont egy ilyen közös vállalkozásban 
megépülő nagy fluxusú reaktornak.

A másik kérdés, amely kutatóink jövőjét jelen
tősen érinti, az Intézet ICT 1905 típusú számoló
gépének természetes elavulásával kapcsolatos. 
Nagy örömünkre szolgálna, ha kellő időben meg
felelő méretű, új számológéppel helyettesíthetnénk 
a kutatómunkához oly nélkülözhetetlen jelenlegi 
berendezésünket.

A jövő vonzó akkor is, ha nem mentes gondoktól. 
A gondok azonban gondolkodásra, megoldáskeresésre 
ösztönöznek minket. Bőven van feladatunk és azt hiszem, 
biztosak lehetünk abban, hogy Pártunk és Kormányunk 
hatékony támogatásával, Akadémiánk sokoldalú és 
állandó segítségével és nem utolsó sorban intézetünk 
valamennyi dolgozójának aktív közreműködésével és 
áldozatkész munkájával a következő években és év
tizedekben is sok jó kezdeményezést fogunk megvaló
sítani szocialista hazánk javára. Most, amikor hosszúra 
nyúlt beszámolóm végére értem, szeretném megköszönni 
intézetünk valamennyi áldozatkész munkásának a közös 
ügyért, az intézet és talán mondhatnám azt is, hogy 
az egész magyar tudomány ügyéért kifejtett értékes fára
dozását. Ne feledjük: a munka volt és lesz sikereink zá
loga a jövőben is.

Az e számban közölt előadások elhangzottak a KFKI 20 éves fennállása alkalmából tartott jubileumi ülésszak alkal
mából.
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VAN-E A VEKTORPOTENCIÁLNAK FIZIKAI JELENTÉSE? Jánossy Lajos 
KFKI, Budapest

I.

A közvetlen irányításom alatt működő Elméleti 
Kutató Csoport több alapvető kérdés részletes 
elemzésével foglalkozik. E munka folyamán fel
merült a vektorpotenciái kérdése is. A csoport 
munkájára jellemző szemelvényként ismertetem 
az ezzel kapcsolatos megfontolásokat.

A vektorpotenciái szerepének kérdése először a 
klasszikus fizika keretében merült fel. Már a közép
iskolai oktatásban a következő látszólagos para
doxont említik: egy áramot vezető, zárt toroid 
tekercs külsejében nem rendelkezik sem mágneses, 
sem elektromos mezővel. A toroidot körülvevő 
vezetőben mégis észlelünk indukciós jelenséget. 
Ezt az indukciós jelenséget legegyszerűbben az 
indukált elektromos térerősséggel magyarázhatjuk 
meg, ahol

c

Minthogy a tekercset körülvevő térben a vektor- 
potenciál nem tűnik el, az indukált térerősséget 
látszólagosan a vektorpotenciái okozza közvetle
nül. Az ilyenfajta indukciós jelenségek magyará
zatához azonban hozzátesszük, hogy az indukált 
térerősség csak akkor lép fel, ha a tekercsben folyó 
áramerősség időben változik, — tehát akkor, ha a 
tekercsben mozgó elektronok gyorsuló mozgást 
végeznek. A gyorsuló elektronok sugárzást bocsá
tanak ki és az indukált térerősség a sugármező 
része. Így tehát az indukciós jelenséget a Maxwell 
egyenletekből pontosan le lehet vezetni éspedig a 
Maxwell egyenletek olyan formájából is, amelyben 
a vektorpotenciái nem szerepel. — Ily módon, 
— bár az indukciós jelenség leírásához a vektor- 
potenciál használata kényelmes, — a leírást a 
vektorpotenciái nélkül is elvégezhetjük.

Ezek után az a kérdés, hogy a vektorpotenciái
nak a klasszikus fizikában van-e fizikai jelentése, 
egy filozófiai problémával való határproblémává 
válik. Erre a kérdésre itt nem térhetünk ki. Véle
ményünk az, hogy a vektorpotenciái már a klasszi
kus fizikában is fizikai tartalommal bírt.

II.

A probléma újólag felmerült a Bohm és Aharo- 
nov cikke alapján* 15 *, akik állítják, hogy a vektor- 
potenciálnak sajátságos szerepe van és hogy ez a 
szerep kvantummechanikai effektusokban mutat
kozik. Matematikailag e felfogásnak az az alapja, 
hogy a kvantummechanikai kifejezés az áram 
sűrűségére, tudniillik az

ieh
2m c

(y* g r y  — ipgr&d rp*) e2— —— A f *
m c2

a vektorpotenciáit explicite tartalmazza. Ebből 
arra lehetne következtetni, hogy a vektorpotenciái 
a kvantumelméletben a sebességeloszlást közvet
lenül befolyásolja.

Bohm felfogását egy kísérleti séma tárgyalásával 
illusztrálja, melyet a mellékelt ábrában felrajzo-

1. ábra

Interferencia kép

lünk. Chambers végzett elektromikroszkóppal kí
sérleteket, melyek hivatottak a Bohm-féle elképze
lést alátámasztani.*

A semmatikusan felrajzolt kísérlet lényege az, 
hogy az ábrán mutatott interferáló sugarak közé 
(síkukra merőlegesen) vékony rúdmágnest M he
lyeznek el, úgy, hogy az ábrán mutatott sugarak 
csak azon a térfogaton mennek át, amelyben 
gyakorlatilag zérus a mágneses térerősség. Mégis
csak várható, hogy a mágnes megváltoztatja az 
interferenciaképet, amely a szembenlevő ernyőn 
kialakul.

I I I .

Véleményünk szerint a Bohm-féle állítás annyi
ban helyes, hogy a felrajzolt berendezésben a mág
nes, M, valóban megváltoztatja az interferencia 
képet. Azonban a változást értelmezhetjük anélkül 
is, hogy a mágnest körülvevő vektorpotenciáit 
figyelembe vennénk, vagy annak különleges jelen
tőséget tulajdonítanánk.

Kimutattuk, hogy megfelelő változók bevezeté
sével a Schrödinger egyenletet át lehet írni olyan 
formába, hogy az új képletekben a vektorpotenciái 
nem is szerepel.** így tehát hasonló módon, mint 
ahogy a klasszikus elméletben vektorpotenciái 
nélkül le tudjuk írni az elektromágneses mező 
viselkedését, a hullámmechanikában a vektor- 
potenciál nélkül le tudjuk írni az elektronáram 
mozgását.

* Y. Aharonov and D. Bohm, Phys. Rév. 115. 3. 
485. (1959.) Lásd még: R. P. Feynman, Mai fizika 6.
15. oldal. Műszaki Könyvkiadó, 1970.

* R. G. Chambers, Phys. Rev. Letts. 5. 1. 3. (1960).
** L. Jánossy and M. Ziegler—Náray, Acta Phys. 

Hung. XVI. 4. 345. (1964).
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Az egytest Schrödinger egyenletet úgy is írhat
juk, hogy

]_
2 m

ih  p -j----A
c

y> +  (e <t> V) y) = i hy> (1 )

Ha ebbe az egyenletbe új változóként bevezet
jük a g és v hidrodinamikai mennyiségeket:

n  =  ip* y>

és (2 )
1 Ä ßg \  — ------ (y*grady> — i/Jgrad y>*)------- A y>* ip

2  m m c
akkor a következő egyenletrendszerhez jutunk:

div (v g) +  =  0
át

m —— =  — grad (Q -f- V) -f e E -f- — (v X  B ) , (3) 
á t c

ahol

2  m g h
Megjegyezzük, hogy a (3) egyenletrendszer mate

matikailag leképezi az (1 ) egyenletet.*
Azonban az (1 ) egyenletrendszer a vektorpoten

ciáit explicite tartalmazza, a (3) egyenletrend
szer viszont csak a térerősségeket E-t és B-t tartal
mazza. Látjuk, hogy mindazokat a problémákat, 
melyeket az (1 ) egyenletből kiindulva tárgyalni 
lehet, ugyanúgy a (3) egyenletrendszer segítségével 
is vizsgálhatjuk. Az utóbbi esetben azonban csak 
a térerősségek szerepelnek és a vektorpotenciái 
kimarad. Ebből látjuk, hogy a kvantummechani
kai problémákat vektorpotenciáinak tulajdonított 
effektusok nélkül, külön is tárgyalhatjuk.

IV.

Hogy világosabban lássuk a kérdést, megjegyez
zük, hogy a (2 ) egyenlet, mely megadja a y> hul
lámfüggvény, továbbá a g és v hidrodinamikai 
változók közötti kapcsolatot, a vektorpotenciáit 
tartalmazza. Tehát lényegében arra a kérdésre kell 
választ adnunk, hogy egy adott fizikai konfigurá
ciót y-vel, vagy o és v-vel kell-e leírni?

Erre a kérdésre egész konkrétan tudunk vála
szolni, abban az esetben, ha a Bohm által tárgyalt 
interferenciajelenségre kívánjuk az elméletet alkal
mazni.

Az interferenciajelenséget g-nak az eloszlása 
adja meg. Másrészt interferenciát csak stacionáris 
esetben lehet megfigyelni, tehát interferencia 
akkor lép fel, ha olyan állapot áll be, melyben

* Ügy a hullámegyenlethez, mint a hidrodinamikai 
egyenlethez megfelelő kezdőfeltételeket kell hozzátenni. 
A kezdőfeltételek azonban az itteni érvelést nem érintik.

91 9 1

A fenti feltétel közvetlenül g-ra és v-re vonatko
zik és csak közvetve vonatkozik >̂-re. Tehát az 
interferenciaképet úgy kaphatjuk meg, hogy a (4) 
egyenletnek az (5) egyenlettel összhangban levő 
megoldását keressük meg és ezen megoldásban 
szereplő g adja meg az interferencia eloszlást. 
E számításban a vektorpotenciái sehol sem szere- 
pel.

A g-nak és v-nek megfelelő y> hullámfüggvényt 
a (3) egyenlet segítségével meg tudjuk állapítani. 
Azonban az adott állapotnak megfelelő y> más és 
más formát ölt aszerint, hogy hogyan választjuk 
a vektorpotenciáit, például, hogy milyen mérték
ben adjuk meg a potenciált.

Látjuk tehát, hogy a problémának egyértelmű 
megoldását megkapjuk a o-ból és v-ből kiindulva 
és így nincs szükségünk a vektorpotenciáira.

V.

Matematikailag a fentiekből világosan kitűnik, 
hogy az interferencia eloszlást a vektorpotenciái 
explicit használata nélkül meg tudjuk állapítani. 
A (4) egyenletben egyébként az elektromágneses 
térerősségek a Lorentz-erő formájában jelennek 
meg, tehát ilyen értelemben csak a klasszikus 
hatása lép fel az elektromágneses mezőnek.

Ahhoz, hogy megértsük, miként befolyásolja 
a mágnes az (1 ) ábrán felvázolt berendezés eseté
ben a kialakuló interferenciaképet, — egy kvalita
tív megjegyzést teszünk, melynek célja pusztán az, 
hogy a jelenséget a komplikált matematikai for
mulák nélkül érthetővé tegyük.

Megfigyelhető interferenciakép csakis stacionér 
körülmények között léphet fel. Ebből az követke
zik, hogy ha a mágnest behelyezzük a sugarak 
közzé, akkor változások fognak végbemenni, 
addig, míg egy álló hullámrendszer nem alakul ki, 
amely egy álló interferencia-képhez vezet.

Mint ismeretes, stacionér állapot kialakulásánál 
a határfeltételek fontosak. Tehát akkor is, ha az 
elektron áram nagyobb része az optikai útnak meg
felelő és az ábrában mutatott vonalak mentén 
halad, a stacionér állapot kialakulásához a hullám- 
függvény eloszlása az egész környezetben szerepet 
játszik. A mágnes erővonalai mindenesetre valahol 
visszatérnek és így körülveszik az elektronfelhőt. 
Tehát a távoli erővonalak burkolják a hullám- 
függvényt és ily módon erősen befolyásolják a 
határfeltételt. így tehát a mágneses erővonalak 
hatása nem abban keresendő, hogy az erővonalat 
keresztező fő sugárnyalábra hatnak, hanem abban, 
hogy körülveszik az elektronfelhővel telített tarto
mányt és a határfeltételeket módosítják. Látjuk, 
hogy a stacionér interferenciakép kialakulásában 
a távoli erővonalak jelentős szerepet játszanak. 
A pontos eloszlás az (1) hullámegyenletből, vagy a 
(4) hidrodinamikai egyenletből megállapítható.
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MIT TUDHATUNK MEG A JÉGRŐL MAGFIZIKAI MÓDSZEREKKEL? Keszthelyi Lajos
KFKI, Budapest

A magfizikai mérések technikája az utóbbi két 
évtizedben rendkívül magas fokra fejlődött. A mé
rőmódszerek érzékenysége, az elektronika, a com- 
puterizálás eredményeképpen ma már csaknem 
teljesen automatikus adatgyűjtés folyik gyorsítók 
mellett, rádióaktív sugárzások mérésénél. A techni
kai lehetőségek megteremtése alapot szolgáltatott 
arra, hogy nagyon finom, de rendkívül fontos 
jelenségeket lehessen tanulmányozni. Ezek egyik 
nagy csoportja az atommagok és a környezet 
kölcsönhatásai, amelyeknek következtében az 
atommagokról nyerhető különböző információk 
igen kis mértékben megváltoznak. A változások 
jellemzőek a környezet állapotára, az atommagok 
végtelen kicsi mérőszondáknak tekinthetők, ame
lyek a különböző tudományágak (fizika, kémia, 
biológia, geológia stb.) és a gyakorlat számára sok 
esetben döntő jellegű adatokat nyújtanak.

Intézetünkben két ilyen módszert a magfiziku
sok fejlesztettek ki, ezek a Mössbauer-effektus és a 
perturbált szögkorreláció módszere. Mindkét mód
szer lényege az, hogy az atommagok gerjesztett 
állapotai mágneses és kvadrupól nyomatékük 
révén kölcsönhatásba lépnek a környezet mágneses 
és elektromos tereivel, a Mössbauer-effektus esetén 
az energianívók helyzetének a megváltoztatását, 
a perturbált szögkorrelációk esetében a szögkorre
lációs függvény elfordulását mérjük. A mérhető 
effektus arányos a magnyomaték értékének és a 
mágneses vagy elektromos tér értékének a szorza
tával, tehát a magnyomatékok ismeretében az 
utóbbiakat határozhatjuk meg, vagy fordítva.

Az elektromos és mágneses adatokon túlmenően 
a környezet sok egyéb paramétere is hatást gyako
rol a magadatokra, ezek közül kiemeljük a környe
zet mozgásállapotának a megfigyelt atommagra 
gyakorolt hatását. A Mössbauer-effektus valószínű
sége például erősen függ a Mössbauer mag rács 
körüli elmozdulása négyzetének az átlagértékétől 
«  x2 » .

Az összefüggés

/ = e x p ^ Í >  (1)

vencia) megváltozik és exponenciálissá válik (1 . 
ábra)

0 (t)  =  e~ x‘ 1 , (2 )
ahol

kc ^ c o 2tc. (3)

tc az ún. korrelációs idő, amely átlagosan eltelik 
az állandóan változó környezet két észrevehetően 
különböző konfigurációja között. Ha időben integ
rálunk, akkor

t a magnívó élettartama.
5— 6  évvel ezelőtt vassók megfagyasztott vizes 

oldata (FeCl2, Fe(C104)2, FeS04 stb.) esetében 
kezdtük tanulmányozni a Mössbauer effektust. 
Az oldatok rendkívül hígak voltak, átszámítva 
minden ezredik molekula volt oldott só molekula 
a vízben. A méréseket először cseppfolyós nitrogén 
hőmérsékleten végeztük. A Fe57 mag 14,4 keV 
gerjesztett állapota kvadrupól nyomatéka és a 
mag helyén levő elektromos térgradiens kölcsön
hatása eredményeképpen nagyon szép két vonalból 
álló Mössbauer spektrumot kaptunk (2. ábra).

2. ábra. Mössbauer spektrum Mohr-só lefagyasztott 
vizes oldata esetén

ahol k a y-sugárzás hullámhossza/2 jz. Perturbált 
szögkorreláció esetében a statikus esetre jellemző 
időben periodikus perturbációs függvény (co frek-

1. ábra. A perturbáeiós együttható időfüggése sztatikus 
és időtől függő kölcsönhatás esetén

A két vonal távolsága, vagyis a kvadrupról köl
csönhatás értéke lényegében nem függött attól, 
(kb. 1 %-on belül) hogy milyen ferro sót oldottunk 
fel. Ez az eredmény eltérő volt a szilárd, kristályos 
sók esetében mért értékektől, ahol a kvadrupól 
felhasadás értékek mintegy 1 0 %-os tartományban 
szórnak. Az eredmény azt mutatta, hogy a vas 
ionok környezete a jégben nem nagyon függ az 
anionok milyenségétől.

A Mössbauer spektrum hőmérsékletfüggésének 
a tanulmányozása során váratlan jelenségre buk
kantunk. Az effektus nagysága erősen csökkent 
— 1 1 0  °C körül, majd —90 °C körül teljesen eltűnt, 
tovább növelve a hőmérsékletet ismét megjelent,
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3. ábra. A Mössbauer effektus hőrnérsékletfüggése vas- 
perklorát lefagyasztott vizes oldata esetén Perc

de megváltozott vonaltávolsággal (1., 3. ábra), 
— 40 °C körül újra eltűnt az effektus, de ekkor 
már nem kaptuk vissza. Ez utóbbi hőmérséklet 
az anyagok eutektikus hőmérsékletével azonos, 
a jelenség tehát érthető, ezért figyelmünket a 
—90° körüli tartományra koncentráltuk. A vizs
gálatok során kiderült, hogy adott hőmérsékleten 
állva a Mösshauer-kép időben változik (4. ábra). 
Az effektus eltűnésének az időtartama véletlen
szerűen változik, de az új effektus — ha elindult 
akkor folyamatosan nő fel és intenzitása telítésbe 
megy.

Méréseink eredményét a Yale-egyetemen azonos 
só oldatokon végzett mérések megerősítették. 
Az Argonne National Laboratory-ban a Mössbauer- 
effektus méréseket elektromos vezetőképesség méré
sekkel kapcsolták össze. A Mössbauer-effektus 
eltűnésekor a vezetőképesség erősen megnőtt. Ezt a 
mérést Sn sók lefagyasztott vizes oldataival végez
ték. Saját korábbi és a Yale egyetem mérései a 
jelenséget kimutatták még Dy, és Eu sók esetében 
is. Eu sók esetében kb. 20 óra várakozás után jött 
vissza a Mössbauer effektus. Saját Dy és ferri sók 
esetében végzett méréseinkben a Mössbauer effek
tus mindig eltűnt —90 °C körül, de legalább is 
1 0  óra mérési idő alatt nem jelent meg újra.

A jelenség az (1) összefüggés alapján azt mutatja, 
hogy a Mössbauer magok <  x2>  értéke —90 °C 
körül erősen megnő, a Mössbauer mag élénken 
mozog, amely mozgás egyes esetekben a kristályo
sodásra jellemző körülmények között leáll. Általá
nosnak mindenképpen a mozgást kell azonban 
tekintenünk.

4. ábra. Mössbauer effektus intenzitásának az időfüggése.

Az ionok körét kiszélesítendő Ta és Cd ionok 
esetében perturbált szögkorreláció mérést is végez
tünk. A Ta esetében végzett mérés eredménye az
5. ábrán látható. Az adatok a 137 486 keV y-
kaszkád szögkorrelációjának az aszimmetriáját 
mutatják a hőmérséklet függvényében. Ez az 
aszimmetria folyadék állapotban nagy ^30% , 
nincs perturbáció, 140° 1 1 0  °C között kb. 8 %.
— 1 1 0 °-tól az aszimmetria folyamatosan felnő a
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6 . ábra. Az aszimmetria ia időfüggése l8lTa lefagyasztott 
vizes oldatának a szögkorrelációjában

folyadék állapot értékére. A 4. és 3. egyenlet alap
ján ebből következik, hogy tc, a korrelációs idő 
folyamatosan csökken a hőmérséklet növekedésé
vel, vagyis a Ta iont körülvevő molekulák helyzete 
egyre gyorsabban és gyorsabban változik. A 140 
és —90 °C hőmérsékleten mért idő-függések a 
periódikus és exponenciális függvényeket szépen 
mutatják (1 ., 6 . ábra).

A Mössbauer effektus és perturbált szögkorre
láció mérések egyöntetűen mutatják tehát, hogy a 
vizsgált ionok önmagukban, vagy környezetükkel 
együtt erősen mozognak. A fenti mérések nem ad
nak arra a kérdésre választ, hogy a vízmolekulák 
is mozognak vagy sem. A Mössbauer-effektus az 
ionok mozgását mutatja, a perturbált szögkorrelá
ció mérés a környezet változását, de ez úgy is el
képzelhető, hogy az ion mozog a víz molekulák 
között. Döntő jelentőségű tehát az intézetünkben 
végzett magmágneses rezonancia mérés, amely 
egyértelműen bizonyítja, hogy a protonok is 
mozognak a kérdéses hőmérséklettartományban. 
A 7. ábra mutatja a mérés eredményét. A FeCl2- 
sóval szennyezett jégben — 71°-nál a jégre jellemző 
széles jelen egy keskeny jelent meg, amely a mód
szer elméletéből jól ismert módon a protonok moz
gását jelenti és 2  óra után ez eltűnt. A jel nagysá
gából becsülve, mintegy három-négy réteg víz 
molekula vesz részt a mozgásban az ionok körül.

Mindezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy az 
ionok körül egy kölcsönhatási szféra alakul ki,

i . ábra. Maccnágneses rezonancia mérés eredménye; 
FeCl2-vel szennyezett jég protonjain

amely lefagyasztáskor elkülönül a kristályos szer
kezetű jégtől. Valószínű, hogy ennek az anyagnak 
a szerkezete üvegszerű, gélszerű, amelyben a moz
gás —1 1 0 ° körül élénkülni kezd, és a hőmérséklet
tel állandóan nő. Bizonyos energetikailag kedvező 
esetekben a gélszerű anyag kikristályosodik, más 
esetekben mozgásának sebessége folyamatosan 
növekszik.

A Mössbauer effektus, perturbált szögkorrelációs 
és magmágneses rezonancia mérések egyértelműen 
mutatják, hogy az ionok körül valamilyen kölcsön
hatás következtében a vízmolekulák anomálisan 
viselkednek. Két másik jelenséget vethetünk ezzel 
össze: a) az izomsejtekben levő sejtvíz protonjairól 
kimutatták magmásneses rezonancia módszerrel, 
hogy mozgékonyságuk jóval kisebb, mint a normá
lis víz protonjainak mozgása, b) Gyerjagin és 
munkatársai kimutatták, hogy vékony kapillárisok
ban kondenzálódó víznek anomális sajátságai van
nak: forráspontja *=«400—500 °C, fagyáspontja 
—40 —50 °C, viszkozitása kb. 1 0 -szerese a normá
lis vizének stb. Az anomális tulajdonságok kelet
kezésének egyik magyarázata az, hogy a kapillá
risok faláról nátrium ionok jutnak a folyadékba 
és ezek rendezik át a víz tulajdonságait. Az újabb 
vizsgálatok (Rousseau, Bell Láb) ezt a magyará
zatot látszanak megerősíteni.

A három jelenségcsoportban a közöset szeret
nénk megtalálni: ez az lehet, hogy mindegyik eset
ben az ionok illetve fehérje molekulák vízmolekula 
rendező hatásával találkozunk, amely viszonylag 
nagy térfogatra terjed ki. A kérdés az, hogy mi ez a 
rendező kölcsönhatás. Ennek a kérdésnek a meg
válaszolása további, több oldalról induló kutatást 
igényel.
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MÁGNESES KUTATÁSOK Tompa Kálmán 
KFKI, Budapest

Az összefoglaló jelleget sejtető cím és maga az elő
adás is az évfordulónak szól, megkísérli a lehetet
lent: kb. negyven kutató több mint 1 0  éves mun
kájáról próbál képet adni általánosságukban vá
zolva a fő kutatási irányokat; ugyanakkor minta
vételes módszerrel néhány eredményt kíván kissé 
pontosabban ismertetni. A válogatás természetesen 
szubjektív elemeket tartalmaz, nem vállalkozik 
arra, hogy a legfontosabbakat emelje ki, csupán a 
nemzetközileg elismert eredményeink közül néhá
nyat említ, bemutatásuk közben irodalmi eredmé
nyeket is idéz, megmutatva ezzel eredményeink 
helyét a szilárdtestfizikán belül.

A KFKI-ban folyó szilárdtestfizikai kutatások 
célja a mágneses alapjelenségek jobb megértése: 
a mágneses alapjelenségek vizsgálata elvi szem
pontból aktuális, várható ipari vonatkozásaiban is 
ígéretes, hazánkban másutt nem művelt kutatási 
terület. Kutató munkánk jellegét — módszertani 
szempontból a KFKI magfizikai múltja hatá
rozta meg: szilárdtestfizikai vizsgálatokra koráb
ban máshol nem alkalmazott magfizikai eredetű 
kísérleti módszerek — Mössbauer-effektus, mag- 
és elektronspin rezonancia, neutronszórási mód
szerek — állnak a kutatók rendelkezésére az anyag 
mikroszkopikus tulajdonságainak megismerésére, 
a klasszikus módszerek mellett.

A mágneses alapjelenségeken belül érdeklődé
sünk fő iránya a fémek és ötvözetek mágnességé- 
nek a vizsgálata, természetesen beleértve azokat 
a kutatásokat is, amelyek látszólag nem mágnese
sek ugyan pl. sávszerkezet számítások, atomi 
rendeződési folyamatok, a szennyezés körüli elekt
ronszerkezet perturbációjának a vizsgálata stb. 
amelyeknek az eredményei azonban mind szüksé
gesek a fémek mágnességének megértéséhez.

A fémek és ötvözetek mágnességével kapcsolat
ban három kérdést véthetünk fel: az egy atomra 
eső mágneses momentum eredete az első, a máso
dik a momentumok kölcsönhatásainak formája, 
a harmadik a mágneses momentumok kooperatív 
tulajdonságai, azaz a ferromágneses, antiferromág- 
neses stb. tulajdonságok.

A szigetelők mágneses tulajdonságainak ismere
tén iskolázott szemlélet triviálisnak tekinti, hogy a 
mágneses anyag minden atomja adott, az atomon 
lokalizált mágneses momentumot hordoz; a mak
roszkopikus tulajdonságok megértésének a kulcsa 
pedig csupán a lokalizált momentumok kölcsön
hatásának az ismerete. Ez a lokalizált momentum 
modell egyes esetekben fémekben is jól írja le a 
megfigyelt tulajdonságokat.

Egyik fő kutatási területünk — a második és har
madik kérdéshez kapcsolódóan — a lokalizált mág
neses momentumok lehetséges elrendezéseinek, 
a mágneses szerkezeteknek a vizsgálata. Ezen belül 
a fázisátalakulások tanulmányozása, az új fázis 
kialakulási törvényszerűségeinek megismerése ki
emelt helyet foglal el alap — és alkalmazott — ku

tatási szempontból is. A mágneses fázisok létre
jöttéért felelős kicserélődési kölcsönhatások ter
mészete, a fázisátalakulásokat leíró törvényszerű
ségek részletei, az egyes ötvözetek mágneses 
jelenségeit befolyásoló atomi rendeződési folya
matok mágnességben játszott szerepe sok szem
pontból tisztázatlan.

Erről a területről két példát kívánok megemlíte
ni, bizonyítva ezzel is a magfizikai eredetű mód
szerek használatában rejlő lehetőségeket.

Mn-alapú ötvözetele mágneses szerkezetének 
vizsgálata

A vizsgálatok legközvetlenebbkísérletimódszeré- 
vel, a neutron-diffrakcióval kapott eredmények 
röntgen-diffrakciós, mágneses, Mössbauer-effektus 
mérések adta információkkal egészültek ki. így 
sikerült meghatározni és összehasonlítani a tetra- 
gonális CuAu-típusú kristályszerkezettel rendel
kező MnNi, MnPd, MnRh, MnPt, Mnlr ötvözetek
ben fellépő mágneses szerkezeteket és értelmezni 
az antiferromágneses első és ferromágneses másod
szomszéd kölcsönhatások feltételezésével [1 ].

Az azonos kristály-, de különböző mágneses 
szerkezetű Mn3Pt és MnsRh különböző arányú 
elegyítésével kapott háromkomponensű ötvözetek
ben fellépő és egymásba átalakuló kolineáris anti
ferromágneses és háromszöges szerkezetek meg
határozása szintén sikerrel járt [2 ], az átalakulás 
a másodszomszéd Mn-Mn kölcsönhatás előjel
változásával értelmezhető.

Az FesAl ötvözeten végzett klasszikus mágneses
[3] és Mössbauer-effektus vizsgálatok [4] derítet
tek fényt az atomi rendeződési folyamatnak a 
mágnességben játszott szerepére.

A fémekben kialakuló mágneses állapotot nem 
tekinthetjük teljesen tisztázottnak. Néhány kísér
leti tényt sorolunk fel, amelyek azt mutatják, 
hogy a lokalizált momentum kérdése nem olyan 
egyértelmű, mint a szigetelők esetében [5].

A telítési momentum Ni esetén 0,61 /xB/atom, 
Co esetén 1,72 pB/atom. Mindkét esetben túl nagy 
az eltérés az egész számtól ahhoz képest, hogy 
egy pályaj árulókkal megmagyárázható legyen. 
Cu, Zn, A1 hozzáadása Ni-hez az egy atomra eső 
mágneses momentumot a feloldott atom valencia 
elektronjainak számával arányosan csökkenti, 
Fe-hoz hozzáadva 2 , 2  pB a csökkenés, függetlenül 
a szennyezés valenciájától. A különbség a vas 
sokkal stabilabb, fix momentummal rendelkező 
iontörzsére utal, szemben a nikkelével.

A nem ferromágneses fémek ferromágneses 
ötvözetei közül a Zr Zn2 ötvözetet kell megemlíteni. 
Az ötvözet mágnessége minden korábbi típustól 
eltér, a neutrondiffrakciós vizsgálatok szerint [6 ] 
a mágneses momentum inkább az atomok közötti 
térben lokalizált mint az atomokban.
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Másik fontos kutatási területünk a híg ötvözetek 
tanulmányozása lényeges információt nyújt a 
fémek és ötvözetek elektronszerkezetének és a 
mágneses momentum kialakulásának megértésé
hez. A nem mágneses mátrixban bevitt szennye
zésen, mint modellen a lokalizált momentum kiala
kulását, a lokalizált momentumok kölcsönhatását 
vizsgálhatjuk. A mágneses mátrixban levő szeny- 
nyezések magnón spektrumra kifejtett hatásának 
vizsgálatával a tiszta anyag mágneses gerjesztései
nek tulajdonságaira, kicserélődési kölcsönhatásokra 
következtethetünk. Mind a mágneses, mind a nem 
mágneses alapanyagú híg ötvözetek vizsgálata a 
mai szilárdtestfizikai kutatás élvonalába tartozik.

A híg ötvözetek vizsgálatából a lokalizált momen
tummal kapcsolatos elméleti és kísérleti vizsgála
tainkat említem. A lokalizált momentum kifejezést 
tulajdonképpen végig idézőjelbe kellett volna 
tennem. Hiszen a kezdeti — egyik ötvözetben 
létezik a másikban nem — merev képtől, az átme
neti — a spin-kompenzált állapotra vonatkozó — 
elképzeléseken keresztül, a lokalizált spin fluktuá
ciós modellig számos fejlődési fokozaton ment 
keresztül, így tulajdonképpen ugyanaz a kifejezés 
egyre mélyebben megismert jelenségeket takar.

Elméleti eredményeinkből a híg ötvözetek faj
hőjére [7] is dinamikus szuszceptibilitására [8 ] 
vonatkozó eredményeket említem.

Kísérleti eredményeinkből, a lokalizált momen
tum körüli vezetési elektronsűrűség perturbáció 
kiterjedésének magmágneses rezonancia módszer
rel történő meghatározása érdemel említést [9]; 
Cw-Mn híg ötvözetben ez a perturbáció a Mn atom 
körüli mintegy 1500 rézatomra terjed ki.

A kép teljesebbé tételéhez meg kell említeni a 
technológiai és technikai bázisunk fejlesztése érde
kében végzett munkát is.

A modern szilárdtestfizikai kutatások szelektív, 
nagyérzékenységű mérési módszerek alkalmazását, 
nagymennyiségű információ begyűjtését és feldol
gozását, külső paraméterek (hőmérséklet, nyomás, 
mágneses tér) tartományának kiterjesztését a be
rendezések korszerű elhelyezését igénylik. Kísérleti 
bázisunk fejlesztésénél ezen szempontokat tartot
tuk szem előtt.

Az alapkutatások különleges követelményeket 
támasztanak a vizsgálatok céljaira szolgáló anya

gokkal szemben. Ezeket a követelményeket csakis 
az alapkutatással szorosan együttműködő techno
lógiai kutatás elégítheti ki. Célkitűzéseinknek meg
felelően ez a technológiai kutatás különleges tiszta
ságú fémek, ötvözetek, intermetallikus vegyüle- 
tek stb. polikristálvos és egy kristályos módosula
tainak különböző formákban (por, huzal, vékony 
réteg stb.) való előállítására irányul.

Összefoglalva

Az elvégzett munka eredményességét illetően 
néhány dolgot meg kell említeni.

Legnagyobb sikerünknek azt tartjuk, hogy van
nak olyan eredményeink, amelyek nem csak, hogy 
„elérik a világszínvonalat”, hanem a probléma 
elismert megoldását, azaz a világszínvonalat je
lentik.

Örömmel tölt el bennünket az, hogy egy-két 
területen az akadémikusnak látszó alapkutatást 
a kérdés felvetésétől számított néhány év alatt 
egészen a gyakorlati alkalmazásokig sikerült el
vinni.

Amellett, hogy az alkalmazott kutatásoknak is 
nagyobb teret kívánunk biztosítani, alapkutatá
sainkkal is szeretnénk életközeiben maradni, réz, 
alumínium, vasalapú ötvözeteink automatikusan 
biztosítják ezt.
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AZ INTERPLANETÁRIS TÉR SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA 
A KOZMIKUS SUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Somogyi Antcl 
KFKI, Budapest

I. Bevezetés

Az 1 GeV-nél nagyobb energiájú primer kozmikus 
sugárzás kivételes erejű napkitörésektől eltekintve 
a Naprendszeren kívülről származik. Primer koz
mikus sugárzáson ebben az előadásban a földi mag- 
netoszférán kívül észlelt kozmikus sugázást fogjuk 
érteni. Ennek a sugárzásnak az intenzitásváltozá
sai a Naprendszer elektromágneses állapotának 
változásait tükrözik.

A Naprendszernek a kozmikus sugárzás segítsé
gével történő vizsgálata fiatal tudomány. Az első 
kísérletek megindulása is csak 20 — 25 évre tekint
het vissza, az elméleti kutatások pedig csak az 
ötvenes évek vége felé indultak meg.

Ma már általánosan elfogadott tény, hogy a 
primer kozmikus sugázás intenzitásváltozásai a 
Naprendszerben található, mozgó mágneses inho
mogenitásokon történő szóródásokkövetkezménye. 
Másszóval: e mozgó mágneses inhomogenitások 
mint szórócentrumok változtatják, modulálják a 
primer kozmikus sugárzás intenzitását. E mágneses 
inhomogenitások nem mások, mint a Napból kilö
kött plazmába, az ún. nap-szélbe befagyott mág
neses terek, melyek együtt mozognak a nap-széllel. 
Sebességüket közvetlen napszél-sebességmérések
ből ismerjük: 300 — 500 km/sec körül van.

A szórócentrumok változatos térbeli és időbeli 
eloszlása sokféle típusú kozmikus sugárzási inten
zitásváltozást kelt. Vannak köztük periodikus jel
legűek, mint például a naptevékenység 1 1  éves 
ciklusával összefüggő 1 1  éves változás, vagy a Nap 
tengelykörüli forgásával összefüggő 27 napos válto
zás. A Nap tengelykörüli forgása a végső oka annak 
a térbeli anizotrópiának is, amit szoláris napi inga
dozásként észlelünk. Vannak olyan intenzitásvál
tozások, amelyek a napszélben előálló lökéshullá
mokra vezethetők vissza, ezeket Eorbush-effektus 
néven tartjuk nyilván.

Laboratóriumunkban 1958-ban kezdtünk foglal
kozni ezzel a problémakörrel. A 1 0 u  eV energia
tartományt választottuk, mert e körül van a felső 
határa a modulációs tartománynak. Van-e még 
egyáltalán moduláció ebben az energiatartomány
ban? Az interplanetáris mágneses tér átlagos tér
erőssége 3y körül van.* Egy 1 0 11 eV energiájú 
proton Larmor-sugara ilyen erősségű mágneses 
térben 3/4 AU,** vagyis megközelíti a Föld—Nap 
távolságot. Vannak-e egyáltalán olyan, a napszéllel 
együttmozgó, befagyott mágneses terek, amelyek 
nagysága (vagyis az átlagos térerősségingadozás 
és az átlagos kiterjedés szorzata) eléri a 3y  X 3/4 
AU aí 2 AUy értéket?

A KFKI Kozmikus Sugárzási Laboratóriuma 
az elsők között volt, akik erre a kérdésre határo
zott „igen”-el feleltek.

* \ y  — 10-5 gauss.
** 1 A U  =  1 asztronómiai egység 1 5 0  • 106 km.

II . A kísérleti módszer

Ionizációs kamrákkal 1935 óta, neutron-számlá
lókkal 1952 óta folynak stabilis, állandó regiszt
rálások. A neutron-számlálókból felépített ún. 
neutron-monitorok, földrajzi helyzetüktől függően, 
a 2  —15 GeV energiájú primer kozmikus sugárzás 
intenzitásváltozásainak vizsgálatára alkalmasak. 
Az ennél nagyobb energiájú komponens vizsgála
tára az 1950-es években az ionizációs kamrákon 
kívül csak a GM-csöves technika jöhetett szóba. 
A Geiger—Müller csövek előnye az ionizációs 
kamrákkal szemben a lényegesen jobb jel/zaj vi
szony és az a körülmény, hogy a GM csövekkel 
közvetlenül észlelt intenzitásingadozásból sokkal 
nagyobb biztonsággal lehet a primer sugárzás 
intenzitásváltozására következtetni, mint az ioni
zációs kamra esetében. Geiger—Müller csövekből 
azonban sokáig nem sikerült olyan berendezéseket 
építeni, amelyek több éven át stabilisán működtek 
volna. Ehhez precíziósán méretre gyártott, cserél
hető, nagyméretű GM csövekre és több éven át 
stabilisán működő elektronikus berendezésekre 
van szükség. Laboratóriumunkbam 1956-ban kezd
tünk ezzel a problémával foglalkozni. Minthogy 
más kísérleteinkkel kapcsolatban már több tapasz
talatra tettünk szert ezen a téren, ezért aránylag 
rövid idő alatt sikerült felépíteni két észlelő-telesz
kópot, melyek egyenként 1 2 0  GM csőből álltak 
s felületük egyenként 1,5 m2. Az észlelést 1958 
februárjában kezdtük el, s az — egy hároméves 
megszakítástól eltekintve — azóta is folyik.

Berendezésünket 20 m mélységben helyeztük el, 
különlegesen épített földalatti helyiségekben. A 18 
m földréteg és a magában a berendezésben talál
ható 15 cm ólomréteg függőleges irányban mintegy 
4000 g/cm2 vastagságú abszorbenst jelent. Ennek 
következménye az, hogy a berendezésekkel észlelt 
intenzitásingadozások túlnyomórészben a 1 0 0  GeV, 
vagyis a 1 0 11 eV körüli primer részek intenzitás- 
változásait tükrözik.

1. ábra. 120 Geiger—Müller csőből felépített teleszkóp 
a kozmikus sugárzás müon-komponensének regiszt

rálására, 20 m mélyen a föld alatt
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2. ábra. A földalatti müon-teleszkóp a hozzá csatlakozó 
elektronikus berendezések egy részével

A berendezésnek különlegesen figyelmet érdemlő 
a stabilitása. Minthogy a két teleszkóp egymástól 
teljesen függetlenül működik, a két adatsor össze
hasonlítása módot nyújt a készülékhibákból szár
mazó ingadozások becslésére. E becslés matemati
kai módszereit kidolgoztuk és megállapítottuk, 
hogy a készülék instabilitásából eredő átlagos 
amplitúdó egy éves működési periódus alatt a tel
jes mért intenzitásnak mintegy 2  ezredrésze. 
Ez világviszonylatban kiemelkedő eredménynek 
számít. Regisztrátumainkat rendszeresen cseréljük 
más laboratóriumok adataival s megküldjük a 
nemzetközi adatgyűjtő központoknak is. Labora
tóriumunk adatainak megbízhatósága általánosan 
elismert és széles körben hivatkoznak rájuk külön
böző tudományos publikációkban.

III .  A Nap tengelykörüli forgásának hatása a 
kozmikus sugárzás intenzitására

Kutatásaink főképp a Nap tengelykörüli forgásával 
kapcsolatos intenzitásingadozásokra irányultak. 
A Nap tengelykörüli forgása egyrészt begörbíti az 
egyébként radiális jellegű erővonalakat: ez lokáli
san észlelhető anizotrópiát okoz a kozmikus sugár
zás intenzitásában. Az anizotrópia iránya a Föld— 
Nap irányhoz képest rögzített: körülbelül délután 
6  órának felel meg, vagyis 90°-al hajlik el a Föld — 
Nap irányhoz képest nyugati irányban. Ezt a 
hatást szoláris napi periodicitásként vesszük észre.

Ha a naptevékenység erőssége nem körszimmet
rikus az ekliptika síkjában a Nap körül, s ez az 
aszimmetria legalább néhány tengelykörülfordu- 
lás ideje alatt megmarad, akkor a kozmikus sugár
zás intenzitásában a Nap tengelykörüli forgásának 
periódusával megegyező, körülbelül 27 nap perió
dushosszúságú periodicitást kell észlelni.

A 20—30 GeV energiájú primer sugárzás eseté
ben mind a két hatás létezését elég régen kimutat
ták már, bár sok részlet maradt még tisztázatlan 
ezeken az energiákon is. A 1 0 0  GeV körüli enegia- 
tartományban a kutatás lényegileg a mi méréseink
kel indult meg.

Annak a kimutatása, hogy a szoláris napi periodi
citás 100 GeV körüli primer energiákon is észlel-

0.0h

3. ábra. A kozmikus sugárzás müon-komponensónek 
szoláris napi periódusa 20 m mélyen a föld alatt, maxi
mális naptevékenység idején. A vektorok a szoláris napi 
amplitúdót jelölik, egy-egy hónap adataiból számolva.

A római számok hónapokat jelentenek

iiető, nehézség nélkül sikerült. Maximális naptevé
kenység idején amplitúdóját 0,068 d; 0,008 %-nak 
találtuk, fázisa pedig 1700 ±  30 óra, ami nagyon 
jól megfelelt az elméleti várakozásnak.

Lényegesen nagyobb nehézséget jelentett a 27 
napos periodicitás kimutatása, mert a meteoroló
giai tényezők zavaró hatását itt sokkal kevésbé 
ismerjük. Megfelelő matematikai statisztikai mód
szerek alkalmazásával azonban sikerült találni 
olyan, néhány hónaptól majdnem egy évig terjedő

1956 I960

4. ábra. A kozmikus sugárzás müon-komponensének 
intenzitás ingadozása 20 m mélyen a föld alatt, 1958. 
febr. 26. és 1960. dee. 21. között. Az ábra háromnapos 
átlagokat tüntet fel. A függőleges vonalak távolsága egy 
napkörülfordulás ideje (27. nap). Az ordináta 1/64 — 320Ö, 
ahol I jelenti két teleszkóppal két óra alatt észlelt mü- 
onok számát, í  pedig I átlagát három egymásután 

következő napon át
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hosszúságú szakaszokat, amelyek alatt 27 napos 
periodicitást lehetett észlelni a 1011 eV energiájú 
primer sugárzás intenzitásában. A periodicitás 
amplitúdója az egyik szakaszban 0 , 1 1 1  i  0,013%- 
nak, egy másikban pedig 0,141 ±  0,012%-nak 
adódott. Felmerült a kérdés, hogy létezik-e valódi 
27 napos periodicitás, vagyis olyan 27 napos perio
dicitás, amely állandóan fennáll, nem csak néhány 
Nap-körülfordulás tartamára. Részletes vizsgála
tainkkal megállapítottuk, hogy állandó jellegű 27 
napos periodicitás az általunk vizsgált 1 0 11 eV-os 
energiatartományban nem mutatható ki. Ha van 
ilyen periodicitás, amplitúdója ezrelék nagyság- 
rendű értéknél kisebb.

Mérési eredményeink tehát arra mutatnak, hogy
a) v a n n a k  2A U y n ag y ság ren d ű  szó rócen trum ok  

az in te rp la n e tá r is  té rb e n
b) az ilyen szórócentrumok fellépése a Nap felü

letéig vezethető vissza, mert a Nap tengelykörüli 
forgásával ezek a szórócentrumok újra és újra 
jelentkeznek, néhány Nap-körülfordulás tarta
máig

c) nincsen állandó jellegű, 2 AUy nagyságrendű 
inhomogenitás a Nap körül.

AZ S° MEZON FELFEDEZÉSE

A fizika egyik legrohamosabban fejlődő területe az 
elemi részek fizikája. Néhány évtizede, az 1935-ös 
évek táján az anyag elemi alkatrészei közül csak a 
protont, a neutront és a kétféle elektront ismertük.

Az elektronhoz sokban hasonló tulajdonságú 
mű-mezon felfedezése már az 1930-as évek vége 
felé megtörtént, de a Yukawa által megjósolt, s az 
atommagot összetartó erőt képviselő pi-mezon fel
fedezése még egy évtizedet váratott magára. Ezt 
követően azonban gyors egymásutánban ismertünk 
meg új és új elemi részeket. Felfedezésük az ötve
nes évek elejéig túlnyomórészt a kozmikus sugár
zás kölcsönhatásainak tanulmányozása során tör
tént, de különösen gyors szaporodásnak indult az 
elemi részek állatkertje a néhányszor 1 0 9 eV és 
ennél nagyobb energiájú gyorsítók üzembehelyezé- 
sével. Az elemi részek táblázata 1960-ban már több 
mint 20 részecskét tartalmazott. Már akkor fel
merült a kérdés, hogy ezek a részek valóban mind 
elemieknek tekinthetők-e s általában, változatos 
spektrumuknak van-e belső törvényszerűsége ?

Még mielőtt a kérdés tisztázódhatott volna, 
újabb felfedezések nyomán újabb bonyodalmak 
léptek fel. Kiderült, hogy egyes elemi részek külö
nös előszeretettel keletkeznek meghatározott pá
rokban vagy triplettekben, elég jól meghatározott 
össz-energiával. Az együttes keletkezés hatás- 
keresztmetszetének az ossz-energia függvényé
ben vizsgálva meghatározott energiánál többé- 
kevésbé jól definiált maximuma van — ezért neve
zik az ilyen részecsketársulásokat rezonanciáknak.

E red m én y e in k n ek  az in te rp la n e tá r is  té r  jobb  
m egism erésén  k ív ü l elv i je len tősége is v an . H a  
ugy an is  v a n n a k  2A U y n ag y ság ren d ű , sz a b á ly ta la 
nu l elhelyezkedő  szó ró cen tru m o k  a N a p ren d sze r
ben, ak k o r ezek  m eg za v a rjá k  a  kozm ikus sugárzás 
irán y e lo sz lásá t is: k ilá tá s ta la n  fe la d a t t e h á t  a k o z
m ikus su gárzás galax isbe li irán y e lo sz lásá t 1012 eV- 
nál k isebb  energ iákon  m eg h a tá ro zn i. A g a lak tik u s  
irányelosz lás m érése csak  ennél n agyobb  en e rg iá 
k o n  lehetséges. E z  a  fe lism erés azó ta  á tm e n t a köz- 
tu d a tb a , s az ú j g a lak tik u s  irányelosz lásm érések , 
am elyekben  lab o ra tó riu m u n k  sz in tén  k iem elkedő  
sze rep e t já tsz ik , enn ek  m egfelelő e n e rg ia ta r to 
m á n y b a n  tö rté n n e k .

E re d m é n y e in k  eléréséhez ú j m a te m a tik a i s ta tis z 
tik a i m ódszerek e t k e lle tt  k ido lgoznunk . K ife jle sz
t e t tü k  a  p eriódus-analíz is  m ax im um -likelihood  
m ód szeré t a m eteoro lóg iai h a tá so k , v agy is tö b b - 
tény ező s lineáris  regresszió egy idejű  figyelem be
vételével.

A  to v á b b i m érések  fo ly a m a tb a n  v a n n a k  s b ízu n k  
a b b a n , hogy  seg ítségükkel az in te rp la n e tá r is  té r  
sze rkezetének  az edd ig  m eg ism erteken  k ív ü l is m ég 
sok érdekes tu la jd o n sá g á t fog juk  fe ltá rn i.

Gémesy Tibor
KFKI, Budapest

Más oldalról tekintve a jelenséget, úgy foghatjuk 
fel azt, mintha az együttesen keletkező részek vala
milyen ismeretlen „elemi” rész bomlástermékei 
lennének. Ezen „elemi” részek élettartama 
azonban mindössze a kölcsönhatás idejére korláto
zódik, azaz 1 0 ~ 22 1 0  23 sec körül van.

Az elemi részek hivatalosnak tekintett anya
könyve, az évről évre megjelenő Rosenfeld táblá
zat ma már több mint 2 0 0  elemi részecskét tartal
maz. Az elméleti fizikusok sok éves, fárasztó 
munkával rendszerbe foglalták ezeket a részecské
ket, de a rendszerezés nem teljes. Vannak jól 
ismertelemirészek, amelyek ellenállnak a rendsze
rezésnek és vannak üres helyek a rendszerben. 
E kérdések vizsgálata napjaink legérdekesebb 
elemirészfizikai problémái közé tartozik.

Egy ilyen rezonancia, vagy ha tetszik részecske 
éspedig az S° mezon felfedezéséről szeretnék az 
alábbiakban beszámolni.

A két pionra bomló «-mezont már régebb idő 
óta ismerjük, éspedig mind a semleges, mind az 
elektromosan töltött változatát. 1964-ben amerikai 
kutatók összehasonlították a kétfajta semleges 
és töltött — «-mezon bomlási szögeloszlását és meg
állapították, hogy a két szögeloszlás nem azonos. 
Az eltérés értelmezése céljából feltételezték, hogy a 
semleges o°-mezonnal együtt egy hasonló tömegű, 
semleges, de más típusú rezonancia is keletkezik. 
Ezt nevezték el eleinte e, később pedig S° mezonak. 
Az rj0+ jelölés is használatos. Ha a töltött pionokra 
történő bomlást vizsgáljuk, akkor a o° és az S°
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1. ábra. Pozitív pion által létre
hozott magkölcsönhatások xe
non buborékkamrában. Jól lát 
hatók a kölcsönhatásból szár
mazó foton-elektron kaszkádok

m ezonok tu la jd o n ság a i csak  eg y ü tte se n  an a lizá l
h a tó k . C élszerűbb e z é r t az S° m ezon  k é t  sem leges 
p i-m ezo n ra  tö r té n ő  b o m lásá t v izsgáln i, m e r t  a  o° 
m ezo n n ak  ily en  b o m lása  t i l to t t .

Ezt a kísérletet végeztük el Dubna Budapest 
Varsó együttműködésben. A dubnai EAKI 25 1-es 
folyékony xenon-nal töltött buborékkamráját 2,34 
GeV/c impulzusú pozitív pionokkal sugároztuk be. 
A besugárzást Dubnában hajtottuk végre, a szük
séges pion-nyalábot az EAKI proton-szinkrotronja 
szolgáltatta. A xenonkamra nagyon előnyösen 
használható erre a vizsgálatra. A feltételezett S° 
mezonnak két semleges pionra történő bomlását 
akartuk ugyanis vizsgálni. A semleges pionok két 
fotonra bomlanak, amelyek kimutatása nagyon 
előnyösen történhet xenon-kamrával, mert a 
xenon rendszáma nagyon nagy (Z =  54). Az álta
lunk használt kamra a xenon-kamrák között világ- 
viszonylatban a legnagyobb, ami még tovább 
növeli a mérés megbízhatóságát. A kísérletünkben 
keletkező fotonok detektálási valószínűsége 95% 
volt.

A dubnai, budapesti és varsói kutató csoportok 
1966 és 69 között 500 ezer sztereo-fényképfelvételt 
dolgoztak fel azonos módszerekkel és lényegében

2. ábra. Lyukszalag kimenetű digitizált mikroszkóp 
büborókkamra felvételek mérésére. A jobb oldali kap
csoló tábla és Telex a segédinformációk lyukasztására 

szolgál

azonos számítógépes programmal az alábbi eljárás 
szerint:

1. Speciális vetítő-berendezésekkel átnéztük a 
sztereofelvételeket és kiválogattuk az olyan mag- 
kölcsönliatásokat, amelyekben csak egy, a kamrá
ban bomlás nélkül megálló szekunder nyom kelet-
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3. ábra. M (ji°ji°) effektiv tömegeloszlás. Az 1. görbe 
a Monte Carlo módszerrel számolt háttér. A 2. görbe 
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kezett, s ezen kívül négy olyan elektronpár vagy 
kaszkád, amely a kölcsönhatási pontból kiinduló 
fotonoktól származott.

2 . Tízszeres nagyításban mértük minden egyes 
kaszkádon az összegezett elektron hatótávolságot 
és az eredményeket az azonosításhoz szükséges 
egyéb adatokkal együtt lyukszalagra gépeltük.

3. Megmértük a kölcsönhatási pont, a primer és 
szekunder nyomokon kitüntetett pontok, valamint 
a kaszkádok kezdeti pontjainak síkbeli koordiná
táit a sztereofeÍvételhez tartozó minden nézeten. 
A méréshez lyukszalag kimenetű, digitalizált mik
roszkópokat használtunk.

4. A Budapesten végzett mérések adatait az 
Intézet ICL számítógépén dolgoztuk fel. Az Algol 
nyelven írt program visszaállította a kölcsönhatás 
térbeli képét, kiszámította a szekunder nyomok és 
kaszkádok energiáját, a keletkezési és bomlási 
szögeket stb.

A kaszkádok energiájának és két kaszkád egy
mással közbezárt szögének ismeretében ugyanis 
egyszerű kinematikai számolással meghatározható 
annak a részecskének a tömege, amely a két kasz- 
kádot eredményező fotonra bomlott. Az így meg
határozott, úgynevezett effektiv tömeg eloszlásá
ban a keresett rezonancia csúcs formájában jelent
kezik, a háttérgörbe és a rezonancia nélküli álla
potot ábrázoló fázistér görbe felett.

A következő ábrán a hisztogramm a végeredmé
nyül kapott M (n° n°) effektiv tömegeloszlást

m u ta tja .  Az 1 görbe a  h á t té r  és a  2 görbe ped ig  a 
fáz isté r-gö rbe . Az S° m ezon sz ign ifikáns csúcs 
fo rm á já b a n  730 M eV-nél je len tk ez ik . Szélessége 
^  200 MeV, keletkezési h a tá sk e re sz tm e tsz e te  
^  30 jubarn.

Természetesen nem csak mi foglalkoztunk az 
S° mezon létének bizonyításával. A téma érdekes
ségét mutatja, hogy 1964 óta körülbelül 20 nyugati 
laboratórium, beleértve a GERN-t és nagy amerikai 
laboratóriumokat is, foglalkozott a probléma vizs
gálatával a legkülönbözőbb kísérleti technikával, 
gyakran negatív eredménnyel. A pozitív eredményt 
adó kísérletek közül kiemelkedik Feldman és 
munkatársai elektronikus berendezésekkel és szik 
rakamrával végzett méréssorozata és a hasonló 
technikájú Karlsruhe-CERN-Dubna kísérlet, ahol 
több mint 5000 eseményt dolgoztak fel nagy sta
tisztikus pontossággal. Több nemzetközi konferen
cia foglalkozott a probléma tisztázásával. Az álta
lunk kapott előzetes eredmények az 1966-os Berke- 
ley-i, 1968-as bécsi Nemzetközi Nagyenergiájú 
Fizikai Konferencián, végleges eredményeink pedig 
az 1969-es lundi Nemzetközi Elemirészfizikai Kon
ferencián szerepeltek. A pozitív eredménnyel zá
rult, megbízható mérések hatására — s ezek közé 
számítják világszerte a mi laboratóriumunk ered
ményeit is — az S° mezon bekerült a legújabb 
kiadású elemirész-kataszterbe, vagyis a legújabb 
kiadású Rosenfeld-táblázatba. Szerény, de határo
zott lépés volt ez is a mikrovilág megismerése felé.

Név
Iö(Jp )On
becsült
érték

Tömeg
M

(MeV)

Szélesség
r

(MeV)

M2

(GeV)2

Parciális bomlási típus

Bomlási típus Bomlási százalékos arány

t i ± (140) 
n °  (135)

l - ( 0- )  + 139,58
134,97

0.0
7.2 eV 

±1.2 eV

0.019483
0.018217 lásd a stabil részecskék táblázatát

1
rj (549) 0+ (0- ) + 548.8 2.63 keV 0.301 Összesen semleges 71 1 lásd a stabil

± 0.6 ±.64 keV ± .000 7 l+ 7 l~  71° ±  7 l~  71+ y 29 ( részecskéket

V, o+ (700) 0+ (0+) + f=^700 > 100 ? ^ 0 .5 7Z7T 100

" e "  7 i7i <5„ 90° közelében 650— 900 MeV tömeget ad

Q (765) 1 + ( 1 - )  — 765 125 0.585 7171 !=« 100

± 10(c> ± 20<c> ±.095 7 l±  71+ 7 l~  71° <  0.2

7T+ 7 l~  7 l+ 7 l~ <  0.15

t i -  y <  0 .2

4. ábra. Részlet, a Rosenfeld táblázatból. A nyíllal jelölt helyen taialhatók az S° (e vagy r;0+) mezon adatai
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A KFKI ADATFELDOLGOZÓ RENDSZERE

1963-64-ben világossá vált, hogy az Intézetben 
folyó kísérleti munka berendezés-igényét nem lehet 
úgy kielégíteni, hogy minden egyes kísérlethez 
külön-külön elektronikus berendezéseket terve
zünk és építünk. Ezért egy olyan rendszer létre
hozását határoztuk el, ami az Intézet összes vagy 
közel összes mérési adatgyűjtési, adatkezelési és 
adatfeldolgozási kérdéseit megoldja. Az Intézetben 
működő fizikai nagyberendezések, a Reaktor, 
a Gyorsító és egy sor kisberendezés - hozzávetőle
gesen másodpercenként 1 0 6 — háromszor 1 0 6 bit 
mennyiségű információt szolgáltatott, ennek a 
kezelése volt a feladat.

A fe lté te le k  a  cé lk itűzések  m eg v a ló s ítá sá ra  sok 
szem p o n tb ó l b iz to s ítv a  v o lta k , h iszen  a  so k csa to r
nás an a liz á to ro k ra  vo n a tk o zó  fe jlesz tő -, k ísé rle ti 
g y á r tó  tev ék en y ség  egy  o ly an  techno lóg ia i, m ű sza 
ki b á z is t a d o tt ,  am i reá lissá  t e t t e  a  m u n k a  m eg
kezdését. N em  u to lsó  so rb a n  eb b en  az id őszakban  
v á lt  v ilágossá, ho g y  v iszony lag  rö v id  id ő n  be lü l 
s ikerü l az In té z e tü n k b e n  egy  — ak k o rib a n  n ag y n a k  
szám ító , szám ológépet üzem be helyezni. Az a d a t-  
feldolgozó ren d sze r fe lép ítésére  v o n a tk o zó a n  abból 
in d u ltu n k  k i, hogy  egy  o ly an  s t ru k tú rá t  k e ll m eg
v a ló s ítan i, aho l a  ren d sze r k ö zepén  egy  nagygép  
áll, és ré szb en  a  n ag y lé te s ítm én y ek  (reak to r, g y o r
sító  s tb .)  m e lle tt, t e h á t  fiz ika ilag , fö ld ra jz ilag  
tá v o la b b  eső h e ly ek en  a lk ö zp o n to k a t he lyezzük  
üzem be és a  berendezések  n ag y részé t ide k o n c e n t
rá lju k , az egész ren d sze rn ek  a fro n to ld a lá n  — a fiz i
k a  felöli o ld a lán  - - p ed ig  az egyes k ísérle thez  szü k 
séges, g y a k ra n  válto zó  speciális b erendezéseke t 
ü zem e lte tjü k . A  k iin d u lá sn á l eg y  igen  nehéz k é r 
d és t k e lle tt  e ld ö n ten i, am i vélem ényem  sze rin t az 
In té z e t  e lek ro n ik u s é le tén ek  ta lá n  a  legnehezebb  
szak m ai kérdése v o lt. K é t  lehetőség  á ll t  e lő ttü n k ; 
az egy ik  az v o lt, hogy  a  jó l ism e rt an a liz á to r szem 
lé le tbő l k iin d u lv a , az ak k o r te rv e z e tt  k ísé rle tek n ek  
m egfelelő fix en  h u za lo z o tt, m ás cé lokra n ag y o n  
k o rlá to z o tta n  h asz n á lh a tó  beren d ezéscsa lád o t h o 
z u n k  lé tre . A  m ásik  lehetőség  a  szám ológép irán y ú  
v á la sz tá s  vo lt.

E g y  m ásik  d o lg o za tb an  m á r é r in te tté k  az In té z e t 
k o m p lex itá sáb ó l szá rm azó  előnyöket. I t t  érdem es 
m egjegyezni, hogy  m in d en  fü g g e tlen  e lek tro n ik u s  
in té z e t az an a liz á to r  filozó fiá t v á la sz to tta . N éh án y  
p é ld a : a  S zo v je tu n ió b an  a  T en zo r-p ro g ram , az 
E g y esü lt Á llam o k b an  a  TM C nagyberendezései, 
F ran c iao rszág b an  az In te r te c h n iq u e  n a g y a n a lizá to 
ra i, O laszországban  a  L ab en -an a lizá to ro k . T e h á t, 
ahol a  fe lh aszn á ló k és az elek tro n ik u so k  tá v o lá lln a k  
egym ástó l, o t t  e z t  az u t a t  v á la sz to ttá k . A z előbb 
e m líte t t  v á lla la to k n a k  egyrésze b e le b u k o tt ebbe 
a  v á lla lk o zásb a , a  m ásik  részének  sem  s ik e rü lt a 
p ro b lé m á k a t ily en  ú to n  m ego ldan i. Mi a  szám oló
gépes u t a t  v á la sz to ttu k . E z t  rö v id en  ú g y  tu d n á m  
összefoglalni, hogy  első lép ésk én t lé tre h o z tu n k  
egy  o ly an  m o d u lren d sze rt ana lóg -d ig itá l á ta la k ító k 
ból, oszcilloszkópokból, tá ro ló k b ó l, perifériá lis

Sándory Mihály
KFKI, Budapest

egységekből, am ely ek  tu la jd o n k é p p e n  ö n m ag u k 
b a n  sem m ire n em  v o lta k  h a sz n á lh a tó k , de am e
ly ek n ek  v o lt egy  közös tu la jd o n ság a , hogy  m in d 
egy ikük  egy-egy  sza b v án y  in te rface  specifikációval 
re n d e lk eze tt, am in ek  a seg ítségével ezek e t eg y m ás
sal, v a g y  speciális cé lokra k észü lt vezérlőegységek - 
kel le h e te tt  összekapcsolni. E n n e k  az in te rfacen ek  
a spec ifik ác ió já t 1964 n y a rá n  rö g z íte ttü k  és azó ta  
sem  v o lt szükség  a r ra , hogy  e z t a specifikáció t 
m ódosítsuk . E n  a z t h iszem , hogy  ez egy  m in d e n 
k ép p en  m eg em lítendő  ered m én y .

Nézzük most magát az adatfeldolgozórendszert. 
Az központból és alközpontokból áll. A megvalósí 
tás sorrendjében az alközpontokon kezdtük. Az 
első létesítmény a Van de Graaff generátor melletti 
gyorsító alközpont volt. Ez egy elég hajlékony, 
sokcélra használható 4000 csatornás analizátor 
rendszer lett végül is, nagyon nem gazdaságos meg
oldás volt. A nem gazdaságosság az egész rendszer 
filozófiájából következett. Ezt a berendezést most 
már negyedik éve használjuk és lassan a felújítása 
kerül napirendre.

A  m ásod ik  és az eddig i legnagyobb  lé te s ítm én y  
az a lk ö zp o n to k  k ö z ö tt a  re a k to r  m e lle tt  m űködő  
a lkö zp o n t. Szervezése a  követk ező : a  r e a k to r  m in 
d en  c sa to rn á jáh o z  egy  csa to rn a lab o ra to riu m  t a r to 
zik . E ze k  a  c sa to rn a lab o ra to riu m o k  k e rü ln ek  az 
a lk ö zp o n tb a n  e lh e ly e ze tt berendezésekke l össze
k ö tte té sb e . S z im u ltán  n ég y  m érési lehetőség  v a n  
b iz to s ítv a . A  m érési lehetőségek  közü l eg y  on-line 
szám ítógépes m érés, a  m ásik  h á ro m  a  szokásos 
an a lizá to r, ille tv e  sp ek tro m e tr ia i jellegű  m érés. 
Á lta lá b a n  e g y e t n eu tro n sp e k tro szk ó p ia i célokra, 
k e t tő t  ped ig  ko incidenc ia -m érésekre h aszn á ln ak . 
Az a lk ö zp o n tn a k  eg y  közös perifé ria  kész le te  v an , 
az összes szokásos p e rifé riák  m eg ta lá lh a tó k .

A harmadik (a nemrég befejezett) ilyen léte
sítmény a szilárdtestfizikai és a kémiai kutatások 
számára létrehozott berendezéscsalád. I tt  egy 
szokatlan feladattal kellett szembenézzünk: spekt
rométereket kellett kezelni. A létrehozott megoldás, 
ahol az alközpontban két szimultán mérés — egy 
on-line kisszámológépes mérés és egv analizátoros 
mérés — folyhat, hosszú időre kielégíti az igényeket.

A számolóközpont magva egy IC T  1905-ös 
számológép. Ez ma világviszonylatban a közepes 
kategóriájú gépek csoportjába sorolandó, Magyar- 
országon jelenleg is ez a legnagyobb számítás- 
technikai komplexum. A gép mellett egy szatellit 
rendszer működik. Az egyik tagja a szatellit
rendszernek a nagygép és (vagy egy TPA), vagy 
egy francia gvártmányú kisgép, a 1 0 0 1 0 -es van a 
nagygép mellé telepítve. Az adatfeldolgozórend
szer szempontiából mind a két gép, mint off-line 
adatelőkészítő illetve off-line adatkiadó berendezés 
működik, adatelőkészítésnél nem kell példát mon
dani. Az adatkiadásnál például egy nagy rajzgép 
vezérlése történik a kisgépekről. Áz elektronikus 
kutatások szempontjából érdemes megemlíteni
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azt is, hogy ez a szatellitrendszer on-line is működ
het. Azt, hogy az adatfeldolgozórendszer szempont
jából nem, ez annak a következménye, hogy az 
ICT gép multiprogramozási lehetőségei nem enge
dik meg, hogy ezt az üzemmódot gazdaságosan 
lehessen használni.

Az alközpontok és a központ összeköttetései 
területén az első kísérletünk nagyfrekvenciás 
összeköttetés volt; a reaktor nem-nukleáris zaj
spektrumát mértük a nagygéppel, online kapcsolat
ban. Utána az Intézet kiterjedésére való tekintet
tel, elkezdtük a telefonvonalas összeköttetések 
lehetőségét vizsgálni. Ezen a területen már 3 éve 
üzemeltetünk egy, a sugárvédelmi hálózatban 
nagy jelentőségű berendezést, ez a teljes-test- 
számolónak az intézeti nagyszámológéppel való 
összeköttetése. Ebből a kérdéscsoportból egyéb
ként az elektronikán belül egy új kutatási irány, 
az adatátvitel magvai bontakoztak ki. Az alköz
pontnak és a nagygépnek az összeköttetésére vonat
kozóan egy néhány meglepetés ért bennünket. 
Úgy tűnik — s ezt egyébként más intézetekben 
is tapasztalják —, hogy a megfelelő hatékonyságú 
kisgépnek az alközpontban való alkalmazása olyan 
mértékben lecsökkenti az alközpont és a nagygép 
közötti szükséges információ forgalmat, hogy az 
összeköttetés másodrendű problémának tekint
hető. Ennek ellenére nem szeretnénk elhanyagolni 
ezt a kérdést sem és a jövő terveink között fontos 
helyen marad.

Összefoglalva a rendszer létrehozásával kapcso
latban elért legfőbb eredményeket, két kérdés- 
csoportot lehet külön választani. Az egyik az 
elektronikus kutatások szempontjából érdekes 
tudományos eredmények. Két dolgot kell kiemelni 
ezen belül is, az egyik az, hogy igen nagy mérték
ben sikerült tisztázni a számítógépek illetve a szá
mítógépet alkotó rendszerek kompatibilitási kérdé
seit. Ezek igen fontos kérdések és nagyon nehéz a

divatot megkülönböztetni azoktól a problémáktól, 
amik mögött valóbanműszaki alap van. Azt hiszem, 
hogy az eddig végzett munka alapján itt igen jó 
eredményeket értünk el, kvantitatív megállapítá
sokat tudunk tenni ebben a vonatkozásban. A nagy
gép-kisgép kapcsolat területe a másik olyan meg
említendő kérdés, amit itt kiemelnénk és ezen 
belül a következőt: fel vagyunk készülve sikeres 
módszereket kidolgozni arra, hogy olyan típusú 
kérdésekre válaszoljunk, hogy ha egy nagy, több 
számítógépet, adatátvitelt és így tovább, tartal
mazó rendszeren belül egy-egy elemet, pl. egy kis
gépet, vagy egy adatátviteli láncot megváltozta
tunk, akkor ennek a rendszerre vonatkozóan 
milyen következményei vannak. Ez igen lényeges 
eredménye munkánknak és ezt az eredményt 
nemcsak a KFKI-ban, hanem többek között a 
dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben, az 
NDK-ban is gyümölcsöztettük.

Az eredmények másik csoportja a technikai 
jellegű eredmények, maguk a létesítmények. Egy 
durván 2 0  millió forint értékű berendezéskomple
xum jött létre és üzemel a KFKI-ban. Dubnában 
ugyanennek a rendszernek az elemeiből egy közel 
1 millió rubel értékű berendezést helyeztünk rész
ben tavaly üzembe és helyezünk részben üzembe 
az idén. Az NDK-ban (ott nagy-energiájú terüle
ten) egy közel félmillió rubel értékű ilyen berende
zés került kivitelezésre.

Végezetül egy néhány szó a jövőről. Amennyire 
mi látjuk az alapvető probléma ma már nem az, 
hogy ilyen vagy olyan eszközöket kell kidolgozni, 
hogy méréseket lehessen elvégezni, az alapvető 
probléma ma már az, hogy a meglevő berendezések 
használatát megkönnyítsük, az ember és a gép, 
a fizikus és a gép kapcsolatát elősegítsük, és olyan 
irányba dolgozzunk, ami a jelenleginél sokkal jobb 
hatásfokkal teszi lehetővé a létrehozott számítás- 
technikai kapacitás jó kihasználását.

A TARTALÉK-REAKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSÁNAK Kosdly György
EGY ÚJ MÓDSZERÉRŐL KFKI, Budapest

I.

Nemsokára 30 éve lesz annak, hogy Fermi és mun
katársai kritikussá tették az első atomreaktort. 
Ebben a hősi korszakban a legnagyobb fizikusok 
vezetésével elméleti és kísérleti kutatók légiói dol
goztak az önfenntartó láncreakció alapproblémái
nak tisztázásán, az első reaktor üzembehelyezésén. 
A háború után, amikor az addig titkosan folyó 
kutatások nagy része nyílt lett, a Physical Reviewt, 
a Rewiew of Modern Physics-et és a többi, 
elsősorban fundamentális fizikai kérdésekkel fog
lalkozó folyóiratot elárasztották a reaktorok fiziká
jával foglalkozó dolgozatok.

Azt hiszem, mindenki számára világos, hogy az 
atomreaktorok fizikájának ez a hősi korszaka

elmúlt. Az atomenergetika, amely mint a villamos
energiatermelés új módszere, gyorsan tért hódít a 
világon, a nehéziparhoz tartozik. Érdemes elgon
dolkozni azon, hogy vajon mi a feladata és van-e 
egyáltalán feladata ebben a technikai ágban a 
fizikusnak.

A nemzetközi tapasztalat szerint van. Van, 
annak ellenére, sőt mint rögtön látni fogjuk éppen 
azért, mert a reaktorok tervezése ma már elsősor
ban technológiai szempontok szerint történik. 
A technológiai szempontok szerint való tervezés 
viszont egyre jobban bonyolítja a neutronfizikai 
viszonyokat. A modern atomerőművek zónáját 
általában nagy geometriai komplexitás és igen 
bonyolult, helyről-helyre változó, anyagi összetétel 
jellemzi. Ebben a helyzetben a régi, neutronfizikai
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szempontból sokkal egyszerűbb rendszerekre ki
dolgozott számítási és mérési módszerek egyre 
pontatlanabbbnak bizonyulnak. Ugyanakkor a 
növekvő költségek következtében a tervezési és 
üzemeltetési pontatlanságoknak egyre nagyobb 
anyagi kihatásai vannak. Ez a helyzet eredményezi 
azt, hogy az egész világon arra törekszenek, hogy 
a számítási és mérési módszereket, az egyre élesebb 
követelményekhez igazodva, állandóan finomítsák. 
Ebben a munkában van igen nagy szerepe a fizikus
nak, akinek az a feladata, hogy az alapvető folya
matokhoz, az alapegyenletekhez visszanyúlva, 
ne bizonytalan pontosságú ököl-szabályokat, ha
nem egy-két százalékra pontos, a viszonyok mély 
elemzésén alapuló eredményeket adjon a tervező 
és üzemeltető mérnökök kezébe.

Mindez természetesen lehetetlen volna, ha a 
fizikus nem hívhatná munkájában segítségül az 
egyre tökéletesedő méréstechnikát és legfőképpen 
az egyre nagyobb teljesítményű számológépeket. 
Különösen a számológépek szerepe óriási. Ma már 
reaktorfizikai kutatás nem képzelhető el egy olyan 
lehetőleg minél mélyebb fizikai képen alapuló 
kódrendszer nélkül, amellyel egy sor reaktorfizikai 
kérdésre numerikus választ lehet adni. Egy ilyen 
kódrendszer nem csak a kutatás számára nélkülöz
hetetlen, de ma már atomerőművek üzemviteli 
számításainak elvégzéséhez is szükséges. Ugyanis 
egy komoly számolási modell birtokában az üzem
vitelt jóval közelebb lehet vinni az optimumhoz, 
mint félempirikus formulák segítségével.

A Reaktor Főosztály fizikus csoportja évek óta 
dolgozik egy ilyen reaktorfizikai kódrendszer ki- 
fejlesztésén. Ez a rendszer egyelőre csak zérus
szintig van készen, azaz nem képes még számot 
adni arról az igen bonyolult folyamatról, melynek 
során részben a hasadások következtében részben 
más okokból állandóan változik a reaktor anyagi 
összetétele, benne hasadási termékek, reaktor
mérgek halozódnak fel. Ilyen módon ez. a számítási 
modell egyelőre csak zérus-reaktorok problémái
nak numerikus tárgyalására alkalmas, azonban 
kiindulópontja elengedhetetlen láncszeme egy 
komplett számítási modell kifejlesztésének.

A következőkben egy olyan problémáról szeret
nék beszélni, melyet nagyrészt az említett kód
rendszer segítségével oldottunk meg. Látni fogjuk, 
hogy zéró-szintű problémáról van ugyan szó, 
azaz megoldása során nem kell törődnünk a reak
tor összetételének időbeli változásával, a megállapí
tások mégis atomenergetikai célt szolgálnak.

A témát az obnyinszki Fizikai Energetikai Inté
zet kutatóival szoros együttműködésben dolgoztuk 
ki. A munkában kiemelkedő szerepe volt Mogilner 
professzornak, az obnyinszki intézet egyik vezető 
kutatójának. II.

II.

Mogilner vetette fel évekkel ezelőtt azt a problémát, 
hogy milyen mennyiséggel célszerű jellemezni egy 
reaktor egy kiszemelt tartományának értékességét

a neutron-ökonómiában. A válasz egyszerűnek 
látszik.

Jelöljük a rendszer sokszorozási tényezőjét Uval. 
Ekkor a rendszer reaktivitása

Szemeljük ki a reaktor két, V A illetve VB térfo
gatú részét.

A VA térfogat fontosságát nyilván jól jellemzi a 
térfogat úgynevezett reaktivitás-értékessége, azaz 
az a Aqa reaktivitás-változás, ami akkor jön 
létre, ha a VA térfogatot kiemeljük a reaktorból. 
Ugyanez vonatkozik a VB térfogatra, melynek 
kiemelésekor a reaktivitás AgB-vel változik. Igen- 
ám, de ha a VA és VB térfogatokat most egyszerre 
távolítjuk el, akkor az így létrejövő reaktivitás
változás általában nem egyezik meg az egyes 
reaktivitásváltozások összegével.

M a  +  A q b  ^  A qA i b. (2)

Tehát a reaktivitás-értékesség általában nem addi
tív mennyiség. Additivvé akkor válik, ha a VA és 
VB térfogatok elegendően kicsinyek.

Az egyes térfogatok értékességének additív 
tulajdonságú jellemzőjét keresve jutunk el egy 
térfogat statisztikus súlyának fogalmához.

Osszuk fel mondjuk a VA térfogatot gondolatban 
olyan kis térfogatokra, hogy ezek reaktivitás- 
értékessége már additív legyen. Ekkor a VA tér
fogat statisztikus súlyának az

s A =  2  M i  (3 )
c

mennyiséget nevezzük. I t t  az í-index a VA-tér
fogaton belüli elemi térfogatokat labellálja, Ag( 
az i-edik elemi térfogat reaktivitás-értékessége.

A (3) definícióból világos, hogy SA általában nem 
egyenlő a VA tartomány reaktivitás-értékességével, 
ugyanakkor mint elemi reaktivitás-értékességek 
összege mégis jellemző a szóban forgó tartomány 
fontosságára a neutrongazdaságban.

Ez a mennyiség már additív, azaz

+  S b  — $ a , b (4 )

Fontos körülmény, hogy ez a mennyiség igen jól, 
nagy pontossággal mérhető.

Valamely tartomány statisztikus súlya azáltal 
válik elméletileg és ezáltal numerikusán kezelhető 
mennyiséggé, hogy megadjuk a (3) fizikai definíció
val ekvivalens matematikai definícióját. Jelentse 
rnk{r) [k =  1 , 2 , . . . ,  N ] a k-ik típusú izotóp tér-
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beli sűrűségét a reaktor r pontjában. A reaktivitás 
nyilván függ ezektől az mk (r) függvényektől. (3)- 
ból kiindulva nem nehéz megmutatni, hogy

SA 2k = \
j m k (r)
Vj ő m k( r)

dr (5)

Az (5)-ben szereplő integrált az egész reaktor- 
térfogatra kiterjesztve az egész reaktor statisztikus 
súlyát kapjuk.*

Valamely térfogat statisztikus súlya tehát egy 
matematikailag jól definiált, jól mérhető, szemléle
tes értelmű mennyiség. Az ilyen mennyiséget is sok 
mindenre lehet használni. Nézzünk egy problémát, 
melyet segítségével meg lehet oldani.

É? =  í ? „ - y S  (6)

I tt q a szóban forgó rendszer-reaktivitása, ga 
az a reaktivitás, amivel a rendszer akkor rendel
kezne, ha végtelen kiterjedésű volna, és S  az egész 
rendszer statisztikus súlya.

Mivel egy végtelen kiterjedésű rendszer reaktivi
tása a reaktorfizika egyik legjobban számolható 
mennyisége, ezt számításból vehetjük. A szuper- 
kritikus rendszer $-ét azonban újra csak nem tud
juk megmérni. Matematikai úton meg lehet azon
ban mutatni, hogy

S ^ S ' (7)

III.

Egy induló atomerőműben természetesen a kritikus 
töltet sokszorosát találjuk. Ugyanis ha a benne 
levő üzemanyag csak kevéssel volna több a kritikus 
mennyiségnél, akkor a hasadóanyag igen hamar 
elfogyna, a reaktor leállna. Minél nagyobb az induló 
töltet, annál hosszabb lesz a reaktor üzemelési 
ideje, az ún. kampány-idő.

A fölös hasadóanyagot természetesen féken kell 
tartani. Ellenkező esetben a reaktor az indítás 
pillanatában valamilyen reaktivitással szuperkriti
kussá válna. Ezt a o reaktivitást, az ún. tartalék
reaktivitást úgy kompenzálják, hogy abszorbenst 
helyeznek a rendszerbe, és az üzemanyag kiégésé
vel párhuzamosan gondoskodnak az abszorbens 
eltávolításáról. Ilyen módon a rendszert hosszú 
időn keresztül kritikus állapotban lehet tartani.

Nyilvánvaló, hogy a tartalék-reaktivitás pontos 
ismerete igen fontos a kampány-idő előzetes meg
állapítása szempontjából.

A tartalék-reaktivitást úgy lehetne elvileg meg
állapítani, hogy a valódi, kritikus rendszerből eltá- 
volítanánk az A-val szimbolizált abszorbenst (lásd
2 . ábra) és megmérnénk a létrejövő „tiszta” rend
szer reaktivitását. Mivel a „tiszta” rendszer általá
ban legalább 1 0 %-kal szuperkritikus, ez lehetetlen. 
Ehelyett a statisztikus súly fogalmát segítségül 
híva kerülő utat választunk.

Előszöris felhasználjuk azt, hogy egy reaktor 
statisztikus súlyának definíciója és a reaktorbeli 
neutron-visel kedést leíró transzport-egyenlet mate
matikai vizsgálata révén meg lehet mutatni, hogy

* A „statisztikus súly” elnevezésnek történeti okai 
vannak. A névben nem szabad különösen mély értelmet 
keresni, főként akkor nem, amikor az egész reaktorra 
vonatkozó mennyiségről van szó.

ahol s a „tiszta”, S ’ az abszorbenssel „szennyezett” 
rendszer statisztikus súlya. Ez utóbbit a valóságos 
kritikus rendszeren végzett mérésekkel meg lehet 
határozni. Tehát (6 )-ban o„-t számolásból véve, 
S-t pedig azonosnak tekintve a valóságos rendszer 
S ’ statisztikus súlyával, a tartalék-reaktivitást 
meg lehet határozni.

A kérdés ezután már az, hogy milyen pontosság
gal szolgáltatja ez a módszer a tartalék-reaktivi
tást. A %-os hibát nyilván a

(8)

formula szolgáltatja.
Hogy az eljárás hibája mekkora, arra mérések 

révén nem lehet választ kapni, hiszen ehhez éppen 
a mérendő q mennyiséget kellene pontosan tudni. 
A problémát meg lehet azonban numerikusán 
közelíteni.

Tekintsünk ennek érdekében egy kritikus reak
tort, melyben az abszorbens éppen leköti a reakti
vitás-tartalékot. Mivel itt egy numerikus vizsgá
latról van szó, a valóságos technikai nehézségek 
nem kötnek meg bennünket, csak befolyásolják 
választásunkat. Olyan rendszert konstruálunk, 
mely egyfelől rendelkezik a valóságos erőművi 
zónák lényeges sajátosságaival, másfelől jól szá
molható.

Ezek után kódrendszerünk segítségével igen 
pontosan kiszámítjuk a tekintett rendszer S ’ 
statisztikus súlyát. Utána ugyancsak számoló
gépen meghatározzuk a „tiszta”, abszorbens nél
küli mennyiség 0 „,-jét. Ezek segítségével meghatá
rozzuk a tartalékreaktivitás közelítő értékét. Ezután 
elvégezzük azt a lépést, ami kísérletileg elvégez- 
hetetlen. Numerikusán, az adott modelben egzaktul, 
meghatározzuk modell-reaktorunk p tartalék-reak
tivitását. Ezek birtokában (8 )-ból meg tudjuk 
mondani, hogy a tekintett modell-reaktor esetén 
mennyi volna a tartalék-reaktivitás kísérleti meg
határozásának szisztematikus hibája.

A 3. ábra felső görbéje egy ilyen modell-reaktor 
esetében tünteti fel a relatív hibát az abszorbens- 
ként szolgáló bór koncentrációjának függvényében. 
Látszik, hogy a hiba a gyakorlati esetnek tekint-
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he tő 2  • 1 0  5 g/cm3 bőr koncentrációnál 7% körül 
van.

Ha most egy pillanatra feltételezzük, hogy a 
kampányidő előzetes megállapításának hibája meg
egyezik a tartalék-reaktivitás mérésének hibájá
val,* akkor egy éves kampányidővel számolva a 
hiba 26 nap, ami igen nagy érték.

A 7%-os hiba abból ered, hogy a „tiszta” és az 
abszorbenssel szennyezett rendszer statisztikus 
súlyát egyenlőnek tekintettük. Ezért leszármaz
tattunk egy (7)-nél jóval pontosabb összefüggést 
a két statisztikus súly közt. A módszerben (7) 
helyett ezt a még mindig igen egyszerű össze
függést használva, a tartalékreaktivitás meghatáro
zásának hibája lecsökken. A 3. ábra alsó görbéje 
a javított eljárás hibáját tünteti föl. Látható, 
hogy a hiba az előbbi bórkoncentrációnál 1 %.

IV.

Ha az ismertetett numerikus vizsgálatokat ele
gendően sok és gondosan megválasztott rendszeren 
hajtjuk végre, igen pontos információkat kapha
tunk a vizsgált mérési módszer megbízhatóságáról.

Ehhez persze az is kell, hogy számítási modellünk, 
melynek egzaktságát természetesen gyakorlati

* Megjegyzendő, hogy a valóságban a két hiba 
közti összefüggés jóval bonyolultabb, a kampányidő 
nem számítható ki közvetlenül a tartalék-reaktivitásból. 
A jelen megoldás csak közelítő érvényű. 6. ábra A KFKI VVRSz-M reaktora
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szem p o n to k  k o rlá to zzák , jó l í r ja  le a valóságot, 
lehessen  benne b ízn i. Az e lm o n d o tta k a t t e h á t  fe l
té tle n ü l ki kell egészíten i a  szám ítási m odell 
h aszn á lh a tó ság án ak  b izo n y ításáv a l.

A 4. á b ra  k ísé rle ti p o n tja i  a  K F K I  ZR -2 re a k to 
rá n  m é rt té rb e li fluxu se lo sz lást tü n te t ik  föl. A k i
h ú z o tt  v o n a l a  s z á m íto tt  é r té k . Az 5. áb rá n  az 
obny inszk i in té z e t P F -4  re a k to rá b a n  m é rt axiális 
és rad iá lis  fluxuseloszlás v a n  összevetve a  m i szám í
tá sa in k k a l. Az egyezés an n á l ö rv en d e teseb b , m ivel 
k é t  fiz ika ilag  te lje sen  különböző  ese trő l v a n  szó. 
Míg a Z R -2 egy  te rm ik u s  re a k to r , m elyben  a  h a s a 
d áso k n ak  csak 5 % -a  tö r té n ik  a te rm ik u s  k ü szö b 
energ ia  fö lö tt, addig  P F -4  egy in te rm ed ie r-re ak to r, 
ahol a  h asad áso k n ak  csak 80% -a ep ite rm ik u s, 
ille tve gyo rshasadás.

I ly en , és hasonló  p é ld ák  so ro za ta  segítségével 
g y ő ző d tü n k  m eg szám ítási m odellünk  a lk a lm az
hatóságáró l. C sak a k ísérle ti anyaggal való  széles
k ö rű  összevetés a d ta  m eg szá m u n k ra  a z t a b iz to n 
ság o t, hogy  a m odellt o lyan  k u ta tá s i  fe la d a to k  m eg
o ld ásá ra  h aszn á lju k , m in t am elyek  közül egye t 
előbb b e m u ta tta m .

A következő  évek  reak to re lm éle ti m u n k á ja  
so rán  egy rész t az ism e rte te tth e z  hasonló , zérus- 
sz in tű  szá m ítá so k a t igénylő , re ak to rfiz ik a i p ro b lé 
m á k a t sze re tn én k  to v á b b ra  is m ego ldan i, m ásrész t 
ún. kiégési kódok b e ik ta tá sá v a l to v á b b  ak a rju k  
fe jlesz ten i szám ítási m odellünket, hogy ez á lta l az 
a tom erő m ű v i p ro b lém ák  sokkal szélesebb köre 
v á ljo n  szám u n k ra  num erikusán  hozzáférhetővé.

E GY ES ÜL E T I  ÉLET

Tisztelt Szerkesztőség!

A hétfői klubestékről, vagy újabban klubdélutánok
ról írok. Nemrégiben meghallgattam egy kitűnő, 
gondolatébresztő előadást, a sorozatban — ez az 
előadás 6 — 7 főnyi hallgatóság előtt hangzott el, kez
déskor csupán hárman-négyen voltunk és az elő
adóval együtt, családiasán egy asztal körül foglaltunk 
helyet. Azt hiszem, rajtam kívül sokan mások is 
tapasztaltak hasonlót. Úgy foglalhatjuk össze, hogy 
a Fizikai Társulat hétfői klub ,,rendezvényeinek” 
a látogatottsága gyér. Természetesen vannak kivé
telek, ismertebb előadó, érdekesnek tűnő téma esetén 
az előadó terem szűknek is bizonyult nem egyszer. 
Ez azonban nem sokat változtat azon a tényen, 
hogy az előadások zöme bizony meglepően kevés 
résztvevőt vonz.

Úgy vélem, hogy nehéz feladat volna a jelenség 
okát kideríteni. Néhány javaslat hangzott el, hogy 
hogyan lehetne a hétfői rendezvényekbe a pezsgést 
visszahozni. Ilyen volt a kezdési időpont áthelyezése. 
Ez évben már a harmadik időpontnál tartunk, az 
eredmény legalábbis nem szembetűnő. Felmerült

7 . á b ra  A  VVRSz-M  reaktor rekonstrukció utáni első  
üzemi aktív  zónájának fluxuselosztása

neves külföldi előadók felkérése is. Résztvettem már 
harmadmagammal, mint hallgatóság, igazán neves 
külföldi kollega előadásán. Sokan mondják, hogy a 
program rossz, érdektelen, jobb szervezéssel ered
ményt érhetnénk el. Tapasztalatból mondhatom, hogy 
minden hétre izgalmas előadást összehozni a Fizikai 
Társulatban akkor, amikor csak Budapesten leg
alább 8— 10 szakmai szeminárium működik a külön
böző intézetekben, egyetemeken, csaknem lehetetlen.

A jelenséggel, szerintem, szembe kell nézni. Két 
út látszik járhatónak: valamilyen okosan átgon
dolt szervezeti változást hozni a klubrendezvények 
megújítására (ennek azonban elég radikálisnak kell 
lennie), vagy feladni azt az elképzelést, hogy minden 
héten legyen rendezvény, és például havi egy elő
adást tartani.

Tudom, hogy ez a kérdés nem tartozik a Fizikai 
Szemle szerkesztőségének a hatáskörébe azért írom 
mégis ezt a levelet, hogy a figyelmet a problémára 
felhívjam és másokat is arra késztessek, hogy véle
ményével a kérdés megoldását elősegítse.

Keszthelyi Lajos



Tisztelt Szerkesztőség!

Az utóbbi időben nemcsak a Társulatban, de cso
portunkon belül is többször beszélgettünk, vitatkoz
tunk a hétfő esti és általában a társulati előadások 
(vidékiek is) helyzetéről, sorsáról.

A fő problémát abban látjuk, hogy ezek az előadá
sok elszakadtak a tudományos kutatás és oktatás 
forrásaitól és műhelyeitől: az egyetemektől és a ku
tató intézetektől.

Ma a helyzet az, hogy egy-egy egyetemi, kutató 
intézeti szemináriumon, referáló összejövetelen, sőt 
nem egyszer pl. a mi csoport megbeszéléseinken is, 
többen vesznek részt, mint a központi vagy vidéki 
társulati rendezvényeken.

Véleményünk szerint jelen formájukban — amikor 
legtöbb esetben még tizet sem éri el a hallgatósága 
száma — nem sok értelme van a szokásos társulati 
előadások fenntartásának.

Tisztelt Szerkesztőség!

A különböző fővárosi intézmények ( tanszékek és 
kutatóintézetek) hetenként tartanak szemináriumo
kat, amelyen munkatársaik önálló eredményeiről 
vagy a legúájabb folyóiratokban publikált külföldi 
eredményekről rendszeres beszámolók hangzanak el. 
Az ilyen szemináriumok látogatottsága és a viták 
élénksége legtöbbször felülmúlja a budapesti hétfői 
társulati klubestékét.

A társulati klubestek történelmi feladatot láttak 
el a néhány fizikus összehozásában akkor, amikor 
még nem volt ennyi önálló kutatócentrumunk. Ma 
viszont éppen ezek a sikeres intézeti szemináriu
mok pótolják a speciális témájú hétfői klubestéket, 
gyakran több intézményre kiterjedő vonzókörrel. 
Ezért méltán merül fel a kérdés: mi lehet a Tár
sulat feladata a mai fejlettebb viszonyok között?

Úgy gondoljuk, hogy minden előadás száméira 
,,bázist” kell teremteni és ez azt jelenti, hogy álta
lában az előadás természetének megfelelően egy-egy 
egyetemi vagy kutató intézetben kellene ezeket ren
dezni és csak kivételes esetben a központi társulati 
előadóteremben. így közel kell vinnünk az előadást 
és az előadót az érdeklődő hallgatósághoz és elsősor
ban az egyetemi ifjúsághoz. Akit a téma különösen 
érdekel, az a város, vagy akár az ország más pontjáról 
is éppúgy el fog menni abba az egyetemi vagy kutató 
intézetbe is, mint ahogy a társulati előadóterembe is 
elment, viszont ezen túlmenően egy bázist és ,,bázis- 
hallgatóságot” is teremtettünk az előadás számára.

Köszönjük a Fizikai Szemle Szerkesztőségének, 
hogy ezen sorainkat leközölte, amelyekkel a társulati 
élet felpezsdítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

A Magspektroszkópiai Osztály 
munkatársai, AT0M K1, Debrecen

Legyen szabad itt egy gondolatot felvetnem. Kö
zölje a Társulat egy egyesített meghívón hetenként 
tagjaival, milyen témájú fizikai előadások hangza
nak el városszerte, különböző kutatócentrumokban 
és máshol a következő héten. Ezen hívül rendezzen 
havonta egyszer egy közérdeklődésre számottartó 
előadást (olyant, amit a német egyetemeken kollok
viumoknak neveznek). Ennek témáját kisebb tudo
mányos tanács ádlapítsa meg, előadóját ez a tanács 
kérje fel, az előadás szövegét kötelezően közölje a 
Fizikai Szemle. Ez a havi előadás egyben a közép
iskolai tanároknak és minden kutatóintézetnek szól
na, biztosítaná a fizikus-társadalom igényes tájé
koztatását a tudmány általános fejlődési tendenciái
ról. Feladatát természetesen csak akkor látná el ha 
a téma és előadó kiválasztása igényes gonddal tör
ténne.

Tisztelettel Marx György
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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 X .  évfo lyam  9. sz á m  1970. szep tem b er

KÖSZÖNTÖM A 20 ÉVES FIZIKAI SZEMLÉT!

Az elmúlt két évtized során mindannyiunkban, akik 
szívünkön viseljük a fizikai tudományok fejlődését, 
— annak alkalmazását, — az új fizikus generáció 
nevelését, egyaránt minden hónapban megújuló 
öröm volt, ha a postánkban megtaláltuk a lap új 
számát. Érdeklődéssel futottuk át annak tartalom- 
jegyzékét, lapozgattuk és olvastuk cikkeit, figyeltük 
az abban felvetődő új gondolatokat, problémákat.

A lap születése egybeesik a magyar tudomány 
megújulásával, az Akadémia újjászervezésével, majd 
azt követően a tudományos egyesületek életrekéltésé- 
vel, munkájuk megindításával és ennek a munkának 
új szocialista tartalommal való megtöltésével. Emel
lett azonban a lap nemes és haladó hagyományok 
hordozója is. Méltán tünteti fel címoldalán, hogy 
folytatója az Eötvös Loránd alapította Matematikai 
és Fizikai Lapoknak és eleget is tesz mindazoknak a 
célkitűzéseknek, amelyeket annak idején a lap alapí
tója tűzött ki: Helyt ad a tudomány új eredményeiről 
szóló beszámolóknak, az új keresésének, ugyanúgy,

mint ahogy segít a tudománnyal és az oktatással 
foglalkozóknak eljuttatni a fizika különböző területein 
elért eredményeket és új módon is vet fél, új össze
függésekben mutat meg régebbi eredményeket.

Közvetlen tapasztalatból állíthatom, hogy a lap 
nagy segítséget nyújt az ifjúság nevelésében legnehe
zebb feladatot ellátó középiskolai tanárok számára 
abban, hogy lépést tartsanak a napjainkban oly 
hallatlan gyorsan fejlődő tudománnyal. Emellett 
segíti is munkájukat, mert a legképzettebb, a tudo
mány kérdései iránt leginkább érdeklődő fiatalok 
számára is mindig mutat hasznosat és tanulmányai
kat segítő, érdeklődési körüket bővítő anyagot találnak 
benne. Köszönet ezért mindazoknak, akik — velem 
együtt — indulásától fogva magukénak érezték a lapot, 
segítették cikkekkel, elgondolásokkal, szerkesztési ja
vaslatokkal.

Kívánok a további évtizedekhez az eddigihez 
hasonló eredményeket.

Jánossy Lajos

ATOMMAGFIZIKAI KUTATÓ- ÉS OKTATÓMUNKA Szalay Sándor
DEBRECENBEN Debrecen

Bevezetésképpen elnézést kell kérnem, hogy egy 
tárgyilagos, tudományos jellegű munka helyett 
inkább személyes élményeimet foglalom össze. 
Az atommag fizikai kutató- és oktatómunka meg
indulása és felfejlődése Debrecenben annyira 
összeforrott személyes életemmel, életművemmel, 
hogy erőltetett lenne róla egy kívülálló szemlélő 
tárgyilagos nézőpontjából beszámolni.

Az 1930-as évek elején az atommag fizika a 
nyugati magas ipari és tudományos fejlettségű 
országokban több korszakalkotó, nagy horderejű 
felfedezéshez vezetett. A neutron, a pozitron és a 
mesterséges radioaktivitás felfedezése jelezték, 
hogy az atommag titkainak kifürkészése küszöbön 
áll és ez ennek a generációnak a nagy feladata.

Akármilyen szomorúan is állott Magyarország 
gazdasági és tudományos fejlettség terén, mégis 
szerettem volna e tudományág alapjait Magyar- 
országon megvetni, hogy hazánk ne maradjon

teljesen kívül a világfejlődés vonalától. Mintegy 
kétévi várakozás után 1936-ban sikerült egy fél 
évre állami ösztöndíjat kapnom Cambridge-be, 
a Cavendish-laboratóriumba, amelyik akkor Lord 
Rutherford irányítása alatt az atommag kutatás 
élenjáró fellegvára volt. Külföldi tanulmányaimról 
visszatértem után az ország legelmaradottabb 
egyetemi fizikai intézetében, a debreceni Orvoskari 
Fizikai Intézetben kaptam tanársegédi állást azzal 
az indoklással, hogy itt van rám most a legnagyobb 
szükség. A tanszéknek akkor sem számottevő fel
szerelése, sem működőképes műhelye nem volt, 
de az oktatási feladata nem volt elviselhetetlen 
és így maradt valami idő és energia tudományos 
munkára is.

Megjelent az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottsága és 
Oktatási Igazgatóságának a decemberi jubileumi tu
dományos ülésszakáról készült kiadványban.
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A tanszék dotációja jelentéktelen volt, az oktatás 
és Gyulai prof. szerény de értékes kristályfizikai 
kutatásai lényegében felemésztették. A Magyar 
Tudományos Akadémia egy kb. 3000 Pengős 
adománnyal jött segítségemre, amit két év múlva 
egy másik adomány is követett.

Sikerült Csehszlovákiából jelentős mennyiségű 
radioaktív anyagot (Radium-D) szereznem és ki
fejlesztenem egy Polóniumkészítési methodikát, 
amelynek alfa-sugaraival bombázva atommag át
alakítási folyamatok vizsgálata megindulhatott. 
Az első nemzetközi tudományos közlemény már 
1938-ban elkészült és 1939-ben jelent meg. (Z. 
Physik, 122, 29, (1939.)

Az atommag kutatásról Magyarországon az volt 
akkor a vélemény, hogy túl költséges Magyar- 
ország számára, nincsen mód hazánkban ilyen 
kutatásokkal foglalkozni. A debreceni tanszéken 
1 professzori, 1 adjunktusi és 1 gyakornoki állás 
volt összesen és a tehetségesebb matematika
fizikus tanárjelöltek diplomamunkáin belül lehe
tett még kisebb famulusi segítséget kapni. A nyo
masztó nehézségek és a súlyosbodó háborús körül
mények dacára néhány szép eredmény látott az 
intézetből napvilágot a nemzetközi irodalomban 
és néhány merész ötlet merült fel, amiket csak 
sokkal később tudtunk megvalósítani.

1940-től már mint professzor az oktatás korszerű
sítése mellett igyekeztem a tanszék munkáját az 
atommagkutatás irányában fejleszteni.

A háború által okozott fokozódó nehézségek, 
majd 1944-ben az épületet is ért súlyos bombakárok 
a munka folytatását megakadályozták és az infláció 
miatt 1946-ig nem volt mód az újra megindulásra. 
Képtelen nehézségek között igyekeztünk legalább 
az oktatást, amennyire lehetett, színvonalon tar
tani, vagy fenntartani.

1945-ben az atombombák sikeres felrobbantásá
nak félelmetes híre megrázta az emberiséget, 
közismertté vált, hogy az atommagokban rejlő 
óriási energiát ténylegesen sikerült felszabadítani. 
A magam részéről ezzel igazolva láttam azt az 
addig inkább intuitív megérzésemet, hogy az atom
mag fizika óriási fejlődését Magyarországon sem 
nézhetjük tétlenül.

Ezekben az időkben újra folytak a Polonium 
alfa-sugaraival végzett atomátalakítási kísérletek, 
de az új atomkorszak beköszöntével gondolkoz
nunk kellett azon, hogy mivel szolgálhatjuk leg
jobban a magyar nép érdekeit. Akkor Magyar- 
országon ez volt az egyetlen kis atomkutató cent
rum és egészen az 1950-es évek elejéig egyedül is 
maradt. Úgy láttam, hogy az atomenergia békés 
felszabadítására minden remény megvan és egy 
olyan energiaszegény országnak, mint Magyaror
szág, az atomenergia jelenti a jövő fejlődés útját. 
Meg kellett indítani a kutatást az atomenergia 
legfontosabb nyersanyaga, az uránium után.

1947-ben házilag, illetve az intézet akkor már 
működő szerény kis műhelyére, főleg Kádár Ferenc 
elektrotechnikus mester segítségére támaszkodva 
egy hordozható Geiger—Müller számolóberendezést 
készítettünk. A geológusok véleménye akkor az

volt, hogy Magyarországon semmi remény nincs 
uránium ércek felfedezésére. Mégis az Országos 
Földtani Intézet akkori igazgatója, Dr. Szalai 
Tibor hajlandó volt terveimet, mint tiszta tudo
mányos kutatást is támogatni és 5000 Ft-ot bizto
sított e célra az intézet költségvetéséből, továbbá 
az intézet egyetlen gépkocsiját nyáron 1 hónapra 
rendelkezésemre bocsátotta és Dr. Földvári Aladárt 
jelölte ki mellém geológus tanácsadónak. Ezek az 
expedíciók a nyári szabadság helyett történtek 
és már 1949-ben egyrészt Pécs környéki, másrészt 
észak-dunántúli szenekben (iparilag nem értéke
síthető) uránfeldúsulás észleléseihez vezettek. A ha
zai összes nagyobb szénbányák átvizsgálása 1951— 
52-ig megtörtént. E vizsgálatok mindenesetre be
bizonyították azt, hogy a geológusok előző hiedel
mével ellentétben Magyarországon uránium fel- 
dúsulások a Pécskörnyéki hegyek körül és a 
Velencei tó melletti gránit hegységek lepusztulási 
zónáiban lehetségesek. Az észleléseinkről jelentést 
tettünk az illetékes felettes szerveknek és nagyobb 
arányú kutatást javasoltunk. Ez 1952 után már 
tőlünk függetlenül, főleg szovjet ipari kutatók és 
nagyarányú kutatási eszközök bevetésével egyre 
nagyobb arányokban megindult és 1954-ben nagy 
jelentőségű, gazdaságilag is hasznosítható uránium- 
ércelőfordulás felfedezéséhez vezetett Pécs köze
lében, amint ez közismert.

A debreceni tanszéken közben az alap tudomá
nyos kutatást sem akartuk félbehagyni. Tisztán 
látszott, hogy a Polonium alfa-sugaraival végzett 
atommag átalakításokkal sokáig már nem lehet 
korszerű tudományos munkát folytatni, hanem 
valahogyan egy atomgyorsítót kell készíteni. Egy 
kis neutrongenerátor készítéséhez fogtunk hozzá, 
valamint egy 2  millió voltosra tervezett elektro
sztatikus Van de Graaff-típusú gyorsítóhoz. Ezek 
építését azonban az anyagi nehézségek és a kellő 
technikai háttér hiánya, főleg a személyzet hiánya 
nagyon hátráltatták. A többféle ambiciózus terv
hez nem volt elég ember sem. A felszabadulásunk 
után azonban szocialista társadalmunk egyre na
gyobb oktatási feladatokkal bízta meg az egyete
meket és ezzel kapcsolatban az oktató személyzet 
száma is nőtt. Az anyagi ellátottság a háború 
utáni gazdasági nehézségek következtében még nem 
javult lényegesen, de később fokozódó céltámoga
tást kaptunk, az 1950-es évek eleje táján évi 
1 0 0  0 0 0  forintokban kifejezhető mértékben.

Az én érdeklődésemet erősen lekötötte a szenek 
urántartalma és ezen feldúsulás okainak tudomá
nyos felderítése. E vizsgálatok egy általánosabb 
jelentőségű geokémiai törvényszerűség felismeré
sére vezettek.

Közben a Van de Graaff generátort fiatalabb 
munkatársaim építették. Az 1950-es évek közepére 
jutottunk vele odáig, hogy eredményes vizsgálatok 
indultak meg rajta és a polóniumos vizsgálatokat 
fokozatosan abba lehetett hagyni. A generátor 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket és ez főleg 
egyik nagyon tehetséges és kitartó munkatársam, 
Dr. Koltay Ede érdeme.

Közben haladt az idő, s az 1945-ös események
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és az egész világon bekövetkező óriási tudományos 
fellendülés itthon is megmozgatta az adminisztra
tív gépezetet és 1950 elejére belátták az illetékesek, 
hogy Magyarország sem maradhat ki az atom
kutatásból. Mint nálunk sok mindent, úgy ezt is 
először Budapestre súlyozták és hogy a debreceni 
együttes is fejlesztést kaphatott, az az urán
kutatásainknak és az OT akkori elnökének és a 
Magyar Tudományos Akadémiának köszönhető.

Először 1953-ban egy egyetemi kutató csoport, 
majd 1954-ben egy akadémiai atommagkutató 
intézet jött létre Debrecenben, amelyik szerény 
támogatással fokozatosan fejlődött fel és jelenleg is 
fejlődőben van.

A kapott segítség nyomán megértek a feltételek 
több régi terv megvalósítására. Mintegy töredékek
ben legyen szabad néhányat ismertetnem.

Cambridge-ben egy W. Y. Chang nevű kínai 
kutatóval együtt magnéziumot bombázva a-suga- 
rakkal, magrezonancia jelenségeket vizsgáltunk. 
Akkor már bebizonyosodott, hogy az atommag 
is egy quantummechanikai rendszer, amelynek 
élesen meghatározott energia állapotai, rezonan
ciái vannak. Polonium «-sugarakkal bombázva 
Debrecenben is ilyeneket vizsgáltunk, de mester
séges radioaktív magok sugárzásának vizsgálatával 
is lehet ilyen gerjesztett állapotokat vizsgálni. 
Egy a-spektrométer és egy új elven alapuló 
/^-spektrométer ötlete merült fel közvetlenül a 
háború vége után. A vagongyáriak segítségével 
ezek készítése elkezdődött és az a-spektrométert 
a tanszéken egyik tehetséges tanítványom, Dr. Fé
nyes Tibor kandidátus fejezte be. ő  jelenleg a világ 
legnagyobb ciklotronján Dubnában szintén a- 
spektrometriával foglalkozik és több új izotópot 
fedezett fel. A toroid-szektor típusú /3-spektromé- 
ter technikailag nehezebb feladat volt és csak az 
ATOMKI műhelyének felfejlesztése után sikerült 
befejezni, ami Dr. Berényi Dénes munkatársam 
érdeme. Bár e spektorméter ötlete itt Debrecenben 
született meg először, kiszivárgott az irodalomba 
és a világhírű Bohr-intézet Koppenhágában hama
rabb valósította meg, mint mi. Elkészülte után 
eredményesen használtuk és az atommagok ger
jesztett állapotainak vizsgálata egy magspektrosz
kópiai osztállyá szélesedett ki Dr. Berényi Dénes 
kiváló vezetése alatt és az onnan kikerült eredmé
nyek sok nemzetközi elismerést hoztak az inté
zetnek.

1938-ban Westcott és Bjerge nyugati kutatók 
egy radioaktív hélium izotópot állítottak elő, 
amelynek 6  az atomsúlya. Több mint három és fél 
millió voltos elektront bocsát ki és 0,7 mp alatt 
elbomlik. Már akkor gondoltam arra, hogy e 
bomlást ködkamrában lefotografálva észlelni lehet
ne az elektron visszalökő hatását. Az akkor még 
rejtélyes és egészen az 1950-es évek közepéig 
kétségbevont töltés és tömeg nélküli részecske, 
a neutrino visszalökő hatását is megfigyelve, annak 
létét igazolni lehetne. Két diplomamunkás fizikus 
tanárjelöltet bíztam meg az első ködkamra modell 
kifejlesztésével. Az egyik Ördögh László, jelenlegi 
VB-elnökhelyettes volt. Az első kamra maga műkö

dött és mint demonstrációs eszközt be is mutattam 
Budapesten az Eötvös Fizikai Társulatban. A neut
rino visszalökési kísérlet azonban csak az ATOMKI 
megindulása által elért nagyobb technikai fejlett
ségi fokon, mintegy másfél évtized múlva valósul
hatott meg. Dr. Csikai Gyula tanítványom szorgal
mának, kitartásának és tehetségének érdeme, 
hogy egy új konstrukciójú automatikus kamrával 
1956-ban sikerült a neutrino visszalökő hatását 
lefotografálni. A kamra alig 1/10 atm. nyomású 
hidrogén gázában a kirepült elektron pályáján 
kívül a visszalökött atommag pályája is látható. 
Jól megfigyelhettük a felvételeken, hogy a vissza- 
lökés nem ellenkező irányú, azaz egy másik részecs
ke, a láthatatlan neutrino is kirepül egy harmadik 
irányban. E felvételeink és a közlemények még 
1956-ban is nagy feltűnést keltettek, bár akkor 
már a neutrino létét mások kétségbevonhatatlanul 
igazolták. Az első sikeres felvételt egy angol mag
fizikai tankönyv is lehozta. E tankönyvet a világon 
sok egyetemen használják a magfizika oktatására.

Az ATOMKI-ban idővel befejeztük a tanszéken 
még a háború alatt elkezdett neutrongenerátort. 
Ahhoz, hogy a neutrongenerátort működésbe lehes
sen hozni, fel kellett fejleszteni az ATOMKI-ban a 
vákuum technikát. Dr. Berecz István munkatár
sam igen jó technikai-fizikai érzékkel nagy szívó
sebességű és nagy vákuumot adó szilikon olajgőz 
diffúziós pumpákat és vákuummérő berendezése
ket dolgozott ki, amelyek sorozatban készülnek 
az intézet műhelyeiben. Meg kellett oldani a csepp
folyós levegő ellátást, mert enélkül semmiféle 
gyorsítót üzemeltetni nem lehet. Az ATOMKI 
egy jelentős teljesítményű szovjet és egy kisebb 
teljesítményű holland levegő cseppfolyósító beren
dezést szerzett be, amelyek nemcsak az intézet 
saját szükségletét, hanem az egyetemek szükség
leteit is ellátják. A munka arányára jellemző, 
hogy jelenleg az ATOMKI már hetenként közel 
egy tonna cseppfolyós levegőt fogyaszt.

A tanszéken megkezdett kis neutrogenerátoron 
kívül egy nagyobb neutrongenerátor is készült az 
intézetben. Mindkettő eredményes befejezése és 
különösen neutronfizikai kutatásokra kihasználása 
Dr. Csikai Gyula érdeme. Az ő vezetése alatt 
neutronfizikai osztály fejlődött ki az ATOMKI- 
ban és az osztályon belül eredményes, produktív 
tudományos munka alakult ki. Miután Csikai 
Gyula egyetemünk professzora lett, két évvel eze
lőtt ezt a témát és az egyik berendezést, valamint 
a munkatársak egy részét átvitte a Kossuth 
Egyetem Kísérleti Fizikai Intézetébe és e kutatá
sok ott folynak tovább.

Már 30 évvel ezelőtt is látható volt, hogy a mag
fizika rohamos fejlődése új fejlődést fog hozni és új 
módszereket ad más tudományokban. Ezek között 
különösen Dr. Hevesy György Nobel-díjas hazánk
fia által kidolgozott radioaktív izotóp nyom jelzési 
módszert, valamint Curiené ötlete nyomán a 
radioaktív bomláson alapuló abszolút kőzetkor 
meghatározási eljárásokat említeném. Mindkét 
vonalon úttörő, kezdeményező munkát végzett 
hazai viszonylatban a debreceni iskola. Még az
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egyetemi tanszéken az 50-es évek elején megindult 
a radioaktív izotópok biológiai nyomjelző alkalma
zása terén a kutatómunka és az eleinte természetes 
radioaktív izotópok alkalmazásával, majd később, 
amikor hozzájutottunk, mesterségesekkel is, több 
értékes orvosbiológiai jellegű eredményhez vezetett. 
Az ATOMKI-ban hosszabb időn át egy radio
aktív nyom jelzéssel dolgozó laboratórium műkö
dött, Dr. Kertész László orvos vezetése alatt, a 
klinikák és orvosi egyetemi intézetek állandó koo
perációjával. Miután kezdeményezésünkre a mód
szerek a debreceni orvosi egyetemen elterjedtek és 
ott önálló izotóp laboratóriumok jöttek létre, fela
datainkat e téren teljesítettük és e kutatásokat 
m égsz üntettük.

Az atommagfizika egyik módszere a tömeg- 
spektrometria, rendkívül megbízható, abszolút 
módszert nyújt kőzetek korának meghatározására. 
Magyarországi kőzetekről a debreceni iskola fel
fejlődése előtt — és ezen iskolán kívül máig sem — 
készültek abszolút geológiai kormeghatározások. 
Ilyen értelemben hazánk fehér folt volt Európa 
térképén. A tömegspektrometriai laboratórium 
Dr. Kovách Ádám vezetése alatt a geológusokkal, 
valamint a hazai olajkutatással szoros kooperáció
ban, úttörő munkát végez e területen és újabban 
a magyar mongóliai geológiai és érckutató expedí
ció által begyűjtött kőzetminták kormeghatározása 
is itt történik.

Úgy a radioaktív nyomjelzésben, mint a mag
fizikai alapkutatásban igen jelentős az a segítség, 
amit az intézet fotoemuliiis csoportja Dr. Med- 
veczky László kitűnő vezetése alatt nyújt. A cso
port világszinten dolgozik a legújabb szilárdtest 
nyomdetektor módszerekkel is, amelyek sokoldalú 
alkalmazást nyernek.

Ennyit röviden a régen megfogalmazott ötletek
ről, amelyek a mostoha körülmények miatt csak 
10—15 éves késéssel valósulhattak meg, miután 
szocialista társadalmunk az akadémiai kutató in
tézet formájában 1954 után fokozódó arányban 
segítette meg munkánkat. Ha ezek az ötletek csak 
5  évvel hamarább megvalósulhattak volna, akkor 
a nemzetközi tudományos közvéleményben sokkal 
nagyobb súllyal szerepeltek volna. Az egyetemi 
tanszék nyomasztó primitív elhelyezése, rossz 
anyagi el látottsága több tehetséges fiatal tanítványt 
elriasztott, akik azután legjobb esetben más inté
zetekbe kerültek, de többnyire elkallódtak a tudo
mányos produktivitás szempontjából.

Most előadásom címével összhangban az okta
tásról külön is szeretnék egy keveset beszélni, 
bár az oktatást egyetemi szinten nem lehet külön
választani a kutatástól, a kettő szorosan összeforr.

1936-ban Cambridge-ben végigmértem a hallga
tók atommagfizikai gyakorlatait, amelyeket még 
Rutherford dolgozott ki és lerajzoltam az eszközö
ket, megtanultam a preparatív metodikát. Haza
tértem után Debrecenben is elkészítettük az eszkö
zöket és mát 1937-től fokozatosan bevezettük a 
laboratóriumi gyakorlatok közé e feladatokat. 
Ezeket azután megfizikai tárgyú diplomamunkák 
és doktorátusok, majd kandidátusok (eddig 1 2  fő)

követték. Egy tudományok doktora fokozat is 
megvédésre került és egy újabb megvédése folya
matban van, rövidesen továbbiakra is számítunk. 
A magfizikai egyetemi doktorátusok száma vi
szonylag nagy, a felszabadulás óta (40 fő), a fel- 
szabadulás utáni Természettudományi Kar összes 
doktorátusoknak cca. egy negyedét teszi ki.

Ezek azonban már nagyobb részben az akadémiai 
kutatóintézetben készültek. Az 1923 óta egy árva
házban ideiglenesen elhelyezett tanszék tűrhetet
lenül túl van terhelve oktatással és minden lelkes 
munkánk és szép eredményeink dacára, az egye
tem mostoha gyermeke maradt és az ma is. Sajnos, 
az egyetem az atomkorszak beköszöntésekor fenn
állott kedvező helyzetét, ti. azt, hogy hazánkban 
egyedül itt volt a magkutatásnak és magfizikus 
képzésnek tradíciója, egyáltalán nem használta fel, 
munkánk különösebb támogatást nem kapott.

Egészen fiatalon elkezdett harminc évi lelkes 
munka után le kellett vonnom e helyzet következ
ményeit és működésemet végleg az akadémiai 
kutatóintézetre súlyoztam át.

Ha visszagondolok azokra a — mai fiatal kuta
tók számára szinte elképzelhetetlen — nehézségek
re, amelyekkel meg kellett küzdeni, Balzacnak 
egy regénye jut eszembe, amelynek a címe a 
„Szamárbőr”. A regényben egy ambiciózus ifjúnak 
egy öreg uzsorás pénz helyett egy szamárbőrt ad. 
Mindaddig, amíg ezt a szamárbőrt a kezében tartja, 
minden kívánságát meg tudja valósítani, de a 
szamárbőr minden kívánságától összébb zsugorodik 
és ha elfogy, az ifjúnak meg kell halnia. Úgy érzem, 
hogy egy lelkes fiatal kutató számára az optimiz
mus, a munkakedv és a tudományszeretet az a 
szamárbőr, amivel a kezében nekiront a szinte 
lekiizdhetetlennek látszó nehézségeknek. A szamár
bőr azonban a küzdelem közben egyre inkább 
zsugorodik. Talán jobb lett volna, ha a sorstól 
rárótt szamárbőr mellé anyagi segítséget is idejé
ben kapott volna, hogy terveit gyorsabban meg
valósíthassa.

Mindenesetre a 60. évet betöltve, az embernek 
számot kell vetnie azzal, hogy kicsi már ez a 
szamárbőr és ésszerűen kell felhasználnia, hogy 
élete hátralevő részében eredményesen alkothas
son. Indokolt volt az egyetemi tanszéket egyik 
tanítványomnak, dr. Csikai Gyula professzornak 
átadni, aki egy nagy darab új szamárbőrrel, sok 
ambícióval vette át azt. Szívből kívánok neki 
több támogatást az egyetem vezetőitől munká
jához.

Szeretnék most röviden az ATOMKI jelen hely
zetéről tájékoztatást nyújtani. Az ATOMKI meg
indulása, 1954 óta mintegy 70 miihó forint beruhá
zást (épület, bútor, gép és felszerelés) kapott és 
jelenleg mintegy 150 fős személyzetet foglalkoztat. 
Ebből a létszámból mintegy 50 fő a kutató és 
mérnök. A kutatók túlnyomó nagy része saját 
tanítványaimból, egyetemünk hallgatóiból fejlő
dött önálló kutatóvá. Többen voltak hosszabb- 
rövidebb ideig ösztöndíjjal, vagy meghívásos ala
pon külföldi kutatóintézetekben. Az intézet úgy 
kelet, mint nyugat felé más kutatóintézetekkel
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igen jó kapcsolatokkal rendelkezik. A felszerelés 
rendkívül szerénynek mondható ahhoz képest, ami
lyen felszereléssel a külföldi atomkutató intézetek, 
vagy akár a budapesti központi Fizikai Kutatóinté
zet és más fővárosi kutatóintézetek is rendelkeznek. 
Az intézetnek jelenleg egy 700 kV-os kaszkád gene
rátora, 300 kV-os neutrongenerátora, tömegspektro- 
metere, egy lengyel számológépe és több kisebb 
berendezése van. A kisebb berendezések nagy 
részét, valamint az említett gyorsítókat is az inté
zet saját kutatói és műszaki gárdája házilag készí
tették. Az intézet fő erejét nem a felszerelése és 
anyagi forrásai képezik, hanem kutatóinak magas 
szellemi színvonala, ami végeredményben 30 évi 
nevelő és tehetségkereső munka eredménye. Na
gyon jó a kutatási szellem és a baráti összhang az 
intézeten belül. A kutatás nyugalmát nem zavarják 
egyes intézményekben oly gyakran nyomasztó 
intrikák, hatalmi csoportosulások és a féltékenyke
dés, a rivalizálás, a pozícióra törtetés nem korrekt 
formái. A szerény felszerelést és rendelkezésre álló 
kutatói és műszaki kapacitást igyekszünk a leg
nagyobb mértékben hasznosítani, amit az elért 
eredmények tárgyilagos számai mutatnak. Az 
egyetemi Kísérleti Fizikai Intézetben 1946 — 
1955-ig 76 tudományos közlemény jelent meg. 
Az ATOMKI fennállása, 1954 óta jóval több mint 
700 tudományos munkát publikáltunk már, ezek 
jelentős részét idegen nyelven, elismert nemzetközi 
folyóiratokban. Több tudományos felfedezés szüle
tett az intézetben, amelyek nemzetközi elismerést, 
megbecsülést szereztek.

Újabban a tiszta alapkutatások mellett erőseb
ben fordulunk az ipar és mezőgazdaság felé és 
igyekszünk ott segítséget nyújtani, ahol erre igény 
merül fel. Már említettem az olajkutatásban és a 
mongóliai érckutatásban nyújtott segítségünket. 
A Mezőgazdasági Minisztériumtól nagyobb szerző
déses megbízást kaptunk azon vizsgálataink kiter
jesztésére, amelyekkel tőzeges talajokon növények 
nyomtápelemekben való éhezését fedeztük fel. 
E vizsgálataink 200 000 hold ilyen hazai terület 
mezőgazdaságát érinthetik a jövőben.

Az intézet nemzetközi tekintélyét mutatja, 
hogy kutatóinkat gyakran hívják meg és szerepel
nek előadásaikkal nemzetközi kongresszusokon, 
sőt az elmúlt évben az intézet itt, Debrecenben 
rendezett nemzetközi kongresszust, mintegy 1 2 0  

résztvevővel, a világ minden tájáról. Egyre gyak
rabban jönnek külföldi kutatók rövidebb hosszabb 
vendégkutatásra. Ezek között leghosszabb ideig 
egy keletnémet kutató, több mint 3 éven át dolgo
zott az intézetben és itt készítette el kandidátusi 
munkáját. Több lengyel, egy egyiptomi kutató 
töltött hosszabb időt az intézetben és jelenleg 
egy indiai vendégünk van itt, majdnem egy évre.

Vessünk most egy pillantást a jövőbe. A jelen 
ötéves tervben az intézet jelentős beruházást 
kapott, több mint 60 millió forint értékben, tehát 
épület és felszerelési állománya majdnem meg
duplázódik. A beruházás legnagyobb objektuma 
egy 5 millió Voltos elektrosztatikus gyorsító, 
amely dr. Koltay Ede kiváló vezetése alatt házilag,

a magyar iparra támaszkodva, készül. Üzembe
helyezését 1971-re várjuk és reméljük, hogy ha 
méreteiben nem is, de bizonyos tulajdonságaiban 
korszerűbb lesz a világon használt ilyen régebbi 
generátoroknál és kifinomult magfizikai észlelése
ket fog lehetővé tenni. Az új építkezésben helyt kap 
egy nagyvonalúbban méretezett könyvtár, elmé
leti magfizikai kutató csoport és más részlegek.

Amikor népgazdaságunk, szocialista társadal
munk egyre nagyobb anyagi eszközöket, közel a 
nemzeti évi összproduktivitás 2 %-át fordítja a 
tudomány támogatására, jogosan felmerül az a 
kérdés, hogy megéri-e a tudomány ezt a támoga
tást? Ez a kérdés egyre gyakrabban felmerül 
tudománypolitikával foglalkozó körökben, bizott
ságokban és irodalomban nemcsak nálunk, hanem 
szerte a világon. A kérdésre nem lehet könnyen, 
egyszerűen igennel, vagy nemmel felelni. Mindenek 
előtt az alapkutatásokkal foglalkozó intézmények 
nem tudják közvetlenül könyvelésileg kimutatni, 
hogy mennyivel segítik elő a népgazdaság fejlő
dését. A tudományra fordított beruházás mindig 
valahol másutt térül vissza. Jogosan merül fel az 
az aggály másutt is és hazánkban is, hogy bár 
országunk tudományos műszerellátása nem kielé
gítő, a részben drága devizáért nyugatról impor
tált műszerek jelentős része egyes intézményekben 
kihasználatlanul fekszik el és lényegében kevés 
eredményt produkál. A magam részéről azon a 
véleményen vagyok, hogy a helyesen, ésszerűen, 
jó helyre és idejében adott tudományfejlesztési 
támogatás nagyon sokszorosan megtérül és enélkiil 
ma gazdasági fejlődés nem is lehetséges. Az emberi
ség az utóbbi 1 — 2  évtizedben olyan dinamikus 
fejlődési korszakába lépett, hogy ez a megtérülés 
sokkal gyorsabb, mint régen volt. Persze, megint 
ki kell hangsúlyoznom, hogy a megtérülés nem 
azon intézet számláján mutatkozik meg, amely a 
fejlesztést megkapta.

Érdekes megnézni e szempontból a debreceni 
atommagkutató iskola tevékenységét. Nagyon 
szerénytelen volna tőlem, ha azt állítanám, hogy a 
hazai uránkincs felfedezése a mi uránkutatásaink 
közvetlen következménye. A mi uránkutatásaink 
5000 Ft támogatással indultak és 1954-ig összesen 
sem emésztettek fel néhányszor 10 000 Ft-ot, ha a 
részben saját szabadságunk terhére végzett mun
kánkat is felszámítjuk. Az uránércet egy nagy
méretű ipari kutatócsoport fedezte fel. Minden
esetre a mi tudományos úttörő munkánk, ami 
néhány 10 000 Ft-ba került, beigazolta azt, hogy 
lehetséges uránérc dúsulásokra számítani Magyar- 
országon és a valószínűsíthető területeket is az 
ország területének mintegy 1 —2 %-ára behatárolta. 
Népgazdaságunk az érccel kapcsolatos uránvárosi 
lakásépítésre, mint a napi sajtóból tudjuk, milliár
dos nagyságrendű összeget ruházott be, és feltehe
tően ennél jóval többet a bányába. Ehhez képest 
jelentéktelenné törpül nemcsak az a párezer forint, 
amit mi 1947—1954 között uránkutatásra költöt
tünk, hanem az a 70 millió Ft is, amit összesen a 
debreceni iskola azóta kapott.

Egy másik ilyen távoli, laza összefüggést legyen
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szabad itt elmesélnem. Az ATOMKI-ban a kuta
tókon kívül természetesen sokféle technikusra, 
műszerészre, elektronikusra, üvegfúvóra stb. van 
szükség és ilyeneket érettségizett fiatalemberekből 
magunk képezünk, jóval nagyobb számban, mint 
amennyire szükségünk van. A többieket örömmel 
felveszi a debreceni és környéki ipar. Még az 
intézet megindulásakor meg akartam az állandó 
üvegfúvó hiányt Debrecenben oldani. Egy ügyes 
repülőmodellező és fotoamatőr érettségizett fiatal
embert felvettünk laboránsnak és Budapesten 
kiképeztettük üvegtechnikusnak. Az intézet üveg- 
technikai műhelyében azóta az üvegfúvók egész 
generációja fejlődött ki, akik főleg Debrecenben 
és környékén dolgoznak. Első üvegtechnikusunk 
ambícióit azonban nem elégítette ki az intézet 
által nyújtott lehetőség. Minthogy Debrecenben 
nem sikerült érdeklődést kiváltani egy üvegtechni
kai üzem létesítése iránt, mesterünk elment 
Nyíregyházára és ott rövid idő alatt egy több 
mint 300 főt foglalkoztató üvegtechnikai üzemet 
fejlesztett fel. Ezen üzem évi termelési terve a 20 
miihó Et-ot jóval meghaladja és jelentős része

exporta megy. Ezzel a húszegynéhány millió 
forinttal szemben az ATOMKI évi fenntartása 
népgazdaságunknak csupán évi 1 1  millió forintba 
kerül. Persze, megint szerénytelen volna azt állí
tani, hogy az Atommag Kutató Intézetnek tulajdo
nítható, hogy Nyíregyházán ez az ipari létesítmény 
létrejött.

A fenti kiragadott kis példákra rámutatva, 
annyit talán szerénytelenség nélkül állíthatok, 
hogy a debreceni atomkutatásra fordított nép- 
gazdasági áldozatok már sokszorosan megtérültek 
és merem állítani, hogy meg fognak térülni a 
jövőben is.

Úgy érzem, köszönettel tartozom szocialista tár
sadalmunknak azért a segítségért, amellyel ennek 
az iskolának segítségére sietett és fejlődését egyál
talán lehetővé tette.

Köszönettel tartozom még azoknak a tehetséges 
munkatársaimnak, akiket nem riasztottak el a kez
det nyomasztó nehézségei, a tanszék mostoha állapo
ta, és kitartó, szorgalmas, tehetséges munkájuk
kal lehetővé tették, hogy a debreceni atomkutatás 
felfej lődhessen.

ATOMMAGOK ENERGIÁJÁNAK ÉS SŰRŰSÉGELOSZLÁSÁNAK H. A. Bethe
MEGHATÁROZÁSA LOKÁLIS SŰRŰSÉG KÖZELÍTÉSSEL Cornell University, Ithaca

Bevezetés

A magfizika fejlődése a 30-as évek elején indult 
meg, a neutron felfedezésével. A korai egyszerű 
fenomenológikus modellek óta a magfizika nagy 
lépést te tt előre az atommagok szerkezetének pon
tos megismerése felé. Az atommag egy sok-nuk
leonból álló rendszer, a nukleonok közötti bonyo
lult kölcsönhatásokkal, matematikai leírása tehát 
rendkívül nehéz és bonyolult módszerek kifejlesz
tését igényelte. Az elmúlt tizenöt év munkáját 
lassanként siker koronázza, és a magfizikai sok- 
test-módszerek segítségével ma már elég jól le 
tudjuk írni a magokat.

Ismerve az atommag alkotórészei között ható 
erőket, a magok energiáját és sűrűségeloszlását 
elvileg perturbációszámítással határozhatjuk meg. 
A perturbációszámítás alkalmazhatóságának fel
tétele az, hogy a perturbáló tag, jelen esetben a 
nukleonok közt ható potenciál gyenge legyen. Ez 
a feltétel a tényleges kétnukleon-potenciálok ese
tén nem teljesül, ezért szokásos helyettük effektiv 
potenciálokat bevezetni. Az effektiv potenciálok
ról feltesszük, hogy leírják a nukleonok kölcsön
hatását a magon belül, ugyanakkor elég gyengék 
ahhoz, hogy a rendszer energiáját perturbáció
számítással határozhassuk meg. Az effektiv 
potenciál szabadon hagyott paraméterei a kísérleti 
adatokkal való illesztésből határozhatóak meg.

H. A Bethe az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1970 
márciusában elhangzott előadása alapján a cikket össze
állította Németh Judit.

A lokális sűrűség közelítés célja az, hogy a 
valódi kétnukleon-kölcsönhatásból kiindulva a 
magfizikai soktestproblémai módszerek maganyag
ra vonatkozó eredményeit felhasználva elméleti 
meggondolások alapján egy effektiv kétnukleon-

1 .  á b r a

potenciált vezessünk le, amely esetében jogosan 
alkalmazható perturbációszámítás, és a pertur- 
bacioszamítas első rendjében már jó eredmény 
adódik. Első lépésként a maganyag szerkezetét 
akarjuk megérteni, majd második lépésként az itt 
szerzett ismereteinket felhasználjuk véges magok 
vizsgálatára.
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I. May any aj soktestfizikai tárgyalása
ahol

H 0  = E 0

A maganyag egy természetben nem létező, fiktív 
rendszer. D finíciója: tekintsünk egy igen nagy, 
azonos számú neutronból és protonból álló rend
szert, kikapcsolva a protonok közt az elektromos 
kölcsönhatást. Ilyenkor a rendszer méretét tetszés
szerinti nagyra növelhetjük, elvileg végtelenre is. 
Ez a fiktív rendszer a maganyag. Az első kérdés, 
ami felmerül: mit tudunk erről a rendszerről kísér
letileg? Természetesen valójában semmit, hiszen 
ilyen rendszer nem létezik, azonban a valódi ma
gokat vizsgálva dedukálhatjuk a maganyag egyes 
tulajdonságát.

Atommagok méreteit elektronszórás kísérletek 
alapján tudjuk meghatározni. Hofstaedterék mé
rései szerint a protoneloszlás átlagos sugara 
f  = r0A't’, ahol r0 ~  1 fm — 10"“13 cm, vagyis f  
a tömegeloszlás harmadik hatványával arányos 
[I]. A sűrűségeloszlás a mag belsejében közel 
állandó, és a felület közelében gyorsan csökken le 
zérusra. A felület vastagsága és a centrális sűrűség 
érték az egész periódusos rendszerben közel azonos, 
növekvő tömegszám esetén a belső, közel állandó 
sűrűségű tartomány sugara nő. Ha ezt a képet 
a stabilis atommagok tartományán túl igen nagy 
tömegszámú magokra extrapoláljuk, megkapjuk 
a maganyag sűrűségét: g0 ~  0,175 • 1038 cm-3. 
A maganyag sűrűsége az egyik kísérleti adat, 
amit véges magok vizsgálata alapján extrapolá
lással meghatározhatunk.

Ugyancsak megkapható véges magok energiá
jának vizsgálatával a maganyag energiája. A kü
lönböző tömegszámú magok kötési energiáját a 
félempirikus Weizsacker-képlet írja le. Eszerint 
egy A tömegszámú, N neutron-, ill. Z proton
számú mag energiája

E = — Ci A -T C2 A I* +  C3 ———|-
A '*

+ C i< A _ j a u CsM  (1)
A A>‘

H = 2  T ‘+ \  2 V‘J (3)i * i j
Tj (3)-ban a kinetikus, vtj a kétnukleon poten
ciális energia. A perturbálatlan Schrödinger-egyen- 
let

( 2 T ,) 0  = e4>, (4)i
ahol 0  egy részecske hullámfüggvények antiszim- 
metrizált szorzataként írható fel. Egyrészecske 
Schrödinger-egyenlete (4) alapján

— h2 ...— --4l 0i =  £i <pt (5)
2  m

alakban írható, a maganyag perturbálatlan hullám- 
függvénye tehát síkhullámok antiszimmetrizált 
szorzata. Alapállapotban a legalsó impulzusálla
potok be vannak töltve, egy adott kF impulzus
értékig: ezt nevezzük Fermi-impulzusnak. A

Q = | # | 2 =  12
y=i

összefüggés alapján

k i  = 1 3 TI2 

2
( 6 )

vagyis a sűrűség ismeretében meghatároz hatjuk a 
Fermi-impulzust: kF =  1,36 • 1013 cm-1.

Ha a valódi maganyagot vizsgáljuk, figyelembe 
kell venni a nukleonok közt ható kölcsönhatást is. 
A kölcsönhatás során az egy részecske hullám- 
függvények csak akkor módosulhatnak jelentősen, 
ha a kölcsönhatás utáni állapotban a részecske 
egy eddig még betöltetlen állapotba, tehát a 
Fermi impulzusnál magasabb impulzusállapotba 
kerül. Szórás után egy nukleon hullámfüggvényé
ben a hullámszám megváltozása K 0(r) és a 
hullámfüggvény módosulásának feltétele

ahol a C állandók a kísérleti adatokkal való illesz
tésből határozhatóak meg. Az első tag A-val, 
vagyis a mag térfogatával arányos, a második a 
felületi korrekció, a harmadik tag a Coulomb- 
energia, míg az utolsó tagok a neutron- és proton
szám nem azonos volta esetén fellépő szimmetria
energiák. A szimmetria-energia oka az, hogy a 
Pauli-elv miatt a legmélyebb energiaértéket a mag 
azonos neutron- és protonszám esetén veszi fel. 
Ha azonos neutron- és protonszámú rendszert 
veszünk, amelynek kiterjedése igen nagy, és ha 
elhanyagoljuk a Coulomb-energiát, a kötési energia 
képlete

E =  — Cl A
alakúvá redukáló iik: Cx a maganyag egy részre 
eső kötési energiája. Az illesztés alapján Cx =  
=  16 ±  1 MeV.

Tekintsük most a maganyag Schrödinger-egyen- 
letét. A teljes Hamilton-operátor

K0(r) \V(r)\ >  kF , ( ? )

ami általában r > 1  fm  esetén maganyagra nem 
teljesül. Két nukleon kölcsönhatása során a per
turbálatlan hullámfüggvény tehát nem módosul 
túlságosan, csak olyankor ha két nukleon nagyon 
közel kerül egymáshoz, ilyenkor ugyanis V(r) 
rendkívül naggyá válik.

A soktestfizikai technika maganyagra való alkal
mazása során részletesen kidolgozták a sok-nuk
leonból álló rendszerek kölcsönhatását. A mód
szert Brueckner alkalmazta először és Goldstone 
fejezte ki általános formában.

A 7.)-es összefüggésből vagy a Hamilton-operá
tor 3.)-as alakjából látható, hogy a perturbáció
számítás alkalmazása akkor jogos, ha vy kicsi. 
Ilyenkor elsőrendű perturbációszámításban a mag 
energiája
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ahol
e  =  2 (<pí I T i I v ő  +  ~ r 2 :  f a « -(pj\v \ v i? j )  -

2  ‘l

— — ^ ( (Pi(Pj\V\<Pj(Pi), 
2

( 8 )

ahol az utolsó tag a hullámfüggvény antiszim- 
metrizált volta miatt fellépő kicserélő tag. A poten
ciál alakját két nukleon szóráskísérletekből ismer
jük. Rövid hatótávolságon a potenciál erősen 
taszító, azután erősen vonzó, végül gyengén von
zóvá válik, és ~  1,5 m távolságon az egy n- 
mezon kicserélő Yukawa potenciálba megy át. 
Rugalmas szórásról csak E  ~  350 MeV esetén 
beszélhetünk, így r ~  0,5 • 10“ 13 cm-nél kisebb 
távolság esetén a potenciált nem ismerjük.

Az elmondottakból látható, hogy a potenciál 
r < 1  fm  távolságon nagyon erős, így perturbá
ciószámítás valódi két nukleon kölcsönhatás ese
tén nem alkalmazható. Ha a két nukleon r < 0,5 fm 
távolságra kerül egymáshoz, a két nukleon hul
lámfüggvény közel zérussá válik, a két nukleon 
hullámfüggvény a perturbálatlanhoz képest erősen 
megváltozik.

A Brueckner módszer lényegének megértése cél
jából határozzuk meg egy két nukleonból álló 
rendszer energiáját Rayleigh—Schrödinger-féle 
perturbációszámítással.

A teljes A Hamilton operátort, az energiát és 
a hullámfüggvényt

A =  Aq +  hy ,

V  =  <Po +  f i  +  '<Pz +  ■ • •

E =  Eo +  E1 +  E2 +  • • •

(9)

alakban írjuk, ahol a 0 , 1 , 2  tagok nu llad, első 
másod-, stb. rendű kicsinyek. A Schrödinger- 
egyenlet (9) alapján

(A0 +  Ax) (<pu +  <Pi +  % +  ■ • •) =
=  (Eo +  Ei -f- E2 +  • • •) fao +  <Pi +  Vi +  • • •) •

Az azonos rendű tagokat azonossá téve egy vég
telen tagú egyenletrendszert kapunk

K <Po = E0 (p0,
K  <Po + K  <Pi =  E0 <pt +  Ex <p0, (1 0 )
h0 cp2 +  Aj <p2 =  E0 cp2 + E 1 <p2 +  E2 cp0 .

Megszorozva 1 0 . második egyenletét skalárisán 
9?0-lal megkapjuk E x - 1

E i — (A0 i Ax | <Po) (11)

E 2 értékét visszahelyettesítve az egyenletbe meg
kapjuk <p2= t

(E0 -  A0) <p1 =  (Aj -  (<p01 Ax | <p0)) % ,

<Pi =  1 ■ I y0 =  1 P h1q>n, (12)
E  o A0 E0 A0

P  =  1  —  | 9=»o) f a o  I -

5p x  és Ex ismeretében E 2 és cp2-1 ,  továbbá E  és 
xp többi tagját is meghatározhatjuk

P - n
K  Én

Ax <p0 +

+  ~------“ Aj—----- — A0 9?0 + . . .  (13)
An En h„ En 

P
- n

Aq e  o
K P ,

E = E0 +  (<p01 Ax | <p0)

fao i Ax
Aq E0

K  ko +  •

ahol
= E0 + {(p01 Ax | P) =  E0 +  (<p0 111 <pn) ,

T>
t -- /ij ^

^ 0  A q

(14)

(15)

a két részecske ütközési mátrix. (1 2 )-ből látható, 
hogy P  egy projekciós operátor, amely az alap
állapotból kivetít. (13) és (14) a hullámfüggvényre 
és az energiára rendkívül bonyolult kifejezést 
jelent. Ha (14)-ben P  helyébe tpn- 1  teszünk, a teljes 
energia helyett az elsőrendű perturbált energiát 
kapjuk meg.

A (14)-ben szereplő perturbált P hullámfügg
vény kicsiny olyankor, ha a két nukleon közel 
van egymáshoz. A (9 >0 |A1|¥/ ) mátrixelem tehát már 
nem lesz túlságosan nagy,míg a (920 |Ax|<p0) első
rendű közelítés erős taszító potenciál esetén rend
kívül nagy lehet.

Brueckner gondolt először arra, hogy a mag
anyag energiáját a valódi kétnukleon potenciálok
ból kiindulva úgy határozhatjuk meg elsőrendű 
perturbációszámítással, hogy a két nukleon köl
csönhatását egzaktul figyelembe vesszük. Bevezet
ve a G mátrixot a (15) mátrix analógjára

< C A j  k'2\G \k1k2 < f  A x  k2 J v  | A ,  k2 —

Q ( a ;  a j )
(16)

y  <  a ;  a '  I v I A "  ki  >
e (K  A 2 , A j  k"2) 

<C Ax A21G | Ax k2 ^>,
ahol Q a P  szerepét betöltő projekciós operátor, 
ami a Fermi impulzusnál magasabb állapotokba 
vetít, és e az energia nevező, a rendszer teljes 
energiája első rendben

E =  2  < * / | Z ’ i l * f )  +ki < kp

+  — >’ (ki kj \G \k i kj) (17)
2  k i k j  < k p

alakban írható.
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Mindezideig meggondolásainkban hallgatólago
san feltettük, hogy a Hamilton-operátor szét
választásánál

h 0 = 2 t ” Hi = i r 2 v‘,-2 h
Jobb konvergenciát kapunk a perturbációs sor
ban, ha ehelyett a szétválasztás

Figyelembevéve, hogy

Qa +  — Ga = 1 ,  (2 2 )
eA

Ga — Gg -f- Q ̂  (vA — vB) Qa +

+ ® í ( % - — 1®-*-
\ e B eA I

H0 = 2 ( T i + V t) (18)

Hr = ^ - 2 v i j -  2  v u ,
2  t]

és Vr t  úgy választjuk meg, hogy II l amennyire 
lehetséges kicsiny legyen. A perturbációs sorban 
legjobb konvergenciát akkor kapunk, ha a Fermi- 
impulzusnál nagyobb impulzusú állapotok esetén 
Va—t 0 -nak választjuk, míg a Fermi-tengeren belül 
levő állapotokra

V, = 2  ( M y l ö l W  (19)
k j <  k p

(16) és (19) összehasonlításából látható, hogy G 
mátrixelemeinek meghatározásához ismernünk 
kell az egy részecske energiák különbségeiből álló 
nevezőt, tehát az e,- =  í, -j- V, kinetikus és egy- 
részecske potenciális energiákat, míg V, meg
határozásához a G mátrixelemek ismerete szük
séges. Ezt a problémát szokás Brueckner-féle szelf- 
konzisztenciának nevezni. A megoldás iterációval 
érhető el: feltételezünk valamilyen egy-rószecske 
potenciált, ennek ismeretében meghatározzuk a 
G mátrixelemet, újra meghatározzuk az egy 
részecske potenciált stb. amíg az eljárás nem kon
vergál eléggé.

A (16) G mátrix egyenlet megoldása azonban 
még az energia nevező ismerete esetén sem egy
szerű. (16) nyilvánvalóan egy integrálegyenlet, 
amelynek a szögszerinti integrálását nagyon meg
nehezíti a Q Pauli-operátor fellépte. Az egyenlet 
megoldására közelítő módszereket alkalmaznak, 
ezek közül az egyik leghasználatosabb a referencia
spektrum módszer. Ennek lényege a következő, 

írjuk át 16-ot operátor formában

G = v ~ v ^ G ,  ( 2 0 )
e

és vezessük be az úgynevezett hullámoperátort

G — v ü , Q = l - — G.  (21)
e

Legyen A és B két probléma G  mátrixa

Ga = vA — va Ga = vA &a > 
eA

G% = v% -  = Q%v%.
4

Definiáljunk most egy referencia G mátrixot

GR =  v -  —  Gr =  GR+
eR

módon, akkor

G = Gh + Gr í—  — 0-  G~ÖR -f GR í— _  R-\ Gr 
[eR e j  \eR e)

(23)
alakban írható, tehát GR ismeretében G már ki
számolható. Az eR referencia nevezőben az egy 
részecske potenciált Vt =  « -f- ßk2 alakúnak vá
lasztjuk. Ekkor

eR = — +y*,  (23)
2  m*

ahol k2 — {ki — kj)2 két részecske impulzusok 
különbsége, és y2 az integrálegyenlet szempontjá
ból konstans. A referencia hullámfüggvény

¥ R =  <p __ _L v yR  (2 4 )
eR

alakban írható, e^-rel megszorozva az egyenletet, 
és koordináta reprezentációra térve át

AR + y‘2 W WR) =  v ¥ R, (25)

ami <p és v ismeretében W-re egy egyszerű differen
ciálegyenlet. y> ismeretében GR mátrixelemei meg
határozhatóak, és GH ismeretében megkapjuk 
G-t is.

A teljes energia G mátrixelemek szerint felírt 
perturbációs sorának további vizsgálata azt bizo
nyította, hogy még mindig nem kapunk konvergáló 
sort, a G mátrix elemei is túlságosan nagyok még. 
Jól konvergáló sort kapunk ellenben, ha a per
turbációs sor tagjai sorra: a két részecskék teljes 
kölcsönhatásának az összege, valamennyi három 
részecske teljes kölcsönhatásának összege, vala
mennyi négy részecske teljes kölcsönhatásának 
összege, stb. Ilyenkor meg lehet mutatni, hogy a 
sorfejtés egyes tagjai egy nagyságrenddel kisebbek 
az előzőnél. A valamennyi két részecske kölcsön
hatást leíró tag a G mátrix. A három részecskék 
kölcsönhatását Faddejev módszerével Bethenek és 
Daynek sikerült meghatározni, a négy részecskék 
teljes kölcsönhatását pedig Day nagyságrendileg 
megbecsülte. A sorfejtés igen jól konvergál: a két
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kodásának a valószínűségét adja meg. A potenciális 
energia tagok összege 37,(3 MeV, a kinetikus 
energia 23; MeV, így a teljes energia 14,6 MeV- 
nek adódik, ami elég jól egyezik a kísérleti értékkel.

Mindeddig feltettük azt, hogy magerők két test 
erők. Mezonelméleti alapon próbálták megbecsülni 
a három test erők járulékát. Brownék megmutat
ták, hogy ha ezek léteznek, járulékuk nem nagyobb 
mint 2  MeV, ugyanakkor viszont az egyensúlyi 
sűrűség kb. 15— 20%-kal megnő.

Érdemes megvizsgálni az egyes parciális hullá
mok járulékát a potenciális energiához. A poten
ciális energiához az oroszlánrészt a zérus relatív 
impulzusmomentumú állapotok, tehát a XS  és a 
3S  kölcsönhatások szolgáltatják. A ?'S állapot járu
léka erősebben sűrűségfüggő mint a 1S-é: a mag
anyag sűrűségének a felénél a 3S  állapot járuléka 
kétszer annyi mint a 1S állapoté, míg maganyag 
sűrűségnél a járulékok kb. egyformák. Ennek oka 
a tenzorerő telítő jellegében keresendő. A magerők 
vizsgálatából tudjuk, hogy azok nem teljesen 
centrálisak, főleg a pion és az omega mezon 
hatására elég nagy tenzorerő tag lép fel. A tenzor
erő mátrixeleme S  állapotok között véve zérus, 
viszont a 3S1 és a 3Z)1 állapotok között nagy. 
A G mátrix mátrixegyenletének a megoldásánál 
egy perturbációs sort írhatunk fel:

G — v v - v - \ - v — v —  v - \ - . . .
e e e

A mátrixelem meghatározásával a tenzorerő első 
rendben nem ad járulékot, a másodrendű tagnál 
viszont behelyettesíthetünk egy teljes rendszert, 
és ilyenkor már a nem diagonális elemek is adnak 
járulékot. A Q Pauli-operátor miatt viszont a 
közbenső állapotok csak olyanok lehetnek, hogy 
impulzusuk magasabb a Fermi-impulzusnál. Minél 
nagyobb a maganyag sűrűsége, annál nagyobb a 
Fermi-impulzus, annál magasabb impulzus álla
potba kerülnek tehát a közbenső állapotban a 
szórt részecskék. A mátrixelemek viszont annál 
nagyobbak, minél közelebb vannak egymáshoz a

rész k ö lcsö n h a táso k  já ru lé k a  35,2 MeV, a  h áro m  
rész kö lcsö n h a táso k é  —1,5 MeV ( i t t  v é le tlen ü l k i
e jt ik  eg y m ás t a  ta g o k , en n ek  é rték e  —6 MeV 
kellene hogy  legyen) a  négy  részecske kölcsön
h a tá so k  já ru lé k a  1,1 MeV. A  p e rtu rb á c ió s  so r
b a n  fellép  egy  k  kon v erg en c ia  tén y ező , k  ~  0,15 
és egy  részecske E erm i-ten g eren  k ív ü l va ló  ta r tó z -

2 . ábra

3. ábra
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szórás előtti és a szórás utáni impulzusállapotok. 
Növekvő sűrűséggel tehát a másodrendű tenzorerő- 
járulék csökken.

A különböző _/-jű 3F  (l — 1) állapotok járulékai 
ellenkező előjelűek: a j  =  2  és a j  — 0 -es állapot 
járuléka pozitív, a j  =  1 -es tag járuléka negatív, 
és a három tag összege minden sűrűségértéknél 
nagyjából kiejti egymást. A 1P 0 állapot járuléka 
taszító, a 1D2 és állapotok összegének járuléka 
vonzó, és ezek nagyjából megint kiejtik egymást. 
Ennek oka a magerők kicserélő jellege: a kicserélő 
erők okozzák azt, hogy a P  állapot járuléka nem 
csak hogy nem vonzó, hanem egyenesen taszító. 
Azt, hogy a P  állapotban a különböző j -jű álla
potok előjele különböző, részben a spin-pálya erő, 
részben a tenzorerő fellépte okozza (a 3P 1 állapot 
és a aF 1 állapot között vonzó kölcsönhatás lép fel 
a tenzorerő miatt). A magerők kicserélő jellege is 
hozzájárul tehát a telítettséghez. A telítettséget 
okozó harmadik körülmény a bS állapot járulé
kának sűrűségfüggésénél látható legvilágosabban: 
a bS állapot vonzó járuléka növekvő sűrűségnél 
nő, körülbelül maganyag sűrűségnél a maximális 
és nagyobb sűrűségnél igen gyorsan taszítóvá válik. 
Ennek oka a magerők taszító törzsében kereshető. 
A két nukleon közt ható potenciál, mint láttuk, 
hosszú hatótávolságon vonzó, rövid hatótávolsá
gon viszont rohamosan növekvően taszító. Ha a 
maganyag sűrűségét növeljük, a nukleonok egyre 
nagyobb valószínűséggel kerülnek közel egymás
hoz, így a köztük levő taszítás egyre jobban érvé
nyesül.

II . Lokális sűrűség közelítés alkalmazása véges 
magokra

Véges magoknak a maganyaghoz hasonló tárgya
lására két alapvető eljárás lehetséges. A legnyilván
valóbb módszer az, hogy egy alkalmas bázis függ
vényrendszerből kiindulva iterációval megoldjuk 
a G mátrix egyenletet. Ilyenkor a Brueckner-fele 
szelf konzisztencia mellett fellép a Hartree —Fock 
szelfkonzisztencia is, ugyanis valamilyen tetsző
leges egy részecske potenciálból kiindulva meg
határozzuk a perturbálatlan hullámfüggvényt, a 
G mátrixelemeket, majd ezeknek az ismeretében 
újra meghatározzuk az egy részecske potenciált, 
a hullámfüggvényt, stb. Az eljárás elvileg egy
szerű, azonban rendkívül hosszadalmas és nehe
zebb magokra az eljárás gyakorlatilag alkalmaz- 
hatatlan.

Egy másik, az előzőnél pontatlanabb, de lénye
gesen egyszerűbb módszer a lokális sűrűségközelítés 
alkalmazás. A módszer lényege azon a meggon
doláson alapszik, hogy a két nukleon kölcsön
hatások viszonylag rövid hatótávolságúak a mag 
méreteihez képest. Ésszerű tehát feltételezni, hogy 
abban a kis tartományban, ahol a perturbált és 
perturbálatlan két-nukleon hullámfüggvények erő
sen különböznek egymástól, a kölcsönhatást nem 
befolyásolja túlságosan az a körülmény, hogy távol 
a mag felületén a perturbálatlan hullámfüggvény

zérussá válik, hanem a domináló sok-test hatások 
ugyanolyanok, mint a két nukleon-rendszer tömeg- 
középpontjánál fellépő sűrűségű maganyag esetén.

A lokális sűrűség közelítésben a g véges magokra 
definiált effektiv mátrix meghatározására egy 
lehetséges módszer a következő egyenlet:

g(r ,LS  J, g) =  I G 1 ̂ LSJ >  (27)
<  (V) l s j  I (Ü)l s j

vagyis meghatározzuk az adott parciális hullámú 
G mátrixelemet, és osztjuk a megfelelő normálási 
tényezővel. Az így kapott effektiv g mátrix, ami 
egy adott LSJ  csatornában hat, sűrűségfüggő lesz. 
Ha feltételezzük, hogy adott L  esetén átlagolha
tunk a különböző j  állapotokra, és hogy a páros, 
ill. páratlan L-ű állapotokat leíró potenciálok azo
nosak, az effektiv potenciál járuléka a direkt, 
illetve a kicserélődő energiához

í/páros 9d “t-  9x> 

9pn ~  9d 9x i

(28)

és a teljes energia már egyszerűen felírható. Ezt 
a módszert alkalmazta Negele. A továbbiakban 
azonban két korrekciót kell figyelembe vennünk. 
A maganyag számítások, mint arra a korábbiak
ban rámutattunk, nem adnak elég jó értéket, a 
potenciáüs energia kb. 1 0 %-kal kevesebb mint 
kellene. Ezt valószínűleg a rövid hatótávolságú 
magerők magasabb rendű járulékainak pontatlan 
figyelembevétele okozza. Mivel ezeket a magasabb- 
rendű gráfokat véges magoknál is csak a mag- 
anyagszámítások segítségével vesszük figyelembe, 
várható, hogy véges magokra is hibás eredménye
ket kapunk. Ezt korrigálandó a rövid hatótávol
ságú effektiv erőket megszorozzuk egy faktorral 
oly módon, hogy a maganyag számítások jó ered
ményt adjanak. Negele még egy korrekciós faktort 
alkalmazott, a maganyag egyensúlyi sűrűségét 
kicsit alacsonyabbnak választotta meg a valódi 
értéknél, mert így jobb egyezést kapott a kísérleti 
értékekkel.

Egy másik lehetőség az effektiv erők lokális 
sűrűség közelítésben való levezetésére az, hogy a 
szeparációs módszert alkalmazzuk (2 ):

v — vs = vt (29)
ahol«s tartalmazza a rövid hatótávolságú taszító és 
erősen vonzó erőket és vt a hosszú hatótávolságú 
részt. Vi centrális része ekkor már csak első rend
ben ad jelentős járulékot, így arra Born-közelítés 
alkalmazható, míg a vs rövid hatótávolságú erők
nél, ill. a Vt hosszú hatótávolságú tenzorerőknél 
továbbra is az eddigiekben ismertetett lokális 
sűrűség-módszert alkalmazzuk. Az indokolás ezen 
eljárás mellett az, hogy hosszú hatótávolságú erők 
már érzékenyek a hullámfüggvény felületen tör
ténő megváltozására, így elképzelhető, hogy a 
lokális sűrűségközelítés itt már nagyon rossz ered
ményt ad, míg a Born-közelítés biztos nem túl 
rossz. A rövid hatótávolságú erők gs effektiv 
potenciáljának meghatározásánál viszont figye-
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lembe kell venni, hogy Gs definíciós egyenletében 
az l nevezőben a maganvag egy-részecske energiák, 
véges gs mátrixban viszont a véges mag egy 
részecske energiái szerepelnek. (2 2 ) segítségével a 
korrekció a következő módon vehető figyelembe

h2e. tp.= --------d  (pi (r j ) £  (<pj jF1 (e ,  r) | <pj) (pi ( r j )
2  m i

2(<Pj\V2(e,r)\<p,)<pj(r1)
j  (o

gS = G s + - \ - Gs+ Í I Q Q_

11 e MA e véges

~GS+  ( 1  — &ma) A e(l ~  &ma) ■
(30)

I t t  felhasználtuk (2 1 )-et és Ae az energia nevezők 
különbsége.

Mindkét módszer alapján végeredményben az 
effektiv potenciál

9 V1 (6i r)
d g

Oi) f , f i  (r l)

f j
9 V2(eir)

d g
« W <Pt\ f j ( r í)

lesz, ahol az utolsó 2  tag az átrendező tag. Az át
rendező tag szerepe igen nagy az eredmények 
szempontjából. Szokásos Hartree Fock-számítá- 
soknál a teljes energia (32) és (33) alapján:

vLSJ =  f LSJ (p) á  (r) +  (t, e) (31)

alakban írható, ahol az f(g) egy korrekciós fak
torral van megszorozva, oly módon, hogy a mag
anyag energiáját jól megkapjuk. A rendszer teljes 
energiája (31) alapján azonos neutron- és proton
sűrűséget feltételezve

E l ^ i  I f i )  +  — -1 J  í (e{R))e(Rf&R

~  j  h? (rx e(R)) e (/-,) e (r2) d;i r1 d3 r2 (32)

K  (rt o (R)) o (r, r2 ) 2 d:l r1 d:! r.
4 j
+ i - * f £ k  8  J  k i

G (fi) Q (ra)
— r„

d3 rx d3 r2.

(32)-ben az első tag a kinetikus energia, az utolsó a 
Coulomb-tag, hf  és hf a direkt, ill. a kicserélt 
tagban fellépő járuléka ár nek, és

e(r) = 2 1 Vi (r) I2 .i
e ( h r2) =  2 > f ( ri)9,/(r2)' (33)

i

ahol a 99-k már a véges mag hullámfüggvényei.
(32)-ben az energiát az ismeretlen cpt egy- 

részecske hullámfüggvények segítségével fejeztük 
ki. A teljes energiát 99,-szerint variálva megkapjuk 
a Hartree—Fock-egyenleteket, csak most a szo
kásos tagok mellett az effektiv potenciál sűrűség
függő volta miatt fellép az úgynevezett átrendező 
tag is. Ha (32)-t

E  +  2  ( f i  I T i I f i )  +  2  ( f i  f i  I y i  (Q> r ) I f i  f i )  -
i 2 íj

~  2  ( f i  f i  \ V2 (G, r ) I f j  f i )  ( 3 2 a)
2

alakban írnánk fel, akkor a Hartree— Fock-egyen- 
let

E  =  2 ei — ~  2  ( f i  f i  I V í  í f i  f j )  +
2  i,

+ ~~ 2 (fi fj I y- 1 ft fi) =
2  u

=  ^ r 2 e i +  ~ r  2  ( f i  I T i I f i )  >
2 2 1

Mivel a kinetikus energia minden modellben majd
nem azonos, az ismert egy részecske-energiák 
függvényében a teljes energiát meghatározhatjuk, 
és az nem egyezik meg a kísérleti értékkel. Közön
séges potenciálokkal az elsőrendű Hartree —Fock- 
számítás elvileg nem adhat az egy részecske és a 
teljes mag energiákra egyszerre jó eredményt. Az 
átrendezési energia fellépte (33)-ban megszünteti 
azt az ellentmondást. Ez érthető, hiszen az effektiv 
potenciál sűrűsógfüggése a magasabbrendű tagok 
figyelembevételét jelenti, ilyenkor tehát már nem 
beszélhetünk elsőrendű számításról.

1. Táblázat

rn rP h rc exp
1rC r*c rc

O16 2,69 2,72 2,8] 2 ,7 3 2,67 2,39 2,77
Ca« 3,36 3,42 3,59 3,50 3,30 2,89 3,52
Ca48 3,69 3,50 3,57 3,49 3,34 2,79 3,60
Zr9° 4,28 4,22 4,29 4,30 3,03 4,32
Pb208 5,58 5,42 5,48 5,52 5,14 5,50

A különböző módon, de lokális sűrűségközelítés 
alapján leszármaztatott sűrűségfüggő erőkkel el
végzett számítások eredményei nagymértékben 
azonosak, és lényegesen jobbak az egyéb effektiv 
erőkkel végzett számításoknál. Az 1 . Táblázatban 
zárt héjú magok átlagos neutron- és protonsugarai, 
az elektronszórásból a töltéseloszlásra kapott kísér
leti átlag sugár, a 2 . Táblázatban az utolsó neutron 
és proton szeparációs energiáinak és a mag egy 
részre eső energiájának számított és mért értékei 
vannak feltüntetve. Összehasonlításul feltüntetjük 
az ismert sűrűségfüggetlen effektiv számítások 
eredményeit.
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2. Táblázat

(E/A)ex p (E/A) (E/A), (E/A), (E/A),

O16 —7,98 — 7,60 -4,81 -  2,94 — 6,05
Ca4» —8,55 -8 ,25 —  5,64 —3,96 —6,43.
Ca48 —8,67 -7 ,9 —5,3 —3,41 —6,10
Zr9» —8,71 —  8,02 —5,99 —  6,28
Pb208 —7,87 —7,21 —5,20 —5,52

A protoneloszlás mérésére a legjobb módszer 
az elektronszórás kísérletekből adódik. A hatás
keresztmetszetnek a szögeloszlás függvényében 
éles minimum helyei vannak. Ezek a minimum
helyek a mag gyorsan levágó sűrűségoszlása miatt 
lépnek fel, Gauss eloszlás esetén ilyen minimum
helyeket nem találunk. A legújabb kísérleti ered
mények azt bizonyítják, hogy a Ca40 proton
eloszlásának négy maximuma van, míg a Hartree — 
Fock-számításoknál általában csak három ilyet 
kapnak. Sűrűségfüggő potenciállal végzett számí
tásoknál nemcsak az első három maximum helye 
és alakja egyezik meg a kísérleti értékkel, hanem 
a negyedik maximum helye is elég jól adódik.

Az eddigi számításokat két irányban kell tovább 
folytatni. Az egyik elvégzendő feladat véges magok 
tárgyalásánál azon soktestfizikai korrekciók figye

lembevétele, amelyek maganyag esetén nem lép
nek fal, mert lényegesen összefüggésben vannak a 
magok véges voltával. Ilyen számítások folyamat
ban vannak, és az egyes korrekciók nagyságát 
iparkodnak a kutatók meghatározni. A másik 
hátralevő probléma a számítások kiterjesztése zárt 
héjú magokról deformált magokra. I tt  a nehézség 
a szokásos deformált Hartree—Fock-számítások
nál felmerülő problémákon kívül a bonyolult 
sűrűségfüggésben rejlik.

Befejezés
Összefoglalva az elmondottakat, azt látjuk, hogy 
a maganyag tárgyalására kifejlesztett soktest
fizikai módszereket sikerült véges magokra is ki
terjeszteni, és az alapállapotú atommagok számolt 
adatai jól egyeznek a kísérletekkel. A következők
ben az egyik fő feladat a soktestfizikai módszerek 
gerjesztett magokra való alkalmazása, ez azonban 
még sok munkát igényel, és majd egy következő 
néhány év múlva megtartott összefoglaló előadás 
tárgya lehet.

IRODALOM
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[3]  Bethe, Phys. Rév. 167, 879 (1968)

VALÓBAN 45° A FERDEHAJÍTÁS OPTIMÁLIS SZÖGE? Mecseki Attila
BOTE Biofizikai Intézete

Egyszerűségére és szemléletessógére való tekintet
tel szélsőérték számítási módszer alkalmazására 
gyakran hozzák fel példának a ferdehajítást. Az 
elemi bizonyítás eredménye — mint ismeretes - 
az, hogy azonos szintre történő hajítás esetén 
45°-os indulási szögnél lesz legnagyobb a hajítás 
távolsága. Ugyanakkor az edzők így szokták ok
tatni atléta tanítványaikat: „bár elvileg az opti
mális szög 45°, mégis az emberi test anatómiai 
felépítése, légellenállás stb. miatt sokkal laposabb 
szög a jó” . Érdekes, hogy részletesebb vizsgálattal 
— mint azt látni fogjuk—belátható, hogy a sport
ban megvalósuló reális viszonyok közt már „elvi
leg” sem 45° az optimális. Azonban ne arra a 
nyilvánvaló esetre gondoljunk, amikor nem azonos 
szintre történik a hajítás (pl. súlylökésnél), mert 
ilyenkor a hajítás távolságát

D* =  —— (sin 2 a -f- í sin2 2 a +  ----—— cos2 a
2g \ v2

( 1 )

összefüggés szolgáltatja, ahol v a kezdősebesség, 
g a nehézségi gyorsulás, a a kezdősebesség víz
szintessel bezárt szöge, h az indulási magasság, 
r a golyó sugara (1 . ábra).

Ebben az esetben a szokásos módszerrel is ki
sebb, még pedig

sin2 a* 1

2 i  + g
( 2 )

kifejezésből számítható az optimális szög. Arról 
van szó ugyanis, hogy ennél is kisebb szögnél 
legnagyobb a hajítás távolsága.
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A szokásos számítási módszernél a v kezdő- 
sebességet és a h indulási magasságot «-tói füg
getlennek veszik. Mivel ezt a feltételt kimondják, 
sőt rendszerint hangsúlyozzák is, nem mondhat
juk, hogy a számítás hibás, csak arról van szó, 
hogy feltételezése a gyakorlatban úgyszólván soha
sem teljesül. Vegyük a súlylökés példáját. Egy
szerűsített modell alapján úgy képzeljük, hogy a 
dobó az A B  L  hosszúságú egyenes szakasz mentén 
gyorsítja a golyót, összesen W munkával (2 . ábra). 
Az A B  szakasz felező pontjának a talaj feletti

magassága h0 állásszöge a, a felezőpontja talajra 
eső merőleges vetületének a dobókör peremétől 
való távolsága d. Vegyük figyelembe azt is, hogy 
az A  pontban már nem zérus a golyó sebessége, 
hanem a kidobó helyzetbe való ugrás következ
tében E  mozgási energiája van. Legyen továbbá 
a golyó sugara r, a súlya pedig G, sebessége a B 
pontban v. Alkalmazzuk a golyó A B  szakaszon 
való mozgására a munkatételt:

—- —— — E = W — G L  sin « (3)
2  g

másrészt

h — /í0 -j- — sin a (4)
2

ahol Ti a B  pont talaj feletti magassága. Innen

már látszik, hogy a súlyerő munkája: mgLsin« 
függ az a-tól, mégpedig úgy, hogy nagyobb « 
esetén a v végsebesség kisebb lesz, amennyiben 
E, W, G, L  állandó. Ha egy adott versenyzőt 
vizsgálunk egy adott időben, technikájáról és 
izomerejéről feltételezhetjük, hogy azonos. S tekin
tettel arra, hogy az izmok adott hosszúságú cson
tokat mozgatnak, ezért a dobó maximális munka
végző képességével kapcsolatos E, W mennyiségek 
jogosan vehetők állandónak. (Mindenesetre jogo
sabban, mint v.) Hasonlóképpen a h is függ az 
a-tól, mert 7í0-ról kézenfekvőbb feltételezni a a-tól 
való függetlenséget, mint k-ról (3), (4) és (1) alap
ján kapjuk

cos a + sin 2 a +

+ sin2 2 a -f-
2  sin«|cos2a

G — sma
-  d ,.

(5)
ahol

D a kör peremétől mért hajítás távolsága,
E  + WP  = -------- vagyis szemléletesen egy olyan

L
átlagos erő, amellyel ha zérus kezdősebességről 
induló golyót gyorsítana a dobó az A B  szakasz 
mentén, akkor ugyanannyi lenne a végsebessége, 
mint a tárgyalt esetben, s = hn — r, ezt pedig 
effektiv magasságnak nevezhetnénk, ugyanis azért 
került a képletbe, mert a súlypont nem tud a 
talajra esni, hanem attól r távolságra van, amikor 
a golyó nyomot üt.

A Sport és Tudomány 1959. X. és XI. számá
ban Balogh Lajos cikke alapján O’Brien akkoriban 
Magyarországon járt amerikai súlylökő adatai 
megközelítően a következők: L 0 =  1,75 m, P 0 = 
=  41,54 kp, s0 =  1,59 m, d0 =  0,56 m. Vizsgál
juk ezen értékek körül a hajítás távolságát. Kü
lönböző értékeknél D-re a következőket kapjuk: 
(G =  7,26 kp).

L P s
•

35° 38° 39° 40° 41° 42° 45°

1,75 41,54 1,59 19,67 19,86 19,88 19,88 19,86 19,83 19,59
1,70 40 1,57 ö 2 18,43 18,59 18,61 18,60 18,58 18,54 18,31

A táblázatból leolvasható, hogy az optimális szög 
39° és 40° között van, a második esetben biztosan 
közelebb 39°-hoz. A maximum nem túl éles, 
ugyanis egy fok ingadozás nem, vagy legfeljebb 
1 cm-rel befolyásolja az eredményt. 5° ingadozás 
a kidobási szögben 20—25 cm-es ingadozást ered
ményez a dobási távolságban. Ez már nem mond
ható jelentéktelennek, tehát egy jó dobónak olyan

precízen kell begyakorolni a technikát, hogy 1 °-nál 
nagyobb ingadozás lehetőleg ne legyen a kidobási 
szögben. Ez pl. megfelelő magasságban és távol
ságban kifeszített zsineg feletti eldobással gyako
rolható.

Összehasonlításul számítsuk ki a hagyományos 
módszerrel, a v és h mennyiségeket a-tól függet
lennek tekintve az optimális szöget. Ezért rög-
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zítsük a h és v-t a valódi optimális szöghöz (39°- 
hoz) tartozó értékeknél. (h*, v*) így (4), (3) ill. (2) 
szerint O’Brien adataival:

h* - r =  2,14 m

' A* — r
2

1 +  2L0 sin 39°
1 [ G )

^  0,4464 , a* ** 42°

a táblázat szerint, ha ezen hibásan számolt opti
mális szögben dobnak, akkor 5 cm-rel lesz kisebb 
az eredmény. Ez kétségtelen nem jelentős, de 
talán nem is jelentéktelen különbség, hisz egy 
vers ny sorsa igen gyakran ennél kevesebben is 
múlhat, másrészt mivel A-nak az a függését elhanya
goltuk, eredményünk egy alulbecsült érték.

A (3) és (4) alapján megállapítható, mikor ad 
a hagyományosan számolt optimális szög jó ered
ményt: akkor, ha az L úton végzett munka mellett 
a nehézségi erő munkája elhanyagolható, másrészt, 
ha a kidobási magasság x függése nem jelentős. 
Ez előbbi feltétel pl. igen könnyű golyóval történő 
dobásnál valósul meg. Jelentősen kisebb viszont 
az optimális szög a skótok nemzeti játékánál, a 
farönk dobálásnál, vagy távolugrásnál, amikor a 
repített teher súlya nagyobb a gyorsító erőhöz 
viszonyítva, mint a tárgyalt esetben. Káros tehát 
távolugrásnál 45°-hoz közeli elugrási szögre töre
kedni, ellentétben az eléggé elterjedt edzői fel
fogással.

Érdekes lesz összehasonlítani a golyó gyorsítási 
útja (L ), a gyorsításra fordított átlagos erő (P) 
és az effektiv kidobási magasság (s), a dobás 
távolságára (D) gyakorolt hatását. A (5) kifejezés 
alapján x =  39° esetén kapjuk a közölt táblázatot. 
Ezek szerint O’Brien adataival rendelkező dobó
nál 5 cm-es növekedés a gyorsítási útban 54

L P s D

1,75 41,54 1,59 19,88
1,70 41,54 1,59 19,34
1,75 40 1,59 19,14
1,75 41,54 • 1,57 19,86
1,70 40 1,57 18,61

cm-es növekedést jelent a hajítás távolságában. 
Hasonlóan leolvasható, hogy 1,54 kp-os átlagos 
erőnövekedés 74 cm-nek, 2 cm-es közepes kidobási 
magasság növekedés ugyancsak 2  cm-es dobási 
távolság növekedésnek felel meg. Ez utóbbi pél
dául 2  cm-rel kisebb sugarú golyóval történő 
dobással is elérhető. Ha a dobó helytelenül végre
hajtott dobás, fáradtság következtében 5 cm-t 
veszít gyorsítási útban, 1,54 kp-ot átlagos erőben 
és 2  cm dobási magasságban, akkor annak elle
nére, hogy ilyen csekély változást valószínű a leg
jobb szemű edző sem vesz észre, mégis eredménye 
1,27 méterrel csökken. Jó dobóknál sokszor csak 
néhány cm különbség van az egyes dobások 
között, ami azt jelenti, hogy rendkívül pontosan 
tudja megismételni a dobómozgást. A most közölt 
adatokból azonban arra nem következtethetünk, 
hogy az erő a legfontosabb, hisz 40 kp-hoz képest 
az 1,54 kp-os növekedés százalékosan több (3,9%), 
mint 1,70 m-hez képest az 0,05 m (2,9%). Ilyen 
értelemben — amint azt a (3) munkatételből le
olvashatjuk — 1 %-os erőnövekedés pontosan 
ugyanannyit jelent, mint 1 %-os gyorsítási iit- 
növekedés. Az aztán más kérdés, hogy adott eset
ben melyik fejlesztésére van nagyobb lehetőség.

A helyes optimális szög számítási módszer be
mutatásánál egy sportból vett példára szorítko
zunk, de az elmondottak elvileg érvényesek min
den olyan esetben, ahol a munkavégzés adott, 
tehát ágyúlövedék repülése, vízsugár mozgása stb. 
A gyakorlatban persze előfordulhat, hogy e pon
tosabb számítás okozta eltérés elhanyagolható, 
azonban izomerővel történő hajításoknál rend
szerint számottevő a különbség.

In v e rz  b é ta -fo ly am at d eu teronon . Jelentős esemény a 
neutrínó fizikában, hogy Reines-nek és munkatársainak 
sikerült legújabban kimérnie az antineutrinó-deuteron 
kölcsönhatás hatáskeresztmetszetét (T. L. Jenkins,
F. E. Kinard and F. Reines, Phys. Rév. 185, 1969, 1599). 
Korábban csak felső határt sikerült megadni a d(ve, e+)2n 
folyamatra, amelyre vonatkozóan elméletileg a gyenge 
kölcsönhatásokra és a deuteron struktúrára vonatkozó 
jelenlegi ismereteink birtokában lehet számításokat 
végezni. Az így kapott elméleti hatáskeresztmetszet 
(2,4 i  0,4) 10—45 cmz/rs, hasadási antineutrinó energia
eloszlásra számolva.

A jelen kísérleteket nagy fluxusú hasadási reaktor 
mellett végezték (2,8 • 10~ 13 i>(/cm! sec), ahol több mint 
2000 liter folyékony szcintillátort használtak detektor
ként, amely magába foglalta a céltárgy deutronokat is. 
A keresett reakciók kimutatása azon alapult, hogy az 
egyes reakciókban egy pozitront két neutron követ és 
ezek befogódva befogási gamma-sugárzást produkálnak. 
A kapott kísérleti hatáskeresztmetszet érték (3,0 +  
+  1,5) • 10-“  cm2/ v

A folyamat vizsgálata több szempontból is igen 
érdekes. 1. Szemben a szabad neutron bomlásával és 
annak inverzével, a p(ve, e +)n folyamattal, amelynél 
sikerült az antineutrinó anyaggal való kölcsönhatását 
és egyáltalán létezését direkte kimutatni, a d(ve, e +)2n 
folyamat tiszta Fermi (vektor) jellegű gyenge kölcsönha
tás. Ugyanekkor ez utóbbinak az inverze, az n(n; e— ,ve)A 
kísérletileg nem vizsgálható. 2. A p(p; ve, e+)d reak
ció tanulmányozása igen fontos asztrofizikai szem
pontból, azonban laboratóriumi körülmények között ezt 
még nem sikerült megfigyelni. Tekintve, hogy a gyenge 
kölcsönhatások töltésfüggetlenek a ve +  d reakció vizs
gálata egyenértékű a gyenge p +  p reakcióéval. 3. Végül 
a ve -f- d reakciónál a végállapotban két neutron kelet
kezik, ami lehetőséget nyújt a n —n kölcsönhatásból 
eredő effektusok megfigyelésére.

Mindenesetre nagy teljesítmény volt a szóban forgó 
folyamat hatáskeresztmetszetének megmérése, azonban 
ahhoz, hogy éppen a felsorolt kérdésekben komolyabb 
információt kapjunk, a pontosság növelésére van szükség.

B. D.
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HORVÁTH JÁNOS 
1922-1970

Horváth János kollégán
kat 1970. június 28-án el
vesztettük. Július 1-ón te
mettük a szegedi József 
Attila Tudományegyetem 
Aulájából. Többek közt Ko
vács István búcsúztatta az 
Akadémia és a Társulat, 
Rózsa Zsuzsa IV. éves fizi
kus hallgató a tanítványok 
nevében. Ezt a két emlék
beszédet közöljük.

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya és az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat nevében mély fájdalom
mal és megrendüléssel búcsúzom Horváth Jánostól, 
a fizikai tudományok kandidátusától, a József 
Attila Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intéze
tének tanszékvezető' docensétől, az Akadémia Fizi
kai Bizottságának és Atomhéj fizikai Albizottságá
nak tagjától, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
országos választmányának tagjától, a Társulat 
Csongrád megyei csoportjának elnökétől. Mind
annyiunk számára mélységes megrendülést okozott 
az a szinte hihetetlennek tűnő, de sajnos igaznak 
bizonyult hír, hogy Horváth János munkás életé
nek derekán, életének 48. évében, június 28-án 
oly tragikus hirtelenséggel elhunyt, eltávozott 
körünkből örökre.

Horváth János gazdag munkás életet élt. Okta
to tt a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai-Fizi
kai Intézetében, a Debreceni Tudományegyetem 
Orvosfizikai Intézetében. 1949 óta itt Szegeden az 
Elméleti Fizikai Intézetben működött; 1952 óta 
tanszékvezető docens volt.

Horváth János az elméleti fizika nagyon külön
böző területein tevékenykedett és ért el szép 
tudományos eredményeket. Először a kvantum- 
kémiai és általában az atomfizikai többtestproblé- 
ma vizsgálatába kapcsolódott be, itt a Gombás Pál 
és iskolája által kifejlesztett módszereket alkal
mazta és fejlesztette tovább. Ezután a differenciál
geometrián alapuló fizikai térelméletek felé fordult 
az érdeklődése. Először az ötvenes években az 
elemi részek rendszerezésének munkájába kapcso
lódott be a nemlokális térelméletek keretei között, 
később ebből önállóan tovább lépve a vonalelem- 
geometriák által adott matematikai lehetőségek 
fizikai felhasználása kötötte le kutatói érdeklődé
sét. A vonalelemgeometriát az elemirész fizikában, 
az elektrodinamikában és legutóbb a statisztikus 
mechanikában alkalmazta.

Külön meg kell emlékeznünk azokról a tan
könyvekről és jegyzetekről, amelyeket sok-sok 
évfolyam fizikus és tanárszakos egyetemi hallgatói 
használtak. Gondolunk itt elsősorban az elektro
dinamikái jegyzetére, valamint a két optikai tan
könyvére és a monográfia számba menő nagy ter
jedelmű statisztikus mechanikai tankönyvére.

Horváth János tanítványai Budapesten, Debrecen
ben és Szegeden dolgoznak, közülük egyetemi taná
rok is lettek és ők viszik továbbá azt a munkát, 
amelyet Horváth Jánostól tanultak.

Sokrétű és eredményes tudománypolitikai és 
tudományszervezői tevékenységet fejtett ki. Hosz- 
szú években át az Akadémiai Fizikai Bizottságá
nak volt a tagja. 1968 óta tevékenykedett az Aka
démiai Atomhéjfizikai Bizottságban. 1953 óta az 
elmúlt év végéig a Fizikai Társulat Csongrád 
megyei Csoportjának helyettes elnöke, ez év ele
jétől pedig elnöke volt. 1963 óta tevékenyen részt 
vett a Fizikai Szemle Szerkesztőbizottságának 
munkájában.

Most, amikor az Akadémia és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat nevében búcsút veszek Horváth 
Jánostól, a búcsú szavai legyenek egyben a köszö
net szavai is az Akadémia III. Osztálya és a 
Fizikai Társulat érdekében végzett áldozatos 
munkájáért.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Kovács István

*

Nagvrabecsült és szeretett tanárunkat szólította 
el kérlelhetetlen hirtelenséggel körünkből a halál. 
Mi tanítványai, akik az egyetemi évek során mind
végig szeretteinek éreztük és tudtuk magunkat, 
tompa megdöbbenéssel álljuk körül koporsóját. 
Még fülünkben csengenek szavai, még látjuk őt 
katedráján, szinte nem is tudjuk elhinni, hogy 
kedves és szeretett egyénisége immár távozott az 
élők sorából.

Most búcsúznunk kellene tőle, és mégsem búcsú
zunk. Ha a sors el is tudta ő t  ragadni az élők 
közül, nem ragadhatta ki őt szívünkből. Ha meg is 
akadályozhatta abban, hogy tovább irányítson 
bennünket életpályánkra való felkészülésünk során, 
el nem veheti tőlünk az ö  ajándékait. Eltávozott 
körünkből örökre, de negyedszázadnyi tudományos 
és nevelő munkájának eredményei elevenen élnek 
és hatnak bennünk, s felejthetetlen egyéniségét 
mindannyian szeretettel és hálával őrizzük emlé
kezetünkben.

Nem feledhetjük lebilincselően érdekes előadá
sait, amelyek során a fizika legmodernebb prob
lémáival is megismerkedhettünk, és amelyekből a 
fizika színes, élő tudományként bontakozott ki 
előttünk. Éreztük és megértettük a fizika iránti 
lekesedését, s a köszönet és hála érzésével gondo
lunk arra, hogy Tőle nemcsak a fizika ismeretét, 
hanem a fizika szeretetét is megkaptuk.

Ezt a szeretetet láttuk amögött a hatalmas 
munka mögött, amelyet a fizikusképzés megterem
tésében és a fiatal fizikus-generáció lelkes nevelé
sében végzett.

Ez a szeretet párosult az ember iránti szereteté- 
vel oktatói és nevelői munkájában. Egyrészt 
csodáltuk nagy tudását, sokoldalúságát, másrészt 
állandóan mögöttünk éreztük kedves, atyai segít
ségét és szigorát, amellyel számunkra rangot 
igyekezett nyújtani, a legnagyobbat, a tudás

272



rangját, a sokoldalú tudásét. A fizikai ismereteket, 
azoknak gyakorlati és elméleti összefüggéseiben 
mutatta meg. Mindig arra törekedett, hogy a jelen- 
ségeklényegét szemléletes módon tárja fel előttünk.

Mint hallgatók nem láttuk minden perspektívá
ból az ő  életének munkáját. Mindabból, amit lát
tunk, mégis elénk rajzolódott a féltő és szerető 
aggódás a tanítványok, egyetemünk, hazánk és az 
emberiség jövőjéért, az előrehaladásért folytatott 
sokrétű és eredményes munka, egy tudós tanárunk 
életműve. Ennek az életműnek jelentős hányadát 
kaptuk mi, tanítványok. Ezért mondunk most 
köszönetét Dr. Horváth János Tanár Úrnak, 
és teszünk ígéretet arra, hogy életünkkel és mun
kánkkal méltóan őrizzük meg az Ő emlékét.

Rózsa Zsuzsa

IRODALMI MUNKÁSSÁG

I . Tudományos dolgozatok és szakkönyvek

1. An Assymptotic Solution of the Fundamental Equati
on of the Statistical Atom Theory
(Nature 161, 26, 1948.)

2. The Theory of Mixed Crystalees
(Acta Chim. Hung. 1, 34, Í948; Náray-Szabó István
nal közösen.)

3. Contribution to the Theoretical Treatment of 
Ammonium I.
(J. Chem. Phys. 16, 851, 1949.)

4. Contributions to the Theoretical Treatment of 
Ammonium II.
(J. Chem. Phys. 16, 857, 1948.)

5. Contributions to the Theoretical Treatment of 
Ammonium II. Errata
(J. Chem. Phys. 19, 978. 1951.)

G. Zur Theorie des HCl-Moleküls 
(Experientia 4, 248, 1948.)

7. Notices and Proposed Magnetic Lenses of Toroidal 
Type
(Experientia 5, 112, 1949.)

8 . The Theoretical Treatment of the Monosilan Molecule 
(J. Chem. Phys. 18, 1115, 1950.)

9. A Geometrical Model for the Unified Theory of 
Physical Fields
(Phys. Rev. 80, 901, 1950.)

10. Ergänzungen zur Theorie des HCl-Moleküls 
(Z. Physik 129, 56, 1951.)

11. Entwicklung einer einheitlichen Feldtheorie begrün
det auf die Finslersche Geometrie
(Z. Physik 131, 544, 1952; Moór Arthurral közösen.)

12. Zur Berechnung der Polarisationsenergie der Halo
gen-Wasserstoffmoleküle
(Z. Physik 132, 565-568 , 1952.)

13. Zur numerischen Berechnung der Polarisationsener
gie
(Acta Phys. Hung. 3, 171 — 204, 1954.)

14. Megjegyzések a polarizációs energia numerikus ki
számításához
(Magy. Fiz. Folyóirat 1, 19, 1953.)

15. Die Bewegungsgleichungen des Elektrons 
(Acta Phys. Hung. 3, 171—204, 1954.)

16. Az elektron mozgásegyenlete
(MTA III. Oszt. Közi. 5, 411—450, 1955.)

17. Bemerkungen zur Lösung der Schrödinger-Gleichung 
Mittels des Variationsverfahrens
(Acta Phys. Hung. 3, 323 — 328, 1954.)

18. Megjegyzések a Schrödinger-egyenlet variációs mód 
szerrel való megoldásához
(Magy. Fiz. Folyóirat 2, 7 7 -8 0 , 1954.)

19. Án Ássymptotical Method for the Calculations of 
Eigenfunctions
(Acta Phys. Hung. 4, 183 — 186, 1954.)

20. Einstein és az atomfizika 
(Fizikai Szemle 4, 109, 1954.)

21. Közelítő módszer a sajátfüggvények meghatározá
sára
(Magy. Fiz. Folyóirat 3, 43—45, 1955.)

22. Contribution to the Final Affine Field Law 
(Bulletin Acad. Pol. 3, 151, 1955.)

23. Zametka ob Okoncsatelnom pole vom zakone 
(Bull. Polszkoj Akad. Nauk, 3, 3, 1955.)

24. Egy új elv az affin térelméletekben 
(Magy. Fiz. Folyóirat 4, 105 — 114, 1956.)

25. The Bilocal Generalization of the Schrödinger- 
Gordon Equation
(Acta Phys. et Chem. Szeged 1, 25 — 28, 1955.)

26. Entwicklung einer Feldtheorie begründet auf einen 
allgemeinen metrischen Linienelementarum I.
(Kon. Nederlandse Akad. van Wet. Amsterdam (A) 
58, 421—429, 1955; Moór Arthurral közösen.)

27. Entwicklung einer Feldtheorie begründet auf einen 
allgemeinen metrischen Linienelementarum II. 
(Kon. Nederlandse Akad. van Wet. Amsterdam (A) 
58, 581 — 587, 1955; Moór Arthurral közösen.)

28. Általános metrikus vonalelomtérre alapozott tér
elmélet
(MTA III. Oszt. Közi. 6, 53 — 72, 1956; Moór Arthur
ral közösen.)

29. Enrico Fermi 1901 — 1954.
(Fizikai Szemle 5, 139, 1955.)

30. Megjegyzések a bilokális terek elméletéhez 
(Magy. Fiz. Folyóirat 3, 467 — 487, 1955.)

31. Elméleti Optika
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 265 o., 1956.)

32. Contribution to the Unified Theory of Physical 
Fields
(II Nuovo Cimento (10) 3, 203—208, 1956.)

33. Contribution to Stephenson Klimister’s Unified The
ory of Gravitation and Electromagnetism
(II Nuovo Cimento (10), 4, 216—221, 1956.)

34. On the Theory of the Electromagnetic Field in 
Moving Dielectrica
(Bulletin Acad. Pol. 7,  447-452 , 1956.)

35. O teorii elektromagnitnogo polja v dvizsuscsihszja 
dielektrikah
(Bull. Polszkoj Akad. Nauk, 4, 7, 1956.)

36. Über die Erhaltungssätze des elektromagnetischen 
Feldes in bewegten Dielektriken
(Acta Phys. et Chem. Szeged 2, 39 — 48, 1956; 
Gyulai Józseffel közösen.)

37. Ergänzung zu unserer Arbeit „Über die Erhaltungs
sätze des elektromagnetischen Feldes in bewegten 
Dielektriken”
(Acta Phys. et Chem. Szeged 3, 33 — 34, 1957; 
Gyulai Józseffel közösen.)

38. Generalized Linear Electrodynamics I
(Acta Phys. Hung. 7, 277 — 288, 1957; Vasvári Bélá
val közösen.)

39. Eine Axiomatisierung der Maxwellschen Theorie des 
elektromagnetische Feldes
(Acta Phys. Hung. 8, 399 — 418, 1958.)

40. Az elektromágneses tér Maxwell-féle elméletének 
axiómarendszere
(MTA III. Oszt. Közi. 8, 259-286 , 1959.)

41. Zum Energie-Impulstensor des elektromagnetischen 
Feldes im bewegten Dialektrikum
(II Nuovo Cimento (10) 7,  628 —  635, 1958.)

42. Zur Geometrisierung des elektromagnetischen Feldes 
(II Nuovo Cimento (10) 7, 637- 648, 1958.)

43. New Geometrical Methods of the Theory of Physical 
Fields
(Suppl. del Nuovo Cimento (10) 9, 444 — 496, 1958.)

44. Classical Theory of Physical Fields of Second Kind 
in General Spaces
(Acta Phys. et Chem. Szeged 4, 3 — 17, 1958.)

45. A ciklopoliének és a szilárd testek elméletének alap
jairól (Magy. Fiz. Folyóii’at 6, 315—332, 1958.)

46. 50 éves a Langevin-egyenlet, a molekuláris folya7na- 
tok dinamikájának alapegyenlete
(Fizikai Szemle 8, 303, 1959.)
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47. Contribution to the General Theory of the LCAO 
Method
(Acta Phys. et Chem. Szeged 6, 8 — 17, 1960; Bán 
Miklóssal és Gilde Ferenccel közösen.)

48. New Aspects of Quantum Mechanical Theory of the 
Many-body Problem
(Reprint: Lectures presented at the 3rd International 
Summer Institute in Quantum Chemistry; Technical 
Notes of the Quantum Chemistry Group, Uppsala, 
1960.)

49. Termodinamika és statisztikai mechanika 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 655 o., 1960.)

50. Fizikai terek klasszikus elmélete és a tér geometriai 
szerkezete
(Fizikai Szemle 10, 35, 1960.)

51. Klasyczna teória pola a geometryczna struktúra 
prestrzeni
(Problemy 16, 325, 1960.)

52. Kstému vyrociu smrti Jánosa Bolyaiho 
(Nasa Veda 7,  335, 1960.)

53. A reális gázok állapotegyenlete 
(Fizikai Szemle 10, 195, 1960.)

54. Koooeratív jelenségek 
(Fizikai Szemle 10, 282, 1960.)

55. Elektromágneses mértékrendszerek 
(Fizikai Szemle 11, 295, 1961.)

56. A Possible Geometrical Interpretation of the Isobaric 
Space and of its Transformations
(Acta Phys. et Chem. Szeged 7 ,  3 —16, 1961.)

57. Fizikai terek belső szabadsági fokai és az izobár 
spintér geometriai értelmezése
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

FELADATMEGOLDÁSOK ÉS FIZIKAI TARTALOM
I.

Sok vita és sok félreértés van a fizikai feladatmegoldások 
haszna, célja, értelme és fontossága körül. Sokan pusztán 
számolási gyakorlatnak tekintik, mások az elméleti 
anyag gyakorlati alkalmazásának, egyesek a fizikatudás 
egyetlen biztos fokmérőjének, ismét mások a fizikai 
jelenségek illusztrálásának. Mindegyik véleményben van 
egy adag igazság, de erősen torzítanánk a tényleges 
helyzetet, ha kizárólagosan az egyik, vagy másik szem
pont mellett döntetnénk.

A szempontokat természetesen lehet rangsorolni, s 
ebben az esetben a legutolsónak említett kerülne való
színűleg az első helyre (kissé ugyan tágabb megfogal
mazásban). A fizika-tanulás közvetlen célja ugyanis 
a természet mélyebb megismerése, s így a feladatmeg
oldásoknak is elsődlegesen a természeti törvények meg
jelenítését, szemléltetését, nem elvontan, hanem „műkö
dés közben” való bemutatását kell szolgálnia. Mindezt 
olyan együttműködő, alkotó jellegű munka révén, amely 
bevezet a fizikai — s így a természettudományos — gon
dolkodás- és látásmódban segít elsajátítani egy olyan 
szemléletet, amely kihat mindennapi életünk egész 
területére, s így közvetve általános műveltségünk 
részévé is válik.

Valószínűleg igen eltéveszti a célt az, aki úgy gondolja, 
hogy a feladatmegoldásra való neveléssel — és ön
neveléssel — valami olyasféle képességet kell ki
fejleszteni, amelynek birtokában valaki a három leg
lehetetlenebb adatából percek alatt megszerkeszt egy 
háromszöget. A szélsőséges virtuozitás és az elmélyülés 
— akár az előadóművészetnél — rendszerint külön uta
kon járó tulajdonságok. Dicsértek egyszer egy tanulót, 
aki bravúros feladatmegoldó készségével annyira vitte, 
hogy olyan feladatokat is „meg tudott oldani”, amelye
ket még meg sem értett. Talán nem szorul magyarázatra, 
hogy az ilyenfajta „bravúr” miért káros. A természet- 
tudományos gondolkodás, a mólyretekintés, a lényeg
keresés és a puszta feladatmegoldó virtuozitás nem egy
mást szolgálják, nem azonos célkitűzés vezérli őket. 
Már pedig a két célkitűzés között minőségi különbség 
van a tudományos elmélyedés javára.

Hasonló a helyzet a túl igénytelen, léleknélküli rutin- 
feladatokkal is, csak ellenkező előjellel. Ezek semmire 
sem tanítják meg a tanulókat.

Érdeklődéssel olvashattuk a Fizikai Szemle 1969112 
száma hasábjain a Feladatfctisizmus és fizikai tartalom 
című cikket Buvári András tollából. A cikk rámutatott 
a helytelen tanári munka során fellelhető üres feladat- 
centrikusság sugallta egyoldalú képzés hibáira, a tar
talomnélküli,' vagy a formális felfogás miatt elsikkadt 
tartalmú feladatmegoldásokra, a rutinszerű feladat- 
megoldási hajszák okozta károkra. Az alábbiakban szeret
ném saját tapasztalataimat hozzátenni, s a fent idézett 
cikk alapvető mondanivalójával egyetértőleg a felvetett 
problémát véleményemmel kiegészíteni, s — éppen 
mivel az egyik oldalról, a hibásan alkalmazott tanári 
és tanulói módszerek oldaláról alapos elemzést nyújt 
az idézett cikk —, a másik oldal felé irányítani a reflektor- 
sugarat: hogyan használhatja fel a feladatmegoldásokat 
jó módszerrel a tanár az igazi cél érdekében, a harmadik 
évezred embereinek okos nevelésében, a természettudo
mányos gondolkodásmód és az alapvető tárgyi ismeretek 
összhangja megteremtésének munkájában.

H.
Mindennemű feladatmegoldás alkalmazása hibás, ha nem 
épül be szervesen a fizika jelenségeinek oktatásába, 
tehát, ha nem szolgálja valamelyik alapvető didaktikai 
feladatot. A fizika tanítása a helyesen alkalmazott fel
adatmegoldások sorával érheti csak el azt a mély tartal
mat és fizikai látásmódot, amelyet ki kell alakítanunk 
már a középiskolai (és elemeiben az általános iskolai)
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ELTE Apácai Csere János 

Gyakorló Iskola, Budapest

oktatás során. Anélkül, hogy e helyt részletes elemzésbe 
kívánnék bocsátkozni, az alábbiakban egy felsorolást 
közlök a feladatmegoldások funkcióiról, amelyek az 
„alkalmazás” szerepén túl mint didaktikai lehetőségek 
gazdagítják a fizikai feladatmegoldási tevékenységek 
körét.

1. A tanultak megerősítése,
2. A fizikai fogalmak bevezetésének előkészítése,
3. A fogalmak tartalmának bővebb kimunkálása,
4. A tényanyagismeret hiányainak felszínre hozása
5. A szemléletbeli hibák, fizikai tartalom felfogása 

hiányainak felszínre hozása,
6 . Gondolkodásbeli, következtetési (logikai) hibák fel

színre hozása,
7. Jelenség megjelenítés, fizikai jelenség elképzeltetés,
8 . Új törvény, jelenség, összefüggés felfedeztetése,
9. Tájékozódás a nagyságrendek között,

10. A tanult elméleti anyag alkalmazása,
11. A tanultak ismétlése,
12. A tanultak felidézése (új téma exponálása céljára),
13. A problémamegoldás általános és speciális módszerei

nek megismerése,
14. Sikerélmény-forrás,
15. Biztonság és biztonságérzet fokozása,
16. Ellenőrzés (tanári és tanulói önellenőrzés),
17. A tárgy előadásának (feldolgozásának) színezése, 

érdeklődés keltése,
18. A tanulók kollektív és egyéni munkáltatása (önálló

tevékenységi forma),
19. Felkészülés komolyabb erőfeszítésekre: tanulmányi 

verseny, érettségi vizsga, felvételi alkalmassági vizsga.
A fenti felsorolás nem osztályozás és nem teljes. 

Az egyes pontok között természetszerű fedések és el
választhatatlan összefüggések vannak, az egyes pontokat 
a domináló didaktikai szempont miatt választottuk szét. 
Amidőn a feladatmegoldások szerepéről elmélkedünk, 
a fent felsorolt funkciókat is figyelembe kell vennünk. 
Ezek között a leglényegesebbnek éppen a 2., 3. és 5-ik 
pontban foglaltakat tartom. A fizikai feladatmegoldások
nak ugyanis döntő didaktikai szerep jut a fizikai fogal
mak kialakításában, amelyek lényeges jegyeit éppen egy- 
egy feladat erősíthet meg és mélyíthet el, korlátáit, 
határait megvonva mind a fogalmak értelmezhetőségé
nek, mind a fogalmak közötti kapcsolatok, fizikai tör
vények érvényesülésének, és általuk nemcsak a didak
tikai tisztaságú folyamatok, hanem a valóságos jelen
ségek is fizikai lényegükben mutatkoznak be a tanulók 
számára.

Nem kívánom részletezni, de megemlítem azokat a 
témákat, amelyek a feladatmegoldás oktatásunkban való 
szerepének kijelölésénél figyelemre méltóak. Így jön 
előtérbe

a) A. problémamegoldás általános fogalma,
b) A jól megválasztott feladatsorok, amelyek bonyolul

tabb fogalmat, jelenséget, vagy nehezebb problémát 
vannak hivatva megközelíteni,

c) A  feladatok problémamegoldó jellege és fogalom- 
kialakító jellege közötti funkcionális kapcsolat,

d) A  fizikai feladatok típusai, megjelenési formái,
e) A megoldási algoritmus létezésének lehetőségei, 

szerepük a jelenség megközelítésében, valamint a gondol
kodás fázisai, a gondolkodás makro- és mikrostruktúrája 
szempontjából,

f) A feladatkonstruálás feladatának jelenségelemeztető
szerepe,

g) A feladatmegoldások szerepe az egyes fizikai fogal
mak más fizikai fogalmakkal való kapcsolatának meg
teremtésében,

h) A valóság és modellje: az idealizálás és közelítés 
tudatosítása, a domináns hatások kiemelése, ezzel az 
áttekintő- és tájékozódóképesség fokozása.
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Ahhoz, hogy a feladatmegoldások szerepét oktatásunk
ban teljesebben lássuk, és helyesen illesszük be a nevelési 
és oktatási folyamat egészébe, át kell tekintenünk a 
fizikai feladatok típusait, hogy a megfelelő feladatokkal 
harmonikus, nem egyoldalú képzés lehetőségét teremtsük 
meg.

A feladatok osztályozása több szempont szerint is 
történhet. így  a következő osztályozási lehetőségek áll
nak előttünk:

I. A kérdés jellege szerint: 
kvalitatív
kvantitatív feladatok 

II. A megfogalmazás szempontjából: 
konkrét 
absztrakt

III. A tartalom jellege szerint:
gyakorlati (alkalmazott) 
elméleti

IV. Az adatok megadása szempontjából:
numerikus
paraméteres

V. Logikai szerkezet szerint: 
bizonyító
meghatározó (szerkesztő)

VI. A válasz terjedelme szerint: 
eldöntendő 
kiegészítendő

VII. Ii’ány szerint: 
direkt 
indikrekt

VIII. Didaktikai minőség szerint: 
alapfeladat 
gyakorló feladat

IX. Didaktikai szerep szerint: 
előkészítő feladat 
„célfeladat”

X. Összetettség szerint: 
elemi 
összetett

XI. Tantervi beilleszkedés szerint: 
törzsanyag 
kiegészítő anyag
tágabb értelemben vett kiegészítő anyag

XII. A téma szerint:
a fizikai fejezeteinek megfelelően, tisztán 
ill. keverten a domináns jelleg alapján

XIII. Információtartalom szerint:
teljes
hiányos
túlhatározott

XIV. Meghatározottság szerint:
kötött
kötetlen (szabad)

XV. Szemlélet szerint: 
makroszkopikus 
mikroszkopikus

XVI. Volumen szerint: 
szóbeli 
rövid írásbeli 
dolgozat jellegű 
önálló feldolgozás alapján 
önálló kísérleti munka alapján adott 
válaszok

XVII. Invenció-igényesség:
alkalmazó feladatok 
kombinatív feladatok 
speciális „fogást” igénylő feladatok

XVIII. Nehézségi fok szerint:
(sajátos pontozás alapján, összefüggésben 
a megoldóval)

Ezek az osztályozási szempontok egymástól függetlenek, 
így egy-egy feladat egyszerre bármelyik kategóriában 
vizsgálható. A feladatok külöböző jellegeinél fogva 
különböző módon vesznek részt a fizikai fogalmak ki
alakításának munkájában. A következőkben az első 
szemponttal részletesebben kívánok foglalkozni.

A kérdés jellege szerint a feladat lehet kvalitatív és 
kvantitatív aszerint, hogy valamely jelenség leírását, 
magyarázatát, indokolását, bekövetkezését, valamilyen 
körülmény fennállását stb. kérdezi-e, (amelynél mennyi
ségi taglalás nem szükséges), vagy pedig számszerű 
érékek meghatározását kívánja-e. Bár a fizikatanul
mányok során megoldott feladatok túlnyomó többsége 
kvantitatív feladat, mégis nagy figyelmet kell szentel
nünk a kvalitatív problémáknak, mert azon túl, hogy 
alkalmasak arra, hogy eldöntsék, van-e megoldójuknak 
áttekintése, tájékozódó képessége, összefoglaló, kapcsola
tokat felfedező gyakorlata a jelenségeket leíró törvények 
között, a témával kapcsolatos fogalmak jelentésének a leg- 
tudatosabb vizsgálatát igénylik. Ezek a feladatok is meg
követelik a konkrét tárgyi tudást, bizonyos magasabb 
fokú szintézisre alkalmas szélességben. Lássunk néhány 
ilyen feladatot.

—- Végez-e munkát az ember, miközben vízszintes talajon 
egyenletes sebességgel jár?

— Hová lesz a megfeszített rugó energiája, ha azt só
savba téve fokozatosan feloldódik?

— Hogyan irható le centripetális erővel a centrifugai- 
szabályozó működése?

— Toljunk lemezes kondenzátor fegyverzetei közé 
szilárd dielekturikumot. A kondenzátor feszültsége le
csökken. Ezzel együtt az energiája is. Hol találjuk meg 
a megfelelő energianövekedést?

— Hová lesz annak az 5 kg-os széndarabnak a helyzeti 
energiája, amelyet felvittünk egy 100 m magas hegyre, 
s ott elégettük?

A fizikai fogalmak kialakítása szempontjából különös 
szerepük van a kvalitatív feladatoknak. A fogalmakat 
„működésük közben”, az egyes jelenségeket leíró tör
vényekben vitt szerepükben világítják meg és kapcsolatba 
hozzák a többi fogalommal. Az utolsó előtti példát vizs
gálva fontos további diszkusszió lehetőségét kapjuk, 
ha külön megvizsgáljuk az „abszolút súrlódásmentes”, 
idealizált esetet és a valóságos, súrlódásos mozgást. 
A  feladat megoldása valóban semmilyen számolást nem 
igényel, viszont a következő fogalmak megerősítése 
várható tőle: kondenzátor, elektromos mező, elektromos 
mező energiája, dielektrikum, elemi dipólusok, polarizáció, 
indukált dipólusok, súrlódás, konzervatív erők, disszipatív 
erők, munka, energia megmaradás, belső energia (hő), 
lengőmozgás, mozgási és helyzeti energiák, energiaátalakulás, 
hőmozgás, Coulomb-erök, elektromos térerősség, rendezett 
és rendezetlen mozgás, csillapodó rezgések, átpolarizálódás.

Akármelyik fogalmat is ragadjuk ki, a tanuló ismereti 
szintjétől függő mélységig diszkutálva a problémát, 
mindegyikhez ad valamit a megoldás.

Az ilyen típusú feladatok általában megnyerik a tanu
lók tetszését, már azért is, mert bizonyos fajta „nyomo
zási feladatot” látnak benne, ez munkára készteti fan
táziájukat. E feladatok megoldását csakis a folyamatok 
lényegi ismerete teszi lehetővé. Nincs lehetőség vala
milyen sablon, rutin alapján eljutni a megoldáshoz, 
vagyis anélkül, hogy valóban ne értené a megoldó, amit 
csinál.

A kvalitatív feladatoknak nagy szerepük van a másik 
csoportba tartozó feladatok megértésénél is. Egy fel
adatot akkor értünk meg, ha látjuk az ismert adatok 
— és feltételek —, valamint az ismeretlen adatok — és 
még ismeretlen következmények — közötti kapcsolatot, 
vagyis a feltett kérdések összefüggő hátterét.

A kvantitatív, tehát numerikus számolást igénylő, 
rendszerint számeredményt kérdező feladatok a fogalmak 
függvényszerű kapcsolatait világítják meg. Míg az előző 
csoportba tartozó, sokak által „gondolkodtató” fel
adatoknak nevezett problémák nem igényelnek számítást, 
a másik csoportról nem mondhatjuk el, hogy nem igé
nyelnek gondolkodást! És nem is formális, hanem lénye
get boncolgató gondolkodást. A számítások, formulák 
alkalmazása előtt ugyanis úgy kell tekinteni a feladatot, 
mintha egy kvalitatív feladat lenne. Minden feladathoz 
elsősorban kvalitatív elemzés útján való közeledés szük
séges. Enélkül képtelenség a feladat lényegét megérteni,
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a valódi okokat, összefüggéseket feltárni. Ha a tanuló 
formális módszerekkel mégis igyekszik kibújni a gondol
kodási kötelezettsége alól, akkor a tanárnak kell gondos
kodnia követelményeinek széles skáláját alkalmazva 
nevelői minőségében a gondolkodásban való érdekeltté 
tételéről. Mivel a fentiek szerint minden jeladat egyben 
kvalitatív feladat is, alig lehet olyan valóságtól elrugasz
kodott, agyafúrt vagy sablon feladat, melyen ne lehetne 
fizikát tanulni.

A feladatmegoldások „hatásmechanizmusát” akkor 
látjuk igazán, ha a feladatmegoldás gondolkodási fázi
sait áttekintjük. A következőkben fordítsuk erre figyel
münket.

A fizikai fogalmak kialakulása folyamatában a meg
oldás bármely lépése konstruktív tényező lehet, vizsgál
juk meg ezért közelebbről ezeket. A fizikai feladatok 
megoldásának „menete” több fázisra bontható. Ezek 
a fázisok maguk is több lépésből állnak, amely lépések 
képezik azt a műveletsort, amelyet a legkülönbözőbb 
fizikai feladatok megoldása során végigjár az, aki tuda
tosan közeledik egy feladathoz, még akkor is, ha nem 
tudatosítja magában minden esetben, hogy egy elágazó 
algoritmus mely vonalán halad végig, és mely vonalak 
léteznek még a megtett úton kívül.

A feladatmegoldás 4  fázisát célszerű megkülönböztetni. 
Ezek terjedelme a feladat természetétől függően más-más 
lehet. A teljesnek tekinthető megoldás négy fázisa a 
következő:

1. A feladat megértése,
2. A megoldási terv elkészítése,
3. A terv végrehajtása (ellenőrzéssel és esotleg a meg

oldás közben végzett módosításokkal),
4. A megoldás vizsgálata (ellenőrzés, diszkusszió és 

általánosítás).

Tekintsük most az egyes fázisokat. Az egyes lépéseket 
sorra megkülönböztetjük, amelyek azonban egyetlen 
gondolkodási folyamattá állnak össze a feladatmegoldás
ban. Ezeket elemezve voltaképpen a gondolkodási folya
mat algoritmikus utasításaihoz jutunk.

A feladatmegoldás első fázisa a feladat megértése. 
E nélkül nem mondhatjuk, hogy érdemben megoldottuk 
a feladatot, még ha bizonyos összefüggések formuláinak 
mechanikus helyettesítésével meg is kapjuk a helyes 
eredményt. (A vak próbálgatás, a találomra való „meg
oldás” nem megoldás, s ettől a mechanikus „képlet
alkalmazás” nincs távol.)

Az első fázis kibontakozásának algoritmikus utasításai 
a következő sorozat lépéseiből állhatnak:

1. A szöveg elolvasása,
2. A jelenség, folyamat részletes elképzelése,
3. Rajz, vázlat készítése,,
4. Ténymegállapítás: mi van adva (adatok, kap

csolatok, relációk),
5. A kérdés tudatosítása (mit keresünk),
6 . írásbeli rögzítés: adatok listájának rögzítése, speciá

lis összefüggések rögzítése, egyéb információk (el
hanyagolása idealizálás stb.) rögzítése,

7. A feladat téma szerinti „helyének” fokozatos körül
határolása a fizika tantárgyi fejezetei között,

8 . A szükséges idealizálások és elhanyagolások fel
mérése (szövegben nem szereplőké),

9. Speciális részfolyamatok felkutatása (tanult alap- 
jelenségekkel való azonosítás, pl. egyenletes kör
mozgás, rezgőmozgás, szabadesés, hőcsere, fénytörés, 
elemi hálózatok stb. stb.),

10. A téma főbb fogalmainak számbavétele
11. A téma főbb törvényeinek számbavétele és alkalmaz

hatóságának megvizsgálása,
12. Azonosítás és analógiák keresése ismert esetekkel,
1 3 .  Egységek átszámítása (homogenizálása).

A feladatmegoldás első fázisa tehát a fenti rész- 
mozzanatokból, lépésekből áll. Természetesen a konkrét 
feladatmegoldásnál nem szükséges mindig a felsorolt 
összes „lépést” ténylegesen végigjárni, illetőleg „végig- 
lépkedni”.

A 2., 4., 5. és 6 . lépés a fo g a lm a k  és je len ség ek  kapcso
la tá n a k  megerősítését szolgálja. Ekkor megy végbe 
a fogalmak absztrakt képzete és a tárgyak tényleges 
tulajdonságainak azonosítása. (Itt találkozik megerő
sítő kapcsolatban pl. a forgatónyomaték és a kocsikerék , 
a súrlódási együttható és a s íta lp ,  a vízszintes hajítása 
paraméterei és a ka tódsugár-oszcillo szkóp  leképezése, 
érzékenysége stb.)

A 7. lépés minden mozzanata a finomítást, a pontos 
körülhatárolást célozza, s egyre inkább konkretizálja 
a fogalomkört, amelyben a probléma mozog. Ennek 
során már olyan distinkciók lépnek „működésbe”, 
amelyek az értelmezési körét, alkalmazhatóságának ha
tárait vannak hivatva meghatározni, s egyben azokét 
a törvényekét, amelyek a jelenséget meghatározzák, s 
amelyekben aktualizálódnak a fogalmak. Ennek a lépés
nek a mozzanatait átgondolva — még ha villanásszerűen 
is megy végbe az egész — a feladat „helyének” meg
határozásán túl már nagyrészt a megoldási tervkészítés
hez is sok lényeges információhoz jutunk.

A többi lépésről — amelyeket most nem részletezünk 
— azonnal látszik, hogy szintén a f i z ik a i  ta rta lo m  felszínre 
hozását, a szemlélet alakítását, a lá tá sm ó d  g ya korlásá t 
szolgálják. E lépésekkel a feladat teljes megértésének 
fázisa befejeződött.

A problémamegoldás második fázisa a tervkészítés. 
A tervkészítés, vagy megoldási javaslat azoknak a 
további lépéseknek felvázolása — gondolatban, esetleg 
írásban —, amelyek segítségével eljutunk a megoldáshoz. 
Míg a fe la d a t m egértése  az előző szakaszban történt, a 
p ro b le m a tik a  m egértése  és felmérése itt történik. Ebben 
a fázisban van a legnagyobb szerepe a „probléma- 
érzékenységnek”, problémafelismerósnek, áttekintésnek, 
amivel a feladat egészét, a részek kapcsolatát és össze
függéseit felismerjük, s ezek alapján képesek vagyunk 
az egész feladatot megragadni és előremutató analízist 
végezni. A tervkészítés fázisában a következő gondolati 
műveleteket lehet megkülönböztetni.

1. analízis,
2 . szintézis,
3. absztrahálás,
4. összehasonlítás,
5. összefüggések (relációk) felfogása,
6 . kiegészítés,
7. általánosítás,
8 . konkretizálás,
9. rendezés,

10. analógiák felfedezése (felismerés),
11. variálás,
12. módosítás,
13. helyesbítés,
14. ellenőrzés.

A fentiek nem jelentenek határozott sorrendiséget is, 
a tényleges sorrend a tervkészítés konkrét végrehajtása 
közben alakul ki. A tervkészítés egyben a megoldási 
iránynak, a megoldás megközelítési módjának meg
határozása is. Ez adott feladatnál általában többféle 
lehet, így azt erősen meghatározza a megoldó személyisége, 
előismeretei, a már korábban megoldott feladatok em
lékei stb. Itt van szerepe a gondosan megválasztott fel
adatsoroknak, amely során nemcsak „feladat-meg- 
oldozgatással”, hanem tudatos, tervszerűen felépített 
feladatmegoldási stratégiával kell foglalkoznunk. Álta
lánosabban kifejezve: a fogalmak és törvények halmazát 
leképezzük fizikai feladatok, problémák halmazára, s ezzel 
a fizikai jelenségek, folyamatok halmazára. És erre van 
szükség.

A tervkészítés egy gyakran alkalmazott lépése (fogása) 
a feladat azonos variálása. Ez a feladat olyan átalakítását 
jelenti, amely az eredmény szempontjából változatlanul 
hagyja a jelenséget, de leegyszerűsíti, áttekinthetővé teszi. 
(Erre a műveletre jó példa többek között a kapcsolási 
rajzok topológiai átalakítása, ekvipotenciális pontok 
közti elemek eltávolítása, vagy vezetővel való össze
kötése, koordinátarendszer áthelyezése, részfeltételek 
elhagyása, majd újból való figyelembe vétele stb.)
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A feladatmegoldás harmadik fázisa a terv végrehajtása. 
Ennek lépéseit maga a már elkészített terv adja meg. 
E fázis egyes lépései között találjuk a definíciók felidé
zését, a vonatkozó törvények felismerését és felírását (itt 
először!) vagyis, a tanult törvények és a feladatban 
vizsgált jelenségek tényleges azonosítását: az állítások 
és feltételek matematikai megfogalmazását, a kapott 
egyenletek megoldását stb. Ez a fázis a fogalomalakítás 
szempontjából akkor hatásos, ha állandó ellenőrző tevé
kenység kíséri.

A megoldási terv végrehajtása akkor kezd érdekessé 
válni, ha valamilyen akadály merül fel, amely újabb 
problémát jelent a eél elérésében. Ekkor lépnek fel a 
következő fontos gondolkodási műveletek: a használt 
definíciók újbóli felidézése, az alkalmazott törvények és 
lépések ellenőrzése, a terv ide vonatkozó részének kriti
kája, vagy az egész terv felülvizsgálata, és annak meg
állapítása, hogy a megoldási terv végrehajtása során 
az összes adat és feltétel felhasználást nyert-e. Ez ismét csak 
a jelenség fizikai tartalmának kibontása révén lehetséges. 
E nélkül nem juthat tovább a feladatmegoldó.

A feladatmegoldás negyedik fázisa a megoldás vizs
gálata. Ez két részre oszlik. Az első résszel tulajdonképpen 
befejeződött a konkrét feladat megoldása, a másodikat 
csak a feladat tanulságainak teljesebb kimerítése igényli:

1. A megoldás (eredmény) ellenőrzése
2. A megoldás taglalása

a) A  megoldás menetének taglalása
b) Az. eredmény taglalása

I. Speciális esetek vizsgálata, ezen belül 
II. Szélső esetek vizsgálata, majd az

III. Általánosítások

A megoldás ellenőrzése valószerűségének megállapításá
val kezdődik. Ezután helyességének matematikai bizonyí
tása következhet kvantitatív feladatoknál (pl. behe
lyettesítéssel, a feltételek teljesülésének vizsgálatával). 
Kvalitatív feladatoknál pl. ellentmondásra juttató ellen
példák keresésével, további megerősítő példákkal és 
mennyiségi kalkulációk segítségével történő becsléssel 
ellenőrizhetjük, valószínűsíthetjük megoldásunk helyes
ségét. E fázisban kell megvizsgálni, hogy a megoldás 
(eredmény) megfelel-e fizikailag az összes szövegbeli 
követelménynek.

MILYEN LEGYEN A JÓ ELŐADÁS?

1. Bevezetés

Ki nem szenvedett már végig olyan unalmas előadást; 
melyen az idő egyre lassabban és lassabban telik, az 
ember már úgy érzi hogy soha nem lesz vége, és bármily 
érdekes is a tartalma, nem tudja a figyelmet ébren- 
tartani. Bizony, aki rendszeresen kénytelen előadásokat 
végighallgatni, végül eljut arra a szomorú következtetés
re, hogy az előadások többsége tulajdonképpen bukásra 
van ítélve és az előadás művészete feledésbe merült. 
Ez részben azon az elterjedt véleményen alapszik, hogy 
a jó előadáshoz rátermettség kell, ezt vagy megkapja 
már valaki a bölcsőben, vagy soha nem tudja megsze
rezni. Mint minden ilyenfajta vélemény, természetesen 
ez is alapjában helytelen. Világos, hogy a temperamen
tum, a hangszín, sőt a testmagasság és más hasonló 
tényezők nem jelentéktelen szerepet játszanak. Az elő
adás elméletének elsajátítása nem alakíthat egy rossz 
előadóból kiemelkedőt.

Hasonló a helyzet a zenei előadásnál is. Vegyünk csak 
egy zongoristát. Temperamentuma, muzikalitása és ön
maga kibontakoztatásának teljessége dönti el, hogy 
zenei előadásában megvan-e az a végső tisztaság és

A megoldás taglalása már a legmagasabbrendű tartalmi 
munka. Ide tartozik pl. annak megvizsgálása, hogy még 
milyen más úton lehetne az adott feladatot megoldani, 
és különösen annak a lehetőségnek átgondolása, hogy nem 
kapható-e meg az eredmény valamilyen plauzibilis tény 
egyszerű belátásával 1

Ide tartozik az eredmény olyan értelmű vizsgálata is, 
hogy nem jut-e kifejezésre benne egy, a szövegben meg
adott adattól való függetlensége, vagy más, olyan adattól 
való függetlensége, amely tény a hétköznapi szemlélet
nek ellentmondani látszik. Itt kell elvégezni a feladatbeli 
adatok lehetséges skálájának megvizsgálását, amely 
értékek mellett még értelmezhető a feladat, vagyis 
a megoldhatóság feltételének vizsgálatát. Ennek része 
a szélső esetek, nevezetes esetek vizsgálata, egyes fel
tételek hozzávétele (speciális esetek), egyes feltételek 
elhagyásának lehetőségei (általánosítás), bizonyos körül
mények megváltoztatása. Ezek mind olyan gondolat- 
ébresztő, fantáziát mozgató, mélyre ásó, fizikai jelenség
centrikus gondolati műveletek, amelyeknek a feladatmeg
oldások adhatnak csak tápot.

Látható, hogy a fizikai feladatok tényleges megoldása 
oly sokoldalúan mozgósítja a gondoklodási apparátust, 
hogy a problémamegoldás elé állított tanuló annál sokkal 
többet profitálhat e munkából, mint az az egyszerű 
ismeret—alkalmazás aspektusból következnék. Ez a 
haszon nemcsak a problémamegoldó készségre van 
pozitív hatással, hanem ezen túl, visszahatva a fizikai 
problémák nyersanyagára: a fizikai fogalmak és törvények 
jelentéstani tartalmára, azokat telíteni képes mind
azokkal a jegyekkel, amelyekkel maga a természet rendel
kezik, s amelyet egy puszta definíció, vagy törvény meg
szövegezett formája nem fejez ki eléggé.

Célszerű ezért oktatásunk során megállni egy-két 
órára a problémamegoldás általános módszereinek, érté
keinek, hatásfokának megbeszélésére, a jelenségek és 
feladatszövegek elemzésének példákon való bemutatásá
ra, a feladatokon keresztül való mélyretekintés, a hozzá 
kapcsolódó jelenségekről való okos társalgás lehetőségei
nek vázolására. És ha még következetesek is vagyunk, 
ezt az igen magas szintet tartani is tudjuk oktatásunk 
során, hiszen ez a szint nem a mérhetetlen tárgyi tudás
halmaz, sem a feladatmegoldó „rutin” által van fém
jelezve, hanem éppen az elmélyedni, felfedezni, lelke
sedni és csodálkozni-képességgel, és olyan oktatással, 
ahol a feladat nem cél, hanem a fizikai tartalom alap
anyagát képező, sokszínű kiindulási bázis.

H Pietschmann
Wien

természetesség, mely lehetővé teszi számára a művészet 
legmagasabb fokának elérését. Mindez csak korlátozott 
mértékben sajátítható el. Magától érthetődé feltétel 
azonban mindenki számára, aki egyáltalán hangverseny- 
terem pódiumára léphet, a technikai készség. Joggal 
lenne felháborodva a hallgatóság, ha egy zongorista ujj- 
technika hiányában megakadna zenei előadásában, meg
zavarodna, egyes részeket megismételne, hogy végül — 
több kevesebb zavarosan előadott töredék után — egy 
hirtelen zárókadenciával befejezze a darabot.

Az előadói pódiumon azonban az ilyenfajta dilattan- 
tizmus szinte szabállyá vált, sőt az előadó még biztos 
is lehet benne, hogy megtapsolják. A tetszésnyilvánítás 
azonban sok esetben inkább örömet fejez ki a szenvedés 
befejezése felett, mintsem köszönetét a szép előadásért.

Miután a legtöbb előadó nyilvánvaló kudarcát ilyen 
drasztikusan ábrázoltuk, fel kell tennünk a kérdést, 
hogy mi a kudarc oka. A szónoki beszéddel ellentétben 
az előadás nem elsősorban a közönség gyönyörködteté
sére, hanem inkább egy meghatározott tudományos 
anyag közlésére szolgál. Az előadó tehát arra törekszik, 
hogy a tényanyagot először ő maga oly mértékben tisz
tázza és sajátítsa el, hogy képes legyen annak tovább-
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adására, majd azután igyekszik az előtte levő anyagból 
azokat a részeket kiválasztani, melyeket a megadott 
4ő vagy 60 percben el lehet mondani. A kézirat össze
állításánál továbbá logikai sorrendbe állítja ezt az anya
got. Magára az előadás technikájára aztán a legtöbb 
esetben igen kevés idő és szellemi erő marad. Egyébként 
van egy hasonló tévedésünk — csak fordított előjellel 
— a már említett zongoristánál. A zenében is gyakori 
eset, hogy olyan fontosnak tartják a kivitel technikáját, 
hogy az előadott darabok tartalma szinte teljesen a 
háttérbe szorul.

Ha itt a muzikalitás feletti technikai túlsúlyról beszé
lünk, akkor az előadóknál a tartalmi szempontoknak 
az előadói technika feletti túlsúlyáról beszélhetünk. Mind
két esetben azonban az arany középút lenne a követendő, 
mert csak annyi közölhető a tartalomból, amennyit a 
technika megenged, és a technikából csak annyi fontos, 
amennyi a tartalom közlésére szükséges. Ha most a to
vábbiakban az előadói technika javítására részletekbe 
menő tanácsokat szolgáltatunk, akkor szeretnénk előre 
megjegyezni, hogy a szerző saját előadói technikáját 
„dilettáns módon” szerezte éspedig saját előadásainak 
visszhangja és magántanulás útján. Az itt leírt tanácsok 
és ösztönzések zöme csak matematikai és természettu
dományi előadásokra vonatkozik. Világos, hogy az 
előadás módját a tárgy és a közönség mindenkori szín
vonala szerint kell minden egyes esetben alakítani. Itt 
csak általános keretet adunk matematikai és tudományos 
előadásokról, sok előadónál azonban már ezeknek az 
alapvető szabályoknak a figyelembevétele is teljesít
ményük javítására szolgálhat.

2. A rossz előadás egy alapvető tévedés következménye
A legtöbb előadó a szakirodalomban is tevékenyen dol
gozik. Minden tudományos előadó olvasott és tanulmá
nyozott már egy sereg ilyen fajta írást, sőt ez többnyire 
hozzátartozik az előadó „mindennapi kenyeréhez”. Nos, 
sok előadó úgy gondolja, hogy az előadást egyszerűen 
úgy kell felépíteni, ahogy ezt olvasmányokból, értekezé
sekből és könyvekből tanulták és megszokták. Ez az 
analógiára épített következtetés alapjában helytelen. 
Mielőtt azonban ennek okát megmagyarázzuk, máris 
rögzíthetjük első tételünket:

,,A jó előadás felépítésének, semmi köze egy jó értekezés 
vagy cikk szerkezetéhez!”

Ennek oka tulajdonképpen magától érthetődé, és 
elég lesz egyszer röviden megvilágítani: Amíg az érteke
zés minden része egyidejűleg előttünk áll, és lehetővé 
teszi az olvasónak, hogy bármikor visszatérjen egy rész
hez, félbeszakítson, előrevegyen vagy többször elolvasson 
egy részt, addig az előadás időben folyik le, és egy rész
nek sem tud a hallgató utánalapozni, vagy azt újraidézni. 
Ha a hallgató csak rövid időre is elfárad és nem figyel 
az előadásra, azaz elveszti a fonalat, akkor előfordulhat, 
hogy az előadás teljes további része elvesz számára. 
Tehát az előadónak az a feladata, hogy az anyag jó kifej
tése mellett arra is figyeljen, hogy a hallgató az egész 
előadás ideje alatt koncentrálni tudjon, és figyelme ne 
terelődjék el a lényeges pontoktól.

Világos, hogy az előadónak a már a bevezetőben em
lített veleszületett képességei, melynek érdekében vagy 
ellene semmit sem tehet, lényeges szerepet játszanak. 
Friss temperamentum, kellemes hangszín, nagy hang
terjedelem, és hasonló tényezők megkönnyítik a hallga
tónak, hogy koncentrálni tudjon. Ezekre a dolgokra 
azonban — melyek a kiválót a jó előadótól különbözte
tik meg — nem kívánunk részletesen kitérni, inkább 
azokra a hibákra mutatunk rá, melyeket mindenki elke
rülhet. Talán kisebb szerepet játszik a hangsúlyozás és 
az intonáció egyhangú vagy változatos volta, mint az, 
hogy eredeti, és a mindenkori szituációnak megfelel-e. 
Ezt azonban bármelyik előadó elérheti azáltal, hogy a 
mondatokat az adott pillanatban képezi, és nem szer
keszti meg előre. Ezzel elérkezünk második fontos téte
lünkhöz :

,,Az előadást semmilyen körülmények között sem szabad 
felolvasni!”

Minél rövidebb a kézirat, annál eredetibb lesz az 
előadás, és annál több fakad a pillanatnyi szituációból. 
Az ideális kézirat tehát az előadandó anyagnak mind
össze csak a gerincét tartalmazza, a „hús” csak az elő
adás folyamán kerül rá.

3. Az előadás helyes előkészítése

Már az előadás előkészítése folyamán, azaz a kézirat 
összeállításánál, tekintettel kell lenni arra, hogy a hall
gatónak egész idő alatt a lényegre kell koncéntrálnia. 
Az előadónak tehát tudatosan kell megakadályozni 
azt, hogy a hallgató figyelme elterelődjék. A gyakorlat
ban azonban sajnálatos módon ennek éppen az ellen
kezője történik. Az előadóterembe lépve, a táblák gyak
ran teljesen tele vannak képletekkel es ábrákkal. Azután 
a gyülekező hallgatók többnyire találgatásokba kezde
ne«, mikor hol és hogyan használják tel ezeket a kép
leteket és ábrákat, és nogy mit jelentenek. Ez szinte a 
legbiztosabb módszer a ügyelem elterelésére, amit egy
általán egy hallgatónak nyújtani lehet, és az ilyen elő
adás már szinte az első pillanatban megbukik.

Az előadó természetesen igen gyakran kiiut az időből. 
Ettől való félelmében már az előadás előtt előre tele
rajzolta és teleírja a táblát képletekkel és ábrákkal. 
Nem győzzük eléggé óvni az előadókat ettől a módszer
től, s ezzel mindjárt rögzíthetjük harmadik tételünket:

„Az előadás előtt semmit se rajzoljunk vagy írjunk a 
táblára!”

Mit tegyen azonban az az előadó, aki úgy érzi, hogy 
az előírt időben témáját félig sem tudja felölelni? .Nos, 
ha valóban szükséges hosszabb képletek bemutatása, 
anélkül hogy fel ne legyenek írva a táblára, ebben az 
esetben azokról előre diapozitivákat kell készítenie, és 
az előadáson mind a diagramok, mind pedig az ábrák 
vetítve kerülnek a hallgató elé. íg y  elsősorban elejét 
vesszük annak, hogy a hallgató figyelme a képletek egy
idejű szemlélése közben elterelődjék az éppen elhang
zottakról, másodszor pedig a hallgató öntudatlanul azt 
a benyomást nyeri, hogy a levetített képletek az előadás
hoz mintegy lábjegyzetként szolgálnak, és hogy az elő
adás ezeknek a külön levetített képleteknek teljes fel
fogása és megértése nélkül is követhető. Ez feltétlenül 
fontos, mert máskülönben a hallgató megkísérli meg
érteni és megjegyezni a hosszú képleteket, és ezáltal el
veszti a kapcsolatot a tovább folyó előadással.

Most pedig elérkeztünk fejtegetésünknek talán a leg
vitatottabb pontjához, melyet — a jó előadóknál is — 
különösen jó módszer jelének tartanak, hogy az előadást 
a tartalom ismertetésével kell kezdeni. Mint említettük, 
ezt az előadásmód legtöbb oktatója szinte megköveteli. 
Ennek ellenére teljes nyomatékkai ellene vagyunk ennek 
a szokásnak, és semmiképpen sem tanácsoljuk. Vannak 
olyan előadók, akik egy 60 perces előadásból legalább 
10 percet arra használnak fel, hogy részletes tartalom- 
jegyzéket írnak a táblára, melyet aztán úgysem tudnak 
betartani. Világos, hogy ennek következtében a hall
gató érdeklődése alábbhagy, — szinte jó példa arra, 
hogy hogyan lehet a hallgatóság figyehnét elterelni. Elő
adás közben a hallgató állandóan össze fogja hasonlítani 
az előadás pillanatnyi állását a tartalomjegyzékkel, 
és azon és más hasonlókon gondolkodik, hogy kitelik-e 
az időből. így  a tulajdonképpeni témára való koncentrá
lásra csak igen kevés szellemi erő marad.

Ez egyike azoknak a pontoknak, melyekben a jó 
előadásnak nyilvánvalóan különböznie kell a jó érteke
zéstől, vagy cikktől. A tartalomjegyzéknek csak mint a 
helybeosztásnak van értelme, azaz egyszerű útmutatás
ként szolgál egy cikk vagy egy értekezés részeihez, és 
azok oldalszerinti megtalálásához.

Az előadás esetében a tartalomjegyzék az időbeosztást 
szolgálná, és éppen ez az, amit egyenesen el kell kerülni!
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A hallgató figyelmét soha nem szabad arra irányítani, 
hogy az előadó a 00 percén belül éppen hol tart, nane.n 
hogy az anyag melyik részénél van. A valóban jó elő
adásnál a hallgató a végén meglepetten veszi észre, hogy 
a 60, vagy esetleg 45 perc már el is telt. Ezzel megfogal
mazhatjuk negyedik tételünket:

„Az előadás semmi esetre se kezdődjék a tartalom meg
adásával!”

iázakmai előadások során gyakran előfordul, hogy 
általános törvényeket és bebizonyítandó tételeaet kell 
felhasználni, ezeket legcélszerűbb módon többnyire 
speciális példákon világítjuk meg. Itt is lényeges különb
ségre mutathatunk rá az elmondott előadás és a leírt 
értekezés vagy cikk között.

A leírt szövegben többnyire az a logikus sorrend, 
hogy elöl az általános tétel áll, és csak azután követke
zik a megvilágításra szolgáló példa. Az olvasó általában 
először felületesen tanulmányozza át az általános tételt, 
azután példák kapcsán igyekszik megérteni, majd vissza
tér az általános tételhez, hogy azt végérvényesen meg
értse. Itt ismét világossá válik, hogy a lent szöveg külön
böző részeinek egyidejű egymásmellettisége egészen más 
felépítést követel, mint az időben folyó előadás. Mivel 
az előadásnál a „visszalapozás” lehetetlen, az általános 
tétel csak akkor válik igazán érthetővé, ha a magyarázó 
példát előre hozzuk. Amikor már a speciális példát 
érthetővé tettük, s valóban megmagyaráztuk, a hallga
tótól elvárhatjuk, hogy a tétel általánosítása viszonylag 
rövid analógiakövetkeztetések alapján elvégezhetővé 
váljon. Elérkeztünk ötödik alapvető tételünkhöz:

,A speciális példa álljon mindig az általános tétel előtt, 
és részletesebben legyen kifejtve mint maga a tétel!”

Ha ezt az öt tételt a kézirat szerkesztésénél figyelembe 
veszik, az előadó helyesen készült fel, és az előadás 
közben teljesen a tulajdonképpeni megfogalmazásnak 
szentelheti magát.

Emellett még tekintetbe kell vennünk néhány fontos 
pontot, melyet a következő fejezetben fogunk kifejteni.

4. A helyes magatartás előadás közben
Ha már most többórás munka után elkészül a jó kézirat, 
akkor ennek a tényleges előadásban 45 vagy 60 perc 
alatt valósággá kell válnia. A jó előadás kétségtelenül 
alkotó tevékenység. Az elmondottak szerint tehát a 
megfogalmazást úgy kell eltalálni, hogy a hallgató fi
gyelme egy pillanatra se lankandjon el. Ez temiészete- 
sen magától az előadótól még nagyobb koncentrációt 
követel. Ezért jobb, ha a pódiumra lépés után nem kezdi 
meg azonnal az előadást. A kézirat figyelmes elrendezése, 
és egy kutató pillantás a közönségre arra szolgálhatnak, 
hogy az előadó a helyes hangulatba kerüljön és mindjárt 
a szükséges koncentrációval kezdje az előadást. Gyakran 
bizony egyenesen tanácsos a hallgatóságra vetett pillan
tást arra felhasználni, hogy az előadó a közönség különö
sen jellegzetes egyéniségeit és látványosságait emléke
zetébe tudja vésni. Egy vonzó fiatal hölgy, vagy egy 
különleges tarka ruhadarab az előadás közben annyira 
lekötheti az előadó figyelmét, hogy koncentrációja egy 
pillanatra megszakad. Ezért mindig jó a lehetséges 
„figyelemelterelőket” már az előadás kezdete előtt is
merni.

Amikor az előadás alatt a tábla használatára kerül sor, 
az előadó gyakran visszatér a leüt szöveghez, és bizo
nyos részeket felújítva innen használ fel és magyaráz 
meg. Szokás szerint ez úgy történik, hogy az előadó kb. 
ezt mondja:
„Most ezt a képletet vesszük, és behelyettesítjük ide.”

Az ilyen fajta megfogalmazások szükségessé teszik, 
hogy a hallgató a mutatónévmások kimondásakor a 
táblára nézzen, máskülönben lehetetlenné válik számára,

hogy együtt haladjon az előadóval a szóbanforgó követ
keztetés végrehajtásában. A hallgató aki egy pillanatig 
éppen saját jegyzetét nézte, a már folytatódó előadás 
közben keresgélni fogja a táblán, hogy hol van ez a 
képlet és hová kell behelyettesíteni. Az előadónak tehát 
inkább így kellett volna mondania: „Most vesszük a 
második képletet és behelyettesítjük az imént nyert 
formulába.”

Mi pedig rögzítjük hatodik tételünket:

„Ha az előadás közben táblát használunk, akkor hivatko
zásnál a mutató névmások használatát kerüljük el!”

Érdekes módon saját előadásaink folyamán szerzett 
tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyakorlatban az 
ilyen egyszerűnek tűnő követelmények teljesíthetők a 
legnehezebben, és a legnagyobb figyelmet követelik meg.

Sok előadásban gyakran visszatérő mondat a kö
vetkező:

„Erre még később visszatérünk . . .”. Egy ilyen mon
dat azonban felébreszti a hallgatóban a várakozást arra, 
hogy az elmondottak később újra visszatérnek. Ezáltal 
nemcsak az annyira fontos koncentráció vész el, hanem 
a hallgatót egyenesen rákényszerítjük, hogy a rendelke
zésre álló időtartamot figyelemmel kísérje, és az „idő
egyenesen” a pillanatnyi pontot rögzítse. Egy jó elő
adásnál azonban éppen ezt kell elkerülni. íg y  jutunk 
el hetedik és egyben utolsó tételünkhöz:

„Kerüljük el az ilyen fajta megfogalmazásokat, mint pél
dául ez: . . .  erre még később visszatérünk . . .”/

Az itt szereplő hét tétel figyelembevételével a sivár 
unalomból még nem lesz egy ragyogó, szórakoztató elő
adás. Elérhető azonban, hogy az egyszerű időpazarlás
ként elkönyvelt előadások száma csökkenjen.

5. A szuverén előadásmód

Mint minden szabály és parancs, a mi hét tételünk sem 
formailag, liánom inkább tartalmuk szerint követendő, 
illetve teljesítendő. Az előadónak tehát arra kéne töre
kednie, hogy ez a hót tétel annyira természetévé váljon, 
hogy a kézirat elkészítése és az előadás alatt tudatosan 
ne is gondoljon rájuk. Csak akkor mondhatja magát jó 
előadónak, ha ez így sikerült neki.

Ritkán — sajnos nagyon is ritkán — van alkalmunk 
olyan előadáson résztvenni, melynek jellemzésére nem 
elég a „jó” kifejezés. A szuverén előadó az első pillanat
tól kezdve annyira lebilincseli hallgatóit, hogy az elő
adás végén úgy tűnik, hogy az idő alig haladt előre. 
Ilyen előadásoknál az is előfordulhat, hogy az előadó 
teljesen tudatosan vét valamelyik tételünk ellen, ami 
által az izgalom még egyenesen fokozódik. Példánk oká
ért, az előadás egy kevésbé fontosabb szakaszánál, 
mely talán csak a hallgatóság iskolázottabb részének 
szól, az általános koncentrációt az előadó tudatosan azzal 
a megjegyzéssel lazítja, hogy „erre a pontra mindjárt 
visszatérünk . . . ” A szuverén előadó azonban a kevésbé 
fontos szakasz után ismét felveszi a kapcsolatot az egész 
hallgatósággal azáltal, hogy ilyesmit mond: „most pedig 
folytatjuk az előbb elmondottakat” .

Ha az előadóban tudatossá válik megfogalmazásának 
befolyása a közönség figyelmére, attól a pillanattól kezdve 
segítségével irányíthatja a hallgatóság koncentrációját. 
Végeredményképpen pedig úgy tudja vezetni hallgató
ságát az előadáson keresztül, mintha egy zongora klavia
túráján játszana. Minden előadó törekvésének célja 
legyen, hogy a szuverén előadásmód eme legmagasabb 
szintéziséhez eljusson. Az előadónak mindig szem előtt 
kell tartania, hogy a közönség nem aszerint ítéli meg, 
hogy mennyit tud, hanem azt, hogy ebből mennyit tud 
átadni.

Fordította Kunfalvi Rezső
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EGYSZERŰ ULTRAHANG-GENERÁTOR 
ÉS A VELE VÉGEZHETŐ KÍSÉRLETEK

Simon László, Túrkeve

Amikor az ultrahang-generátor megépítéséhez hozzá 
kezdtem, az volt a célom, hogy a fizika tanításában be 
tudjam mutatni az ultrahangot, illetve annak néhány 
jellemző tulajdonságát, felhasználását. A kísérletek elvég
zésére részben a tanítási órán, részben a szakköri foglal
kozásokon nyílik alkalom. Cikkemben a generátor műkö
dési elvét, gyakorlati kivitelét és az ultrahanggal végzett 
néhány kísérletemet ismertetem.

Az ultrahang-generátor

A generátor ultrahang-keltő része egy kvarckristály. 
A kristályra kapcsolt nagyfrekvenciás váltófeszültség a 
kristályt rezgésbe hozza, és ha az alkalmazott váltó- 
feszültség frekvenciája megközelíti azt a frekvenciát, 
amely a kristály önfrekvenciája (vagy annak a felharmo
nikusa), a kristályban (mechanikus) rezonancia lép fel. 
Ez abban nyilvánul meg, hogy a kristály igen nagy 
amplitúdójú mechanikai rezgést végez. A jelenség elmé
leti magyarázata az, hogy a természetes kvarckristályból 
megfelelő módon kimetszett kristálylemez szemközti 
felületére kapcsolt elektromos térerősség hatására a 
kvarc egy szabályos hatszög csúcsaiban elhelyezkedő Si 
és O atomjai közélett, illetve távolabb kerülnek egymás
hoz. Lényegében a piezó-elektromos effektus fordított
járól van szó. A kvarclemez kimetszését a kristályból 
az alábbi meggondolás alapján végzik. A kvarckristály 
természetes állapotban egy olyan hatoldalú hasáb, melyet 
mindkét végén egy-egy hexagonális gúla határol. A kris
tály tulajdonságait három tengely csoportra vonatkoztat
ják, mely közül az első a kristály csúcsán áthaladó 
Z-tengely, a második elektromos vagy X-tengely, a har
madik mechanikus vagy Y-tengely. Attól függően, hogy 
a rezgő kristálylapot milyen tengelyre merőlegesen met
szik ki, megkülönböztetnek X, Y, Z metszetet. A generá
torban felhasznált kristálylapot olyan síkból vágták ki, 
hogy az az X-tengely körül úgy van elforgatva, hogy 
a Z-tengellyel bezárt szöge 35,5°.

A kristály adata a következő: 
frekvencia: 2422,222 +  10-4  kHz, 
kapacitás: 32 pF (24 C°), 
hőmérsékleti együttható: —10—6 Hz/C°, 
méret: 12,85 m m x20 mm X 0,6 mm.
A kristály nem ultrahang keltésre készült, de tapasz

talatom szerint erre a célra is igen jó eredménnyel alkal
mazható. Alkalmazását indokoltá teszi a kristály igen 
nagy piezó-elektromos aktivitása. A fent megadott kris
tály mechanikai rezonancia frekvenc'úját az alábbi 
összefüggéssel határozhatjuk meg:

frekvencia (kHz) =  — - (mm)
V  f l /8 1  Q ,g S 8 .g

A kristály egyetlen hátrányaként megemlítem, hogy a 
kristály felületén úgynevezett Rayleigh-féle hullám alakul 
ki, és ez két hangcentrumot eredménj'ez.

A kvarckristály működéséhez szükséges nagyfrekven
ciás váltófeszültséget elektroncsöves rezgéskeltő állítja 
elő. A rezgéskeltő kapcsolása, ami az első ábrából is 
kitűnik, egy induktív visszacsatolással működő önrezgő 
oszcillátor kapcsolás. A trióda anódján keletkező nagy- 
frekvenciás feszültség egy részét visszavezetjük a vezérlő- 
rácsra. Ha a visszacsatolt feszültség olyan nagy, hogy 
az elektroncső S meredeksége a rezgőkör impedanciája 
mentén a kimenőfeszültséget állítja elő, csillapítatlan 
rezgés keletkezik. A keletkezett rezgés frekvenciáját 
a rezgőkör (Ln C0) paraméterei határozzák meg. A szük
séges fázisfordítást az Lv tekercs megfelelő polaritásával 
lehet biztosítani. Az Lv visszacsatoló tekercs menetszámát 
az L0 rezgőkori tekercs menetszámánál kisebbre kell 
megválasztani, a káros rezonancia jelenségek elkerülése 
végett. A kedvező munkapontot a rácskörben levő 
/LC?-tagok automatikusan állítják elő. Az ellenállás 
változtatásával a kimenő nagyfrekvenciás váltófeszült

séget szabályozhatjuk. Az L0 -tekercs megcsapolva csat
lakozik az elektroncső anódjára, így a rezgőköri tekercs 
mint autotranszformátor megemeli a kimenő feszültséget. 
A kapcsolásban alkalmazott elektroncső LD 7 típusú, 
úgynevezett „világító-torony” cső. A cső egyenáramú 
teljesítménye 20 watt. A szolgáltatott nagyfrekvenciás 
feszültség 2 kV. A rezgéskeltő teljesítményszabályozása

1. á b ra

az anódfeszültség szabályozásával két fokozatban törté
nik (2 X 300 V). A maximális anódfeszültség 600 V. 
A rezonancia frekvenciára való ráhangolás az anód áram
körbe beiktatott mA.-mérővel történik. A műszer a 
generátor frekvenciájának a kvarc mechanikai rezonancia- 
frekvenciájára való ráhangolását jelzi, mert ilyenkor az 
anód áramfelvétel maximális. A mA-mérővel sorosan 
kapcsolt Ft. folytótekercs a nagyfrekvencia lefolyását 
akadályozza meg. A rácslevezető R„ ellenállás értéke 
4 kOhm (10 W), rácskondenzátor 100 pF (2000 V).

A rezgőköri tekercs helyes méretezése és elkészítése 
a generátor helyes működésének feltétele. Adata a 
következő:

L„: 22 menet, átmérő 2,6 mm, menettávolság 6 mm, 
anyaga sodrott réz.

Lv: 15 menet, drótátmérő 0,5 mm, menettávolság 
2 mm, anyaga réz, Az L0 megcsapolása 1 menet után 
történik.

A tekercstest egy hatszög alapú hasáb. A hasáb oldal
éléi 12 mm átmérőjű kerámiacsövek, amelyeket két 
keménygumi korong köt össze. A csövek hossza 260 mm, 
a hatszög köré írható kör sugara 65 mm. A megadott 
adatok 2422 kHz vonatkoznak.

A rezgőkör összkapacitása 120 pF. Ezt a kapacitás 
értéket C0 hangoló kondenzátor, valamint a kicsatoló
kábel és a kvarc kapacitása teszi ki.

Igen nagy problémát jelentett a rezgőkörben keletke
zett nagyfrekvenciás feszültségnek a rezgő kvarchoz való 
elvezetése. A kicsatoló kábelnek kis veszteségűnek, kis 
kapacitásúnak és jó szigetelésűnek kell lenni. A kábel kis 
kapacitása lehetővé teszi a rezgőkör igen kis kapacitással 
való hangolhatóságát és a rezgőkör nagy L/C viszonyát. 
A fentiek figyelembevételével kicsatoló kábelnek a tv. 
technikában használt szalagkábelt alkalmaztam. A kábel 
igen kis kapacitása és vesztesége alkalmassá teszi e célra 
való alkalmazását. A szigetelés sem okozott eddig problé-
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mát. A hangoló kondenzátornak is jó szigetelésűnek, kis 
kapacitásúnak kell lennie. A kondenzátor lemezek közötti 
távolság 1 — 2 mm. A berendezésben alkalmazott forgó
kondenzátor egy 500 pF-os kondenzátorból készült oly 
módon, hogy az álló és a forgó lemezek közül kettőt, 
illetve hármat kifűrészeltem.

A tápegység a generátorral közös panelon foglal helyet, 
de lehetőség van arra is. hogy a berendezést külön táp
egységről működtethessük. Az anódfeszültség egyenirá- 
nyítása 2 db AZ 4-es diódával történik. A szűrőkapaci
tások 300 V-nál párhuzamosan, 600 V-nál sorba kapcso
lódnak. A kapacitásokkal párhuzamosan kapcsolt ellen
állások azt biztosítják, hogy a kapacitásokra egyenként 
300 V-nál nagyobb feszültség ne essen.

A rezgésátalakító adófei a lehető legegyszerűbb meg
oldású. Fgy 250 mm hosszú, 12 mm átmérőjű alumínium
cső végén egy lapáthoz hasonló keménygumiból készült 
lemez van felszerelve oly módon, hogy az egy tengely 
körül 180°-kal elforgatható. A ráhúzott ezüstözött réz
lemezen fekszik a kvarclemez, amelyet egy szintén 
ezüstözött laprugó szorít le. A kristálylemez mindkét 
lapja gyárilag fémréteggel van bevonva. A rézlemez és 
a rugó segítségével juttatjuk el a nagyfrekvenciás váltó- 
feszültséget a kristály elektródáira. A rugó csak a kristály 
szélét szorítja az alap lemezhez, így a rezgést kevésbé 
csillapítja. Az adófeiet kicsatoló kábel köti össze a gene
rátorral. Az adófej ily módon való kiképzése sokoldalú, 
demonstratív felhasználást tesz lehetővé.

Megjegyzem, hogy a generátort más módon is el lehet 
készíteni, más elektronszövet is lehet alkalmazni rezgés
keltőnek. Például 2 db RL 12 P 35-ös elektroncsővel 
ellenütemű kapcsolásban közel azonos nagyfrekvenciás 
feszültséget lehet elérni. A generátort és az adófejet 
a 2 . ábra mutatja.

2. ábra

Néhány kísérleti összeállítás:

Az ultrahangtér optikai leképzése
Az ultrahangtérben lejátszódó jelenségek tanulmányo
zása a hangtér leképzését teszi szükségessé. A hangtér 
leképzése, láthatóvá tétele legegyszerűbben optikai úton 
valósítható meg.

A kvarc által keltett ultrahangok nyomásingadozást 
és ennek következtében sűrűségváltozást hoznak létre 
a folyadékban. A folyadék azon helyein, ahol sűrűség
változás jön létre, megváltozik a folyadék fénytani törés
mutatója is. Ha a folyadékot egy izzólámpával átvilágít
juk a sűrűbb rétegek sötétebbnek, a ritkább rétegek 
világosabbnak látszanak. Az ultrahang által, a folya
dékban létrehozott sűrűségváltozások, rétegenként, az 
ultrahang periódusának megfelelően, periodikusan köve
tik egymást. Ez azt jelenti, hogy a folyadékban olyan 
síkbeli optikai rács jön létre, amely az ultrahang irányára 
merőleges fénysugarakra nézve síkbeli optikai rácsnak 
tekinthető. A haladó és álló hullámok, lényegében ugyan
olyan optikai rácsot hoznak létre. A rácsállandó az ultra

hatig hullámhosszának fele, vagyis A/2. Az ultrahangrács 
láthatóvá tétele akár összetartó, akár párhuzamos fény
nyel egyaránt történhet. A leképzés optikai összeállítása 
a 3. ábrán látható. Az összeállítás az ITG optikai pad 
felhasználásával történt, csupán a fényforrást kell egye
nes szálú fényforrásra kicserélni. Az izzószálat párhuza
mosan kell állítani a résrendszerrel. A hangrács kont
rasztja az ultrahang energiájának függvénye. A hangtér 
ilyen módon való leképzése lehetőséget nyúit arra, hogy 
tanulmányozhassuk az ultrahangtérben lejátszódó jelen
ségeket.

a) Az ultrahang visszaverődése.
Egy üvegkádat megtöltünk xilollal vagy petróleum

mal. Az üvegkád mérete: 20 cm x 15 cm x 7 cm. Helyez
zük az adófejet a folyadékba, majd helyezzünk az ultra
hangok terjedési irányába egy acéllemezt. A beeső és 
visszavert ultrahangok által létrehozott optikai rács 
optikai leképzés által szemléltethető. A kísérlettel a 
visszaverődés törvényei igazolhatók.

b) Az ultrahang terjedési sebességének meghatáro
zása.

A kísérleti összeállítás azonos az előzőekben leírtakkal 
(3. ábra). A hangteret leképző fény-nyaláb útjába állított 
rés képét, valamint az iivegkádba helyezett adófej által

I. ábra

keltett hanghullámokat képezzük le az ernyőre. Az ernyőn 
a résen belül sötét és világos csíkok váltakozását látjuk 
(4. ábra). Ha a sötét vagy világos csíkok száma n, a rés 
távolsága d, akkor

, A . . 2 dd =  n -pr innen: /. =  — .
2  n

A terjedési sebesség:

, 2d
C  =  V A  =  V -----• n

összefüggéssel meghatározható.
A mérést xilolban végezve, d =  100 mm, v =  

=  2,422 • 106/s_1, n — 36, a terjedési besség c =  1345 
m.s-1 .

c) Fényelhajlás ultrahangrácson.
Ha egy karton papíron kb. 0,3 —0,4 mm átmérőjű 

lyukat szúrunk és annak képét leképezzük haladó ultra
hang által létrehozott ultrahangrácson keresztül, igen 
érdekes jelenségnek lehetünk tanúi. A lyuk elhajlásképei 
jelennek meg az ernyőn, amelyek egy egyenesbe esnek 
az ultrahanghullámok terjedési irányával. Az elhajlási 
képek a beeső fénysugár irányától jobbra és balra rendű- 
ségben és intenzitásban szimmetrikusak (5. ábra). 
A jelenség magyarázata a geometriai fénytan elmélete 
szerint az, hogy a folyadékban előállott sűrűségváltozás 
különböző törésmutatójú rétegeket hoz létre és az eltérő 
törésmutatójú rétegekben a fénysugár elhajlik. Az elhaj-
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5. ábra

lási képek rendűsége az ultrahang hullámhosszának és 
intenzitásának függvénye. A kísérleti összeállítás sema
tikus rajzát a 6 . ábra mutatja. Egy pontszerű fényforrás 
fényét egy kondenzor lencse segítségével párhuzamosít- 
juk, majd egy gyűjtő lencse (L2) a fénynyalábot kissé 
összetartóvá teszi. A lyukat az Z3-as lencsével leképezzük 
egy ernyőre. A lencse és a lyuk közé helyezzük a külön 
e kísérleti összeállításhoz készült küvettát. (Mérete: 
12 emXlO cm x  0,8 cm.) Igen fontos, hogy a hang a

küvettában aránylag rövid utat tegyen meg, különben 
elmosódott képet kapunk. A kísérlethez külön sugárzófej 
is készült. (A kvarc mérete 5 m m x 4  mm.) A lyuk elhe
lyezése sem közömbös. '1 úl közel nem lehet a küvettához, 
mert az elhajlási képek átfedik egymást. A kísérlet össz- 
állítása eléggé kritikus.

Az elhajlási képek lehetővé teszik a hullámtérben 
lejátszódó jelenségek tanulmányozását. Ha a lyukat lyuk- 
rendszerrel helyettesítjük az elhajlási képek alapján két 
folyadékróteg határfelületén létrejövő törést, illetve 
visszaverődést tanulmányozhatjuk. A lyukrendszert egy
szerűen úgy lehet elkészíteni, hogy egy 5 cm X 5 cm nagy
ságú „milliméter” papírra nógyzetmilliméterenként négy 
lyukat fúrunk. Célszerű a kísérlethez vékony hangsugár
nyalábot előállítani. A kvarc által előállított sugár
nyalábot hangelnyelő anyaggal szűkítjük. Éles képet 
csak akkor kapunk, ha az L2 lencse nagy átmérőjű és 
fókusztávolságú. (Átmérő: 10—12 cm.)

Hullámhosszmérés interferométerrél
Az ultrahang hullámhossza interferométerrel igen pon
tosan meghatározható. A mérés alapelve az, hogy egy 
fémlap felületéről visszaverődő hanghullámok álló hullá
mokat hoznak létre a folyadékban. Az állóhullámok csak 
a visszaverő felület meghatározott helyzetében alakulnak 
ki. Az interferométert és az összeállítás részletét a 7. ábrán 
láthatjuk. Egy közönséges csavarmikromóter van a cél
nak megfelelően átalakítva. A mikrométer csavarjához 
egy 21 mm átmérőjű ahimínium korong van ragasztva. 
A mérőtőke és a csavar közé egy kis küvettát helyeztem 
el, melynek két oldala üveglap. Az alaplemoz egy rézzel 
bevont prespán lemez. Az egyik elektróda a rézbevonat, 
a másik egy ezüstözött rézlemez, amely a kristályt az 
alaplemezhez szorítja. Igen fontos, hogy a fémkorong 
és a rezgő kvarc egymással párhuzamosan helyezkedjenek 
el. Az interferométer által létrehozott állóhullámokat 
optikailag és elektromosan egyaránt regisztrálhatjuk. 
Az optikai hullámhosszmérésnél az interferométerben 
megjelenő állóhullámú ultrahangrácson párhuzamos fény
sugarat bocsátunk át. A visszaverő korong és a kvarc 
közötti távolságot változtatva a sötét, illetve a világos 
csíkok száma megváltozik. Ha az interferométer d elmoz-

7. ábra

dulása a csíkok számát n-nel változtatja meg, akkor 
az ultrahang hullámhossza:

összefüggéssel meghatározható.
A mérést xilolban végezve, az alábbi mérési eredmé

nyek adódtak:

d =  2,27 mm; n =  9; A =  0,567 mm.

Az álló hanghullámok kialakulását elektromos mód
szerrel is kimutathatjuk. A visszaverődő hanghullámok 
terhelőleg hatnak a rezgő kvarclemezre. A maximális 
állóhullámok kialakulása a nagyfrekvenciás rezgést elő
állító elektroncső maximális anódáram felvételét jelenti. 
Ha mérjük az elektroncső anódáramának megváltozását 
a mikrométer elmozdulásának függvényében, akkor a 
8 . ábrán látható görbét kapjuk. A függvény maximumai
nak egymástól mért távolsága éppen a hullámhossz 
fele. így A/2 =  0,278 mm-nek adódott. Méréskor a rezgés
keltő tápfeszültségét stabilizált áramforrás szolgáltatta. 
Az anódáram megváltozását kompenzációs módszerrel 
mértem. Egy 6 V-os akkumulátorból és egy 250 Q huzal- 
potencióméterből álló áramkör árama ellentétesen folyt 
az elektroncső anódáramával. így  az anódáramot mérő 
ampermérő az anódáram megváltozását méri. A mérés 
igen nagy figyelmet igényel.
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9. ábra

Az ultrahangnyomás és mérése

Az ultrahang nyomása, illetve sugárnyomása levegőben 
és folyadékban látványos kísérlettel mutatható ki. 
Az ultrahang nyomása hasonló a fény nyomásához. 
Ha az ultrahang-hullámok valamilyen akadályon hatol
nak át, akkor kinetikus energiájuk egy részét átadják 
a közegnek, vagyis energia áramlás megy végbe. A hang
hullám mindenkori határát képező hullámfrontjánál a 
közeg újabb és újabb részecskéi jönnek mozgásba.

A levegőben fellépő ultrahangnyomás a 9. ábrán lát
ható torziós ingával könnyen kimutatható. Az inga egyik 
karján egy pertinax lemez található, mellyel a rezgő 
kvarc párhuzamosan helyezkedik el. A kvarcból kiinduló 
ultrahangok nyomást gyakorolnak a lemezre és ennek 
következtében az inga kimozdul. Az elmozdulást fény
mutató jelzi. Az elfordulás szöge arányos a hangnyomás
sal. A nyomásból adódó nyomóerővel a torziós erő tart 
egyensúlyt. A torziósmérleg <p szögelfordulásához szük
séges forgatónyomaték:

M  =  —y-j- <f es M  = p A K .
A hangnyomás:

n GR1
P = 2ÄklV

képlettel meghatározható.
Itt a G =  az inga torzió modulusa, R =  a torziós szál 

sugara, A =  az inga végére helyezett lemez felülete, 
le =  az inga karja, l — a torziósszál hossza. A torziós 
mérleg adata a következő: R — 0,1 mm, A =  15 cm2, 
Z =  20 cm, k =  20 cm. Az adatok behelyettesítésével a 
hangnyomásra p =  10-6 kp/cm2 adódott.

A kristály széttörésének megakadályozása érdekében 
az anódfesziiltség 300 V-ra, a rezgéskeltő rezonancia alá 
volt hangolva. A torziós inga lengésének csillapítása 
végett az inga másik karján levő műanyaglemez vízzel 
telt üvegkádba nyúlt.

A folyadékban a nyomás jelentős nagyságot vesz fel. 
A xilolba helyezett adófej felett a folyadék mint egy 
szökőkút a magasba csökken. A folyadék szökőkút az 
ultrahang intenzitásának függvénye (10—15 cm). A szö- 
kőkút-hatás létrejöttének az a magyarázata, hogy a 
folyadék és a levegő határfelületén az ultrahang teljesen 
visszaverődik. A folyadékban a hangenergiából származó 
nyomás nagyobb mint 1 atm. és ez a nyomásérték a felü
leten eltűnik. A folyadékrészecskék alulról és oldalról 
áramlanak a szökőkút centruma felé. A folyadék szökőkút 
két egymásra rétegzett folyadékban is megjelenik. Iránya 
a folyadék hangvezetőképességétől függ.

Ultrahang fókuszálása lencsével
Ha az ultrahang két olyan közeg határfelületéhez érke
zik, amelyben a terjedési sebesség különböző, akkor 
általában a visszaverődésen kívül törés is fellép. Ez azt

jelenti, hogy a második közegbe behatoló ultrahang 
terjedési iránya megváltozik. Ez a jelenség módot ad 
arra, hogy az ultrahangot megfelelő anyagból készült 
lencsék segítségével összegyűjtsük. Mivel az ultrahang 
terjedési anyaga xilol vagy petróleum, lencsének olyan 
szilárd anyagot kell választani, melyben a terjedési 
sebesség jóval nagyobb, mint az említett folyadékokban. 
Az anyag kiválasztásánál arra is figyelmmel kell lenni, 
hogy a visszaverődésből származó energiaveszteség 
minél kisebb legyen. Ez azt jelenti, hogy a csatoló közeg 
és a lencse akusztikai keménysége (a sűrűség és s terjedési 
sebesség szorzata) közel egyenlő legyen. Ezen tényezők 
figyelembevételével a lencse anyagának alumínium és 
plexi a legmegfelelőbb.

Ha az ultrahangot össze akarjuk gyűjteni, homorú 
lencsét kell készíteni. A lencse fókusztávolsága és gör
bületi sugara közötti összefüggést az alábbi képlet fejezi 
ki:

c0 a terjedési sebesség a csatoló közegben,
C; a terjedési sebesség a lencse anyagában. 
Amennyiben sík-homorú lencsét készítünk r =  oo, 

a görbületi sugarat

összefüggés segítségével határozhatjuk meg.
Kísérletemnél felhasznált lencse anyaga alumínium, 

görbületi sugara 7 cm. A lencse hanggyűjtő hatása abban 
nyilvánul meg, hogy a fókusz pontban a hangnyomás 
megnő és a folyadék a magasba szökken (10. ábra).

10. ábra

Az ultrahang teljesítményének meghatározása 
az ultrahang hőhatása alapján

Az ultrahang-energia, mint minden más energia fajta 
elnyelődéskor hővé alakul át. Az elnyelt hangenergia, 
vagyis a keletkezett hőmennyiség egyenesen arányos 
a hangforrás mechanikai teljesítményével. A keletkezett 
hőmennyiség: Q  =  c m (r2 — t , ) .  E z a hőmennyiség az 
L =  AQ (joule) munkának felel meg. Innen az ultra
hang teljesítménye W =  AQ/t összefüggés alapján meg
határozható. A teljesítmény meghatározása t idő alatt 
fejlődött hőmennyiség meghatározását jelenti.

A mérést két módon végeztem el. A közismert kalori
metrikus eljárást alkalmaztam, mértem a kalorirr.éterben 
levő ismert tömegű folyadék (petróleum) által felvett 
hőmennyiséget. A mérés eredménye m =  0,2 kg, x =  1 C°, 
t =  5 min., W =  9,8 Watt.

A másik módszer szerint szintén kaloriméterben mér
tem a fejlődött hőmennyiséget és aztán ugyanolyan 
körülmények között egy merülőforralóval melegítettem 
fel a folyadékot. Az izzító áram teljesítménye azonos 
az ultrahang teljesítményével. Ily módon az ultrahang
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11. ábra
teljesítményére 9,88 Watt adódott. Ha a teljesítményt 
elosztjuk a kvarc felületével, megkapjuk az ultrahang 
intenzitását.

Az ultrahang képátalakító hatása

Az ultrahang kópátalakító hatása abban nyilvánul meg, 
hogy az ultrahangtérben jelentkező intenzitásváltozást, 
fénykontraszt változássá alakítja. Ezzel kapcsolatban 
az ún. Pohlman-kísérletet végeztem el. A kísérlet elve az, 
hogy a folyadékban lebegő apró alumínium lapocskákra 
a hangnyomásból származó nyomóerő forgatónyomatókot 
gyakorol, és ennek eredményeképpen egy irányban áll
nak be . A beforgó lemezkék száma a hangintenzitás 
függvénye.

A kísérlet összeállítása a következő: Egy kétrekeszű, 
felül nyitott négyzetes hasáb alakú átalakító cellát készí
tettem. (Mérete: 6,5 cm x  6,5 cm x (5 +  3) cm.) A nagyob
bik rekeszbe a csatoló folyadék, a kisebbik rekeszbe 
xilolnak alumínium porral alkotott szuszpenziója került. 
Az átalakító cella elülső részét üveglap fedi, belül fekete 
lakkal van befestve. A két rekeszt alumínium lemez 
választja el. Az alumínium részecskék besugárzás előtt 
különböző helyzetet foglalnak el és megvilágítva egységes 
világos felületet alkotnak. A részecskék elforgása a 
visszavert fény nyaláb intenzitásváltozását eredményezi. 
Ha a visszavert fénynyalábot egy gyűjtőlencse segítsé
gével egy fényellenállásra leképezzük, a kontraszt meg
változását áramerősség-változássá alakíthatjuk át. Az 
áramerősség-változást érzékeny tükrösgalvanométer mu
tatja. Mivel áramerősség-változás kimutatásáról van szó, 
a mérő műszert egy telep felhasználásával úgy kell 
beállítani, hogy besugárzás előtt a műszer nulla állásban 
legyen. Itt igen kis áramerősség-változásról van szó, 
a kísérlet nagy körültekintést kíván. A megvilágító izzó
lámpát akkumulátorról, a generátort stabilizált anód- 
pótlóról kell táplálni. A mért áramerősség-változás 
10~ 7 A nagyságrendű. A kontrasz-változás szemmel is 
jól megfigyelhető. Az összeállítást a 11. ábra mutatja.

Az ultrahang ködképző hatása
Az ultrahang nyomása akkora értéket is felvehet, hogy 
a folyadék felületén fehér köd jelenik meg (12. ábra). 
A jelenséget az ultrahang hatására a folyadékban fellépő 
kavitációval lehet magyarázni. A hangnyomás hatására 
a folyadékban buborékok keletkeznek és közben energia 
szabadul fel. A felszabadult energia a folyadékban oldott 
gázrészecskéket folyadékgömbbé zsugorítja össze és 
közben nyomás szabadul fel. A felszabadult nyomás 
köddé porlasztja a folyadékot.

Higany-víz emulzió ultrahanggal

Közismert tény, hogy a higany és a víz közönséges körül
mények között nem alkot emulziót. Ha a higanyt és 
a vizet ultrahanggal besugározzuk, higany-víz emulzió 
keletkezik. A kísérlet összeállítása a következő:

12. ábra

Egy 5 cm átmérőjű üveghenger alját 0,1 mm vastag 
alumínium fóliával leragasztottam. A higanyt és a vizet 
a hengerben egymásra rétegeztem és az ultrahang csato
lása céljából petróleumba helyeztem. A sugárzó-fej az 
üveghenger, illetve az alumínium fólia alá került. 
A sugárzó-fej bekapcsolása után a vizet mikroszkóppal 
vizsgáltam. Néhány perc múlva megjelentek a higany
részecskék a vízcseppen (13. ábra). A mikroszkóp nagyí-

13. ábra

285



tása 100-szoros. A jelenség magyarázata az, hogy az 
ultrahang hatására vízrószecskók hatolnak a higanyba. 
A behatolt vízrészeeskéket higany réteg veszi körül. 
A hangnyomás következtében ez szétpattan és a higany 
parányi részecskék formájában a vízben szétoszlik.

Az ultrahang biológiai hatása

Az ultrahang biológiai hatását szúnyogokon és akváriumi 
halakon tanulmányoztam. A szúnyogok besugárzását 
levegőben végeztem. A generátort 300 V-os feszültségre 
állítottam és a szúnyogot besugároztam. A szúnyog 
az ultrahang hatására 1 — 2 perc múlva elpusztult. Teste 
előbb megduzzadt, színe sötét-vörösre változott. Az akvá
riumi halakon az ultrahang hatása abban nyilvánult meg, 
hogy besugárzás alatt a hal oldalra dőlt, egyensúlya 
megbomlott. Kopoltyúja körül a szúnyognál tapasztalt 
színváltozás mutatkozott. Testén apró légbuborékok 
keletkeztek. A hal is 10—15 perc besugárzás után

EGYESÜL ET I  ÉLET

A TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJ ÚTJAI

Régen elmúltak már azok a romantikus idők, amikor 
egy magányos tudós csendes dolgozószobájában ülve 
egyedül gondolkozott az őt izgató problémák felett. 
A természet titkainak megismerésére irányuló harc csak 
akkor lehet eredményes, ha az a tudósok összefogásával, 
az összes modern technikai eszközök bevetésével történik. 
A katonai hadműveletek sikere például már nem a pár
harcban egymással szembenálló bajvívók testi erejétől 
függ, mert a sikert ma a tömegek kiképzése, felszerelése 
és szervezése biztosítja. Ugyanígy a tudományos hala
dást egy országban nem egyes tudósok kiemelkedő ered
ményei viszik előbbre, hanem szervezett tudományos 
közösség együttes munkája teszi ezt lehetővé. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy 100 átlagos tudós egy Kurcsa- 
tovot vagy egy Kapicát pótolni tudna.

A tudomány tudományos szervezése kormik egyik 
legbonyolultabb problémája. Repülőgépek, autók, vagy 
bármilyen más modern gépek szerkezetét a tervező 
aprólékos pontossággal számolja. Ha azonban arról van 
szó, hogy más hasonló szervezeteket kell felállítani, akkor 
nem ilyen számítások lépnek előtérbe. Továbbá a tudo
mány szükséges fejlődési ütemét csak akkor lehet bizto
sítani, ha a tudományos intézmények és minden egyes 
intézet szorosan összehangolt együttes munkája, a felada
tok felosztása, valamint a hitelek és alapok helyes meg
osztása ésszerű és gazdaságos. Máskülönben az új tech
nika tökéletes elsajátítása elhúzódik és végeredmény
képpen csökken a munka össztermelékenysége.

Az először a Szovjetunióban megvalósított tudomány
szervezés vitathatatlanul bebizonyította előnyeit. A világ 
vezető hatalmai ma azon fáradoznak, hogy a mi ered
ményes tapasztalatainkat átvegyék. Sok probléma meg
oldása — például a kozmosz feltárása, a magenergia fel- 
használása, óriási részecskegyorsítók építése — csak az 
állam közreműködésével válik lehetővé. A szükséges 
berendezések költségei a legújabb időkben olyan hatal
mas méretűvé nőttek, hogy mind gyakrabban van szük
ség több ország tudományos és gazdasági erőinek egyesí
tésére.

Eszerint korunkban az egyetlen lehetőséget az állam 
által szervezett tudományos rendszer képezi. Egy egész 
sereg probléma azonban még megoldásra vár. Ezek közül 
kívánunk néhányat ismertetni.

elpusztult. Valószínű mindkét esetben vérkeringési zava
rok, hőemelkedés okozta az állatok elpusztulását.

A felsorolt kísérletek nem merítik ki a generátorral 
elvégezhető kísérletek számát. Ezeken kívül egyéb érde
kes kísérletek bemutatását és elvégzését is lehetővé teszi.
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Állami szervezetek kiépítése nem könnyű, még nehe
zebb azonban azokat megszüntetni. Ha egy olyan kis 
tudósokból álló közösség tevékenykedik, melyet csak egy 
konkrét feladat megoldására való törekvés tart össze, 
természetesen azonnal szétesik, mihelyt a célt elérik. 
Aztán új feladatok megoldására ismét új közösségek 
alakulnak. Ha azonban egy állami intézmény dolgozik 
egy problémán, a szervezet még akkor is továbbra fenn
állhat, ha már a problémák egész sorát megoldotta. Van 
igazgatóság, könyvelés, személyzet, a béreket továbbra 
is fizetik és egyetlen dolgozónak sem érdeke, hogy az in
tézményt feloszlassák. Kutatótémákat találnak ki, 
disszertációkat védenek meg és a költségvetés nem 
csökken. Mindez pedig nem más, mint egy energikus 
pozíció védelem.

Viharos korunkban új tudományszakok keletkeznek, 
egyes régebbi ágakban a munka már kevésbé produktív, 
viszont több tudomány határterületén új csomópontok 
jönnek létre. Tudományos intézményeink átalakításában 
szükség szerint épp ilyen mozgékonynak kell lennünk. 
Mivel az elavult intézmények kezdeményezésére aligha 
lehet számítani, így tudományos intézményeink rend
szerében a „merevedés” elkerülése végett egy olyan 
speciális állami szervet kell felállítani, mely gondoskodik 
a szükséges irányításról.

A megoldatlan kérdésekhez tartozik a tudósok mun
kájának termelékenysége. Egyes esetekben a tudós mun
kájának hatásfoka nemhogy nem emelkedik, de szembe
tűnően csökken. Ennek több oka van. Idetartozik a tudo
mányos és technikai információk lavinaszerű emelkedése, 
mely egyre jobban akadályozza a szükséges adatok meg
találását. Továbbá olyan objektív kritériumok hiánya, 
melyek lehetővé tennék a tudományos munka egyértelmű 
értékelését. Itt most csak egyetlen kérdésre szeretnék 
kitérni, ez pedig a tudósok értékes munkaidejének elher
dálása. Laboránsok, gyors- és gépírónők, titkárnők meg
takarításával arra kényszerítjük a tudomány doktorait 
és kandidátusait, hogy azok munkáját maguk végezzék 
el. Rendkívül sok időt vesz igénybe a gazdasági problé
mák — például a tudományos felszerelésekkel való el
látás — rendezése.

A párt és a kormány a legnagyobb jelentőséget tulaj
donítja a tudósok munkásságának. A tudósokat a Szov
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jetunióban meglehetősen jól fizetik és ez így helyes. 
Másrészt azonban azzal is számolni kell, hogy számos 
alkotóképességgel nem rendelkező ember, ma és a jövőben 
is, tisztán önző elgondolásból arra akar törekedni, hogy 
a tudományos életben érvényesüljön.

Különösen fontos ezért a tudományos káderek kikép
zése. Az Egyesült Államok tudományos intézményei ezt 
a kérdést financiális úton oldják meg: más országokból 
magasabb kereseti lehetőségek ígérésével és más ígéretek
kel tehetséges fiatal szakembereket csábítanak oda. Ez az 
út számunkra természetesen nem követhető. Ezért kell 
az aspiránsképzés problémáját nagyon gondosan tanul
mányoznunk. Az utóbbi években a sajtóban számos 
olyan cikk jelent meg, mely feltárja az aspirantúi’ára 
vonatkozó kielégítetlen helyzetet Ó3 különféle javaslatok
kal all elő. Ideje, hogy ezen a téren valami komolyabb 
lépás történjék. Túlságosan felduzzadt már azoknak a 
száma, akik az aspiráns időt befejezik és ezzel megelég
szenek. Egy tudományos rendfokozat nem válhat élet
járadékká.

Úgy vélem, hogy eljött az ideje a tudományos címek 
és rendfokozatok revideálásának, mely az elmúlt évszázad 
óta változatlan maradt. Az a véleményem, hogy a techni
kai tudományok területén egy cím például egy új gép 
konstrukciójáért, vagy egy új technológia kifejlesztéséért 
adományozható és nem pedig egy jólhangzó disszertáció
ért. (Ez már így történik a gyakorlatban, de még nem 
elég rendszeresen.) Felsőfokú intézmények oktatóinak 
a címet a tudósok neveléséért és nem pedig valamilyen 
„értékes, tudományos” munkáért kellene megadni.

A tudomány minden területének megvannak a maga 
sajátosságai a tudományos címek és fokozatok adomá
nyozása szempontjából. Rejtélyes okokból abból indul
nak ki, hogy egy doktori disszertáció legalább 500 oldal 
legyen. Időhiány miatt senki sem tanulmányozza át 
ezeket a köteteket alaposan, s már a vastagságuk is 
tiszteletet ébreszt. Nincs kizárva, hogy Einsteinnek a 
relativitás elméletéről szóló, 1905-ben megjelent zseniális 
munkáját, mely mindössze 25 oldalnyi, a mi felső minő
sítőbizottságunk visszautasítaná azzal a kifogással, hogy

nem elég alapos és disszertáció céljára még nem elég 
érett. A széles front, melyen a tudomány ma harcol, a 
kutatóintézmények leszúaített specializálódásához veze
tett. Ennek sok esetben kényelmetlen következményei 
lettek. Először is akadnak olyan intézetek, melyek egy 
meghatározott témát saját „törvényes zsákmányuk
nak” tekintenek és nem veszik szívesen, hogy más 
intézmények is foglalkoznak ugyanezzel a kérdéssel. 
Előfordul, hogy a konkurrenst visszautasítják és gátolják, 
ami tudományos — technikai fejlődésünknek köztudo
másúlag árt. Azt az érvet is fel kellene hoznunk, hogy két 
kollektíva — a feladat megoldására irányuló — egészsé
ges versenye, a feladat gyorsabb és teljesebb megoldását 
eredményezheti. Az ötletek ilyenfajta versengését gyak
rabban és merészebben kellene alKulmazni.

Lehetséges, hogy nekünk is át kellene vennünk kül
földről egy és inas hasznos tapasztalatot. Ott a pénzt 
gyakran nem általánosságban engedélyezik egy tudomá
nyos intézmény számára, hanem egy meghatározott 
téma kidolgozására. Gyakorta előfordul, hogy egyes 
kiemelkedő tudósok — akik a kutatási hitelt rendelke
zésre bocsátók bizalmát élvezik — anyagi eszközöket 
kapnak, mellyel saját belátásuk szerint rendelkezhetnek. 
Ügy vélem, hogy egyes esetekben a kutató ilyenfajta 
anyagi függetlensége meghozza a maga gyümölcsét. A ma 
tudományának egyik sajátossága, hogy számos új tudo
mányos szakterület keletkezik. Lehetséges, hogy az élet 
folyamán a közeljövőben a legtöbb tudósnak többször 
meg kell változtatnia érdeklődési körét.

A tudományos káderek kiképzésének úgy kell történ
nie, hogy ne vegye el a drága időt számos tényanyag 
memorizálásával, mely különben is megtalálható a meg
felelő kézikönyvekben. A kiképzésnek inkább általános 
gondolatokat kell közvetítenie, melyek tág látókört biz
tosítanak a szakembereknek. Mindez nemcsak a tudomá
nyos intézmények effektivitását növeli, hanem meg
gyorsítja a tudományos ismeretek gyakorlati felhasz
nálását is.

Fordította Kunfalvi Rezső

100 ÉVES A MAGYAR METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT? Szepesiné Lőrincz Anna
OMSZ

1870. április 8-án kelt az önálló magyar meteorológiai 
inté/.et megalapítását elrendelő okirat, amelyet Eötvös 
József akkori kultuszminiszter előterjesztésére I. Ferencz 
József írt alá. Az 1870. évtől számítja a szervezett mete
orológiai szolgálat megindulását az Amerikai Egyesült 
Államok is, de jóval korábban, az 1840-es években alakult 
meg Oroszországban és Franciaországban, több európai 
államban és Angliában pedig az 1850-es években jött 
létre.

A tudományos meteorológia fejlődése a legkorábbi 
időktől mindenekelőtt a fizika és matematika eredményei
re alapult. A XVI., XVII. sz.-ban találták föl a legfonto
sabb meteorológiai műszereket; Galilei 1597-ben az első 
hőmérőt, Toricelli 1639-ben az első barométert, II . Ferdi- 
nánd 1650-ben szerkesztette meg az első kondenzációs 
higrométert. Az 1600-as évekből származnak a Boyle — 
Gay -Lussace gáztörvények. Az 1700-as években Euler 
a mozgásegyenleteket, Bernoulli (Johann) az energia
megmaradás elvét, az 1800-as években Oarnot, Clapeyron, 
Clausius a termodinamika tételeit, Helmholtz az örvényes 
áramlás elméletét dolgozta ki, stb. Az újabb és újabb 
műszerek és elméletek felfedezése vezetett oda, hogy a 
XVIII. század közepétől Európa és a világ számos helyén 
megkezdődhettek a rendszeres, műszeres meteorológiai 
megfigyelések.

Ä meteorológiai észlelések kezdete minden országban 
megelőzte a központi intézetek megalakulását. Magyar- 
országon a központi intézet alapítása előtt 90 évvel, 
1781. november elsején már rendszeres észlelések indul
tak meg a budai egyetem csillagdájában, a királyi palota

épületében. Buda abban az időben a Mannheimben 1780- 
ban alapított Societas Meteorologica Palatina, 36 állomás
ból álló európai hálózatának délkelet felé eső, legtávolabbi 
észlelő helye volt. Az észlelések naponta háromszor, 
egységes előírások szerint, azonos típusú műszerekkel 
történtek. A négy alapműszer — korabeli latin nevén — 
a barometrum, a hygrometrum, a thermometrum és az 
atmidometrum volt.

A királyi palotában 1818-ig észleltek, 1818 —1848-ig 
a Gellért-hegyen. 1848-ban a vár ostroma miatt az állo
más elpusztult, megszakadtak az észlelések, s csak 1861- 
ben indultak meg újra. 1861 -1870-ig a Magyarországon 
létesült meteorológiai állomások száma 42, ezek meg
figyelési anyagát az osztrák központi meteorológiai és 
geodinamikai intézet gyűjtötte össze és adta ki évköny
veiben.

Megalakulásakor, 1870-ben az önálló magyar meteo
rológiai intézet három fő létszámmal — mai szemmel 
nézve — igen szerény keretek között kezdte meg műkö
dését. Első igazgatója Schenzl Guido volt.

Az egykori, első szervezeti szabályzat szerint Magyar- 
ország éghajlatának és földmágneses viszonyainak kuta
tása volt az intézet fő feladata. Az 1896-os módosított 
szervezeti szabályzatban ez állt: „Az Intézet hivatásában 
a tisztán tudományos kutatás egyaránt egyesül a közér
deket szolgáló gyakorlati iránnyal.” Ettől az időtől, 
ebben a szellemben az I. világháború kitöréséig töretlenül 
ívelt fölfelé a magyar szolgálat fejlődése. 1913-ban 1426 
megfigyelő állomás működött az ország területén, év
könyvek, meteorológiai tárgyú tudományos művek jelen
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tek meg, ebben az időben indították meg az intézet tudo
mányos folyóiratát az Időjárást is, s kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatok jellemezték a szolgálat működését.

Az I. világháború idején és azt követően, majd a 30-as 
évek táján, a gazdasági válság éveiben a korábbiakhoz 
képest hanyatlás mutatkozott. E szűkös korszak tulajdon
képpen még véget sem ért, mikor már a II. világháború 
vetette előre árnyékát, amelynek befejeztekor a pusztulás 
katasztrofális méretű volt.

1945 után az állomáshálózat újra szervezése, az intézet 
újjáépítése, a megfigyelések megindítása mellett, az 
akkor nagyon sürgető — meteorológus szakember után
pótlás kérdése is megoldódott. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi karán 1950-ben 
meteorológiai tanszék létesült. 1953-tól Dr. Dési Frigyes 
mint tanszékvezető egyetemi tanár vezeti, megszervezte 
és korszerű színvonalra emelte az egyetemi meteorológiai 
oktatást, s azóta is nagy gonddal kidolgozott tanterv 
alapján képzi az 1950-től vezetése alatt álló magyar 
meteorológiai szolgálat állományába kerülő szakembe
reket.

Dési Frigyes tanári és az Országos Meteorológiai Szol
gálatban kifejtett vezetői ténykedése folytán ma a szol
gálatban több mint 120, matematikai -  fizikai alapkép
zettségű szakmeteorológus dolgozhat három intézmény: 
a Központi Meteorológiai Intézet, a Marczell György 
Aei'ológiai Főobszervatórium, az Előrejelző Központ és 
nyolc obszervatórium keretében, amelyek mind az utóbbi 
húsz évben létesültek.

A műszaki színvonal folytonos és átgondolt fejlesztése, 
az operatív és kutató gárda létszámának növelése és 
minőségi fejlesztése tette lehetővé, hogy a fizikai környe
zet egyik fontos tényezőjére, a légkörre vonatkozó 
ismeretek ma már Magyarországon is egyre hasznosabb 
gazdasági erővé válnak.

A népgazdaság és társadalom meteorológiával szem
beni növekvő igényét jellemzi az a tény is, hogy az elmúlt 
100 év folyamán, egészen a legutóbbi időkig kb. 10 éven
ként kétszereződött meg a kért és kiadott meteorológiai 
szakvélemények száma, 1967 óta viszont másfél évenként 
kétszereződik meg, s számuk jelenleg kb. évi 5000. Az 
ipar, építőipar, energiaellátás, közszolgáltatás, közleke
dés, szállítás, kereskedelem, idegenforgalom, mezőgazda
ság, vízgazdálkodás igényeinek kiszolgálására pedig speciá
lis osztályok jöttek létre a szolgálatban.

A centenárium évében valósult meg a magyar szolgálat 
történetében fordulópontot jelentő nagy műszaki fejlesz
tés; egy EMG —830-típusú elektronikus számítógép üzem
behelyezése, amellyel hihetetlen mértékben meggyorsul 
az adatfeldolgozás, lehetővé válik a számszerű előrejelzés

K Ö N Y V S Z E M L E

FIZIKA A GIMNÁZIUMOK SZAKOSÍTOTT 
TANTERVŰ III. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

Örülök, hogy ebből a könyvből taníthatok, s így meg
mutathatom tanítványaimnak a fizika érdekességeit, 
szépségeit. A mű lehetővé teszi, hogy a lelkes diákok el
mélyüljenek a tananyagban és az alapfogalmakból logi
kusan felépülve lássák az összefüggéseket, törvényeket. 

A könyv a következő részekre tagolódik:

1. Tömegpont és merev test mechanikája
2. A deformálható testek mechanikája
3. Hőtan
4. Rezgőmozgás és hullámmozgás
5. Fénytan
6 . Általános tömegvonzás.

Az 1., 2., 4., 6 . fejezet Párkányi László, a 3. és 5. 
fejezet Soós Károly munkája.

és a különböző — munkaigényessége miatt eddig meg
oldhatatlan — kutatási programok végrehajtása.

Napjainkban válnak tehát megvalósíthatóvá a meteo
rológiai előrejelzések — elvi alapjaiban már régen 
kidolgozott — nagy célkitűzései, így az időjárás ki
számíthatósága (elektronikus számítógépek) s a meg
figyelések kiterjesztése nagy magasságokba, valamint 
óceánok, lakatlan területek fölé (rakéták, radarok, mete
orológiai műholdak). Ezáltal olyan fizikai folyamatok 
tanulmányozhatók és légköri modellek szerkeszthetők, 
melyekre eddig az észlelések hiányossága és a feldolgozá
sok nagy volumene miatt nem volt mód.

A magyar szolgálatban az utóbbi húsz évben — bölcs 
előrelátással tett — nagyarányú személyi és műszaki 
fejlesztés mellett eredményként könyvelhetjük el a szol
gálat nemzetközi kapcsolatainak eddig nem ismert mérvű 
kiszélesítését és elmélyülését is. Már a legkorábbi időkben 
felismerték, hogy a meteorológiai tevékenység alapvetően 
nemzetközi jellegű. így  az 1853-as tengerészeti meteoro
lógiai konferencián Brüsszelben leszögezték, hogy a 
nemzetek közötti együttműködés az alapja az egyes 
országokra készíthető, megbízható prognózisoknak.
A nemzetközi meteorológiai szervezet IMO (International 
Meteorological Organization) 1873-ban alakult meg. 
1947 óta WMO (World Meteorological Organization) 
néven, az ENSZ speciális intézményeként működik, 
koordinálja a nemzeti meteorológiai szolgálatok operatív, 
s újabban tudományos tevékenységét is. A magyar 
szolgálat a WMO-nak megalakulása óta tagja, erőihez 
mérten részt vesz a világszervezet által javasolt kutatási 
programokban, világkongresszusokon, konferenciákon 
képviselteti magát. A WMO viszont ösztöndíjakkal segíti 
a magyar szakember továbbképzést. Az 1961-től eltelt 
nem egészen tíz óv alatt a szolgálat 18 fiatal munkatársa 
kapott egy évi időtartamra szóló WMO—ENSZ ösztön
díjat, amelynek keretében szinoptikát, repülésmeteoroló
giát, műszertechnikát, agrometeorológiát, légszennyező
dés-meteorológiát, kozmikus meteorológiát, számszerű 
előrejelzést, radarmeteorológiát, gépi adatfeldolgozást 
tanulmányoztak a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült 
Államok, Anglia, Svédország, Japán, Kanada, Norvégia, 
Hollandia és a Német Szövetségi Köztársaság meteoroló
giai szolgálatánál. E tanulmányutak eredményeképpen 
ma a magyar szolgálat szinte minden területén vannak a 
nemzetközi színvonalat jól ismerő munkatársak.

A most induló második évszázad az űrkutatás, a kiber
netika, a műholdak és az elektronikus számítógépek 
korszaka lesz a meteorológiában. A magyar szolgálatban 
— úgy véljük — megvannak a fő feltételek ahhoz, 
hogy e korszakban is sikeresen működjék mind hazai, 
mind nemzetközi vonatkozásban.

Kiemelek néhány megoldást, amelyet különösen jónak 
tartok és valóban többet ad a nem szakosított tantervű 
könyvnél.

Intenzíven segíti elő a tanulók dialektikus szemléleté
nek kialakítását a hatás-ellenhatás érvényesülésének 
leírása az egyenletes körmozgásnál; a forgásmennyiség 
fogalmának bevezetése és megmaradása, mely egyben a 
növendékek helyes világnézetének természettudományos 
alapot biztosít; az örökmozgók tárgyalása, ahol a tanulók 
szinte játókszerűen keresik a hibát, miközben tudatosul 
bennük, hogy hibának miért kell feltétlenül lennie. Pél
dául 158. old. 4., 160. old. 9., 184. oldal 3., 4. I. kötetben.

A fizikai ismeretszerzésnek, kutatásnak egyik leg
általánosabb módszere a modell-alkotás. Előnyös, ha 
tanítványaink már középiskolás korukban megszokják 
ezt a gondolatot. A matematikában, fizikában világosan 
megláttatható utat más tudományokban is képesek 
lesznek alkalmazni. E munka néhány fejezete már így 
tárgyal:
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A folyadék tulajdonságai (142. old. I. kötet); az érde
kesen megírt közegellenállás feldolgozásában az örvények 
kialakulását már ismert mechanikai modellel teszi szem
léletessé (gödör +  golyó; 226. old. I. kötet); a kinetikai 
gázmodell már nélkülözhetetlen a gáz nyomásának és 
hőmérsékletének molekuláris értelmezésekor, a kinetikai 
gázelmélet alapegyenletének tárgyalásakor. Az említett 
részek a tankönyv legjobban sikerült fejezetei közé 
tartoznak.

Ügyes megoldás a húzás-nyomás közben fellépő nyíró
feszültség magyarázata és egyszerű kísérlettel való meg
világítása.

A felületi energia és a görbületi nyomás meghatározása 
szélesíti, pontosabbá teszi az érdeklődők fizikai ismereteit.

A tanulók számára különösen meggyőző, hogy Bernoul
li törvényének két fajta igazolása is szerepel, és a szerző 
kitér a nem vízszintes irányi] áramlásra is, majd ötletesen 
választott példákkal, feladatokkal mélyíti el a tudást.

A Magnus-hatás egyszerű kísérlettel demonstrálható, 
így a növendékek valóban megértik az aerodinamikai 
emelőerő létrejöttét, nemcsak passzívan elfogadják, hogy 
a szárnyprofil felett sűrűsödnek az áramlási vonalak, 
alatta ritkulnak. A nem szakosított fizika könyvvel 
szemben ez komoly előnyt jelent.

A belső energia, tágulási munka magyarázata a kineti
kai gázmodellből kapott összefüggések alapján szintén 
emeli a tankönyv értékét.

Lényeges pozitívum, hogy a gázoknál nemcsak ismer
teti a kétféle fajhőt, hanem a közöttül levő kapcsolatot is 
bizonyítja. (35. old. II. kötet.)

A hőmennyiség tárgyalása mintaszerű. Közel állandó 
térfogaton történik a fogalom bevezetése, ezután fokoza
tosan terjeszti ki a különböző esetekre, gázoknál állandó 
nyomáson, állandó térfogaton, majd az izotermikus álla
potváltozásra és végül a halmazállapotváltozásokra. 
A fogalomalkotás ezen módja lehetőséget nyújt a tan
tárgyi koncentrációra is, hiszen hasonló probléma a 
matematikában szintén előfordul, például a szögfüggvé
nyek értelmezésének kiterjesztése hegyesszögeknél na
gyobb szögekre.

Szemléletes és könnyen érthető a hőerőgépek és hűtő
gépek bemutatása.

Jelentősen segítette elő tanítványaim logikus gondol
kodását, hogy a műszaki életben olyan nagy mértékben 
használt grafikonokkal való ismeretközlés a hőtan fel
dolgozásában alapvető szerepet játszik.

A hullámhossz több fajta megfogalmazása és ezek 
egyenértékűségének igazolása (152. old. II. kötet) szélesíti 
az elmélyedők látókörét, a hullám matematikai leírás 
pontosabbá teszi tudásukat. Az eddigi középiskolai okta
tásban szokásos kitéréshullám mellett a szerző a feszültség
hullám fogalmát is bevezeti, elkerülve, hogy a tanulók 
a jelenséget a talán legszembetűnőbb kitéréshullámra 
szűkítsék le.

Az interferencia című rósz sikerét az ügyes kísérletek is 
növelik. Gyakran okoz nehézséget a koherens hullámok 
fogalma. Nem értik mit jelent, mi köze az interferenciá
hoz. A könyv a koherencia feltételét matematikailag is 
demonstrálja, sőt később visszatér szükségességének 
magyarázatára is.

A hangtan című fejezet különösen érdekelte tanítvá
nyaimat, melyhez a beat zene népszerűsége, a gitározás is 
hozzájárult. Ezen belül is ötletes az interferencia forgó
hangvillával való bemutatása.

A fényelhajlás résen és rácson részletes magyarázata 
helyesen világítja meg a maximum és minimum helyek 
létrejöttét és ezáltal utal a rés és rácsszínkép közti 
különbségre is.

A virtuális tárgy fogalmát először kétkedve fogadták 
az érdeklődők, de a könyvben szereplő példák alapján 
hamarosan megértették és a távcsőnél könnyedén alkal
mazták. Helyes, hogy az eddigi középiskolai fizika tan
könyvektől eltérően, ahol csak a végeredményt közölték, 
szerepel az egyszerű nagyító, mikroszkóp, távcső szög
nagyításának kiszámítása is. Jó, hogy a szerző arra az 
esetre is kitért, amikor a tárgy az egyszerű nagyító fókusz
pontjában van. A feloldási határ megemlítése teljessé 
teszi az optikai eszközök szemléltetését.

Közkedvelt volt az osztályban az általános tömeg
vonzás című rósz is. Az űrkutatás a tanulók zömét érdekli, 
s ez fokozta szorgalmukat. Különösen lényegesnek tartom
az I'jrrav. vonzó “  üieh. i üentripet. összefüggés részletes 
magyarázatát.

Az egyes részek után található összefoglalás jól emeli 
ki a lényeget, az elmélyedők ennek alapján rendszerezni 
tudják ismereteiket és a fontos fogalmakat, törvényeket 
még jobban rögzítik.

A kitűzött tanulói gyakorlatok szorosan az elméleti 
anyaghoz kapcsolódnak és a legtöbb esetben megvalósít
hatók. E gyakorlatok elősegítik a tananyag megértését, 
ugyanakkor a diákok bizonyos fokú jártasságot szereznek 
a fizikai eszközökkel való munkában.

A közölt példák és feladatok komoly tudást igényelnek, 
nehézségi fokukat illetően sokszor önálló, új anyag
résznek is tekinthetők. Ezen feladatok mellett a meg
értéshez és gyakorláshoz több egyszerűre is szükség volna.

Sajnos az első próbálkozásom alkalmával ismétlésre 
alig maradt időm.

A tanulók túlterhelésének csökkentése, az ismétlésre 
szánt idő növelésének érdekében elhagyhatónak gondo
lom a következőket: körmozgásnál a tangenciális gyor
sulást; a rugalmasságtanban a sok képletet. A hőtan 
bevezetése, hőjelenségek, hőérzet, hőmérők tárgyalása 
kissé hosszúra sikerült; a hőközlés módjainál a hővezetés 
rövidebb leírása is elegendő lenne; hasonló eset fordul elő 
a fonálingánál; a deformációs állapot kialakulása szintén 
kissé hosszú; a hullám minden irányú akadálytalan ter
jedése rövidebb lehetne; hasonló probléma adódik a fény
nyaláb, fénysugár, árnyókjelenség, fénytörés feldolgozá

sakor; az y  = (n — 1) -j- — j bizonyítása teljesen el

maradhatott volna, valamint a fény terjedésének leű'ása 
az energia fogalmával című fejezet; a fényinterferencia 
létrehozása kettős tükörrel megemlítése indokolt, de 
adott pontban az útkiilönbség kiszámítása nem feltétlenül 
szükséges; az optikai leképezés tulajdonságainak ismer
tetése rövidülhetne; az optikai készülékeknél a kép meg
világítás erősségének tárgyalása túl részletes.

Az olvasásra, nem megtanulásra szánt apróbetős 
részek és nagy betűk gyakori változása nehezíti a tanár 
munkáját. Nem csökkenti a kötelező tananyagot, mert 
sokszor az apró betűben tárgyaltak alapján von le lénye
ges következtetéseket. Talán jobb volna, ha a fontos 
összefüggések, kísérletek magyarázatok folyamatosan 
szerepelnének és a nem feltétlenül szükséges kiegészítések 
a fejezetek végén olvasmányként fordulnának elő. így  a 
tanárnak lehetősége lenne arra, hogy az osztály össze
tételének és a rendelkezéséreállóidőnek megfelelően foglal
kozzék az olvasmányokkal.

Példák arra az esetre, amikor a lényeg megértéséhez 
szükségesek az apróbetűs részek, a konklúzió belőlük 
következik: a könyv Pascal törvényének nagyon szép 
igazolását közli apró betűvel, melyet a törvény követ 
(145. old. I. kötet); a folyadékok súrlódásos áramlásánál 
és a belső súrlódásnál a leírt kísérletek apróbetűsek, 
pedig ezek adják a tapasztalat lényegét (220 . old., 222 . 
old. I. kötet); a már említett Magnus-hatás magyarázata 
sajnos szintén kisbetűs; a vonalas hőtágulás után az 
üregek tágulására, illetve a vonalas hőtágulási együtt
hatóra vonatkozó megjegyzések, melyek fontosak, szintén 
apróbetűsek (254. old. I. kötet); a termodinamika I. fő
tétele után a hőközlés mértékének és a munkának az elő
jelét apró betűben értelmezi, pedig lényeges és később 
gyakran szükséges a nyílt és körfolyamatok, a hőerő és 
hűtőgépek megvilágításához (26. old. II. kötet); fontos 
része az anyagnak a rezgőmozgás energetikai vizsgálata, 
a szép grafikus szemléltetés apróbetűs; a rezgések össze
tételénél az eredő meghatározása számítással teljes mér
tékben apróbetű, csak a közvetlenül utána levő, csakis 
belőle levonható konklúzió vastag és dőlt betű (130. old. 
II. kötet); a körhullámok interferenciájánál a maximum 
és minimum helyek hiperbolák tételnek szép igazolását 
láthatjuk, mely a matematikának fizikai alkalmazására 
is jó példa, szintén apróbetű, csak az utána levő követ
keztetés dőlt betű.



A fizika tanításában általános probléma, i ne Ivet 
sajnos ez a könyv sem oldott meg, hogy olyan matemati
kai összefüggéseket használ, amelyet a tanulók egyáltalán 
nem ismernek: a hidrosztatikai példáknál határátmenettel 
való összegezés szerepel (a tanulók még a sorozatok, 
differenciálás fogalmától is messze vannak; 151. old. 1., 
2 . példa I. kötet).

Arkhimédész törvényénél ki lehetne térni a hatás
ellenhatás érvényesülésére, mely kísérlettel is könnyen 
demonstrálható.

A tükrök és lencsék nevezetes sugármenetei, képalko
tásuk, leképezési törvényük szorosan összefügg, egymás
ból következik, szétválasztásukat nem érzem indo
koltnak.

A gömbtükrök és vékony lencsék képalkotásának 
rajzai nem elég szemléletesek.

A könyvben sok sajtóhiba található, még a címlapon is 
akad. Felsorolnék párat:

I. kötetben: 42. old. Mj =  — r ,; tgß =  — tgß
. y 2 71J. kötetben: 50. old. kerületi sebességei =  ^

80. old. középen M  =  ml l\

87. old. b)-t e  = = m-'- -

145. old. pb = g ,

ni h'-

TI. kötetben: 98. old. alsó grafikon, felső képlet
a, = — Aco-yr

102. old. T = 2n " D

II. k ö te tb en : 152. old. y(xl ,t) = A sin to | í  - --! J

y(x.i, t) =  A sin  to í í ~  J

177. old. 3. példában n* =  [' —C *e-/. c — vf
328. old. F = —y ' 1' - 2

Jánosi Ilona
Kaffka. Margit Gimnázium 
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ÚJ E R E D M É N Y E K

Új eredm ények  a  szupravezető  an y agok  te ré n . Az idén 
márciusban, Dallasban tartott konferencián két érdekes 
bejelentés hangzott el szupravezető anyagokkal kapcso
latban .

Az egyik szóbanforgó anyag egy Nb —Al —Ge ötvözet, 
amelynek összetételi aránya: Nb0 79(A10 73Ge0 27)„ 21. Erről 
az ötvözetről már 1968 végén ismeretessé vált, hogy 
T. =  20,78 K° átmeneti hőmérsékleten szupravezetővé 
lesz, tehát ez az első olyan anyag, amelyik a folyékony 
hidrogén 20,38 K°-os forráspontja fölött veszti el ellen
állását, majdnem 3 K°-kal magasabban, mint az addigi 
rekorder Nb3Sn ötvözet (Tc =  18.1 K°). Az ötvözet fel
fedezőjének, B. Matthiasnak (Californiai Egyetem és 
Bell Laboratórium) első mérései szerint a Nb —Al —Ge 
kritikus mágneses tere (tehát az a térerősség, amelyik 
a szupravezető állapotot megszünteti) 14 K°-on 220 
kgaussnak adódott. Ismeretes, hogy szupravezetők kri
tikus tere a hőmérséklet csökkenésével emelkedik. 
Matthias és csoportja eleinte nem tudta kimérni a görbe 
14 °K alatti szakaszát, mert megfelelően erős mágneses 
tér nem állott rendelkezésükre. Időközben az MIT 
Francis Bitter Mágneses Laboratóriumában felépült egy 
450 kgauss térerejű, impulzusüzemű mágnes és az ennek 
segítségével végzett mérésekről hangzott el beszámoló 
a dallasi konferencián. 4,2 K°-on 410 kgauss ki'itikus 
mágneses teret mértek a Nb —Al —Ge ötvözetnél. Ugyan
csak megvizsgálták a Nb3Al ötvözet kritikus térerősségét 
és az 4,2 K°-on 380 kgaussnak bizonyult (Tc =  18,7 K°).

Mint ismeretes, az utóbbi években nagy az érdeklődés 
a szupravezetők lehetséges gyakorlati alkalmazásai iránt.

A felhasználás jelenleg jórészt a Xb3Sn ötvözeten alapul 
melyet szintén B. Matthias fedezett fel 1954-ben. Az ú 
Nb — Al —Ge ötvözet hallatlanul magas értéke a
későbbiekben igen nagy gyakorlati jelentőségűnek bizo
nyulhat, hiszen a mágnesekként való felhasználásnál a 
legfontosabb szempont, hogy maga a mágnestekercs 
anyaga minél erősebb teret tudjon elviselni.

Addig azonban meg kell még oldani huzal alakjában 
való előállításának nehéz problémáját (ami pl. az Nb3Sn 
esetében 7 évet vett igénybe) és a huzalnak, valamint 
a belőle készült tekercsnek olyan szilárdságot kell adni, 
hogy elviselje az erős mágneses térnek az áramtól átfolyt 
vezetőre gyakorolt óriási erőhatásait.

A második érdekes fejlemény inkább elvi jelentőségű. 
Az előző kísérletben is szereplő Geballe és munkatársai 
szupravezető Nb2Sn és TaS3 ötvözetekbe különféle (pl. 
anilin és pyridin) szerves molekula rétegeket tudtak 
szendvicsszerűen beleágyazni. A szerves komponens 
hozzáadásával egyes minták átmeneti hőmérséklete 
magasabbá vált. Geballe szerint a szupravezető anyagok
nak ez az új csoportja jó lehetőséget biztosít majd a 
szupravezetésnek kétdimenziós rendszer ben való tanulmá
nyozására (a szupravezetésért felelős elektronok a szend
vicsen belül csak a fémrétegben mozoghatnak), valamint 
a szupi’avezetés és a szerves anyagok közötti kapcsolat 
régen vitatott kérdésének vizsgálatára is.
Phys. Lett., 31 A, 349 (1970).
Phys. Today, 23, 55 (1970).
Science, 168, 103 (1960).

X . D.
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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 X .  évfolyam 10. szám 1970. október

A FIZIKAI ISMERETEK ELMÉLYÜLÉSE Szalay Sándor
AZ ATOMHÉJ ÉS MAG MEGISMERÉSÉIG ATOMKI, Debrecen

A tudománynak azt a fejlődési folyamatát szeret
ném ismertetni, amelynek során a fizika különböző 
fejezeteiben a kísérleti megfigyelési és mérési mód
szerek kifinomodásával és az ismeretek elmélyülé
sével a tudomány eljutott az atom létének felis
meréséhez és az anyag belső szerkezetének ponto
sabb megismeréséhez. Ez a megismerés sokkal 
mélyebb és exaktabb, mint az ismeretszerzés e m 
p i r i k u s ,  f e n o m e n o l ó g i a i  színvonala.

A fizikai megismerés fokozatos elmélyülése
Jól tudjuk, hogy kezdeti fokon a jelenségek em

pirikus, fenomenológiai leírását is a természet 
megismerésének lehet tekinteni. A tudomány fej
lődésének átmeneti szakaszában megelégedtünk 
fizikai fogalomalkotással, mennyiségek és egységeik 
definiálásával, és e mennyiségek közötti számszerű 
összefüggések fizikai törvényekkel és matematikai 
formulákkal való leírásával.

Válasszunk egy illusztratív példát: Ismertnek 
tekinthetjük a gázok fizikai viselkedését, ha defi
niáltuk a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet fo
galmát, megállapítottuk a közöttük fennálló tör
vényszerűségeket és azokat matematikai formába 
öntve, eljutottunk az összes ún. i d e á l i s  g á 
z o k r a  érvényes általános gáztörvényhez:
p.  V = R T  (Boyle, Gay-Lussac, Clapeyron,

XIX. sz. eleje)
Ez a megismerési fok eleinte elegendő volt a 
mindennapi élet gyakorlata, a technika, az ipar 
számára, de távolról sem volt a végső foka a 
megismerésnek. H. V. Regnault, a Sévres-i por- 
cehángyár igazgatója 1847—62. között nagy kor
mánytámogatással nagyarányú kísérleteket vég
zett a gázok eltérő viselkedésére vonatkozólag, 
nagy nyomáson. Azt találta, hogy 100 Atm felett 
az ideálisnak tartott gázok is eltérnek az általános 
gáztörvénytől. Ha a gázt igyekszünk nagyon kis

Előadás a középiskolai Fizikatanárok XIII. Országos 
Ankótján Debrecenben, 1970. április 9-én.

térfogatra összenyomni, akkor végül is egy bizo
nyos fokon túl már nem nyomható össze és szub- 
kritikus és szuperkritikus állapotban egyaránt tel
jesen betölti a rendelkezésre álló teret. Egy új, 
javított gáztörvény felállítása van de Waals-nak 
sikerült 1873-ban, de ehhez már elméleti megfon
tolásokra volt szüksége. Fel kellett tennie, hasz
nálnia a kémia század eleji eredményeit, hogy a 
gázok üres térben repülő véges, de nagyszámú 
molekulából állanak. A molekulák véges térfoga
tot foglalnak el és összenyomhatatlanok. A tapasz
talat azt mutatja, hogy a gázmolekulák a normál 
térfogatnak cca 1,7 — 2°l00-ét foglalják el.

V +  — v-
( F — 6 ) =  R T  (Van der Waals, 1873)

Ez a javított gáztörvény már minden gázra, széles 
hőmérsékleti és térfogati intervallumban érvényes. 
Számot ad a molekulák által elfoglalt térfogatról 
(6 ), amit levonással korrekcióba vesz az összes tér
fogatból. Feltételezi továbbá a nagymértékben 
sűrített gázban egymást megközelítő molekulák 
közötti vonzóerőt (kohézió), amit az empirikus 
észleléshez jól alkalmazkodó taggal fejez ki és a 
tagot a nyomáshoz adja. Az empirikusan szerzett 
ismeretek elmélyítéséhez elméleti megfontolásokra 
is szükség volt, az ismereteknek ebben a fejlettebb 
stádiumában. A javított gáztörvény nagy jelentő
ségre te tt szert nemcsak a tudományban, hanem a 
gázcseppfolyósító iparban, és hűtőiparban, ame
lyek e tudományos ismeretek hatására nagymérték
ben kifejlődtek.

Az elmélet jelentősége a tudományos megisme
résben nagyon nagy. Segítségével összekötjük 
induktív logikával a kutatás különböző területein 
először egymástól függetlenül felmerülő empirikus 
észleléseket, (pl. itt a gázmolekulák létére utaló 
észleléseket a gázok kémiájából) és értelmezzük 
azokat, ezután deduktív logikával előre megjósol
hatunk észlelhető újabb jelenségeket.

Bármilyen használható volt a van der Waals 
javított gáztörvény, nem tudott számot adni bi
zonyos finomabb jelenségekről, pl. a gáznyomás

1 2 8 9



és sűrűség apró állandó ingadozásairól, a gázban 
lebegő füst vagy por részecskék Brown-mozgásá- 
ról, és így tovább. Nem adott közvetlen magyará
zatot a gázok nyomásának okáról sem. Bár bizo
nyos atomisztikus elméleti elemeket tartalmazott, 
mégis lényegében még mindig fenomenologikus 
vagy félempirikus volt, tehát az addig ismert 
fontosabb jelenségek hű leírására szorítkozott.

Az atomisztikus megismerés mélyebb szintjéhez 
a k i n e t i k a i  g á z e l m é l e t t e l  jutott el a 
gázok fizikája.

A kinetikai gázelméletben a légüres térben mozgó 
gáz molekuláknak az edény falába ütközése és 
onnan rugalmas visszapattanása szolgáltatja a gáz 
nyomását. Egy molekula átlagos kinetikai energiá
ja adott hőmérsékleten bármilyen tömegű mole
kulára ugyanaz:

1 2 3  , ,  v, 1 Z. R— mv1 =  — kt ahol k =  —
2  2  N

A másodpercenként falba ütköző és visszapattanó 
nagyszámú molekula impulzus változása Newton 
axiómái értelmében egy állandó erőhatást okoz, 
amelynek középértéke adja a gáz nyomását, de 
ezen középérték körül a nyomás apró, de törvény- 
szerű f l u k t u á c i ó k a t , i n g a d o z á s o k a t  
mutat. Az elmélet elvezet bennünket a fenomeno
lógiai leíráson túl a mélyebb megértéshez. Az ere
detileg fenomenologikusan leírt jelenségeken kívül 
újabb jelenségeket is meg lehetett magyarázni: 
pl. ingadozási jelenségek; Brown-mozgás; a gázok 
hővezetőképességének és belső súrlódásának ano
mális viselkedése; ki tudták számítani a kísérlettel 
jól egyezően a gázok fajhőjét is.

Bármennyire értékes és szükséges az elmélet a 
kísérletileg szerzett empirikus ismeretek logikus, 
egységes szellemi építménnyé való összekapcso
lásához és újabb észlelhető jelenségek előre meg
jóslásához, mégis mindig tartalmaz bizonytalan 
elemeket. Míg a pontos méréssel szerzett empirikus 
adatok és azok fenomenológiai törvénybe kapcso
lása az észlelési körülmények határain belül mindig 
igaz marad, addig az elmélet nagy nehézség elé 
kerül, ha akár csak egyetlen olyan kísérleti jelenség 
merül fel, amelyik az elmélettel nem egyeztethető 
össze. Ilyenkor az elméletet vagy finomítani, 
módosítani kell, vagy teljesen el kell ejteni és új 
elméletet kell keresni, amellyel az összes jelensé
gek megmagyarázhatók. A kinetikai gázelmélet 
egyben a hőtan jelenségeinek is magyarázatát adta. 
Kiépítése a statisztikus mechanikához és azon át 
az entrópia termodinamikai fogalmának mecha
nikai értelmezéséhez is elvezetett. A hőtant vissza
vezette a mechanikára. Ez a nagy siker a tudóso
kat hajlamossá tette arra, hogy bármilyen fizikai 
jelenséget akkor tekintsenek megmagyarázottnak, ha 
valami mechanikai modellszerű magyarázatát tudják 
adni.

A fenti illusztratív példával, azzal, hogy hogyan 
jutott el a gázok fizikája és a hőtan az atomi meg
ismerés szintjéig, szerettem volna illusztrálni egy
ben a fizikai megismerés módszereinek logikus 
kapcsolatát.

Az atom- és magfizika történeti kifejlődése

Nem szeretnék a középkori történetírók hibá
jába esni, akik kódexeiket a világ teremtésénél 
kezdték. Én csak az ókori görög tudománnyal 
kezdem.

Az ókori göi’ög filozófusok (tulajdonképpen ter
mészettudósok) nem jutottak el a matematikában 
a végtelen fogalmához. Idegen volt számukra a 
végtelen sok, végtelen nagy, végtelen hosszú, vagy 
végtelen kicsi fogalma és geometriájukban (pl. 
Euklides i. e. IV. sz.) is csak véges egyenes dara
bokkal foglalkoztak. A mi számunkra, akik már 
az iskolában magunkba szívjuk a végtelen mate
matikai fogalmát, egy kicsit különös véges világ
kép volt az, amiben ők éltek. A Földet eleinte egy 
véges átmérőjű korongnak, később gömbnek kép
zelték, amelyet véges átmérőjű koncentrikus át
tetsző kristálygömbök vettek körül. A belsőkön 
a Hold, a Nap, a bolygók és a legkülsőn az álló
csillagok foglaltak helyet. Hogy a legkülsőn kívül 
is volna valami és volna egyáltalán végtelen tér, 
annak az ő gondolatvilágukban nem volt helye, 
értelme. Ugyanígy nem volt értelme a végtelen 
sok fogalmának sem. Az ógörög nyelvben tízezer 
volt a legnagyobb szám. Archimedes időszámítá
sunk előtt közel három évszázaddal egy értekezés
ben foglalkozott azzal, hogy meg lehet-e számolni 
a homokszemeket az összes tengerek partjain? 
Bebizonyította, hogy ez is egy véges számú, meg
számolható sokaság. Képzeletben tízezer homok
szemet belerakott egy kis skatulyába (osztályba), 
majd tízezer ilyen skatulyát beletett egy nagyobb 
skatulyába. Ha most tovább folytatjuk a skatu
lyázást, akkor ezzel a logikai gondolatmenettel 
akármilyen nagy számhoz is eljutunk. Akármilyen 
nagyhoz, de mégis konkréthoz, és nem a végtelen
hez ! A végtelen fogalmát elkerülték, vagy talán 
nem tartották észszerűnek a bevezetését.

Ebbe a véges számú dolgokból álló világképbe 
nagyon jól beleillett az atomok létezésének fel- 
tételezése. Ha akármilyen, egyébként kontinuus- 
nak látszó anyagból (pl. vízből) elkezdünk egy 
véges kis mennyiséget egyre apróbb részekre osz
tani, ezt csak akkor folytathatjuk képzeletben 
akár meddig, ha elfogadjuk azt, hogy valamiből 
végtelen sok is lehet. Már az i. e. hatodik század
ban a Phytagoras-i iskola is fejtegette ezt a prob
lémát. A végességre és megszámlálhatóságra ala
pozott gondolatvilágba jól beillett az, hogy elju
tunk olyan kis részecskékig, amelyek tovább nem 
oszthatók, oszthatatlanok. Demokritos az i. e. ötö
dik században ezeket „atomos”-nak nevezte. 
(Tomos =  oszthatók, atomos =  oszthatatlanok). 
Az atomok létének feltételezése a görög tudomá
nyos világban még teljesen spekulatív volt, nem 
volt olyan kifinomodott kísérleti módszerük, meg
figyelésük, amelyekből az atomok léte közvetlenül 
igazolva lett volna.

Ma egy hipotézist nem tekintünk tudományosan 
megalapozottnak, elfogadhatónak, ha kísérleti bi
zonyítékokkal nincs igazolva.

Most mintegy 2000 évet kell ugranunk, ami alatt
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nagyon kevés fejlődés volt a tudományban. Az 
ókori civilizáció összeomlott, részben belső okok, 
részben a népvándorlás csapásai alatt, majd Euró
pára a Középkor és a Közel-Keletre és Észak - 
Afrikára az Iszlám nehezedett rá. A tudomány 
ezalatt a hosszú időszak alatt alig fejlődött itt-ott 
valamit, részben az arab civilizáción belül (pl. 
geometriai optika, algebra), részben Európában.

Álljunk meg egy pillanatra ennek a stagnálás
nak a megdöbbentő tényénél, annál is inkább, 
mert példátlan dinamikával fejlődő századunkban 
ismeretanyagunk 1 — 2  évtizedenként megduplá
zódik. Mik voltak azok az okok, amelyek a tudo
mány fejlődését kétezer évre szinte megállították?

Nyugodtan lehet azt mondani, hogy a Középkor 
szemlélete elsősorban a túlvilágra irányult. A szel
lemi tevékenység középpontjában a hit, a skolasz
tikusán kinyilvánított hittételek kritika nélküli 
elfogadása és nem a természet kutatása állott. Ez 
tükröződik vissza ennek az időszaknak egyébként 
gazdag vallási tárgyú művészeti anyagában is. Az 
embereknek sok-sok évszázadon át nem volt ta 
nácsos szabadon, önállóan gondolkozni és lassan 
egészen leszoktak róla, egyes kivételes elméktől 
eltekintve.

Az egyház egy kiépített és egyre inkább meg
csontosodott dogmatikus tan rendszerrel bástyázta 
körül magát. Ezt a merev várat támadni eretnek
ség vádjával járhatott. A hatalom részesei úgy 
gondolták, hogy dogmatikus rendszerük megtá
madása egyben a politikai hatalmuk aláásását is 
jelenti. Voltak természetesen magas kulturális 
szintű tudomány és művészet pártolók, magas egy
házi és világi méltóságok, akik nagyon sokat te t
tek az Ókor kulturális kincseinek átmentéséért és 
eltekintve a dogmatikus megkötöttségektől, a tu 
domány fejlesztéséért is. Aki Kedves Hallgatóim 
közül eljut Rómába, okvetlenül nézze meg a Va
tikáni Múzeumnak a világon egyedülálló, páratlan 
értékű, gyönyörű gyűjteményét az Ókor és későbbi 
korok művészetéről.

Ha azonban a tudomány fejlődésének emlékeit 
szeretné látni, akkor azt máshol kell keresnie. 
Firenzében, a renaissance egyik szülővárosában 
van egy kis múzeum, a tudomány történetének a 
múzeuma. I t t  vagy eredetiben, vagy hű kópiában 
láthatjuk azokat a tudományos műszereket, ame
lyeket a renaissance után Itáliában működő nagy 
tudósok készítettek. (Galilei lejtője, az első táv
csövek, az első ingák, órák, és így tovább.) Fizikus
nak nem szabad elmulasztania e múzeum meg
tekintését.

A Középkor tudományos szempontból stagnáló, 
dogmatikusan megmerevedett, skolasztikus szel 
lemi életébe a r e n a i s s a n c e  betörése egy 
nagy, új, forradalmi fellendülést, friss vérkeringést 
hozott. Újból felfedezték az Ókor rendkívül fejlett 
művészeti és szellemi értékeit, újból megbecsülték 
az egyén és a gondolkozás, a kritika szabadságát és 
ennek folyamán rohamos szellemi fejlődés indult 
meg, amelyik a tudományban is egyre inkább 
előre tört. A világnézetben teret hódított a mate
rializmus. Az első merész tudósok, akik a renais

sance felvilágosító hatása nyomán természettudo
mányi kérdésekben nyíltan felemelték szavukat 
(pl. Galilei a XVII. században), még üldözést 
szenvedtek. A forradalmi folyamatot azonban 
többé nem lehetett megállítani. A városiasodé 
polgárság, fejlődő ipar, kereskedelem és hajózás 
igényelte a tudományt. A tudomány igazolta a 
várakozást. így pl. a földrajz az Újvilág felfede
zésével, a földgömb tényleges földrajzi megismeré
sével megrázta az emberiséget. A könyvnyomtatás 
feltalálása a tudományt és kultúrát nagyszámú 
ember számára tette hozzáférhetővé. Olyan nagy 
események voltak ezek, mint korunkban az atom
energia felszabadítása. A tudósok egyre nagyobb 
megbecsülésnek és véleményszabadságnak örvend
tek. Ebben az óriási szellemi fellendülésben a 
matematika, a kémia és fizika fejlődése csak rész
jelenség volt.

Galilei után Newton axiómákba foglalta a me
chanika törvényeit és Leibnitzzel egyidejűleg (a 
XVII. sz. végén) kidolgozták az infinitézimális 
számítást. A XVII. században a matematikusok 
már sűrűn használják a végtelen és az infinitézi- 
málisan kicsi fogalmát. A reális anyagi világ meg
ismerése egyre inkább a szellemi élet középpont
jába került éspedig nemcsak spekulatív, filozófiai 
módszerekkel, hanem kísérletekkel is, amelyek 
eredményeinek törvénybe foglalásához a rohamo
san fejlődő matematika kiváló segítségnek bizo
nyult.

Az atomok létének felismeréséhez vezető kísér
leti észlelések azonban csak a múlt század (XIX.) 
elején merültek fel, először a gázok fizikájában és 
a kémiában.

A fizika egyes fejezetei (mechanika, hőtan, mág- 
nességtan, optika) mintegy párhuzamosan, egy
mástól szinte függetlenül fejlődtek. Nagyon érde
kes megfigyelni azt, hogy a fizika különböző feje
zeteinek fejlődése során mindenütt eljutottak a 
módszerek kifinomodásával a megismerés atomi 
szintjére. A fizika különböző fejezeteit alapjában 
véve legmélyebben az atomfizika kapcsolja egybe, 
mert szükségképpen minden anyag atomokból áll 
és az atomi világ törvényszerűségeinek megismerése 
a fizika összes fejezeteiben elmélyíti az ismerete
inket. Hogy ezeket a fejezeteket f i z i k a  néven 
mégis egy közös tudománnyá foglaljuk össze, 
annak az az oka, hogy bennük a természetben 
működő erőket, vagyis anyag és anyag, valamint 
sugárzás és anyag között fellépő kölcsönhatásokat 
vizsgáljuk. A kölcsönhatások mértéke az erő és 
az energia, amelyek fogalmai és egységei a fizika 
különböző fejezeteit egymással már régen is össze
kötötték.

A fejlődés menete a fizika minden ágában az volt, 
hogy előbb-utóbb eljutott a megismerés útján az 
atomi méretekhez és azt találták, hogy itt azok 
a törvényszerűségek, amelyek a makroszkopikus 
világban érvényesek voltak, csak bizonyos meg
szorításokkal érvényesek. Ma már az atomok vi
lágára vonatkozólag olyan széleskörű ismereteink 
vannak, hogy ezek a fizikának külön fejezetét ké
pezik és ezért célszerű ezeket az ismereteket külön
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összefoglalva, atomfizika címen tárgyaim. Az atom
fizika köti össze a fizika összes többi fejezeteit 
egymással.

A következőkben a fizika egyes fejezeteit e 
szempontból fogjuk röviden tárgyalni. A mechanikát 
és hőtant az előbbi példában már letárgyaltuk. A 
hangtanról csak annyit, hogy az ingadozási jelensé
gek csak egy nagyságrenddel vannak alatta a jó em
beri fül hallásküszöbének. Mikrofonjel felerősítésé
nek is határt szab a légnyomás zajszerű ingadozása.

A Brown-mozgást nagyon könnyen bemutat
hatjuk nagyobb nagyítású mikroszkóppal, átmenő 
fényben, ha alkoholos gyanta oldatot vízbe cse
pegtetve gyanta-szuszpenziót készítünk. A gyanta
szemcsék mozgásán jól megfigyelhető a 3 dimenzió 
irányába történő tranzlációs mozgás és a további 
3 szabadsági fokot jelentő forgások. (Nagyobb 
technikai felkészültségű előadóteremben ipari te
levízió segítségével a bemutatást TV ernyőn egy
szerre az összes tanuló nézheti.) Dohányfüstön a 
Brown-mozgást sötét látóteres megvilágítással la
pos, átlátszó küvettában, nagy nagyítású mikrosz
kóppal lehet megfigyelni. A részecskék itt olyan 
kicsik, hogy alakjuk nem látható.

Az elektromosság atomi szerkezete
Faraday 1834-ben fedezte fel az elektrolízis 

törvényeit. Egy egyenértéksúlynyi mennyiség le
választásához bármilyen anyagból 96 500 Coulomb 
töltés szükséges. Az elektrolitek természetével 
kapcsolatos spekuláció után Stoney angol fizikus 
1874-ben vetette fel először, hogy az elektromosság 
sem a végtelenségig osztható fluidum, hanem korpusz
kuláris szerkezetű. Helmholtz 1881-ben kapcsolta 
az elemek atomos szerkezetét hypotétikusan az 
elektromosság atomi szerkezetével. E szerint egy 
elektrolitikus ion egy atom és egy elektromosság 
atom kapcsolódása. Ekkor még nem tudták, hogy 
pozitív vagy negatív-e, vagy mind a kettő van? 
Stoney 1891-ben nevezte el az elektromosság ne
gatív atomját elektronnak. A katódsugarakban 
sikerült szabadon tanulmányozni (Lénárd Fülöp 
századunk elején). J. J. Thomson 1897-ben Camb- 
ridge-ben elektromos és mágneses eltérítéssel meg
mérte az e/m-et és a H -nál elektrolitikusan meg
határozott értékkel szemben 1836-szor nagyobb
nak találta. A töltést Millikan 1914-ben mérte meg 
individuális elektronon az elektrosztatikai töltés- 
mérés ötletes kifinomításával. Nagy tanteremben 
bemutatásra a Millikan-kísérlet nem alkalmas. Be
mutathatjuk azonban elég érzékeny erősítővel az 
elektronok zaját. Egy ellenálláson átáramló elekt
ronok zaja összehasonlítva egy dobra öntött zacskó 
maggal, az elektromosság korpuszkuláris szerke
zetét demonstrálja. A kvantitatív tárgyalástól idő 
hiányában eltekintünk. Ez a kísérlet a középisko
lában és nagy tanteremben is könnyen bemutat
ható, ha egy kommerciális elektroakusztikai célra 
szolgáló erősítő elé egy cca. 1 0 0 -szoros erősítő 
tényezőjű kis tranzisztosos előerősítőt kapcsolunk. 
A zaj határt szab az elérhető maximális erősítésnek 
és természetesen a jel észlelés pontosságának is.

I tt  is egy mély, általános, természeti törvénnyel 
állunk szemben, amelyik a fizika összes fejezetei
ben jelentkezik. A mechanikában a zaj határt szab 
a torziós mérlegek érzékenységének. Nagyon fi
nom kvarc fonálra igen kis tükröt felfüggesztve a 
belé ütköző gáz molekulák mozgató hatása követ
keztében a tükör állandó statisztikai jellegű moz
gásban van és egészen finom ilyen torziós ingával 
elérhetünk egészen 50—60 fok nagyságú kilengé
seket is. A kilengés közepes potenciális energiája 
megint ugyanaz az 1 / 2  kT, ami ugyanazon a hő
mérsékleten egy gázmolekula mozgásának egy sza
badsági fokra eső átlagos kinetikai energiája. Az 
anyag korpuszkuláris, szerkezete határt szab a 
makroszkopikus észlelés pontosságának is és a 
mérőműszerek érzékenysége ezt a határt külön
böző fizikai mennyiségek mérésénél egyaránt már 
évtizedekkel ezelőtt elérte. A mérés pontosságát 
tovább fokozni csupán úgy tudjuk, ha az abszo
lút hőmérsékletet csökkentjük, tehát ha a mérő- 
berendezést nagyon alacsony hőmérsékletre hűt
jük le.

Ez az eljárás mindennapi gyakorlat az atommag 
kutatásban, ahol a nagy érzékenységű elektronikus 
erősítők bemenő fokozatait és a félvezető detek
torokat a cseppfolyós levegő hőmérsékletén ta rt
juk, hogy ezáltal a zajt csökkentve a magspektro- 
metriában sokkal nagyobb energia felbontást, pon
tosságot érhessünk el. A távoli csillagrendszerek
ről érkező nagyon gyenge elektromágneses hullá
mokat a rádió csillagászatban többnyire csepp
folyós héliummal hűtött detektorokkal észlelik.

Általánosságban jegyezzük meg azt, hogy a 
makroszkopikus mérések pontosságának elvi ha
tárt szab az anyag korpuszkuláris szerkezete és a 
hőmozgás energiája. Ez utóbbinak a mérőszáma 
egy szabadsági fokra 1 / 2  kT.

R ált. gázállandó— azaz----- ------------— .
N  Loschmidt szám 

számot a legpontosabban a Faraday szám és az 
elektron töltés hányadosából határozhatjuk meg, 
de elvileg minden ingadozási jelenségből meghatá
rozható.

I t t  k A Loschmidt

Az optikai észlelések kifinomodása a korpuszkuláris 
szintig

A fénytan fejlődésének kezdeti stádiumában (pl. 
arab tudományban) naiv korpuszkuláris elmélet 
uralkodott, amely azonban már Newton idejében 
(1675 körül) tarthatatlanná vált. Huygens (1678) 
és különösen Fresnel és Young (1800 — 1820) vizs
gálatai felderítették a fény hullám szerkezetét és 
döntően előtérbe került a kontinuum felfogás, vagy 
fényhullám elmélet. A kor mechanisztikus felfogá
sában valami közeg („éter”) létezését tételezték 
fel a hullámok hordozására. A fejlődésnek ebben 
a stádiumában a fizika különböző fejezeteiben a 
mechanika és a kinetikai gázelmélet, valamint hő
elmélet nagy sikere nyomán akkor tekintettek egy 
fizikai jelenség csoportot elméletileg jól megma- 
gyarázottnak, ha valami szemléletes, mechanikai 
modellel tudták összekapcsolni.
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J. C. Maxwell (1865) bizonyította be, hogy 
ilyen mechanisztikus felfogásra nincsen szükség, 
a fény nem más, mint fénysebességgel tovaterjedő 
elektromágneses tér. Ebben a fejlődési stádium
ban a fényre vonatkozó kontinuus szemléletet fenn 
lehetett tartani, csupán ki kellett finomítani elekt
romágneses hullámzássá. Amikor a múlt század 
fénytani kutatói a fény természetét kutatták, 
végeredményben kérdéseket tettek fel a termé
szethez, hogy mi is az a fény tulajdonképpen? 
Egy tapasztalt vizsgálóbíró úgy teszi fel a kérdé
seit, hogy azokra ne lehessen kitérő, félremagya
rázható, zavaros feleleteket adni, hanem a kérde
zett kénytelen legyen egyértelműen felelni. Kb. 
ezt teszik a kutatók is. Különböző kísérleteket gon
doltak ki, amelyeknek a lényege mindig ugyanaz 
volt. Kényszerítették a fényhullámokat arra, hogy 
önmagukkal interferáljanak. A kényszerítő esz
közök különbözőek voltak, pl. kettős tükör, bi- 
prizma, a rés, rács, vékony rétegek, planparallel 
lemezek, stb. Az összes kísérletek egyértelműen 
azt mutatták, hogy a fényhullámok interferálnak 
önmagukkal, egyes helyeken kioltják, más helye
ken erősítik önmagukat. A természet a kérdésre 
egyértelműen azt felelte, hogy a fény az hullámzás, 
mégpedig a polarizációs kísérletek mutatták, hogy 
transzverzális hullámzás. A hullámelméletet kissé 
módosítani kellett, így a mechanisztikus éter szem
léletből eljutottak az elektromágneses fény elmé
lethez és ezt kifinomították a poláros jelenségek 
leírására a fényvektortannal.

Ha a múlt század bármelyik tudósát megkér
deztük volna, hogy van-e még bármi kétség a fény 
természetét illetően, akkor azt mondta volna, 
hogy ez a kérdés a legtökéletesebben, egyértelmű
en ki van vizsgálva és a fizika e területén a leg
tökéletesebb az összhang az elmélet és a kísérlet 
között.

A fényelektromos jelenség felfedezése (H. Hertz, 
1890) azonban meglepetést és tökéletes zűrzavart 
teremtett ezen a téren. A fény e jelenségben úgy 
viselkedett, mintha energiája a hullámfelületen 
nem egyenletesen oszlana meg, hanem diszkrét 
irányokba volna koncentrálva. Einstein 1905-ben 
javasolta, hogy a fényről alkotott elképzelésünk
ben egy alapjában új felfogást, a Planck által már 
a hősugárzás törvényeinek magyarázására (1900- 
ban) javasolt quantumszerűséget vezessük be (E — 
— hv). Újabb kísérleteket gondoltak ki a fény ter
mészetének tisztázására és a vizsgálatot végzők 
most a kérdést úgy tették fel, hogy energia quan- 
tumból áll-e a fény, vagy sem (Compton-effektus, 
fényemisszió és abszorpció stb.)? Minden kísérlet
ben az atomok elektronjaira bocsátották a fény
hullámokat és vizsgálták, hogy e kölcsönhatásban 
a fény hogyan viselkedik. A természet megint 
egyértelműen felelt, az derült ki, hogy a fény quan- 
tumokból áll, amelyek diszkrét irányokban repül
nek. Ezáltal olyan nehéz ismeretelméleti helyzet 
állott elő, amilyen eddig a tudomány történetében 
talán nem is fordult elő. Szigorúan kísérleti alapon 
kiépült egy új fényelmélet, amely szemléletében 
gyökeresen ellentétben látszott állani a hullám-

elmélettel. Ez a fény quantum-elmélete. Az új 
elmélet számot adott mindazokról a jelenségekről, 
amelyekben a fénykvantumok az atomok elektron
jaival lépnek kölcsönhatásba. Úgy látszott, hogy 
a két elmélet és a kísérletek is, amelyeken alapul
nak, gyökeres ellentmondásban vannak egymással.

Hogy egy korszerű műszeren kihangsúlyozzam 
azt, hogy ez az  e l l e n t m o n d á s  c s a k  
l á t s z ó l a g o s ,  a lézerre utalok. A lézer tulaj
donképpen egy nagyon jól behangolt optikai üreg 
rezonátor, kombinálva gerjesztett atomokban 
energia kvantumokban tárolt energiával, amelyet 
a „stimulált emisszió” jelensége egy adott pillanat
ban egyszerre, egy fázisban felszabadít.

Ha a fényelméletre vonatkozó gyökeres átala
kulás kezdetén századunk elején a fizikusokat két 
csoportra, hullám-pártiakra és quantum-pártiakra 
oszthattuk volna, akkor ez a két tábor egy kérdés
ben egyetértett volna. Egyértelműen meg lettek 
volna arról győződve, hogy a lézer működése le
hetetlenség. A lézer működéséhez a fény mindkét 
sajátságára szükség van.

A látszólagos ellentétet Heisenberg oldotta fel, 
mélyen járó logikai analízisével. Bebizonyította, 
hogy ez az ellentét nem a természetben létezik, 
hanem a mechanisztikus gondolkozáshoz hozzá
szoktatott agyunk által a fényquantumról alko
tott túl mechanisztikus képben. A quantumelmé- 
let elején hajlamosak voltak a fizikusok a fény- 
quantumot valami parányi, de pontosan megha
tározott helyű és irányú repülő részecskének el
képzelni. A valóság az, hogy semmiféle kísérletet 
nem tudunk úgy elkészíteni, hogy ebben a fény
energia quantum helyét és impulzusát egyszerre, 
egyértelműen, tetszés szerinti pontossággal meg 
tudnánk határozni. A Heisenberg-féle

AX ■ Ap^>h
határozatlansági reláció elvi korlátját adja meg 
az atomi megismerés pontosságának, két kanoni
kusán konjugált mennyiség egyidejű megmérése 
esetén. Ez a korlát elvileg is kizárja olyan pontos 
kísérlet elvégzését, amelyben a fény kétféle visel
kedése egymással kimutathatóan összeférhetet
lenné válna.

Le kell mondanunk a makroszkopikus fizikában 
annyira megszokott mechanisztikus modellszerű 
elképzelésekről, mert a látszólagos ellentétnek el
sősorban ez volt az oka, de ezzel le kell monda
nunk a mechanikai értelemben vett determiniz
musról is. Helytelen a fényquantumot úgy elkép
zelnünk, hogy amíg nem lép kölcsönhatásba elekt
ronnal, addig a klasszikus mechanika törvényei 
szerint egyenes vonalban repül. A valóságban diff
rakció is van és a quantum helyét nem lehet egy
értelműen a hullámfront egy pontjához rendelni. 
A legtöbb fényquantum hatást ott várhatjuk, 
ahol a fényrezgések amplitúdója a legnagyobb, a 
quantumok várható száma arányos az energiasűrű
séggel, azaz az amplitúdó négyzetével. Azt pl. 
hogy a fotocella felületének melyik pontjáról me
lyik pillanatban lép ki egy elektron, nem lehet 
előre megmondani, mert már a természetben sincs
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okszerűen determinálva. Meghatározott az elektro
nok energiája:

— to« 2 = hv — 0  (0 =  kilépési munka)
2

és meghatározott az időegység alatt statisztikai 
átlagban, adott helyen várható kilépő elektronok 
száma.

A fény duális viselkedése L. de Broglie francia 
akadémikust (1924) arra a merész hipotétikus ál
talánosításra bátorította fel, hogy hátha ez a duali
tás a természetnek egy általános tulajdonsága. 
Arra gondolt, hogy ahogyan a fény hullámzáshoz 
rendelhetünk korpuszkuláris sajátságokat, úgy a 
repülő részekhez, az elektronokhoz is rendelhetünk 
hullámszerű sajátságokat:

hmv = -

Akármilyen merész volt ez a hipotézis, a kísér
letek teljes mértékben igazolták. Kísérletekkel 
nemcsak ki lehet mutatni az elektronok hullám
szerű sajátságát, a hullámok egymással való inter
ferenciáját, hanem kifejlődött az elektron diffrak- 
tográfia, a tudományban és technikában egyaránt 
elterjedt tudományos anyagvizsgálati eljárás. Mint
hogy az elektronok diffrakciót mutatnak, nem 
tekinthetjük őket sem többé a mechanikában meg
szokott módon szigorúan előírt pályán mozgó ré
szecskéknek. Az elhajlási jelenség határozatlan
ságot jelent az elektron pályájában és ez a hatá
rozatlanság a legnagyobb felbontó képességű elekt
ron mikroszkópiában már jelentkezik is. A pont 
leképzésekor a pont képe körül diffrakciós gyűrűk 
jelentkeznek, éppúgy, mint az optikai mikroszkóp
nál. Az egyes elektron hovaérkezésének a helye 
nincsen kauzálisán definiálva, mint a mechaniká
ban. Statisztikai, valószínűségi törvényszerűség 
definiálja, hogy a diffrakciós ábra melyik helyére 
milyen valószínűséggel érkezhetik az elektron. Az 
elektron ott tartózkodása, illetve odaérkezése a tér 
egy bizonyos pontjára arányos az elektronhoz 
rendelhető hullámzás amplitúdójának négyzeté
vel, (v2)-el.

A határozatlanság nem az emberi megfigyelés, 
beavatkozás, hanem a hullámsajátság, a diffrak
ció következménye. Akkor is fennállana, ha nem 
volna észlelő fizikus, vagy egyáltalán ember a 
Földön. Az utóbbit azért jó hangsúlyozni, mert 
a határozatlansági reláció a filozófusok körében 
nagyobb zűrzavart okozott, mint a hullám és kor- 
puszkula sajátságok közötti látszólagos ellent
mondás.

A fény quantumszerűségének kimutatására egy 
kísérletet mutatunk be. Célszerű elektromágneses 
hullámzás forrásának radioaktív gamma sugárzó 
preparátumot használni, mert itt az intenzitás 
viszonylag nagyon kicsi, ugyanakkor az egyes quan- 
tumok energiája hv rendkívül nagy, közel 1 mil
lió Volt, azaz közel milliószorosa egy látható fóny- 
quantum energiájának. Ha egy ilyen preparátu
mot mondjuk néhány dm távolságra állítunk fel

az észlelő detektortól, akkor könnyen kiszámít
ható, hogy az energiának a hullám felületen egyen
letes eloszlása esetén egy atom területére másod
percenként beeső energia olyan kicsi, hogy órák, 
esetleg évek kellenének ahhoz, hogy egy millió 
Voltos energiájú fotoelektron kiszabadításához ele
gendő energia gyűljön össze egyetlen atom terü
letén. Az 1930-as évek elején Einstein és Bothe 
gondoltak ki egy ilyen kísérletet és Bothe az akkori 
legkorszerűbb detektorral, a Geiger—Müller szám
láló csővel és radioaktív gammasugárzással meg
valósította. Ma ezt a kísérletet természetesen szcin- 
tillációs kristállyal kombinált fotoelektronsokszo- 
rozó csővel csináljuk, amelynek megszólalási való
színűsége sokkal nagyobb és a kapott jel arányos 
a gamma quantum energiájával. Azt tapasztaljuk, 
hogy a preparátum közelítése esetén azonnal fel
lépnek az impulzus jelek, de azok szabálytalan 
időközökben statisztikai megoszlással követik egy
mást. Nem lehet előre megjósolni, hogy melyik 
időpillanatban érkezik egy újabb jel, de nagy szá
mú jel esetén lehet azt mondani , hogy az időegység 
alatt átlagban hány jel érkezik.

Ha egy másik detektorfejet is felállítunk a pre
parátum túlsó oldalán ugyanolyan távolságra, 
akkor a sugárzó energiának egy gömb felületen 
való egyenletes eloszlása esetén a gömbhullám 
mindkét detektort egyszerre érné el és azoknak 
mindig koincidenciában kellene megszólalniok.

SZ 57

1. ábra. Kísérlet a fény kvantumszerűsógénok demon
strálására. P preparátumból kiinduló gamma sugarak 
a Kr nátriumjodid szcintilláló kristályban felvillanást 
okoznak. FM a fotomultiplieresó elektromos impulzusát 
E erősítő felerősíti és a D jelű diszkriminátor csak az 
adott gamma kvantumoknak megfelelő impulzusokat 
engedi tovább, egyrészt közvetlenül egy SZ számlálóba, 
másrészt egy koincidencia egységen keresztül egy másik 
számlálóba. A hullám modell szemlélet alapján azt vár
hatnánk, hogy a detektor kristályok minden egyes alka
lommal koincidenciában szólalnak meg. Ezzel szemben 
a kísérlet azt mutatja, hogy nincs koncidencia, a kvan
tumok hol az egyik, hol a másik számlálót érik, kiszámít

hatatlan időközökben
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Ilyen koincidenciát azonban nem észlelünk, hol az 
egyik, hol a másik detektort éri el egy energia 
quantum. Az elektromágneses hullámzás quan- 
tumszerűsége e kísérletben éppen olyan egyértel
műen és határozottan megnyilvánul, mint a hul
lámszerűsége a diffrakciós kísérletekben, amelye
ket egyébként gamma sugárzással szintén elő lehet 
állítani, éppen úgy, mint látható fénnyel.

Az atommag fizika kifejlődése
Az atomnak a mag és héjból álló szerkezetéhez 

vezető megismerés folyamatát a radioaktív jelen
ségek felfedezése indította meg. A Curie házaspár 
Becquerel nyomán elindulva 1898-ban két radio
aktív elemet, a rádiumot és a poloniumot izolált. 
Rutherford is bekapcsolódott ezen merőben új 
jelenségek vizsgálatába és eleinte különösen a su
gárzások természetével foglalkozott. A radioaktív 
kutatások hosszú ideig lényegében ezen két iskola, 
Mme Curie, valamint Rutherford és munkatársai 
körében haladtak előre súlypontilag. Rutherford 
vendégtanítványai voltak hosszabb ideig H. Geiger 
és Otto Hahn német professzorok és így Német
országban is alakultak radioaktív kutatással fog
lalkozó iskolák.

Az atom felderítése mégis elsősorban Rutherford 
és munkatársai érdeme, aki csodálatos kísérletes 
intuícióval, mindig megtalálva a vizsgálat szem
pontjából legcélravezetőbb irányt, egyik nagy fel
fedezéssel a másik után lepte meg az emberiséget. 
1911-ben alfa sugár szórási kísérletei fényt derí
tettek az atom belső szerkezetére, amelyet Ruther
ford modell elképzelése szerint le lehetett írni egy 
központi atom maggal és körülötte keringő elekt
ronokkal. A fejlődés történetének részletes ismer
tetése, vagy egyébként is hallgatóságom által jól 
ismert szakmai részleteinek megismertetése helyett 
azt hiszem, helyesebb, ha ebben a bevezető elő
adásban inkább azt hangsúlyozom ki, hogy a fel
fedezés hogyan illeszkedett be a tudomány haladá
sának a keretébe. Azt hiszem, hogy ez a felfedezés 
a század legnagyobb tudományos felfedezése, ami
vel Rutherford leegyszerűsítette a természetet fel
építő anyagról alkotott képünket. Az a rengeteg 
sokféle különböző viselkedésű anyag, amivel a 
természeben és a csillagrendszerekben is találko
zunk, mind csupán két elemi építőkőből, az elekt
ronból és a protonból (mai ismereteink szerint a 
nukleonból) épül fel. (A proton és a neutron a 
nukleonnak kétféle, egymásba a magban könnyen 
átalakuló megjelenési formája.) A természetben 
létező mintegy 92 féle kémiai elem atomjainak 
belső szerkezete rendkívül hasonló egymáshoz, 
ugyanazok a fizikai törvények szabályozzák. 
Rutherford egyszer, amikor ünnepelték, egy híres 
mondásával kifejezte az ő egész szerény, egyszerű 
egyéniségének a természet megismerésében is ösz
tönösen egyszerűségre törekvő lényegét: „Én min
dig hittem az egyszerűségben, mert magam is 
egyszerű ember vagyok.” („I am always a believer 
of simplicity, because I am a simple man myself.” )

Ez a nagy felismerés alapozta meg tulajdon

képpen a magfizikát és indította meg azt az óriási 
fejlődést, amely röviddel Rutherford halála után 
az atomenergia felszabadításához vezetett. Túl 
sok minden történt a tudományos fejlődésnek eb
ben a lázas órájában ahhoz, hogy itt azt részletek
ben fel lehetne sorolni. E fejlődésben Rutherford 
és intézete, a Cavendish laboratórium, Cambridge- 
ben élen járt. 1919-ben Rutherford kimutatta az 
első sikeres atommag átalakítást alfa sugarakkal. 
Intézetének egyik kiváló munkatársa, Chadwick 
felfedezte 1932-ben a neutront. Ugyanez évben 
Anderson az Egyesült Államokban felfedezte a 
kozmikus sugárzásban a pozitront. A Curie-intézet 
sem volt tétlen. A Curie-család második generáció
ja, a Joliot-Curie házaspár 1934-ben felfedezte a 
mesterséges radioaktivitást. Cockroft és Walton 
szintén a Cavendish laboratóriumban 1930-ban 
készítették el az első mesterséges atomgyorsítót 
és kimutattak vele mesterséges atommag átalaku
lást. Egy új iskola indult meg Berkeleyben (USA) 
a nagyon tehetséges, fiatal E. O. Lawrence körül 
alakult csoporttal, akik a ciklotronban rendkívül 
nagy intenzitású és nagy bombázó energiát lehe
tővé tevő atomgyorsítót készítettek, amelyen a 
felfedezések egész sora született. Németországban 
Rutherford tanítványa, Geiger iskoláján kívül 
Otto Hahn radiokémiái iskolája ért el kimagasló 
eredményeket az atommaghasadás felfedezésével. 
Hazánk fia, a Nobel-díjas Hevesy György szintén 
Rutherford tanítványa volt és hozzájárult a haf
nium felfedezésével a periodikus rendszer üres 
helyeinek a betöltéséhez. Óriási jelentőségű tudo
mányos ötlete, a radioaktív nyomjelzés, amelyet 
ő maga mesterséges radioaktív izotópokkal nagy 
arányban kiszélesített, példátlan fejlődést és új 
lehetőségeket nyitott meg a legkülönbözőbb tudo
mányokban, de különösen talán a biológiai tudo
mányokban. Fermi nyomán sikerült a radioaktív 
beta bomlást megmagyarázni. Az atommag bel
sejében a neutron és proton egymásba átalakul
hatnak és tulajdonképpen egyazon részecske, a 
nukleon, két különböző állapotának tekinthetjük 
őket. Beta bomlásnál a neutron átalakul egy pro
tonná és közben egy elektron, és mint kiderült, 
egy neutrino (illetve antineutrino) szabadul fel.

Az egész anyagi világ, amelyben élünk, vég
eredményben nukleonokból és elektronokból épül 
fel. Hogy ezt megtudhattuk, azt a radioaktív 
anyagok létezésének köszönhetjük, bár az em
beriség feltehetően a természetes radioaktív anya
gok létezése nélkül is előbb-utóbb eljutott volna a 
mesterséges atommag átalakításhoz.

Az a határozatlanság, amihez az atomok világá
ban hozzá kell szoknunk, az atommag fizikában 
is jelentkezik. Amikor századunk elején Ruther
ford Soddy-val együtt felfedezte az atombomlás 
tényét, akkor mindjárt rájöttek, hogy e bomlás 
statisztikai jelenség. A Rutherford Soddy-féle 
bomlási törvény arra vonatkozik, hogy nagyszámú 
jelenlevő atommagból adott dt időn belül átlagban 
mennyi fog elbomlani:

dn - —a ndt
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G yenge p re p a rá tu m o k  bom lása ép p en  ú g y  in g a 
d o záso k a t m u ta t ,  m in t a gyenge á ra m  erőssége v ag y  
a  gáz n y o m ása  és így  to v á b b . Az ingadozás sz igo rú 
an  m egfelel a  s ta tis z tik a i tö rvényszerűségeknek . 
H o g y  egy  a d o t t  ra d io a k tív  a to m m ag  m en n y i ideig 
fog éln i és m ely ik  p illa n a tb a n  fog elbom lan i, a r ra  
nézve nem  leh et h a tá ro z o tt ,  k o n k ré t id ő p o n to t 
m egjelö ln i. A  tö rv én y szerű ség  csak  s ta tisz tik a ila g  
d e fin iá lt. R u th e rfo rd n a k  a ra d io a k tív  bom lás t ö r 
v én y én ek  felfedezésénél k ü lönösebben  n em  tű n t  
fel a  k au z a litá s  h ián y a  az egyes a to m m ag  b o m lásá 
n a k  jó so lásában .

A  m agfiz ika  k ifejlődésével kü lönösen  a m e s te r
séges m a g á ta la k ítá s i v iz sg á la to k k a l k id e rü lt azo n 
b an , hogy  m in d en  a to m m ag  egy  q u an tu m m ech a - 
n ikai rendszer, am ely ik  a legkisebb  energ iá jú  a la p 
á llap o to n  k ív ü l a to m b o m b ázássa l g e r je sz te tt á lla 
p o to k b a  h o zh a tó  és ezekbő l az á llap o to k b ó l g am 
m asu g árzás  v ag y  k o rp u szk u la  e m ittá lá sá v a l té r  
v issza az a lap á lla p o tb a . I t t  is é rv én y es a  R itz-fé le  
kom bináció  elv. Egész á tlag o sság b an  k id e rü lt az, 
hogy  m in t az a to m h é jn á l, ú g y  a  m ag n ál sem  leh et 
a z t előre m egm ondan i, hogy m ely ik  p illa n a tb an  
k ö v e tk ez ik  be a  g am m a q u a n tu m  v ag y  e lek tro n , 
ese tleg  p o z itro n  em isszió ja. A d e te rm in á ltság  h iá 
n y a  te h á t  az a to m o k  v ilág áb an  á lta lán o s  tö rv én y - 
szerűség. I t t  s ta tisz tik a i tö rv ényszerűségek  é rv é 
nyesü lnek .

Egy egyszerű hasonlattal szeretnék élni. Ha 
készítenénk nagyszámú, pontosan egyforma ingát 
és mindegyikbe egyforma mennyiségű potenciális 
energiát tárolnánk az inga kitérésével, akkor az 
ingákat egyszerre eleresztve valamennyi ingáról 
meg tudjuk mondani, hogy melyik pillanatban, 
mennyi energia tartalma lesz, milyen helyzetben 
lesz. Ezzel szemben valamikor a világegyetem 
anyagának kialakulásakor létrejöttek az összes 
U-238-as atommagok. Valamennyi egyforma és 
valamennyi tartalmaz egyforma mennyiségű tárolt 
potenciális energiát. Nem tudjuk azonban meg
mondani, hogy közülük melyik, mikor fog tórium 
izotóppá átalakulni. Nagyon sok U-238-as atom
mag többezer millió évvel túlélte a keletkezé
sét, de nem tudjuk megmondani, hogy a következő 
pillanatban fog-e elbomlani, vagy pedig még ezer
millió évekig fog-e élni? A Rutherford—Soddy-féle 
bomlási törvény azonban megmondja, hogy a je
lenlevő, még el nem bomlott nagyon sok atommag 
hányadrésze fog másodpercenként elbomlani. Ez 
a törvényszerűség a statisztikai fluktációt figye
lembe véve szigorúan érvényes és meghatározott. 
Aki nosztalgiát érez a klasszikus fizikának szigorú 
törvényszerűségei iránt, ahol legalább is látszólag 
tökéletes rend volt és a fizikai törvény az törvény 
volt, annak a vigasztalására több mindent lehet 
elmondani. Elsősorban azt mondhatjuk, hogy a 
fenomenológiai törvényszerűségek csak látszólag 
voltak szigorúan érvényesek, tulajdonképpen in
kább az anyagról az ismereteink voltak akkor még 
túlságosan felszínesek. A tudomány akkor nem 
hatolt még be az anyag atomi szerkezetének meg
ismerésébe. így például az említett illusztratív 
példa, a gáztörvény is csak látszólag szigorúan

érv én y es, m e r t  a  v a ló ság b an  az a to m i sz in tig  k i
f in o m íto tt  észleléseknél k id erü l, hogy  a  gáz n y o 
m ása  és sű rűsége is á llandó  f lu k tu á c ió k a t m u ta t ,  
am ely ek  k o n k ré t é r té k é t n em  leh e t előre m egjósol
n i, csu p án  a  nyo m ás k ö zé p érték é t és a  sű rűség  
k ö zép érték é t, a m it a  g áz tö rv én y  tu la jd o n k é p p e n  
k ifejez. I ly e n  é r te lem b en  te h á t  az á lta lán o s  g á z 
tö rv é n y  is csak  egy s ta tis z tik a i tö rvényszerűség , 
am ely  csak  igen  n ag y  szám ok  ese tén  a  k ö zé p é rté 
k ek re  a d  szigorú  jó s la to t.

E g y  m ásik  v igasz ta lás  az , hogy az a to m o k  
v ilág áb an  m eg ism ert ú j tö rvény szerű ség ek  sz in tén  
te lje s  é r té k ű , ső t sokkal m élyebb  fiz ikai tö rv én y e k , 
am ely ek  le írják  az an y ag  v ise lkedésé t o ly an  kis 
an yagm enny iség  e se tén  is, am ilyennél a k lasszikus 
fiz ik a  e rre  nem  v o lt képes. M aga a h a tá ro z a tla n 
sági re láció  és a  hu llám - és k o rp u szk u la  s ta tis z tik a i 
egym áshoz ren d e lésé t ta r ta lm a z ó  tö rv é n y  v ag y  a 
ra d io a k tív  bom lás tö rv é n y e  éppen  úgy  fiz ikai tö r 
v én y , m in t a  k lassz ikus fiz ik a  tö rv én y e i, csak 
ép p en  m ás.

A  H eisenberg-féle h a tá ro z a tla n sá g i re láció  össze
fü g g ést ad  egy  g e r je sz te tt a to m m ag  á lla p o t e n e r
g iá ján a k  d e fin iá ltság a  és a v á rh a tó  közepes é le t
t a r t a m a  k ö z ö tt

AE • A t esá h  ille tv e  F • x e=á h .
É rd e k es  az a  fe lism erés, hogy  az a tom m agok  

g e r je sz te tt  á llap o ta i k ö z ö tt  m ég so k k a l élesebben  
m e g h a tá ro z o tta k  is v a n n a k , m in t ahogy a z t  a  h é j
n á l ta p a s z ta l tu k . S ajnos a  m ag á llap o to k  m eg
ism erésénél m ég nem  ju to ttu n k  el a fenom enológiai 
le írá s  sz in tjé ig , n incsen  p l. a  B a lm er form ulához 
hasonló  ta p a s z ta la t i  fo rm u lán k , am ellyel k ísé rle ti
leg m ég n em  m é r t  n ívók  e n e rg iá já t előre k i leh e tn e  
szá m ítan i.

A természetben előforduló mintegy 273 stabil 
izotóp, 40 radioaktív izotóp és a mesterségesen elő
állított mintegy 1500 radioaktív izotóp valameny- 
nyi e nagyszámú gerjesztett állapottal bír. Nagy 
arányokban folyik világszerte a kutatólaboratóriu
mokban ezeknek a gerjesztett állapotoknak, a 
termsémáknak és az átmeneteket szabályozó kivá
lasztási szabályoknak a megvizsgálása. I t t  Deb
recenben is, az ATOMKI tevékenységének egyik 
lényeges részét képezi az ilyen kutatás. Ilyen fela
datokkal foglalkozik a Magspektroszkópiai Osztály 
és a Magreakciók Osztálya is. Szinte alig áttekint
hető, óriási ismeret- és adathalmaz gyűlt össze a 
világon, amelyet megkísérelnek az atommagra 
vonatkozó modellszerű elképzelésekkel összefog
lalni, értelmezni. Sajnos, az atommag területén 
sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint az 
atomhéjnál. Tudjuk ugyan, hogy érvényes rá a 
quantummechanika, de nem ismerjük még ma 
sem pontosan a nukleonok között működő erők 
törvényét. A proton és deuteron kivételével az 
összes többi atommag kettőnél több részecskét 
tartalmaz, és egy ilyen sokrészecskéből álló rend
szernek az exakt matematikai tárgyalása még ak
kor is elvileg megoldhatatlan kérdés volna, ha 
pontosan ismernénk a köztük működő erők ter
mészetét.
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Nagyon leegyszerűsített modellszerű elképzelé
sek sok atommag jelenségről elég jó félempirikus 
leírást adnak és jól használhatók. Végeredmény
ben azért mégis az empirikus megismerés stádiu
mában vagyunk és az 1 — 100 millió eVolt energia 
tartományban történő atomgyorsítások az atom
mag szerkezetének megismerését célozzák.

Amióta tudjuk, hogy a neutron protonná á t
alakulhat és viszont az atommagban, azóta fel
felmerült a gyanúja annak, hogy az eredetileg 
elemi részecskének tartott nukleonnak is szerke
zete van, tehát további elemi részecskékből épül
het fel. Az 1000—25 000 miihó Voltos energia 
tartományra gyorsított protonokkal végzett bom
bázások azt mutatják, hogy a kölcsönhatás közben 
újabb elemi részecskék keletkeznek, amelyek töl
tése negatív és pozitív és zéró is lehet, és amelyek 
tömege jóval nehezebb az elektronénál, de kellő 
energia esetén a protonénál is. Ezek a mestersé
gesen előállított és a kozmikus sugárzásban is 
felfedezhető elemi részecskék rendkívül rövid éle
tűek, tehát nem stabilak a természetben. Sikerrel 
előállították a negatív töltésű antiprotont és az 
antineutront is. A természetet alkotó anyag szer
kezetének kutatásában ez most a legmélyebbre

MAGFIZIKA

I. Bevezetés
A magfizika a kvantum-fizikának, vagy még inkább 
az erős kölcsönhatások fizikájának azon ága, mely az 
egynél nagyobb barion töltésű rendszerekkel foglalkozik. 
Annak magyarázatát, hogy a magfizika önálló diszciplí
naként létezik, az erős kölcsönhatások természetében 
találjuk. A nukleon-párok között ható erő hatótávolságát 
a pion Compton-hullámhossza (1,4 x l 0 —13 cm) jellemzi; 
ezen belül van egy gyengén vonzó tartomány, amelynek 
erőssége épp hogy elég arra, hogy deuteron, azaz kötött 
állapotú kót-nukleon rendszer kialakulhasson. A nukleon 
Compton-hullámhosszával (0,2 X l0 —13 cm) összemérhető 
távolságoknál az erős kölcsönhatások rendkívül erősek, 
GeV nagyságrendűek, taszító hatásúak, s ily módon meg
akadályozzák egynél nagyobb barion töltésű elemi részek 
keletkezését. Más szavakkal: az 1 — 2 fermi (1 fermi =  
— 10~ 13 cm) távolságokon lejátszódó erős kölcsönhatások 
a magfizika, a 0,5 ferminél kisebb távolságon lejátszódóak 
az elemi részek fizikája tárgyát képezik.

Önként adódik a kérdés: mit tudunk ma az 1 — 2 fermi 
távolságokon ható, azaz a szorosabb értelemben vett 
magerőkről? Ha ugyanis pontosan ismernénk ezeket az 
erőket, akkor következtethetnénk a nukleonok magon 
belüli mozgástörvényeire, azaz legalábbis elvileg, képesek 
lennénk előre leírni a magok adott feltételek melletti 
viselkedését, tulajdonságait. Sajnos azonban a magerőket 
még ma sem ismerjük elegendő pontossággal, bár igen 
sokat tudunk róluk. Intenzitásukról tudjuk, hogy 1 fermi 
távolságnál 35-ször erősebbek az elektrosztatikus és 
1038-szor a gravitációs erőknél, ugyanakkor néhány fermi
nél nagyobb távolságokon gyorsan nullára csökkennek, 
azaz rövid hatótávolságúak. A deuteron és a nukleon
nukleon szórás tanulmányozásából tudjuk, hogy a mag
erők spin- és spin-pálya-kölcsönhatás függőek, töltés
függetlenek, kicserélődési- és nemcentrális jellegűek. Ezek

Az 1970. évi Országos Középiskolai Fizikatanári 
Ankéton (Debrecen) elhangzott előadás.

célzó irá n y z a t, de sajnos ó riás i an y ag i erő fo rráso 
k a t ,  tu d o m án y o s  és ip a ri h á t te r e t  igényel. Az ip a ri 
és tu d o m án y o s  té re n  leg fe jle tteb b  n em ze tek  k ö z
vélem ényében  is m erü ln ek  fe l o lyko r az ó riási 
k ö ltségek  in d o k o ltsá g á t k é tségbevonó  k r i t ik a i  
hangok.

Az a tény, hogy a magerőket még ma sem ismer
jük, éppoly kevéssé akadályozta meg az atom
energia felszabadítását már 1942-ben, mint ahogy 
az elektrotechnika is kifejlődött, mielőtt az elekt
ron töltését tudták volna.

Bár már Mme Curie és Rutherford századeleji 
vizsgálatai óta tudták, hogy az atommag belsejé
ben a kémiai energiánál milliószor nagyobb energia 
van felraktározva, Rutherford még 1938-ban ab
ban a tudatban halt meg, hogy az atomenergiát 
soha nem lehet lesz felszabadítani. („Aki azt hiszi, 
hogy az atomenergiát hasznosítani lehet, a hold
fényen ábrándozik” mondta.) A hasadás 1939-ben 
történt felfedezése 0. Hahn által már 1942-ben 
az első máglyához és 1945-ben az atombombához 
vezetett. Ami azóta történt, az egy új korszak az 
emberiség történetében, tele reményekkel és rette
géssel. Mindnyájunk számára ismert, túlságosan 
is élő valóság, hogy itt részletezzem.

Daróczy Sándor
KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Debrecen

az információk első látásra elegendőnek látszanak arra> 
hogy részletesen megszerkeszthessük az elemi nukleon
nukleon kölcsönhatási potenciálokat, s segítségükkel a 
deuteronnál bonyolultabb, kötött nukleon-rendszereket is 
nagy pontossággal leírhassunk. Ha ez az út járhatónak 
bizonyulna, akkor némi túlzással azt mondhatnánk, hogy 
a magfizika a nukleon-nukleon kölcsönhatások tanulmá
nyozására korlátozhatná tevékenységét. A tapasztalat 
azonban eddig nem igazolta az ilyen irányú reményeket. 
Elég megpróbálkozni a H 3 vagy a He3 magnak az előb
biek szerinti leírásával, hogy világossá váljék e koncepció 
tarthatatlansága. S a sikertelenség oka nem abban rejlik, 
hogy a három-test probléma nem oldható meg egzaktul, 
hanem mindenekelőtt abban, hogy az elemi nukleon
nukleon kölcsönhatási potenciálok már rossz közelítést 
adnak az individuális nukleonok közötti kölcsönhatás le
írására. Még inkább így igaz ez a többnukleonos rend
szerekre.

Itt szeretném felhívni a figyelmet egy problémára, 
mely a magfizika alapvető fontosságával kapcsolatos. 
Láttuk az előzőekben, hogy a nukleon-nukleon kölcsön
hatások nem képesek teljes információt adni a magerők
ről, következésképpen a szükséges kiegészítő információk 
megszerzése érdekében a sok-nukleonos rendszerek, az 
atommagok tanulmányozásával is foglalkoznunk kell. 
S az atommagok tulajdonságaira nyert ismereteink alap
ján már eddig is sokat gazdagodtak és finomodtak a mag
erők természetére vonatkozó elképzeléseink; kiderült 
pl., hogy a magerők telítődési jellegűek.

Mindazonáltal a nukleon-nukleon kölcsönhatások és a 
soknukleonos rendszerek együttes tanulmányozása során 
szerzett tapasztalatok sem bizonyultak elégségesnek 
ahhoz, hogy belőlük kiindulva kiépüljön a magerőknek 
az elektromágneses térelmólethez hasonlóan megbíz
ható, nagy teljesítőképességű elmélete, amely képes hűen 
számot adni a magfizika minden jelenségéről.

Az atommag, mint korlátozott számú, egymással erő
sen kölcsönható egyedből álló rendszer, egyike a fizika 
legérdekesebb sok-test problémáinak. Áthidalja azt a 
szakadékot, mely az elemi részekre jellemző nóhány-test
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probléma és a szilárd testekre, a fémekre vagy a plazmára 
jellemző extrém sok-test probléma között húzódik. Az 
előbbieknél, legalábbis elvben, részletes mikroszkópikus 
számolások lehetségesek, az utóbbiaknál azonban csak 
statisztikus közelítések alkalmazhatók. Így a magfizikai 
jelenségek tanulmányozásától joggal elvárhatjuk, hogy 
közelebb visz bennünket a fizika számos sok-test problé
májának egységes értelmezéséhez.

Ismeretes, hogy a mag alkotó részei, a protonok és a 
neutronok, az erős kölcsönhatásokon kívül képesek részt 
venni az elektromágneses (a neutron a mágneses momen
tuma révén) és a gyenge kölcsönhatásokban is. Így a 
mag, mint az egyetlen olyan sok-test rendszer, melyben 
az összes ismert természeti erők egyidejűleg hatnak, 
egyedülálló lehetőséget kínál azoknak a fundamentális 
megmaradási és szimmetria törvényeknek a vizsgálatára 
és ellenőrzésére, melyeknek érvényességi határa a fizika 
valamennyi jelenségére kiterjed.

A fizika, mint a természet általános és alapvető tör
vényeivel foglalkozó tudomány oldaláról megközelítve 
tehát a kérdést, a fentiekben foglalhatjuk össze a mag
fizika szerepét és fontosságát.

Ha most ugyanezt a kérdést a gyakorlat szempontjából 
vizsgáljuk, akkor a magfizika szerepét és fontosságát 
tucatnyi közismert érvvel lehetne bizonyítani. Ezek fel
sorolása helyett itt csak arra hívnánk fel a figyelmet, 
hogy számos új, gyakorlati szempontból nagy jelentőségű 
tudományágat és technikai irányzatot éppen a magfizika 
hívott életre, illetve indított el a fejlődés útján; új minő
ségi igényeket és korszerű követelményeket támasztott 
a többi tudományággal, valamint az iparral szemben, és 
ily módon jelentős mértékben hozzájárult ezek fejlődé
séhez.

Engedjék meg, hogy ezek után megpróbáljam felvá
zolni az elmúlt negyedszázadban a magfizikai kutatások 
során elért legfontosabb eredményeket, megmutatni azo
kat a kutatási irányokat, amelyektől a jövőben a legtöbb 
új infox’mációt várhatjuk. Eközben, ha néhány mondat
ban is, de szeretnék megemlékezni a megfelelő fontosabb 
magyar eredményekről is, hogy a kevésbé tájékozott hall
gató némi fogalmat alkothasson a hazai magfizika hely
zetéről és perspektíváiról.

Természetes, hogy egy ilyen jellegű előadás nem töre
kedhet teljességre és tartalmazhat szubjektív nézeteket 
és értékeléseket is. Ez utóbbiakért előre is elnézést kérek.

II . A magfizika kutatási módszerei és eredményei, 
perspektívái

A konkrét magfizikai kutatások a legkülönbözőbb, 
alap- vagy gerjesztett állapotú magok tömegének, 
méretének, alakjának, belső szerkezetének, stabi
litásának meghatározására, illetve ezen magok 
egymással való kölcsönhatásai mechanizmusának 
tisztázására, s végül új magok előállítására irányul
nak. Ennek megfelelően mondanivalómat az aláb
biak szerint csoportosítom:

Magalak-vizsgálatok;
Magszerkezet-vizsgálatok;
Magreakciók vizsgálata;
Üj magok előállítása.

11.1. Magalak-vizsgálatok
Számos kísérlet igazolja, hogy a mag közelítően 
gömb alakú, s sugara, R =  r0A'l\ ahol A a mag 
tömegszáma, r0 pedig egy fermi-nagyságrendű 
konstans. Az R ~  A'l» törvényből következik, 
hogy bármely mag tömege arányos a térfogatával, 
A ~  R3, azaz minden mag nukleon-koncentrációja 
(n ^  1 0 38 nukleon/cm3), sűrűsége (q ^  1 0 14 g/cm3) 
és a benne levő nukleonok közötti átlagos távolság 
(d <=« 2  • 1 0 “ 13 cm) azonos.

1. ábra. A töltéssűrűség eloszlása különböző magokban 
Abszcissza: radiális távolság (fermi); ordináta: töltés- 

sűrűség (rel. egys.)

Ez a durva kép az utóbbi évtizedben rendkívül 
kifinomodott, ami Hofstadter és munkatársai 
atommagokon végzett nagyenergiájú eletron-szó- 
rási kísérleteinek köszönhető. Ezekben a kísérle
tekben csak az e— p Coulomb-kölcsönhatás játszik 
szerepet, és mivel pl. egy 150 MeV-es elektron 
hullámhossza a Pb-mag sugarának negyedrésze, 
várható, hogy részleteiben is feltárul előttünk a 
mag töltésének (protonjainak) radiális eloszlása. 
A kísérleti eredmények igazolták ezt a várako
zást; kiderült pl., hogy a könnyű magok vala
mennyi protonja a felületen helyezkedik el, az 
igen nehéz magok centrális töltéssűrűsége pedig 
lecsökken, amit feltehetően a protonok között ható 
elektrosztatikus taszító erők okoznak (l. 1. ábrát). 
Bár alapos okunk van a mag töltés-rádiuszára is az 
/ítaités ~  A'l' törvény érvényét feltételezni, a ka
pott töltés-rádiuszokat nem lehetett egy egységes 
r0-értékkel értelmezni: a közepes magokat jól le
író r0 értéktől a könnyű és nehéz magok tartomá
nyában jelentős eltérések léptek fel.

A legújabb, igen nagy energiájú (500 — 750 MeV) 
elektronszórás kísérletek további részleteket hoztak 
felszínre: a töltéseloszlás radiális finomszerkeze
tét. Feltételezhető, hogy a héjmodell szerinti p- 
pályák csoportosulásai jelennek meg az eloszlás
ban.

Egy kis kitérőt téve hadd mutassam be itt, ha csak 
rendkívül vázlatosan is, az elméleti magfizikai kutatás 
egyik legelterjedtebb módszerét, a modell-alkotást. 
Vitathatatlan kísérleti tények alapján az elmélet a magot 
valamely jól ismert fizikai rendszerhez hasonlónak fogja 
fel — modellezi a magot — majd a kvantummechanika 
segítségével megpróbálja értelmezni a mag tulajdonsá
gait, viselkedését. így  született meg pl. a kísérletekből 
nyert mágikus proton- és neutronszámok alapján és az 
atomi héjmodell analógiájára a nukleáris héjmodell. Ez a 
modell, hasonlóan a többi magmodellhez, az elmúlt két 
évtizedben nagy fejlődésen ment keresztül, s egyre pon
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2. ábra. Egy-nukleon energia nívók az egyre realisz
tikusabb feltételezések mellett

tosabban tudta leírni a magok kísérletileg megfigyelt 
tulaj donságait.

A héjmodell azt tételezi fel, hogy a magban a nukleo
nok egy gömbszimmetrikus potenciáltérben mozognak, 
más szóval egy kiszemelt nukleon mozgása a mag többi 
nukleonjának átlagos hatását kifejező centrális ex-ótérben 
történik. Egy centrális erőtérben mozgó részecske álla
potfüggvénye a pályaimpulzusmomentum operátorának 
sajátfüggvénye, azaz a nukleonok meghatározott pálya
momentummal végzik mozgásukat. Ezért a héjmodell 
alapján a mag eredő impulzusmomentuma (a magspin) 
és mágneses momentuma könnyen meghatározható.

A magerők hiányos ismerete miatt a potenciál pontos 
alakját nem tudjuk megmondani, de kipróbálhatunk 
több olyan függvényt, amely a feltételezett magpoten
ciálhoz hasonló lefutású, s egyidejűleg lehetővé teszi a 
magban mozgó nukleon energiaszintjeinek meghatározá
sát. Először a térbeli harmonikus oszcillátor potenciálját 
próbálták ki, s a kapott egy-nukleon energia nívók ill. 
az ezekben rendelkezésre álló állapotok száma alapján 
kiszámították, hogy milyen neutron- ill. protonszámok
nál következnek be héjlezáródások, azaz kiugró stabili
tású nukleon-rendszerek. A 2. ábra első nívórendszerében 
levő, a zárt héjakhoz tartozó nukleonok mennyiségét 
jelző számokból látható, hogy az egyszerű oszcillátor
potenciál csak a 2 , 8 és 20 mágikus számokat képes vissza
adni. Az anharmonikus oszcillátor potenciáljának alkal
mazása csak annyi előrelépést jelentett, hogy kiderült: 
az egyes héjakban elhelyezkedő nukleonok energiája nem 
mind egyenlő; a nagyobb pályamomentumú nukleonok 
energiája mélyebben, a kisebb pályamomentumúaké 
magasabban helyezkedik el, mint az egyszerű oszcillátor
potenciál esetében (2. ábra második nívórendszerej. 
Goeppert-Mayer és Jensen ismerték fel, hogy a hójszer- 
kezet kialakulásában döntő szerepet játszik a nukleonok 
spinjének és pályamomentumának kölcsönhatása, a spin

pálya kölcsönhatás. A 2. ábra harmadik nívórendszerót 
a spin-pálya kölcsönhatás figyelembe vételével kapták. 
Látható, hogy a három legmélyebb héjban a spin-pálya 
kölcsönhatás szerepe nem jelentős, nem változtatja meg 
a héjlezáródást jelző számokat A magasabban fekvő héjak
ban a spin-pálya köcsönhatás olyan nívó-átrendeződése
ket eredményez, amelyek eredményeképpen a héjlezáró
dásokat jelző számok kivétel nélkül megegyeznek a meg
figyelt mágikus számokkal.

A spin-pálya kölcsönhatás figyelembevételével kapott 
nívósorrend, amely megadja az egyes nukleon-állapotok 
pálya- és eredő momentumát (ez utóbbi a 2 . ábra harma
dik oszlopának jobboldalán látható), lehetőséget nyújtott 
a magspinek és mágneses momentumok meghatározására 
is. Ezt látjuk a 2. ábi'a negyedik oszlopában, ahol néhány 
páratlan tömegszámú mag utolsó neutronjának állapotát 
tüntették fel. A 2. ábra utolsó oszlopa ugyanezen magok 
kísérletileg megfigyelt alapállapotbeli spinjét tartalmazza.

A magok alapállapotbeli elektromos kvadrupólmomen- 
tumának értelmezésére a héjmodell nem bizonyult alkal
masnak. Mint ismeretes, a kvadrupólmomentum a mag- 
töltés eloszlásának a gömbszimmetriától való eltérését 
méri. Kísérletekből tudott, hogy a páros rendszámú párat
lan magoknak is van zérustól eltérő kvadrupólmomen- 
tumuk, holott a héjmodell szerint a páros számú proton
ból álló protontörzs impulzusmomentuma zérús, s így 
ezeknek a magoknak gömbszimmetrikus töltéseloszlással, 
zérus kvadrupólmomentummal kellene rendelkezniök. 
Ebből arra kell következtetnünk, hogy a pái’os számú 
pi’otont tartalmazó pi’otontörzs alakja jelentékenyen el
térhet a gömbszimmetriától. Rainwater vetette fel a 
gondolatot, miszerint a magtörzs zárt héjain elhelyezkedő 
nukleonok sűrűségeloszlása azért nem gömbszimmetrikus, 
mert azt az utolsó, részben betöltött energiaszipten levő 
nukleonok polarizálják, foi'gási ellipszoid alakúra defor
málják. E gondolati magból alakult ki a cseppmodell és 
a héjmodell összeházasításából származó egyesített mag

ái. ábra. Az alacsonyan fekvő egy-nukleon energia nívók 
a mag deformációjának függvényében. Abszcissza: defor
mációs paraméter; ordináta: a nukleon állapotok ener- 

- ' 1 giája

29 9



4. ábra. A magasan fekvő egy-nukleon energia nívók a 
mag defromációjának függvényében. Abszcissza, ordináta 

u. a., mint a 3. ábrán
modell. Ebben a külső nukleonokról — ugyanúgy, mint 
a héjmodellben — feltételezzük, hogy a magtörzs poten
ciálterében meghatározott kvantumpályákon végzik moz
gásukat, ugyanakkor tekintetbe vesszük azt is, hogy a 
törzs a külső nukleonok által kifejtett erő hatására — egy 
erőhatásnak kitett folyadókcsepphez hasonlóan — kol
lektív jellegű alakváltozást szenved.

A Mottelson és Nilsson által forgási ellipszoid alakú 
potenciáltérben számított nívórendszert a 3. és 4. ábrán 
tüntettük fel. Az abszcisszán egy, a deformáció mértékére 
és formájára jellemző paraméter látható, aminek függ
vényében az egyrészecske állapotok energiája néha igen 
nagy változásokat szenved. A deformációs paraméter 
zéró értékénél, azaz gömbszimmetrikus magoknál az 
egyesített magmodell természetesen ugyanazt a nívó
rendszert adja, mint a héjmodell.

Az egyesített magmodell a magok spinjét ugyanolyan 
jól, mágneses momentumát pedig sokkal jobban le tud ja 
írni, mint a héjmodell, sőt, a magok elektromos kvadrupól- 
momentumának értelmezésére is képes.

Visszatérve a magsugár-kísórletekre, úgy gon
dolhatnánk, hogy a hazai lehetőségek mellett 
pusztán szemlélői lehetünk az eseményeknek. 
Magfizikusaink felkészültségének bizonyítéka, 
hogy a helyzet merőben más:

Régen ismert, hogy a 10 és 50 MeV közé eső 
energiájú, ún. gyors neutronok totális hatáskereszt
metszete, at jó közelítésben arányos annak a mag
nak a geometriai keresztmetszetével, amellyel a 
neutronok kölcsönhatásba kerülnek:

eji =  2 n(E -f- k)2 =  27r(r0A'ú -f- A)2, 
ahol I  a neutron 2 rr-vel osztott hullámhossza.

5. ábra. A Yot/1n mennyiség függése A'/i-tól 14 MeV-es 
neutronenergiánál

Adott neutronenergiánál a különböző tömegszá
mú magokra megmérve er;-t, meghatározhatjuk az 
r0 állandót, hiszen a (crí/2 jr),/* mennyiséget ábrázol
va A'l* ~  R függvényében egy olyan egyenest 
kell kapnunk, melynek meredeksége éppen r0 (5. 
ábra).

A kísérleti eredményeknek a könnyű és nehéz 
magok tartományában az optimálisan (r0=  1,4 • 
• 1 0 ~13; cm-rel) behúzható egyenestől való, hiba
határon túli eltérése sokáig magyarázat nélkül 
maradt.

Nemrégiben Csikai Gyula és Angeli István nagy
pontosságú saját mérések és az irodalmi ot-adatok 
alapján újra vizsgálat tárgyává tették a fenti 
eltéréseket. Ebből a kritikai és statisztikus analí
zisből kiderült, hogy a könnyű magok tartományá
ban a magsugarakban fluktuációk lépnek fel, még
pedig éppen ott és olyan irányban, ahol azokat a 
Hofstadter-féle mérések is mutatták. A fluktuá
ciókat úgy tudták értelmezni, hogy a mag mérete 
és a benne levő nukleonok átlagos kötési energiája 
között fordított arányosságot tételeztek fel, azaz 
elvetették a korábbi r0 =  konstans feltevést. Azt 
kapták továbbá, hogy a magsugár — hiszen a 
neutronok az egész magot „érzékelik” — sziszte
matikusan nagyobb a mag proton-sugaránál, s 
ezzel megerősítették a mag ún. neutronudvarának 
létezését.

A szerzők szerint at az egész tömegszám-tarto- 
mánvban azonos optikai-potenciál értékekkel ír
ható le, és az adatokból a mag felületi rétegének 
vastagsága meghatározható.

II . 2. Magszerkezet-vizsgálatok

A mag belső szerkezetének megismerésére a leg
egyszerűbb módszer a belőle kilépő részecskék és 
y-kvantumok tulajdonságainak mérése, majd ezek 
rendszerezése és értelmezése. Egy mag belső szer
kezetét akkor tekinthetjük teljesen ismertnek, ha 
ismerjük valamennyi lehetséges állapota kvantum
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6. ábra. Ra226 y-spektruma közepes feloldású szcintil
lációs y-spektrométerrel felvéve. Egy csatorna (azaz egy 
pont) szélessége 1 keV. (A felvétel a KLTE Kísérleti 

Fizikai Tanszékén készült.)

paramétereit — energiáját, impulzusmomentu
mát, paritását, mágneses dipól- és elektromos 
kvadrupólmomentumát, izospinjét stb. —, élet
tartamát, bomlás-módjait és ezen bomlások tulaj
donságait. A kísérleti fizikusok megmérni, az elmé
letiek értelmezni, előre kiszámítani igyekeznek 
ezeket az adatokat. Nos, minthogy a ma egyálta
lán ismert, kb. 1600 különféle magból az előbbi 
értelemben egyetlen egynek sem ismerjük teljesen 
a belső szerkezetét, mindkét tábornak van még 
tennivalója.

Talán meglepő, de így van, hogy mindazon 
paraméterek meghatározására, melyekről az előbb 
szóltam, elegendő a magból kilépő részecskék és 
y-kvantumok

a) energiájának,
b) térbeli és időbeli eloszlásának,
c) polarizációjának és
d )  a közöttük levő idő- és szögkorrelációnak a 

mérése. Egyes paraméterek közvetlenül a mérések
ből, mások különböző elméleti formulák segítsé
gével, áttételesen adódnak.

A magszerkezet-kutatás klasszikus területe, a 
legalább percekkel mérhető élettartamú magálla
potok tulajdonságainak vizsgálata, — elsősorban 
a detektorok feloldókópességében, a nukleáris elekt
ronika mennyiségi és minőségi teljesítőképességé
ben és a szerzett információ gépi feldolgozásában 
az utóbbi néhány évben végbement viharos fejlő
dés eredményeként — óriási, legalább két nagyság- 
rendnyi mennyiségi és minőségi fejlődésnek néz 
elébe. Hasonló mértékű csökkenéssel számolha
tunk az ugyanazon információ megszerzéséhez 
szükséges idő vonatkozásában.

Az elmondottak szemléltetésére hadd ragadjam 
ki csupán a y-kvantumok energiájának mérése, 
vagyis a y-spektroszkópia területén bekövetkezett 
fejlődést. A 6. ábrán bomlástermékeivel radióaktív 
egyensúlyban levő Ra226 szcintillációs technikával 
(közepes feloldású NaJ(Tl)-kristállyal) felvett y- 
spektrumát látjuk. Két csúcs kiértékelése — 352 
és 609 keV energiánál — nem okoz nehézséget.

7. ábra. Ra226 közepes feloldású Ge(Li)-spektrométerrel 
felvett y-spektrunm. Egy csatorna szélessége 1 keV. 
(A felvétel a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékén készült.)

8. ábra. A 6. és 7. ábrán látható spektrum együttes képe. 
1 csatorna =  1 keV. (KLTE KFT felvétele.)

Sőt a 352 keV-es csúcstól balra további három 
csúcsra gondolhatunk, bár ezek kiértékelése — 
helyük és területük pontos értékének kiszámítása 
— már komoly gondot jelent. (A legelső, irreálisan 
keskeny csúcs elektronikus eredetű.) A 7. ábrán 
ugyanez a spektrum-részlet látható közepes fel
oldású félvezető Ge(Li)-spektrométerrel felvéve. 
A megnövekedett feloldóképesség miatt az előbbi 
három csúcs — 186, 242 és 295 keV energiánál — 
könnyen kiértékelhető. Ezen kívül több olyan 
kis intenzitású csúcs is megjelenik — többek között 
665, 768 és 932 keV energiánál, — amelyekről a 
szcintillációs spektrum nem ad számot. A 8. ábrán 
a két spektrumot együtt látjuk.

S hogy a magok belső szerkezetének megismeré
sében e technikai fejlődés mit eredményezhet, jól 
szemlélteti a 9. és 10. ábra. A 9. ábrán a Ge77 alap- 
(és izomer) állapotának ß ~ -bomlását, ill. az As77 

leánymag nívó- és bomlássémáját látjuk. Ez a 
kép, melyet szcintillációs technikával „vettek fel”, 
az 1966. évi ismereteinket tükrözi: 8  ß~- ill. 25 y- 
átmenet és 10 gerjesztett nívó. Ugyanezt a bom
lást 1968-ban Ge(Li)-technikával újramérték, s a 
kapott bomlássémát látjuk a 10. ábrán. Figyeljük 
meg, hogy a mennyiségi változásokon (30 ß~- ill. 
67 y-átmenet és 32 energianívó) túl milyen fino-
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modás történt a különböző átmenetek energia- 
értékének és százalékos hozamának ismeretében. 
S ez a kép a Ge(Li)-technika lehetőségeit illetően 
távolról sem tekinthető véglegesnek, hiszen a ko
incidencia mérésekhez a nagyobb hatásfok kedvé
ért még a vegyes technikát alkalmazták (egyik ág
ban Ge(Li), a másikban Nal(TI)).

A hazai magszerkezet-, s általában a hazai mag
fizikai kutatást Szalay Sándor kezdeményezte még 
a harmincas évek közepén. A háború előtt és 
alatt azonban nem volt lehetősége arra, hogy a 
magspektroszkópiai elképzelései megvalósításához 
szükséges technikai bázist létrehozza. Erre csak a 
háború után, az ötvenes évek elején kerülhetett 
sor. így azután amikor 1956-ban felfedezték, hogy 
a gyenge kölcsönhatások alaptörvényei nem tük
rözésszimmetrikusak, azaz a paritás a gyenge köl
csönhatásokban nem marad meg, és amikor ennek 
nyomán világszerte intenzív kutatás bontakozott 
ki e kölcsönhatási típus jobb megismerésére, a 
magyár magspektroszkópia már abban a helyzet
ben volt, hogy képes volt bekapcsolódni ezekbe a:

kutatásokba. Ennek a korszaknak kétségtelenül 
legszebb hazai eredménye Szalay Sándor és Csikai 
Gyula nevéhez fűződik, akiknek sikerült a „leg- 
megfoghatatlanabb” részecskének, a neutrínónak 
a kimutatása az őt kibocsátó atommag visszalökő- 
désekor keletkező nyomvonal Wilson-kamrával 
történő lefényképezésével.

Azóta a hazai magszerkezet-kutatás számos 
újabb, világszerte elismert eredményt ért el. Ezek 
felsorolására e helyütt nincs lehetőség, csupán ki
emelhetünk belőlük egyet-kettőt.

Ismeretes, hogy az elektromágneses sugárzás tér
beli intenzitás-eloszlása a kibocsátó rendszer irá
nyához viszonyítva anizotrop, s az anizotrópia 
függ a sugárzás multipolaritásától (dipól, kvadru- 
pól, oktupól stb. jellegétől). Minthogy a magspinek 
(és így a mágneses momentumok is) normális 
körülmények között rendezetlenek, a magok által 
emittált у-kvantumok szögeloszlása — ellentétben 
az előbb mondottakkal — izotróp. Ha azonban 
valamilyen módon részben vagy teljesen polari
záljuk ezeket a magokat, azaz biztosítjuk, hogy
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9. ábra. A Ge77—1-As77 bomlássé
ma, ahogy azt 1966 elején ismer
tük. Az energia-nívók és a y- 
átmenetek energiája MeV-ben van 
megadva

10. ábra. A Ge77 —► As77 bomlás
ig séma, ahogy azt ma ismer- 
2! jük. Az energia-nívók és a y-
■' átmenetek energiája keV-ben

van megadva



spinjük egymással párhuzamosan álljon be, úgy 
megfigyelhetjük az anizotrópiát. A polarizált ma
gok által emittált y-sugárzás szögeloszlásának mé
réséből e sugárzás multipolaritására, illetve a 
multipolaritás ismeretében az emittáló magok tér
beli orientációjára vonatkozóan szerezhetünk in
formációt. Ez az információ azonban csak abban 
az esetben helyes, ha a gerjesztett állapot r élet
tartama alatt a magot semmiféle zavaró hatás 
nem éri. Elektromos vagy mágneses „zavarás” 
hatására ui. megváltozik a szögeloszlás jellege. 
Ezt a változást fel lehet használni arra, hogy ger
jesztett atommagok elektromágneses momentu
maira vonatkozó információkhoz jussunk. Ha 
például a magra mágneses tér hat, akkor a mag a 
r idő folyamán a mágneses tér iránya körül pre
cessziót fog végezni. A szögeloszlás ennek meg
felelő forgása, mely a r időtől, az alkalmazott 
mágneses tér H  erősségétől és a mag ^-faktorától 
függ, felhasználható a g-faktor meghatározására. 
Ha ezen kívül ismert a mag spinje is, úgy azonnal 
kiszámíthatjuk a mag mágneses dipólmomentumát. 
Teljesen hasonló módon határozhatjuk meg a ger
jesztett mag elektromos kvadrupólmomentumát 
az emittált y-sugárzás szögeloszlásának inhomogén 
elektromos térben történő megváltozásából.

Keszthelyi Lajos és munkatársai éppen a fen
tiek, pontosabban az ún. perturbált szögkorreláció 
alapján mérték meg több mag gerjesztett állapo
tának mágneses dipólmomentumát, s szereztek 
ezzel a magyar magspektroszkópiának világhír
nevet.

Ugyancsak ők honosították meg — y-faktor és 
atomi belső mágneses terek mérésére a Möss- 
bauer-technikát. A Mössbauer-effektus lényege az, 
hogy kollektív rezgésekre képes rendszerekben 
(kristályrácsban, óriásmolekulában) a gerjesztett 
atommagok bizonyos valószínűséggel úgy bocsá
tanak ki y-sugárzást, hogy a kilépő y-kvantum a 
rendszert, mint egészet löki vissza. A sugárzás 
energiája így gyakorlatilag változatlan marad, hi
szen a rendszer tömege sok nagyságrenddel nagyobb 
mint a foton hvjc2 tömege. Éppen e sugárzás 
nagyfokú monokromatikussága az, amelyet az al
kalmazások során kihasználnak.

Az utóbbi években világszerte előtérbe kerültek 
azok a magspektroszkópiai vizsgálatok, amelyek 
a mag nukleonjai között lejátszódó alapvető köl
csönhatások tisztázására irányulnak. E vizsgálatok 
a kiválasztott sugárzási folyamat sokoldalú kísér
leti megközelítését, az elérhető legnagyobb mérési 
pontosságot és az elméleti vonatkozású problémák 
alapos ismeretét igénylik. Csak így lehet ui. a 
folyamat mélyére hatolni, a folyamatot előidéző 
okokat felderíteni. I t t  tehát nem a mag leírásáról, 
hanem ilyen vagy olyan viselkedésének értelmezé
séről van szó.

Hazánkban Berényi Dénes és munkatársai dol
goznak ilyen jellegű problémákon. Világszerte ér
deklődést keltett az a munkájuk, melyben a Cu 
mag pozitron-sugárzását kísérő belső fékezési su
gárzást mutatták ki. E folyamatban a magot há
rom részecske, pozitron, neutrínó és y-kvantum

hagyja el, jelezvén, hogy egy rendkívül érdekes, 
vegyes kölcsönhatással állunk szemben, vagy más 
szavakkal: a folyamat során az elektromágneses 
kölcsönhatás perturbálja a gyengét.

Ez a kollektíva egyébként az elektronbefogás, 
a belső konverzió, a ß~-bomlást és az elektronbe
fogást kísérő belső fékezési sugárzás jelenségére 
vonatkozó ismereteink elmélyüléséhez is világ
szerte számontartott eredményekkel járult hozzá.

A klasszikus magspektroszkópia mellett egyre 
növekvő szerepet tölt be a rendkívül rövid ill. rö
vid élettartamú magállapotok spektroszkópiája. 
I tt a magreakciókban keletkező magállapotok, ill. 
rövid felezési idejű izotópok magspektroszkópiai 
vizsgálatáról van szó. Ezek a vizsgálatok mérés- 
technikailag lényegesen igényesebbek, mint a kiasz- 
szikus magspektroszkópiai mérések. A magreak
ciókban keletkező magállapotok pl. általában 
olyan rövid élettartamúak, hogy a méréseket csak 
közvetlenül a „nyalábon” lehet elvégezni, ami a 
nagy háttérsugárzás miatt igen komplikált feladat. 
A gyors-koincidencia-technika kifejlesztése volt 
szükséges ahhoz, hogy a felmerülő nehézségeket 
elháríthassák. A magreakciókban keletkező rövid 
(t ;> 1  msec) élettartamú magállapotok ill. izotó
pok vizsgálata terén pedig akkor történt nagy 
előrelépés, amikor létrehozták a különböző, im
pulzus-üzemű nyalábot szolgáltató berendezése
ket: a lineáris gyorsítókat, a pulzált elektrosztatikus 
és ciklikus gyorsítókat, az impulzus-reaktort, stb. 
Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy az impulzusok 
közötti szünetekben, lényegesen lecsökkent háttér 
mellett történjenek a mérések.

S ha a fentiekhez hozzászámítjuk azt az óriási 
fejlődést, amely az utóbbi években a gyorsítók 
energia-homogenitásában és stabilitásában végbe
ment, akkor érthetővé válnak azok a sikerek, 
melyeket a magspektroszkópia ezen ága az utóbbi 
években elért. Ezek a sikerek szorosan kapcsolód
nak az ún. izobár analóg rezonanciák kutatásához, 
melyeknek létezését nemcsak a könnyű és közepes, 
de a nehéz magoknál is kimutatták.

Az analóg energiaszintek létezése az izobár ma
gokban (pl. a tükörmagok vagy az izobár-triplet- 
tek energiaszintjei) a magerők töltésinvarianciájá
nak következménye. Az ilyen nívók, amelyek azo
nos A tömeg-, de különböző Z proton- és N  neutron
számú magoknál figyelhetők meg, azonos tulajdon
ságokkal (impulzusmomentum, paritás, izospin 
stb.) rendelkeznek. Két izotópikusan adjungált 
izobár mag (az [A, Zv  A^J magot az [A, Z.,, N 2\ 
maghoz izotópikusan adjungáltnak nevezzük, ha 
7jx =  N 2 és N 1 = Z 2) két tetszőleges analóg álla
potának (így pl. alapállapotának) energiája csak a 
szóban forgó magok Coulomb-energiájában és a 
megfelelő n p tömegkülönbségben különbözik. 
Figyelembe véve azt, hogy ezeket a korrekciókat 
könnyű kiszámítani, az analóg állapotok tulajdon
ságainak tanulmányozása révén szinte egyedülálló 
lehetőségek kínálkoznak az elmélettel való össze
hasonlításra.

A gyakorlatban az analóg állapotokat minde
nekelőtt a rugalmas proton-szórás és különböző,
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11. ábra. A Cl37 (p , a0) S34 reakció hozam-görbéje az Ep =  0,87 — 1,97 MeV energia-tartományban
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12. ábra. Az Ar38 és Cl38 magok analóg állapotai. A Cl38 
tömegét a Coulomb-energia különbségre és az n —p 
tömegkülönbségre korrigálták. A baloldalon a Cl37 - f  p 

rendszer energiaállapotai láthatók Ep függvényében

protonokkal létrehozott magreakciók segítségével 
kutatják. Ennek az a magyarázata, hogy a legjobb 
feloldást (200—300 eV) éppen protonokra sikerült 
elérni. A 11. ábrán Endt és munkatársai mérését 
látjuk a Cl37 (p, «0 )S34 reakció gerjesztési függvé
nyére vonatkozóan. (A „0”-index azt jelzi, hogy 
a keletkező Ar38 közbenső magot az a-részecske 
mindig olyan energiával hagyja el, hogy az S34 vég
mag alapállapotban képződik.) Az ábrán a bom
bázó protonok 0,87 — 1,97 MeV energia-tartomá-

* nyában 126 jól elkülönülő rezonanciát figyelhetünk 
meg, melyeket az Ar38 mag magasan gerjesztett 
(11 — 12 MeV-es) nívóival azonosíthatunk. Az Ar38 

ezen magasan gerjesztett nívói közül különösen 
érdekesek azok, amelyek az Cl38 izobár mag alap
állapotával, ill. alacsonyan fekvő gerjesztett álla
potaival analógok. A 12. ábrán ezeket az analóg 
állapotokat ill. a Cl37-)-p rendszer megfelelő ener
gia-állapotait (melyeket a 11. ábrán az ^ - te n 
gelyen azonosíthatunk) látjuk. Az analóg állapo
tok tulajdonságainak tanulmányozása — melyet 
a bombázó proton-energia rögzítése mellett való
síthatunk meg — rendkívül értékes magspektrosz
kópiai információkhoz juttathat bennünket.

A magreakciók spektroszkópiája területén ha
zánkban Lovas István, Zimányi József és munka
társai továbbá Kiss Dezső és munkatársai értek 
el figyelemre méltó eredményeket, melyeknek akár
csak vázlatos bemutatása is túlnő ezen előadás 
lehetőségein.

I I .3. Magreakciók vizsgálata
Magreakciókon ebben az előadásban a nukleon

atommag, y-kvantum-atommag és az atommag
atommag ütközéseket fogjuk érteni, bár a „mag
reakció” kifejezést használják ennél általánosabb 
értelemben is. A már említett magszerkezetkuta
táson túl a magreakciók vizsgálata elsősorban a 
reakció-mechanizmus tisztázására irányul. S mivel 
a magreakciók létrejöttében, lefolyásában az erős-

és elektromágneses kölcsönhatások játszanak sze
repet, a reakció-mechanizmus vizsgálata egyúttal 
ezen kölcsönhatások vizsgálatát is jelenti.

Természetesen a magreakciók során létrejövő, 
általában magasan gerjesztett magállapotok tulaj
donságainak magspektroszkópiai vizsgálata nem kü
löníthető el élesen a reakció-mechanizmus-vizsgála- 
toktól. így pl. a reakcióban keletkező y-kvantumok, 
részecskék és atommagok energia- és szögeloszlá
sának, polarizációs állapotának, a közöttük levő 
energia-, szög- és időkorrelációnak az ismerete 
egyaránt fontos a magspektroszkópiai és reakció
mechanizmus-vizsgálatokhoz. Azok a kérdések 
azonban, hogy meghatározott bombázó rész és 
változó targetmag, változó bombázó rész és adott 
targetmag ütközésekor milyen reakciótermékek és 
milyen valószínűséggel keletkeznek a bombázó 
rész energiájától függően, vagy hogy a reakció le
folyása mennyi időt igényel, már elsősorban a 
reakció-mechanizmus tisztázása szempontjából ér
dekesek. Az előbbi kérdés-csoport tisztázásához 
a legkülönbözőbb magreakciók határkeresztmet- 
szetét kell meghatározni a legkülönbözőbb ener
giákon.

A magreakciók tanulmányozásában mindmáig 
jelentős szerepet töltenek be a klasszikus bombázó 
részekkel (protonokkal, neutronokkal, deuteronok- 
kal, a-részekkel és y-kvantumokkal) kiváltott mag
reakciók. Ezen bombázó részek közül is a leggyak
rabban a neutronokat használják magreakciók 
létrehozására. A neutronoknak a magba való be
hatolását ugyanis csak a centrifugálgát akadá
lyozza, szemben a töltött részecskékkel, amelyek
nél a Coulomb-taszítás is fellép. Ugyanakkor meg
felelő intenzitású monokromatikus neutronok 
aránylag egyszerű, alacsony-feszültségű gyorsítók
kal is előállíthatók magreakciók útján.

Hadd ragadjuk hát ki a magreakciók óriási 
családjából a neutron-reakciókat, hogy példájukkal 
szemléltethessük azt a fejlődést, amely a közel
múlt évtizedekben a magreakciók tanulmányozása 
terén végbement. Ez a választás meglepőnek tűn
het, hiszen közismert, hogy a neutronokkal vég
zett kísérletek sokkal nehezebbek, mint a töltött 
részekkel végzettek, aminek az a magyarázata, 
hogy a neutronok közvetlenül nem gyorsíthatók és 
nem detektálhatók. Ennek következménye, hogy 
a neutron-kísérletek pontossága durván egy nagy
ságrenddel rosszabb, mint a töltött-részecske-kísér- 
leteké. Ugyanakkor a neutronokkal kiváltott (ill. 
neutronok keletkezésével járó) magreakciók az el
méleti leírás számára kétségtelenül a legegyszerű- 
bek, s nem véletlen, hogy a magreakciók mecha
nizmusára feltételezett modellek döntő többsége 
éppen ezen reakciók kapcsán született. Nos, ez az 
a körülmény, mely a neutron-reakciók választására 
ösztönzött bennünket.

A neutron-atommag kölcsönhatások közül egye
dül a totális kölcsönhatás hatáskeresztmetszetének 
mérésénél sikerült elérni azt a pontosságot (1 %), 
amelyet a töltött részekkel kiváltott magreakciók 
hatáskeresztmetszet-mérésénél általában könnyen 
elérnek. A totális keresztmetszet a rugalmas és
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IS. ábra. Az O16 totális neutron-hatáskeresztmetszete a 
neutron-energia függvényében

rugalmatlan szórási, valamint a neutron abszorb- 
cióval járó reakció-keresztmetszetek összege, s egy
szerű transzmisszió-méréssel határozható meg. 
Mégis, az elegendően monokromatikus és intenzív 
neutronforrások ill. az elegendően kis méretű és 
nagy hatásfokú neutron-detektorok hiánya miatt 
itt is hosszú út vezetett a mai mérési pontosságig. 
Ezt az utat szemlélteti a 13. ábra, ahol az O16 totá
lis neutron-keresztmetszetét látjuk a neutron-ener
gia függvényében. Az 1951—68-as időszakban vég
bement fejlődés valójában sokkal nagyobb annál, 
mint amit az ábrán látunk (négy új, igen éles 
rezonancia 3 MeV környékén), mert a 2  MeV alatti 
tartomány ábrázolására az ábra méretei nem al
kalmasak.

Egy másik fontos területe a vizsgálatoknak a 
reakciót keltő, ill. a reakcióban keletkező neutro
nok energiájának mérése. Korábban az ilyen mé
rések rendkívül nehezek és fáradságosak voltak, 
mert a neutronok által Wilson-kamrában vagy 
fotoemulzióban meglökött protonok hatótávolságát 
kellett meghatározni. Későbben, lassú neutronok 
energiájának mérésére, egy sokkal kényelmesebb 
és pontosabb módszert dolgoztak ki, melynek 
alapját annak az időnek a mérése képezte, amelyre 
a neutronoknak egy meghatározott távolság be
repüléséhez szükségük volt. Kb. 1950-ig a gyors
neutronok repülési idői túl rövideknek bizonyul
tak a rendelkezésre álló detektorok és elektronika 
számára. Ekkor azonban a nagy számlálási sebes
ségű szerves szcintillátorok megjelenése és a koin-

14. ábra. A Be9(d,n)B10 reakció neutronjainak energia- 
spektruma ködkamrával (1936), ill. repülési-idő techniká

val (1967) mérve

cidencia-technika fejlődése nanoszekundumos pon
tosságú repülési-idő-méréseket is lehetővé tett. 
Legújabban a nanoszekundum hosszúságú impu- 
zusokat adó neutronforrások, a sokcsatornás idő- 
analizá,torok és az elektronikus számológépek fel- 
használása a repülési-idő-mérésekben olyan új le
hetőségeket nyitott a neutron-spektroszkópiában, 
hogy itt is gyökeres változásokkal számolhatunk 
a beszerezhető információ mennyiségét és minő
ségét illetően. A 14. ábrán látható két spektrum, 
a Be9(íZ, w)B10 reakcióból származó neutronok 
különböző időben mért energiaspektruma, talán 
érzékelhetővé teszi a neutronspektroszkópiában 
eddig elért fejlődést. (A két spektrumot különböző 
bombázó energiánál mérték, s bár ezt az ábra 
szerkesztésénél a neutron-energia tengely „eltolá
sával” igyekeztek figyelembe venni, csak a 2  és 
3 MeV közötti ill. a 4 MeV környéki neutron
csoportokat lehet összehasonlítani.) Az 1936-os 
mérést ködkamrával, az 1967-est repülési-idő mód
szerével végezték.

Már szóltunk róla, hogy a hatáskeresztmetszet- 
mérések és a magreakcióban keletkező termékek 
energia- és szögeloszlásának mérése nagyon fontos 
információkat adhat a reakció mechanizmusáról. 
Nézzünk erre is egy példát. A 15. ábrán lassú 
neutronok befogásakor létrejövő Cd113 (n, y)Cd114 

reakció y-kvantumainak sprektális eloszlását lát
juk mágneses Compton spektrométerrel mérve. 
A mágneses Compton-spektrométer a -/-sugarak 
által alkalmas konverterben kiváltott Compton- 
elektronok energiáját határozza meg a mágneses 
tér változtatásával. A 15. ábrán látható spektrum 
nyers, azaz nincs a spektrométer hatásfokára 
korrigálva, s így a kisenergiájú (Ey <  3 MeV) 
/-kvantumok számának csökkenése csak látszó
lagos (a spektrométer hatásfoka 4 MeV-től 1
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15. ábra. A Cdn3(n,y)Cd114 
reakcióban keletkező y- 
kvantumok energiaelosz
lása mágneses Compton- 

spektrométerrel mérve

Ö 10000 20000 30000 Oecm

MeV-ig kb. egy nagyságrendet csökken, míg 4 MeV 
felett gyakorlatilag állandó). A spektrum bonyo
lultsága — a folytonos és vonalas jelleg egyidejű 
jelenléte, a tiszta vonalas tartomány — jól tük
rözi magának a reakciómechanizmusnak a bonyo
lultságát. A kérdés mármost az, hogyan is értel
mezhetünk egy ilyen spektrumot?

Az (n, y)-folyamat talán a legegyszerűbb mag
reakció, s ezzel magyarázható, hogy igen fontos 
szerepet töltött be az elméleti magfizika fejlődésé
ben. A legrégebbi modell — az ún. közbenső-mag- 
modell — ennek a reakciónak a leírására még 
Niels Bohrtól származik. E modell szerint a reak
ció során kialakul egy, a beeső neutronból és a 
targetmagból álló, viszonylag hosszú élettartamú 
„közbenső mag”, ami egy bizonyos idő múltán 
elbomlik, egy meghatározott részecskét vagy elekt
romágneses sugárzást kibocsátva. A közbenső mag 
olyan hosszú ideig „él”, hogy kialakulása és el- 
bomlása egymástól független folyamatnak tekint
hető. A közbenső mag képződéssel járó folyama
tot a 16a. ábra illusztrálja.

A közbenső mag bomlását statisztikus folyamat
nak tekinthetjük, melynek során a y-legerjesztő- 
déssel a neutron- és töltött-részecske-emisszió 
konkurrál. Ezen kép alapján kiszámíthatjuk, töb
bek között, az emittált y-kvantumok energiael
oszlását; a számolt spektrum a nagy nívósűrűség 
és nívószélesség miatt folytonos és benne a kis- 
energiájú y-kvantumok emissziója favorizált.

A 15. ábrával kapcsolatban elmondottakra visz- 
szagondolva látjuk tehát, hogy a közbenső-mag- 
modell csak a spektrum folytonos részét tudja 
értelmezni. Azt tehát nem lehet elvitatni, hogy az 
adott neutron-energián a reakció bizonyos való
színűséggel közbenső mag keletkezésén keresztül 
valósul meg. Mindjárt hozzá kell azonban ten
nünk, hogy a kísérletek tanúsága szerint más reak
ció-mechanizmusok is jelentős szerepet kell, hogy 
játszanak.

Előfordulhat, hogy a beeső neutron közvetlenül 
a targetmag valamely üres részecskepályájára fogó- 
dik be, s az energiafölösleg egy y-kvantum for-

a. Közbenső -  mag
0 hosszú

A-fl

r

c. Fe/direkt

16. ábra. Az (n,y)-reakció mechanizmusának néhány 
lehetséges modellje

májában távozik el a magból. A részecske-emisz- 
sziós reakciók esetén e folyamat analógját úgy 
képzelhetjük el, hogy a bemenő neutron a mag 
egyetlen nukleonjával (nukleon-csoportjával) ü t
közik, annak adja át energiáját és ennek követ
keztében az eltalált nukleon (nukleoncsoport) re
pül ki a magból. Mindez nagyságrendekkel rövi- 
debb időt vesz igénybe, mint a közbenső mag 
képződése és elbomlása. Ezt a reakció-mecha
nizmust nevezzük direkt-mechanizmusnak (16b. 
ábra).

A direkt befogási mechanizmus természetesen 
vonalas y-spektrumot eredményez, s legvalószí
nűbb nagyenergiájú y-kvantumok emissziója. A
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15. ábrán látható spektrum nagyenergiájú része 
jól mutatja, hogy a reakcióban a direkt-mechaniz- 
musnak jelentős a szerepe. A spektrum kisenergiájú 
tartományában levő vonalakra azonban továbbra 
sincs magyarázat.

Többek között ezért is az utóbbi időben a figye
lem egyre jobban egy új magreakció-modellre, a 
Feshbach-féle „néhány kvázirészecskés” vagy más 
néven féldirekt modellre terelődött. E szerint a 
neutron— hasolóan a direkt befogáshoz — egy 
betöltetlen héj mode 11-pályára fogódik be, de az 
energiafölösleg nem közvetlen /-emisszióval távozik 
el a magból, hanem a magot egyszerűen felger- 
jeszti például úgy, hogy egy nukleont valamely 
energianívóról egy másikra „emel fel”, s ezáltal 
egy „két részecske — egy lyuk” gerjesztett álla
potot (doorway-állapotot) hoz létre. E „három 
kvázirészecskés” gerjesztett állapot természetes 
bevezetője, „kapuja” a közbenső mag mechaniz
mussal történő gerjesztésnek. Sok esetben ez a 
fázis továbbfejlődik és a gerjesztésben a mag egyre 
több és több nukleonja vesz részt, azaz végül is 
közbenső mag alakul ki, más esetekben a folyamat 
már ebben a fázisban véget ér. Az (n, /)-reakció- 
nál ez utóbbi úgy történik, hogy a „felemelt” 
nukleon igyekszik eredeti állapotába visszatérni, s 
ha ez bekövetkezik, akkor a mag egy /-kvantumot 
emittál (16c. ábra). Ez a reakció-mechanizmus 
tehát közbülső helyet foglal el a direkt- és a köz
benső mag mechanizmus között, innen a féldirekt 
elnevezés.

A féldirekt-mechanizmus az egy-részecske ger
jesztett állapotoknak megfelelő /-energiákat fa
vorizálja, s ezért a 15. ábrán látható spektrum 
alacsony-energiájú tartományában több vonalat 
értelmezni is tud.

Természetesen a reakció-mechanizmusok sze
repének kvantitatív elemzése rendkívül bonyolult 
feladat mind kísérleti, mind elméleti szempontból. 
A kísérlet pl. nem elégedhet meg pusztán a reakció
termékek energia-eloszlásának mérésével, hanem 
adatokat kell szolgáltatnia a reakció hatáskereszt
metszetére, lefolyásának időtartamára és a reak
ciótermékek szögeloszlására is. Mindezen adatok 
együttes tanulmányozásával válhat az elmélet ké
pessé a legkülönbözőbb magreakciók egyértelmű és 
kvantitatív leírására.

A klasszikus bombázó részek mellett a mag
reakciók kutatásában egyre nagyobb szerepet kap
nak a nehéz ionok, mint pl. a Li6, B10, C12, N14,
0 16, Ne20, Si28, Ar40, Ca40, M 58 stb. A többszörösen 
ionizált nehéz ionokat általában lineáris gyorsítók
ban és ciklotronokban gyorsítják fel 7 — 10 MeV 
per nukleon energiára.

A nehéz ionokkal létrehozott magreakciók dur
ván két csoportba sorolhatók: 1 . különböző nuk
leon-átadási és 2 . közbenső mag keletkezésével 
járó reakciók. Ha A1-gyel jelöljük a bombázó ion, 
A2-vel a bombázott target tömegét, akkor a nuk
leon-átadási reakciókban keletkező végmagok tö
megspektruma két széles csúcsot tartalmaz: az első 
maximuma Ax-nél, a másodiké pedig M2-nél van 
(ha A 2 >  Ax). Ez azt jelzi, hogy ezen, a felületi

ütközéseket kísérő magreakciókban az ütköző 
partnerek mindegyike „adhat á t” nukleont vagy 
nukleonokat a másiknak. A közbenső mag kelet
kezésével — a partnerek teljes össszeolvadásával 

- járó magreakciók végmagjainak tömegspekt
ruma egy széles csúcsból áll, melynek maximuma 
(A1 +  A 2 — X)-nél van, ahol X  az adott bombázó 
energiánál elpárolgó nukleonok legvalószínűbb szá
ma. Elegendően nehéz targetek (ill. bombázó ionok) 
használatánál a reakciócsatornák egyike a mag
hasadás lesz; ilyenkor a tömegspektrumban meg
jelenik egy új csúcs ~  4/ 2 (Ax -f- A 2)-nél. Termé
szetesen léteznek összetett folyamatok is, mint pl. 
nukleonok átadása úgy, hogy a mag gerjesztett 
állapotbanmaradésenergiáját nukleonok párolgása 
révén veszíti el. Ilyen folyamatok a felületi és a 
centrális ütközés közötti ütközéseknél mennek 
végbe. Az összetett folyamatok a tömegspektrum
ban folytonos átmenetet biztosítanak az előbb em
lített csúcsok között.

Már ez a leegyszerűsített, kvalitatív kép is 
meggyőz bennünket arról, hogy a nehéz ionok
kal létrehozott magreakciók mechanizmusai kö
zött megtalálhatók mindazok a reakció mecha
nizmusok, amelyeket valamennyi könnyű bombá
zó részecske Elhasználásával valaha is tanulmá
nyoztak.

A hazánkban a 30-as évek közepén Szalay Sán
dor által elkezdett magreakció-kutatások egyben a 
hazai magfizika kezdetét is jelentették. Akkoriban 
szerte a világon, s nálunk még majdnem két év
tizeddel később is, részecskeforrásként csak a ter
mészetes radioaktív anyagok jöhettek számításba 
(mint például az oc-sugárzó polónium), detektorként 
pedig a GM-csövek. Aligha szükséges hangsúlyozni, 
hogy a hazai viszonyok között mily sok technikai 
nehézséggel kellett megküzdeni csupán ahhoz, hogy 
a magreakció-vizsgálatok e két nélkülözhetetlen 
eszközét létre lehessen hozni. Szalay azonban 
nemcsak létrehozta ezeket az eszközöket, hanem 
olyan új elgondolásokkal gazdagította az egész 
akkori méréstechnikát, hogy kutatásai néhány 
éven belül már külföldön is komoly visszhangot 
keltő eredményekhez vezettek. Ezt a méréstech
nikát (csaknem pontszerű sugárforrás, félgömb- 
alakú céltárgy és «-számláló) munkatársaival együtt 
még két évtized folyamán sikerrel alkalmazta 
Po-a-részekkel könnyű magokon keltett magreak
ciók vizsgálatára, amit az e témakörből megjelent 
több mint 30 közleménye bizonyít.

A háború után hazánkban több helyen is meg
indult a gyorsítóépítés, amelynek eredményeként 
az 50-es évek közepére sikerült létrehozni az első 
hazai (Van de Graaff és Cockcroft -Walton-típusú) 
gyorsítókat. 1959-ben működésbe lépett a szovjet 
segítséggel megépített kutató reaktor, amely mint 
intenzív neutronforrás jelentősen kibővítette a 
magfizikai kutatások addigi lehetőségeit. A ré
szecskedetektálás területén is nagy előrelépés tör
tént ezekben az években: megjelentek az első 
szcintillációs számlálók, és ennek kapcsán fel
merült a korszerű nukleáris elektronika megterem
tésének problémája. Összefoglalva: az 50-es évek
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végére megteremtődött az a technikai-kísérleti 
bázis, amelynek alapján elkezdődhetett a hazai 
magreakció-kutatás egy új fázisa, a mesterségesen 
gyorsított részecskékkel létrehozott magreakciók 
tanulmányozása.

Még egy, az egész magyar magfizika számára 
nagy fontosságú esemény történt az ötvenes évek
ben. 1956 tavaszán a szovjet kormány javaslatot 
te tt a szocialista országoknak egy közös magfizikai 
kutató intézet létrehozására. Egyidejűleg fel
ajánlotta, hogy a létesítendő intézet rendelkezésére 
bocsátja a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak a Moszkva környéki Dubna városkában már 
működő két nagy magfizikai kutató intézetét. Így 
jött létre 1956-ban a Dubnái Egyesített Magfizikai 
Kutató Intézet 12 szocialista ország részvételével. 
Ez az óriási intézet ma már kétségtelenül egyike a 
világ legrangosabb magfizikai kutató-centrumai
nak, amit nemcsak az ide koncentrált hatalmas 
szellemi és anyagi erőknek, a rendkívül széles 
spektrumú és magas színvonalú kutatási lehetősé
geknek, hanem mindenekelőtt az elért eredmények
nek köszönhet.

A dubnai intézetbe való belépésünkkel a magyar 
magfizikusok lehetőséget kaptak arra, hogy olyan, 
nagy költségű kutatásokba is bekapcsolódjanak, 
amelyeknek a finanszírozása egy kis ország szá
mára teljesen elképzelhetetlen. S a magyar mag
fizikusok éltek és élnek is ezekkel a lehetőségekkel: 
több tucatra tehető azoknak a száma, akik több 
évet dolgoztak e nagyszerű intézetben.

Visszatérve a hazai magreakció-kutatás eredmé
nyeire, itt csak arra szorítkozhatunk, hogy a leg
fontosabb eredményekről legalább címszerűen meg
emlékezzünk:

A könnyű töltött részekkel keltett magreakciók 
közül fizikusaink a legmélyrehatóbban a (p, y)-, 
(d ,p )- és (d, a)-reakciókkal foglalkoztak: számos 
— ezek közül több nemzetközileg is nagyra érté
kelt — elméleti és kísérleti munka jelent meg 
Bencze Gyula, Fodor Ilona, Gyarmati Borbála, 
Györgyi Géza, Keszthelyi Lajos, Koltay Ede, Lo
vas István, Schlenk Bálint, Zimányi József és 
kollégáik tollából e magreakciók különböző ener
giákon lehetséges mechanizmusairól, e mechaniz
musok interferenciájának következményeiről, az 
ezen reakciókban alacsony bombázó energiákon 
gerjeszthető analóg állapotok keletkezési mechaniz
musáról, stb.

A neutronokkal keltett magreakciók vizsgálata 
során is több olyan eredmény született, mely 
széles körű érdeklődést és elismerést váltott ki. 
Ilyenek: az (n , 2 w)-reakció mechanizmusával ill. 
az n —n kölcsönhatással kapcsolatban Ádám And
rás és munkatársai által végzett vizsgálatok; Csikai 
Gyula és munkatársai nagy számú magon elvégzett 
(n, y)- és (n, 2 w)-hatáskeresztmetszet-mérései, s 
ezek alapján e folyamatok hatáskeresztmetszeté
ben új tendenciák megfigyelése („Csikai—Pető 
trend” az (n, 2 ra)-reakció hatáskeresztmetszeté
ben); az (n, p)-szórásra ill. az n —p kölcsönhatás 
értelmezésére Hrehuss Gyula és munkatársai által

Z

17. ábra. Az atommagok „térképe” a ZN-síkban. A stabil izotópokat befeketített, az ismert rádióaktív izotópokat 
üres négyszögek jelzik. A ma ismert izotópok tartományának (lépcsős görbe) bal szélén húzódó vékony folytonos 
vonaltól balra kezdődik az a tartomány, ahol a magok energetikailag már képesek az alapállapotból történő pro
ton-emisszióra. Kezdetben a /S+-bomlás, majd a késleltetett p-bomlás valószínűsége nagyobb, mint a p-bomlásé. 
Elegendően balra haladva ettől a vonaltól a p-bomlás uralkodóvá válik. A „Bp =  2 — 3 MeV”-vel (ill. „By =  
0”-val) jelzett vastag folytonos (ill. eredmény-) vonal jelzi azt a határt, amelytől balra a magok p-emisszióval 
(ill. spontán hasadással) szembeni élettartama t 10“ 10 sec. (A szaggatott vonal az a-bomlás lehetséges tartományait 
jelzi.) Az ismert magok tarotmányának jobb szélén húzódó vékony folytonos vonaltól jobbra találjuk a ß~- 
bomlás és a késleltetett n-bomlás tartományát, míg a ,,B„ =  0” vastag folytonos vonal azt jelzi, hogy itt a mag 

■utolsó neutronjának kötési energiája zérussá válik. Ettől jobbra a neutron-kötési-energia negatív, azaz a mag 
— ellentétben a p-bomlással, ahol a Coulomb-gát miatt nagyon hosszú élettartama is lehet a magnak a p-emisz-

szióval szemben — azonnal elbomlik n-emisszió révén
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végzett kutatások; Kiss Dezső és munkatársai 
mérései az (n, y)-reakciók y-spektrumára vonat
kozóan általában, s különösen a direkt-mechaniz- 
mus szerepének tisztázása a rezonancia-tartomány
ban lejátszódó (n, y)-folyamatokban; a maghasa
dás során emittált prompt y-kvantumok szögel
oszlására és polarizációjára Nagy László és munka
társai által végzett vizsgálatok.

A (y, y’)-reakciók terén nagy intenzitású (néhány
szor tízezer Curie) radioaktív y-források felhasz
nálásával Veres Árpád végzett kiemelkedő vizsgá
latokat.

Dubnában, szovjet fizikusokkal együtt, Erő Já 
nos ért el szép sikereket a nukleon-átadással járó 
nehéz-ion reakciók tanulmányozásában.

II. 4. Új magok előállítása
Űj -magokon egyrészt ismert elemek ismeretlen 

izotópjait, másrészt ismeretlen elemek ismeretlen 
izotópjait értjük. Ami az ismert izotópokat illeti, 
ezek száma 1948-ban kb. 500, 1968-ban kb. 1600 
volt. Az ismert atommagok a proton-neutron sík
ban (17. ábra) mind a stabil magok közelében, egy 
meglehetősen keskeny tartományon belül feküsz- 
nek, bennük a proton per neutron arány csak 
szűk határok között változik. Ha az ezen tarto
mányban megismert törvényszerűségeket érvé
nyesnek tételezzük fel az eddig ismertektől igen 
erősen eltérő proton/neutron arányú tartományok
ra is, úgy elméleti számítások alapján megbecsül
hetjük azt a határt, ameddig a magok a prompt 
nukleon-emisszióval (ill. nehéz magok esetén a 
promt spontán hasadással) szemben még stabilisak. 
A 17. ábrán a „Bp =  2—3 MeV”, a „Bf =  0 ” és 
a „Bn =  0 ” jelzésű vonalak jelzik ezt a határt. 
Ezen határvonalakon belül kb. 4000 új, a promt 
nukleon-emisszióval (spontán-hasadással) szem
ben stabil izotrópra számíthatunk még.

Kérdés: hogyan állíthatunk elő új magokat, 
azaz hogyan tölthetjük be a 17. ábrán ma még üres 
helyeket ? Nézzük először az erősen neutronszegény 
izotópokat, azaz az ismert izotópokétól balra eső 
tartományt. Könnyű belátni, hogy erre a célra — 
különösen a nehéz magoknál — elsősorban a 
nehéz ionokkal létrehozott magreakciók alkalma
sak. Tekintsük pl. azt az esetet, amikor ?2Pb208 

izotópot bombázunk 10Ne20 maggal. A teljes össze
olvadással keletkező 92U228 közbenső mag gerjesz
tési energiája — a ma szokásos nehéz-ion-energiák 
mellett — kb. 60 MeV. Ekkor 6  neutron elpárolgása 
a legvalószínűbb, azaz eredményül egy erősen 
neutronszegény magot, U222-t kapunk (a ma ismert 
legkönnyebb U-izotóp az U227!). Ezt a reakciót 
így írhatjuk fel: Pb208/Ne20, 6 n/U222. A könnyű 
magoknál erősen neutronszegény izotópokat né
hányszor 10 MeV-es protonokkal keltett (p, xri)- 
reakciók (x =  az elpárolgó neutronok száma) ill. 
néhányszor 100 MeV-es protonok okozta spalláció 
segítségével állíthatunk elő.

Mi a helyzet az erősen neutrongazdag izotópok
kal, melyek az ismert izotópoktól jobbra helyez
kednek el a 17. ábrán ? Ezek előállítására Z  =  60-

ig a nehéz elemek (Th,U, stb.) termikus neutronok 
hatására történő hasadása jelenti a leghatéko
nyabb módszert. Z >  60 esetén erősen neutron
gazdag izotópokat a nehéz elemek nehéz bombázó 
ionok (Kr, Xe, W, U) hatására létrejövő hasadása
kor kaphatnánk. A nehéz elem -j- nehéz ion típusú 
hasadás egyébként — a keletkező hasadási termé
kek nagy tömegszám-diszperziója miatt — nem
csak a neutrongazdag tartományban, de a neutron- 
szegényben is eredményezhet új izotópokat. Fle- 
rov számításai szerin pl. U-targetet 3 GeV ener
giájú U-ionokkal bombázva legalább 5000 izotóp 
keletkezését várhatjuk.

Az új magok döntő többsége várhatóan rövid 
ill. igen rövid élettartamú. Ezért komoly kísérleti 
nehézséget jelent annak biztosítása, hogy a reak
ciótermékek időben eljussanak a céltárgyból a 
mérőberendezésbe. A másik sarkalatos kérdés a 
re akció termékek tömegszám és rendszám szerinti 
megbízható azonosítása, A tömegszám szerinti 
azonosításra a legkorszerűbb eszközök a gyors 
elektromágneses tömegspektrométerek ill. tömeg
szeparátorok, melyek rendszerint „on line” üzemel
nek a gyorsítókkal ill. reaktorokkal. Ezek a be
rendezések az analizálás mellett azt is biztosítják, 
hogy a reakciótermékek gyorsan (1 0 - 1  —1 0 ~ 6 sec 
alatt) eljussanak a targettől a detektorig. A rend
szám szerinti azonosítás legkorszerűbb módja a 
reakciótermékek által emittált karakterisztikus X- 
sugárzás vizsgálata.

Az elmondottak után talán szükségtelen is hang
súlyozni, hogy az új magok kutatása olyan költ
séges berendezéseket igényel, amilyenek előterem
tésére csak a leggazdagabb államok képesek. Mégis 
a dubnai intézet nyújtotta lehetőségek révén, a 
magyar magfizikusok is bekapcsolódhatnak a 
magfizika e legdinamikusabban fejlődő kutatási 
irányzatába. így pl. Fényes Tibor és munkatársai 
több, a ritka földek tartományába eső új a-sugárzó 
izotópot azonosítottak a spallációban ill. nehéz
ion reakciókban keletkező reakciótermékek közül.

Az új magokkal kapcsolatban azonban a leg
fontosabb kérdés talán a következő: Milyen új 
információkat várhatunk ezek vizsgálatától; miért 
nem elégedhetünk meg a már ismert magok további 
és mélyebb tanulmányozásával, hiszen még ezeket 
sem ismerjük eléggé?

A kérdés második felére talán magával ezzel az 
előadással lehetne válaszolni, amelyből remélhető
leg kiderült, hogy minden eddigi erőfeszítésünk 
dacára sem a nukleonok közötti hatóerőkről, sem 
a sok nukleon alkotta „maganyagról” nincsenek 
elegendő ismereteink. Ugyanakkor nincsen bizto
sítékunk arra, hogy a hiányzó ismereteket minde
nekelőtt azoknak a magoknak a mélyebb tanul
mányozása révén szerezhetjük meg, amelyeket 
már többé-kevésbé ismerünk. Éppen ellenkezőleg, 
számos jel arra mutat, hogy ezt legalább egyenlő 
eséllyel várhatjuk új, esetenként „különleges”, a 
modellezésre az eddig ismerteknél inkább alkalmas 
magok előállításával és tanulmányozásával. Kép
zeljük csak el, hogy milyen beláthatatlan lehető
ségekkel kecsegtet olyan nukleonstabil izotópok
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előállítása és tanulmányozása, mint pl. a 2 0Ca3}, 
2 0^ 50, jgSn^l, soSnJIg, 92^ 103) 92^ 2ioi stb., amelyek
ben a protonok és neutronok aránya ennyire 
szokatlan és szélsőséges. Ily módon a maganyag 
egészen különleges állapotait tanulmányozhat
nánk. Ezzel a metodikai megközelítéssel gyakran 
találkozunk a fizikában. Elég ha csak arra gondo
lunk, hogy a makroszkopikus anyag tulajdonságai 
milyen minőségi változásokon képesek átmenni 
szélsőséges körülmények között: igen nagy mág
neses és elektromos terekben, igen nagy nyomá
sokon, rendkívül alacsony ill. magas hőmérsékle
teken, stb. A különleges feltételek mellett fellépő 
különleges jelenségek hozzásegítettek bennünket 
ahhoz, hogy a makroszkópikus anyag természetét 
jobban megértsük, jobban le tudjuk írni. Hasonló
an, a maganyag tulajdonságainak tanulmányozása 
olyan körülmények között, amikor a Coulomb- és 
magerők aránya különleges, vagyis amikor vala
melyik szerepe a magban túlnyomóvá válik, rend
kívül értékes információkat adhat a maganyagról 
általában. Az erősen neutronszegény magoknál 
már eddig is észleltek olyan új jelenséget, ami a 
stabil magok környékén nem lép fel: a késleltetett 
p-bomlást. E bomlás kétlépcsős: az első lépcsőben 
nagy energiájú ß +-bomlás történik, a másodikban 
pedig p-emisszió a leánymag elegendően gerjesztett 
állapotaiból. (A késleltetett p-bomlás mechaniz
musának tisztázására irányuló vizsgálatokban, 
szovjet fizikusokkal együtt, hazánkból Bacsó Jó
zsef és az előadó vett részt.) Elő lehet állítani olyan 
neutronszegény (protongazdag) magokat is, me
lyekben az utolsó proton kötési energiája negatív; 
az ilyen magok instabilisak az alapállapotból tör
ténő p-emisszióval szemben, p-radioaktivitást mu
tatnak. A p-radioaktivitás kísérleti kimutatása 
még várat magára, de az a magtartomány, ahol 
ez a jelenség várható, elég jól megbecsülhető (17. 
ábra).

Külön érdekességgel bír a szupernehéz transzurán 
elemek előállítása és tanulmányozása, mert ezek
ben mind a Coulomb-erők, mind a magerők rend
kívül nagyok. A magfizikusok ezzel arra a kérdésre 
igyekeznek válaszolni, hogy melyik az utolsó, a 
legnehezebb elem, amely még stabilisnak tekint
hető a prompt spontán hasadással szemben. S e 
kérdés nemcsak a magfizika, de más tudomány
ágak, mint pl. a kozmogónia, számára is izgalmas 
és érdekes.

A hasadás elemi elméletéből ismeretes, hogy 
amíg 2EP >  E c (itt Ep és Ec a mag felületi és 
Coulomb-energiája), addig energiát kell befektet
nünk a magba ahhoz, hogy az gömb alakú egyen
súlyi állapot helyett megnyúlt alakot vegyen fel, 
azaz hasadásnak induljon. Energiabefektetés nél
kül is megindul viszont a hasadás, ha 2 EP <( Ec. 
Ebből a feltételből kiszámítható az a kritikus 
érték, aminél nagyobb Z2/A-értékű magok már 
prompt spontán hasadást szenvendnek: (Z2/ A)krtt)> 
50.

A természetben előforduló legnehezebb „stabil” 
izotópra, az U238-ra Z2jA =  35,5, ami még jóval a 
kritikus hasadási érték alatt van. Ezért az U238

spontán hasadása csak a kvantummechanikai ala- 
gút-effektus révén jöhet létre. Az alagút-effektus 
ill. a spontán hasadás valószínűsége Z 2/ A  növeke
désével nő: a spontán hasadás felezési ideje az 
U238 magra még 1016 év, a 1 0 4Ku260 magra ( Z 2] A  =  
=  41,6) pedig már 0,3 sec, azaz A ( Z 2I A )  = 5  vál
tozásra a felezési idő 24 nagyságrenddel csökken. 
Látjuk tehát, hogy a szupernehéz elemek elő
állítása és tanulmányozása elé a legnagyobb aka
dályt azok spontán hasadása gördíti.

Legújabban Sztrutyinszkij-nak a héjmodell alap
ján végzett számításai azt mutatják, hogy reális 
lehetősége van a mágikus protonszámú 114-es ill. 
126-os elem valamely izotópja létezésének abban 
az értelemben, hogy az a kísérleti vizsgálat szá
mára hozzáférhető spontán hasadási felezési idővel 
rendelkezik. Mindkét elemnek az az izotópja kell, 
hogy különösen stabil szerkezetű legyen, amely
ben a neutronok száma is mágikus, azaz 184 (ez a 
126 után következő, számítások alapján adódó 
mágikus szám). így a kétszer mágikus 114298 ill. 
1 2 6 310 magok spontán hasadási felezési ideje - 
ami a becslések szerint sec-tól napig terjedhet 
sok nagyságrenddel felülmúlhatja azt az értéket, 
amely az ismert spontán hasadási félidőknek a 
Z 2/ A  paraméter függvényében megfigyelt változá
sából extrapolációval adódik. Ez az elméleti „elő
rejelzés” annál inkább meglepő, mert pl. a 1 2 6 310  

mag Z2/A-értéke már 51,2, tehát a klasszikus szem
lélet szerint prompt spontán hasadása elkerülhetet
len. Éppen ezért érthető, hogy napjainkban a 
kísérleti fizikusok rendkívüli erőfeszítéseket tesz
nek ezen elemek előállítására ill. felkutatására.

Jelenleg a legnehezebb ismert elem a még név
telen 105-ös, amit nehéz-ion keltette magreakció 
révén állítottak elő ez évben az USA-ban és a SZU- 
ban. Z  =  100-ig az ún. szukcesszív neutronbefogás 
módszerével állították elő a transzurán elemek 
különböző izotópjait. A módszer lényege az, hogy 
rendkívül nagy neutronfluxusban az atommagok 
egymás után több neutront is abszorbeálhatnak, 
még mielőtt ß ’ -bomlást szenvednének. Az így
kapott erősen neutrongazdag mag végül sorozatos 
ß~ -bomlás révén magasabb rendszámú maggá 
alakul át. A nagy neutronfluxust speciális reak
torban vagy földalatti atombomba-robbantással 
állítják elő. Például az Oak Ridge National Labo- 
ratory-ban épített nagy fluxusú (3,5 XlO15 termi
kus neutron /cm2 sec) reaktorban már müügramm- 
nyi-grammnyi mennyiségben állítanak elő közeli 
transzuránokat: évente 1 g 9SCf252, 0,1 g 97Bk249 

és 98Cf249, 10 mg 99E s253 és 1 mg 99Es254 a „termés”. 
A 18. ábrán azt látjuk, hogy a 94Pu242 miként 
alakul át a reaktorban 1 0  neutron befogása révén 
9aCf252 maggá. A földalatti robbantások nagy neut
ronintenzitását (1 0 24- 1 0 25 neutron keletkezik 1 0 “ 7 

sec alatt, ami 1 0 3 1 —1 0 32 neutron/sec intenzitásnak 
felel meg) még távolról sem sikerült kiaknázni; 
optimista becslések a 1 1 0 -es ill. a 1 1 2 -es elem elő
állítását is lehetségesnek tartják ilyen módon.

A Z >  100 rendszámú elemek különböző izotóp
jait nehéz-ion reakciókkal állították elő.

Az eddigi kísérleti tapasztalatok azt mutatják,
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hogy a jelenlegi berendezéseknél kb. egy nagyság
renddel drágább berendezéseket kellene építeni 
ahhoz, hogy laboratóriumi körülmények között 
legalább a 110-es elemet elő tudjuk állítani. Bár 
erről a lehetőségről a fizikusok nem mondtak le, 
mégis megszületett egy új kutatási irányzat, mely a 
természetben igyekszik a nagy stabilitású szuper
nehéz transzurán elemek nyomaira rátalálni. így 
aztán az emberi kíváncsiság bejárja a kozmoszt, a 
Föld légkörét, a földfelszínt, a Föld mélyét és a 
tengerek fenekét, hogy kozmikus vagy földi ere
detű távoli transzurán elemekre bukkanjon. S 
hogy e ma még fantasztikusnak tűnő kutatásoknak 
már is vannak rendkívül figyelemre méltó ered
ményei, minden kételkedőt meg kell, hogy győz
zenek arról, hogy mindez nem történik hiába.

Az elmondottak után nem meglepő, hogy a 
maganyag még ismeretlen tulajdonságainak meg
ismerésére irányuló vizsgálatok területén itthon 
elsősorban elméleti fizikusaink számára adottak a 
lehetőségek. Az ezen a téren elért hazai eredmé
nyek és azok asztrofizikai alkalmazásai közül ki- 
emelkedőek Kisdi Dávid, Németh Judit és Marx 
György munkái.

II I .  Zárszó
Nem szólhattam ezen az előadáson számos olyan kér

désről, amely pedig elválaszthatatlanul összeforr a mag
fizikával: a részecskedetektorokról, a nukleáris elektro
nikáról, a gyorsítóberendezésekről ill. reaktorokról és a 
magfizikai módszerek alkalmazásairól. Különösen sajná
lom ezt azért, mert így eleve le kellett mondanom arról, 
hogy megfelelően érzékeltetni tudjam: milyen óriási 
jelentőségű tudományos-technikai fejlődést indított út
nak és segít folyamatosan a magfizika. De sajnálatos 
számomra ezeknek a kérdéseknek az előadásból való 
kényszerű kirekesztése azért is, mert az itt elért hazai 
eredmények nem kevésbé számottevőek az alapkutatás
ban elérteknél, s bemutatásuk nemcsak tanulságos de 
talán ösztönző is lehetett volna.

Befejezésül szeretném még felhívni a figyelmet a ma
gyar nyelvű magfizikai szakirodalomra, amelyben az 
előadás számos kérdésében részletes eligazítást kaphat az 
érdeklődő. Különösen figyelemre méltóak a Gondolat 
Kiadó „Studium”- ill. a Műszaki Könyvkiadó „ k é p 
sorozatának megfelelő könyvei és a Fizikai Szemle cikkei. 
A legnagyobb tisztelet és elismerés illeti azoknak a fára
dozását és áldozatvállalását, akik akár írással, akár for
dítással megteremtették és gazdagították a hazai mag
fizikai szak- és népszerűsítő irodalmat. Az ö  munkájuk 
sokban hasonló az Önök munkájához: nemzedékeket 
tanít meg korunk óriási követelményeinek megfelelően 
gondolkozni és dolgozni. Aligha van ennél nemesebb és 
társadalmilag értékesebb munka.

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS A MŰSZAKI 
FEJLŐDÉS
Korunk a sebességek korszaka. Sebesség a mikro- 
és makro világban, a különböző reakciókban, a 
kozmoszban, a gazdasági számításokban. A mai 
műszaki forradalom megkülönböztető tulajdonsága 
az, hogy forradalmi változások kísérik a gyártás 
szervezésében, gazdaságtanában, a gazdaság makro 
és mikro-szintű irányításában.

A gyártásszervezés és -irányítás korszerű tudo
mánya egyre nagyobb mértékben támaszkodik a 
számítástechnika alkalmazására, a legkülönfélébb 
gazdasági-matematikai módszerek alkalmazására. 
A számítástechnikának és a matematikai mód
szereknek döntő szerepet kell játszaniuk a terme
lés-irányítási rendszerek gyökeres átalakításában 
és tökéletesítésében. Ez elsősorban az ún. infor
mációs iparágakra vonatkozik, amelyektől leg
inkább függ a műszaki fejlődés üteme és az ország 
nemzeti jövedelmének gyarapodása.

Az elektronikus számítógépek megjelenése az 
irányítás tudomány olyan új megközelítési módját

Elhangzott a COMPCONTROL kongresszuson, Miskolc 
1970. június.

M. A. Andrejescsev 
Moszkva

váltotta ki, amikor a problémák elemzése meny- 
nyiségi (matematikai) alapon történik. Korábban 
e problémák megoldása a tapasztalatokon és az 
intuíción alapult. Az olyan feladatok megoldására, 
amelyeket korábban tisztán kvalitatív jellegűek- 
nek tekintettek, a tudósok nagy figyelmet fordí
tottak. Gyakorlatban kezdték alkalmazni az olyan 
specifikus tudományágakat, mint a lineáris és 
dinamikus programozás, játékelmélet, valószínű
ségszámítás és matematikai modellezés.

A legfejlettebb kapitalista országokban ez elekt
ronikai ipar és a vizsgált szakterület hasonlíthatat
lanul gyorsabb ütemben fejlődik, mint bármely 
más ágazat. A számítógépek száma a világon 
minden öt évben megduplázódott. Az amerikai 
ipar 1969-ben kb. 7 milliárd dollárt költött számí
tógépekre és azok kiegészítő berendezéseire, ami 
az új gyárakra és berendezésekre fordított összes 
beruházásoknak kb. 10%-át teszi ki. Ezenkívül 
14 milliárd dollárt fordítottak a technika üzemel
tetésére és kiszolgálására.

Ez a fejlődés nem véletlenszerű, a társadalmi 
termelés mai szakaszának objektív törvényszerű-
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ségeiből fakad. Ugyanakkor a számítógépek ipari 
méretű gyáitása nagymértékben meghatározza egy 
adott ország tudományos-műszaki és gazdasági 
potenciálját.

Meg kell jegyezni, hogy napjainkban külföldön 
a számítástechnika alkalmazásának fő területe a 
gazdasági irányítási folyamatok automatizálása.

Két alapvető irányzatot lehet kiemelni a gyártás 
korszerűsítése területén. Az első irányzat, amely 
hazánkban is és külföldön is fejlődik — a számító
gépek alkalmazása a mérnöki munka automatizá
lása céljából, a különböző konstrukciók tervezése 
és kísérleti vizsgálata, a gyártás technológiai elő
készítésének tökéletesítése, valamint a technoló
giai folyamatok automatizálása területén. E te
rületekén ma már jelentős eredmények vannak.

Évről-évre növekszik az automatikus gyártó
sorok, a komplex gépesített és automatizált üzem
részek, üzemek és gyárak száma.

Különösen nagy az automatizálás szerepe az 
olyan gyárakban, ahol a technológiai folyamatok 
folytonos jellegűek, mint pl. vegyipar, kohászat. 
A folytonos folyamatok irányításának automati
zálása megköveteli, hogy az ellenőrzött objektu
mokról kapott információkat gyorsan feldolgozzák, 
és a végrehajtó parancsokat eljuttassák az objek
tumokra. E feladat megoldására az utóbbi évek
ben egyre szélesebb körben alkalmazzák az elekt
ronikus számítástechnikát, az irányítógépeket. E 
technika specifikuma, hogy meghatározott objek
tumok céljaira választják ki őket, bele olvadnak 
meghatározott rendszerekbe, szigorúan meghatá
rozott funkciókat látnak el. Ilyenek pl. azok a 
gépek, amelyek a martinkemencékbe kerülő ada
gokat számítják, vagy a vegyiparban, atomenergia
iparban a technológiai folyamatot szabályozzák 
és ellenőrzik.

Hasonló a kép külföldön is. Pl. az USA-ban az 
újonnan épülő vegyipari üzemek 40%-ában, az 
olajfeldolgozó üzemek 30%-ában, a technológiai 
folyamatot elektronikus számítástechnikai beren
dezések irányítják. (1 )

Azok a sikerek, amelyeket a számítástechnika 
technológiai folyamatok irányításában történő al
kalmazásában értek el, bizonyítják, hogy a meg
kezdett munkák nagyon hatékonyak, fejleszteni 
kell őket, újabb területeket kell feltárni, ahol a 
számítógépeket és más számítástechnikai beren
dezéseket alkalmazni lehet.

A számítástechnika alkalmazásának másik alap
vető irányzata termelésirányítás terén — optimális 
tervezési és irányítási feladatok megoldása minden 
szinten és mindenekelőtt iparvállalatokban, ipar
ágakban. E munkák fontossága szinte felbecsülhe
tetlen, a megoldásra váró problémák grandiózusak.

Ugyanakkor azonban a számítástechnika és ma
tematikai módszerek termelés tervezési és irányí
tási területeken történő alkalmazásában ma még 
sokkal szerényebbek azoknál, amelyeket a mérnöki 
számítások és folytonos technológiai folyamatok 
irányítása terén elértek.

A számítástechnika gazdasági alkalmazásait ele
mezve három alapvető szakaszt fedezhetünk fel (1 ).

Az első szakasz 1957—1960-ig terjed, amikor a 
tervezés és gazdasági elemzés során felmerülő fela
datokat alkalomszerűen, bérelt gépek segítségé
vel oldották meg. Ilyen számítások eredménye az 
optimális, vagy közelítően optimális térv, grafikon, 
vagy diagram, amely megkönnyíti a gazdasági 
elemzést, vagy a termelési folyamat szervezésének 
jobb variánsa, anyagellátási vagy szállítási terv, 
beruházási terv stb. A számítógépek alkalmazása 
ebben a szakaszban elvben nem különbözött a 
Hollerith-rendszerű gépek felhasználásától. Ebben 
a szakaszban a számítógép részére szükséges alap
adatokat kézi úton készítették elő.

A következő szakasz 1960 —63-ig terjed, amikor 
már a számítógép bekapcsolódik a gazdasági irá
nyítási rendszerbe, mint annak szerves része. Meg
szervezik a szükséges információk folytonos áram
lását az irányított objektum és számítógép között. 
Minden gazdasági információt átdolgoz a számító
gép, mielőtt a vezető kezébe kerülne. Azon dönté
sek alapján, amelyeket a számítógépbe tápláltak, 
dolgozzák ki az irányító információkat, s ezek 
ugyanazon adatátviteli láncon keresztül jutnak el 
a végrehajtókhoz, amelyeken keresztül az alap
adatok a számítógépbe jutottak.

A harmadik szakaszban (napjainkban) a nagy
teljesítményű számítógépből és sok perifériából álló 
számítástechnikai központ már nagymértékben tel
jesít gazdaságirányítási funkciót, valósit meg ún. 
„alkotói folyamatokat”, hoz döntéseket.

Az irányított objektumokból folyamatosan be
lépő információk alapján az elektronikus gép nem
csak a gazdasági dokumentációt dolgozza ki, és az 
információk rutinszerű feldolgozását végzi el, ha
nem típusprogramok alapján különféle gazdasági 
feladatokat képes megoldani, döntéseket tud hozni 
új gyártmányok gyártásának megindításáról, kész
termékek kiszállításáról, s ezeket a döntéseket el 
is juttatja a végrehajtókhoz.

A két fent ismertetett irányzat mindegyike ha
tékony és alkalmazása célszerű.

Leghatékonyabbnak a két alapvető irányzat 
ötvözését tekinthetjük, amikor a számítógép se
gítségével automatizálják mind a termelési fo
lyamatok irányítását, mind a vállalat irányítását. 
A gazdaságossági számítások azt mutatják, hogy 
a termelés irányítása terén eszközölt beruházások 
kettő-háromszor hatékonyabbak, mint a gyártás 
területén.

Ilymódon a gyártásirányítás korszerűsítése ko
runk aktuális feladatává vált.

A termelés és építkezés egyre növekvő méretei, 
a gazdasági kapcsolatok fejlődése és elmélyülése, 
a viharos műszaki-tudományos fejlődés, valamint 
a szocialista gazdaságirányítás demokratikus alap
jainak kiszélesedése megköveteli a tervezés és a 
gazdálkodás korszerűsítését. A technikában és a 
technológiában észlelt fejlődés meggyorsította a 
termelési folyamatokat és megkövetelte az irányí
tási folyamatok ütemének jelentős meggyorsítását.

A bonyolult kapcsolatok és kölcsönhatások a 
számítási feladatok kolosszális tömege, valamint az 
a tény, h o g y  sokszor lehetetlen pontos becsléseket
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eszközölni, odavezettek, hogy a vállalatoknál meg
növekedett az aránytalanság, a gyártás műszaki 
szintje és az irányítás között. Ez a szakadék egyre 
tűrhetetlenebbé válik, mert lehetetlenné teszi a 
gyártás hatékony irányítását. A régi irányítás- 
technika szükségszerűen megőrzi a régi módszere
ket, amelyek a kistermelékenységű kézi informá
ció-feldolgozásra alapultak. Ezek a módszerek 
nem biztosítják a vállalat zavarmentes működését, 
csökkentik a műszaki haladás hatékonyságát.

Ezzel kapcsolatban a mai viszonyok közepette 
különös jelentőségre tettek szert a termelés és 
irányítás tudományos szervezésének kérdései.

A tudományos szervezésnek az embereket és a 
technikát egységes termelési folyamatba kell integ
rálnia. A feladat nemcsak az, hogy a termelés 
műszaki szintjét növeljék, a technológiai folyama
tokat széles körben és sokoldalúan automatizálják 
és gépesítsék, hanem abban is, hogy az irányítási 
szinteket ellássák korszerű számítástechnikai esz
közökkel.

Ma már megvan a lehetőség e feladat megoldá
sára, úgy hogy a népgazdaság különböző területein 
komplex automatikus irányítási rendszereket al
kalmaznak, amelyek tudományosan megalapozott 
irányítási módszereket és olyan automatikus be
rendezéseket használnak fel, amelyek gyűjtik, to
vábbítják és feldolgozzák az információkat a gyár
tás legnagyobb hatékonyságának biztosítása cél
jából.

Az irányítási rendszerekben alkalmazott tech
nikai eszközök komplexumában a döntő szerepet 
a számítógépek fogják játszani. Ezek a rendkívül 
nagy műveleti sebesség révén, hatalmas mennyisé
gű információ igen gyors feldolgozására nyújtanak 
lehetőséget, ugrásszerűen növelik az irányítási 
munkák minőségét és operativitását. A számító
gépek matematikai, logikai és sebességbeli lehető
ségei olyan vállalati üzemmód megteremtésére ad
nak lehetőséget, amikor biztosítva van a géppark 
maximális szinkronizáltsága és egyenletes leterhe
lése.

A számítógép segítségével a termelési folyama
tok szervezésének olyan optimális variánsait lehet 
kidolgozni, amelyek az adott feltételeknek legjob
ban megfelelnek.

Mindamellett a döntő szó az irányító szerv dol
gozóié marad, mert a modellben, amelyet a számító
gép megold, nehéz figyelembe venni minden olyan 
tényezőt és feltételt, amely kihat a termelésre. Ha 
az üzemi kísérlet bizonyítja az elfogadott modell 
megbízhatóságát, át lehet térni az irányítási rend
szer bevezetésére. Ez a módszer bizonyult a leg
hatékonyabbnak.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Kiber
netikai Intézetében folyó kísérletek egyértelműen 
bizonyítják, hogy tervgazdálkodás esetén az auto
matizálás nélkülözhetetlen. (4)

Pl. számítástechnika üzemi alkalmazása a ter
vezésben lehetővé teszi, hogy a havi tervet 18 nap 
alatt teljesítsék. Ahhoz, hogy a műszaki anyagi el
látás és a termelési terv egyeztetését Ukrajnában 
a legjobban végrehajtsák kh. 1 trillió számítási

műveletet kell elvégezni. Korábban ehhez 30 ezer 
év kellett volna. A számítógép ezt a feladatot 4 hó
nap alatt végrehajtja.

Napjainkban hazánkban széleskörű kutatómun
ka folyik az irányban, hogy a matematikai mód
szerek és a számítógép alkalmazását a vállalat- 
irányítás gyakorlatává tegyék. Hazánk iparága 
1968 elejéig csak a nagyvállalatoknál 56 számító- 
központot, 699 számítástechnikai állomást és több 
mint 2300 számítástechnikai irodát létesítettek. 
Ugyanezen időpontig több mint 300 vállalatnál 
dolgoztak ki automatikus tervezési és irányítási 
rendszereket. Ez tükröződik az 1966 -70 évekre 
kidolgozott népgazdasági tervben is, amely előírja 
tervezési és irányítási rendszerek létrehozását több 
mint 700 vállalatnál.

Több mint 300 tudományos és tervező intézet 
folytat kutatómunkát e területen.

Napjainkban egy sor működő és fejlesztés alatt 
álló termelésirányítási rendszert sorolhatunk fel. 
Ilyen rendszerek pl. a „LVOV”, „PRESER”, 
„KUNCEVO”, a minszki Traktorgyár, a 2 . sz. 
moszkvai óragvár, a pavlodarszki Traktorgyár, a 
Vibrátor, Rádiódetal, Szvetlana-gyár rendszerei 
stb.

Mindezeket három nagy csoportba sorolhatjuk:
— információs rendszerek (a berendezések ellen

őrzésére szolgáló rendszerek, késztermék regisztráló 
rendszerek stb.).

— információs tanácsadó rendszerek (amelyek
ben a folyó információ gyűjtése, feldolgozása és az 
adott információkkal történő összehasonlításán kí
vül a program a vállalat vezetőjének tanácsokat 
dolgoz ki a felmerült eltérések felszámolására vonat
kozóan).

információs irányító rendszerek, vagy döntési 
rendszerek (rendszerek, amelyekben a keletkezett 
eltéréseknek megfelelő irányítási parancsokat maga 
a rendszer dolgozza ki).

Az első típusú rendszerek példáiként megemlít
hetjük az UPI-I, UPI-30, valamint az izsovszki 
gyár 2 . sz. Forgácsoló üzemében működő „SZIG
NÁL” rendszert, az „AKRO” rendszert stb.

Az e típushoz tartozó rendszerek közös elv alap
ján működnek; Ellenőrzik a szerszámgépek mű
ködési idejét, vagy állásidejét, olyan jeladók segít
ségével, amelyek jelzik a főhajtómotor kikapcso
lását, vagy a tengelykapcsoló kikapcsolását. Az 
állásidőket jelző berendezéseket a munkások, vagy 
a művezetők működtetik. Az állásidőket számláló
berendezések rögzítik, az információk halmozása 
diagramokon, papírszalagokon, lyukkártyákon, 
vagy lyukszalagokon, valamint mágneses hordozó
kon (szalag, lemez, dob) történik.

A második típusú rendszerekhez sorolható a 
MIISZCSOTMAS által az 1 . sz. Golyóscsapágy gyár 
részére kidolgozott rendszer, a KIITAVTÖPRO- 
MAS által a ZIL autógyár részére kidolgozott ellen
őrző és irányítási rendszer, valamint a minszki 
Automatikus gépsorok gyára részére kidolgozott 
operatív irányítási rendszer.

E rendszerek nagyon bonyolult felépítésűek, 
több alrendszerre tagozódnak, mint pl. az elsőd
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leges információkat gyűjtő alrendszer, adatátviteli 
rendszer, matematikai feldolgozó alrendszer.

A harmadik típusú rendszerek megközelítő pél
dája lehet az Ukrán SZSZK Tudományos Akadé
miája Kibernetikai Intézetében kidolgozott LVOV 
rendszer, amely a LVOV-i Televíziógyárban mű
ködik, vagy a CNIITU által a minszki Traktorgyár 
Kovácsüzeme részére kidolgozott rendszer.

E zek b en  a  ren d szerek b en  m á r irá n y ító  a lre n d 
szerek  is v a n n a k  az inform ációs a lrendszereken  
k ívü l. E zek  é rték e lik  a  fe lm erü lt e lté rések e t és 
irán y ító  p a ra n c so k a t ad n a k  k i a  techno lóg ia i agre- 
g á to k  és szá llítóeszközök v ég reh a jtó  szervei r é 
szére.

Uymódon az elektronikus számítógépek, ame
lyek széleskörű elterjedést nyertek a tudományos 
kutató és mérnöki számításokban, egyre mélyeb
ben behatolnak a gazdasági élet és az irányítás 
szférájába is, ahol alkalmazásuk hatékonyságát 
mindenekelőtt az alkalmazási terület nagysága és 
a gazdasági kérdések matematikai módszerekkel 
való megközelítésének lehetősége határozza meg. 
E módszerek és a számítástechnikai alkalmazása 
lehetővé teszi a termelésirányítással kapcsolatos 
feladatok operatív megoldását.

A variációs feladatok számítógépek segítségével 
történő meghatározása nagy gazdasági effektusra 
ad lehetőséget. Pl. az olajkutak hatékonyságának 
növekedése, amelyet számítógépek segítségével 
értek el, lehetővé tették, hogy az Azerbajdzsán 
számító központ létesítésével kapcsolatos költségek 
teljesen megtérüljenek. (5)

A kapitalista országokban számítástechnika al
kalmazása napjainkban nagyon széleskörű. Fel
használják a számítógépeket üzemen belüli és cég- 
méretű tervezés és irányítás szervezésére. Az 
Egyesült Államokban 1965 elején az összes ipar
ágak átlagát figyelembe véve (3) a könyvelési 
számításokat 90%-ban, leltár készítést 84%-ban, 
a tervkészítést és irányítást 73%-ban automati
zálták.

Elektronikus adatfeldolgozó rendszereket nem
csak nagy cégek, magas automatizáltsági szintű 
vállalatok alkalmaznak, hanem sok kis cég is. 
Az utóbbi években kiderült, hogy az igen drága 
elektronikus rendszerek alkalmazása olyan esetek
ben is rentábilis, amikor a termelés jellege és mére
tei nem teszik lehetővé a technológiai folyamatok 
automatizálását. A rendelés minden elemének gon
dos megtervezése, a termelési kapacitások opti
mális elosztása, a tartalékok gondos tervezése, 
olyannyira megnövelik a vállalatok termelési lehe
tőségeit, hogy lehetővé válik a drága elektronikus 
berendezés bérletére, vagy beszerzésére fordított 
összegek viszonylag gyors megtérülése.

A termelés, ha az irányítás szemszögéből vizs
gáljuk, egy bonyolult kibernetikai rendszer. (1) Bo
nyolultságát és komplex jellegét az szabja meg, 
hogy egy sor műszaki rendszert (automata sorok, 
energia ellátási berendezések, diszpécser szolgálat, 
telefon hálózat, számítógép stb.), termelő eszközt 
és sok embert alkalmaz.

H a  a  m o d ern  ip a rv á lla la t irá n y ítá s i re n d sze ré t

a következő szerkezeti séma alakjában képzeljük
el,
ahol
OU az irányítási objektum (vállalat);
BVP — az X vh(t) bemenő jelet kidolgozó blokk 

(PEO, PDO, CTIZ, OTISZ, ORTE stb.);
BSZI, BŐI az irányított objektum műszaki 

gazdaságosság állapotára vonatkozó információ
kat gyűjtő és feldolgozó blokkok. Az állapotot az 
X vih vektor jellemzi (PDO, OTIZ, OFISZ, 
ORTE, könyvelés stb.);

BVO — az X  hibát meghatározó blokk. A  hiba az 
X vh(t) - X vih(t) különbséggel egyenlő, melyet a 
vállalat különböző szolgáltató részlegei mérnek; 

B U  — irányítóblokk (igazgató, igazgatóhelyettes, 
üzemvezetők, művezetők), 

akkor az automatikus termelésirányítás rendszer 
feladatait a következőkben határozhatjuk meg:

1 . Operatív, igaz és megbízható információk 
gyűjtése az iparvállalat műszaki gazdasági és 
pénzügyi helyzetére vonatkozóan, ezen információk 
feldolgozása, azaz a visszacsatolási blokkokban 
végrehajtandó munkaigényes feladatok gépesítése 
és automatizálása.

2 . A vállalat gazdasági és termelési tevékenysé
gének optimális távlati és rövidtávú tervezése.

3. A termelési folyamat optimális operatív ter
vezése.

4. A vállalati termelési-gazdasági tevékenység 
sebesség és energetikai szempontok szerinti opti
mális irányítása.

A termelési irányítási rendszer bemenő és ki
menő vektorainak összegét a vállalati gazdasági 
tevékenység tervmutatói határozzák meg. Az 1965- 
ben bevezetett gazdaságirányítási reformnak meg
felelően ezek a mutatók a következők:
Xfhlvih (t) — az értékesített termék mennyisége; 

(t) — haszon;
,, (í) rentabilitás (a haszonnak az álló- és

forgóeszközhöz viszonyított aránya); 
,, (t) — legfontosabb termékek nomenklatú

rája (beleértve az export termékeket 
is);

,, (t) — béralap;
,, (t) —- kifizetések és költségvetés;
,, (t) — kifizetések költségvetésből.
A felsorolásban nem szerepelnek a vállalati tevé

kenység olyan fontos mutatói, mint a teljes ter
melési terv, a munkatermelékenység, az egy dol
gozóra eső eszköz ellátottság, eszköz hatékonyság 
stb. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a mutatók a 
gazdasági tevékenység elemzésekor nem kerülnek 
vizsgálat alá. Ezeket feltételenül figyelembe kell 
venni, de ezek a vállalati tevékenység belső mu
tal ói, míg a fent felsoroltak külső mutatók, ame
lyeket direktívák írnak elő.

Uymódon az automatikus termelés irányítási 
rendszer rendeltetése, hogy az információ gyűjtő, 
feldolgozó, bemenőjel képző, hibameghatározó és 
irányítóblokk munkáját jelentősen javítsa.

Az automatikus termelésirányítási rendszer, 
mint kibernetikai rendszer, irányító és irányított 
alrendszerből áll, amelyeket információ átvételi
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csatornák kötnek össze egységes egésszé. Az irá
nyító alrendszer anyagi elemei a következők: (2 )

1 . Az elsődleges információkat gyűjtő eszközök 
automatikus jeladók, gyűjtő berendezések, kézi

információ beviteli berendezések;
2 . Adatátviteli csatornák és berendezések, lyuk

kártyák, lyukszalagok, valamint más információ 
hordozók;

3. Információ feldolgozó berendezések — számí
tógépek ;

4. Adatkiviteli (out-put) berendezések és mecha
nizmusok, amelyek eljuttatják az irányítási pa
rancsot a végrehajtókhoz, vagy végrehajtó me
chanizmusokhoz .

Miután megtettük az első lépéseket és elértük 
az első eredményeket a számítógép alkalmazásá
ban, érdemes elgondolkozni azon, hogyan lehet 
legjobban felhasználni az embert, az emher képes
ségeit. A technika fejlődése növeli a számítógép
nek, mint az ember „intellektuális” segítőtársának 
szerepét. Új fellendülési és felvirágzási szakasz 
rajzolódik ki az ember és számológép közötti 
együttműködés területén, az ember és a számító
gép igazi és sohasem volt szintézise és szimbiózisa (2 ).

Ma általában a számítógép egy előre meghatá
rozott programot teljesít az ember részvétele nél
kül, vagy az ember minimális beavatkozása mellett. 
Olyan kép alakulhat ki, hogy a számítógép teljes 
értékű okos lény, a valóságban azonban a számító
gép úgy működik mint egy automata, amelynek 
minden tevékenységét az ember előre meghatározta, 
azok teljesen determinisztikusak és diktáltak.

Ma már megjelentek a számítógépek legújabb 
nemzedékének első példányai, amelyek lehetővé 
teszik a szoros kapcsolatot, az ember és a gép 
aktív együttműködését a feladat megoldásának 
folyamatában. Eközben állandó információ csere 
folyik közöttük. Az ember látja az indikátor pul
ton a vázlatokat, diagramokat, numerikus meg
oldásokat, amelyeket a gép dolgozott ki, az ember 
visz be újabb adatokat, amelyek korrigálják, vagy

pontosbítják a megoldásokat. Ezeket a számítógép 
munkája során figyelembe veszi.

Az ember és a gép közös munkájában az egyik 
fél hiányosságait kompenzálják a másik fél elő
nyei; az ilyen együttműködés lehetőségei nagyob
bak, mint az összetevők egyszerű aritmetikai 
összege.

A számítógépek legújabb nemzedékének, amely 
a mai gépeket már a 80-as években, de legkésőbb 
a XX. század végére teljes mértékben felváltják, 
megnövekedett lehetőségei három újdonságon ala
pulnak:

1. A gépi nyelvek tökéletesítése, amelyek segít
ségével az ember társalog a számítógéppel;

2 . Időosztásos üzemi működés a számítógép 
működésének automatikusan szabályozott szüne
tei gyakorlatilag is lehetővé teszik az ember és a 
gép közötti együttműködést, az embernek van 
ideje arra, hogy megértse a számítógépet. „Véle
ményt nyilvánítson”, annak ellenére, hogy a szá
mítógép szédületes sebességgel működik; a gép és 
az ember között állandó párbeszéd folyik;

3. A képernyő és a fényceruza alkalmazása; 
a displey-on láthatók a megoldások, szimbólumok, 
grafikonok, diagramok és rajzok formájában; 
a fényceruza segítségével le lehet törölni az ábrá
zolt képet, ríj ábrát lehet felvinni, ki lehet egészí
teni a meglevőt, korrekciókat lehet bevinni. A 
számítógép a vázlatot vagy a grafikont azonnal 
lefordítja számjegyes formára, elvégzi a matema
tikai elemzést, kiszámítja a kölcsönösen kapcsolódó 
paramétereket, és újból kivisz mindent a képer
nyőre. Széles körben fogják alkalmazni a külön
böző heurisztikus módszereket, amelyek grafikus 
nyelven is kifejezhetők lesznek. Ilyen pl. a hálók, 
menetrend elmélet, a termelés időbeli mozgásának 
grafikonjai stb.

Mindez az emberi intellektus további növekedé
sét, valamint az ember fontos segítőtársai, a számí
tógép és automatikus irányítási rendszerek további 
fejlődését idézi elő.

1970. július 14-én elhunytdr. Nagy János, aSemmel- 
weis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intéze
tének adjunktusa, a Gyógyszerésztudományi Ka
ron a matematika megbízott előadója, az Oktatás
ügy Kiváló Dolgozója, a „Kiváló Feltaláló” arany 
fokozat kitüntetés tulajdonosa, a Fizikai Szemle 
szerkesztő bizottsági tagja, a Magyar Biofizikai 
Társaság alapító tagja, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat tagja, számos egyéb közéleti tisztség vi
selője.

Nagy János 1919. május 4-én született Debre
cenben. 1942-ben ugyanitt matematika-fizika sza
kos tanári oklevelet' szerzett. Már 1940-ben, fel
sőbbéves hallgatóként bekapcsolódott a Debreceni 
Tudományegyetem Orvoskari Fizikai Intézeté
nek oktató- és kutatómunkájába, mint díjtalan
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gyakornok és Szalay Sándor professzor vezetésével 
ezt a munkát az egyetem befejezése után is foly
tatta. Közben óraadói tanári állást vállalt. Kétéves 
katonai szolgálat és két év hadifogság után az 
1947/48-as tanévben Debrecenben, majd 1948 
1951 között a Tiszaföldvári Gimnáziumban tanít. 
I t t  a diákok segítségével szinte a semmiből fel
szereli az újonnan létesített gimnázium fizika szer
tárát. Közben ifjúsági vezető tanár, majd igazgató
helyettessé nevezik ki. Megszervezi és vezeti a 
dolgozók esti gimnáziumi oktatását.

1951-ben került a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Orvosi Fizikai Intézetébe (a jelenlegi 
Biofizikai Intézetbe), ahol előbb tanársegédként, 
majd adjunktusként dolgozott. 1955-től haláláig a 
Gyógyszerésztudományi Karon a matematika meg
bízott előadója volt. Már a kezdet kezdetén fel
ismerte, hogy a gyógyszerészet, mint az orvosi
biológiai és a műszaki tudományok közötti határ- 
terület, speciális matematikai alapokat kíván. Elő
adásai, amelyeknek tematikáját állandóan bőví
tette, a matematikai szemlélet mellett megadták 
mindazt az alapot, amire a későbbi stúdiumokban, 
sőt az iparban is szükség van. Előadásai alapján 
készült, több mint 1400 feladatot is tartalmazó 
jegyzete az alkalmazott matematika egy nagyon 
fontos területének igen jó összefoglalását adja. 
Hasonló nagy gonddal fejlesztette a Biofizikai 
Intézetben folyó, orvostanhallgatók részére tar
tott, matematika speciálkollégium anyagát, amely
nek előadója volt.

Az Országos Atomenergia Bizottság, az Egész
ségügyi Minisztérium és az Orvostovábbképző In
tézet megbízásából az elmúlt 15 évben 22 izotóp- 
tanfolyamot szervezett és vezetett orvosok, gyógy
szerészek, egészségügyi munkakörben dolgozó ve
gyészek, fizikusok és asszisztensek részére. Több 
mint 10 éven át dolgozott az Országos Atomenergia 
Bizottság, majd az Egészségügyi Minisztérium és 
az MTA Radiológiai és Orvosi Izotópalkalmazási 
Bizottságban, valamint az Orvosegyetemi Izotóp 
Bizottság titkáraként.

Tudományos munkája során először az Intézet
ben folyó kristályfizikai kutatásokba bekapcsolód
va kvarckristályok előállításával, majd 1954-től 
a radioaktív izotópok orvosi alkalmazásával kap
csolatos fizikai, méréstechnikai problémákkal fog
lalkozott. Egyike volt azoknak, akik az országban 
elsőként kezdtek ezen az azóta már széles körben 
művelt területen tevékenykedni. Úttörő munkát 
végzett az orvosi diagnosztikai izotóplaboratóriu

m ok fe lép ítésének , felszerelésének, m ű szereze ttsé 
gének  terv ezéséb en  és m egvalósításában . N em csak  
h iv a ta lo san , de m ag án e m b erk é n t is szám ta lan szo r 
a d o t t  ta n á c so t a ra d io a k tív  izo tópok  a lk a lm azásá 
val k ap cso la tb an  a  k ísérle tek  m eg tervezésé t, k i
é rték e lésé t s tb . ille tően . E lé v ü lh e te tle n  é rd em ek et 
sze rze tt a ra d io a k tív  in d ik á to r  m ódszereknek  az 
orvosi d iag n o sz tik áb an , a biológiai és g y ógyszer
k u ta tá s  te rü le té n  való  bevezetésében  és e lte r je sz 
tésében . M u n k á jáv a l k a p c so la tb an  tö b b  ú jí tá s a  
sz ü le te tt ,  ezek közül az élő sze rv eze tb en  e lo sz lo tt 
ra d io a k tív  izo tóp  fe ltérképezésére  szolgáló au tó - '  
m a tik u s  berendezés — a  szc in tig rá f szab ad a lm i 
o lta lm a t k a p o t t  és je len leg  a  K G S T -n  belü l M a
g y aro rszág ra  szak o sítv a  az ip a r  so ro z a tb an  g y á r tja ,

1964-ben a Budapesti Orvostudományi Egyete
men orvosi biológiai doktori címet szerzett. Disszer
tációja: „A radiojód diagnosztikai alkalmazásával 
kapcsolatos fizikai problémák” összefoglalója volt 
annak a széles spektrumú munkának, amelyet 
Nagy János végzett ezen az igen fontos területen. 
Eredményes munkásságát jelzi a több mint 60 
megjelent dolgozat; szerzője ill. társszerzője 3 
könyvnek, 7 egyetemi ill. orvostovábbképző inté
zeti jegyzetnek.

K ü lö n  kell szólni N ag y  Já n o s  p á ra t la n  előadói 
képességéről, d id a k tik a i érzékéről. H a tá r te rü le te n  
nehéz sikeres o k ta tó n a k  lenn i, a  sikerhez a m ély 
tá rg y i ism ere tek en  k ív ü l sa já to s  rendszerező  és k i
fejező készség, vonzó és szuggesztív  egyéniség 
szükséges. N ag y  Já n o s  re n d e lk eze tt ezekkel a k é 
pességekkel, m űvésze v o lt az o k ta tá s  tu d o m á n y á 
nak . M atem a tik a , m agfiz ika , ra d io a k tív  m éré s te ch 
n ik a  v ag y  a  je lz e tt  gyógyszerekrő l szóló e lőadásai 
é lm én y t je le n te tte k  nem csak  az egye tem i h a llg a 
tó k , h anem  a  gyógyszerész to v áb b k ép zés, az orvosi, 
asszisztensi izo tó p tan fo ly am o k  és az ip a ri g y ógy
szerészek m érn ö k to v áb b k ép ző  tan fo ly a m á n a k  
ré sz tv ev ő i sz á m á ra  is.

N agy  Já n o s  a  nev e lést é le th iv a tá sn a k  te k in 
te t te ,  szem élyes p é ld a m u ta tá ssa l is h a to t t  k ö rn y e 
ze té re , ta n ítv á n y a ira . V o lt év fo lyam főnök  és hosz- 
szú év ek en  k e re sz tü l v e z e tte  a  B iofizikai In té z e t
b en  folyó tu d o m án y o s  d iák k ö ri m u n k á t. P ed ag ó 
giai a k tiv itá sa  m élységes em b ersze re te tte l p á ro 
su lt. M u n k a tá rsa i e g y ú tta l  b a rá ta i  is v o ltak , m in 
dig v id ám  és k o rre k t egyénisége m ia t t  m indenk i 
sze re tte . K o rá n  fé lb eszak ad t é le te  p é ld ak ép ü l á l
lí th a tó  m indazok  elé, ak ik  m aguk  és em b e rtá rsa ik  
tu d á sá n a k  bőv ítésén  m u n k á lk o d n ak .

O y . S .
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK XIII. ORSZÁGOS Csekő Árpád
ANKÉTJA ÉS FIZIKAI ESZKÖZKIÁLLÍTÁSA

Az első és a negyedik ankét után ezen a XIII. ankétem 
hannadízben került napirendre az atomfizikai tovább
képzés és annak tanítási kérdései. Az utóbbi évek gya
korlata szerint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a 
tavaszi szünet alatt Debrecenben rendezte meg Hazánk 
felszabadulásának 25. jubileumi évében sorra kerülő 
újabb országos találkozóját, mégpedig a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem helyiségeiben. Igen jó ötlet volt a 
rendezőség részéről az, hogy az érkezőknek a két kollé
giumban való elhelyezésük alkalmával átnyújtott ad
minisztratív borítékban az ATOMKI díszesen kiállított 
ismertetőjét is a kezükbe adták. Abból ugyanis a tájé
kozatlanok is tudomást szereztek arról, hogy az ankét 
témakörének milyen világhírű központjába kerültek és 
hogy az előadások nagy részét ezen nagyműltú és inten
zív kutatást végző intézet vezetői vállalták.

Az ankótelőadásokat a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem új kémiai épületének modern II. sz. előadóter
mében mintegy 400 résztvevő számára, igen sok intéz
mény képviselőiből álló díszes elnökség nevében Gáspár 
Rezső professzor, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat helyi 
csoportjának elnöke nyitotta meg. Rámutatott arra, hogy 
az atommagfizika tárgykörben Debrecen milyen számos 
szakembere tud irányítást adni. Az Országos Pedagógiai 
Intézet tervében levő ezen továbbképzési témának nem
csak tudományos alapjai, hanem technikai és pedagógiai 
vonatkozásai is bemutatásra kex'ülnek. A taneszközter
vezőknek ezen legilletékesebb fórum elé hozott munkái 
az ankét eredményességét, végeredményül a fizika taní
tásának ügyét jelentősen elősegítik. Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat debreceni helyi csoportja fennállásának
20 . jubileuma alkalmával örömmel vállalta az ankét 
rendezésének munkáját. A középiskolai fizikatanárok 
nagy többsége sikeres egybegyűjtéséért és az ankét külső 
feltételeinek biztosításáért az adminisztratív rendezőknek 
elismerését fejezi ki.

A Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 
Jánossy Lajos akadémikus üdvözölte a megjelenteket és 
elmondotta, hogy az Akadémia elnöksége milyen aktívan 
foglalkozik oktatási kérdésekkel.

Az ünnepies megnyitás után Szalay Sándor akadémikus: 
A fizikai ismeretek elmélyülése az atomhój és az atom
mag megismeréséig címmel tartott előadást. A vonatkozó 
fizikatörténeti anyagot mintaszerű szelektálással, egyéni 
kísérleteivel és személyes élményeinek elmondásával tar
kítva adta elő. Átfogó előadásával felkészítette a hall
gatóságot az ankét témáinak befogadására.

Daróczi Sándor: Magfizika címmel tartott, korszerű 
anyagot tartalmazó gyors előadása rádöbbentette a hall
gatóságot rengeteg új fogalom megtanulásának szüksé
gességére. Bér dny i Dénes: Kutatások az alapvető kölcsön
hatásokra vonatkozólag című előadásában először ren
dezte az elemi részekre tartozó ismeretanyagot, majd 
alapvető kölcsönhatási példákon megmaradási tételeket 
alkalmazott, csoportelméleti, hadron-spektroszkópiai fo
galmakat ismertetett meg, végül igyekezett megmutatni 
azt az utat, ahogyan az anyag szerkezetét az ősanyag 
stacionárius állapotaival, illetőleg a kvarkokkal magya
rázzák.

A kísérleti délután Horst Melcher erfurti tanszékvezető 
docens előadásával kezdődött, aki dicsérendő pontosságú 
és rendkívül praktikus saját tervezésű eszközeivel igen 
sok elektromos impulzus-számlálást és azoknak rengeteg 
alkalmazását mutatta be. Mintaszerűen összeállított elő
adását Kedves Ferenc tolmácsolta. Az előadottakat rész
letesen megtalálhatjuk lapunk 1969. évi 12. számában: 
Néhány kísérlet a radioaktivitás köréből c. cikkében. 
Medveczky László— Nayy Mihály—Somogyi György: De
monstrációk szilárdtest nyomdetektorokkal címmel tar
tott előadásukkal és demonstrációikkal minden iskolában 
megvalósítható eljárást mutattak be radióaktív vizsgá
latokra. Jeges Károly előadásában a kiállításon állandóan 
működésben hívő sok ködkamrájának működtetési tech
nikájával, valamint fényinterferencia-készülékével foglal
kozott. Nagy érdeklődést váltott ki azzal a sok irányban 
felhasználható egyéni kísérletével, hogy az alfa-részek 
által a telített gőztéren kívül létesített ion-vonulatokat 
elektromos térrel tolatja az érzékeny rétegbe, ahol azok 
diffundálódott pálya-vetületként észlelhetők. Kovács 
László —Nagy Emil: Magsugárzás észlelése szilárdtest

1. fénykép. Szalay Sándor aka
démikus előadása a kémiai épü
let II. sz. előadójában.
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2. fénykép. Az új kémiai épület folyosó-részlete.

3. fénykép. A kémiai épület előcsarnoka előadási szü
netben.

cellával címen tartottak bemutatással kísért előadást. 
A késő estébe nyúlt és Tóth-Pál Sándorné radioaktivi
tásról szóló filmsorozatának bemutatása.

A második nap délelőttjén négy előadás került napi
rendre. A magfizikai mérőmódszereket, sugárzások elő
állítását és detektálását igen világosan Koltuy Ede ismer
tette. A fizikus és az atomenergetika, valamint a buda- 
pest Műszaki Egyetem atomreaktora címmel Valkó János, 
illetőleg Virágh Elemér adott elő. Jól egészítette ki a

tanárok szükségleteire tervezett magfizikai ismeretkört 
Makra Zsigmond: A sugárzások hatása és a sugárvédelem 
címmel tartott jó előadása.

A második nap délutánján három nagy csoportra, 
majd egy-egy szakvezetőhöz kisebb brigádokra bontva 
igen sikerült szervezéssel az ankét részvevői megtekin
tették a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézetét (ATOMKI) és a Kísérleti Fizikai Tanszék leg
nevezetesebb kutató, illetőleg oktató berendezéseit, vala
mint az ankéttal kapcsolatosan megrendezett taneszköz
kiállítást. Bemutatásra került még Horoczi Ferenc— 
Kakuszi László oktatófilmje.

A napot emlékezetesen zárta be az Arany Bika üveg
termében elfogyasztott társas vacsora.

Az ankét harmadik napján az atomfizika középiskolai 
tanításával foglalkozó két előadás hangzott el. Wie.de- 
mann íjászló: Az atomfizika tanításának középiskolai 
problémái címen a tanítandó ismeretanyag felhalmozó
dásáról és e miatt szükségessé váló szelekcióról beszélt, 
majd a főtörvények precízebb tárgyalásának lehetőségét 
a potenciál-fogalom kialakításával kapcsolatban és egyéb 
példákon mutatta be. Kovács Mihály: Magfizikai kísér
letek címen mintát adott arra, hogyan lehet tapaszta
latokra építeni tanításunkat. A tankönyvi anyag majd
nem minden fontos részletéhez igen értékes kísérletet 
mutatott be. Hasznos tanácsokat adott arra, mely esz
közöket lehet a Tanértben beszerezni, illetőleg másutt 
hozzájutni. Jól kiegészíti ezeket az útmutatásokat az 
Ankét Rendezőségnek az a gondossága, hogy minden 
résztvevőnek sokszorosítva kezébe adta az iskolai hasz
nálatra alkalmas radioaktív sugárforrások szabadforgalmi 
beszerzési helyét, árát.

Az ünnepélyes záróülés és díjkiosztás után a Refor
mátus Kollégiumban Hatvani István debreceni professzor, 
a fizikai kísérletezés neves úttörője sírkövére helyezte el 
az ankét küldöttsége az emlékezés koszorúját.

Az időrendi beszámoló után részletesebben kell mél
tatni a kiállítást és szólni a jutalmazásokról.

Az ankéttal kapcsolatos 12. taneszközkiállítás az 
eddigieket felülmúló díszes környezetben, az egyetem 
pompás aulájában került megrendezésre és az ankét- 
napokon reggeltől késő estig a látogatók számára egész 
nap nyitva volt. A kiállítók legnagyobb része az előző 
kiállításokon már megismert igen tehetséges taneszköz
tervező gárdából került ki. A kiállítás nagyságát abból 
ítélhetjük meg, hogy a hatalmas aulát négy sorban be
töltő asztalok mindegyikére, sok helyen még zsúfoltan is 
került eszköz. Ezen a Debrecenben tartott ankéton I 1

4. fénykép. H. Melcher az izotó
pos vastagságmérést demonstrálja.
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5. fénykép. Kovács Mihály radioaktivitás tanítására 
összeállított eszközei.

ü. fénykép. Jeges Károly expanziós ködkamra-berende- 
zóse.

7. fénykép. Horváth Mihály oszcillátora és egyéb esz
közei.

középiskola 15 tanára 160 eszközt, illetőleg eszközsoro
zatot állított ki. Szerepelt m ég a kiállításon egy főiskola 
egy tanárának 6 ; egy intézet 2 kutatójának 11; két vállalat 
3 munkatársa 53 db eszköze, tehát összesen 15 intézmény 
21 kiállítójának 222 eszköze, eszközsorozata, illetőleg 
működésben levő eszközkészlete. Összehasonlításul itt 
pótoljuk a múlt évi Szegeden rendezett ankét kiállítási 
statisztikáját. A múlt évben 22 középiskola 25 tanára

8 . fénykép. Nagy Mihály kiállításán a szilárdtest nyom
detektálás eszközei.

9. fénykép. Örvényáramok melegítése és stroboszkóp a 
debreceniek kiállításán.

10. fénykép. Németh Gyula légpárnás berendezése.

232 db, 1 főiskola 1 adjunktusa 2 db, 2 vállalat 2 munka
társa 90 db, vagyis összesítve 25 intézmény 28 kiállítója 
332 db eszközével, illetőleg eszközsorozatával, eszköz
készletével szerepelt.

Nemcsak terjedelemben, hanem az eszközök gazdag 
változatosságában is kiemelkedő volt a két vállalat ki
állítása. A Tanért nagy anyagából különösen a vetítő- 
berendezések bemutatását végezte fáradhatatlanul Bihari
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12. fénykép. A debreceni gimnázium kiállításának egy 
részlete.

13. fénykép. Simon László ionizációs kamrája, számlá
lója, ólomkamrája.

Sándor és Lipp Imre. A Migért igen értékes eszközeiből 
a kiállítást végző Nagy Lajos többféle oszcilloszkópot, 
háromféle típusú mikroszkópot, termisztoros hőmérőt, 
ötszámjegyes kijelzőszámos ellenállásmérőt üzemeltetett.

A kiállítás nemcsak az ankét-előadások szüneteiben 
volt tele, hanem azok alatt is, mert nagyon sok iskolás
csoport kereste fel a városból, sőt a környékről.

Az egyéni kiállítók eszközei körül a legnagyobb érdek
lődést a két légpárnás kiskocsis berendezés aratta. 
Németh Gyula és Simon László igen jól működő lég
párnás berendezéseikkel jó példát mutattak kartársaik
nak, hogy a technikai nehézségeket hozzáértéssel és oda
adással le lehet győzni. Terjedelemben és eszközszámban 
kiemelkedően nagy volt Nagy Pál és Horváth Vilmos 
kiállítása. Eszközeik közül egyaránt a jól működő ultra
rövidhullámú berendezéseikkel nyerték meg látogatóik 
tetszését. Kovács Loránd a MŰM Módszertani Intézetében 
kifejlesztett igen jó írásvetítő bemutatásával arra irányí
totta a tanárok figyelmét, hogy a minden tanulóra kiter-

16. fénykép. Hatvani István, a kísérletezés úttörőjének 
emléktáblája.

14. fénykép. Simon László atom fizikai eszközei.

11. fénykép. A MŰM Módszertani Intézetének írásvetí
tője és diavetítője.

16. fénykép. A Migórt kiállításának egy kis részlete.



17. fénrlcép. Hatvani István megkoszorúzott síremlék- 
táblája.

jedő szemléltetésnek milyen univerzális közvetítő eljárása 
a vetítés.

Az ankét témakörében a következő három kiállító 
gazdagította tapasztalati ismeretanyaggal a látogatóit. 
Jeges Károly állandóan üzemeltetett diffúziós ködkamrát 
és a mellett többféle expanziós ködkamrát pillanatok 
alatt hozdtt működésbe. K ovás Mihály kiállításával jó 
példát mutatott arra, az elkerülhetetlenül külföldről be
szerzendő eszközöket miképpen kell házilag kiegészíteni 
ahhoz, hogy a radioaktivitásról szóló tanítás minden 
részletéhez tapasztalatokat nyújtsunk. Nagy Mihály ki
állításán a szilárdtest nyomdetektorokat kézbevehették 
a látogatók és annak technikáját fázisaiban közelről 
szemlélhették.

A háromnapos bemutatór szereplő kiállítók, valamint 
a sok kísérletezésben járatos tanítványok fáradozása 
bizonyára nagy mértékben segítette elő az ankét sikerét. 
Országosan fogja növelni előnyös hatását az, ha a kiállí
tók beváltják Ígéretüket és eszközeiket, egyéni kísérletei
ket az ankét dokumentáció, illetőleg a lapunk számára 
leírják, illetőleg azt más lapban ismertetik. A kiállítókról 
és az eszközökről ezen rövid ismertetésen kívül a kép
anyagban és a jutalmazásokról szóló részben kapunk 
még közelebbieket.

A jól sikerült eszközkiállítás szervezéséért Gergely 
Lajost illeti köszönet.

Az ankét záróünnepségén Szalag Sándor akadémikus 
az ankét eredményes munkájáról beszélt. Őszinte jókíván
sággal és további munkára serkentő szavakkal osztotta 
ki a következő jutalmakat és dicséreteket. Az 1970. évben 
Mikola-díjal nyert Nagy János, a budapesti Nemzetközi 
Előkészítési Intézet Természettudományi Szekciójának

vezetője, aki 1969-ig a Leövey Klára gimnázium fizika
tanára, valamint a Fővárosi Tanács fizika-szakfelügyelője 
volt, valamint Dr. Wiedemann László a budapesti 
Fővárosi Tanács Oktatási Főosztályának vezető fizika
szakfelügyelője.

Ugyancsak ketten kaptak Oktatásügy Kiváló Dolgozó
ja kitüntetést. Az elismerést Dr. Makai Lajos, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tan
székének docense és Párkányi László, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének 
docense kapta.

Az ankéttal kapcsolatos eszközkiállításon bemutatott 
értékes és áldozatos munkájukért az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat 3000 Ft és a Művelődésügyi Minisztérium 
4000 Ft-os adományaiból az eddigi gyakorlat szerint 
a középiskolában működő egyéni kiállító tanárok számára 
állapított meg jutalmakat az odaítélő bizottság. Az oda
ítélés szempontja elsősorban az ankét témájához való 
kapcsolódás, a kiállított eszközök demonstrációs értéke, 
azaz didaktikai hasznossága, ötletessége, kivitelezésének 
minősége. Döntő szempont a kiállított eszköz újszerűsége 
és a középiskolai fizika anyagrészének kísérleti tanítását 
elősegítő hatása. Az elmúlt években is szereplő kiállítónál 
az veendő figyelembe, hogy az egyéni eszköztervezésük
ben mennyire fejlődtek. Különös gonddal kell értékelni 
a kísérleti eljárások tanulókísérleti változatát.

Örömmel állapította meg Szalag akadémikus, hogy 
az ankéttal kapcsolatos fizikai taneszközkiállítás jelentős 
sikert hozott. Az egyéni kiállítók készítményei mind 
a didaktikai hasznosság, mind a kivitelezés szempont
jából nemcsak elérték az elmúlt évek kiállításainak szín
vonalát, hanem több esetben felülmúlták azt. Első
sorban Jeges Károlynak, a pécsi Pedagógiai Főiskola 
tanárának, valamint Kovács Loránd és Radios Géza 
tudományos kutatóknak, a Munkaügyi Minisztérium 
Módszertani Intézete munkatársainak mondott hálás 
köszönetét azért, hogy az általuk kiállított eszközökkel 
és értékes bemutatásaikkal az ankét sikeréhez nagy 
mértékben hozzájárultak.

Két, egyenként 1200 Ft-os I. díjat kapták: Nagy 
Mihály debreceni gimnáziumi tanár és Németh Gyula 
tiszaföldvári gimnáziumi tanár.

Hárman egyenként 1000 Ft-os II. díjat kaptak: 
Kovács Mihály budapesti, Futó László székesfehérvári 
és Simon László túrkevei gimnáziumi tanárok.

Két, egyenként 800 Ft-os III. díjat kaptak: Varga 
László —Halász Zoltán — Katona László debreceni gimná
ziumi tanárok közös munkájukért és Kovács László — 
Nagy Emil nagykanizsai gimnáziumi tanárok közös 
munkájukért.

Dicséretben részesültek: Horváth Vilmos nagykátai, 
Nagy Pál dunaújvárosi, Szabó Gábor vésztői, és Szucsán 
András — Ronyecz József csongrádi, illetőleg hódmező
vásárhelyi gimnáziumi tanárok közös munkájukért.

Zárószavaiban Szalag Sándor akadémikus köszönetét 
fejezte ki a kiállításon való részvételükért az Országos 
Tanszergyártó Vállalat és a Műszer- és Irodagép Vállalat 
vezetőinek, valamint a kiállításon közreműködő dolgo
zóinak.

Kedves Ferenc a középiskolai fizikatanárképzéssel 
foglalkozó, Egerben 1970. szeptember 11 — 17-e között 
megrendezésre kerülő nemzetközi IUPAP konferenciára 
hívta föl a figyelmet. Ismertette a hozzászólások, vala
mint az írásban sokszorosításra kerülő anyag beadásának 
módját.

Sas Elemér, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkár
helyettese az elnökség nevében mondott köszönetét a 
helyi csoportnak az ankét eredményes megrendezéséért. 
Az ankét tervezése nagyon jó volt, mert szerencsésen 
ötvözte a tudományt és a módszert. A rendezvények 
tartásában olyan dicső múlttal rendelkező Debreeennek- 
jól sikerült az ankét három napját nemcsak értékessé, 
hanem kellemessé is tenni.
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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 X . é v f o l y a m  11. szám  1970. novem ber

MAGFIZIKAI MÉRŐMÓDSZEREK, SUGÁRZÁSOK Koltay Ede
ELŐÁLLÍTÁSA, DETEKTÁLÁSA MTA Atommag Kutató Intézete

l û K r f t r û n

1. Bevezetés

Vázlatos áttekintést kívánunk adni a legfontosabb 
mérőmódszerekről és kísérleti berendezésekről, 
amelyekkel a magfizikai ku tatást manapság vég
zik. Az egyes területek részletesebb tanulm ányo
zásához magyar kutatók hazai folyóiratokban 
közölt néhány m unkájára hivatkozunk.* **

2. Magsztatikai feladatok

Az atommagfizikai vizsgálatokat két többé
ke vésbé elkülönülő csoportra lehet osztani. Az 
első csoportba az ún. magsztatikai vizsgálatok 
tartoznak, ezeket a nyugalomban levő, tehát bom
lási folyamatban részt nem vevő atommagokon, 
azok alapállapotában végezzük. így határozhatók 
meg az atommag töltése, sugara, tömege, impul
zus- és mágneses momentuma és néhány további 
magadat.***

Magsztatikai vizsgálatok korábban nagymérték
ben hozzájárultak az atommag szerkezetének 
tisztázásához. Moseley röntgenspektroszkópiai 
vizsgálatokkal azonosította a magtöltést a kémiai 
rendszámmal. Atommagok tömegének méréséből 
Thomson az izotópia jelenség felismeréséhez ju to tt 
el. Később a tömegdefektus létezésének felisme
résével igen nagy jelentőségűvé lettek ezek a vizs
gálatok, hiszen mind az atommagok stabilitásának 
meghatározása, mind a magreakcióban felszabaduló 
energia meghatározása nagy pontosságú tömeg
spektroszkópiai mérések adatain alapszik. Az 
impulzusmomentummal kapcsolatos első vizsgála
tok fontos hozzájárulást jelentettek ahhoz a fel

Előadás az E ötvös Loránd Fizikai T ársu la t deb
receni Országos Középiskolai F izikatanári A nkétján  
(1970 április 10)

** Az irodalomjegyzék összeállításánál figyelembe 
vettük , hogy az előadás m integy bevezetőül szolgál az 
MTA-ATOMKI látogatásához.

*** Ez a  felosztás nem végezhető el mereven, hiszen 
egyes sz tatikái adatok  (pl. magsugár) m eghatározása 
az alfa bomlás, az elektronszórás, a  neutronreakció- 
hatáskeresztm etszetek tanulm ányozása révén, te h á t 
dinam ikai folyam atokban tö rténhet.

ismeréshez, hogy az atommagot protonok és 
neutronok alkotják. A tömegspektroszkópiai izotop- 
gyakoriság méréseknek fontos szerep ju to tt a mag
modellek kialakításánál. Ilyen mérések m utattak  
rá először arra, hogy az atommagoknak is bizonyos 
héjszerű felépítés tulajdonítható. A kémiai elemek 
periódusos rendszerében ismert nemesgáz-konfi
gurációhoz hasonlóan protonszámban és neutron
számban ún. mágikus számok m utatkoznak, ame
lyeknél az atommagok különös stabilitással tűnnek 
ki. A sztatikus magadatok meghatározására kidol
gozott kísérleti módszerek manapság igen ered
ményesen felhasználhatók a magfizikán kívül is, 
így pl. a tömegspektrometria és a mag mágneses 
momentum mérésére szolgáló módszerek igen fon
tos alkalmazást találnak többek között a kémiában, 
geológiában.

Az ATOMKI tömegspektrometriai csoportjában 
érdekes vizsgálatok folynak magyarországi kőzetek 
geológiai korának meghatározására. Ezért néhány 
szót szólunk itt a tömegspektrometria geológiai 
alkalmazásáról [1].

Mint tudjuk, a tömegspektrométer működési 
elve a következő: A vizsgálandó anyagot gőz 
vagy gáz formájában az ún. ionforrásba vezetjük. 
I t t  a vizsgálandó anyag atomjai, illetve mole
kulái, vagy gyökei elektronbombázás hatására 
ionizált állapotba kerülnek. Az ionokat egy elektro
sztatikus kivonó tér segítségével a forrásból kivon
juk és a berendezés vákuumterébe visszük át, 
majd két elektród között 3 — 6 keV energiára 
gyorsítjuk fel. Azonos energiájú nyalábban sze
replő különböző tömegű ionok különböző impul
zussal rendelkeznek. Ezért a nyalábot mágneses 
térbe bevive a különböző nyalábkomponensek egy
mástól elválnak és egy rögzített helyzetű Faraday- 
kalitkába különböző mágnesező áramok beállítá
sával egymás u tán  felfoghatók. A csoportok töm e
gének és intenzitásának mérésével az egyes izo
tópok, illetve kémiai gyökök előfordulásának ará 
nya mérhető.

A módszer egyik geológiai alkalmazása azon 
alapszik, hogy az ólom ismert stabil izotópjai 
közül néhány a rádióaktív bomlási családok vég
termékeként keletkezik. H a egy ércben a rádió
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aktív  eredetű ólomizotópoknak a többi izotópok
hoz való arányát meghatározzuk, úgy a bomlás
családok bomlási tulajdonságainak alapján meg
határozhatjuk a kőzetm inta életkorát. Ez az 
adat geológiai vizsgálatoknál (pl. érckutatás) igen 
fontos.

3. Magdinamikai feladatok

A fundamentális magfizikában ma folyó vizs
gálatok legnagyobb része a magdinamika területén 
zajlik. Ezekben a természetes vagy mesterséges 
rádióaktív izotópokon, vagy a mesterségesen létre
hozott magreakciókban végzünk méréseket a ré
szecskék energiájának, intenzitásának és irány
eloszlásának meghatározására. A bomlásban érin
te t t  magok, elsősorban a végmag energianívói
nak meghatározására nyílik lehetőség.

A rádioaktív bomlásban alfa- és béta részek 
emittálódnak, az atommag reakciókban protonok, 
neutronok, deuteronok, tritonok, esetleg maga
sabb tömegszámú ionok is kiléphetnek. A részecs
kék energiaspektruma a mérések szerint bonyolult; 
diszkrét energiacsoportok mellett bizonyos ese
tekben — így a rádioaktív béta-bomlásnál és a 
több részecske emisszióval járó magreakciók
ban — folytonos spektrum  is fellép. Az em lített 
részecskék emisszióját gamma sugarak kilépése 
is követi. Egy magfolyamat vizsgálata meglehető
sen komplex feladat, hiszen például külön meg 
kell vizsgálni azt is, hogy egy részecske emisszió
já t mikor kíséri egyidejűleg más részecske kilépése 
is (koincidencia-vizsgálat). További feladatot jelent 
a reakcióban vagy a bomlásban kilépő részecskék 
intenzitásának a kilépés irányával történő válto
zását követni. Az ilyen vizsgálatokban az eddig 
szerzett energetikai adatokon túlmenő információk 
nyerhetők; képet alkothatunk a folyamatok végbe
menetelének módjáról, mechanizmusáról is. [2]
[3].

E lm ondottak szerint a dinamikai vizsgálatokhoz 
a következő berendezések szükségesek. A vizs
gálandó atommagok vagy természetes vagy mes
terséges rádioaktív izotópok form ájában vannak 
jelen, vagy amennyiben stabil izotópokon dolgo
zunk, külön berendezésekkel — úgynevezett gyor
sítókkal — kell a  mesterséges magfolyamatot 
létrehozni. A kilépő részek vizsgálatára detektorok 
szolgálnak.

4. M agfizikai gyorsítóberendezések

Atomi átm enetek gerjesztésére Bunsen-lángot, 
szikra- vagy ívkisülést használunk. Szerepüket 
magállapotok gerjesztésénél a gyorsítóberendezé
sek veszik át. A kémiai energiák és a magener
giák közötti ö t-hat nagyságrend különbségnek meg
felelően utóbbiak lényegesen bonyolultabbak, MeV 
nagyságrendű energiaközlésre alkalmasak. A gyor
sító berendezésekben tö ltö tt részecskéket — rend
szerint H, D, He ionokat — nagy potenciálkü
lönbségen á tfu tta tv a  gyorsítunk a megfelelő ener
giára, s a nyert néhányszáz keV — néhány MeV

energiájú nyalábbal bombázzuk a vizsgálandó 
anyagból felépített céltárgyat. A magfizika ener
giatartom ányában elsősorban transzformátorból, 
kondenzátorokból és egyenirányítókból felépített 
ún. kaszkád generátort [4], Van de Graaff típusú 
elektrosztatikus generátort és ciklotront [5] alkal
maznak. A két utóbbi típus az elmúlt tizenöt 
évben lényeges fejlődésen ment keresztül, első
sorban a maximális részecskeenergia valamint az 
energia pontos definiáltsága terén. Ez a fejlődés 
a detektorok intenzív fejlődésével párhuzamosan 
ment végbe s ma Van de Graaff generátorok alkal
mazásával olyan pontossággal tudjuk a magnívók 
rendszerét tanulmányozni, mint az atom nívókat 
az optikai spektroszkópiában. Hazai eredményeink 
külön is indokolják, hogy ezekről a gyorsítókról 
i tt  részletesebben beszéljünk. Ma hazánkban több 
Van de Graaff működik [6] [7] [8] s most folyik 
az ATOMKIban egy nagyobb beruházás, amely
nek végén 1971-ben egy öt millió Voltos berende
zést fogunk üzembehelyezni [9].

Az ún. szabadtéri generátorok működése jól 
ismert. Egy — másfél millió Volt fölött tankrend
szerű generátorokat használunk. I t t  a berendezés 
és a segédszervei 10—20 atmoszféra nyomású 
nitrogénnel m egtöltött acéltartály belsejében he
lyezkednek el. A nagynyomású gáznak a levegőnél 
nagyobb átütési szilárdsága adott generátormé
retek mellett nagyobb feszültség elérését teszi 
lehetővé. A gyorsító szerkezete egyúttal bonyolul
tabbá válik, segédberendezéseivel együtt egy több 
helyiségből álló laborépületet foglal el. Az 1. ábrán 
az ATOMKIban most épülő gyorsítólabor látható.

Az előállított nagy feszültséget az elektróda és 
a föld között elhelyezett ekvipotenciális gyűrűkön 
egyenletesen osztjuk el, a gyűrűk által határolt 
homogén térben helyezkedik el a gyorsítócső. 
Ennek belsejében 10 ~6 Hgmm-es nagy vákuum 
ban történik a részecskék gyorsítása. Az ionforrás

fe s zü ltse q m e rv  3
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[10] a nagyfeszültségű elektródban működik: a 
megfelelő (H, D vagy He) gázt egy rádiófrekven
ciás térben elhelyezett üvegcsőben ionizáljuk. 
Elektromos kivonótér és egy fókuszáló elektromos 
lencse segítségével a gyorsítócsőbe kerülnek az 
ionok, i tt  á tfu tják  a teljes feszültséget s a föld
potenciálra a gyorsítófeszültségnek megfelelő kine
tikus energiával érkeznek. A nyaláb útjában 
elhelyezett céltárgyon elvileg megfigyelhető volna 
a vizsgálandó magátalakulás.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű, tekintve, 
hogy a Van de Graaff generátorok természetes 
energiastabilitása (5—8%) nem elégíti ki a mag
fizikai vizsgálatok igényeit. Célunk az, hogy a 
nagy feszültséget, s ezzel a bombázó részek ener
giáját ennél lényegesen nagyobb pontossággal, 
század vagy ezred százalék nagyságrendben stabi
lizáljuk. [11] [12] [13]. E  feladat megoldásához 
először is olyan energiamérő berendezésre van 
szükség, amellyel a nyaláb energiáját ilyen pon
tossággal meg lehet határozni. E célból egy 90°-os 
szektorban homogén mágneses teret hozunk létre 
s ellátjuk azt a szektor előtt elhelyezett belépő 
illetve mögötte elhelyezett kilépő réssel. Az így 
nyert elektronoptikai prizma egyetlen pályát deter
minál: adott mágneses té r mellett csak egy megha
tározott energiájú nyaláb tud  áthaladni. H a a 
beállított energiától a nyalábenergia — azaz a 
generátorfeszültség — pozitív vagy negatív irány
ban eltér, a nyaláb eltér a kitűzött pályától és 
a kilépő rés egyik vagy másik lemezére fut fel. 
A résáramok aszimmetriáját mérve olyan hibajelet 
kapunk, amely a gyorsítófeszültségnek a beállított 
értéktől való eltérését méri. Ezzel a hibajellel 
vezéreljük a generátor feszültségstabilizáló rend
szerét oly módon, hogy nagyobb feszültség esetén 
nagyobb, kisebb feszültség esetén kisebb terhelő
árammal terheljük a generátort. Világosabban azt 
lehet mondani, hogy a Van de Graaff generátor 
nagy belső ellenállású áramforrás, melynek kapocs
feszültségét a terhelőáram megfelelő változtatá
sával lehet változtatni, illetve a hibajellel vezérelve 
lehet stabilizálni. A kívánt stabilitást csak szűk, 
néhány tized mm-es réssel lehet elérni, így külön 
elektronoptikai fokuszálással kell gondoskodni 
arról, hogy ezeken a réseken a  nyaláb jelentős 
intenzitásveszteség nélkül haladjon át. A mágneses 
prizma kilépő rése után  további fókuszáló len
csékkel (ún. kvadrupollencse [14]), kapcsoló mág
nessel vezetjük a nyalábot a vizsgálat helyére, 
a megfelelő kísérleti berendezéshez. Általában több 
kísérleti csatornát építünk ki. Míg az egyik m unka
helyen folyik a kísérlet, a többi munkahelyen a 
mérésre való felkészülés zajlik. A sugár védett 
vezérlőhelyiségből történik a működési param éte
rek beállítása, illetve a mérési adatok feldolgozása.

A magfizikai kutatások egyre nagyobb ener
giájú gyorsítók építését teszik szükségessé. Van 
de Graafftól származik az ötlet, hogy meghatáro
zott feszültségű berendezésnél a gyorsító feszült
ség kétszeres kihasználásával, ún. tandem  elren
dezéssel növeljük a maximális részecskeenergiát. 
A 2. ábra alapján könnyen megérthető ennek a

nagyfesz elektród

2. ábra

rendszernek az elve. A nagyfeszültségű elektró
dától jobbra és balra egy-egy gyorsítócső van. 
Az ionforrás a tartályon kívül helyezkedik el, 
a keletkező pozitív ionok egy elektron-hozzáadó 
csatornán áthaladva bizonyos valószínűséggel ne
gatívvá töltődnek át. A lehetséges töltésállapotok 
közül a negatív ionokat egy analizáló mágnes 
választja ki. A negatív nyaláb kb. 50—100keV-al 
előgyorsítva lép be az első gyorsítócsőbe s a pozi
tív  nagyfeszültségű elektróda irányába haladva 
az elektród feszültségének megfelelő energiára 
gyorsul. I t t  egy ún. stripping csatornán fut át. 
Ez meghatározott nyomású, gázzal tö ltö tt cső, 
a ra jta  áthaladó negatív ionokról egy vagy több 
elektron leszakítódik, lenyúzódik (innen a stripping 
elnevezés) és az így pozitívba á ttö ltö tt nyaláb 
tovább futva belép a második gyorsítócsőbe, i tt  
újból gyorsul a teljes feszültségen a pozitív elektród 
taszítása révén. H a a stripping során két elektron
leadás történik, egyszeres negatívból egyszeres 
pozitív iont nyerünk, s így a tandem  generátor 
az elektródfeszültség kétszeresének megfelelő ener
giára gyorsítja a nyalábot. Az ábra baloldalán a 
szokásos analizáló és kapcsoló mágnest látjuk.

Abban az esetben, ha magasabb rendszámú 
ionokkal dolgozunk, a stripping csatornából több
szörösen tö ltö tt pozitív ionokat nyerhetünk. Ekkor 
a második gyorsítócsőben az iontöltésszám és az 
elektródfeszültség szorzatának megfelelő energia 
adódik az első csőben szerzett egyszeres energiához. 
Ez magyarázza azt, hogy Van de Graaff csoportja 
intenzív fejlesztő munkába kezdett uránium ionok 
tandem  generátorban történő gyorsítása érdekében. 
I t t  a második csőben 20—40-szer ionizált részekre 
lehet számítani s végeredményben több száz MeV 
nagyságrendű energiák nyerhetők.

A ciklotronok a Van de Graaff generátorokkal 
körülbelül egyszerre, a harmincas évek elején 
jelentek meg a magfizikában, m iután Rutherford 
1927-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a mag
reakciók kiterjedt vizsgálata csak mesterségesen 
előállított bombázó nyalábbal végezhető. Azóta 
a két berendezéstípus között olyan munkameg
osztás alakult ki, hogy a Van de Graaff generátorok 
igen finom energiadefiniáltsággal, alacsonyabb, de 
jól változtatható energiával, és alacsony target- 
árammal finom mérésekre alkalmasak. A ciklotro
nokat viszont o tt lehet használni, ahol nagyobb 
bombázó energia és igen intenzív nyaláb szükséges,
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de nem lényeges az energia definiáltság. A ciklotron 
működési elvéből következik, bogy klasszikus 
konstrukció mellett nagy energiastabilitás nem 
érhető el. A tandem  generátorokkal a sztatikus 
gyorsítók betörtek a ciklotronok energiatartom á
nyába. Ugyanakkor erős fejlődés indult meg na
gyobb energiájú és nagyobb pontosságú ciklotro
nok építése terén. A két gyorsítótípus közti ver
sengés érdekes példája az a dubnai terv, amely 
ún. monoenergetikus, század százalékra stabil ener
giájú ciklotron felépítését tűzi ki célul. Az új 
ciklötronfejlesztési tendenciák alapja az ún. erős 
fokuszálási elv [15] alkalmazása a régi konstruk
ció gyenge fokuszálása helyett.

5. Céltárgyak

Hogy a gyorsított nyaláb nagyfokú energia
stabilitását ténylegesen ki tudjuk használni pontos 
információk szerzésére, gondoskodnunk kell arról, 
hogy a kísérlet további részében, a magreakciók 
létrejötténél és detektálásánál is pontosan defi
niált feltételeket teremtsünk.

A nyaláb útjába helyezett céltárgyban (ún. 
targetben) a nyaláb fékeződik és energiája mm- 
nagyságrendű távolságon nullára csökken. Vastag 
target alkalmazásánál tehát a reakció nemcsak 
a névleges bombázó energiánál keletkezik, hanem 
a target különböző mélységeiben különböző ener
giájú bombázó részek hatására lép fel. A bombázó 
részek eredeti pontos energiadefiniáltsága tehát 
elvész vastag targeteken végzett méréseknél. 
Előbbi követelményünk itt  azt jelenti, hogy csak 
olyan vastagságú targetet használhatunk, amelyben 
a bombázó nyaláb fékeződése nem haladja meg 
a nyaláb eredeti energiabizonytalanságát. Ilyen 
céltárgyak előállítása igen finom preparatív tech
nikát igényel. Rendszerint úgy járunk el, hogy 
üveglapra vékony szén-, arany-, vagy nikkel réte
get párologtatunk vákuumban, m ajd a réteget 
vízben leusztatjuk az üvegről. A kapott szinte 
átlátszó ún. hátlapfóliát finom keretre ragasztjuk 
fel s újabb párologtatással visszük fel rá a vizs
gálandó anyagot. [16]. Megemlítjük, hogy sok 
vizsgálathoz elektromágneses úton szeparált stabil 
izotópot kell felvinni, ami rendszerint csak néhány 
mg mennyiségben áll rendelkezésre és igen drága.

6. Detektálási módszerek

A detektálási módszerek többé-kevésbé közösek 
a rádioaktív bomlásból, illetve a magreakciókból 
kilépő részecskék esetén. Mindkét esetben az a 
feladat, hogy magfizikai részecskéket detektáljunk, 
számukat és energiájukat meghatározzuk.

A részecskék egyik nagy csoportját a tö ltö tt 
részek (elektronok, alfa részek, protonok, deute- 
ronok, tritonok, nehezebb ionok) alkotják. Az 
emissziójukat rendszerint követő gamma részek 
mint elektromágneses kvantumok külön csoportot 
alkotnak. Teljesen külön csoportot képviselnek 
a magreakciókban em ittált neutronok. E csopor
tosítás alapja a detektálásra felhasznált ionizáció

módja: a tö ltö tt részek közvetlenül ionizálnak, 
míg a gamma részek és neutronok atomi és mag
fizikai folyamatokban keltenek másodlagos tö ltö tt, 
tehát ionizáló részeket, s ez a másodlagos ionizáció 
használható fel detektálásukra.

a) Töltött részek legfontosabb detektorai a követ
kezők: ionizációs kamrák, proporcionális számláló, 
Geiger-Müller cső, szcintillációs számláló és a 
legújabb időben kifejlesztett félvezető detektorok. 
A GM-csövek energiamérésre nem használhatók 
fel. A részecskék által kelte tt elektronok, illetve 
ionok segítségével itt másodlagos elektronlavinát 
váltunk ki a számlálóban. A cső elektromos impul
zusainak nagyságát így a számláló és az elektro
nikus körök adatai szabják meg. Ezzel szemben 
az impulzus ionizációs kamráknál, a proporcionális 
számlálóknál, szcintillációs [17] és félvezető de
tektoroknál [18] [19] [20] az elektromos impulzu
sok am plitúdója arányos a beérkező tö ltö tt részek 
energiájával. Ennek az arányosságnak az az alapja, 
hogy egy-egy ionpár létrehozásához a részecske 
energiától többé-kevésbé függetlenül azonos ener
giamennyiség szükséges s így egy részecske pályája 
mentén keletkező ionpárok száma közvetlenül 
arányos a beérkező részecske energiájával. A nagy
pontosságú vizsgálatok igénye a detektoroknál az, 
hogy ezt az összefüggést a legszigorúbb arányosság 
formájában kell megvalósítani. A félvezető detek
torok megjelenése előtt néhány százaléknál pon
tosabb energiamérést, jobb felbontóképességet köz
vetlenül nem lehetett kapni. Nagyobb pontosság 
érdekében mágneses vagy elektromos eltérítő tere
ket kellett detektorokkal kombinálva alkalmazni.

Új helyzetet terem tett a  félvezető detektor. 
Egy ilyen sugárzásdetektor — hasonlattal élve — 
olyan ionizációs kam rának tekinthető, amelyben 
gáztöltés helyett félvezető szilárd test réteg tö lti 
ki az elektródák közét. I t t  jön létre az ionizáció 
és innen történik a keletkezett töltéshordozók 
begyűjtése. Az új detektorban adott részecske
energiához 5 — 10-szer több szabad töltés kelet
kezik, mint a gázban, elmaradnak a gáztisztasággal 
kapcsolatos nehézségek és instabilitások, az elek
tronok és lyukak nagy mozgékonysága és a kis 
elektródtávolság következtében a gyűjtési idő csak
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4. ábra

néhány nsec, az egész detektor igen kicsiny és 
kompakt.

A detektor tulajdonképpen egy nagy felületű 
dióda, amely igen tiszta n-típusú szilícium lemez
ből áil, egyik oldalán vékony p-típusú aranyréteg
gel ellátva. (3. ábra.) A p-tipusú n-típusú réte
gek találkozásánál a diódára fordított polari
tásban alkalmazott külső feszültség hatására egy 
töltéshordozó-mentes ún, kiürített réteg épül ki. 
Ez a félvezető detektor érzékeny rétege: amennyi
ben itt egy ionizáló részecske halad át, a vékony 
rétegben fenntartott erős elektromos tér elszállítja 
a töltéseket és olyan impulzust kapunk, amelynek 
amplitúdója a részecskeenergiával szigorúan ará
nyos mindaddig, amíg a részecske hatótávolsága 
kisebb a kiürített réteg vastagságánál. A detektor- 
fejlesztésnél fontos követelmény, hogy minél vas
tagabb kiürített réteget tudjunk készíteni.

A 4. ábra félvezető detektorral felvett részecske
spektrumot ábrázol. A 25Mg -f d =  22Na -f alfa 
reakcióban mért alfa csoportok egymástól hatá- 
roz( ttan  elkülönülnek, rendkívül élesek, vonal
szélesség értékük kb. 20 keV, az energia-amplitúdó 
összefüggés szigorúan lineáris.

A mágneses és elektromos tereket alkalmazó, 
elektronoptikai elvű energiamérés módszereinek 
bem utatására azokra az eredményekre hivatko
zunk, amelyeket hazai kutatók értek el mágneses 
béta-spektrométerek építésében. [21] [22] [23] 
[24] [25]. Igen nagy pontosságú energiámérések 
esetén a félvezető detektorok megjelenése óta is 
ezeket a módszereket kell használnunk, tekintettel 
arra, hogy az elektronoptikai leképző rendszerek 
tökéletesítése révén felbontóképességük még to 
vább növelhető.

b )  Gamma részek anyagon való áthatolásánál 
háromféle kölcsönhatás révén keltenek másodlagos 
tö ltö tt részeket. Az egyik effektus a fotoelektron-

500

400

200

100

oCi

óCh + cA o

oCó

0C3

5. ábra

keltés. A gamma rész teljes energiáját átadja egy 
atom nak s abból egy elektront vált ki. Az elek
tron energiája a kilépési munkától eltekintve 
egyenlő a gamma energiával; monoenergetikus 
gammához egyetlen elektronenergia tartozik. A 
másik hatás a Compton-effektus, azaz a gamma 
rész rugalmas szóródása. Egy atom  közelében 
a gamma kvantum  energiája egy részét átadja 
az atomhoz kötö tt elektronnak, az energia másik 
része egy kisebb energiájú gamma kvantum  for
májában távozik. A kilépő elektron energiája az 
emisszió irányával változik. Ha a szórt gamma 
a detektor anyagából további kölcsönhatás nélkül 
kilép, egyetlen beeső gamma energiához egy foly
tonos elektronspektrumot nyerünk az em lített 
irányfüggés m iatt. A harmadik kölcsönhatási forma 
a párkeltés. I t t  a gamma kvantum  energiája rová
sára egy elektron-pozitron pár keletkezik. A beeső 
gamma energia fedezi a részecskepár nyugalmi 
tömegének megfelelő 1,05 MeV energiát, a többlet 
a két részecske között statisztikusan megoszló 
kinetikus energia formájában jelentkezik. Ezek 
spektruma a foto- és Compton elektron spektrumra 
szuperponálódik.

A három kölcsönhatási forma és a megfelelő 
hatáskeresztmetszetek különböző energiafüggése 
m iatt a gamma-részek szcintillációs detektorral 
felvett spektruma nehezen értékelhető [26].

Az 5. ábra a 60Co szcintillációs technikával fel
vett gamma spektrum át szemlélteti. Az 1,33 
MeV-es ésl ,17 MeV-es gamma csoportnak megfelelő 
fotócsúcsok jól elkülönülnek, de a két csoporthoz 
tartozó Compton spektrumok a fotócsúcsokkal 
egyenlő magasságú széles folytonos tartom ányban 
olvadnak össze. [17].

A gamma részeknek a tö ltö tt részekhez képest 
igen nagy a hatótávolsága. Ezért gamma mérésre 
csak igen vastag kiürített rétegű félvezető detektor 
használható. Másrészt a Compton hatás csökkenté
se érdekében célszerű minél magasabb rendszámú 
alapanyagot alkalmazni, tekintettel arra, hogy a 
fotoeffektus hatáskeresztmetszete az abszorbens
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rendszámának ötödik hatványával nő. A két köve
telm ényt az úgynevezett p-i-n típusú germánium 
detektorok elégítik ki. (ZSi — 14, ZGe =  32). 
Ennek a detektor-felépítésnek az a lényege, hogy 
p-típusú germánium egyik felületére n-típusú líti
um réteget visznek fel és megfelelő elektromos 
és hőmérsékleti feltételek mellett a lítiumot bedif- 
fundáltatják a germániumba. A bevitt ionok 
kompenzálják a p-típusú alapanyagban levő tö l
téseket s a diffúziós rétegvastagságnak megfelelő 
vastagságú k iürített réteg keletkezik. Ez az ún. 
lítium drift réteg csak 80 K° körül stabil, s a detek
tor csak ilyen hőmérsékleten tárolható. A Ge(Li) 
detektorokat cseppfolyós levegő tartására  alkalmas 
Dewar edénnyel és megfelelő vákuumrendszerrel 
összeépítve, cseppfolyós levegővel feltöltve szállít
ják a felhasználó laboratóriumok számára.

Az új detektor felbontóképességét a 6. ábrán 
bem utatott 60Co spektrum  szemlélteti (vesd össze 
az 5. ábrával); i tt  a spektrum 1,10 MeV fölötti 
része van feltüntetve két éles, határozottan elvá
lasztott csúcs formájában, gyakorlatilag háttér 
illetve Compton spektrum nélkül. Tipikus ada t
ként megemlítjük, hogy egy ORTEC gyártm ányú 
20 cm3 érzékeny térfogatú ún. koaxiális Ge(Li) 
detektorban a 137Cs 661 keV-os gamma sugárzásá
hoz tartozó Compton spektrum  ala tti terület a 
megfelelő fotocsúcs területének 1/19-ed részét 
teszi ki.

c) Neutronok detektálására magreakciókból 
származó tö ltö tt részek ionizáló hatása ad lehe
tőséget. A legújabb módszert i tt  is a félvezető 
detektorok adják. Olyan rétegekkel kombinálva 
hozzák őket forgalomba neutrondetektorként, ame
lyekben a detektálandó neutronok magreakciókat 
hoznak létre. Neutronszámlálásra a 6Li +  n =  
4He +  3H  -f- 4,78 MeV és a 10B +  n  =  7Li +  4He 
+  2,3 MeV magreakciók, neutronenergiamérésre 
pedig a 3He +  n =  4H  +  3H  +  0,764 MeV reak
ció használatos, utóbbinál a két tö ltö tt részecske 
energiáját egy-egy félvezető detektor méri, az

6. ábra

energiák összegzésével a neutron-energiára kapunk 
felvilágosítást.

Igen érdekes az ún. repülési idő módszer. Ennél 
a gyorsítóban folytonos nyaláb helyett éles, nsec 
hosszúságú ionimpulzusokat állítunk elő. Az im
pulzusoknak a targetre ütközése pillanatában létre
jön a reakció, a pulzált bombázásnak megfelelően 
a neutronok is impulzusokban emittálódnak. Ha 
egy ilyen neutroncsomagnak adott ú t megtételéhez 
szükséges idejét (nsec nagyságrend !) mérjük, úgy 
az egyszerű mechanikai összefüggésekből megha
tározható a neutronok energiája.

7. Adatfeldolgozás

Mint láttuk, a részecskék energiájának mérését 
elektromos impulzusok amplitúdójának mérésére 
vezettük vissza; az impulzusokat nagyság szerint 
gondosan válogatni kell és meg kell számolni az 
adott magasságú impulzusok számát. H a a detek
torok igen nagy felbontóképességűek, az impulzu
sok válogatását igen finom felbontással kell végezni. 
A félvezető detektorok tizedszázalék rendű fel
bontásának kihasználására legalább ezer lépésben 
kell végigtapogatni a nullától a maximális ampli
túdóig terjedő intervallumot. Manapság ezt auto
m atikus berendezések, úgynevezett sokcsatornás 
analizátorok végzik, laboratóriumainkban hazai 
és külföldi analizátorok dolgoznak.

A 7. ábra az analizátor működési vázlata. A 
detektor jelei elektronikus szóhasználattal élve 
analóg jelek: nagyobb energiának nagyobb jelek, 
kisebb energiának kisebbek felelnek meg. A mo
dern adatfeldolgozó gépek digitális -  számok formá
jában rendelkezésre álló — információ tárolására és 
feldolgozására alkalmasak. Ezért a detektor jeleit 
egy analóg-digitál átalakítóba vezetjük: ebből 
egy-egy analóg jel helyett egy-egy impulzussoro-

analóg jelek

7. ábra
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zatot (impulzusvonat) nyerünk. Az egyes vonatok
ban levő impulzusok száma a megfelelő analóg 
jel amplitúdójával arányos. A vonat egy címre
giszternek nevezett számlálóba fut be, amely 
leszámolja a vonat impulzusainak számát, s a 
memória megfelelő sorszámú rekeszébe egy jel 
tárolásával bejegyzi a beérkezés eseményét. Ezek 
szerint egy-egy memóriarekesz egy-egy részecske- 
energia-intervallumnak, csatornának felel meg, 
s az egyes csatornákban elhelyezett adatok mérés 
utáni kiolvasása közvetlenül az energiaspektrumot 
adja. A spektrum katódsugárcső ernyőjén megjele
níthető, az adatok lyukszalagon vagy kinyom tatott 
formában kiolvashatók. A berendezést vezérlő 
elektronika vagy különböző feladatokra progra
mozható számológép egészíti ki. A közönséges 
analizálás mellett így megoldható pl. több, külön
böző időpontban felvett spektrum  szimultán meg
jelenítése vagy annak vizsgálata, hogy egy spekt
rumban jelentkező két vonal koincidenciája meg
valósul-e (két paraméteres spektrum).

8. összefoglalás
Az előadás korlátozott terjedelme a teljes prob

lémakör vázlatos áttekintését sem te tte  lehetővé. 
Csak azt kívánta érzékeltetni, hogy a tudomány 
és technika rohamos fejlődése a magfizikában is 
egyre bonyolultabb és hatékonyabb módszereket 
hoz. Ezek a módszerek nagyban átalakítják a 
magfizikai ku tatást és igen gyorssá teszik az adat
gyűjtést. Erre igen nagy szükség van, hiszen a 
bombázó részek és a detektorok energiafelbon
tásának finomodásával igen finom részletek, ren
geteg új magnívó válik tanulmányozhatóvá, s az 
adatok feldolgozása során olyan bonyolult elméleti 
apparátus felhasználására van szükség, hogy csak 
a klasszikus módszerekre támaszkodva nem ju th a t
nánk előbbre az atommag megismerésében.

IMPULZUSALAK DISZKRIMINÁCIÓ 
A MAGFIZIKÁBAN

Bevezetés

A magfizika történetében a részecske detektorok 
mindig komoly szerepet játszottak. A legelső 
kísérleteknél még csak a rádioaktív bomlások 
számáról informálták a kutatókat. Később, a 
proporcionális számlálók megjelenésével egy új, 
hasznos információ forrásaként m utatkoztak be. 
A részecskék energiájáról is szolgáltattak infor
mációt, hiszen a proporcionális számlálóból szár
mazó elektromos impulzusok nagysága a szám
lálóban leadott részecske energiájával arányos. To
vább bővült a detektorból származó információk 
száma, amikor koincidencia vizsgálatok céljára 
két, vagy több detektor jelének egymáshoz viszo
nyíto tt időpillanatát vizsgálták.

Ma már a legtöbb detektort általánosan hasz
nálják részecske számlálásra, energia mérésre, a
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koincidencia, ezen belül nívó élettartam , szög
eloszlás, szögkorreláció mérésére.

A legutóbbi idők eredménye, hogy a detekto
rokból származó impulzusokat tüzetesebben meg
vizsgálva azt tapasztalták, hogy azoknak alakja, 
időbeli lefutása, sokszor más és más. A ponto
sabb vizsgálatok azt m utatták, hogy igen sok 
detektor fajtánál különböző jelalakokat kapunk 
különböző típusú részecskék detektálása esetén. 
Másrészről azt is tapasztalták, hogy nagy forrás
erősségek esetén, amikor a részecske detektort 
időegység a la tt nagy részecske szám éri, és a 
detektorból származó jelek már egymásra ülnek, 
és ezért energetikailag hamis információt szolgál
tatnak , más alakúak, mint a jó információt szol
gáltató jelek.

A jel alakja, mint újabb információ forrás lázba 
hozta a kísérleti magfizikával foglalkozó kutatókat
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és napjainkban egymást érik az impulzusalak 
diszkriminációval foglalkozó dolgozatok.

Az impulzusalak diszkriminációnak napjainkban 
három fő felhasználási területe van:

1 .  R é s z e c s k e  i d e n t i f i k á l á s .  Ez meg
valósítható minden olyan detektornál, melynél az 
impulzus alakja függ a detektált részecske fajtától. 
Szerencsére a legkorszerűbb detektor típusoknál 
a szcintillációs és félvezető detektoroknál ez a 
feltétel teljesül.

2. „ P i l e - u p ” i m p u l z u s o k  k i s z ű r é- 
s e. ,,Pile-up” jelenségnek nevezi a nemzetközi 
irodalom az impulzusok előbb em lített egymásra 
ülését, szuperpozícióját. A pile-up impulzusok ki
szűrésére készített berendezést pile-up detektor
nak, vagy pile-up inspektornak szokták nevezni. 
Pile-up inspektort szinte valamennyi detektor 
típushoz készíthetünk, hiszen a feltétel pusztán 
az, hogy a pile-up impulzus más alakú legyen, 
m int a normális. Ez a feltétel pedig többnyire 
teljesülni szokott.

3. Z a j  i m p u l z u s o k  k i s z ű r é s e .  Ezidő- 
szerint szcintillációs detektoroknál sikerült az igen 
rövid felfutású zajimpulzusokat megkülönböztetni 
a rendszerint hosszabb felfutású szcintillációtól 
származó impulzusoktól. Ennek eredményeként 
egyszerű eszközökkel lehetővé vált igen kis ener
giájú sugárzások detektálása.

A z impulzusok alakja

Ezek után  vizsgáljuk meg közelebbről milyen 
a nukleáris detektorokból származó impulzus alak
ja és mik azok a tényezők amik az alakot m eghatá
rozzák. Célszerű külön megvizsgálni az impulzusok 
felszálló és külön a leszálló ágát. (Tipikus impulzus
alakokat láthatunk az 1. ábrán.)

Az impulzus felszálló, emelkedő szakaszának 
alakját a detektorban lejátszódó fizikai folyama
tok időfüggése határozza meg. Szcintillációs szám
lálóknál a szcintilláció időbeli lefutása függ a detek
tá lt  részecske típusától. Eby és Jentschke ku tatók
tól származik ennek felismerése, akik még 1945- 
ben egyes szcintillátorok fényemissziójának idő
függését vizsgálták. Érdemes megemlíteni, hogy 
ők nem gondoltak arra, hogy ezt a jelenséget fel 
lehetne használni részecskeazonosításra. E zt csak 
1956-ban Brooks javasolta először, aki ki is dol
gozott egy igen egyszerű és ma is használatos 
impulzusalak diszkriminátort. — Félvezető detek
toroknál szintén tapasztalható részecske fajtától 
való alakfüggés. Ennek az az oka, hogy a detektor 
érzékeny rétegében különböző pályahossz ta r to 
zik a különböző típusú részecskékhez. Azonos ener
giájú proton ili. alfa részecske pályahossza több 
mint egy nagyságrenddel különbözik egymástól. 
Érthető, hogy így az érzékeny rétegben keletkező 
töltéspárok begyűjtési ideje is különböző lesz, 
ami ismét az impulzus felfutási idejében eredmé
nyez differenciát. Lényegében hasonló helyzet ala
kul ki ionizációs kamráknál is._

Mind a szcintillációs, mind a félvezető detek
toroknál a részecske abszorpcióját követően a

detektor töltésgyűjtő (kollektor) körében levő 
(rendszerint szórt) kapacitást a fizikai folyamatnak 
megfelelő ütemben tö lti a részecskék hatására 
keletkező töltés. Ennek eredménye lesz az 1/a 
ábrán látható impulzus emelkedő szakasza.

A töltés u tán  a kondenzátor a kollektor ellen
álláson keresztül r  =  RC időállandóval kisül. 
Az impulzus leszálló szakaszának alakját ez az 
időállandó határozza meg. Végeredményként tehá t 
azt m ondhatjuk, hogy amíg az impulzus emelkedő

a

Ù

1. ábra. N ukleáris részecske detektorokból származó 
tip ikus im pulzusalakok. ,,a” alfa (a) és elektron (e) 
általgerjeszte tt szervetlen szcintillátoroktól származó im 
pulzusalak. ,,b” egy norm ális (A) és egy pile-up impulzus 
(B). ,,c” szcintillációs számláló sötétáram  (A) és R ö n t

gen sugárzástól származó im pulzus (B)

szakasza részecske identifikálás szempontjából az 
információ hordozója, addig az impulzus leszálló 
ága az impulzusalak diszkrimináció szempont
jából nem játszik komoly szerepet.

Hasonló helyzet alakul ki a pile-up jelenség 
szempontjából is. K ét impulzus szuperpozíciójá
nak eredménye egy újabb, hosszabb emelkedési 
idejű impulzus. A leszálló ág alakját itt ismét az 
RC időállandó határozza meg (1/b ábra). Az 
impulzusalak diszkrimináció szempontjából i tt  
ismét az a lényeges, hogy a hasznos rövid emel
kedési idejű impulzusokat kell megkülönböztetni 
a torz, hosszabb emelkedési idejű impulzusoktól.

Végül a sötétáram  eredetű impulzusok több
nyire egy, a fotokatódból kiinduló term ikus elek
trontól származnak, ezért rendkívül rövid fel
futású jelet eredményeznek a kollektorkörben. 
Ezzel szemben a szcintillációtól származó jelek 
a szcintilláció lefutását követik, emelkedési ide
jük hosszabb. Az impulzusok lecsengését itt ismét 
az RC időállandó határozza meg. (1/c ábra).

A z impulzusalak diszkrimináció módszerei

Az impulzus alakjának ismeretében kézenfek
vőnek kínálkozik az impulzusalak diszkrimináció 
megvalósítása. Mérjük valamilyen módon az 
impulzus emelkedési idejét és ennek értéke jel-
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íemző lesz az impulzus alakjára. Valóban a leg
általánosabban használt impulzusalak diszkrimi- 
nátorok ezt az u ta t követik, de vannak más meg
oldások is. Az impulzus emelkedési idejét mérő 
berendezésnek legnagyobb előnye az, hogy az 
előbb ism ertetett impulzusalak diszkriminációs 
feladatok mindegyikét igen jól el tud ja  látni. 
H átránya viszont, hogy egy emelkedési időt 
mérő berendezést igényel. Ezzel szemben vannak 
igen egyszerű sokszor egy-két ellenállást és kon
denzátort igénylő impulzusalak diszkriminátorok 
is. Ezeknek komoly hátrányuk, hogy pl. csak 
részecske identifikálásra alkalmasak és arra is 
csak szcintillációs detektoroknál. A következők
ben ismertetünk egy-két jelentősebb impulzus
alak diszkriminátort és beszámolunk, hogy milyen 
eredményeket lehet velük elérni.

Az impulzusok emelkedési idejének a mérését 
két körülmény nehezíti meg. Az egyik az, hogy 
az impulzusok különböző amplitúdóval rendel
keznek a különböző részecske energiának meg
felelően, még azonos típusú részecskék detektálása 
esetén is. így jóllehet az impulzusok emelkedési 
ideje azonos, de meredekségük különböző. A másik 
nehézség az, hogy az impulzus maximuma időben 
elég rosszul van definiálva, így a mérésnél nehéz 
megmondani, hogy az impulzus indulásától szá
mítva meddig is kell mérni. Ezekre a problémákra 
eredményes megoldást jelent az ún. zero-crossing 
módszer. Ennek lényege az, hogy az impulzust 
megdifferenciáljuk, mire egy olyan impulzust ka
punk, amely bipoláris és az új impulzus az eredeti 
impulzus maximumának időpillanatában polaritást 
vált. Ilyen impulzust láthatunk a 2. ábrán. Ha 
az impulzus induló szakaszával és a nulla feszült
séget metsző (zero-crossing) szakaszával vezé
relünk egy időmérő berendezést (időamplitudó 
konvertert) akkor a mért idő jellemző lesz az 
eredeti impulzus emelkedési idejére. Ha az idő
mérő kimenetén csak az általunk kiválasztott 
emelkedési idejű impulzusokat regisztráljuk, akkor 
meg is valósítottuk az impulzusalak diszkrimi
nációt.

Egy másik megoldás az impulzusalak diszkri
minációra, hogy az impulzus am plitúdóját kétszer 
mérjük meg, egyszer t  =  3/ 4 t r időpillanatban, 
amikor az impulzus még nem érte el teljes ampli
túdóját, majd később t  =  3tr körül, amikor már 
kialakult a teljes jelnagyság. t r-el i tt  az emel
kedési időt jelöljük. Az első mérés eredménye 
függ az impulzus emelkedési idejétől és a teljes 
amplitúdótól, míg a második mérés már csak az 
amplitúdótól függ. Az impulzusalak analizátornak 
a két jel viszonyát kell képezni, hogy mérőszámot 
kapjunk az emelkedési időre. Elektronikusan az 
osztást elvégezni igen körülményes, de a mai 
modern, többparaméteres analizátorok birtokában 
nincs is rá  szükség. H a az analizátor x irányban 
a teljes amplitúdót, míg y irányban az emelkedési 
időtől függő amplitúdót regisztrálja akkor olyan 
kétdimenziós képet kapunk, melyeken a külön
böző emelkedési idejű impulzusok külön vannak 
választva.

2. ábra. A zero-crossing rendszerű im pulzusalak disz- 
krim inátor m űködési elve. ,,a” különböző am plitúdójú  

és különböző alakú detek tor jelek 
,,b ” az eredeti jel differenciáltja .— A differenciált jel 
előjel váltásának időpillanata függ az eredeti jel a lak 
jától, de független annak am plitúdójától. — A jel induló 
szakaszával in d íto tt (start) és a  nulla feszültséget m etsző 
szakasszal (stop) m egállíto tt idő-am plitudó konverter 
kimenő jelének am plitúdója az im pulzus alakra jellemző

Az impulzusalak legelegánsabb, de talán  ma 
még nem a leggyorsabb és főképp nem a legolcsóbb 
módja az on-line computer analízis. Ennek lényege 
az, hogy az impulzusból m intákat veszünk, m int
egy letapogatjuk, úgv, mint az a sampling osz
cilloszkópoknál is szokásos. A különböző időpil
lanatokban vett m intákat analóg-digitál-konverter 
segítségével a számológépek számára feldolgoz- 
hatóvá teszik. A számológép a megfelelő program 
segítségéve] mind az impulzus am plitúdóját, mind 
annak alakját megméri és kétparam éteres anali
zátorként rögzíti.

Mindhárom módszer alkalmas bármilyen im
pulzusalak analízis elvégzésére, így részecske iden
tifikálásra, pile-up detektornak, kis energiák mé
résénél sötétáram  kiszűrésére.

Mint em lítettük, vannak egyszerűbb felépí
tésű, de kisebb igényt kielégítő impulzusalak disz
kriminátorok is. Ezek közül egy-két jelentősebb 
megoldást megemlítünk.

Brooks aki először alkalmazott impulzusalak 
diszkriminátort, szerves foszforoknál a gamma 
háttér kiszűrésére használta módszerét, ő  az 
elektronsokszorozó áramimpulzusaival arányos fe
szültségimpulzust vonja ki a teljes töltés által 
kialakított jelből. (A 3. ábrán látható kapcsolási 
rajz segítségével világosabban m egérthetjük a mű
ködési elvet.)
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Az elektronsokszorozó anódkörében kis ohmi- 
kus ellenállás van, amelyen a feszültség a pilla
natnyi áramerősséggel arányos. Diódán keresztül 
egy kapacitás a feszültség csúcsértékére töltődik 
fel. E zt a feszültségértéket kell kivonni az utolsó 
dynóda körében levő nagy időállandójú kör sar
kain  kialakuló impulzusból. Az utóbbi integráló 
körön a feszültség az össztöltéssel és így a részecske- 
energiával arányos. H a elektronok ill. neutronok 
azonos ossz tö ltést eredményeznek, akkor a rövi- 
debb lecsengési idő m iatt az elektronok nagyobb 
csúcsáramot ill. nagyobb csúcsfeszültséget hoznak 
létre az anódkörben. H a a kapcsolásban szereplő 
potenciométereket úgy állítjuk be, hogy az elektro
noktól származó dynóda jelet éppen kompenzálja 
az anódról szárm aztatott jel, akkor neutronok 
esetén az anódjel kisebb lévén, nem tud ja  m ara
déktalanul kompenzálni a  dynóda jelet. Ekkor 
egy pozitív hullám jelenik meg a kimenő jelen. 
Ezeket a pozitív jeleket pl. kapujelekké alakít
hatjuk, hogy energia mérésnél csak a neutronokat 
detektálja az analizátor.

Brooks elvét más szerzők szervetlen szcintilláto- 
rok esetére is alkalmazták. Félvezető detektorok
nál, bár elvileg nem kizárt, még nem került alkal
mazására sor.

Owen részecske identifikálásra talán  még a 
Brooksénál is egyszerűbb megoldást talált. 0  az 
elektronsokszorozóban kialakuló tértöltés effek
tu st használja fel részecske identifikálásra. Az 
elektronsokszorozó anódját közel az utolsó dynóda 
feszültségén ta r tv a  gyors lefutású jelek esetén 
a kialakuló tértö ltés megakadályozza, hogy az 
utolsó dynóda sokszorozza az elektronokat. Ennek 
eredményeként m int egy kollektor begyűjti az 
előző dynóda elektronjait és negatív impulzus 
alakul ki ra jta . Hosszú lecsengési idejű impulzusok 
esetén viszont az impulzus vége felé a tértöltés 
megszűnik, a dynóda normálisan működik, több 
elektron távozik el róla, m int amennyi beérkezett. 
Ekkor pozitív farok jelenik meg az impulzus 
végén. Szerves szcintillátorok esetén, a nehéz 
tö ltö tt részecskék pozitív farkú, míg az elektronok 
csak negatív jelet szolgáltatnak. Ezen rendszer 
korlátái nyilvánvalóak. Csak szcintillációs detek
toroknál és o tt is elsősorban szerves foszforok 
használata esetén alkalmazható részecske identi
fikálásra.

3. ábra. Brooks im pulzusalak diszkrim iná
ciós rendszere

Eredmények,

Végül szeretnékÁbeszámolni azokról az eredmé
nyekről, amiket az impulzusalak diszkrimináció
val eddig elértek.

Részecske identifikálást szcintillációs detekto
roknál leghatásosabban CsI(Tl) szcintillátor esetén 
lehetett elérni, szerencsére pont annál a detektor 
fajtánál, mely úgy gamma, mint nehéz tö ltö tt 
részecskék detektálására és energia mérésére egy
aránt igen alkalmas.

E lektronokat alfa részecskéktől 300 KeV felett 
tökéletesen el lehet választani. Kisebb energiák 
felé haladva a szeparációs tulajdonság romlik. 
Ez nemcsak CsI(Tl) szcintillátornál, hanem min
denféle detektornál bekövetkezik. Ennek az az 
oka, hogy a keletkező elektromos impulzus kiala
kításához egyre kevesebb töltés járul hozzá. 
Szcintillációs detektoroknál ennek eredménye az 
impulzus alakjának statisztikus ingadozása lesz. 
Félvezető detektoroknál a zaj csipkézi ki egyre 
jobban az impulzust. Mindkét jelenség elmosódott 
impulzusalakhoz vezet, melynek eredménye az 
energia csökkenésével járó részecske szeparáció
képesség csökkenés lesz.

Igen jó részecske azonosítást lehet még elérni 
Nal(Tl), LiI(Eu), KI(Tl), CsBr(Tl), Stüben, Antra- 
cén, valam int a speciálisan impulzusalak diszkri
minációs célra kifejlesztett Ne 150 jelzésű plasztik 
szcintillátorokkal. Az esetek többségében néhány 
száz keV felett ezek a szcintillátorok is hatásos 
részecske szeparációt biztosítanak.

Félvezető detektoroknál ma még kedvezőtle
nebbek az eredmények. Viszonylag a lítium mal 
driftelt szilícium detektorok a legalkalmasabbak 
részecske identifikálásra. Ezeknél vastagságuk
tól függően 5—8 MéV felett lehet részecskéket 
identifikálni.

Felületi záróréteges, valam int lítiummal driftelt 
germánium detektoroknál csak igen speciális kö
rülmények között lehetséges az impulzusalak 
diszkriminálás. Ezeknél a detektor típusoknál 
rendszerint nem is részecske identifikálásra, ha
nem egyéb nemkívánatos impulzusok kiszűrésére 
szokták alkalmazni ezt a  módszert.

H a az impulzusalak diszkrimináció nyú jto tta  
részecske identifikálási tulajdonságokat összeha
sonlítjuk más, pl. dE/dx vagy repülési idő, esetleg
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mágneses ill. elektromos térben való eltérítéssel 
megvalósított részecske identifikálással, azt kell 
mondanunk, hogy még a legbonyolultabb impul
zusalak diszkriminátor is lényegesen egyszerűbb, 
mint bármelyik az em lítettek közül. Szeparációs 
tulajdonsága igen jónak mondható, hiszen az ese
tek  zömében a vizsgálatok MeV-es tartom ányban 
folynak. Legnagyobb előnye azért még is az, 
hogy maga a részecske detektor további térszöget 
csökkentő segéd detektor vagy eltérítő rendszer 
nélkül biztosítja a részecske identifikálást.

A pile-up jelenségével igen ham ar szembekerül
tek  a kutatók kísérleteik során. A detektorból 
gyors egymásutánban érkező impulzusok egymásra 
ülnek, hamis am plitúdót eredményeznek. Ez az 
oka annak, hogy az amplitúdó spektrumokon a 
nagyenergiájú tartom ányban egy kis intenzitású 
hamis spektrum jelenik meg. A pile-up jelenségnek 
káros hatása a koincidencia amplitúdó és idő 
spektrumokban is jelentkezik. I t t  is hamis, félre
vezető eredményekre vezet. K épet kaphatunk a 
pile-up impulzusok zavaró hatásáról, ha megnéz
zük a 4. ábrán, hogy hogyan alakul a pile-up im
pulzusok száma az eredeti impulzusszámhoz viszo
nyítva az impulzus szám függvényében. A hamis 
impulzusok száma természetesen függvénye az 
egyes impulzusok szélességének is, szélesebb impul
zusoknál nagyobb a pile-up valószínűsége, mint 
keskeny impulzusok esetén.

Érdekes i t t  is megjegyezni, hogy bár a pile-up 
jelenség régóta problémát okozott a méréseknél, 
az első pile-up detektor ismertetése csak 1961- 
ben jelent meg az irodalomban. Igaz azóta egyre 
többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amit az 
egyre fokozódó mérési igények indokolnak is.

Az impulzusalak diszkriminátorok, mint már 
ism ertettük, általában alkalmasak pile-up detek
tornak. Vannak ugyan speciálisan pile-up impul
zusok kiszűrésére készült berendezések, melyek

4. ábra. A pile-up impulzusok százalékaránya az ere
deti impulzus számhoz viszonyítva az időegység a la tt 
érkező impulzusszám függvényében. Param éter az egyes 

impulzusok hossza.

részecske identifikálásra alkalmatlanok, de ezek 
a berendezések sem tökéletesebb pile-up detekto
rok, mint pl. a zero-crossing rendszerű általános 
igényt kielégítő impulzusalak diszkriminátor.

A pile-up jelenségével kapcsolatban egy sajátos 
körülményt szeretnénk megemlíteni. A pile-up 
impulzus abban különbözik a normális impulzustól, 
hogy két impulzus összegeként alakult ki. Ennek 
köszönhető, hogy az impulzus emelkedési ideje 
hosszabb. H a a két komponens impulzus közötti 
idő különbség egyre csökken, akkor végül olyan 
impulzust kapunk, amelynek emelkedési ideje 
a normál impulzus emelkedési idejével megegyezik. 
Ezeket a pile-up jeleket a normál jelektől már 
semmilyen módszerrel nem lehet különválasztani. 
Adott pile-up detektorra jellemző, hogy mekkora 
az a legkisebb idő amin tú l érkező jelek már pile- 
up-ként kim utathatók. Megjegyezzük, hogy ennek 
az időnek az értékét rendszerint az impulzusok 
alakjában m utatkozó bizonytalanság határozza 
meg. Felületi záróréteges félvezető detektorok 
esetén ennek értéke ^ 3  ns, Nal(Tl) szcintillá- 
torral működő detektornál ~ 2 0  ns. Ez azt jelenti, 
hogy ezen időn belül érkező jelek változatlanul 
hamis eredményekre vezetnek. A legtöbb pile-up 
detektornál ezen hamis impulzusok száma meg
határozható és korrekcióba vehető.

Végül a szcintillációs detektoroknál jelentkező 
sötétáram  impulzus, mint tud juk  az elektron
sokszorozó fotókatódjából, vagy valamelyik dyno- 
dájából term ikusán em ittált elektrontól származik. 
Tekintettel arra, hogy ezeket az impulzusokat 
egyetlen elektron váltja ki, ezért az impulzus 
meredeksége igen nagy lesz, szemben a szcintil- 
láció lassú folyam atát követő impulzus meredek
ségével. Ennek eredményeként, ha a gyors fel
futású jeleket kizárjuk a mérésből, gyakorlatilag 
a sötétáram  impulzusokat zárjuk ki. Ilyen mérési 
eredményt láthatunk az 5. ábrán. NaI(Tl)-ai 
felvett 55Fe 5,9 keV energiájú röntgen sugaraitól 
származó spektrumot m utatjuk be impulzusalak 
analizátor nélkül és impulzusalak analizátorral

''TIpulzus 
szám

ce (5,9 k e /f)  
Ibi (Ti)

Impulzusalokdiszkrimináció nélkül

/  'N  Impulzusotok^ 
K\úiszkriminációval

10 20 30 W  50 50 70 80
C satorna szám

5. ábra. 55Fe 5,9 keV-es rön tgensugárzásának  spektrum a 
im pulzusalak diszkrim inátorral és anélkül mérve.
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felvéve. Az eredmény itt is igen kedvező, külö
nösen ha a módszer egyszerűségét is összehason
lítjuk például az elekronsokszorozó hűtésével elért 
zajcsökkentéssel.

Meg kell említeni, hogy gyors sz cint il latorok 
esetén sajnos nem ilyen szépek az eredmények. 
Folyadék és plasztik szcintil latorok esetén, a 
szcintillációtól származó jel felfutása összemérhető, 
sőt lassú elektronsokszorozóknál egyenlő is a 
sötétáram  impulzus felfutási idejével. Ilyen eset
ben nincs lehetőség hatásos sötétáram  kiszűrésre. 
Mint tud juk  számos esetben, pl. Tricium vagy

14C mérések zömét éppen ilyen szcintillátorokkal 
szokás mérni.

Befejezésül megemlítjük, hogy úgy a magfizikai 
ku tató  intézetekben, m int a gyógyászatban és 
iparban az egyre pontosabb, egyre több informá
ciót igénylő és sokszor egyre nagyobb impulzus
számmal dolgozó szakembereknek meg kell ismer
kedni ezzel az új magfizikai módszerrel is. A fej
lődés tendenciájára jellemző, hogy a fejlett nuk
leáris iparral rendelkező államok nukleáris elektro
nikus gyárai már nem kis reklámmal piacra hozták 
az impulzusalak diszkriminátorokat.

A MIS ESZKÖZÖK MŰKÖDÉSÉNEK FIZIKAI ELVEI A. V. Rzsanov
ÉS ALKALMAZÁSUK A MIKROELEKTRONIKÁBAN Novoszibirszk

A modern kibernetika és számítógép technika az 
elektronika elé azt a feladatot tűzte, hogy hozzon 
létre olyan bonyolult elektronikus rendszereket, 
amelyek képesek az információ átalakítás és tárolás 
sokoldalú és fontos feladatát teljesíteni. Elvileg, 
az ilyen rendszerek és ezek funkcionális elemei, 
illetve blokkjai alkalm azhatják, illetve kisebb, 
nagyobb mértékben m ár alkalmazzák is a leg
különfélébb fizikai jelenségeket, úgy m int: szupra
vezetés, mágneses jelenségek, egy sor félvezetők
ben és szigetelőkben lejátszódó jelenség, optikai 
és optoelektromos jelenségek stb. Előre választani 
a különböző jelenségek között igen nehéz, mivel 
olyan rendkívül fontos tényezőket kell figyelembe 
venni, m int a kidolgozott rendszerek megbízható
sága, stabilitása és hosszú élettartam a, elkészíté
sük és üzemben tartásuk  technológiája és költsége, 
méretek, súly, felvett teljesítmény, nem ritkán 
sugárzási szilárdság, valam int az a képesség, hogy 
ellenálljon jelentős mechanikai terhelésnek. Ezek
nek a tényezőknek a többségét előre értékelni 
nem lehet, ha nem készítettük el és nem használ
tuk  a gyakorlatban a megfelelő rendszereket. 
Éppen ezért a modern mikroelektronika, amely a 
kibernetika és számítógép-technika alapvető m ű
szaki bázisa, több párhuzamos úton fejlődik, 
amelyeknek előnyei és hátrányai teljes mértékben 
csak fejlődésük során válnak nyilvánvalóvá.

A továbbiakban a félvezető elektronika viszony
lag ú j , a fém — szigetelő — félvezető (MIS szerkezet) 
alkalmazásával kapcsolatos irányának működési 
elvéről, lehetőségeiről, m ár elért szintjéről és a 
fejlődés perspektíváiról lesz szó.

Elnevezésével tökéletes egyezésben a MIS eszköz 
vékony fém, dielektrikum és félvezető réteg kom
binációja, vagyis ilyen módon egy kondenzátor, 
amelyiknek az egyik fegyverzete félvezető rétegből 
készült (1. ábra).

A MIS szerkezet legfontosabb sajátsága, hogy 
igen sokféle feladatot tud  ellátni az elektronikus 
körökben, konstrukciós szempontból oly egyszerű 
felépítés mellett. Ide sorolható az erősítés, elektro
mos jelek keltése és átalakítása, gyakorlatilag 
ugyan olyan térfogatban, m int amilyenben ezek

elvégezhetők kisteljesítményű elektroncsövekkel 
és hagyományos tranzisztorokkal. Ezek m ellett a 
MIS szerkezet alkalmazható kondenzátorként és

1. ábra. A MIS szerkezet felépítése 1 — félvezető réteg, 
2 — dielektrom os réteg, 3 — vezérlő elektród (kapu), 
4 — hátsó  elektróda, a  szerkezet kapacitásként való 
alkalm azására, 5,6 — ohm ikus kontak tusok  (anód és 

katód)

ohmos ellenállásként is, amelyeknek értékét vál
toztatn i lehet bizonyos határok között, ha elő- 
feszültséget adunk a vezérlő elektródára. Végül, 
speciálisan készített MIS szerkezet memória-elem 
szerepét is betöltheti.

A MIS szerkezetet éppen ez az alkalmazási lehe
tőség gazdagság teszi különösen értékessé a mikro
elektronika számára, mivel lehetőséget ad bonyo
lult integrált körök és blokkok megalkotására egy
fajta  elemből, amelyeket egyetlen technológiával 
áhíto ttak  elő.

Tekintsük á t azokat a fizikai jelenségeket, 
amelyek lehetővé teszik a MIS szerkezetek szá
m ára, hogy megfeleljenek a felsorolt feladatok
nak.

Ahogy m ár em lítettük, a MIS szerkezet konst
rukciójára nézve egy kondenzátor. Azonban, 
annak következtében, hogy ennek a kondenzátor
nak az egyik fegyverzete félvezető anyag, kapa
citása függ az alkalm azott feszültségtől és á lta
lánosan szólva, a frekvenciától. A helyzet az, hogy 
a MIS szerkezet kapacitásába a dielektromos réteg
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kapacitása m ellett fellép és bizonyos körülmények 
között túlsúlyba kerülhet a félvezető tértöltési 
rétegének kapacitása. Minthogy a két kondenzátor 
sorosan van kapcsolva, a tértöltési tartom ány 
kapacitása akkor fog meghatározó szerepet já t
szani, amikor sokkal kisebb lesz, m int a dielektro- 
mos réteg kapacitása.

A tértöltési tartom ány kapacitás értékét elmé
letileg úgy kaphatjuk meg, ha megoldjuk a Poisson- 
egyenletet erre a rétegre. Az általános kifejezés a 
következő alakkal bír:

értöltés. — n ‘ ^ D  ’2 fís-L

á~~ 1 ey,> — A e ~ y‘ > +  (A — A—1)
A-i (e*« -  1 ) +  A 1) +  (A -  A~i) ySo

( 1 )

I t t  g =  az elektron töltése 
k =  a Boltzmann-állandó 
T  =  az abszolút hőmérséklet 
ni az intrinsic töltéshordozó koncentráció a 

félvezetőben

A — =  — , ahol p 0 és w0 az egyensúlyi tè r
ra, n0

fogati elektron és lyukkoncentráció a félvezető
ben.

ekT  T/.
2nq2 rii

árnyékolás! mélység, e a fél

vezető dielektromos állandója.
Y s — felületi elektrosztatikus potenciál, amely 

a félvezető felületén, illetve a belsejében (a té r
töltési tartom ányon kívül) levő elektron poten
ciális energia különbségének mértéke.

Ha külső potenciál különbséget alkalmazunk a 
MIS szerkezetre, akkor a feszültség egy része a 
tértöltési tartom ányra ju t, ami m egváltoztatja a 
felületi elektrosztatikus potenciál értékét. Ennél
fogva a tértöltési tartom ány kapacitása változni 
fog a kívülről alkalmazott feszültség értékének és 
fejlődésének függvényében. A kísérletben kapott 
függés jellegének, valamint az (1) egyenlettel való 
összevetésnek kérdésére kissé később visszatérünk. 
Maga a félvezető réteg a MIS szerkezetben magá
tól értetődőleg ohmos ellenállás és a sémába kon
taktusok segítségével kapcsolódik be, ami az 1. 
ábrán látható. E réteg ellenállás értéke függ geo
metriai méreteitől és a félvezető sajátságaitól. 
Azonban a MIS szerkezet vezérlő elektródája 
lehetővé teszi, hogy változtassuk, bizonyos ha tá 
rok között, a réteg ellenállás értékét. Ennek a 
jelenségnek az a lényege, hogy a MIS szerkezetre 
te tt  külső elektromos tér a félvezető rétegbe fölös 
töltéshordozókat indukál, megváltoztatva ezáltal 
a tértöltési tartom ány vezetőképességét. Ha a fél
vezető működő területének vastagsága elég kicsi, 
például egyezik a tértöltési tartom ány vastag

ságával, és benne az össz-töltéshordozó szám nem 
tú l nagy, akkor az indukált töltéshordozók igen 
lényeges vezetőképesség változást okozhatnak.

A MIS szerkezet tranzisztorként való alkalma
zása a vezérlő elektróda és egyik szélső elektróda 
közé kapcsolt váltakozó jel hatására fellépő fel
vezető-réteg vezetés modulációjára alapozott. A ki
menő kör a félvezető réteggel sorba kapcsolt 
telepből és terhelő ellenállásból áll. A MIS tran 
zisztor erősíteni fogja a váltó jelet, ha félvezető 
réteg vezetésének modulációja elegendően nagy 
lesz ahhoz, hogy a vele kapcsolatos váltó jel amely 
a terhelésen jelenik meg, meghaladja a bemenő 
jelet feszültségben vagy teljesítményben. Alá kell 
húzni, hogy a MIS tranzisztor karakterisztikája 
igen közel van az elektron cső karakterisztikájá
hoz, minthogy bemenő ellenállása nagy és lénye
gileg kapacitív, a kimenő ellenállás jelentősen 
kisebb és ohmos. Ez a körülmény lehetővé teszi, 
hogy sok, az elektroncsövekre kidolgozott kap
csolás szám ítását minden további nélkül alkal
mazzuk, amikor a közönséges p-n  átm enetes tran 
zisztorok alkalmazása teljesen új rendszertechnika 
kidolgozását igényelte.

Nem nehéz megformulázni azokat a követelé
seket, amelyeket a MIS szerkezettel szemben 
tám asztanunk kell, hogy elvileg alkalmazhatók 
legyenek tranzisztorként. A félvezető réteg vas
tagságával és vezetésével kapcsolatos követel
m ényt m ár korábban em lítettük. Általában ez 
megfelel annak, hogy viszonylag nagyohmos ala
csony-szennyezésű félvezetőnk legyen, amelynek 
rétegvastagsága néhány mikron. Fontos additív 
követelmény, hogy a töltéshordozók mozgékony
sága nagy legyen, azonban ez csak igen tökéletes 
szerkezetű egykristályos félvezető rétegekben va
lósul meg. Igen magas követelményeknek kell 
eleget tegyen a MIS szerkezet dielektrikum rétege. 
Nyilvánvaló, hogy elsők közé kell sorolni a szivár
gási áram  kicsi voltát és a nagy elektromos szilárd
ságot. E mellett a réteg nagyjóságú szigetelő 
sajátságainak időben változni nem szabad, úgy
szintén stabilak kell m aradjanak a környezet vál
tozásaival és más külső behatással szemben. Mind
ezt a dielektromos réteg kis vastagsága mellett 
kell biztosítani, rendszerint tized mikron nagvság- 
rendben. Ez utóbbi követelmény értelme nyilván
való, mivel kis értékű külső potenciál különbség 
m ellett csak ekkor valósul meg nagy elektromos 
tér és így nagy indukált töltés mennyiség.

Ugyancsak ebből az okból kívánatos, hogy a 
dielektromos anyag dielektromos állandója lehe
tőleg nagy legyen. Az összes követelmény gyakor
lati megvalósítása csak igen magas rétegtechno
lógiai szint m ellett lehetséges, különösen vonat
kozik ez adott sajátságokkal rendelkező vékony 
félvezető rétegek előállítására.

A MIS tranzisztorokhoz szóbajöhető anyagok 
egész sorára ezek a technológiai feladatok többé 
kevésbé sikeresen megoldottak. Létezik azonban 
még egy követelmény, de ahhoz, hogy ennek 
értelm ét megvilágíthassuk, a szilárdtestfizika 
egyik fontos kérdésére kell rátérnünk.
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Még 1932-ben Igor Evgenevics Tamm akadé
mikus m egm utatta, hogy o tt, ahol a kristályrács 
megszakad, sajátos energiaállapotok lépnek fel az 
elektronok számára, amely állapotok a kristály 
felületére való lokalizációjuknak felel meg (1). Az 
ezt követő sokéves m unka során kísérletileg be
bizonyították ezeknek, az úgynevezett felületi 
állapotoknak a létezését, rávilágítottak sok sa já t
ságukra, valam int arra, hogy fontos szerepet tö l
tenek be egy egész sor fizikai és fiziko-kémiai 
jelenségben. Minthogy nincs lehetőségünk arra, 
hogy érintsük a felületi elektronállapotok problé
m áját, valamelyest is részletesebben, a MIS tra n 
zisztorok működésére való lehetséges hatásukra 
korlátozódunk.

A különböző félvezetők atomosán tiszta felüle
tének vizsgálati eredményeiből ismeretes, hogy 
ezeken a felületi állapotok sűrűsége igen nagy — a 
kristály felületi atom (vagy ion) koncentrációjá
nak nagyságrendjébe esik, azaz IO14—1015 cm-2 . 
Könnyen belátható, hogy a félvezető felületének 
ilyen állapota m ellett MIS tranzisztor megalkotása 
elvileg lehetetlen lenne. Valóban, a félvezető 
rétegbe indukálható maximális töltésmennyiséget 
a dielektrikum átütési szilárdsága határozza meg, 
amely a legjobb szigetelő anyagokra 106—107 V/m 
nagyságrendű. Ez indukációban megfelel IO11—1 0 12 
töltésnek a felület 1 cm2-re, azaz három nagyság
renddel kisebb értéknek, m int a felületi állapot- 
sűrűség, amelyekre ezek az elektronok befogód- 
hatnak. A tapasztalatokból ismeretes, hogy az 
ilyen befogás igen gyorsan végbemegy, általában 
1 0 - 7  — 1 0 ~ 8 s alatt. Ily  módon a félvezető réteg 
vezetésének modulációja a bele történő indukció 
folytán, még elvileg is csak igen rövid ideig állna 
fönn, 1 0 - 9  s nagyságrendig, és azután az összes 
indukált elektron befogódna a felületi állapoto
kon, a vezetés visszatérne eredeti értékéhez. Hogy
ha azonban figyelembe vesszük magának az in- 
dukálás folyam atának véges relaxációs idejét, ak
kor kitűnik, hogy az elektronok befogódnak nem- 
sokkal a félvezetőben való megjelenésük u tán  és 
a vezetés modulációt egyáltalán nem lehet meg
figyelni.

Szerencsére, atomosán tiszta félvezető felületek 
csak igen magas vákum feltétele m ellett létezhet
nek, speciális megmunkálás után. A szokásos 
esetekben a félvezető felülete oxidvegyiileteinek 
többé kevésbé vastag rétegével, valam int adszor- 
beált atomok és molekulák rétegeivel fedett. Az 
utóbbi években széles körben alkalmazzák a fél
vezetők felületének mesterséges oxidálását, külön
böző körülmények mellett, valam int néhány más 
felületi kémiai reakciót, amelyeknek során a fél
vezető felületén védő dielektromos réteg alakul 
ki. A „védő” meghatározás, m int ahogy azt a 
továbbiakban meglátjuk, bizonyos mértékig rela
tív. Lényeges azonban az a körülmény, hogy az 
a félvezető felület, amely ilyen védőréteggel be
vont, jelentősen kisebb felületi állapot sűrűséggel 
bír, m int az atomosán tiszta felület. E tény szigorú 
értelmezése az elmélet feladata, napjainkban még 
nem teljesen megoldott kérdés. Azonban kvalita

tív  m agyarázata elég egyszerű megfontolásokból 
következik. A helyzet az, hogy a felületi állapotok 
megjelenése a kristályrács megszakadásával kap
csolatos, aminek következtében a kristály felületi 
atomjai vagy ionjai más környezeti feltételek 
között vannak, m int a kristály belsejében elhelye
zettek.

Oxidálásnál, vagy más felületi reakciónál a 
kristály felületi rétegének atomjai, vagy ionjai 
kémiai kötéseket alkotnak az oxigén atomokkal, 
vagy más idegen atomokkal. Ennélfogva csökken 
az a különbség, a,mely magának a félvezetőnek a 
felületi atom jaira vonatkozó környezeti feltétel és 
a kristály belsejében levő atom okra vonatkozó 
környezeti feltétel között fennáll. Ehhez a csök
kenéshez segít a félvezető kristály orientáló teré
nek hatása, amely hatás következtében az első 
monoréteg vagy ami valószínűbb néhány — oxid, 
vagy más vegvület — réteg ismétli a félvezető szer
kezetét. A legáltalánosabb megfontolásokból nyil
vánvaló, hogy ha teljesen m egszüntetjük a különb
séget a félvezető felületi és térfogati atom jára 
vonatkozó környezeti feltételben, ide értve az 
elektronsűrűség-eloszlásban m utatkozó különbsé
get, akkor a felületi elektron állapotok meg kellene 
szűnjenek.

Hogyha ezek a különbségek nem szűnnek meg 
teljesen, akkor az ilyen állapotban levő elektron 
energiája annál közelebb lesz a térfogati atom 
elektronjának energiájához, minél kisebbek ezek 
a különbségek. A valóságban a helyzet lényegesen 
bonyolultabb, minthogy mi egyszerűsített meg
fontolásaiknál elhanyagoltunk egy sor fontos ténye
zőt. Ezek közül a legfontosabb az a körülmény, 
hogy különbség van a félvezető felületi atomok 
kiinduló állapotaiban, ami azzal a körülménnyel 
kapcsolatos, hogy a félvezető felületét, amellyel 
dolgunk van a gyakorlatban nem lehet azonosítani 
ideális kristálytani síkkal. Mindig m eghatározott 
dom borzattal bír, mind mikroszkópikus (atomos), 
mind általánosan szólva makroszkopikusan nézve, 
úgy hogy különböző részei különböző kristálytani 
síkokkal vannak határolva. Ennek következtében 
vannak külső és belső sarkok, amelyekre a felületi 
atomokra vonatkozó külső feltétel élesen külön
bözik a kristálytani síkokon elhelyezett atomoké
tól. Végül a felületre kimegy a kristály valamennyi 
lehetséges szerkezeti hibája: diszlokációk, mikro- 
tartom ányhatárok, elrendezési hibák, valam int a 
kristálynak azok a tartom ányai, amelyek külön
böző szennyezéskoncentrációval rendelkeznek. 
Másrészről az oxidáció vagy a kristály felületére 
történő más kémiai vegyület kialakulásának folya
m ata, végbemenetelének körülményeitől függően, 
szintén bevisz rendezetlenséget a félvezető és az 
azt fedő dielektromos réteg közötti átm eneti ta r 
tom ány összetételébe, mind szerkezeti, mind á lta 
lában a kémiai összetétel szempontjából, össze
gezve azt lehet mondani, hogy a félvezető és a 
dielektromos réteg közötti határfelület annál in
kább rendezetlen lesz, minél tökéletlenebb a fél
vezető kristály és minél rosszabb kísérletezők fog
lalkoznak e kristály kiinduló felületének előkészí-
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tési technikájával, valam int a védő dielektromos 
réteg kialakítása felületi reakcióinak kémiájával. 
Ugyanakkor a m ondottaknak megfelelően arról 
van szó, hogy ezekkel a folyamatokkal atomi szin
ten  kell tudni bánni. A kvantumelmélet szem
pontjából a határfelület rendezetlensége két követ
kezményhez vezet.

Először, a felületi állapotok energia nívói eléggé 
elkent kvázi folytonos eloszlási jelleggel fognak 
rendelkezni. Másodszor, integrális sűrűségük a te l
jes tilto tt sávra a felületen, különösen pedig távol 
a térfogati elektronok megengedett energia sáv- 
jainak szélétől, viszonylag kicsi lehet, néhány 
nagyságrenddel alacsonyabb, m int a félvezető 
kristály felületi atomkoncentrációja. A felületi 
állapot energiaeloszlás jellegének kísérleti vizs
gálatai általában igazolták az elméletnek ezeket 
az eredményeit. A 2. ábrán látható a felületi álla
potsűrűség — tilto tt sávban elfoglalt helyzet
függvény görbéi, amelyeket közvetlenül a kísér
leti adatokból kaptak. Ezeket az adatokat a szerző 
munkatársaival olyan germánium esetére kapta, 
amely oxidvegyületeiből alkotott réteggel volt 
fedve. Az ábra adatai arról tanúskodnak, hogy 
meg lehet alkotni alacsony felületi állapotsűrűségű 
határfelületet, 1010 cm-2 nagyságrendben, a tilto tt 
sáv középső részén mindenesetre.

2. ábra. A felületi állapotok eloszlása a  t i l to tt  sávban el
foglalt energia helyzet szerint 

1 — donor állapotok, 2 — akceptor állapotok

A felületi állapotok energia eloszlásának éles 
inhomogenitása a MIS tranzisztorok kidolgozói 
elé azt a feladatot állítja, hogy legyenek képesek 
szabályozni a félvezető felületén az egyensúlyi 
Fermi-nívó helyzetét. A 3. ábrán ábrázoltuk a fél
vezető felületközeli tartom ányának zónás szer
kezetét, összevetve a felületi állapotok eloszlásá
nak energia függvényével. A felületi potenciál 
értékét úgy választottuk meg, hogy a Fermi-nívó, 
a felületen, egybeessék a felületi állapotsűrűség 
minimum tartom ányával. Nyilvánvaló, hogy a 
Fermi-nívó felületnél fölvett helyzetének modulá
ciója szempontjából ha minimalizáltuk a befogást, 
akkor az ilyen egyensúlyi felületi potenciálérték 
optimális. A MIS tranzisztor üzemének hatékony
ságát, azonban nem a Fermi-nívóhelyzet modu
lációja, hanem a felületi vezetés modulációja 
határozza meg, ami lényegesen más következtetés
hez vezet. A 4. ábrán láthatjuk a felületi vezetés
nek a tértöltési tartom ány felületközeli rétegében

3. ábra. A félvezető felületközeli ta rtom ányának  zónás 
szerkezete. Vonalkázással jelöltük a  b e tö ltö tt felületi 

állapotokat

levő töltéstől való elméleti függést, amelyikből 
következik, hogy a felületközeli réteg elszegénye
dését és gyenge inverzióját kis felületi vezetés
változás jellemzi, amikor változik a tértöltési 
tartom ányban a töltés. Az egyensúlyi felületi 
potenciál optimális értékei, figyelembe véve ezt 
a körülményt, azok lesznek, amelyeknél feldúsulási 
vagy határozottan inverziós réteg képződik. Olyan 
félvezető esetében, amelynek térfogati vezetése 
nincs túlságosan közel a sajátvezetésűhöz, m int

4. ábra. A felületi vezetés függése a tértö ltési ta rtom ány  
felületközeli rétegében levő töltés nagyságától és elő
jelétől. 1 — felületközeli bedúsult réteg, 2 — elszegénye
dés, 3 — izverzió. A félvezető m in ta  elektron vezetésű

ahogy ez a 3. ábrán látható, megfelelőnek látszik 
a vízszintes zónákhoz közeli tartom ány is. M int
hogy a m unkapontoknak a kiválasztása magától 
értetődőleg nem javítja  a felületi állapotokon 
történő töltéshordozó befogás minimalizációját, 
megnövekszik ossz sűrűségük csökkentése felada
tának jelentősége.

A felületi vezetés modulációs foka nemcsak a 
befogástól függ, hanem a töltéshordozók effektív 
felületi mozgékonyságának értékétől is. A töltés
hordozóknak a félvezető felületén bekövetkező 
szóródása következtében ez a mozgékonyság lénye
gesen különbözhet a térfogatitól, és függhet a 
felületi potenciáltól. Mind a három effektus: a 
befogás hatása a töltéshordozók egy részére, a 
szabadnak megmaradt töltéshordozók mozgékony
ságának csökkenése, és végül az a tény, hogy a 
felületi vezetésnek minimuma van, bipoláris volta 
m iatt, figyelembe vehető egyidejűleg, ha bevezet
jük az úgynevezett ,,téreffektus mozgékonysá
got” . E zt a mennyiséget a következő kifejezés 
határozza meg
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ahol Gs a felületi vezetés, a Çlnd a m intában 
indukált töltés. A téreffektus mozgékonyságot 
lehet mérni kis váltakozó jellel, állandó előfeszült- 
ség függvényében, amely utóbbi beállítja a té r
töltési tartom ány rétegében a tötés nagyságát és 
előjelét. Az így kapott görbe differenciális görbe 
a 4. ábrára vonatkoztatva, de figyelembe véve a 
befogás hatását és a töltéshordozók mozgékony
ságának változását, a helyzet az 5. ábrán látható. 
E két utóbbi hatás abban jelentkezik, hogy csök
ken a görbék emelkedő ágának meredeksége, vala
m int a téreffektus mozgékonyságok maximális 
értékei, amelyek ezeknek az effektusoknak a 
hiányában egyszerűen egyenlők volnának az elek-

5. ábra. Az elektronok téreffektus mozgékonysága és 
térfogati mozgékonysága hányadosának függése a  tér- 
tö ltési ta rtom ány  felületközeli rétegében levő tö ltés 

mennyiségétől és előjelétől

tronok és lyukak térfogati mozgékonyság értékei
vel. A téreffektus mozgékonyság lecsökkenésének 
tartom ányai, a maximális értékek után , a be
fogással, valam int a töltéshordozók felületi szóró
dása különösen erős megjelenésével kapcsolato
sak.

A m ondottakból következik annak szükséges
sége, hogy befolyásolni tudjuk a felületi töltés 
egyensúlyi értékét, amely a félvezető-dielektromos 
réteg határfelületén van, minthogy ez a töltés 
határozza meg az egyensúlyi töltést a tértöltési 
tartom ányban, és így a MIS tranzisztor m unka
pontját. A felületi töltés alapvető komponense, 
ha hiányzik a dielektromos rétegből a „beépített” 
töltés, a felületi állapotok egyensúlyi töltése. Ily- 
módon a felületi töltéssel való vezérlés feladata 
szorosan kapcsolódik a felületi állapotok energia 
spektrumbeli és koncentrációbeli vezérlésének fel
adatával. Az utóbbi évek technológiai sikerei a 
viszonylag magasminőségű félvezető — dielektro
mos réteg határfelület megalkotása területén lehe
tőséget terem tettek viszonylag magas üzemi para
méterekkel bíró MIS tranzisztorok elkészítésére.

így a szilícium MIS tranzisztorok napjainkban 
a következő param étereket érték el: a karakte
risztika meredeksége a m unka pontban 5 — 8

mA/V, a feszültség 2 volt, az erősítési határ- 
frekvencia nagyobb m int 1 GHz, a zajtényező 
kisebb, m int 1 dB. A MIS tranzisztorok bem uta
to tt  üzemi param éter értékei kétségtelenül arról 
tanúskodnak, hogy nagy lehetőségei vannak a 
mikroelektronikában való alkalmazásuknak. Szük
séges azonban aláhúzni, hogy az a tény, hogy 
magas param éterű kísérleti tranzisztor példányo
kat lehetett kapni, még nem jelenti azt, hogy 
gyártástechnológiájuk kész volna a tömeggyár
tásra. Fontos kérdés ezeknek a paramétereknek 
időbeli stabilitása, vagyis, hogy hogyan viselked
nek a környezeti feltétel és az összes lehetséges 
külső behatás m egváltoztatására. Ezzel kapcso
latban tekintsük végig a MIS tranzisztor meg
alkotásának fő fázisait, e fázisok tudományos és 
technológiai problémáit és megoldásuk ellenőrzé
sének módszereit.

Elsőként, rendkívül fontos lépés a szükséges 
sajátságokkal rendelkező félvezető réteg előállí
tása. A legegyszerűbb megoldása a kérdésnek 
olyan félvezető lemezke alkalmazása, amelyet 
egy egykristály tömbből vágtak ki. Bár ez az út 
teljesen elfogadható még a tömeggyártás számára 
is, nyilvánvaló hátrányokkal rendelkezik. Ezek: 
nagy mennyiségű értékes félvezető anyag fogyasz
tással jár, a lapok igen gondos mechanikai és 
fiziko-kémiai megmunkálást igényelnek, valam int 
felmerül annak szükségessége, hogy valamilyen 
módon biztosítsuk hogy a félvezető működő réte
gének kis vastagsága legyen. Ez utóbbit rend
szerint úgy érik el, hogy természetes inverziós 
réteget alakítanak ki a felületen, vagy felület
közeli „csatornát” alakítanak ki ellentétes vezetési 
típusból a megfelelő szennyezés diffúziójával. 
Mindkét esetben az ohmikus kontaktusokat köz
vetlenül a működő rétegre készítik.

Elvileg más megoldása a kérdésnek, epitaxiális 
félvezetők rétegek alkalmazása, amelyeket szige
telő alapra készítenek. Az anyagtakarékosság, a 
különböző elemek egymástól való elszigetelési 
lehetősége a kapcsolásban, nyilvánvaló előnyök 
m ellett, az epitaxiális módszer lehetővé teszi, hogy 
igen tökéletes, tükörfényes félvezető felületet kap
junk, ami feleslegessé teszi az előzetes megmun
kálást.

A félvezetők minőségének ellenőrzésére szolgáló 
elektrofizikai módszerek meglehetősen jól kidol
gozottak. Csak a különösen vékony epitaxiális 
rétegek esetében, amelyeknek vastagsága össze
mérhető a leárnyékolási hosszal, szükséges számí
tásba venni a tértöltési tartom ány felületközeli 
rétegének jelenlétét, amely hat a töltéshordozó 
koncentráció- és mozgékonyság mérendő effektív 
értékeire,

A MIS szerkezet megvalósításának következő 
fontos lépése a félvezető működő felületének pasz- 
szívációja és stabilizálása, amelynek az a célja, 
hogy a lehetőségnek megfelelő legkisebb felületi 
állapot sűrűséget biztosítsuk, elfogadható energia 
szerinti eloszlást kapjunk, a felületi töltés a kívá
natos é’dékű és előjelű legyen, és végül mindezek
nek a felületi jellemző értékeknek a stabilizálása.

836



Napjainkig nem túlságosan sok olyan módszert 
írtak le, amely elegendően jó minó'ségű és stabil 
félvezető felületet biztosítana, vagy pontosabban, 
félvezető-passzíváié szigetelő réteg határfelületet. 
Ezek között mindenek elő tt meg kell említeni a 
szilícium felületének passziválását, 1200 C°-nál 
száraz oxigénben történő oxidálással (2). A ger- 
mánium felület jól passzíválódik és stabilizálódik 
ózonos oxigénben 450 C°-on történő oxidálás
sal (4). Stabil germánium felületet kapunk, de 
nagyobb felületi állapot sűrűséggel, ha vékony 
germániumszulfid-réteget szintetizálunk a felüle
tére kénhidrogénben 400 C°-on történő hevítés
sel fi) .

Teljesen analóg módon sokkal nagyobb felületi 
állapot sűrűség jellemzi a szilícium— szilíciumnit- 
rid, germánium—germániumnitrid, germ ánium —- 
szilíciumnitrid stb. határfelületeket. I t t  meg kell 
jegyezni, hogy a határfelület sajátságai lényegesen 
függnek a felületi előzetes megmunkálásától, ame
lyet mi az első fázishoz soroltunk. E megmun
kálás által m eghatározott domborzat jelentős 
hatása mellett, a félvezető felülete m ár oxidvegyü- 
leteivel bon to ttnak  mutatkozik. Ennélfogva a 
passzíváció eljárásának tartalm aznia kell olyan 
lépést, amelynek során a felület megszabadul ettől 
a rétegtől, vagy stabilizálódik szerkezeti vagy 
kémiai átalakulások következtében. Lehetséges, 
hogy ezek az átalakulások játszanak meghatározó 
szerepet, amikor a félvezető felület passzívációja 
oxigénben vagy ózonban való hevítéssel történik. 
Ebből a szempontból szintén igen perspektivikus 
epitaxiálisan kialakított rétegek alkalmazása, mi
vel hogy felületük passziválása közvetlenül a réteg 
kialakítása után elvégezhető, anélkül, hogy felü
letét a levegő oxigénjével hoznánk érintkezésbe.

A félvezető-passzíváló réteg határfelület minő
ségének ellenőrzése a probléma legnehezebb része. 
Kész MIS szerkezetek karakterisztikáinak analí
zise, természetesen adhat értékes információt a 
határfelület minőségéről. Ennek megfelelően az 
ilyen analízis eredménveit feltétlenül alkalmazni 
kell a határfelületek kialakítási folyamatának ki
dolgozásánál, és tökéletesítésénél. Azonban e határ 
végleges sajátságai a következő művelettől is füg
genek és ezen kívül direkt összefüggést felállítani 
a MIS szerkezet karakterisztikái és a félvezető 
felület passzíválási folyamatának sajátságai kö
zött, nem egy egvszerű dolog. Nagvobb segítséget 
jelent a passzíváit felületű félvezetők felületi saiát- 
ságainak speciális vizsgálata, téreffektussal, felü
leti fotó EME, fotóvezetés vizsgálat stb. segítsé
gével, mivel ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni 
a félvezetők passzíváit felületén a következő m ű
velet elvégzése előtt (5). Az utóbbi időben egy 
sor módszert dolgoztak ki, amelyeknek a segít
ségével vizsgálni lehet magának a passzívádénak 
a folyam atát, annak különböző fázisaiban. Ezek 
mindenek előtt, a~ felületen bekövetkező lassú 
elektronok diffrakciója, a felületről deszorbeálódó 
termékek tömegspektrográfiája, amelvek megen
gedik tanulmányozni a félvezető felületén passzi
válása során kialakuló vegyület első monorétege

kémiai kötése természetét és szerkezetét. A pasz- 
szíváló réteg kémiai összetételére vonatkozó infor
máció nyerhető az erről a felületről visszavert 
infravörös spektrum analízisével. A spektrális 
vizsgálatok érzékenységének jelentős megnövelé
sét biztosítja a fény teljes belső visszaverődésével 
dolgozó módszer. Ennél a módszernél a fénysugár, 
amely a félvezető rétegben halad, olyan szög alatt 
van a határfelületnek irányítva, hogy többszörös 
teljes visszaverődést szenved, ahogy ez a 6. ábrán

6. ábra. A fénysugár terjedése a  félvezetőben am ikor 
a  teljes belső visszaverődés megvalósul

látható. Minden visszaverődésnél a fény behatol 
a passzívák) rétegbe hullámhosszának mintegy felé- 
nyire, úgyhogy az összeg elnyelődés jelentős számú 
visszaverődés u tán  elégséges lesz ahhoz, hogy 
számszerű következtetést kapjunk a különböző 
típusú kémiai kötések arányaira vonatkozólag (6). 
A legértékesebb és legteljesebb információt akkor 
kaphatjuk, ha a különböző vizsgálati módszereket 
egyesítjük egyetlen kísérletbe és a passzíváció el
járása során hajtjuk  végbe.

A félvezető felület passziválására látszólag elég
séges igen vékony dielektromos réteg, amelynek 
vastagsága néhánytól 10 Á-ig terjed. Az ilyen 
réteg azonban nem képes biztosítani a ha tá r
felület védelmét a külső behatásokkal szemben és 
nem rendelkezik a szükséges dielektromos jellem
zőkkel. Valóban lehetnek benne tű-lyukak, ame
lyek a MIS szerkezet rövidrezárásához vezethet
nek. Ezzel kapcsolatosan felmerül a szerkezet el
készítésének következő lépése, felvinni viszonylag 
vastag (0,1 mikronméter) dielektromos réteget. 
A közelmúltig a MIS szerkezet elkészítésének ezt 
a lépését együtt végezték el a megelőzővel, hosszas 
termikus oxidálást hajtva végbe a szilícium
lemezen. Az ilyen törekvések eredményei, m int 
az várható volt, nem bizonyultak kielégítőnek egy 
sor okból.

Mindenek előtt az a különbség, amely fennáll 
a réteg anyagának és a félvezetőnek a hőkitágu- 
lási együtthatója között, a rétegben nagy feszült
ségek fellépését okozhatják, amikor a termikus 
oxidálási folyamatnak megfelelő magas hőmérsék
letről a m intát lehűtjük. Ez a feszültség még 
repedéseket is okozhat a vastag rétegben és 
mindenesetre lényegesen hat a határ felületen 
levő felületi állapot sűrűségére. Ezen kívül az 
Oxid vegyületek amorf rétegei nem rendelkeznek 
különösen jó dielektromos sajátságokkal. Köny- 
nyen beléjük hatolnak az alkáli fém atomok, víz
molekulák, amelyek ionizálódva vagy disszociá- 
lódva lehetővé teszik az ionok vándorlását a 
rétegben. Rendkívül nem kívánatos elektron
folyamatok jelennek meg a szilíciumoxid és az 
általánosan fémelektródnak használt alumínium 
határán.
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Mindezek a jelenségek a teljes felületi töltés 
instabilitásához vezetnek és következésképpen a 
MIS tranzisztor jelleggörbéje is ilyen lesz. A mon
dottakkal kapcsolatban az utóbbi időben a di
elektromos réteg alapvető vastagságának kiala
kítását külön technológiai lépésben végzik el. 
Rendszerint ez abban áll, hogy szilíciumnitrid- 
réteget visznek fel, amely lényegesen alacsonyabb 
hőmérsékleten megvalósítható, a 450 — 800 C° 
tartom ányban, a felviteli módszertől függően. E n
nek a folyam atnak a viszonylag alacsony hőmér
séklete lényegesen leegyszerűsíti a term ikus feszült
ségek problém áját; továbbá ami a sziliciumnitrid 
dielektromos jellemzőit illeti, azok sokkal inkább 
eleget tesznek azoknak a magas követelmények
nek, amelyeket a dielektromos rétegtől a MIS 
szerkezet igényel.

Ahhoz, hogy jellemezzük azokat az eredménye
ket, amelyeket elértek a MIS tranzisztorok para
métereinek stabilitása tekintetében, megemlítjük, 
hogy szilícium nitriddel bevont m inták esetében 
(a jellemzőket korábban em lítettük) 125 C°-os 
kezelés üzem közben, a karakterisztika meredek
ségében kisebb m int 5% -ban jelentkezett és az 
előfeszültség elcsúszása a m unkapontban kisebb 
volt, m int 0,1 V.

A dielektromos réteg ellenőrzése infravörös 
reflexiós spektrumm al történik, és főképpen az 
úgynevezett ellipszométeres módszer segítségé
vel. Ez a módszer azon a régen ism ert hatáson 
alapul, hogy elliptikus polarizáció lép fel, amikor 
lineárisan poláros fénysugár verődik vissza gyen
gén adszorbeáló rétegről. A hatást leíró, meg
lehetősen bonyolult egyenletek kidolgozott nume
rikus megoldási módszerei lehetővé teszik nagy 
pontossággal kiszámítani a réteg vastagságát, vala
m int a törésm utató értékét az elliptikus polari
záció m ért jellemzőiből. Az utóbbi időben ennek 
a módszernek különböző változatait dolgozták ki, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a mérést a felületi 
réteg igen kis részén végezzük el, valam int infra
vörös fénnyel, amely lehetővé teszi, hogy a látható 
fény számára á t nem látszó rétegek (pl. félvezetők) 
vastagságának mérésére alkalmazzuk.

Nem fogjuk érinteni a MIS tranzisztorok elké
szítési technológiájának további lépéseit, m int a 
fémelektróda felvitele, a kontaktus területek és 
kivezetések elkészítése, tokozás, stb., minthogy 
ezek gyakorlatilag nem különböznek a közönséges 
integrált körök gyártásának analóg lépéseitől. 
Megállunk azonban röviden a MIS szerkezet, 
m int egész minőség ellenőrzésének kérdésénél. A 
MIS tranzisztor param étereinek és ezek stabilitá
sának mérése m ellett nagy érdeklődésre ta r t  szá
mot a szerkezet úgynevezett feszültség-kapacitás 
karakterisztikáinak vizsgálata, azaz a differenciális 
kapacitás — előfeszültség függvény vizsgálata. 
H a igen alacsony frekvencián végezzük el a mérést, 
a felület állapota kvázi-egyensúlyi m aradhat, 
ahogy ez a 7. ábra adataiból következik. Ebben 
az esetben az elméleti összefüggéstől a kísérleti 
görbe csak két szempontból különbözik. Először 
a maximális mérendő kapacitás értékét a di-

7. ábra. MIS szerkezet feszültség — kapacitás karak 
terisztikái, különböző frekvenciákon m érve. Az oi1

frékvnecia megfelel a kváziegyensúlyi feltételnek

elektromos réteg kapacitás korlátozza, másodszor 
a felületi állapotokra való töltéshordozó befogás 
hatása a kapaeitás-feszültségfüggés alakját vál
toztatja . Összevetve a kísérleti görbét az elméle
tivel, meg lehet határozni a felületi állapotok 
koncentrációját, valam int energia szerinti eloszlá
sukat a tilto tt sávban, a felületen.

Ha ilyen méréseket sokkal magasabb frekven
cián végzünk, akkor a felület állapota már nem 
lesz kvázi egyensúlyi a karakterisztika minden 
pontjában. Annak következtében, hogy a gene
rációs-rekombinációs egyensúlyt beállító folya
m atok nem képesek követni a külső tér válto
zását, eltűnik a feszültség-kapacitás karakte
risztika azon ága, amely az inverziós réteg ki
alakulásának felel meg. Az is lehetséges, hogy 
nem tud beállni egyensúlyi betöltődés a leglassúbb 
felületi befogási centrumokba. A 7. ábrán m uta to tt 
kísérleti görbesorozat szemlélteti ezt az elképze
lést.

A 8. ábrán bem utatjuk a dielektromos rétegbe 
„beépített” töltés változásának hatását. A feszült
ség-kapacitás karakterisztika tipikus hiszterézises 
görbe képét nyeri, úgyhogy a kapacitás értéke 
egy adott potenciál értéknél függ attól, hogy 
milyen irányból ju to ttunk  el addig a pontig. 
A feszültség-kapacitás karakterisztika hiszterézise 
kizárja annak lehetőségét, hogy az ilyennel ren
delkező szerkezeteket nem lineáris kapacitásként 
használjunk, valam int arra m utat, hogy cél
szerűtlen kísérletet tenni arra, hogy ezeken MIS 
tranzisztorokat alakítsunk ki. Azonban olyan szer
kezeteken, amelyek hiszterézissel rendelkeznek, 
operatív memóriaelemeket lehet készíteni. Ilyen

8. ábra. A feszültség — kapacitás karak terisz tika hisz
terézise, a „b e ép íte tt” tö ltés ha tása  következtében
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elem lehet nemlineáris kapacitás vagy MIS tran 
zisztor, amelyiknél a jel nagysága jelentősen függ 
attól, adtunk-e korábban az elemre vezérlő jelet.

A legutóbbi idők vizsgálatai azt m utatták , hogy 
az olyan különös gonddal elkészített szerkezet, 
amelynél a határfelület szilícium—sziliciumnitrid, 
olyan karakterisztikákkal rendelkezik, amelyek 
igen perspektivikusak memóriaelemként való al
kalmazás szempontjából.

Az információ beírási, illetve törlési idő az ilyen 
elemnél 10~~8 s nagyságrendű, ugyanakkor a tárolás 
ideje nagyobb, mint 106 s, azaz meghaladja az 
1000 órát. Az információ beírás, illetve törlés 
energiája 10 9 joule nagyságrendű, az energia 
tárolására energia nem fordítódik.

Ezzel kapcsolatos, hogy az ilyen elemekre fel
épített memória nem sérülő, azaz ha a gép energia 
táplálása megszakad, a memóriájában őrzött in
formáció nem vész el. Az elemméretek rendkívül 
kicsik, 10-5 cm2 felületűek és 10~7 cm3 térfoga
tú ak. Fontos sajátsága az ilyen memóriaelemek
nek, hogy képesek a belépő jelet egyidejűleg erő
síteni az elemen belül, valamint az az egyszerűség, 
amivel az ilyen elemeket egyesíteni lehet erősítő 
és más elemekkel egyetlen integrált körbe. Az 
ilyen memóriaelemek e sajátságai lehetővé teszik 
lényegesen (2 —10-szeresen) lecsökkenteni az egy 
meghatározott feladatot végző integrált körön 
szereplő elemek számát, valam int megnövelni a

bonyolult rendszerek integráltsági fokát vagy 
kombinációjukat.

Általánosan szólva, azt lehet mondani, hogy 
az utóbbi évek kutatásaival megalkotódott egy 
elég szilárd tudományos alap a MIS szerkezetekre 
alapozott mikroelektronikai irány továbbfejlesz
tésére. Egyidejűleg lefektették a technológia tudo
mányos alapjait, amely technológia széles alapot 
biztosít kísérleti konstruktőri munkákhoz a kon
krét, különböző célú integrált körök megalkotá
sához. Külön alá kell húzni, hogy e technológia 
elemei gyakorlatilag megegyeznek a szokásos fél
vezetős mikroelektronikai technológia megfelelő 
elemeivel. Ide tartoznak: a félvezető felületének 
előzetes mechanikai és fiziko-kémiai megmunká
lása és passzí váció ja, fotolitográfia, a kontaktus
területek elkészítése, elektromos kötések és ki
vezetések, tokozás és mások. Ugyanakkor az 
elemek legfontosabb karakterisztikáit meghatározó 
félvezető szennyezés diffúzió a hagyományos 
mikroelektronikában, felcserélődik a félvezetődi
elektrikum határfelület kialakításának eljárásával, 
a MIS elektronikában. E folyamat további tökéle
tesítése, irányíthatóságának és technológiailag 
kezelhető voltának megnövelése a kapott eredmé
nyek magas megbízhatósága és reprodukálható- 
sági fokának biztosítása a közeljövő fizikai, szer
kezeti és kémiai kutatásainak legfontosabb fel
adata.

A TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK ALKALMAZÁSA

Már régen széles körben elterjedt az a vélemény, 
hogy bármilyen sok új eredményt ért is el a tudo
mány, ezeket nem alkalmazzák elég hamar, és sok 
eredmény, ami a tudósok laboratóriumában meg
születik, csak késve vagy egyáltalán nem kerül 
napfényre. Feltették nekem a kérdést, hogy mi az 
oka ennek. Azt gondolták, hogy ha a tudós egy új 
felfedezésre ju t, rögtön ki kell vele lépnie a labo
ratóriumából, és alkalmaznia kell azt; vagy ha
szonszerzés céljából vagy pedig azért, hogy ezzel 
az emberiség javát szolgálja; attól függően, hogy 
tudósunk éppen melyik társadalmi és gazdasági 
rendszerben él. Általánosságban véve ez term é
szetesen lehetetlen kívánság. A kutatóintézetből 
az iparig hosszú és bonyolult ú t vezet, s ennek 
végigjárása jóval meghaladja egy magános kutató 
erejét. Ennek az útnak az eredményes bejárása 
már egy szervezet számos mérnökének és techni
kusának harmonikus és gyors m unkára lehetőséget 
nyújtó együttműködését tételezi fel.

Manapság ezt az egész problem atikát gyakran 
csak a kutatás és a fejlesztés kérdésének tekintik, 
és nem tesznek különbséget a kettő között. A 
valóságban ez két alapjában különböző folyamat.

„Scientific W orld” 11 (1967) 4 szám ának 17 —
19 oldalairól.

J. D, Berna!
London

M indkettő ugyan egyaránt embereket, pénzt és 
időt igényel, a fejlesztés költségei azonban rend
szerint legalább tízszerte nagyobbak, m int a ku 
tatásé. Régen a fejlesztéshez évtizedekre volt szük
ség. Például Faraday 1831-ben fedezte fel az 
elektromágneses indukciót, de az elektromosság
nak világítás céljára szolgáló nagybani alkalma
zására csak 50 év múlva 1881-ben került sor. Az 
utóbbi időben ez az átm eneti időszak lecsökkent, 
különösen a tudom ány egyes „könnyebb” alkal
mazási területein. így  pl. a szilárdtest-fizikai el
veken m egterem tett tranzisztor egy évtizeden belül 
gyakorlatilag elterjedt alkatrésszé vált. Nagvobb- 
szabású problémák esetén azonban az alkalmazás 
egész iparágak átalakítását igényli, s a berende
zések erkölcsi kopása m iatt nagy veszteségekkel 
jár, a m unkásokat á t kell képezni, és újszerű kép
zettségű szakembereket is kell neveim. így  pl. 
az elektronikus számítógépipar már olyan nagy 
iparággá vált, amely ezreket foglalkoztat olyan fel
adatokkal, amelyek 20 évvel ezelőtt még nem létez
tek. A legtöbben nem új tudományos alkalmazások 
létrehozásával foglalkoznak, hanem termelési ru tin 
m unkát végeznek.

A tudományos eredmények alkalmazása ma már 
új, önálló tényezővé vált. Minden régi iparág is 
kiterjedten alkalmazza a tudományos kutatások
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eredményeit. Azokat a kutatócsoportokat becsü
lik meg a legjobban, amelyek először produkálnak 
hasznosítható eredményeket, m ert ekkor az új 
gondolatok hasznosítása szabadalmakban és li- 
cencekben jelentkezik, amiért a vevőnek általában 
aránytalanul nagy ára t kell fizetnie. H a valaki 
ezt megfizeti, akkor viszont a lem aradt, lassabban 
dolgozó kutatócsoportok kutató  és fejlesztő m un
kájának költségei m ár csak veszteségként jelent
keznek. E ttő l függetlenül is nyilvánvaló azonban 
az, hogy egy gazdaságilag viszonylag kevéssé fej
le tt ország képtelen arra, hogy adott időpontban 
minden területen vezető helyet foglaljon el. Ebből 
a szempontból Angliát is a szegényebb országok 
közé kell sorolni. Ezért gondosan meg kell tervezni, 
hogy melyek azok a területek, amelyekre egy adott 
ország lehetősége keretein belül kutatóm unkáját 
koncentrálja úgy, hogy másrészt minden lehető
séget eleve felad arra vonatkozóan, hogy más 
területeken elsősége legyen. Minden ország tudo
mányos téren elért potenciába elsősorban attó l 
függ, hogv vannak-e megfelelően képzett, lelkes 
kutatói. Másodsorban ez annak is függvénye, hogy 
van-e egy olyan tudományszervezése, amely a 
megfelelő ötletekkel rendelkező kutatók számára 
lehetővé teszi, hogy m unkájuk számára elismerést 
szerezzenek, s eredményeiket minimális idő a la tt 
realizálni tudják. Ez különösen nehezen megold
ható feladat, m ert egy szervezet mindig bizonyos 
fokú hierarchikus centralizációt igényel, és való
színű, hogy a hierarchia felsőbb fokán nem tudo
mányos és műszaki megfontolások érvényesülnek, 
hanem inkább hagyományos, bürokratikus elveken 
alapulnak a döntések.

A tudománypolitika szükségessége
Teljesen nyilvánvaló dolog az, hogy minden 

országnak szüksége van olyan tudom ánypolitikára, 
amely a tudományos élet legújabb eredményeinek 
ismeretén alapul. Az egész világon még sehol sincs 
ilyen tudománypolitika, bár egyes kutatók és szer
vezők m ár állítottak fel erre vonatkozó alapelve
ket, és ezt a tém át a világ számos országában 
széles körben vitatják .

A tudományos kutatás tervezése önmagában is 
egyik nehéz része a tervezésnek. Nemcsak azért, 
m ert az alapelvek sem világosak, hanem azért is, 
m ert még azok a tények sem ismertek, amelyekre 
az alkalmazásnak épülnie kell. Az alapprobléma 
nyilvánvalóan az, hogy a tudom ány maga az is
meretlen kutatása. Ennek tervezése szükségszerűen 
lényegében csak sejtésekre épülhet, viszont az is 
nyilvánvaló, hogy nem minden sejtés egyformán 
ígéretes. A tervezés során a legígéretesebb gondo
latot kell kiválasztani, azonban ekkor nemcsak a 
tudom ány tisztán szakmai szem pontjait kell szem 
előtt tartanunk , hanem gazdasági és politikai té 
nyezők egész sorával kell számolnunk, s legnagyobb 
súllyal a kutatók képességeire és a ku tatóu tán
pótlás folyamatos biztosítására kell figyelemmel 
lennünk. A tudománypolitika rögzítése megköve
teli azt is, hogy — sportkifejezést használva — a 
futókat magas díjakkal ösztönözzük.

A z elektronikus számítógép

Bebizonyosodott, hogy a korszerű kutatás bi
zonyos területei különösen sokat ígérnek és olyan 
új, váratlan eredményeket szolgáltatnak, amelyek 
rögtön alkalmazhatók. A lézerek, azaz a koherens 
fénysugarak felfedezésé pl. nem volt előre látható, 
mégis csaknem egyidőben tö rtén t az Egyesült 
Államokban és a Szovjetunióban, és nem követ
kezett volna be, ha nem ku ta ttak  volna intenzíven 
a nagyfrekvenciás sugárzás és a szilárdtest-fizika 
területén. Összehasonlításul megemlítenék egy má- I 
sik példát is, egy olyan fejleményt, amelyhez sok
kal kevesebb leleményességre volt szükség, de 
összehasonlíthatatlanul szélesebb alkalmazási te 
rületei vannak. Ez az elektronikus digitális számí
tógép felfedezése volt, ami nemcsak az iparban, 
hanem az adminisztrációban is forradalm at jelen
te tt, és nagyobb változást okoz, m int az első ipari 
forradalom összes találm ányai együttvéve. Sür- ] 
gető katonai igények hozták létre, akárcsak a 
tudom ány számos más alkalmazását a 20. század- I 
ban. Létrejötte u tán  azonban — még tökéletlen 
form ájában is — bebizonyította, hogy a fejlődés 
korlátlan lehetőségeit rejti magában.

Azt is láthatjuk, hogy a fontos gyakorlati alkal
mazások nem annyira egyes olyan kutatók ered
ményei, akik egy m eghatározott problém át próbál- j 
nak megoldani, hanem egész kutatócsoportoké, ! 
akik egy alapgondolatot különböző kombinációk
kal tökéletesítenek és kiegészítenek. Az elektroni
kus számítógépek gyártásának egvik mellékága a 
szükséges szerkezeti elemek előállítása, így pl. az 
igen gyorsan dolgozó kapcsoló elemek létrehozása. 
Ez m ár a miniatürizálás folyam ata, egy olyan 
általános gvártási el járás,amely csaknem atomi di
menziókkal dolgozik. Ma m ár majdnem azt mond
hatjuk. hogy mindent, am it elektronmikroszkóppal 
lehet látni, azt elő is lehet állítani. Az elektronikus 
agy a tudom ány alkalmazásának egy olyan pél
dája, amely nem nagy területre terjed ki, m ert 
csak a kommunikáció és az emlékezés területét 
öleli fel, mégis számos alkalmazási területre, pl. 
a repülés-iránvítás, a szerszámgépek, sőt a szállítás 
és a földmunkák területére is ki lehet terjeszteni. 
Ez mind abban a száz évben tö rtén t, amelyben 
a villamosáram és az áram nak energiaforrásként 
való felhasználása — voltaképpen a távírófejlesztés 
melléktermékeként — megszületett.

Mindezideig csak a fizika területén található al
kalmazási lehetőségekre utaltam . Talán ennél még 
fontosabbak a kémiai alkalmazási lehetőségek, ez 
különösen a petrolkémiai termékek új családjára, 
új ágaira, a katalizátorokra és a szintetikus poli
merekre érvényes. A kémia mélyebb összefüggé
seinek megismerése a kvantumelméletnek köszön
hető. Ez te tte  lehetővé a kémiai tudom ány szá
mára, hogy az empirikus módszerek területéről 
(amelyek valójában a főzés különböző fajtái voltak, 
és a próbálgatás és vizsgálgatás elvén alapultak) 
átlépjen az igazi tudom ány területére, ahol az 
egyes lépéseket m ár számításokra lehet alapítani.
A kémia másik fontos területe a gyógyszerek és
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más biológiai alkalmazások köre. I t t  az öröklési 
folyamatoknak a molekuláris biológián alapuló új 
szemlélete határtalan  lehetőségeket nyújt egy 
gyors fejlődés számára, amely az orvostudomány
ban és a mezőgazdaságban is számos hasznos 
eredm ényt ígér.

Konvergens és divergens kutatás

Az elmúlt évtized számos tudományos fejlemé
nyében nyilvánvalóvá vált a tudományos ered
mények alkalmazásának néhány alapelve. K ét kü
lönböző úton járhatunk. Felállíthatunk egy meg- 

! határozott feladatot, s a tudósok ekkor a lehető
ségek egész fegyvertárát használják fel ennek 
megoldásában. E zt konvergens vagy célrairányí- 
to tt  kutatásnak nevezhetj ük. Ezt használjuk a repü
lőgép- és rakéta-gyártásban, ezt a módszert veszik 
alapul az űrkutatásban is. Bármilyen nagyok is 
legyenek azonban az e módszerrel elért eredmé
nyek, egy másik módszer még nagyobb eredmé
nyekre vezet. Ennél mindig egy olyan új tudom á
nyos elv a kiindulás, am it pl. egy kutatóintézetben 
fedeztek fel. Megkeresik ennek alkalmazási lehe
tőségeit, körülnéznek, hogy milyen alkalmazásai 
lehetségesek az iparban, a mezőgazdaságban, vagy 
az orvostudományban. Ez divergens kutatásnak 
nevezhető, s végeredményben alkalmazásában igen 
sok és gazdag műszaki tapasztalattal rendelkező 
kutató t igényel. Mindkét kutatástípust jó ered
mények elérése céljából a legalaposabban ki kell 
dolgozni, és mindkettő esetén egy általános szer
vezésre van szükség, amelynek szoros kapcsolat
ban kell állnia a gazdaságfejlesztés általános irány
elveivel.

AZ ALAPKUTATÁS JÖVŐJE

„ — Hogy kezdődött? —  Unatkoztam. Halálosan. 
Otthon csak a sódert hallottam. Szadi, a barátnőm 
mondta, m enjünk a templomkertbe, mostanában 
sok ú j fej van, Csimbi, Pocok, Nagytigris meg 
a többiek. Csak dumáltunk meg hülyéskedtünk. 
A  srácok a nőket szólították le, m.i nevettünk 
rajtuk. Aztán meghívtak egy házibulira. Ott volt 
P. is. Akkor jött k i a sittről. M enő volt köztünk.” 
E z t a  debreceni Napló cím ű újságból v e tt 
idézetet választo tta  a  fordító az alábbi fordí
tá sa  m ottójául. (1970. máro. 1.)

1. A z alapkutatási programok indoklása

Az utóbbi években sok elemi részecskékkel fog
lalkozó fizikus került szembe azzal a nehéz prob
lémával, hogy meg kellett indokolnia az atommag
fizika nagy nemzeti és nemzetközi terveit, nem
csak tudományos, hanem politikai és gazdasági 
szempontból is, más területek tudósai, közgaz
dászok és kormány férfiak előtt.

Bevezető előadás, In ternational School of Physics 
„E tto re  M ajorana” , 1968. F o rd íto tta  K övér Ákos (Deb
recen).

Ismeretes, hogy igen sok, meglepően sok lehető
ség van arra, hogy a tudományok eredményeinek 
alkalmazási területeit kibővítsék. Mindig sokkal 
több a megoldandó probléma, m int amennyi kép
ze tt szakember rendelkezésre áll. Az egész alkal
mazási területet nagyjából két részre lehet osztani. 
Az egyikbe a tudományosan megalapozott ipar
ágak, így pl. az elektromosipar és a vegyipar ta r 
tozik, ahol a tudomány felhasználása feltétlenül 
szükségszerű; a másik pedig a hagyományos ipar
ágak területe, ahol csak mellékesen használják fel 
a tudom ány eredményeit. Az utóbbi területhez 
tartozik általában az alapanyaggyártó ipar, az 
energiatermelés, a textilipar és az építőipar legtöbb 
ága is. Még ha ezek létrehozásában nem is játszo tt 
alapvető szerepet a tudomány, felhasználása még 
akkor is nagy gazdasági haszonnal járhat, ha csak 
kis m értékű is. így pl. az új acélfröccsöntési el
járás (Stahlspritzguss) igen jelentős m egtakarítást 
ígér. Ugyanez érvényes a megerősített m űanyag
ból készült alapanyagok esetén, és a kohászatban, 
mindenekelőtt az előrefeszítés módszerével kap
csolatban.

A tudom ány már eddig is valódi termelőerőnek 
bizonyult. Ez a termelőerő azonban nemcsak maga 
a tudomány, hanem magasabb szinten magába 
foglalja azokat az embereket, is, akik a tudom ányt 
művelik és azt felhasználhatóvá teszik. Ez nem
csak az ő egyéni m unkájukat tételezi fel, hanem egy 
olyan politikai és egy gazdasági szervezetet is, 
amely ezen új potenciál legjobb felhasználását le
hetővé teszi.

(Fordította: Paczolay Gyula)

G. Salvini
Egyetemi Fizikai Intézet, Róma

Tipikus példái ennek az európai 300 GeV-os 
protonszinkrotron, valamint más kisebb méretű 
nemzeti vállalkozások terveinek benyújtása és 
indoklása.

Ezek kapcsán a tudósoknak előbb-utóbb poli
tikusok előtt kell érvelniük, mert az elemi részecs
kék kutatásának költségei már nem jelentékte
lenek: például ez az összeg Olaszországban a bruttó  
nemzeti jövedelem 0,03%-a körül van.

A fizikusoknak a kormányhoz benyújtott javas
latai sokszor megalapozottak és bátrak, néha azon
ban nagyon ügyetlenek. Nem egyszer a közvetlen 
felhasználhatósággal (a modern technika fejlődése 
stb.), máskor egy tradíció védelmével, ismét más
kor a tiszta  tudománnyal és a tudásvággyal 
érvelnek.

A probléma nagyon komoly és napjainkban 
az erre a célra fordított költségek nagysága a 
modern társadalom egyik fontos kérdése lett.

Aggasztó kérdések merülnek fel. Például ilye
nek: helyes-e annyit költeni ilyen célokra egy olyan 
korban, melyben a világ nagyobbik fele valósággal 
éhen hali
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Ilyen komoly, elgondolkoztató kérdésekkel né
hány évvel ezelőtt még csak a részecskefizikusok 
találták  szembe magukat. Ma azonban már súlyos 
anyagi igényekkel jelentkezik az űrkutatás, a 
csillagászat és az asztrofizika is. Néhány éven 
belül pedig valószínűleg a plazmafizikusok, a 
biológusok és a szilárdtest-fizikusok is figyelemre
méltó igényekkel lépnek fel.

Előadásomban a fizika, valamint más tudom ány
ágak ún. alapkutatásai költségeinek és eredményei
nek a problémájáról fejtem ki nézeteimet. Sze
retném nézőpontomnak megnyerni a közgazdá
szokat, sőt a politikusokat is.

Azzal kezdem, hogy újra meg kell vizsgálni a 
hasznosság és a hasznavehetetlenség fogalmát, 
mivel társadalm unk gyorsan változik. Manapság 
semmi sem hasznosabb, mint az alapkutatás. 
Hasznosságát nem szabad csak a jövőbeli tech
nikai alkalmazások alapján lemérni. Vannak mel
léktermékként jelentkező fontos technikai alkal
mazások, de rá kell ébrednünk magának az alap
kutatásnak a gazdasági és társadalmi jelentőségére. 
Ha nem vagyunk előrelátóak, a jövőben éhen kell 
halnunk, de ugyanúgy meg kell halnunk a kielé- 
gületlen tudásvágytól és az unalomtól.

Egy keletkező új iparág főjellemzőit akarom 
itt  bemutatni, egy olyan iparágét, amely betör 
az emberiség történetébe: ez az am it úgy nevez
hetünk, hogy ,,kultúra-ipar” .

Elsősorban a tudományos kultúrára gondolok 
itt, de nagyon boldog leszek, ha a történészek és 
az irodalmárok is egyet fognak érteni velem.

A valóságban az ember mindig kíváncsi volt 
és lelkesen tanult, sőt tudásvágya és a tudás 
továbbadásának a képessége újabb problémák 
megoldásának a vágyát alapozta meg. Ez a tu la j
donság csaknem meghatározó jellegű az emberre 
nézve. Üj jelenség azonban, hogy ehhez a szellemi 
kielégüléshez egy olyan rendszer szükséges, amely 
nagy méretekkel, önállósággal és egy nagyipar 
pénzügyi felelősségével, valam int más olyan prob
lémákkal rendelkezik, melyek már egy ország 
gazdasági vezetőit is érintik. Arra törekszem, 
hogy az „ipar” szónak egyénileg egy általánosabb 
értelm et adjak. Tulajdonképpen akhior beszélünk 
iparról, például a gépkocsi-iparról, amikor egy 
szervezett rendszer, társadalm i szervezeti egység 
a nyersanyagokat (vas, gumi, műanyagok) vég
termékké alakítja át. Ez az ipar eladja termékeit, 
és a pénzt a termelés bővítésére, fokozására hasz
nálja fel, például új beruházásokra. Ez egy ciklus. 
Egy ilyen alapvető ciklust a kultúra-iparnál is fel 
lehet ismerni, m int m ajd részletesebben szó lesz 
róla. De az „ipar” szónak van még egy általáno
sabb jelentése: a régi civilizációk kutató i joggal 
beszélnek a csiszolt kőkorszak iparáról, a bronz
kor iparáról stb. Az „ipar” fogalma azonban még 
ennél is szélesebb, mint m indjárt látni fogjuk.

Az olyan „ipar” fogalma, melynek szellemi 
értékek létrehozása a célja, nem annyira új dolog, 
ha arra gondolunk, hogy olyan új iparok, iparágak 
jö ttek  létre az utóbbi 20 évb.en is, melyek nem 
közvetlen termeléssel foglalkoznak, mint például

az idegenforgalom, a vendéglátás és a szórakoztató 
ipar. A következő lépés ezen az úton a kultúra
ipar, amit a tudás megszerzésének öröme ta r t 
fenn, Ez mindenesetre nem könnyű élvezet.

Nem csalóka elképzelés, hanem a jelenkori tá r
sadalom különböző ellentmondásai vezettek engem 
erre a következtetésre. Az az érzésem, hogy a 
társadalom  nem látja  tisztán a helyzetet. Hétköz
napi nyelven, ahogy egy üzletember m ondhatná 
a kultúra-iparral kapcsolatban: „Ez egy jó piac.”

Ezért úgy gondolom, hogy a következő úton 
kell haladnunk: Vizsgáljuk meg először, hogy mi 
is az a kultúra-ipar : hol a helye a modern társada
lomban és m i a kapcsolata más iparágakkal: hol 
az alapkutatás helye összehasonlítva az alkalmazott 
kutatással.

Végül, ú jra megvizsgáljuk, hogy mit kell mon
danunk a politikusoknak, mikor benyújtjuk tudo
mányos program jainkat, például a nagy energiájú 
fizikához szükséges protonszinkrotron tervét.

2. A  kultúra-ipar

Az alapkutatásban nagyon nagy a verseny. 
Tudjuk, hogy az üzemek között is verseny folyik 
a legjobb számológép vagy a leghatásosabb elektro
mos berendezés elkészítéséért. A kutatásban nem 
kisebb a verseny és nem is lehetne kisebb. Azt 
kell mondanunk, az alapkutatásban rendkívül 
fontos, hogy ki ért el először egy tudományos 
eredményt, bárki éri is el másodiknak, végérvé
nyesen elkésett.

Az alapkutatásban, akár egy új berendezés vagy 
műszer (pl. nagyobb energiájú vagy intenzitású 
gyorsító) hamar háttérbe szorítja a rosszabb para
méterekkel rendelkező berendezést, vagy legalább 
is erősen korlátozza a fontosságát. Hasonló tö rté 
nik az iparban is, amikor a jobb gép vagy eljárás 
gyorsan kiszorítja a rosszabbat.

A tudományos központok és a legjobb labora
tóriumok olyan „kannibálok” , mint az üzemek, 
a legeredményesebb laboratórium a legtehetsége
sebb kísérleti és elméleti tudósokat képes magához 
vonzani. Mások — a kevésbé eredményesek — 
vagy vegetálnak, vagy részvét nélkül elpusztulnak.

Egy ipar terméke, ha fontos iparról van szó, 
jól m eghatározott termék. A kultúra-iparból vagy 
legalábbis az alapkutatási iparból származó te r 
mék is jól meghatározható: egy bizonyos dolog 
(értem az eljárást, törvényt, kísérleti eredményt, 
tulajdonságot, stb.), mely ismeretlen volt, de 
felfedezése u tán  örökre ismert lesz. Amint meg
tud tuk  Occhialinitől és Powelltől a yr-mezonnak 
nevezett részecske létezését, ezt örökre m egta
nultuk.

A mienk nem sorozattermék. A kultúra-ipar 
nem cipő-, vagy konzervgyár. De ez nem veszi el 
ipari jellegét. Van egy bizonyos vonatkozásban 
hasonló, fontos ipar: a halászat. Hozzánk hason
lóan, ők is kimennek egy vonóhálóval, és nem 
tud ják  előre, hogy milyen lesz a zsákmány. A 
halászatban van lehetőség ennek befolyásolására, 
ki lehet választani a halban leggazdagabb tenge
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reket és meg lehet tervezni az útvonalakat. Ez 
nálunk annak felel meg, hogy döntünk: lineáris 
elektrongyorsítót, vagy protonszinkrotront fogunk 
építeni, vagyis hosszú időre kiválasztjuk a halban 
bőséges tengert.

A mi módszereink és az ipari módszerek között 
párhuzamot lehet vonni. Egy alapkutatási cent
rum  egy „iparnak” , a kultúra-iparnak egy egysége, 
az életben m aradás és fejlődés ugyanolyan jogaival 
és kötelezettségeivel, m int egy közönséges ipar- 
vállalat .

Egy iparnak a piac a mozgató ereje. Az élelmi
szeripar az élelmiszerek szükségletén és az evés 
élvezetén alapul.

A kultúra-ipar mozgató ereje nagyon is valódi 
igény, az emberi tudásvágy.

Mint már említettem, a tudásvágy az ember 
alapvető szükséglete, olyan alapszükséglet, mely 
állandóan nő és sohasem szűnik meg. A kíváncsiság 
sokféle lehet. É n  most egy magasabb rendű kíván
csiságról beszélek, amely azután keletkezik, miután 
az elsődleges szükségleteinket kielégítettük. Ilyen 
érzést és a tudásvágy örömét lá ttuk  vadul kirob
banni a keleti parasztok lelkében az iskolával 
való első találkozásukkor. A hatalom  érzete ez, 
mely magával ragadja a gyereket, mikor először 
tanul meg olvasni és írni.

Természetesen a kíváncsiság — amikor az igé
nyes — nagyon sokba kerül. A tudományos kíván
csiság pénzbe kerül, de ugyanakkor á tjárja  az 
egész emberi társadalm at, és bekapcsolódik a gaz
dasági életbe is: ezért beszélek a kultúra-iparról. 
Bárkinek vannak kétségei az em lített mozgató- 
erőkről, a tudásvágyról és a kilátástalanság veszé
lyéről, meg kell néznie az utóbbi években a vilá
gon kialakult helyzetet és a fiatalabb generáció, 
legutóbbi tiltakozásait.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy egy embernek 
szüksége van életében alapvető értékekre és élet
célra. Fent kell tartanunk  az emberekben a küz
delem szükségességének az érzését, a nemzedékek 
hitét, hogy van lehetőségük tökéletesíteni önma
gukat.

A tudományos kutatás magában hordozza ezeket 
az értékeket, amelyekkel nagyon kevés emberi 
tevékenység rendelkezik. Az emberi tudásvágy 
fejlesztése és tám ogatása nagyon fontos politikai 
és gazdasági feladat napjainkban. Gazdasági is: 
aki akadályozni vagy megfojtani akarná a  tudás
vágyat, arra gondoljon, mennyibe kerülhet egy 
forradalom, és milyen fáradtságos egy kiábrándult 
közösségből, melynek nincsenek nemes céljai, nagy 
teljesítm ényt kihozni.

3. A kultúra-ipar helye a modern társadalomban és 
kapcsolata más iparágakkal.

A kultúra-iparnak mindenki számára jelentősége 
van, mert két nagy pilléren nyugszik. Az egyik 
az ismeretek megszerzése, a másik ezek terjesztése. 
Az első a kutatás, a második az Iskola és az 
Egyetem.

Világos, hogy a kettő  szorosan Összefonódott. 
Idézzük csak emlékezetünkbe, hogy napjainkban 
az iskola és az egyetem egyre nyugtalanítóbbá 
váló vagy problémája a kultúra átadásának kérdése 
egyik generációról a másikra. Nem kétséges, hogy 
ez az emberiség egyik legnagyobb problémája.

Mielőtt e kultúra-ipart besorolnánk a többi 
iparág közé, ki kell jelentenünk, hogy a kultúra- 
ipar önálló iparág. A textiliparnak nem szükséges 
hasznavehetőségét bizonyítania az élelmiszer-ipar 
számára, létjogosultsága igazolásául. Hasonlóan, 
a kultúra-iparnak sincs szüksége arra a tetszetős 
indoklásra, hogy a tudományos felfedezések előbb 
vagy utóbb felhasználhatók lesznek és most vagy 
később emelik jólétünket.

De mit is jelent valójában ez a szó, hogy jólét. 
Nem tekinthetjük azt igazán „jólétnek” , amely 
azután pszichoanalitikusok és pszichiáterek seregét 
teszi szükségessé.

A tétlen és értelmetlen jólétnek nincs semmi 
értéke. így, ha megpróbáljuk elképzelni egy kép
ben az egyén életszínvonalának táv la ta it a mi 
jóléti társadalmunkban, félő, hogy nagyon csaló
dottak leszünk. A kép pedig ez: az ük-ükunokánk 
egy vagy két órát dolgozik naponta, hátralevő 
idejében egy légkondicionált úszómedence szélén 
ül, egy pohár whisky vei a kezében, és talán  a 
legjobb hóálló autógumiról vitatkozik egy b a rá t
jával sí-kirándulást tervezve.

Nem, nem ez a fejlődés igazi táv lata . A Jólét 
Iparának nem szabad rabul ejtenie a K ultúra 
Iparát. Igaz, hogy néhány év a la tt a lassú neut
ronok felfedezésétől a tiszta kutatástól, eljutottunk 
a nukleáris reaktorokig és a nukleáris energia 
felhasználásáig, és 30—50 év a la tt a Faraday - 
törvénytől az elektromos világításig. Még sem 
szabad ezekben látni a tudományos kutatás leg
fontosabb indoklását, és nem szabad a kutatási 
irányt úgy megválasztani, hogy az pénzügyileg 
és használhatóság szempontjából legyen kifize
tődő, mert következményként a „jólét* iparát 
kapjuk.

Szeretnénk például, ha Európában épülne egy 
nagy nukleáris berendezés. Ez kétségkívül nagy 
vállalkozás, amelynek komoly technikai követel
ményei lennének. Az elektronika, a vákuum tech
nika, a fémkohászat technológiája biztosan fej
lődni fog e program következtében és hasznára 
válik nemzeti iparunknak.

De nem szabad ezt a nukleáris berendezést ezek
kel a mellékhatásokkal indokolnunk a politikusok 
előtt.

Inkább azt kell mondanunk, hogy ezzel a beren
dezéssel új dolgokat akarunk tanulmányozni és 
hogy az Iskolában tan ítan i akarjuk, am it felfe
deznünk. Továbbá a kívánt berendezés, a proton- 
szinkrotron, egy nagyon fontos ipari egység, kul
túra-iparunk egyik fontos darabja.

I t t  egy nagyon fontos ponthoz értünk: mennyi
ben helyes vagy helytelen az, amit mondtam, és 
milyen reálisan illeszkedik bele egy modern Állam 
távlataiba ?

Van olyan jóslat, hogy 1970 körül az USA-ban
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a lakosság 70%-a a nem termelői szférában fog 
dolgozni. Nem termelői szféra az, amely nem köz
vetlenül árutermeléssel foglalkozik. Ehhez tartoz
nak azok a szolgáltatások, melyek nélkülözhetet
lenek egy modern állam számára, az elemi iskolák 
és az egyetemek, az idegenforgalom, az alapkuta
tási intézetek és az összes nevelési intézmények. 
Ezen közgazdászok szerint (hivatkozom többek 
között Edward F. Denison híres jelentésére, és 
a Hudson Intézet komoly elemzésére a gazdasági 
helyzet jövőbeli fejlődéséről több fejlett országra 
vonatkozólag) eltekintve nagyobb katasztrófáktól 
és háborúktól, a jövő társadalm ának fő jellem
vonásai a következők:

A z ipari jövedelem sokkal magasabb lesz, mint 
jelenleg.
A  mezőgazdasági és ipari termelő szféra aránya az 
összeshez képest csökken, míg a nem termelő szféra 
aránya nő.
A z ipar egészére az aidomatizálás (kibernetika)  lesz 
jellemző.
A  nevelés és a kultúra — a technikai haladással 
együtt — a fejlődés fő forrása lesz.
A  fizetések közti különbségek kisebbek lesznek, mint 
jelenleg.
A  tudomány a kényelem és a boldogság forrása lesz.

Ezek szerint a fejlődés iránya világos: mihelyt 
megszabadulunk az éhségtől és a nyomortól, elkez
dünk dolgozni más szükségletek felkutatásán. 
A nyomor társadalm ának elhagyása u tán  néhány 
évig a jólét társadalm ában élünk (boldogtalanul), 
majd belépünk az új „tudom ány társadalm ába” . 
Az én álláspontom az, hogy fel kell készülnünk 
erre, fejlett kultúra-iparral készen kell lennünk 
arra, hogy szembeszálljunk az új nyomorral. 
Jó  egyetemekre van szükségünk, fejlesztenünk kell 
hitünket a tudom ányban és ösztönös tudásvá
gyunkat. A legjobb politikusok és közgazdászok 
elő fogják készíteni mindehhez a legjobb szervezeti 
formákat. Nevelés, tudom ány, tudásvágy nem lesz 
sokáig a kiváltságos osztályoké, hanem mindenki 
számára természetes alapvető javakká válnak.

Beszélhetnénk tovább a tudom ány hasznáról 
hosszútávon, amely eltünteti a kulturális szaka
dékot, amely drám aibb m int bármilyen technikai 
szakadék, de ez jól ismert századok óta. Inkább 
hivatkozom két nagyon régi mondásra: az egyik 
K uan-tzu-tól származik és kétezer éves:

,,Ha egy évre tervezel előre, el kell vetned a búzádat, 
ha tíz évre tervezel előre, el kell ültetned egy fát, 
ha száz évre tervezel előre, oktatnod kell az ember eket. ’’

Egy másik szintén régi:
,,Ha egy embernek adsz egy halat, egy napig fog 
táplálkozni belőle, ha megtanítod halászni, mindig 
fog tudni táplálkozni.”

A harm adik a sajátom:
,,Amikor elvesztetted kíváncsiságodat, mindent elvesz
tettél.”

d. Szükségtelen-e a tudomány (az alapkutatás) a 
modern társadalomban ?

Mielőtt folytatnám  erőfeszítéseimet, hogy meg
győzzem önöket az alapkutatás fontosságáról a 
mostani és a jövőbeli társadalm unk számára, kis 
kitérővel elmondom R. P . Feynm an egy kissé 
keserű gondolatait a tudom ány helyzetéről a jelen
legi társadalomban.

,,Az alkalmazások mellett vannak maguk a 
tudományos ismeretek, és ezeknek két fajtája  van. 
Az egyik egy világnézet, melyet a tudom ány hoz 
létre. Ez bizonyos vonatkozásban a legszebb a 
dologban. Sok ember viszont azt gondolja, hogy 
nem ez a világkép a lényeges, hanem a tudományos 
módszerek. Nos ez attól függ, hogy a célokat vagy 
a módszereket kedveljük, de a módszerek azért 
vannak, hogy néhány gyönyörű végeredményhez 
jussunk. De nem untatom  Önöket tovább. Önök 
már m indnyájan tudnak  valam it a tudom ány 
csodáiról — nem egy laikus hallgatósághoz beszé
lek — , így nem próbálok lelkesíteni mégegyszer 
a világról szóló tényekkel. Azzal a ténnyel, hogy 
m indnyájan atomokból állunk, az idő és a tér 
hatalmas távlataival, történelmi helyzetünkkel, 
m int egy figyelemre méltó fejlődési sorozat ered
ményeivel, helyzetünkkel egy evolúciós láncban. 
Tudományos világnézetünk legfigyelemreméltóbb 
oldala annak általánossága abban az értelemben, 
hogy habár mi fizikusok látszólag specialisták 
vagyunk, — valójában ez nem így van. A biológia 
egyik legígéretesebb feltevése, hogy minden, amit 
az állatok vagy az összes élőlények tesznek, meg
érthető azokkal a fogalmakkal, amelyek az a to 
mok mozgására vonatkoznak, vagyis végső soron 
a fizika törvényeivel. Ezen lehetőségek állandó 
figyelembevétele — addig míg kivételt nem ta lá 
lunk — újabb és újabb feltevéseket sugallnak a 
biológiai mechanizmusok tényleges működéséről. 
Annak a ténynek, hogy tudásunk mennyire uni
verzális, nem is vagyunk teljesen tudatában . 
Elméleteink annyira tökéletesek, hogy legtöbben 
kivételek u tán  vadászunk, és nagyon nehezen 
tud juk  azokat megtalálni — legalábbis a fizikában. 
Ez a tény nem ismert széles körben. Ténylegesen 
a mai költséges berendezések és erőfeszítések célja, 
hogy valamiféle kivételt találjunk a már ismert 
törvényekhez. De ez már a valóság másik oldala: 
a világ olyan csodálatos, hogy a csillagok ugyan
olyan atomokból állnak, m int a tehenek, mint 
sajátm agunk és mint a kövek,

Megpróbáljuk időről-időre más tudományokkal 
foglalkozó barátainkkal ezt a világképet közölni 
— és leggyakrabban nehézségekbe ütközünk, mert 
belezavarodunk a próbálkozásba, hogy megmagya
rázzuk nekik a legfrissebb problém ákat, mint 
például a CP-sértés jelentését, mivel semmit sem 
tudnak a legalapvetőbb dolgokról. Négy évszáza
don keresztül Galilei óta gyűjtjük az információkat 
a világról, amelyeket ők nem ismernek. Mi most 
bizonyos problémák megoldásán dolgozunk egy 
négyszázéves periódus végén. így  azok a felfede
zések, amelyek az újságban is megjelennek, és
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amelyek a felnőtt olvasók fantáziáját izgatják, 
mindig olyanok, melyeket sehogyan sem tudnak 
megérteni, hiszen nem tudnak semmit azokról a 
sokkal érdekesebb jól ismert dolgokról, melyeket 
az emberek előzőleg már felfedeztek. Szerencsére 
nem ez a helyzet a gyerekeknél, legalábbis addig, 
amíg felnőttek nem lesznek.

Elmondom, bár tudom, hogy Önök is ismerik 
tapasztalatból, hogy az ember — és itt  az átlag
emberre gondolok —, az emberek nagy többsége, 
az emberek óriási többsége annak a világnak a 
tudományáról, melyben élnek, bántóan, szánalom
ra  méltóan, sőt egyáltalán semmit sem tud, és 
meg is tud  maradni ebben az állapotban. Nem 
mondom én, hogy az ördög vigye el őket, de mon
dom, hogy ezek az emberek olyanok, hogy képe
sek megmaradni ebben az állapotban, anélkül, 
hogy aggasztaná őket. így időről időre, amikor 
például a CP-t említik az újságok, megkérdezik, 
hogy mi az. Éppen ez az érdekes a tudomány és 
a modern társadalom kapcsolatának kérdésében: 
lehetséges, hogy a modern társadalomban az embe
rek olyan bántóan tudatlanok, és mégis meglehe
tősen boldogok, miközben olyan tudatlanok. A 
válasz: ennek az oka, hogy a tudom ány szükségtelen 
. . . Nem arról van szó, hogy annak kell lennie, 
hanem hogy hagyjuk, hogy szükségtelen legyen a 
társadalom  számára.”

Feynmann végkövetkeztetése, hogy a tudomány 
s z ü k s é g t e l e n ,  nyomasztó, és erre akartam  
itt  emlékeztetni Önöket. Félek, hogy jelenleg 
Fevnmannak igaza van, de nekünk kell a helyzeten 
változtatni, és talán erre nincs is sok időnk. Sze
rintem: ha Fevnmannak ma igaza is van, — igaz 
a kultúra-ipar koncepció is. — A tudásvágy ipara 
holnap jó üzlet lesz, de ennek érdekében még 
sokat kell munkálkodnunk. Az alapkutatás szerepe 
igen nagy fontosságúvá válik társadalmunkban, 
fontosabbá vagy legalábbis jelentősebbé, mint 
az alkalmazott kutatás és a technika. Szívesen 
idézném továbbra is Feynm annt, de nem foly
tatom . Visszatérek az eredeti célomhoz: hogyan 
kell megmagvarázni a politikusoknak a mi új, költ
séges gyorsítónk szükségességét. Mindenekelőtt 
két megjegyzés:

Az első a bennünk, fizikusokban levő lelki gát
lásra vonatkozik. Valóban több közgazdásszal és 
politikussal találkoztam  mint fizikussal, akik haj
landók elfogadni a kultúra-ipar koncepcióit, és 
az alapkutatást mint a társadalom valós szükség
letét, függetlenül annak azonnal felhasználható 
melléktermékeitől. Ugyanakkor vannak fizikusok, 
akik bűnösként keresik kutatási tevékenységük 
használhatóságát, mivel nem közvetlenül az ipar
nak dolgoznak, és nem közvetlenül a technológiai 
hiányosságokat kutatják: más szavakkal, mivel 
nem alkalmazott kutatással foglalkoznak. Ez az 
érvelés veszélyes; helytelenül keresztes hadjáratba 
fajulhat a részecskefizikusok ellen. Ezen fizikusok 
szerint a szilárdtest-fizika, az optika, a term odi
namika társadalmi szükséglet, a részecskefizika 
pedig fényűzés.

Ügy gondolom, hogy a következő érvekkel kell

küzdenünk e nézetek ellen: Kétségtelen, hogy az 
alkalmazott kutatás roppant fontos, egyaránt kell 
méltányolnunk az alkalm azott területen és az 
alapkutatásban dolgozó fizikusokat, ha nagy tudá- 
súak. Az is igaz, hogy majdnem lehetetlen ha tá r
vonalat húzni az „alkalm azott” és az alapkutatás 
között. De nem szabad az alapkutatásra, mint 
a társadalom  számára az alkalmazott fizikánál 
kevésbé hasznosra tekinteni. Ez nyilvánvalóan 
hiba lenne.

Meg kell magyarázni minden szűk látókörű em
bernek, hogy az alapkutatás mindig konkrét és 
jogos, amikor valóban ú jat és jó t csinál. E zt a 
megállapítást lehetetlen egy másiktól elválasztani, 
mely szintén fontos, de sokszor kevésbé nyilván
való igazság: nem szabad a fizetési jegyzéken ta r 
tan i a kultúra-iparban, az alapkutató laborató
riumokban azokat a fizikusokat, akik nem képes
ségük legjavát adják, akik nem felelnek meg 
ezen foglalkozás magas követelményeinek. Az alap
kutatásnak tehát, ha azt a megfelelő szinten műve
lik, konkrét és valós term éke van. Elvont és 
hasznavehetetlen viszont az alkalmazott kutatás, 
ha nem használható semmire. Védekeznünk kell 
az alkalmazott ku tatás bálványa ellen, amikor az 
rosszul alkalmazható vagy hasznavehetetlen.

Nem fogadható el a bálványozás a kultúra
iparban, de el kell kerülni hazánkban is az alkal
m azott és a szilárdtest-fizika egyoldali bálványo
zását (természetesen nem tagadom a szilárdtest
fizika igen nagy jelentőségét a term észettudom ány
ban és a közvetlen felhasználásban).

A második megjegyzés kapcsolódik az előzőhöz.
Nagy tévedés politikai döntéssel kedvezőtlenül 

elválasztani az alapkutatást az alkalmazott ku ta
tástól. Ez kedvezőtlenül érinti és korlátozza az 
emberi tudásvágyat és elkerülhetetlenül szeren
csétlenséghez vezet. Mindig kell helynek lennie 
a laboratóriumokban az alapkutatás számára, te r
mészetesen az állami költségvetés ésszerű keretein 
belül. Az alapkutatást elvszerűen felszámolni hely
telen dolog. Ügy érzem, hogy ezt a hibát az utóbbi 
években elkövették Európában, pl. az Euratom 
nál, és ez a hiba az Euratom  válságának a gyökere. 
Egyenes következménye: az atommagok tanulm á
nyozásának elégtelen fejlődése Európában, a nuk
leáris energiaipar korlátozott fejlődése, és az ezzel 
kapcsolatos roppant nagy bürokrácia.

5. Kívánságaink benyújtása az állam]érj iáknak. 
Példa: egy nagy gyorsító építésének kérése

A  m ondottak alapján a recept igen egyszerű, 
és talán  az ittlevő fizikusok jobban tudják, mint 
én. Meg kell mondani az igazat, hogy szükségünk 
van erre a berendezésre tudományos kíváncsisá
gunk számára.

Ez a tudásvágy nem komolytalan, hanem mélyen 
gyökerezik, a történelemben sok ezer évre lehet 
visszavezetni. Ennek a vágynak a kielégítéséhez 
fog az új gyorsító hozzájárulni. Eredményeinket 
és a tudásvágynak ugyanezt a szellemét á t fogjuk
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adni tanítványainknak az egyetemen. Jó  tanárok 
leszünk, mert kedvező körülmények között (ti. 
az új gyorsító birtokában) és modern problémákon, 
jó berendezésekkel dolgozhatunk. Napjainkban 
semmi sem fontosabb a fizikában, mint az a prob
léma, hogy rohamra induljunk egy megfelelő nagy- 
energiájú gyorsítóért. Ez a kérdés van olyan fon
tos, m int a csillagászat és a biológia legmélyebb 
problémái. Tudjuk most m ár az unitér szimmetriák 
és trajektóriák alapján, hogy az utóbbi években 
felfedezett részecskék vagy rezonanciák gyönyö
rűen rendszerbe szedhetők, de nem ismerjük az 
alapvető törvényeket és erőket. H a valaha is 
sikerül ezeket megismerni, ezek olyan fontosak 
lesznek, mint három évszázaddal ezelőtt Newton 
gravitációs törvényei.

A nagyenergiájú protonszinkrotron — érvelhe
tünk  — ezért a legfontosabb darabja most az 
európai kultúra-iparnak. Meg kell mondanunk, 
hogy a mi kultúra-iparunk nélkül vissza fogunk 
esni az Egyesült Államokkal és a Szovjetunióval 
való versenyben. Hallgatóink nem fogják örökölni 
tőlünk azt a tudományos szellemet, melyet mi 
örököltünk az előző generációtól, és ez rosszabb, 
mint elveszteni egy ütközetet vagy szembe szállni 
egy nagy gazdasági válsággal. Az biztos, nemcsak 
valószínű, hogy legjobbak közülünk e nélkül a 
gyorsító nélkül el fognak menni az Egyesült Álla

A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

A FIZIKAOKTATÁS REFORMJA AUSZTRÁLIÁBAN

Bevezetés

A tudom ányos ism eretanyag jelen századbeli rendkívüli 
arányú  gyarapodása egyidejűleg örvendetes és aggasztó 
tény. A gyarapodás m értékének m egállapításában becs
lésekre vagyunk u ta lva , am elyek nem  adnak  ugyan 
pontos eredm ényeket, belőlük mégis többé-kevésbé 
egységes kép alak ítható  ki. O lvashatuuk olyan ad a to t, 
hogy pl. a napon ta  nyom ta tásban  megjelenő uj ism eret- 
anyag h é t nagym éretű  lexikon-kötetsort tö ltene m eg és 
van  olyan vélemény, hogy egy problém a fel vetődésekor 
nem  érdemes az eddig szokásban volt és csaknem  kötele
zőnek te k in te tt könyvtári k u ta tásb a  kezdeni avégből, 
hogy meglássuk: vajon valóban új kérdéssel állunk-e 
szemben, vágj" esetleg m ások m ár m egoldották. A problé
m a d irekt megoldása kevesebb idő t és fáradságot igényel. 
De vannak  a  fejlődés m értékére vonatkozó pontosabb 
becslések is. Az egyik üyen becslés azon az időn m éri a 
fejlődést, am i a la tt az ism eretanyag megkétszereződik. 
Ez a  „kettőzési” idő eddig így alakult:

1800-1900  100 év
1900-1950  50 év
1950-1960  10 év
1960-1966  6 év

(1. ábra). E gy m ásik, az Unesco-tól szárm azó felmérés 
szerint nyolc évenként duplázódik meg az emberiség 
ism eretanyaga. Ez az a d a t jól egyezik áb ránk  1950 u tán i 
szakaszával. Hasonló' m értékben növekszik a  tudom ányos 
m unká t végzők száma, valam in t a pénzbeli ráfordítás is.

mokba vagy a Szovjetunióba a fizikának ezt az 
ágát fejlesztem. Ennek következtében viszont az 
elméleti kutatás és az alkalmazott m atem atika is 
elhagyná Európát.

Természetesen arról is kell beszélnünk, hogy 
egy nagy gyorsító építése, valamint egy új nuk
leáris központ nagy fejlődést és a melléktermékek 
sokaságát hozná létre a modern technikában, de 
ezek a dolgok máshonnan is jöhetnének, így nem 
kérhetjük kormányainkat, hogy csak ezen az alapon 
döntsenek.

Megpróbáljuk meggyőzni jóléti kormányainkat, 
hogy folytathassuk tudományos kalandunkat, me
lyet ezer évekkel ezelőtt elkezdtünk, és talán  egy 
olyan jó helyezés reményében, melytől még nem va
gyunk messze. Meg fogjuk győzni őket, hogy az em
berek jól megalapozott tudományos kíváncsiságá
nak a fenntartása olyan fontos, mint az élelemmel 
való táplálásuk. Meg fogjuk győzni azokat a teoreti
kusokat és filozófusokat, akik tú l sokáig ragasz
kodnak a „hasznosság” és az „alkalm azott” kife
jezések értékéhez, hogy a tudom ány állandó gaz
dasági haszon és konkrétabb, mint a kényelem 
sok eszménye, biztosan konkrétabb, mint az előző
ekben arról az ükunokáról festett eszménykép, aki 
egy légkondicionált úszómedence szélén ül stb., 
tökéletes jólétben és kényelemben, és talán teljes 
kiábrándultságban.

Bukovszky Ferenc 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Kísérleti Fizika Tanszék, Budapest

H a az 1. ábrából m egpróbálunk a  jövőre extrapolálni 
kétségbe kell esnünk.

Az em beri agy korláto lt befogadóképessége m ellett 
lehetetlen feladatnak  tűn ik  ennek az roham osan növekvő 
ism eretanyagnak az elsajátítása. Talán nem  tévedünk, 
h a  ebben a  nehéz helyzetben m eglátjuk  — egyebek 
m elle tt — a  világszerte tapasz ta lha tó  diákzavargások 
egyik, ta lán  nem  is tuda tos, okát. Nem lehet megfelelni 
és mégis meg kell felelni az életszabta követelm ényeknek. 
Ezzel a  lehetetlen fe ladatta l ta lá lja  szemben m agát az 
ok ta tás is. A régi hagyom ányos m ódszerek nyilván nem 
vezethetnek célhoz. Ebből a  felismerésből és modus 
vivendi kereséséből fakadó további tény , hogy — tá r 
gyunknál m aradva — a fizikaoktatás reneszánszát éli 
világszerte [1]. Több féle módon keresik a jövőbe vezető 
u ta t. Egyik  országban a  gyakorlati alkalm azásokon van 
a  hangsúly, m ásu tt az elvi alapok keresése áll az előtérben.

Talán A usztráliában h a jto ttá k  végre a legradikálisabb 
ok ta tási reform ot. Abból az alapfelfogásból indultak  ki, 
hogy a jelenségeket meg kell figyelni, m egérteni, és m inél 
kevesebb szám ú alaptörvényből kell tudn i m egm agyaráz
ni. A jelenségeket m egérteni pedig csak összefüggéseikben 
lehetséges. E zé rt — a világon elsőnek — egységes te rm é
szettudom ányt ta n ítan ak , a  fizika ennek az in tegrált, 
illetve, a  fe ső tagozaton koordinált, tá rgynak  egyik ága .1

1 A különböző term észettudom ányok egységének gon
dolata  — elvi síkon — m ásu tt is felbukkan. Lásd pl. 
W . Heisenberg, D er Teil und das Ganze, P iper, M ünchenj 
(1969), könyv 9. fejezetét: Beszélgetések a biológiaj 
fizika és kém ia kapcsolatairól.
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A reformmozgalom Uj Dél-Wales állam ban indu lt kb. 
egy-másfél évtizeddel ezelőtt és általában  „W yndham - 
te rv ” néven ism ert.2 Az elvi alapon felvázolt új term észet - 
tudom ányi tanfolyam  olyannyira e ltért az előzetesen 
fo ly ta to tt hagyom ányos kurzusoktól, hogy nem  volt 
megfelelő tankönyv sem a tanárok, sem a tanulók szám á
ra, de nem  voltak  az új feladatra megfelelően képzett 
tanárok  sem. E gy m ás oldalról felm erült szükséglet jö tt 
segítségül az előállott problém a megoldásánál.

A Sydney-i egyetem fizika tanszékére egy tehetséges, 
fiatal, rendkívül ak tív  kanadai fizikust neveztek ki (1952) 
Dr. H . Messel személyében. Messel professzor m inden 
lehetőt m egpróbált az egyetemi fizikaoktatás és fizikus- 
képzés színvonalának emelésére. H am arosan be kellett 
látn ia , hogy eredm ény csak a középiskolai ok ta tás gyöke
res m egjavításától rem élhető [2].

A két törekvés szerencsés m ódon egybekapcsolódott. 
Az állam i és társadalm i szervek és az egyetem (town- 
and-gown) összefogásából egyrészt a  fizika tanszékből 
k in ő tt egyetemi fizikai in tézet (School of Physics) fejlő
d ö tt ki minden előzetes várakozást m eghaladó m értékben, 
m ásrészt pedig a  középiskolai fizikaoktatás reform ját 
oldották  meg világm éretű figyelm et keltő módon. M inket 
ez a  m ásodik helyen em líte tt kérdés érdekel e p illanatban. 
Az alábbiakban erről m ondunk el egy-két részletet abban 
a  feltevésben, hogy esetleg hasznosak lehetnek a mi 
ok ta tási m unkánk szem pontjából is.

Természettudományok a Wyndham-tervben

A 12 — 18 évesek szám ára szervezett hatéves közép
iskolai tanfolyam  két tagozatra  oszlik. Az angol iskola 
rendszernek nagyjából megfelelő módon az alsó tagozat 
négyéves, a felső kétéves. M indkét tagozat záró vizsgá
val végződik, az t m ondhatnánk, hogy két szinten tesznek 
érettségi vizsgát. A tanulóknak kb. 25% -a megy a  felső 
tagozatra. Ennek sikeres záróvizsgája (felsőfokú érettségi) 
egyben egyetemi felvételi vizsga is. A term észettudom ány 
m inden tanévben kötelező tá rgy  és általában  1200 ó rát 
jelent a  h a t év a la tt. Egyes csoportok többet, mások 
kevesebbet kapnak. Az alsó tagozati ok ta tás célja meg
adni azokat a  képességeket és készségeket, am elyekre a 
m odern világ felnőtt polgárának szüksége van függetlenül

2 Dr. H . S . Wyndham  tervezte meg A usztráliában
az állami középfokú ok ta tás m odern m in tá já t.

a ttó l, hogy milyen terü leten  dolgozik. Az egyetemi ta n u l
m ányokra felkészítés m ellett a felső tagozaton is ez az 
elsődleges cél. Az új rendszer filozófiai alapvetésében 
szerepel az o k ta to tt tá rgyak  egyenrangúsága, a bárm ely 
terü leten  vagy módon m egm utatkozó tehetség k ibon ta
koztatása, az egyes szaktárgyak progresszív kiválasztása 
a behatóbb tanulm ányozásra (felső tagozat) a  szaktárgyak 
m erev elválasztása nélkül és azok szám ára egy „közös 
m ag” megterem tése.

A meglevő tan  te r  veket visszavonták és az új vere tű  
gondolkodásnak és a m odern társadalom hoz fűző szoro
sabb kapcsolatoknak megfelelően ú jak a t írtak . A felső 
tagozaton — m integy átm enetül az egyetemi tanu lm á
nyokhoz — bizonyos m értékig elkülönülnek az egyes 
szaktárgyak, de erősen koordinált m ódon tárgyalják  
őket. Az ok ta tás három  szinten folyik. Az alsó (harmadik) 
szinten bizonyos kiegészítésekkel m egismétlik az alsó 
tagozaton ta n u lta k a t azok szám ára, akik teljesebb közép
fokú m űveltségre törekszenek, de nem  kívánnak to v áb b 
tanuln i. A középső (második) szint az egyetem re készü
lőknek szól és további két ágra szakad a tervbe v e tt 
egyetemi kar, vagy főiskola igényei szerint (pl. orvosi kar, 
vagy TTK). Végül a felső (első) szint valamiféle kitűnőek 
iskolája. I t t  a középső szint anyagát főleg önálló m unka 
egészíti ki az a ján lo tt irodalom  szemináriumszerű fel
dolgozásával. A tankönyv is ta rta lm az külön megjelölt 
fejezeteket az első szint szám ára. A  heti óraszám ok 
rendre 3 — 6 — 9 —11. A tantervkészítő , valam in t tankönyv 
író csoportokba felkért vagy kinevezett „közös” tagok 
révén b iz tosíto tták  a szoros koordinációt, a  tan tervek  
szem pontjainak érvényesülését, és kerülték  el a fölös 
átfedéseket.

Tudom ányos m ódszereket alkalm aznak az egész ta n 
folyamon. Megfigyelés és kísérlet szolgálnak kiindulásul. 
A felső tagozaton m ár kevesebb, de jelentősebb kíséretet 
végeznek; kim erítő elméleti tárgyalásban tá r já k  fel a 
belőlük folyó következtetéseket. Röviden: k v an tita tív  
tanulm ányok váltják  fel az alsó tagozat inkább kvanlita- 
tív  m unká já t.3

A m atem atikát m in t eszközt tek in tik  és használják, 
az öncélú „m atem atikai g im nasztikát” kerülik. Vizsgákon 
inkább az alapok megértése szám ít, sem m int betanu lt 
bizonyítások reprodukálása. A laboratórium i m unkában 
elvetik az ism ert tételek igazolását, vagy ism ert konstan
sok m eghatározását célzó mérési feladatokat. A ta n 
anyagból kíméletlenül kisöpörték a tankönyvek generáció
in átöröklődő hagyom ányos ballasztanyagot. Csak az 
m arad t meg, am i az alapok megértéséhez okvetlenül 
szükséges.

ím e a  ta n te rv  néhány főbb gondolata. K épesíteni kell 
a  tanu lókat arra, hogy meglássanak tényeket, am iket 
eddig nem  vettek  észre. Keressenek m agyarázato t a fel
bukkanó kérdésekre. A ta n á r  feladata m egm utatn i 
nekik, hogy a term észettudom ány megfelelő magyai'áza- 
to t  tud  adni és m egism ertetni velük a  megoldáshoz vezető 
kísérleti technikát. Megfelelő form ában m egadni a  ta n u 
lóknak az általános alapelveket, am elyek birtokában  m ár 
m aguk is értelm ezni tu d ják  a  fizikai világot. Végül el 
kell érni, hogy a tanulók értsék a tudom ányos m agata rtást 
és becsüljék meg annak kulturális értékét. A fizika nem 
egym ástól független törvények gyűjtem énye. A kísérleti 
tények sokasága néhány alapelvből m egérthető.

Igen ham ar kiderült, hogy nincs megfelelő tankönyv, 
mire tám aszkodva sikerrel lehett volna tan ítan i az új 
tan terv e t. Az is nyilvánvalóvá le tt, hogy a tankönyvírás 
nem  lehet egyetlen, vagy néhány  kiváló szakember 
feladata. Inkább  kollektív feladat.4 Az alsó tagozat 
„Science” -tankönyvét Messel prof. elnökletével 32-en ír 
ták : egyetemi ok tatók, szakfelügyelők, tanítóképző-

3 Hasonlóan igényesebb előadási kísérletekkel e sorok 
írója is próbálkozott. Lásd: Fizikai Szemle X V III, 61, 
(1968), -  X V III, 96, (1968), -  X IX , 282, (1969).

4 A kollektív tankönyvírás általános gyakorla ttá  kezd 
válni. Az am erikai középiskolák „reform ” fizika ta n 
könyvét százak közreműködésével valam i 60 fizikus, 
tan ár, műszertervező, író és művész a lk o tta  csoport ír ta .
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intézeti és középiskolai tanárok . A felső tagozatos fizika, 
kém ia és biológia kö te teket 6 - 8  főnyi munkaközösségek 
ír ták  meg. Ezekről a tankönyvekről is szólnunk kell 
röviden.

A  tankönyv-„csomag”

Az alsó tagozatos tankönyvben egységes tárgyalásban 
kapjuk  a  csillagászat, fizika, kém ia, biológia és geológia 
elemeit. Az energia fogalm a pl. nem elkülönítve jelenik 
meg a  fizikában, kém iában és biológiában; hanem egy és 
ugyanazon tényező csak m ás-m ás form ában ezekben a 
különböző rendszerekben. E lm aradnak  az időtrabló  
ismétlések. Megfelelően képzett tanárok  hiányában a 
tárgyalás kissé részletesebb a  szükséges m inim um nál 
és ez indokolja a könyv ezer oldalát m eghaladó te rje 
delm ét. A nagy terjedelem  előnye a  szerzők szerint, 
hogy a tanuló meg sem kísérli betanulni a szöveget.

Az új rendszert 1962-ben lép te tték  életbe, a felső 
tagozat 66-ban indult. A teljes felső tagozatos anvagot 
három  kötetben dolgozták fel: fizika, kém ia, biológia. 
M indkét tagozat tankönyveihez tanári kézikönyv csatla
kozik. Részletes bevezetésekben ta lá ljuk  meg az írók 
szem pontjait, az alkalm azott m ódszertani eljárásokat, 
a tan tervek  értelm ezését. Az egyes kötetek szoros koor
dinációban vannak, ismétlések helvett utalásokkal. Az 
eredm ény egy tankönyv-,,csom ag” [3], az első ilyen 
próbálkozás a világon.

N éhány szó a  fizika kötetről. A fizika fő célja nem minél 
több  új jelenség, vagy az anyag m inél több  új tu la jd o n 
ságának felfedezése, hanem  inkább mindezek megértése 
minél kevesebb számú alaptörvényből. A világegyetem re 
vonatkozó ism eretek legnagyobb részét m egérthetjük  az 
alábbi h a t pon t m egértése és alkalm azása ú tján .

1 — Az erők ha tásának  a láv e te tt tárgyak  mozgás- 
törvényei..

2 — Á ltalános tömegvonzás. M inden töm egnek g ra 
vitációs tere van.

3 — Az elektronoknak és protonoknak van egy 
„ tö ltés” -nek nevezett tulajdonsága. A töltések, elektro
mos tereik ú tjá n , kölcsönhatásban vannak.

4 — Az elektrom os terek  vákuum ban fénysebesség
gel terjednek. A fénvsebesséer univerzális konstans és 
független a megfigyelő mozgási állapotától.

5 — Atom m agerők term észete.
6 — Anyagi hullám ok. Az elemi részecskék hullám- 

csomagoknak tek inthetők.
A fizika tanfolyam  valójában ennek a h a t pontnak  

a tanulm ánvozása. Ez a h a t premissza századok a la tt 
összegyűjtött m egszám lálhatatlan kísérleti ad a t elren
dezésére te t t  elméleti m unka eredménve. A fizika nem 
végleges. Az elemi részek fizikája m a még különböző m eg
figyelt eredmények labirin tusa, am it egvelőre nem tudunk  
egyszerűen m egérteni, m ert nem  ism erjük az alapvető 
törvénveket. A fentebb felsorolt h a t premissza sem vég
leges. Máris voltak törekvések a 2. és 3. pont egvbe- 
olvasztására. Ë poen ez a be-nem -fejezettség b iz tosítja 
az állandó fejlődést és szabia meg annak iránvát.

Ezek a törekvések élénk érdeklődést v á lto tta k  ki 
világszerte. Nemzetközi kongresszust ta r to tta k  1967-ben 
Lausanne-ban a m atem atika és fizika ok ta tási kérdései
ről. E rről a kongresszusról a , .D ialectica” c. ism eret
elméleti folvóirat több , m in t 400 oldalas külön=zámot 
je len te te tt meg. [41 A kongresszuson Messel professzor, 
egyebek m ellett, előadásban bem u ta tta , hogvan lehet 
tan ítan i a rela tiv itás és má<mes«ég kapcso la tát közép
iskolában. Ehhez függelékül közli a  D ialectica a felső
tagozatú  fizikakötet „E instein féle rela tiv itás és mág- 
nesség” c. 14. fejezetét. Talán ez a  legmélvebb és leg- 
m egkapóbb része a k ö nw nek . Messel és Butler profesz- 
szorok valami nvolc évig dolgoztak ra jta .

Az Unesco k iadvánvsorozatot ielentet meg az alapvető 
tudom ányok oktatási problém áiról. ,,Az újszerű fizika- 
ta n ítá s” 1968-ban m egjelent első kötete részletesen fog
lalkozik az ausztráliai reformmozgalommal. Az érdemi 
ism ertetés m ellett közli a felsőtagozatú kötetek tartalom - 
jegvzékét és illusztrációképpen több  részletet közöl a 
fizika kötetből. Ezek [5]:

Az Olbers-féle paradoxon 
Gázok kinetikus elmélete 
A mágnesség eredete 
De Broglie hipotézise 
A Schrödinger-elmélet 
Részecskediffrakció 
Az atom ok hullám képe .
A Bohr-féle feltevések levezetése.

N yilván m u ta tja  ez a néhány részlet, hogy az ausz trá
liai tananyag  jelentős része nem  szokásos a  középiskolai 
sz in ten .

G yakran használt hatásos m ódszertani fogás, hogy 
meglepő, m ondhatni izgalmas kérdéseket vetnek fel és a 
megoldás során a tudás felső régióiba vezetik el a tanu ló t. 
Az előző felsorolás első helyén em líte tt paradoxont m u
ta tn ám  be ehhez, kissé m ódosíto tt form ában.5 A kérdés 
ez: „M iért van sö té t é jszaka?” Az em ber könnyen rá 
m ondaná, hogy azért, m ert a  N ap nincs az égen. Ez igaz 
is, a dolog azonban nem  ilyen egyszerű, m inthogy a csilla
gok viszont az égen vannak.

A kérdés vizsgálatához tegyünk két egyszerűsítő fel
tevést. M indkettő a  világegyetem hom ogenitására v o n at
kozik.

1. A csillagok m ind egyenlő fényerejűek.
2. A csillagok számsűrűsége a világűrben m indenü tt 

ugyanakkora.
A Földtől r távolságban levő I  erősségű csillag által 

lé tesíte tt megvilágítás

és ha  az azonos távolságban levő csillagok szám a n, 
akkor a belőlük eredő megvilágítás

E  == n  • e

H a m ost m ár veszünk egy r  sugarú és h<^r vastagságú 
göm bhéjat, akkor ennek a horizont feletti fele

V  =  2 r2Jih

térfogatúi, a  benne levő csillagok szám a pedig 

n  =  N  • V

ahol N  a csillagok számsűrűsége, feltevés szerint kons
tans. A tek in te tbe  v e tt félgömbhéjból a Földre ju tó  
m egvilágítás

E ='N • 2Tihkl
független a távolságtól. H a  m ost m ár j  számú ilyen fél
göm bhéjat veszünk figyelembe, az eredő megvilágítás

V  Ei =  j -E
T  1

Ez a  sor divergens, ha  E  véges. Ez pedig az t jelenti, 
hogy a csillagok okozta megvilágítás m ellett a N aptól 
szárm azó véges m egvilágítás elhanyagolható még ha 
figyelembe veszünk olyan részleteket is, m in t pl. hogy 
egyik csillag e ltak arh a tja  a m ásikat. Más szóval az égbolt
nak  a ténylegesnél sokkal fényesebbnek kellene lennie, 
függetlenül attó l, hogy nappal van-e, vagy éjszaka. 
A valóság ezzel szemben az, hogy nappal fényes az égbolt, 
éjszaka pedig sötét.

Az ellentm ondás abban oldódik fel, hogy a világ- 
egyetem, Einstein  szerint, tágul. A csillagok távolodnak 
egym ástól, a távolabbiak  nagyobb sebességgel, m in t a 
közelebbiek. A távolodó csillag fényének frekvenciája 
a Doppler-hatás m ia tt csökken és ezzel együ tt csökken a 
fénykvantum ok energiája. Az

Ev E v  E3, . . .

5 A problém át Olbers ném et csillagász vete tte  fel 
1826-ban.
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sorozat te h á t m onoton csökkenő, összege pedig elhanya
golható a  N ap okozta megvilágítás m ellett. E zért van 
sö té t éjszaka.

Járulékos eredmények

A fentiekben vázolt tevékenységet eredetileg az 
ausztráliai, közelebbről az Ú j Dél W ules-i középisKolai 
keretekre m éretezték. A keretek szűknek bizonyultak. 
A tankönyveket nem  csak diákok és tanárok  vásárolták, 
hanem  igen nagy számDan szülők is, akik lépést k íván tak  
ta rtan i az iskolából merőben újszerű gondolatokat hozó 
gyerekeikkel. Igen nagy kereslet ny ilvánult meg a  köny
vek u tán  A usztrálián túlról is, úgyhogy a külföldi te r 
jesztés jogát és lebonyolítását á tad tá k  egy angliai 
cégnek.

A könyvszerkesztési és írási m unkák m egindulásával 
egyidőben (1958) az érdeklődés felkeltésére és ébren
ta rtá sá ra  nyári tanfolyam okat szerveztek tanárok  részére. 
A nyári tanfolyam ok népszerűsége évről évre n ő tt, 
1962-től m ár diákok szám ára is rendeztek ilyen tan fo lya
m okat. Nem kím éltek sem fáradságot, sem költséget. 
Világszerte ism ert nevű olyan tudósokat kértek  fel, 
akik em elett kiváló tanárok  és jó előadók. Ilyenek pl. 
Bondi csillagász, Gamow fizikus és a Nobel-díjas Watson 
biológus. Nem szám íto tt, ha  esetleg a fél világon á t 
kellett őket Sydney-be reptetn i. A tanfolyam ok előadásai 
anyagát a hallgatók előzetesen d íjtalanul m egkapták. 
A tanfolyam ok egyik eredm ényeként néhány év a la tt 
több, m in t m egkétszereződött és 1965-ben m eghaladta 
a  2400-at a fizikus hallgatók száma. Ugyancsak jav u lt a 
hallgatók minősége.

M int érdekességet jegyzik fel a különböző beszámolók 
a  sajtó, a  közönség, a  rádió és televízió növekvő érdeklő
dését. Ennek folytán 1962 ó ta  széles, egész-ausztráliai 
m éretben rendezik a tanfolyam okat, a költségeket állami 
és alapítványi forrásokból fedezik. Ez időtől a  teljes 
m űsort sugározza a televízió. A m unkába indulókra 
tek in te tte l reggel 7-re te tték  ezt a műsoi’számot, de este 
is meg kellett ismételni. Ilyen módon ezek a tanfolyam ok, 
megbízható becslések szerint, m integy háiom  és fél
milliós hallgatóság elő tt mennek végbe.

Mindezek m ellett a példátlan és látványos sikerek m el
le tt is ez a reformmozgalom sem ta lálkozott osztatlan

E GY ES Ü L E T I  ÉLET

NEMZETKÖZI ELMÉLETI FIZIKAI KÖZPONT 
(MIRAMARE-TRIESZT, OLASZORSZÁG)

A  Központ céljai

Senki sem képez szigetet egym agában; legkevésbé az 
elméleti fizikus, kinek ahhoz, hogy jól érezze m agát és 
folyam atosan tevékenykedhessék, szüksége van a  kap
csolatra másokkal, akik ugyanannak az intellektuális 
vállalkozásnak a  részesei. Szüksége van az ösztönzésre, 
m it a  ritka  alkalom nyú jt, am ikor a  lángelme szavait 
hallhatja, kinek gondolatai ku ta tási területének egész 
irányát m egváltoztatták  vagy változtatják  meg éppen 
akkor; szüksége van a rendszeres eszmecserére az ak tív  
ku tatókkal, kik azon fáradoznak, hogy gyümölcsöztessék 
ezeket a  felismeréseket; és szüksége van az alkalom ra, 
hogy maga is hozzájárulhasson erőfeszítésükhöz és m él
tánylásukban m egkapja megérdemelt ju ta lm át.

Ezeket a  szükségleteket csak részben elégítheti ki 
a nyom ta to tt szó. Nincs semmi, ami pó to lhatná a köz
vetlen személyes kapcsolat erejét, mikor is egy elejtett 
megjegyzés hirtelen világosságot terem thet o tt, ahol 
sokáig sötétség uralkodott, és a  lelkesedés lá thatóvá

elismeréssel. Különösen a  középszintű röv id íte tt kurzus 
részesült erős L íráiatban [6]. A m unka azonban nem  
to rpan  meg, sőt lendületet kap. A tan terveken , ta n 
könyveken és vizsgaanyagon dolgozó csoportok e g y ü tt
m aradnak. Valószínű, hogy 1970-ben új tonnában  jelenik 
meg a felső tagozat tan terve, am it a tankönyvek revíziója 
követ m ajd. Az elind íto tt folyam at megy tovább , a h a 
gyom ányos módszerek nem  térnek vissza. Minden újabb 
revízió megerősödés lesz és nem  m eghátrálás. A ta n 
könyveknek m indig m oderneknek kell lenniük.

Az előzőekben végigjárt gondolatsor u tán  úgy lá tjuk , 
hogy új szerepet kap a  tankönyv, illetve, hogy eddigi 
funkciója kibővül. Nem  elég, hogy csupán tájékoztassa 
a  tanu ló t, az olvasót m indariól, am i eddig volt. E m ellett 
és ezen felül elő kell készítenie a  tanu ló t arra , am i m ajd 
ezután lesz és am it ta lán  éppen neki kell megcsinálni. 
Igaz, hogy a tankönyv legyen m odern. Talán paradoxul 
hangzik, ha azt m ondjuk: legyen annyira m odern, m in t a 
„ho lnap” tudom ánya.
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teheti a  javasolt új nézőpont helyes és gyümölcsöz- 
vo ltá t. A nem zetközi konferenciák is csupán futó alkal
m at nyú jtanak  ehhez. A m odern elméleti fizikai problé
m ák m egvitatásához és megértéséhez szükséges időt 
nem napokban, hanem  hetekben mérik.

Az ilyen hosszabb ideig ta rtó  kapcsolat h iánya más 
ku ta tókkal okozza főként „az agyak szökését” , teore
tikusok távozását más országokba, különösen a fejlődő 
országokból, ahol a hazai kollégák száma — ez szükség- 
szerű — kezdetben kicsiny. Ironikusan hangzik, de éppen 
az elmélet n y ú jtja  az ilyen országok szám ára a legköny- 
nyebb m ódot a tisz ta  tudom ány fejlesztésére, hiszen 
ehhez nincs szükség költséges készülékekre, csak Író
asztalokra, valam int pap írra  és ceruzára. Hozzá kell 
tenni azonban mindehhez még valam it, ami elengedhe
tetlen; ez a hatékony kapcsolat m ás elméleti fizikusokkal. 
Ennek a kapcsolatnak nem kell folyam atosnak lennie 
— időt kell szentelni az eszmecserékben szü letett ötletek 
kidolgozására, és o tt  van a  fontos feladat: a  tan ítás, 
a k apo tt intellektuális örökség továbbadása a  fiatalabb
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nem zedéknek — , de rendszeresen ism étlődnie kell s 
egy-egy időszaknak elég Hosszúnak kell lennie ahhoz, 
hogy az eszmecsere m aradandó ha tású  legyen.

Az elméleti fizikusok szükségleteire vonatkozó ezen 
elgondolás szo lgáltatta  az a lap já t a Nem zetközi E lm életi 
F izikai K özpont létrehozásának és m űködésének, am e
lyet a  Nemzetközi A tom energia Ügynökség lé tesített 
1964-ben, ,,hogy képzés és k u ta tás  ú tjá n  előmozdítsa 
az elméleti fizika fejlődését, különös tek in te tte l a fejlődő 
országok igényeire” . Különleges fontosságú a „ tá rsu lt 
tagság” egyedülálló rendszere, m ely lehetővé teszi a 
fejlődő országok tehetséges fizikusai szám ára, hogy 
rendszeresen ellátogassanak a  K özpontba az év több 
hónapjára, míg idejük fennm aradó részét to vább ra  is 
sa já t egyetem ükön tö ltik . Ez az elgondolás lehetővé 
teszi, hogy a  tá rsu lt tagságra m egválaszto ttak  élvezzék 
az ösztönzést, m it a  K özpont életében való tényleges 
részvétel n y ú jt, am ely a  világ m inden részéből gyű jti 
össze a legkiemelkedőbb intellektusokat, s ugyanakkor 
teljesítsék fontos kötelezettségüket: a  tudom ány elő
m ozdítását sa já t országukban. Ez a  realisztikus válasz 
,,az agyak szökésének” problém ájára.

A K özpont azonban nem  csupán a  fejlődő országok 
szem pontjából jelentős; az igazi nem zetközi együ ttm ű
ködésének figyelemre m éltó példája m indenki szám ára. 
B izonyára nincs még egy olyan, az alapvető ku ta tások  
terén  tevékenykedő intézet, m ely ta g ja it a világ m inden 
részéből ily széles körben gyűjtene egybe. A  K özpont 
a tudom ányos ism ereteket k u ta tó  Em ber egységének 
m egtestesítője; az első kísérlet ku ta tó in téze t létesítésére 
alapvető tudom ány terü letén  az Egyesült Nemzetekhez 
tartozó  szervezetek családjának égisze a la tt.

Az „A tom  a békéért” díj tanácsa  elismerését ny ilvá
n íto tta  a K özpont k itűnő eszméje és m egvalósítása 
irán t azzal, hogy 1968 évi d íjá t Dr. Sigvar E klundnak , 
a  Nem zetközi A tom energia Ügynökség igazgatójának, 
H enry  DeW olf Sm yth professzornak (Princeton), ki 
m in t az Am erikai Egyesült Á llam ok képviselője a  N em 
zetközi A tom energia Ügynökség korm ányzótanácsában 
a K özpont létesítésének és m unkájának  m indig bátorító  ja  
volt, és A bdus Salam professzornak, a K özpont igazga
tó jának  íté lte  oda.

A  Központ szervezeté

A K özpontot 1964-ben lé tesítették , először négyévi 
id ő tartam ra; ezt a  Nem zetközi A tom energia Ügynökség 
K orm ányzótanácsa 1967-ben további h a t  évre terjesz
te tte  ki. Olaszország korm ánya és Trieszt városa nagy
lelkűen rendelkezésre bocsáto tta  a  fenntartásához szük
séges anyagi forrásokat, valam in t a  helyiségeket és a 
közüzemi szolgáltatásokat, a  trieszti egyetem  pedig tu d o 
m ányos együttm űködéssel n y ú jto tt segítséget. Az ÜNES- 
CO-tól is érkezett segítség: ösztöndíjakat és a  K özpont 
m unkatársaival betö lthető  állásokat bocsáto tt rendelke
zésre. A Ford  alap ítvány  nagylelkű segélyt ju t ta to t t  
1967-től kezdődően három  esztendőre, m ely lehetővé 
te t te  a  K özpont tevékenységének kiterjesztését, külö
nösképpen a  fejlődő országok vonatkozásában. A zon
kívül a Nem zetközi A tom energia Ügynökség több  ta g 
állam a bocsáto tt ösztöndíjakat a K özpont rendelkezésére.

A K özpontnak négyfajta  feladata van:
a) a  fejlődő országokból érkező ösztöndíjasok kikép

zése ku ta tóm unkára;
6 ) segíteni, előm ozdítani a m agas sz in tű  elméleti fizikai 

stúdium ok növekedését a  fejlődő országokban;
c)  széles körű  elméleti fizikai ku ta tások  fo ly ta tása  a 

K özpont professzorainak, vendégkutatóinak és ösztön
díjasainak közreműködésével;

d)  nem zetközi fórum ot nyú jtan i a tudósok személyes 
kapcsolatai szám ára, am i létfontosságú az elméleti fizikai 
ku ta tások  területén.

Ezen m űködési alapelveknek megfelelően, m elyeket a 
Nem zetközi A tom energia Ügynökség tagállam ai fek
te tte k  le, a K özpont irányvonala: kerülni a  specializá
lódást az elméleti fizika bárm ely ad o tt terü letén , szigo
rúan  megőrizni az interdiszciplináris jelleget. Ez is m eg
különböztető jegye a  K özpont tevékenységének.

A  tudományos kutatók kara

A ku ta tóm unka nagyobb részét vendégkutatók és 
ösztöndíjasok végzik, együttm űködésben a  kicsiny nem 
zetközi m agot képező, többé vagy kevésbé állandó 
m unkatársakkal és tá rsu lt tagokkal. S ajá t k u ta tó m u n 
kájuk  m elle tt ú tm u ta tá s t adnak  a fia ta labbak  szám ára 
előadások és speciális szem inárium ok ta rtásáv a l és kész
séggel rendelkezésre állnak személyes eszmecserékre.

Ifjabb és érettebb fizikusok  szám ára (a tagállam ok 
mindegyikéből) ku ta tó i állásokat egytől kilenc hónapig 
terjedő idő ta rtam ra  m eghívás ú tjá n  aján l fel a  K özpont; 
á lta lában  az u tazás költségeit is fedezi.

Az IA EA  és az UNESCO évenként m integy huszonöt 
ösztöndíjat adom ányoz posztgraduális képzés és k u ta tás  
céljára a  fejlődő országok polgárainak és olyanoknak, 
akik m unká jukat teljes egészében fejlődő országokban 
végzik. Az ösztöndíj ta r ta m a  nyolc vagy kilenc hónap; 
ez kiterjeszthető  egy ú jabb  akadém iai évre. A pályázók
tó l m egkívánják, hogy egyetem i —  m agiszteri vagy 
doktori —- fokozattal rendelkezzenek, s jó alapokkal 
a kvantum m echanikában, a  m atem atikai fizika m ódsze
reiben, a relativitáselm életben, az atom - és m agfizikában; 
előnyben részesülnek a  ku ta tóm unkában  tap asz ta la tta l 
rendelkezők. Az ösztöndíjak összege megfelel az ENSz 
fejlesztési p rogram jának (havonként 180 000 lírától 
250 000 líráig).

A  társult tagokat a  Tudom ányos Tanács választja  a 
fejlődő országokban dolgozó és élő fizikusok közül. A 
tá rsu lt tagoknak joguk van  évente 1—3 hónapos idő
szakot a K özpontban tö lten i az á lta luk  vá lasz to tt idő
ben, útiköltségüket és trieszti m egélhetésük költségeit, 
a K özpont fedezi. A tá rsu lt tagok kijelölése három évi 
idő ta rtam ra  tö rténik . Ez az egyedülálló rendszer a  leg
főbb eszköz, m elynek segítségével a  K özpont m egállítani 
rem éli az ak tív  fizikusok k iáram lását a  fejlődő országok
ból. A  tá rsu lt tagok  szám a jelenleg 27.

A  szövetségi rendszer a fejlődő országok intézm ényeivel 
fűzi össze a  K özpontot. Á szövetség egyezm ényt a lá 
író intézm ények szám ára lehetőség nyílik, hogy fiziku
sokat küldjenek a  K özpontba; a  teljes keret évente 
negyven em ber-nap. Rem élhető, hogy ezek az intézm é
nyek és a K özpont végül is olyan közösséget képeznek 
m ajd, am ely lehetőséget n y ú jt a  k u ta tó k  és vendég- 
professzorok cseréje s az együttm űködés m ás fa jtá i 
szám ára. Még arra  is gondolni lehet, hogy ta lán  a  K özpont 
egy-egy tudom ányos ülésszaka vagy nagyszabású sze
m inárium a a  szövetséges intézm ények valam elyikében 
kerülhet megrendezésre. A szövetséges intézm ények száma 
jelenleg 19. Az egyezmény rendelkezései a távo l fekvő 
országokra vonatkozóan m ódosíthatók.

Magasabb fokú elméleti fiz ika i iskola

A trieszti egyetem, az UNESCO és az IA EA  tám oga
tásával m agasabb fokú elméleti fizikai iskola m űködik. 
A szint az am erikai egyetem ek „graduate  school” -jának 
felel meg. Az iskola a  sikerrel vizsgát te ttek n ek  okleve
let ad.

A  Központ tevékenysége

A K özpont állandó törekvése elősegíteni, hogy a  fe j
lődő országok tudósai a korszerű tudom ányos gondolatok 
fejlődésével lépést ta rtsan a k  oly módon, hogy o tthoni 
m unkájuk  se szenvedjen k árt. E z t a  célt szem e lő tt 
ta rtv a , a  K özpont egyben találkozóhelyet képez a  fizika 
kiemelkedő gondolkodói szám ára, hogy o tt  sa já t k u ta 
tási irányuk  továbbfejlesztésén m unkálkodhassanak, je 
lentős program ok keretében együttm űködhessenek és 
ú tm u ta tá s t nyú jtsanak  a kevesebb tap asz ta la tta l ren 
delkezőknek.

Az akadém iai év rendszerint k é t fő időszakra oszlik; 
az egyiknek a  ku ta tóm unka, a  m ásiknak egy nagysza
bású kurzus áll a  középpontjában.

Az ilyen nagyszabású szemináriumok kiemelkedő ese
m ényei az akadém iai évnek. E  szem inárium ok, m elyek 
m unkájában  eddig 731 előadó és hallgató v e tt részt,
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4— IO hétig  ta rtan ak  és az a  céljuk, hogy koncentrált 
képzést nyú jtsanak  ku ta tóm unkára .

A K özpont 1964 októbere ó ta  négyszázhetvenöt pre- 
p rin te t és ku ta tó i jelentést te t t  közzé. E zeket a  K özpont 
a  fejlődő országok több  m in t száz intézm ényének címére 
tovább ítja ; azonfelül folyam atosan tá jék o z ta tja  őket 
tevékenységéről, valam int m ás kuta tócentrum ok által 
közzétett tudom ányos közleményekről.

A z első négy év. A K özpont 1964 októberében jö tt 
létre; egy nagyenergiájú fizikai csoport és egy kisebb 
plazm afizikai csoport kezdte meg ekkor m űködését. 
A m unka a  nagyenergiájú fizika terü letén  főképp a 
szimmetriaelvekre és a  csoportelm életi módszerekre össz
pontosult. Az első nagyszabású szem inárium  egy négy
hetes kurzus vo lt a plazm afizikáról 1964 októberében; 
a  második egy nagyenergiájú fizikai szeminárium, mely 
nyolc hétig ta r to tt ,  1965 m ájusában és júniusában.

A m ásodik akadém iai év középpontjában ism ét a 
nagyenergiájú fizika és a  plazm afizika állt; a  plazma- 
fizikai csoport jelentősen m egerődösött M. N. R osenbluth 
(USA) és R . Z. Sagdeev (Szovjetunió) professzorok tu d o 
m ányos vezetése a la tt.

Az 1966—67 akadém iai év folyam án a m unka a  m ag
fizika és a  részecskefizika terü letén  folyt. A harm adik  
nagyszabású szem inárium nak a  m agfizika volt a  tá rgya 
s ez tíz héten á t  ta r to tt  (1966 ok t.—dec.). Az 1967—68 
akadém iai év a  negyedik nagyszabású szem inárium m al 
ve tte  kezdetét, a  kondenzált anyag elméletéről (1967 
ok t.—dee.). A  négy nagy szemináriumon elhangzott 
előadások nyom tatásban  megjelentek.

Az 1968 óv kezdetén m agfizikai ku ta tások  kezdődtek 
(az azóta elhúnyt J .  J .  Sawicki vezetésével), valam int 
nagyenergiájú fizikai ku tatások.

A fő esemény 1968-ban a  június 7 és 29 között meg
ta r to tt  nem zetközi szimpózium volt, napjaink fiziká
járól. Ennek célja volt: m agas szinten, egy helyen és 
egy időben á ttek in ten i nap jaink  fizikájának spektrum át 
— a  jelenlegi helyzetet, a  problém ákat és kilátásokat. 
Csaknem 300 szakember, a  részecskefizika, a  sz ilárd test
fizika, a  kondenzált anyag elmélete, az asztrofizika, a 
plazmafizika, a  m agfizika és a  biofizika területéről, 
együtt élt, m élyenszántó á ttek in tő  előadásokat ta r to tt, 
hallgato tt és v ita to tt meg, bepillantást n y ú jtv a  egym ás
nak a különböző tudom ányszakokba. Az volt a  szándék, 
hogy a  részvevők mélyebben átérezzék nap jaink  fizi
kájának kiterjedését és egységes m ivoltát.

A szimpóziumot tám ogatásában részesítette az olasz 
közoktatásügyi m inisztérium , a  Friuli-Venezia Giulia 
tartom ány, a  Consorzio per l ’Increm ento degli S tudi 
e delle Ricerche degli Is titu ti di Fisica dell’ U niversità 
di Trieste, az Egyesült Nem zetek Nevelési, Tudományos 
és K ulturális Szervezete, a  Szovjetunió Tudományos 
A kadém iája, a  K irály i Társaság (London), az Egyesült 
Államok A tom energiabizottsága, a  N ational Science 
Foundation, a  Gulf General Atomic, Inc., és a Ford 
A lapítvány.

Összefoglalva: a  K özpont, m in t az első fundam entális 
ku ta tócen trum  az Egyesült Nem zetek családján belül, 
új irányzato t n y ito tt meg —  b átran  beszélhetünk 
Egyesült Nemzetek stílusról — az ilyen típ u sú  in téz
m ények szám ára; a  K özpontnak az alábbi pontokba 
foglalt szerepe erre példaként szolgál:

1. a  fizika fejlődésének előmozdítása a  kevésbé fejlett 
országokban;

2. nem zetközi fórum ot képezni az igazán nemzetközi 
együttm űködés szám ára, hol a  K elet és a N yugat fizi
kusai az Egyesült Nemzetek égisze a la tt együttm űködnek, 
függetlenül a  politikai légkörtől;

3. a  fizikán belül az interdiszciplináris jelleg fenn
ta rtása . A lefek tetett irányelveknek megfelelően a  K öz
pon t nem  specializálódhat az elméleti fizika valam ely 
ad o tt ágazatára, hanem  valam ennyit egyaránt kell fej
lesztenie.

A  Központ elhelyezése

1964 októberétől 1968 m ájusáig a  K özpont a  P iazza 
Oberdan 6 szám a la tt nyert elhelyezést, Trieszt szívében.

E z t követően a trieszti egyetem  és Trieszt városa á lta l 
rendelkezésre bocsátott, ú jonnan épült, légkondicionált 
épületbe költözött, m ely néhány kilom éterrel kívül a 
városon, a festői és tö rténeti nevezetességű M iram are 
kastély  közelében emelkedik. E bben a három  emeletes 
épületben négy előadóterem  van, egy nagy könyvtár 
50 000 kö te tte l és hatv an ö t dolgozószoba, m ely 85—115 
fizikus szám ára biztosít helyet, lehetővé téve szám ukra 
a szoros és form alitásoktól m entes együttm űködést, mely 
a K özpont m indennapi életét jellemzi. U gyanebben az 
épületben foglal helyet a m agasabb fokú elméleti fizikai 
iskola és a trieszti egyetem Elm életi F izikai In tézete. 
A te rv  szerint a  közelben házak és lakótöm bök fognak 
épülni családos és m agányos k u ta tó k  elszállásolására.

A  dminisztráció
A pakisztáni Abdus Salam professzor, aki m in t hazája 

képviselője a  Nemzetközi A tom energia Ügynökségnél 
a  K özpont létesítését 1960-ban javasolta, az első igaz
gató. H elyettese, Paolo Budini, a  trieszti egyetem  kiváló 
professzora. Az irányító  testü le t a  Tudom ányos Tanács, 
m elynek tagjai: Sandoval V allarta (elnök), A. Bohr, 
R . M arshak, A. M atveyev, A bdus Salam, H . Y ukaw a 
és A. Sanielevici (titkár) professzorok. V. W eisskopf 
professzor 1967-ig volt tag ja  a  tanácsnak.

A K özpont két k ita rtó  tám ogató ja volt: Niels Bohr 
és R obert Oppenheimer professzorok. Oppenheimer p ro 
fesszor 1967-ben bekövetkezett haláláig tag ja  volt a 
K özpont Tudom ányos Tanácsának.

Pályázat

A vendégkutatói állásokra vonatkozóan m indenfajta 
kérelemmel a K özpont igazgatójához kell fordulni. M in
den ösztöndíj-kérelem  csakis a pályázó országának A tom 
energiabizottságán vagy külügym inisztérium án keresztül 
küldhető be. Ű rlapok az A tom energiabizottságoktól, 
a K özponttól, a  Nemzetközi A tom energia Ügynökségtől, 
valam in t az UN Technical Assistance B oard képviselő
jétől szerezhetők be. A zonkívül az E gyesült Nem zetek 
Nevelési, Tudom ányos és K ulturális Szervezete (UN ES
CO) is ju t ta t  bizonyos szám ú ösztöndíjat; folyam odni 
az UNESCO-hoz kell, P lace Fontenoy, Paris.

A K özpont ugyancsak szívesen lá t olyan k u ta tó k a t 
és ösztöndíjasokat, ak iket hazai intézm ényeik részesí
tenek anyagi tám ogatásban.

*

A  fenti beszámolót a Nemzetközi Elméleti F izika i Közpon- 
pont tevékenységéről, amit a F izika i Szemle Abdus Salam  
professzornak, a Központ igazgatójának szives bátorítá
sával és engedélyével közöl, egészítse k i az alábbi rövid  
ismertetés a magyar fizikusok részvételéről a Központ éle
tében.

A  M agyar Tudományos Akadém ia és a Nemzetközi 
Elméleti F izika i Központ szövetségi egyezménye, melyet 
Jánossy Lajos, a M T A  alelnöke, és Paolo B ud in i, a 
Nemzetközi Elméleti F izika i Központ igazgatóhelyettese 
írt alá, lehetővé teszi magyar fizikusok küldését a K öz
pontba. A  teljes keret évi 40 ember-nap.

Jánossy Lajos akadémikust Abdus Salam , a Központ 
Igazgatója, előadások tartására meghívta Triesztbe, aki a 
meghívásnak 1967-ben eleget tett. Meghívott előadóként 
Zawadowski Alfréd, a fiz ika i tudományok doktora, 1970- 
ben járt a Központban.

Vendégkutatói állásra meghívást kapott M arx György, 
a M T A  levelező tagja, valamint Surányi Péter és Györgyi 
Géza kandidátusok, kik  1967-ben egy-egy, ill. négy hónapot 
töltöttek a Központban s ott előadást tartottak.

D. Németh Jud it kandidátus a Központ 1969 évi nagy
szabású magfizikai szemináriumának előadója volt; két 
előadása megjelent a szeminárium  könyvalakban kiadott 
anyagában.

A  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasaként 
Gyarmati Borbála 1966 —67-ben tíz hónapot, Tóth K álm án  
1969-ben hat hónapot töltött a Központban.

A  Központ nagyszabású szemináriumainak résztvevőbe 
volt Gyarmati Borbála, Hraskó Péter, Solt György, Su-
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rányi Péter; a szilárdtest fiz ika i munkaközösség m unká
jában résztvett Fazekas Patrik, Solt György.

A  M T A  és a Nemzetközi Elméleti F izika i Központ 
szövetségi egyezményének keretében Triesztben járt Frenkel 
Andor, Gyarmati Borbála, Györgyi Géza, N agy Tibor, 
Sebestyén Ákos, Szegő Károly, Szépfalusy Péter, N .  
Ziegler M ária.

M agyar szerzők következő munkáit bocsátotta ki a K öz
pont preprintjei és jelentései sorában:

B . Gyarmati és J .  Sawicki, Two-nucleon transfer reac
tions with vibrational nuclei and two- and four-quasi
particle Tamm-Dancoff microscopic theories of vibrational 
states, 10/67/53.

A IV. NEMZETKÖZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIA

Az 1970. évi Nem zetközi F izikai Olimpia rendezését 
a Szovjetunió vállalta. A verfeny július 5 —15. közti 
időben kerü lt lebonyolításra M oszkvában. 1967-ben az 
első Olimpián (Varsó) 5 ország v e tt részt. Ez a  szám 
m ár 1968-ban (Budapest) 8-ra n ő tt és azó ta változatlan  
m arad t. N övekedett azonban a  delegációk m érete. V ar
sóban 3 —3 tanuló je len t meg egy-egy vezetővel. B uda
pestre ugyancsak ennyit h ív tunk . 1969-ben Brno 5 —5 
tanu ló ra  és 2 —2 vezetőre szóló m eghívást kü ldö tt, 
1970-ben M oszkvában m ár 6 —6 tanuló  és 2—2 vezető 
u tazo tt. Végeredm ényképpen a következő országok kép
viseltették  m agukat: Bulgária, Csehszlovákia, Ju g o 
szlávia, Lengyelország, M agyarország, N D K , R om ánia 
és a  Szovjetunió.

A delegációk vezetői a lko tják  a  Nem zetközi Fizikai 
Olimpiai B izottságot. A B izottság 1969, januárjában  
B rnoban összeült és kidolgozott egy versenyszabály
zato t, m ely az állandó S ta tú tum ból és az esetenként 
m ódostíható (ajánlott) végrehajtási utasításból áll. 
U gyanekkor kidolgozásra kerü lt egy tem atika  is, m ely 
lényegileg a  fizika azon fejezeteit sorolja fel, m elyek a 
8 szocialista ország tan terveiben  szerepelnek, így a 
feladat-kitűzésnél tám pontu l szolgálhat. A S ta tu tu m  
különben m eghatározza a  résztvevők korát, a delegáció 
összetételét, a verseny lebonyolításának és a dolgozatok 
elbírálásának m ódját, kötelezi a  rendezőt, hogy az addig 
résztvevő országokat m eghívja. Az U tasítás aján lásokat 
ta rta lm az  a  delegációk létszám ára, a  pontozás m ódjára 
vonatkozólag, de nem  köti meg a  rendező kezét.

A versenyre az egész 1969/70. tanév  folyam án rend
szeresen készültünk. Lényegesnek ta r to ttu k , hogy ne 
csak néhány versenyzővel foglalkozzunk, hanem  a  ver
seny alkalm ából minél szélesebb kö rt m inél m agasabb 
színvonalra hozzunk. 100-nál több  tanulóval rendeztük 
meg a  szokásos téli és tavaszi ifjúsági fizikai ankéto t, 
ezek közül 25 tan u ló t rendeltünk  be m ájusban további 
kiképzésre és ennek a  keretnek a  leszűkítésével ju to ttu n k  
el végül a  6 versenyzőhöz. Figyelemmel voltunk  az 
E ötvös verseny, a  Középiskolai Tanulm ányi Verseny 
eredményére, a  Középiskolai M atem atikai Lapok p o n t
versenyére és a  jelölteknek szétkü ldö tt külön feladatokra 
beküldött válaszokra. Sajnos, akárosak az elm últ évek
ben, úgy m ost sem tu d tu k  a  versenycsapatot a  legjob- 
bakból összeállítani. E nnek  oka az, hogy a  M atem atikai 
O limpia ugyanabban az időben m egkívánta a  lehető 
legerősebb csapat összeállítását és így két kiváló tanu ló 
ról le kellett m ondanunk. Végeredm ényképpen a  m agyar 
csapat névsora a  következőképpen alakult: Gyimesi 
Ferenc (Győr, R évai G.), H orváthy  P é te r (Budapest, 
Fazekas G.), K eresztúri A ndrás (Budapest, E ötvös G.), 
N agy A ndrás (Budapest, Fazekas G.), Ormos P ál (Sze
ged, R adnó ti G.), Sailer K ornél (Ózd, József A. G.).

A delegáció július 5-én repülőgépen érkezett Moszk
vába. Fogadásunkra m egjelent Jancev  akadém ikus, aki 
B rnoban a  szovjet delegációt vezette. A tanulók  egy 
iskolai in ternátusbán , a  vezetők a  Leningrád szállóban 
nyertek  elhelyezést. Az elméleti verseny július 8-án, 
a  gyakorlati verseny júl. 9-ón volt. A verseny elő tti 
és u tán i napokon Moszkva m egtekintése, k irándulás

G. M arx és P . Surányi, Semistrong C violation with 
A I  — 3, IC T P  Publication N o. 21/1967.

G. Györgyi, On the symmetries' of the Kepler problem, 
Internal Report 3/1967.

G. Györgyi, Kepler's equation, Fock variables, Bacry's 
generators and Dirac brackets, 10/67/16.

K . Tóth, Lorentz poles at zero energy in  the unequal- 
mass scattering amplitude, IC/69/101.

K . Tóth, Some results for S L (2 ,C )  representations, 
IC/69/125 Internal Report.

N . M. B u tt és G. Solt, Anharmonic non-Gaussian 
contribution to the Debye-Waller factor into the NaGl, 
10/70/78. Gy. G.

Vlagyimirbe, Szuzdálba, K linybe, Gorki-ba szerepelt a 
program on. Jú l. 13-án kerü lt sor az ünnepélyes ered
m ényhirdetésre, m elyet közös vacsora követe tt. A prog
ram  igen gazdag és ennek megfelelően fárasztó volt.

A rendezőbizottság és az Olimpiai B izottság elnöki 
tisz té t Zubov akadém ikus a Szovjetunió Pedagógiai 
A kadém iájának alelnöke lá tta  el fá radha ta tlan  buzga
lommal, a  feladatbizottság  elnöke F ab rik an t akadém ikus 
volt. Segítségükre nagyszám ú lelkes pedagógus, egye
tem i ok ta tó  és tolm ács állt.

A verseny lebonyolítása lényegében a S ta tu tu m  előírása 
szerint tö rtén t. Négy év a la tt m ár h a táro zo tt rendszer 
alaku lt ki, m elyet a  tapasz ta la tok  igazoltak. Mind az 
elméleti, m ind a gyakorlati versenyen 5 óra m unkaidő 
á llt rendelkezésre. L ogaritm ustáblát, logarlécet és ra jz 
eszközöket leh e te tt használni. V ita alaku lt ki a  fizikai 
táb láza t fogalm ának értelmezése körül. E bben és néhány 
más nem  tú l jelentős kérdésben az Olimpiai B izottság 
tag jai a következő Olimpia e lő tt írásban egyeztetik 
vélem ényüket. Az elméleti versenyen négy feladatot 
kellett megoldani a  m echanika, hő tan  ill. molekuláris 
fizika, elektrom osság és op tika köréből. A gyakorlati 
verseny egy egyszerű optikai mérés megtervezése, végre
ha jtása , kiértékelése és a kapcsolatos elméleti ism eretek 
leírása volt. P ontosabban az eszközök voltak  igen egy
szerűek, de a  megoldás biztos optikai ism ereteket k ívánt. 
A feladatokat alább közöljük. Érdem es velük röviden 
foglalkoznunk.

Az első feladat (mechanika) a m i fogalm aink szerint 
könnyű volt. Tanulóink a  N ewton egyenletek kezelésében 
megfelelő gyakorla tta l és biztonsággal rendelkeznek. 
Hasonló és jóval bonyolultabb példát gyakran  o ldo ttak  
meg.

A m ásodik feladat (kristályszerkezet) nem  k íván t 
különösebb ism eretet. Megoldásához egy kevés geom et
riai szemléletre volt szükség és némi készségre num erikus 
szám ításban. H a  pedig az ionok szám át az elemi cellában 
ism ertnek tételezzük fel (tankönyvekben m egtalálható  
bevezető szinten), akkor alig ad m unkát. A bizottság 
azokat a  dolgozatokat, am elyek erre h iva tkoztak  sajnos 
nem  fogadta el teljes értékűnek.

A harm adik  feladat je len te tte  a  versenyzők zömének 
a  kritikus problém át. E lvben kétségkívül m egoldható 
középiskolai ism eretekkel, de a  potenciál és a  kapacitás 
m élyrehatóbb, alaposabb ism eretét k ívánja, m in t am it 
tapasz ta la ta ink  szerint a  legtöbb ország jelenlegi ta n 
tervei és használatban  levő tankönyvei m egkívánnak 
ill. nyú jtanak . I t t  a  szovjet csapat különleges iskolába 
járó  tag jai olyan előnyt szereztek az összes többi ver
senyző elő tt, m elyet behozni nem  lehete tt. E nnél a  
feladatnál (elektrosztatika) a  6 szovjet versenyző közel 
annyi p on to t szerzett (az elérhető pontszám  95% -a), 
m in t a  többi 42 versenyző együttesen (az elérhető p o n t
szám  16%-a). A csehszlovák és a  ném et csapat egyetlen 
tag ja  sem k ap o tt pon to t. A  beado tt 48 dolgozat közül 
32 dolgozatot nulla p o n tra  értékelt a  bizottság.

A negyedik és a  gyakorlati feladat optikai tá rg y ú  
volt. A fény tan  kétszeres szereplése szám unkra nem  
vo lt nagyon kedvező, de azért elég jól szerepeltünk.
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Évek óta elhangzik a tanulmányi és az Eötvös versenyen 
a kritika, hogy az optika gyenge pontja a középiskolai 
tematikának. A csehszlovák tanulók jobbak voltak, 
mint szovjet versenytársaik (a mi erősségünk a mecha
nika volt). Meglepő az NDK versenyzőinek gyenge sze
replése, annak ellenére, hogy közülük többen Jénából, 
a Zeiss művek speciális iskolájából kerültek ki.

A verseny számunkra igen tanulságosnak bizonyult. 
Rátapintott gyenge pontokra, melyek a jövőben nagyobb 
figyelmet igényelnek. Ilyennek látszik az elektrosztatika 
és az optika. Az iskola korlátozott óraszáma természete
sen aligha teszi lehetővé, hogy a fizika alapvető ismere
tein túl bővítést lehessen elérni, a fizika iránt érdeklő
dőkkel azonban mind a Középiskolai Matematikai Lapok
ban, mind a különféle kiképzési alkalmakkor mélyre
hatóbban kell foglalkoznunk. Megállapíthatjuk azt is, 
hogy a fizika-tagozatos osztályok hatása sem jelentkezik 
még eléggé.

Minthogy a feladatok nehezebbek és a teljesítmények 
általában is alacsonyabbak voltak, mint az elmúlt évek
ben, a rendezőség a Nemzetközi Bizottság hozzájárulá
sával az I., II., III. díjra és Dicséretre megszabott száza
lékos határokat valamivel leszállította. így kiosztásra 
került 4 első díj (3 szovjet és 1 lengyel versenyző), 7 máso
dik díj (2 szovjet, 2 magyar, 1—1 jugoszláv, német 
és lengyel versenyző), 10 harmadik díj és 13 dicsérő 
oklevél. Külön jutalomban részesült egy német ver
senyző a kísérleti feladat hibátlan megoldásáért és az 
egyetlen lány (NDK). Minden résztvevő emléklapot 
kapott, a nyertesek ajándékot.

Versenyzőink közül II. díjat kapott Keresztúri András 
40 pont, Ormos Pál 45 pont. III. díjat kapott Nagy 
András 43 pont, dicséretet Sailer Kornél 35 pont.

A rendezőség mind a verseny idején, mind az ered
ményhirdetésnél hangsúlyozta, hogy az Olimpia nem 
nemzetek közti verseny és a pontszámokat nem össze
gezik, azokról közlemény nem jelenik meg. Ha mégis 
az egyes versenycsapatok teljesítményét mérlegeljük, 
akkor igen magasan áll a Szovjetunió, azután nagyjá
ból egyenlő szinten Csehszlovákia, Lengyelország és 
Magyarország, a többi jóval mélyebben.

A hangulat a verseny egész idején igen jó volt. Meleg 
barátság alakult ki a tanulók és a vezetők között. Fiaink 
jól illeszkedtek be a nemzetközi közösségben, sokszor 
voltak kezdeményezői a szabad időben közös megmozdu
lásoknak.

A verseny tapasztalatai arra késztetnek, hogy a jövőre 
nézve konkrét terveket dolgozzunk ki. A további fej
lődés érdekében több lépést látunk szükségesnek.

A fizikát nagyobb mértékben igénylő, az iránt foko
zottabban érdeklődő tanulóifjúság számára lehetővé kell 
tenni, hogy az iskolában szerzett alapismereteit kellő 
szinten kiegészítse. Erre több út látszik lehetségesnek:

1. A Középiskolai Matematikai Lapok Fizika Rovatá
nak bővítése. A Rovat 11 évvel ezelőtt 8 oldalon indult, 
most 16 oldal terjedelemmel jelenik meg. A terjedelem 
bővítése lehetővé tenné a feladatmegoldásokon kívül 
cikkek közlését, a foglalkozást kísérletező munkával 
és a fiatalabb korosztály erősebb bekapcsolását.

2. Olvasmányosan megírt könyvecskék kiadása a 
középiskolai fizika tananyag elmélyítésére, bővítésére. 
Ilyen jellegű kiadványok a múltban már voltak „Szak
köri füzetek” címmel. Matematikából ma is nagy szám
mal jelennek meg szakköri könyvek. Ezeket fizikából 
hosszabb ideje nélkülözzük.

3. A kísérletező-mérő munka erőteljes előmozdítása. 
A Lap már eddig is hirdetett kísérleti pályázatokat, 
elég jó érdeklődéssel és szerény díjazással. Elő kellene 
mozdítani a kutató jellegű pályázatok rendszerét, mely 
főként a nyugati országokban terjedt el az ipar és a 
tudományos kutató intézetek intenzív támogatása mel
lett. Kívánatosnak látszik a kísérleti feladat bekapcsolása 
az országos fizika tanulmányi versenybe, ahogy az a 
Szovjetunióban, Csehszlovákiában és Lengyelországban 
már hosszú ideje megtalálható.

4. Biztosítanunk kell tanulóink megjelenését a nyu
gati országokban rendezett kísérletező-kutató ifjúsági 
versenyeken. 1970. tavaszán sikerrel vettünk részt 
Leverkusenben a „Jugend forscht” kiállításon, ahol 
igen érdekes tapasztalatokat szereztünk. Az utazást a 
KISz Központi Bizottsága szorgalmazta. A KISz kap
csolatot tart azzal az Unesco égisze alatt működő nem
zetközi irodával, mely különböző országoknak az ifjúság 
iskolánkívüli természettudományos nevelését végző szer
veit koordinálja.

Magától értetődően növelni kell az Olimpia előkészí
tésének intenzitását. Ez a munka nagyrészt a Társulat
ban működő Ifjúsági Fizikai Kör keretében történt. 
Lehetőséget kell adni arra, hogy ebben minél több vidéki 
tanuló vehessen részt. Ha pedig eljutunk a verseny 
előtti végső válogatáshoz nem szabadna megtörténnie 
annak, hogy éppen legreményteljesebb versenyzőink ne 
indulhassanak. Erre mód van ha a fizika és a matematika 
Olimpia nem esik ugyanabba az időbe és egy-egy eset
ben eltekintenénk attól az elvtől, hogy egy tanuló csak 
egy versenyen vehet részt.

K .  B .

A IV. FIZIKAI DIÁKOLIMPIA FELADATAI 1 2

1. Súrlódásmentes vízszintes sima felületen M  =  1 kg 
tömegű deszka mozoghat. A deszkán egy kis szán áll. 
A szán tömege a ráerősített kis motorral együtt m = 
0,1 kg. A súrlódási együttható a szán és a deszka között 
K =  0,20. A szánra erősített motor egy fonalat húz 
v ü =  0,1 m/s sebességgel.

Két esetet vizsgálunk. Az egyik esetben a fonál másik 
vége egy távoli cölöphöz, másik esetben a deszka elejéhez 
van kötve (1 1/a és 1/b ábrát).

Amíg a szán el nem éri a r0 sebességet, a deszkát 
mozdulatlanul tartjuk, azután elengedjük. Az elengedés 
pillanatában a szán és a deszka közti távolság L — 0,5 m.

Határozzuk meg minkét esetben a mozgás természetét, 
a deszka és a szán sebességét az elengedés után ! Mennyi 
idő szükséges az egyes esetekhez ahhoz, hogy a szán 
elérje a deszka elejét ?

2. A nátriumklorid (NaCl) k ristály elemi cellája 
a=5,6 Â élű kocka. A rajzon (2. ábra) a Na atomokat 
körökkel, a Cl atomokat keresztekkel jelöltük. A NaCl 
kristályrácsát ilyen elemi cellék alkotják. A Na atom
súlya 23, a Cl atomsúlya 35,5. A NaCl sűrűsége 
Q—2,22 g/cm3. Határozzuk meg a hidrogénatom tömegét, 
és adjunk magyarázatot a megoldás módjára.

3.1? = 20 cm sugarú vékonyfalú fémgömb belsejé
ben koncentrikusan egy r =  10 cm sugarú fémgolyót 
helyezünk el. A golyó a külső gömbön levő nyíláson

1. ábra



keresztül egy nagyon hosszú vezetékkel földelve van 
(3. ábra). A külső gömbre 10 ~8 coulomb töltést adunk. 
Határozzuk meg a külső gömb potenciálját. Határozzuk 
meg a vezetőrendszer elekti’omos kapacitását. Adjunk 
meg egy a fentivel ekvivalens kondenzátorrendszert.

4. Egy 2 m görbületi sugarú homorú gömbtükör gyúj
tópontjába a tengelyre merőlegesen felfogóként köralakú 
ernyőt helyezünk el. Mekkora legyen az ernyő átmérője, 
ha azt kívánjuk, hogy a tükörről visszaverődő összes 
sugárzást felfogja? A tükörre a főtengellyel párhuzamos 
sugárnyaláb érkezik. Legyen a tükör átmérője 50 cm. 
Hányadrészére csökken az ernyőre jutó fényáram, ha 
az ernyő átmérőjét nyolcadára csökkentjük?

(A fényelhajlást nem vesszük figyelőibe. Használjuk 
fel a számításnál a következő közelítést: \ \  —x2̂  1 —x2/2.

Kísérleti feladat: Rendelkezésre áll három állványra 
zerelt lencse, egy ernyő geometriai ábrával, egy függő- 
eges drót állványon és egy mérőszalag.

K Ö N Y V S Z E M L E

JAMES D. WATSON:

A KETTŐS SPIRÁL
Gondolat, 1970, 177 oldal, 27 forint

Közvetlenül személyes (sőt maximálisan szubjektív) 
beszámoló a DNS térszerkezetének felderítéséről, ezzel 
együtt a DNS-duplikáció megfejtéséről. Az élet fizikai
kémiai alapjainak megértését robbantotta ki ez a fel
fedezés az ötvenes években, a jövő századok biztosan ezt 
ítélik majd a XX. század egyik legfontosabb esemé
nyének.

James D. Watson huszonöt éves volt, amikor a DNS- 
molekula kettős csavarvonal-struktúrájának biológiai 
jelentőségét megértette. Rövidesen utána Nobel-díj 
jutalmazta. Negyven éves korában elmesélte életének 
ezt az érdekes szakaszát. Őszintén leírta a hullámhegye
ket és hullámvölgyeket, a zseniális és hiú kollégákat, 
a legmegbízhatóbban dolgozó és pszichológiailag becsa
varodott kolléganőt, a megmerevedett, és fiatal munka
társait mégis előredobó nagyfőnököt. Számunkra, kuta
tóknak megszokott, realisztikus a légkör, ismerős e világ. 
Mégis a könyv világszenzáció lett őszinteségéért és szen
vedélyességéért. A Nobel-díjas Pauling, aki minden fel
lépését színészként megtervezi, a másik Nobel-díjas 
Bragg, aki képtelen beleélni magát fiatalabb munka
társai új területekre kalandozó gondolataiba talán nem 
örülnek a róluk festett portréknak. De mi mégis tanul
hatunk tőlük. Örülnénk az olyan eleven tudományos 
légkörű műhelynek, amilyenek Watson szemtelen csip
kelődései mögül kibontakozik. És örülnénk olyan pima
szul fiatal munkatársaknak is, akiket így fogva tartanak

Határozzuk meg ezen tárgyak felhasználásával a 
lencsék gyújtótávolságát és a gyújtótávolságok elő
jelét.

a) Adjunk meg legalább két mérési eljárást, rajzol
juk meg az eszközök helyzetét és a sugármenetet.

b) Adjuk meg a felhasznált módszer elméleti alap
ját, és vezessük le a számításhoz szükséges képleteket.

c) Az összes lehetséges módszerekkel végezzük el a 
mérést, és számítsuk ki a gyújtótávolságokat.

■d) Készítsünk a mérésről beszámolót.
(Csak az asztalon levő eszközök használhatók, pl. 

az ablak már nem !)
K .  R.

tudományunk legfrissebb rejtvényei, mint a szerzőt és 
szereplőit.

Az „oxfordi csigalépcső”, a páratlan hallgatólányok 
és a párosodó óriás molekulák storyja nálunk is viharokat 
kavart, még megjelenése előtt. Nem hiszem, hogy a 
laikusok sokat megértenének a röntgendiffrakciós struk
túrakutatásból és a molekuláris genetikából e könyv 
alapján. De a kutatók (fiatalok és főnökök egyaránt) 
olvassák el a könyvet. Görbe tükröt és példaképet talál
hatnak benne. A kívülállók is talán megértik ezt a modern 
misztikum ködébe burkolt világot.

Watson így fejezi be a DNS-storyt: ,, . . .én pedig 
— a Szajnán át — visszasétáltam szállodánkhoz, a 
Luxembourg-palota közelébe. Ezen az estén ünnepeltük 
meg Peterrel a születésnapomat. Most azonban még 
egyedül voltam, nézegettem a hosszúhajú lányokat 
a St. Germain des Prés közelében, s tudtam, hogy nem 
nekem születtek. Huszonöt éves voltam, s nagyon öreg 
ahhoz, hogy valami szokatlant csináljak.” Negyven 
évesen írta meg ezt az életrajz-töredéket. A korai érelme
szesedés előjelének tekintsük? Lehet más magyarázat is. 
A könyvet Naomi Michisonnak ajánlotta, dalán vala
kinek nagyon meg szeretné magyarázni: milyen termé- 
szetkutatóként élni ma, a XX. század nekünk oly gyö
nyörűen izgalmas második felében.

Utóirat : A spirál egy monoton csökkenő görbületű sík
görbe, amely a spirálködöknek is nevet adott. A helix 
viszont egy állandó görbületű térgörbe, amelyet a dugó
húzó és csigalépcső reprezentál, és amit magyarra csa
varvonalnak vagy legfeljebb csigavonalnak lehet fordí
tani. Otromba hiba volt a könyv címét „Kettős spirál”-ra 
fordítani. A DNS éppúgy nem hasonlít a spirálra, mint 
a dugóhúzó nem emlékeztet a piskótatekercsre.

M .  Qy.
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X X .  év fo lyam  12. szám  1970. d ecem ber

BÚCSÚ EGYED LÁSZLÓTÓL
(1914. II. 12. Fogaras—1970. VII. 11. Budapest)

A Magyar Tudományos Akadémia, az Akadémia 
Természettudományi I. Főosztálya és a Föld- és 
Bányászattudományok osztálya nevében búcsú
zom a magyar tudomány és művelődés kiemelkedő 
alakjától, Egyed László akadémikustól.

Egyed László akadémikus a földtudományokat 
a legmodernebb szellemben művelte. A földtudo
mányok minden új eredményét tekintetbevéve és 
szintézisbe foglalva vizsgálta Földünk szerkezetét, 
folyamatait és jelenségeit. Előadásai, értekezései, 
tanulmányai mindig fontos és új szempontokat 
vetettek fel, és nemzetközileg jelentős, új eredmé
nyekre vezettek. Tudományos munkája mellett 
tudományos kutatóhelyeket, obszervatóriumokat 
is szervezett, és értékes terveket valósított meg. 
Tevékenysége során tudományos és szakmai te
kintélye egyre nőtt.

Ő azonban nem elégedett meg ennyivel és a 
már megvalósult eredményeken túltekintve, min
dig új és magasabb célokra törekedett. Szilárd

elvhűsége és igazságszeretete mind általánosabb 
és magasztosabb eszmények elérését tette számára 
lehetővé, és így nemcsak a magyar geofizika és 
földtudományok, hanem az egész magyar tudo
mány és művelődésügy egyik döntő személyisége 
lett.

Egyed László professzor életművének legfonto
sabb, központi alkotása, a Föld expanziós elmé
lete még életében az igazság rangjára emelkedett.

Az elhunyt ravatalánál 1970. VII. 20-án tartott bú
csúbeszéd .

Barta György 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Tudományos tevékenységével az ország határain 
túl is olyan sikereket ért el, hogy nemzetközi hír
nevet szerzett nemcsak magának, hanem a magyar 
tudományos életnek is, és hosszú időn át nemzet
közi szinten reprezentánsa volt a magyar geofizikai 
tudománynak.

Nemes humanizmusa azonban nem elégedett 
meg az egyéni sikerek és eredmények felhalmozá
sával, azokat mindig igyekezett megosztani munka
társaival. Oktató, nevelő munkája során ötletek
kel és tanácsokkal támogatta a felnövekvő fiatal 
geofizikus generáció tehetséges tagjait, és ezzel 
egy — ma már nemzetközi hírű tudományos 
iskolát is kialakított, amely méltó hordozója és 
továbbfejlesztője gazdag szellemi örökségének. A 
már önálló, érett kutatókat pedig tudományos ér
demeik és eredményeik gondos mérlegelése után 
önzetlenül segítette a tudományos pálya magasabb 
fokozatainak elérésében.

A szakadatlan, mély elhivatottsággal végzett 
kutatói tevékenység, a tanítás, a munka, időnek 
előtte felőrölte életerejét, és alkotó képességének 
teljében ragadta el tőlünk őt a kegyetlen sors. Mély 
fájdalommal és megrendüléssel kellett tudomásul 
vennünk hirtelen halálát.

Kedves Laci! A csaknem négy évtizedes, töret
lenbarátság jogán szólítalak most így, a megszokott 
néven. Miért mentél el tőlünk oly hirtelen? Miért 
nem jársz be továbbra is tanszékedre előadásokat 
tartani, munkatársaidat irányítani ? Miért nem 
segítesz tovább bennünket széleskörű tudásoddal, 
véleményeddel, kritikáddal ?

Vigaszunk talán csak annyi lehet, hogy Rólad 
igazán elmondhatjuk a költő évszázados szavaival:

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázva ami benne Földi 
Egy éltető eszmévé finomul.”

Nem halsz meg, mert gondolataid, alkotásaid, 
elméleted, tehát egész életműved tovább él, és 
fejlődik munkatársaid, tanítványaid tevékenysé
gében, és az egyetemes tudomány szervezetében.

Búcsúzunk Tőled Egyed László akadémikus, 
kedves munkatársunk és barátunk, mégegyszer 
megköszönve azt a sok értékes gondolatot és 
eredményt, amellyel a magyar tudomány tekin
télyét mind nálunk, mind külföldön magasra 
emelted.
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A FÖLD BELSŐ SZERKEZETÉNEK ÚJ, 
DINAMIKUS FELFOGÁSA
Összefoglalás

A Föld belső szerkezetének új, dinamikus 
jellegű koncepcióját vázoljuk. Felfogásunk lénye
ges vonása, hogy a Föld anyagi összetétele bel
seje felé haladva egyre kevesebbet változik. 
A földmag ultranagy nyomású állapotban levő 
anyag. Ez az ultrafázisú állapot azonban instabil, 
ami a Föld térfogatának állandó növekedését 
eredményezi.

Megmutatjuk továbbá, hogy a Föld tágulásával 
magyarázható a kéreg és az óceáni medencék 
kialakulása, a tektonikus erők és földrengések 
energiája, a mélyfészkű földrengések eredete, 
a geológiai jelenségek periodicitása, a kontinens- 
vándorlás és a hegységképződés. A Föld tágulását 
alátámasztják a paleogeográfiai adatok is.

A korábbi földmodellek
Különböző földmodellek között lényeges el

térés a földmag szerkezetének és összetételének 
felfogásában van. A modellek két nagy csoportba 
sorolhatók. Az egyik felfogás szerint a Föld mag
jának vastartalma igen nagy (vasmagos modell). 
A másik felfogás szerint a földmag vastartalma 
az átlagosnál nem nagyobb (vasmag nélküli 
modell).

A vasmagos hipotézisek közös jellemzője, hogy 
a szeizmikus határfelületeket (melyeket a rugal
mas hullámok terjedési sebességében tapasztal
ható ugrásszerű változás jelöl ki) anyagi minőség 
változásával azonosítják, továbbá a Föld anyagá
nak összetételére különböző típusú meteoritok 
összetételéből következtetnek. A földmag anyagát 
a vasmeteoritokkal azonosítják. Innen ered a 
hipotézis neve is.

A vasmagos hipotézis ellen szólnak a következő 
tények:

1 . J. Verhoogen (27) kimutatta, hogy a földmag 
határán a hőmérséklet nem nagyobb, mint

| Egyed László
Budapest.

T =  2700±100° C. Másrészt P. Valle (26) vizs
gálatai szerint a vas olvadáspontja 1,38 miihó 
bar nyomáson (mely a földmag határán, 2900 
km mélységben uralkodó nyomásnak felel meg) 
közelítőleg 3800° C.

A szeizmológiai megfigyelések azonban azt 
bizonyítják, hogy a földmag külső övében (a 
2900 km és 5000 km mélységek közötti gömb 
övben) transzverzális rugalmas hullámok nem 
terjednek, azaz halmazállapota nem lehet szilárd. 
Ez a fent idézett| adatokkal ellentétben áh, 
a vas a földmag külső övében uralkodó nyomás 
és hőmérséklet értékek mellett szilárd halmaz- 
állapotú volna.

2 . Egy kozmogóniai érv is felhozható a vasmag 
hipotézis ellen.

Feltételezik, hogy a belső bolygók eredete 
közös. Ezt alátámasztja, hogy nagyobb tömegű 
belső bolygónak az átlagsűrűsége is nagyobb:
1. ábra. Az I. táblázat tartalmazza a Hold és 
a belső bolygók tömegét és átlagsűrűségét.

1. ábra. A Hold és belső bolygók átlagsűrűsége, mint a 
térfogat függvénye

E g y e d  L á s z l ó  itt közölt munkája a Geolo
gische Rundschau c. folyóiratban (46, 1, 101—121) 
1957-ben megjelent angol nyelvű eredeti cikk fordítása. 
A dolgozat a földtágulás elméletének és földtani 
geofizikai következményeinek első, részletes ki
fejtése a nemzetközi szakirodalomban. Egyed pro
fesszor későbbi munkáiban a részleteket tovább 
finomította, a hipotézist további érvekkel támasztotta 
alá, de a rendkívül gyümölcsöző elmélet alapvonásai 
már a jelen dolgozatban is világosan láthatók.

A Föld tágulása nem egyszerűen érdekes elmélet, 
hanem olyan elv, mélynek felhasználásával a szerző 
a földtudományok számos, addig megválaszolhatat
lan kérdésére feleletet tudott adni. A Föld térfogat
növekedésének feltételezésével magyarázatot adott 
a hatalmas tektonikus energiák eredetére, melynek 
forrását sikertelenül keresték az elmélet megszületése

előtt. Egyed László a tágulásból le tudta vezetni 
a kontinensek és óceáni medencék kialakulását, 
a hegyképződést, a kéregmozgások lehetséges mecha
nizmusát, a kontinensvándorlás hajtóerőinek ere
detét, a mélytengeri árkok kialakulását és kísérő 
jelenségek (pl. mélyfészkű földrengések) fellépését.

A Föld tágulásának elmélete Egyed László nevét 
szakmai körökben az egész világon ismertté tette 
és később három világrész egyetemei és tudományos 
akadémiái kérték fel előadások tartására. A hipo
tézis horderejére és jelenleg is élő hatására jellemző, 
hogy ma — másfél évtizeddel az alapvető dolgozatok 
publikálása után — sem jelenik meg olyan általános 
geofizikai problémákkal foglalkozó könyv a nemzet
közi szakirodalomban, mely ne szentelne teret 
Egyed professzor tágulási elméletének.
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1. táblázat

Töm eg a  Föld 
töm egének 

egységeiben
Á tlagsűrűség H ivatkozás

Hold 0,020 3,34 Landolt-
Börnstein

Merkur 0,06(5 3,73 Smart 1951
Mars 0,154 3,94 Smart 1951
Venus 0,970 5,21 Smart 1951
Föld 1,000 5,52

Feltételezik továbbá, hogy a vasmag differen- 
ciáció eredménye. Ha a belső bolygók anyagi 
összetétele a közös eredet következményeként 
kezdetben azonos volt, akkor a jelenleg tapasztalt 
sűrűségkülönbségek csak a nyomás, illetve a 
könnyen illó elemek eltávozása miatt alakulhat
tak ki. A differenciádé egymagában nem befolyá
solja a bolygó átlagsűrűségét.

Nyilvánvaló, hogy a szabályos sűrűségkülönb
ségek nem tulajdoníthatók a könnyen illó elemek 
elvesztésének, mert akkor a belső bolygók átlag- 
sűrűségének tömegükkel csökkenni kellene. Ez 
a megfigyeléseknek ellentmond.

Másrészről a Föld zérus nyomásra vonatkozó 
átlagsűrűsége meghatározható a Föld belsejére 
számított nyomás és kompresszibilitás értékek 
felhasználásával és a kapott eredmény, mely 
nagyobb 4,5 gcm~3-nál meghaladja a Hold, 
Merkúr és Mars valódi (azaz összenyomott álla
potra érvényes) átlagsűrűségét. A tapasztalt 
sűrűségkülönbségek (I. táblázat) tehát nem ma
gyarázhatók sem a könnyen illó elemek elvesz
tésével, sem a nyomással.

Ha a földmag nagyobb sűrűsége csupán a dif
ferenciádé során felhalmozódó vas következménye 
és a Föld a többi belső bolygóval azonos eredetű, 
akkor a többi bolygó átlagsűrűségének a meg
figyelnél nagyobbnak kellene lennie, függetlenül 
attól, hogy bennük kialakult a vasmag vagy sem.

Emiatt nyilvánvalónak látszik, hogy a belső 
bolygók átlagsűrűségei közötti különbségek és 
a földmag nagy sűrűsége nem magyarázhatók 
meg azzal, hogy a differenciádé, miatt a vas a föld
magban halmozódott fel. Egy más magyarázatra 
van szükség.

A vasmag nélküli elméleteknek van egy közös 
vonása, nevezetesen az, hogy a mélységgel növekvő 
homogenitást tételeznek fel. Ezen elképzelések 
szerint a Föld anyaga bizonyos mélységhatár 
alatt azonos összetételű maradt és a szeizmikus 
határfelületek a kémiailag homogén anyag fizikai 
paramétereinek megváltozásával magyarázhatók. 
A fizikai paraméterek (rugalmas hullámok ter
jedési sebessége, sűrűség stb.) ugrásszerű változása 
a nyomás, hőmérséklet vagy más fizikai hatások 
következménye. A két legérdekesebb, vasmag 
nélküli földmodell a Kuhn és Rittmann féle [17] 
és a Ramsey féle [19] modell.

A Kuhn — Ritmann féle földmodell annak elle
nére, hogy néhány jelenség szellemes magyará
zatát adja, olyan nyilvánvaló hibákat is tartal

maz, hogy véleményünk szerint nem szükséges 
megcáfolni.

A Ramsey-féle fázisátmenet elmélet a meg
figyelt nagynyomású fázisátmeneteken alapul. 
Ramsey elképzelése szerint a Föld belseje 
felé haladva anyagának összetétele egyre keveseb
bet változik, bizonyos mélységen túl homogénnek 
és az olivinhez nagyon hasonló összetételűnek 
tekinthető. A földmag határát kijelölő Gutenberg 
—Wiechert-féle szeizmikus határfelület jelenlé
tét az elektronhéjak átrendeződésével magya
rázza. Az anyag az átrendeződés hatására fémes 
jellegűvé válik, emiatt fizikai paraméterei (pl. 
a rugalmas hullámok terjedési sebessége, sűrűség) 
megváltoznak.

Ramsey a longitudinális szeizmikus hullámok 
sebességének csökkenését a maghatár átlépése 
után a magas hőmérséklet miatt fellépő folyékony 
halmazállapotnak tulajdonítja. A belső mag 
anyaga pedig — véleménye szerint — a fémes 
olivin kristályos módosulata.

A vonzó hipotézisnek van egy gyenge pontja. 
Igen kis valószínűségű ugyanis az, hogy a nyomás 
ugyanolyan mélységben éri el a fázisátmenet 
fellépéséhez szükséges értéket, mint a hőmérsék
let az olivin fémes módosulatának olvadáspontját. 
(Lásd Birch [6 ] érveit a fázisátmenet hipotézissel 
szemben).

További jellemzője az eddig említett földmodel- 
leknek, hogy nem képesek magyarázatot adni 
a Föld kérgében és köpenyében működő erőkre, 
melyek a földrengések, vulkanizmus, hegység
képződés és epirogenezis kiváltói.

A hőenergia szerepe a tektonikus jelenségekben 
nagyon homályos és jelentősége csupán feltétele
zés (Goguel [9] ).

Az új földmodell
A Föld belső szerkezetének problémája, ahogyan 

a fentiekben említettük, a földmag felépítésének 
és anyagi összetételének problémájára összponto
sul. ■

A vasmagos hipotézist el kellett vetni. Vájjon 
lehetséges-e a vasmag nélküli modellek közös 
vonásainak elfogadása, azaz lehetséges-e, hogy 
a Föld, bizonyos mélységben túl homogén? 
Birch [6 ] eredményei azt mutatják, hogy a köpeny 
a 900 km és 2900 km közötti gömbövben homogén 
és jelentősebb differenciádé csak a felső köpeny
ben, a 300 kilométernél kisebb mélységekben 
mehetett végbe.

Ha figyelembe vesszük, a köpeny ezen 2 0 0 0  km 
vastagságú homogén tömegének hatalmas mennyi
ségét sokkal elfogadhatóbbnak látszik az, hogy 
bizonyos mélységen túl (valószínűleg 900 km alatt) 
már a Föld teljes anyaga homogén; mint az, hogy 
a homogén zóna alatt valahol újból éles anyagi 
differenciádé lép fel. (Ford. megjegyzése: Birch 
homogenitási vizsgálatait, módszeréből követ
kezően, csak a 2900 km-es mélységig végezhette 
el).

Ebben az esetben Gutenberg—Wiechert-féle 
és a Lehmann-féle szeizmikus határfelületek
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különböző fázisokat elhatároló felületeknek te
kinthetők és a belső mag, külső mag és köpeny 
azonos összetételű, ultrabázikus, szilikátos anyag 
három különböző fázisú módosulatának felel meg.

A Ramsey-féle fázisátmenet hipotézissel szem
ben Birch [6 ] a következőket jegyzi meg:

„Kellően alátámasztható az a vélemény, hogy 
a főleg könnyű elemekből felépülő anyag sűrűsé
gének alacsonyabbnak kell lennie, mint a föld
mag sűrűsége a megfelelő nyomáson, tekintet 
nélkül az ionizáció fokára. A Thomas—Fermi 
módszer sűrűség értékeket ad teljesen ionizált 
elemekre és így felhasználásával becsülhetjük 
a nyomás hatására ionizált anyag sűrűségének 
felső határát. Néhány elemre a számított görbéket 
publikálták (Feynmann, Metropolis és Teller, 
1949. Elsässer 1951) és említésre érdemes, hogy 
a földmag sűrűségét még 1 0  megabar nagyság- 
rendű nyomás esetén is, csak közelítőleg 30 atom
számú elemek érik el. Ismeretes, hogy az elmélet 
nem érvényes kis nyomás esetén ahol, a sűrűség 
atom és rácsszerkezettől függ; például Jensen vas
ra (z =  26) vonatkozó görbéje egy megabar nyomás 
esetén valamivel kisebb Thomas—Fermi sűrűséget 
ad, mint amekkora a vas tényleges sűrűsége egy 
atmoszféra nyomás esetén. Nehéz pontosan meg
becsülni hol érnek el a görbék elfogadható pontos
ságot, de nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy 
egy magnéziumból (z =  12), szilíciumból (z =  14) 
és oxigénből (z =  8 ) álló vegyület sűrűsége 
a 1 0  cgs értéket elérje néhány megabar nyomás 
esetén. A csak szilikátot tartalmazó anyag sűrű
sége is aligha lehet 6  cgs-nél nagyobb, pedig a 
szilikát a legnehezebb a három anyag közül. 
Ezek a számítások azt jelzik, hogy ha a vegyület 
átlagos atomszáma 1 0  (mint pl. a Mg2Si04), a 10 
cgs sűrűséget csak olyan nyomásnál érné el, 
mely tízszerese a földmag határán lévő nyomás
nak, még akkor is, ha az anyag teljesen ionizált.”

Birch megjegyzései, összevetve a fenti megálla
pításokkal, arra a következtetésre vezetnek, hogy 
a belső mag, a külső mag és a köpeny is azonos 
anyag különböző fázisú módosulatainak tekint
hető. Azonban a külső és belső magot alkotó 
módosulatokról Ramsey-vel ellentétben nem 
tételezhető fel, hogy „fémes” vagy „fémes kris
tályos” módosulatok, melyek a Föld belsejében 
uralkodó, nyomás következtében meghatározott 
mélységek alatt alakulnak ki. A (belső és külső) 
földmag állapotát csak a Föld belsejében jelenleg 
uralkodó nyomásnál néhányszor nagyobb nyomás 
alakíthatta ki. Az „ultra-nagy nyomású fázis” 
(=  ultrafázis) jelenléte talán a naprendszer kelet
kezésével lehet kapcsolatban. Az ultrafázis sajá
tos jellegére utal az, hogy a külső magban fenn
álló nyomás és hőmérséklet viszonyok mellett 
szilikátos anyag vagy vas nem viselkedhetne 
folyadékszerűen, a folyadékszerű viselkedés pedig 
megfigyelési tény.

A földmag fázisról tehát feltesszük, hogy 
a jelenleginél sokkal nagyobb nyomás következ
tében alakult ki. Ha ezen ultranagy nyomású 
módosulatra a későbbiekben kisebb nyomás nehe

2. ábra. A Föld felépítésének sémája az új földmodell 
szerint

zedik, állapota instabillá válik, még akkor is, 
ha az ultranagy nyomás az atommagokban is 
valamilyen változást hozott létre. Az új, stabilis 
állapotba való átmenet nem hirtelen, gyors 
esemény, hanem statisztikus jellegű folyamat, 
mely a radioaktív bomlásra emlékeztet.

Az új földmodell vázlata a következő.
A Föld tömege, eltekintve a köpeny legfelső 

övétől azonos összetételű, homogén, ultrabázikus 
szilikátokból épül fel. A belső magot alkotó anyag 
állapota az első ultranagy nyomású fázisnak felel 
meg (2. ábrán I-gyel jelölve). Az első ultra fáz is 
anyaga rácsszerű szerkezetet mutat, melyet a 
Föld belsejében uralkodó nyomás nem befolyásol. 
Ezt az a megfigyelés támasztja alá, hogy a longi
tudinális hullámok terjedési sebessége a földmag
ban állandó, annak ellenére, hogy a nyomás ter
mészetesen növekszik a mélységgel. A módosulat 
sűrűsége 17 gern-3.

A külső magot alkotó anyag a következő (II) 
ultranagy nyomású fázisnak felel meg.

Ebben a második ultrafázisban az anyag merev
sége a többi rugalmas paraméterekhez viszonyítva 
elhanyagolhatóan kicsiny, a nyomás a külső 
magban nem képes az atomokat rácsszerű szer
kezetbe rendezni. Következésképpen a külső 
magban csak longitudinális hullámok áthaladását 
figyelhetjük meg. Az összenyomhatóság a nyomás
tól függ. A sűrűség 9,4 és 12 gmc- 3  között vál
tozik.

A köpeny anyaga a harmadik (stabil) fázisban 
van.

A harmadik fázisban az anyag állapota már 
megfelel a Föld belsejében fennálló nyomásnak.

A D ö v a  differenciációt nem szenvedett sziliká
tos anyag nagynyomású módosulata. A C öv, 
másrészről, a D öv anyagából a B, már differenciál
tabb öv, ismert szilikátos ásványaiba való á t
menet zónája. [Megjegyzés: a D, C és B övék 
a földköpeny elfogadott felosztásának felelnek 
meg. A felosztás Bullentől származik. Az öveket 
a következő mélységek határolják: D öv 984 km 
és 2898 km között, C öv 413 km és 984 km 
között, B öv 33 km és 413 km között.] A kö
peny sűrűsége 3,3, és 5,6 gom- 3  között változik.
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A most vázolt földmodell magyarázatot ad 
az éles szeizmikus diszkontinuitásokra, mivel 
a különböző fázisok elkülönülése általános ten
dencia.

Az ultrafázisú állapot hipotézise arra a követ
keztetésre vezet, hogy a Föld belsejében a fázisok 
instabil módosulatok. Ezenkívül a következőt 
állíthatjuk.

Állandó és irreverzibilis átalakulás zajlik le 
a belső mag I  fázisú anyagából a külső mag I I  
fázisú anyagába, illetve a külső mag I I  fázisú 
anyagából a köpeny I I I  fázisú, stabil anyagába. 
Emiatt a köpeny tömegét a külső illetve belső 
mag anyagának fázisát alakulásai állandóan 
növelik. Mivel a belső mag sűrűsége nagyobb 
mint a külső magé és a külső mag sűrűsége is 
jelentősen felülmúlja a köpeny sűrűségét a fázis- 
átalakulások a Föld átlagsűrűségének állandó 
csökkenését eredményezik. Á Föld teljes tömege 
azonban állandónak tekinthető és így a fázisát
alakulások feltételezése arra a meglepő követ
keztetésre vezet, hogy a Föld térfogata állandóan 
növekszik. A Föld felszínét és belsejét formáló 
energiákat a Föld belsejében végbemenő fázis- 
átalakulások szolgáltatják.

Először megvizsgáljuk azokat a jelenségeket, 
melyekből a térfogatnövekedés sebessége meg
határozható. Ezért tárgyaljuk a földkéreg ki
alakulását.
A földkéreg kialakulása és a Föld sugarának átlagos 
évi növekedése

A földkéreg eredetét számos hipotézis igyekezett 
magyarázni. Sok közülük önkényes és olyan 
súlyos hibákkal terhelt, hogy vitatásuk szükség
telen. Legelőször is összefoglaljuk a kéreg szer
kezetére vonatkozó tényeket és megfigyeléseket, 
azután felhasználásukkal kimutatjuk a korábbi 
elméletek téves voltát. Továbbá vázolni fogjuk 
a földkéreg kialakulásának egy elfogadható 
magyarázatát.

A földkéreg kialakulásának mechanizmusával 
a következő tényeket kell magyarázni.

1 . A szárazföldi kéreg az óceáni medencék 
kérgétől morfológiai és kőzettani szempontból 
egyaránt jelentősen különbözik.

2 . Kontinentális területeken a kéreg alsó hatá
rát kijelölő felület, melynek átlépése után a rugal
mas hullámok sebessége 8 , 2  km/sec-ra növekszik, 
30 km és 60 km közötti tengerszinttől számított 
mélységekben helyezkedik el. Az óceánok terüle
tén e határfelület mélységére a megfigyelésekből 
10 km és 15 km közötti mélységeket számítottak.

3. A szeizmikus hullámok terjedési sebességéből 
az is következik, hogy eltekintve a kéreg fölötti 
viszonylag vékony üledékes rétegtől, a kéreg két 
rétegből áll. Az óceáni medencék kérgétJviszont 
egyetlen réteg alkotja.

4. A kontinentális területek egyöntetű, selfek- 
kel összekötött tömböt alkotnak. Kivétel az 
Antarktisz, Ausztrália és Madagaszkár, azonban 
nagyon valószínű, hogy a geológiai múltban ezek 
is összeköttetésben álltak a kontinensekkel.

Emiatt az a benyomásunk, hogy morfológiai szem" 
pontból a kontinensek egyetlen összefüggő, foly
tonos, szial jellegű tömbből alakulhattak ki 
(lásd 3. ábra).

5. A hipszometrikus adatok (tengerszintfeletti 
magasságok) gyakorisági görbéje két maximum
mal rendelkezik.

6 . A Csendes óceán, az Atlanti óceán és az 
Indiai óceán mélység-gyakoriság görbéi csak
nem teljesen azonosak: 4. ábra.

7. A kontinentális területek élesen elválnak 
a mélytengeri területektől.

ábra. A kontinentális jellegű területek összefüggése 
0 5 tO 15 20 25 30 35 50Z

4. ábra. A  Csendes óceán, az Atlanti óceán és Indiai óceán 
mélységeinek százalékos eloszlása
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8 . Kontinentális területeken a gabbró öv (a 
szárazföldi kéreg második, mélyebben fekvő öve) 
lényegesen vastagabb, mint az óceánok alatt.

9. Szeizmológiai megfigyelések alapján eddig 
nem mutattak ki lényeges különbségeket mély
tengeri területek között.

Az elfogadott elméletek egy része a kontinentá
lis területek és óceáni medencék kialakulását 
magmaáramlásoknak tulajdonítja; mások azt 
vélik, hogy kezdeti kristályosodási gócok fejlőd
tek kontinentális tömbökké a geológiai korok 
során végbemenő növekedés révén. A növekedés
hez szükséges anyagot magmatikus tevékenység 
szolgáltatta volna.

Más elméletek szerint az óceáni medencék 
a kontinentális területek lesüllyedésével alakul
tak ki. Ezeknek az elméleteknek azonban ellent
mondanak az utóbbi néhány évben az óceáni 
területeken végzett vizsgálatok.

A magmaáramok hatására kialakuló kontinen
sek és óceánok elmélete a következő magyarázatot 
adja. Az óceáni kéreg (jelenleg hiányzó) szial 
jellegű részét magmaáramok szállították el a jelen
legi kontinensek területére. Ez a mechanizmus 
azonban a kontinentális és óceáni területek között 
folytonos átmenetet hozott volna létre. Azon
kívül rendkívül valószínűtlen, hogy magmaáramok 
a teljes szial jellegű részt egyöntetűen eltávolít
sák. Következésképpen a magmaáramlást fel
tételező elmélet ellentmond a 6 ., 7. és 9. pontokban 
említett megfigyeléseknek.

Ha a kontinenseket kristályosodási gócokból, 
majd kontinentális tömbökből származtatjuk és 
feltesszük, hogy a tömböket övező self-geoszin- 
klinálisokban felhalmozódó üledékeket az oro- 
genetikus folyamatok hegyláncokká alakították, 
nem találunk elegendő magyarázatot arra, hogy 
miért vastagabb a gabbró öv a kontinensek alatt, 
mint az óceáni területeken. Ez az elmélet, továbbá 
azt sem világítja meg, hogy a kontinensek miért 
alkotnak egyöntetű, folytonos tömböt, azaz ellent
mond a 4. és 8 . pontokban említett megfigyelé
seknek.

Ahogyan már többször említettük a kontinen
tális területek összefüggő, folytonos és kőzettani 
felépítés szempontjából is egyöntetű tömböt 
alkottak. Ebből joggal következtetünk arra, hogy 
eredetük közös és egyidejűleg alakultak ki.

Másrészről az Atlanti, az Indiai és Csendes 
óceánok mélység-gyakoriság görbéinek egyezésé
ből (lásd 4. ábra) azt is megállapíthatjuk, hogy az 
óceáni medencéket azonos mechanizmus alakí
totta ki, azonos sűrűségű és viszkozitású anyagból. 
Ugyanakkor a mechanizmus leglényegesebb ténye
zője a hidrosztikus egyensúlyra való törekvés. 
Ezt a megállapítást alátámasztja, hogy a görbék 
maximuma jól meghatározott szintet jelöl ki 
és ez a hidrosztatikus egyensúlynak felel meg. 
A szeizmikus vizsgálatok is megerősítették, hogy 
az óceáni területek kérge azonos felépítésű, mert 
a felhasználásukkal számított sűrűségadatok jól 
egyeznek.

Az is bizonyítható, hogy tényleges kapcsolat

van a hipszometrikus gyakorisági görbe kettős 
maximuma és a kontinentális és óceáni területek 
elkülönülése között, nevezetesen a két maximu
mot nem lehet az erózió hatásával magyarázni. 
A kontinentális maximumot ugyanis az erózió 
csak még jobban kiemeli.

Mindezek a tények nem magyarázhatók az 
eddigi elméletekkel. A Eöld térfogatának állandó 
növekedését figyelembe véve az óceáni és konti
nentális területek kialakulása egyszerűen vázolha- 
ható.

A Föld életének kezdetén, a differenciáció 
miatt az ultrabázikus, differenciációtól kevéssé 
érintett anyag felett gránitos-gabbrós összetételű 
réteg alakult ki. Ez a réteg a hősugárzás miatt 
megszilárdult. A Föld térfogatának állandó nö
vekedése miatt a szilárd kéregben feszültségek 
léptek fel. A folyamat során a feszültségek egyre 
nőttek, majd amikor túllépték a kőzetek szakító
szilárdságát a kéreg felhasadt. Az ultrabázikus 
magma törésvonalak mentén felemelkedett a 
hidrosztatikus egyensúlynak megfelelő magasságig. 
Mivel sűrűsége jóval nagyobb, mint a gránitos- 
gabbrós összetételű kéregé, ennek a szintnek 
közelítőleg 5—6 kilométerrel alacsonyabbnak 
kellett lennie a Föld első felszínénél, azaz a konti
nentális területek felszínénél. Az ultrabázikus 
magma beömlési területei voltak a jelenlegi óceáni 
területek kezdeményei.

A körvonalazott mechanizmus magyarázatot 
ad a kontinentális és az óceáni területek kőzet
tani különbségeire, a hipszometrikus görbe kettős 
maximumára éppenúgy, mint a kontinentális 
és óceáni területek éles elkülönülésére és a konti
nensek folytonos kapcsolatára. Valószínű, hogy 
a kéreg először a Csendes óceán területén hasadt 
fel és a kontinens határok íves alakja szintén 
e jelenség következménye.

Az óceáni medencék születése azonban nem volt 
egyidejű, hanem az előrehaladó fejlődés során, 
az első óceáni medencét kialakító mechanizmussal 
azonos hatásra, fokozatosan képződtek. Ezt a 
folyamatot támasztják alá a 4. ábra bemutatott 
adatai is.

Az óceáni medencék kialakulásának fenti el
képzeléséből kiindulva meghatározható, hogy 
mekkora volt a Föld sugara, amikor a kéreg még 
egybefüggő övként beborította a teljes földgolyót. 
A szial jellegű kéreg jelenleg a Föld felületének 
közelítőleg 1,5—2,1018 cm2 területű részét borítja. 
Ez egykor, a repedések megjelenése előtt a teljes 
Föld felszínével volt azonos.

A megfelelő sugár 3,5—4 • 108 cm (azaz 3500— 
4000 km). Az eltelt idő 4,4 • 109 év [10 és 25]. 
A sugárnövekedés (2,3 ±  0 ,2 ) • 1 0 8 cm. Követ
kezésképpen a sugárnöveJcedés átlagos értéke: 
0,6±0,05 mm/év.

Másrészről, ha feltesszük, hogy a belső mag 
anyagának állapota kezdetben a Föld teljes 
anyagának állapota volt és a belső mag Bullen 
által megadott 17 gern“ 3 sűrűségével számolunk, 
más úton is becslést kapunk a kezdeti sugár érté
kére. Ha a Föld átlagsűrűsége 17 gern- 3  volna,
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5. ábra. Az óceáni medencék kialakulásának mechaniz
musa

teljes tömege elférne egy 4,37 • 108 cm sugarú 
gömbben. Ebből az adatból az átlagos évi sugár
növekedésre 0,46 mm/év becslés adódik, ami jó 
egyezésben van a kontinensek területéből le
vezetett 0 , 6  mm/év értékkel.

A Föld méreteinek változása paleogeográfiai adatok 
alapján

Geológiai megfigyelésekből egyértelműen kö
vetkezik, hogy a hidroszféra tömege a geológiai 
korok folyamán állandóan növekedett. Kuenen 
[16] azonban arra a megállapításra jutott, hogy 
az óceáni víztömegek növekedése a korai kambri- 
umtól a jelenig legfeljebb 4%-a a teljes vízmennyi
ségnek. A Föld zsugorodása esetén az óceánok 
átlagos mélysége, azaz az óceánok vízrétegének 
átlagos vastagsága a geológiai korok során növe
kedett volna, következésképpen a tenger szintje 
állandóan emelkedett volna. A tengerszint növe
kedése pedig állandóan növelte volna a vízzel 
borított kontinensperemek területét: 6 a ábra.

Ha a Föld térfogata állandó volna, a vízzel 
borított kontinensperemek területének nagyságát 
csak a kéregmozgások befolyásolnák és átlagban 
egy konstans érték körül oszcillálna: 6 b ábra.

Ha a Föld tágulásának elmélete helyes, a Föld 
felülete és ezzel együtt az óceánok felülete is 
állandóan nő. Következésképpen az óceánok 
átlagmélysége csökken és a víz fokozatosan vissza
vonul a sekélytenger jellegű kontinensperemekről. 
Ez arra a következtetésre vezet, hogy táguló 
Föld esetén a vízzel borított kontinensperemek 
területe csökkenő tendenciát mutat: 6 c ábra.

A Föld térfogatváltozásának problémája emiatt 
megközelíthető a paleogeográfiai megfigyeléseken 
keresztül. Meg kell állapítanunk a vízzel borított 
kontinensperemi területek kiterjedését külön-

6. ábra. A vízzel borított kontinentális jellegű területek 
kiterjedésének változása a Föld története során ha 
a) a Föld zsugorodik, b) a Föld állandó térfogatú c) a 

Föld tágul

7. ábra. Vízzel borított kontinentális területek különböző 
geológiai korokban Termier térképei alapján

böző geológiai korokra. A terület határozott 
növekedési tendenciája a Föld zsugorodását 
jelentené; a konstans érték körüli ingadozásból 
a Föld térfogatának állandó voltát következtet
hetnénk, végül csökkenési tendencia a Föld tágulá
sát bizonyítaná.

8. ábra. Vízzel borított kontinentális területek különböző 
geológiai korokban Sztrahov térképei alapján
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A kitűzött cél eléréséhez N. M. Sztrahov [23] 
és H. F. Termier [24] paleogeográfiai térkép soro
zatait használtuk. A térképsorozatokat gömb
felületre hordtuk fel, majd síkba fejtettük ki, 
végül planimeterrel meghatároztuk a tengerrel 
borított, jelenleg kontinentális területek méreteit.

A 7. és 8 . ábrákon bemutatott adatok kifejezett 
csökkenést mutatnak. A kapott eredmények, 
összevetve a kontinentális területek szerkezetével 
és a hipszometrikus görbe alakjának következ
ményeivel illetve lehetőségeivel, úgy értelmezhetők, 
mint a folytonos térfogatnövekedés következ
ményei. Emiatt azt állíthatjuk, hogy a paleogeog- 
ráfiai adatok a Föld tágulását bizonyítják.

A paleogeográfiai térképekből szerkesztett 
diagram alapján a sugárnövekedés mértéke is 
számítható.

Sztrahov adatai szerint a Föld sugara 6,04 • 1 0 8 

cm volt 500 millió évvel ezelőtt. Másrészről 
Termier adatai azt mutatják, hogy a Föld sugara 
400 millió évvel ezelőtt 6,21 • 108 cm volt. így 
Sztrahov térképei alapján a Föld évi átlagos sugár
növekedésére 0,66 mm, Termier térképei szerint 
0,4 mm adódik.

Megmutattuk, hogy a Föld tágulását paleo
geográfiai bizonyítékok is alátámasztják és fel- 
használásukkal számított átlagos évi sugárnöve
kedés jól egyezik a lényegesen más úton becsült 
értékekkel.

A Föld szögsebességének csökkenése

A csillagászati megfigyelések a Föld forgási 
sebességének állandó csökkenéséről adnak számot. 
Korábban a csökkenést az árapály hatásának 
tulajdonították, az újabb vizsgálatok szerint 
viszont az árapály hatását a légkör hatása ki
egyenlíti. Kelvin kimutatta, hogy a félnapos 
atmoszferikus dagály a Kap hatásával olyan 
csatolásban van, mely a Föld forgássebességét 
növeli [13],

A forgási sebesség csökkenése természetes 
következménye a Föld tágulásának. A Föld tágu
lása miatt a tehetetlenségi nyomaték nő, követ
kezésképpen a Föld szögsebessége csökken. Ez 
egyenértékű egy teljes körülfordulás idejének, 
azaz a nap hosszának növekedésével.

A nap hosszának növekedése egy év alatt zJR 
sugárnövekedés esetén

opp
AT =  2,685 • IO"4 —  /ÍR 

mm

azaz, ha az évi sugárnövekedés AR =  0,5 mm, 
a nap hossza évenként AT =  1,34 • 1 0 - 5  sec-mal 
növekszik. Ez az érték jó egyezésben van a jelen
legi megfigyelésekkel. Ezek szerint ugyanis a nap 
hossza évszázadonként egy milliszekundumnál 
(10 ~ 3 sec) valamivel többet növekszik [13]. 
A szögsebesség csökkenése tehát szintén alá
támasztja a Föld tágulásának elméletét és meg
erősíti a tágulás mértékére kapott eredményeket is.

A tektonikus energiák eredete

Az eddigi földmodellek nem találtak kielégítő 
magyarázatot a tektonikus energiák eredetére. 
A hőenergia szerepe, ahogyan ezt többek között. 
J. Goguel [9] megállapította, bizonytalan és kétes 
maradt. A bizonytalanság fokozódik, amikor 
kísérletet teszünk ezen energiák nagyságrendjé
nek becslésére.

A következőkben igyekszünk megmutatni, hogy 
az új modell kielégítő választ ad erre a problémára.

Először is meg kell állapítanunk, hogy a tek
tonikus energia elnevezés sokkal megfelelőbb 
mint a tektonikus erő. Ugyanis, valamilyen jelen
ség létrehozásához szükséges energia egyértelműen 
megadható, míg a tektonikus erőket mindig 
befolyásolják a helyi körülmények, az adott 
jelenség kifejlődése vagy más tényezők. A követ
kezőkben megadjuk a tektonikus energia pontos 
definícióját és megbecsüljük maximális értékét. 
Ezek az értékek valóban jó egyezésben vannak 
a hegyképződéshez szükséges energiákkal.

Tektonikus energia a kéregben és a köpeny felső 
részében felhalmozott rugalmas energia. Mi a rugal
mas energia felhalmozódásának forrása? Elméle
tünk szerint lényeges része a Föld tágulásából 
adódik.

Feltételezzük, hogy az energia nagy része akkor 
szabadul fel, amikor az ultrafázisú anyag normál 
állapotú anyagba alakul át. Az energia mennyisége 
megbecsülhető abból, hogy a köpeny teljes töme
gét fel kellett emelnie.

Ha az átlagos sugárnövekedés 0,5 mm/év, a 
fázisátmenet során felszabaduló energia évente 
2  • 1 0 29 erg.

Ezen energia túlnyomó része a gravitációs 
energia növelésére fordítódik.

A táguló Földben azonban rugalmas feszültségek 
is ébrednek és a kéregben illetve a köpenyben 
deformációs energia is felhalmozódik. Ezek az 
energiák a tektonikus erők forrásai és ezek egy 
része szabadul fel a földrengésekben.

Számítsuk a deformációs energiák mennyiségét. 
Megmutatható, hogy dR sugárnövekedés a kéreg 
szilárd részében

rugalmas deformációt okoz. (a a Poisson számot 
jelöli.)  ̂ '

Másrészről, a deformációs energiasűrűség köze
lítőleg w =  k 0 2, ahol k a köpeny felső részének 
inkompresszibilitási együtthatója.

A földrengések hipocentrumainak eloszlása azt 
bizonyítja, hogy a rugalmas energia legnagyobb 
része a köpeny felső részében, egy közelítőleg 60 
km vastagságú övben halmozódik fel.

Az egy év alatt létrejövő deformáció 0O =  
=  1,15 • 10“ 10 figyelembe véve, hogy a Poisson 
állandó értéke a köpenyben a =  0,27 és dR =  0,5 
mm/év.

Ismeretes, hogy a felső köpeny anyagát alkotó 
kőzetek húzási szilárdsága közelítőleg 1 0 10 dyn/cm2'
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Ebben az esetben a maximális deformáció 5,75 • 
10 “3. Tekintve, bogy a deformáció évi növekedése 
mindössze 0O =  1,15 ■ 10~ 10 a huzási szilárdságot 
5 ' 107 év alatt érjük el, azaz az energiafelhalmozó
dás közelítőleg 50 millió évet igényel.

Ha csupán a sekélyfészkű földrengéseket tekint
jük (h <  60 km), a köpeny felső f észében felhal
mozott tektonikus energia maximumára 1 0 33 

erg értéket kapunk.
Megmutatható, hogy ez a 1033 erg érték elegendő 

olyan méretű hegyek képződéséhez, melyeket 
a kainozoikum orogenezise létrehozott. A kainozoi- 
kum orogenezisének energiaszükségletét egy 
40 000 km hosszúságú, 50 km szélességű, 10 km 
magasságú és 2,7 gom" 3 sűrűségű tömeg 5 km 
magasságra emelésekor végzett munkával becsül
hetjük. Ez a munka 3,5 • 1032 erg azaz ugyanolyan 
nagyságrendbe esik, mint a földkéregben (li <  60 
km) felhalmozódó rugalmas energia maximuma. 
Ez is mutatja, hogy a Föld évi sugárnövekedésére 
kapott 0,5 mm érték helyes nagyságrendű.

A tektonikus jelenségek periodikus jellege
Az óceáni medencék kialakulásával és a tek

tonikus energiák eredetével kapcsolatos ered
ményekhez kiegészítésül a következő megjegyzé
sek tehetők.

A Föld térfogatának növekedése rugalmas 
energia (tektonikus energia) felhalmozódását 
eredményezi a szilárd kéregben. Ha a feszültségek 
túllépik az anyag szilárdsági határát, a kéreg 
felreped, a feszültségek ezzel feloldódnak. A törés
vonal mentén új óceáni medence alakul ki. A repe
désbe ömlő magma megszilárdulása után ismét 
lehetővé válik rugalmas energiák felhalmozódása.

A Föld tágulása tehát a tektonikus energia 
periodikus felhalmozódását és kioldódását ered
ményezi. A kapcsolatos jelenségek is periodikusan 
ismétlődnek a Föld történetében.

A periódus-idő a kéregben felhalmozható maxi
mális rugalmas energiasűrűség tér kiépüléséhez 
szükséges időnek felel meg. Ahogyan fent becsül
tük ez az időtartam közelítőleg 50 millió év, ha 
évi 0,5 mm sugárnövekedést tételezünk fel.

Másrészt a feszültségek felhalmozódása a kéreg 
nagy kiterjedésű behajlásához és gyűrődéséhez is 
vezethet. Ez abból következik, hogy a kéreg rugal
mas tulajdonságai nem mindenütt azonosak. 
Az óceáni területek kérge más rugalmas para
méterekkel jellemezhető, mint a szárazföldi kéreg. 
De eltérések lehetnek különböző kontinentális 
területek kérgei között is. A behajlás és gyűrődés 
lehetőségét a kéreg vastagságának különbségei 
is növelik.

A kéreg felhasadásakor a feszültségek kioldód
nak és a behajlások és megszűnnek. Ebből követ
keztethetjük, hogy a feszültség felhalmozódás és 
kioldódás periódusideje megfelel egy transz- 
gressziót és regressziót felölelő, paleogeográfiai 
periódusnak. Azaz a paleogeográfiai periódusnak 
is közelítőleg 50 millió év időtartamának kell 
lennie.

A Termier adataiból konstruált diagram (7. 
ábra) azt mutatja, hogy az elméletnek megfelelően 
a vízzel borított szárazföldi területek kiterjedése 
(az ábrán vastag vonallal jelölt) csökkenést mutató 
átlag körül oszcillál. Az oszcilláció a transzgresszió- 
ból és regresszióból álló periódusnak felei meg és 
valószínűleg a kéregmozgások következménye. 
A diagramból látható, hogy 400 miihó év alatt 
8  és fél periódus volt, azaz egy periódus időtar
tama átlagban 47 millió év. Ez az érték igen jól 
egyezik az évi 0,5 mm nagyságú sugárnövekedés
ből levezetett (elméleti) 50 millió év értékkel.

A Föld térfogatának növekedését és a sugár
növekedés mértékét a paleogeográfiai adatokból 
teljesen új úton levezetett adatok ismét meg
erősítik.

A kéregmozgások vázolt mechanizmusa lehetővé 
teszi az orogenetikus és epirogenetikus mozgások 
pontos definiálását.

Tágabb értelemben, minden kéregmozgás, 
melyet a tektonikus energia felhalmozódása hoz 
létre, epirogenetikus mozgásnak nevezhető.

Minden kéregmozgás, melyet a tektonikus ener
gia kioldódása hív létre, orogenetikus mozgásnak 
nevezhető.

A tektonikus energiák a kéreg felhasadásakor 
oldódnak ki, emiatt a kéregdeformációk (be
hajlás) viszonylag igen rövid idő alatt megszűnnek. 
Következésképpen az orogenetikus mozgások 
mindig viszonylag gyors kéregmozgásokat jelen
tenek.

9. ábra. Hengeres csövek falának belső nyomástól szár
mazó felrepedósi vonalai Bridgman kísérleteiben

Az energiafelhalinozódás eléggé egyenletes folya
matnak tekinthető. Az epirogenetikus mozgások 
emiatt hosszú időtartamú jelenségek.

Földrengéstevékenység mechanizmusa
A feszültségeloszlást a kéregben és a köpeny 

felső részében felhalmozódott energiák határozzák 
meg. Ez az eloszlás azonban a táguló Földben 
nem egyenletes. Azokban a pontokban, ahol a 
feszültségek túllépik a kőzetek szilárdságát gyors, 
többnyire síkok menti elmozdulások lépnek fel 
és a felhalmozott rugalmas energia egy része 
a földrengés rugalmas hullámainak energiájává 
alakul. A földrengéstevékenység során felszabaduló 
energia a földrengések magnitúdójából becsülhető. 
Báth legutóbbi vizsgálatai szerint [3] a földrengés 
magnitúdójának kapcsolata a felszabadult energiá
val a következő

log E =  7,2 +  2 M,
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ahol M a magnitúdót jelenti. Az egy év alatt ki
pattanó összes földrengések energiájának összege 
2,5 • 1024 erg, amelynek nagy része sekélyrengésből 
ered.

Földrengések fellépése a Föld tágulásának alap
ján nagyon egyszerűen magyarázható.

A Föld térfogatnövekedése miatt kialakuló 
feszültségelosztást helyi deformációk is befolyásol
ják. A hipocentrumok azok a helyek, ahol a feszült
ség túllépi a kőzetek szilárdságát. A felszabaduló 
tektonikus energia egy része rugalmas hullámok 
keltésére fordítódik: ez a földrengések energiája. 
A legnagyobb feszültségek ott hatnak, ahol nagy 
behajlások alakulnak ki a Föld térfogatnövekedése 
következtében. Ilyen típusú területek alkotják 
a mélytengeri árkok környezetét.

A  fe n ti é rte lm ezés jó  egyezésben  v an  a  m eg
figyelésekkel. E zen k ív ü l a  F ö ld  térfog a tn ö v ek ed ése  
m egm agyarázza  a  m élyfészkű  fö ldrengések  e red e té t

Ismeretes, hogy rugalmas testekben a törés
felület és a húzási feszültség felülete 45°-nál 
valamivel nagyobb szöget zárnak be egymással. 
A mélyfészkű földrengések hipocentrumai, Benioff 
vizsgálatai szerint [5] a Föld felszínével mintegy 
60°-ot bezáró sík mentén helyezkednek el. Ez 
a tangenciális húzófeszültségek következményé
nek tekinthető és egyzésben van a Föld tágulásá
val. Laboratóriumi kísérletek szintén ezt a fel
fogást támasztják alá.

Bridgman [7] híres kísérleteinek során meg
vizsgálta, hogy a rugalmasságtan idevágó elméleti 
következtetései egyezésben vannak-e a kísérleti 
adatokkal. Vastag falú, üreges hengereket nagy 
belső nyomásnak vetett alá. A kísérletek azt 
mutatták, hogy az elméleti következtetések nagyon 
is távol állnak a tényleges eredményektől, mind 
a maximális nyomást, mind a törés jellegét illetően. 
A hengerek sokkal nagyobb belső nyomást bírtak 
el, mint az elméleti határ és a közönséges acélból 
készített hengerek törése mindig a külső felületről 
indult ki és befelé haladt nem pedig belülről 
kifelé. A törésfelületek jellege hasonló volt azok
hoz a felületekhez, melyeket a mélytengeri árkok 
környezetében kipattanó földrengés hipocentru
mok rajzolnak ki, többnyire ferde síkot (vagy 
enyhén görbülő felületet) határozva meg. A mély
fészkű földrengések emiatt a földköpeny tágulása
kor ébredő húzóerők következményének tekint
hetők.

A  tö résfe lü le tek  a  F ö ld  felszínének  leggyengébb 
te rü le te in  je len tkeznek , azaz legelőször a  k o n ti
nensek  és óceánok h a tá rá n :  a  fe lhasadás vonala  
a  felszínen tö b b n y ire  íves szerkezetű . E z  a  k ö rü l
m ény  sz in tén  az expanzió  k ö v e tkezm ényének  
te k in th e tő .

A mélytengeri árkok kialakulása a mélyfészkű 
földrengésekkel kapcsolatos jelenség. A mély
fészkű földrengéseket (a Föld tágulása miatt fel
lépő) húzóerőkkel magyaráztuk. Ez arra a követ
keztetésre vezet, hogy a mélytengeri árkok ki
alakulása is húzóerőknek tulajdonítható. Ezt a 
megállapítást a legutóbbi vizsgálatok valóban 
megerősítették.

A Puerto Rico árok kialakulásáról Ewing 
a következőket írja [8 ]:

„ . . . a gravitációs anomáliákat kielégítőbben 
értelmezhetjük, ha azokat egy rendkívül vékony 
kéreg és a rajta fekvő, helyenként elhanyagolható 
vastagságú, helyenként vastagabb üledékek együt
tes hatásának tekintjük. Az, hogy a kéreg helyi 
el vékony odása a gracitációs eredményeket jobban 
magyarázza arra a következtetésre vezet: az árok 
kialakulásánál a húzás lehetett a meghatározó 
erő, nem pedig a nyomás.

Sok hasonlóságot mutattunk ki a Puerto Rico 
árok és a Cayman árok között. Ezek a két jelenség 
hasonló eredetére utalnak. A Puerto Rico árkot 
általában nyomóerők eredményének tekintették, 
míg a Cayman árkot húzással kombinált kereszt- 
irányú mozgással magyarázták. Az itt adott 
interpretáció szerint mindkét képződmény húzás 
eredménye.

Feltesszük, hogy a kéreg a jelenlegi árok ten
gelyében a húzóerők hatására elrepedt vagy el
vékonyodott” .

Következésképpen a mélytengeri árkok eredetét 
vizsgálva arra jutunk, hogy ezeket húzóerők 
alakították ki. Ez pedig megfelel a Föld tágulásá
ból levezetett következtetéseknek.

A kontinensvándorlás problémája és mechanizmusa,
A Taylor—Wegener elmélet a kontinensvándor

lás gondolatával próbálta magyarázni a jelenlegi 
kontinensek és óceánok eloszlását.

A Wegener-elmélet legkomolyabb problémáját 
a kontinentális blokkot széttörő, majd a konti
nenseket egymástól elmozdító erők eredete jelen
tette. Jelen földmodellünkben ezek az erők nyil
vánvaló következményei a Föld tágulásának. 
Ezen az alapon a kontinensek jelenlegi eloszlásá
nak magyarázata a következő. A Pangea kialaku
lása után a Föld tágulása miatt feszültségek 
ébredtek a kéregben, melyet a földsugár növekedé
se meg is hajlított. Amikor a feszültségek túllépték 
a kőzetek szilárdságát a kéreg ugyanúgy felhasadt, 
mint a Csendes óceán kialakulásakor.

Ha figyelembe vesszük az évi tágulás értékét 
és az Atlanti hátság morfológiáját azt kell követ
keztetnünk, hogy az Atlanti óceán legalább két 
ütemben alakult ki. Az elsőben az Atlanti hátság
tól nyugatra elterülő medencék képződtek. Azon
ban megmaradt egy földnyelv, mely Európát 
Grönlandon keresztül összekötötte Észak-Ameriká
val. Afrika és Dél-Amerika is kapcsolatban maradt , 
mind a jelenlegi Brazília partvonala mentén, mind 
délen, Uj Foundlandon, a Sandwich szigeteken 
és az Antarktiszon keresztül. Az Atlanti óceán 
születésének ez az első ciklusa már a prekam- 
briumban lezajlott.

Stille [2 1 ] geológiai adatok segítségével meg
mutatta, hogy az Atlanti óceán északi és déli 
medencéje már a prekambrium idején létezett. 
Ez összhangban van a fenti állítással.

Az Atlanti óceánnak az Atlanti hátságtól keletre 
eső medencéi, a második ütemben, csupán a karbon
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után alakultak ki és a nyugati medencében a 
szárazdöldek előző kapcsolata is megszűnt.

A leírt mechanizmus egyezik Stille geológiai 
eredményeivel és a Wegener elmélet illetve Rothé 
[2 0 ] felfogásának egy változatát jelenti.

A hegyképződés mechanizmusa

A földtudományoknak a liegyképződés oka és 
mechanizmusa mindig egyik központi problémája 
volt.

A legtöbb elmélet a Pöld zsugorodását és a 
magmaáramokat tekintette a hegyképződés oká
nak. A megfigyelések szerint a hegy képződés 
jellegzetes vonásai a következők [1 0 ]:

1. A hegyképződés periodikus jelenség.
2 . A hegy képződés viszonylag kevés fázisban 

játszódik le; mindegyik fázis viszonylag rövid 
időtartamú.

3. A hegységek nagy övék mentén alakulnak ki.
4. Mindegyik orogenetikus fázis során a tekto

nikus aktivitás a Pöld különböző területein 
többé kevésbé egyidejűleg lép fel.

A hegyképződés három fő fázisa ismeretes:
a) A geoszinklinális kialakulásának fázisa. 

Nagy kiterjedésű lesüllyedő övékben hatalmas 
mennyiségű üledék halmozódik fel.

h) A gyűrűdési fázis. A süllyedés meggyorsul, 
a rétegek gyűrödnek.

c) A felemelési fázis. A geoszinklinális gyűrt 
tömegek a tengerszint fölé emelkednek.

A jelenlegi tertonikus vizsgálatok húzófeszült
ségek elsődleges szerepét mutatják.

Van Bemmelen kitűnő könyvében a „Mountain 
Building”-ben [4] ezt írja:

„Jelen szerző véleménye szerint a kőzetössz- 
letekben ható tágulási jelenségeknek és a rétegek 
húzás miatt bekövetkező elvékonyodásának fel
ismerése a modern tektonikus analízis rendkívül 
gyümölcsöző koncepciója, különösen azokban 
a problémákban, amikor a már merev és kon
szolidált kőzet szerkezetek megfigyeléséből kísérel
jük meg a tektonikus deformáció mechanizmusá
nak kiderítését” .

A hegyképződés mechanizmusának magyará
zatában figyelembe kell venni, hogy a szial jellegű 
(kontinentális) tömegek Young-modulusa kisebb

mint a szima jellegű (óceáni) kéregé. Emiatt 
a Pöld tágulásából eredő feszültségek a kéreg 
nagy kiterjedésű behajlását eredményezik. A be
hajlások következtében pedig bizonyos területek 
süllyednek, mások emelkednek. A süllyedő terü
leteken tengervízzel borított geoszinklinálisok 
alakulnak ki. A felemelt kéregrészekről erózióval 
lehordott anyag ezekben halmozódik fel. A be
hajlások természetesen többnyire nagykiterjedésű 
övék mentén helyezkednek el.

A geoszinklinális területek süllyedése addig 
folytatódik, amíg a kéreg többé már nem képes 
a benne felhalmozódó feszültségek elviselésére. 
A kritikus feszültségérték túllépése után a rugal
mas energiák a kéreg felhasadásával kioldódnak 
és a feszültségek következtében kialakult behajlás 
is megszűnik. A rugalmas erők és részben az izosz- 
tázia (úszási egyensúlyra törekvés) felemeli a 
geoszinklinálist a benne felhalmozódott, meg- 
gyűrődött és részben metamorfózist is elszenvedett 
kőzetekkel együtt. A gyűrődött, metamorfózison 
átesett vastag kőzetek magasan a tengerszint 
fölé kerülnek és hatalmas hegyláncokat alkotnak.

Az itt adott mechanizmus nemcsak a geoszink
linálisok süllyedő tendenciájára és a geoszinkliná
lis fázis utáni felemelkedésre ad magyarázatot, 
hanem a hegyképződés periodikus jellegére is. 
A Stille [2 2 ] által kifejtett szabályok pedig a hegy
képződés most javasolt mechanizmusának termé
szetes következményei.

Végül, Stillének az a megállapítása [21], hogy 
a mélytengerek területe jelentősen nőtt a geológiai 
korok során, jó egyezésben van az óceáni területek 
kialakulásának a táguló Pöld elméletéből le
vezetett mechanizmusával.

Megemlítendő még, hogy a kéreg széttöredezése 
magyarázatot ad a paleomágneses vizsgálatokkal 
megállapított jelentős méretű pólus eltolódásokra 
is. A feltöredezett kéreg mozgásai érthetővé 
teszik a gyűrődéseket és kompressziós jellegű 
erők fellépését is.

A Pöld tágulásának gondolatát a Pöld belső 
szerkezetének egy lehetséges magyarázatát adó 
hipotézis vetette fel. A Pöld tágulásából levonható 
következtetéseket számos megfigyelés feldolgozá
sával ellenőriztük. Ezekkel a tágulás mértéke is 
meghatározható volt. A IT. táblázat összegezi 
az eredményeket.

Az átlagos sugárnövekedés mértéke,

Átlagos Időin tervallum  melyre
Szám ítási módszer sugárnövekedés

m m /év
a sugárnövekedés 

vonatk .
A datok  fo rrása

Kontinensek területe 0,6 ±0,05 4,4 • 109év Kossinna
Belső mag sűrűsége
Vízzel borított kontinentális területek

0,46±0,05 4,4 • 109év Bullen

változása 0,6 ±0,05 5 • 108év Sztrahov
Vízzel borított kontinentális területek

változása 0,4 ±0,05 4 • 108év Termier
A transzgresszió és regresszió periódus-

ideje 0,5 ±0,05 5 • 107év Termier
A Föld forgássebességének változása 0,4 ±0,1 10:1év Spencer Jones

Kerekített átlagért. 0,5 +0,1
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A  F ö ld  tá g u lá sá n a k  lehetőségét m ás szerzők 
is fe lté te lez ték .

A következő tanulmányok foglalkoztak a Föld 
tágulásával: B. Lindeman [18], 0. C. Hilgenberg 
(11, 12], J. Keindl [15], P. Jordan [14] végül 
R. T. és W. J. Walker [28]. A fenti szerzők a Föld 
tágulásának hipotézisét főként geológiai és mor
fológiai jelenségek kvalitatív magyarázatára 
használták. Csak a jelen dolgozatban sikerült 
valóban bizonyítani is a Föld térfogatnövekedését 
és kvantitatíve meghatározni a sugárnövekedés 
mértékét.
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A FIZIKA! SZEMLE NÍVÓDÍJAI

Lapunk szerkesztőbizottsága minden évben 1000 F t nívódíjjal jutalmazta az év folyamán közölt 
egyik legkiválóbb cikket. Eddig a következő szerzőink részesültek nívódíjban: 1968-ban Neugebauer 
Tibor „A repülés biofizikája” című írásáért, amelyben a fizika egy határterületét tárgyalja élvezetes 
formában. 1969-ben Kuti Gyula ,,A H atom színképe” című írásáért, amelyben egy klasszikus 
probléma legmodernebb fejleményeit ismerteti. 1970-ben Holies László „Gondolatok a fizika taní
tásának néhány kérdéséről” című írásáért, amelyben a gimnáziumi fizikaoktatásunk helyzetéről 
ad kritikai, egyben építő jellemzést.
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DÍJNYERTES PÁLYAMŰVEK

A Fizikai Szemle Szerkesztősége a lap ez évi 4. 
számában pályázatot hirdetett meg. A pályázatra 
beérkezett dolgozatokat a Társulat Elnöksége által 
kiküldött bírálóbizottság megvizsgálta és az értékes 
beküldött fénykép anyagokat pályadíjra java
solta. A Társulat Elnöksége a Szemle 20 éves 
megalakulásának évfordulóját ünnepségen méltatta, 
ahol egyúttal a pályadíjakat elnyert munkákat 
1000, 1000 itt. 800 Ft díjjal jutalmazta. (Első 
díj Csekő: A szivárvány ívelemenként változó fény
polarizáltságot mutat, második díj: Meckl: Robban
tással szétlőtt kőpor sebessége, harmadik díj: Csekő: 
Diffúz fényreflexió anyag és szögfüggése témájú 
felvételei) A 3 első pályázat e számban kerül köz
lésre.

ROBBANTÁSSAL SZÉTLŐTT KŐPOR 
SEBESSÉGE

Meckl Ferenc
Bányászati Kutató Intézet

A mellékelt képsorozat 1 x 2  m-es tábla előtt 
felakasztott 5 kg kőpornak a közepében elhelyezett 
1 0  dkg robbanóanyaggal való szétrobbantásáról 
gyorsfilmfelvevő berendezéssel készült. A kép
sorozat jobb szélén levő 1000 Hz frekvenciájú 
időjelek mutatják, hogy a felvevőgép kb. 1 0 0 0  

kép/s sebességgel működött. A tábla jobb alsó 
sarka előtt elhelyezett flash-lámpa jelezte a rob
bantó gyutacs indítóáramának bekapcsolását. 
Az indító gyutacs egy ezred másodpercen belül 
robban.

A második és harmadik képből az állapítható 
meg, hogy a kőpor egy ezred másodperc alatt 
legalább 36 cm-t távolodott, tehát átlagsebessége 
360 m/s volt. Mivel a harmadik és negyedik kép 
tanúsága szerint akkor már a kőporrészek átlag- 
sebessége 2 1 0  m/s-ra csökkent, fel kell tételezni, 
hogy a robbanás első ezred másodperce első szaka
szában jóval meghaladták a kőporrészek a 360 
m/s átlagsebességet, tehát az 500 m/s is lehet. 
A képekről lemérhető átlagsebességek az idő elő- 
haladásával lüktetve változnak.

M ellékeredm énykén t m ég a z t ész le lhetjük , hogy 
a  jelzésre a lk a lm a z o tt fla sh -lám p a  fe lv illanása 
k ereken  2 m s idő a la t t  z a jlo tt  le.

V együk  észre, hogy a  n ö v én y ze t a  képeken  
nem  m ozd u lt el, t e h á t  a  k ő porrészecskéket nem  
előzi m eg a  ro b b a n ás  e k épeken  rö g z íte tt  kezdő 
szak aszáb an  levegőrészecskék m ozgása.
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A SZIVÁRVÁNY ÍVELEMENKÉNT VÁLTOZÓ 
FÉNYPOLARIZÁLTSÁGOT MUTAT

Csekő Árpád

Ha a szivárványt polárszűrőn keresztül nézzük és a 
polárszűrőt körben forgatjuk, akkor a szivárvány 
ívének egy-egv szakaszát fokozatosan eltűnni lát
juk. Ezt akarja érzékeltetni a kerti vízszórófej eső
függönyében keletkezett szivárványról 4 külön
böző polárszűrőállással készített színes —, vala
mint a szénrakás vízszórófeje által szolgáltatott 
vízeseppeken keletkezett szivárvány fekete-fehér 
filmen készített képsorozata.

A szivárvány óriási irodalmában nem találtam 
értelmezést a szivárvány ezen tulajdonságára.

Okát bizonyára ott kell keresni, hogy a vízcseppek- 
be bekerülő fény a cseppek hátsó görbületére 
majdnem olyan nagy beesési szöggel érkezik, 
mint amekkora a víz—levegő Brewster-szöge. 
A csepp hátsó felületén visszaverődő fény-nyaláb 
ezért jó részben polarizált .

Megfigyelhető a képeken még az, hogy a víz- 
cseppekre eső fény a szivárvány ívén belüli 
térbe több fényt reflektál, illetőleg tör. Az íveken 
belüli tér világosabbnak látszik.

A szivárvány ívelemenkónt való fény polarizáltságát mutatja a képsorozat. A szénrakás vízszórófeje által szolgál
tatott vízeseppeken keletkező szivárvány felvétele a fényképezőgép lencséjére tett polárszűrő kV>. 10 10°-os

állásaival készült
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A szivárvány ívelemonként változó fénypolarizáltságát mutatja a színes képsorozat. A kerti vízszórófej esőf üg 
gönyében keletkezett szivárványról zöldes alapszínű polárszűrő különböző állásaival készültek a felvételek

DIFFÚZ FÉNYREFLEXIÓ ANYAG- Csekő Árpád
ÉS SZÖGFÜGGÉSE

Az ún. ezüstmintás szobafalon hamarosan szem- 
beötlik az, hogy a mintákat némely helyen csillogó
nak, nagy intenzitásúnak (az ábrán a—1 .) 
látjuk, másutt pedig a hasonló minták egészen 
sötétek, szinte feketék (a—3.). A mellékelt fénykép 
megmutatja, hogy a festett fal alapfestéke és 
az alumíniumporos festék fényreflexiója nagyon 
különböző. A diffúz fényvisszaverődés anyagtól 
és a beesés szögétől való függését a képről jól 
leolvashatjuk.

A diffúz fényvisszaverődés, vagyis a remisszió 
minden anyagra nézve más. A beeső fénysugár
nyaláb legnagyobb intenzitással a tükrös vissza
verődési szög irányába (b-e') remittálódik. A visz- 
szaverődési maximumtól számítva nemcsak a be
esés és a beesési merőleges síkjában, hanem egyéb 
irányokban is fokozatosan csökkenő intenzitású 
visszaverődést észlelhetünk. Ha a fényvisszaverő
felület minden elemét a szemlélő szempontjából 
változó értékű Lambert-sugárzónak tekintjük, 
akkor a visszavert sugárnyalábok intenzitását 
a Lambert koszinusz-törvénnyel lehetne kiszámí
tani. Közelebbi számítások nélkül is belátható, 
hogy az alumíniumporos minták a tükrös fény

visszaverőfelületekhez közelebb állanak, tehát 
az energia nagy részét kisebb fénysugárkúpban 
verik vissza, mint a fal alapfestéke. Ezen felül
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2. ábra

még azt is láthatjuk, hogy a tükrös visszaverődés 
irányába az alumíniumporos felületek nagyobb 
intenzitással vernek vissza, mint a fal alapfestéses 
felületei. A remittált fény intenzitásának szög 
szerinti eloszlását az ábra c. görbéi szerintinek 
gondolhatjuk. Ennek feltételezésével a görbék 
metszési pontjainak (c—2 ) megfelelő irányokban 
az alumíniumporos, valamint az alapfestékes 
helyekre nézve azonos intenzitású visszaverődést 
kell észlelnünk. A kép közepén (a—2 ) az alu-

PAR1TÁS-SÉRTŐ MAGERŐK

A paritás-megmaradási törvény elvetése az 
ötvenes évek második felében, egyike a fizika- 
történet mérföldköveinek. C. N. Yang és T. D. 
Lee a K-mezon bomlással kapcsolatos elméleti 
tanulmányaik alapján tételezték fel, hogy a pari
tás-megmaradás (tükrözési szimmetria) gyenge 
kölcsönhatások esetén nem teljesül. Néhány kísér
leti fizikus azonnal felfogta a Yang-Lee hipotézis 
jelentőségét és pár hónapon belül már három 
különböző kísérlet bizonyította, hogy a gyenge 
kölcsönhatások megsértik a paritás-megmaradás 
elvét. Az első és leghíresebb kísérlet C. S. Wu 
és munkatársai nevéhez fűződik. Ők a 60Co béta
bomlását tanulmányozták és eredményüket csak 
pár nappal tették közzé a másik két csoport előtt, 
akik viszont a /í-mezon bomlásánál észlelték a 
paritás-sértést.

A gyenge kölcsönhatásoknak a paritás-sértést 
is figyelembevevő elméletét Richard Feynman 
és Murray Gell-Mann 1959-ben kiterjesztették 
oly módon, hogy magába foglalja a paritás-sértés 
további lehetséges eseteit is [1 ], Nevezetesen, 
elméletük megengedi a nukleonok (protonok és 
neutronok) közötti paritás-sértő gyenge kölcsön-

míniumporos minták felismerhetetlenek, tőle 
jobbra van a remisszió maximuma (a—1 ), balra 
pedig azt látjuk (a—3 ), hogy világosabbak az 
alapfesték-felületek és kisebb intenzitással vernek 
vissza az alumíniumporos minták. A képen fény
képezési nehézségek miatt hiányzik a maximum
tól jobbra kialakuló azonos remissziójú hely 
(a—2 ) és az azt követő fordított intenzitású sáv 
(a—3).

Szemmel azonban meg lehet figyelni ezeket is.

Gerald L. Wick 
Princeton

hatás felléptét. Ilyen kölcsönhatás azzal a követ
kezménnyel járna, hogy az eredetileg tiszta 
(egyféle) paritásúnak gondolt magenergia szintek
hez várhatólag hozzákeveredik kismértékben 
az ellenkező paritású állapot. Mivel a gyenge 
kölcsönhatás erőssége kicsi a nukleonok között 
általában érvényesülő paritás-őrző erős kölcsön
hatáshoz képest, a kísérleti bizonyítás nem követ
kezett be olyan hamar, mint a Yang-Lee feltétele
zés esetén. Magerők paritás-sértésének első kísér
leti észlelését 1964-ben közölték, azonban amikor 
ezt a kísérletet máshol megismételték, semmilyen 
effektust sem kaptak. A különböző kísérleti eredmé
nyek között teljes ellentmondás uralkodott egé
szen 1969 végéig, amikor a California Institute of 
Technology-ban egy kísérlet megerősítette az egyik 
előző szovjet mérési eredményt és ezzel végül 
sikerült a magerők paritás-sértését bebizonyítani.

Feynman és Gell-Mann gyenge kölcsönhatás 
elméletüket — melyet a „gyenge kölcsönhatások 
univerzális elmélete” néven emlegetnek — az 
elektromágneses elmélet mintájára építették fel. 
Ahogy az elektromágneses folyamatokat két áram 
kölcsönhatásaként lehet felfogni, úgy — érvelésük
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Neutron 1:3 Cd

1. ábra. Polarizált termikus neutronbefogás n3Cd mago
kon. A kettős nyíl a neutronspinek irányát mutatja. 
Paritás-sértést jelent, ha a 1I4Cd-ből a gamma-fotonok 

kitüntetett térirányban lépnek ki

hét nagyságrenddel nagyobbak a gyenge kölcsön
hatásoknál.

Ezért magerők esetén paritás-sértést vizsgálni 
olyan feladat, mint gombostű leesését próbálni 
meghallani egy beat hangversenyen. Ilyen kis 
effektus megfigyeléséhez mintegy 1 0 15 különálló 
eseményt kell észlelni. Mivel pedig tíz évvel ez
előtt egy átlagos berendezés 1 0 5 másodpercenkénti 
beütésszámmal tudott megbirkózni, efféle kísér
letet legfeljebb Matuzsálem végezhetett volna el. 
(Egy év kb. 3 • 107 másodpercnek felel meg). 
Másként nem lehetett hát a siker reményében 
próbálkozni, csak ha olyan magokat tudunk 
találni, amelyek különösen paritás-sértő módon 
viselkednek, vagy pedig ha ú j részecske-számlálási 
módszereket fejlesztenek ki.

szerint — a gyenge kölcsönhatással kapcsolatos 
jelenségek is áram-áram kölcsönhatásként men
nek végbe. A mag béta-bomlása leírható, mint egy 
nukleon (proton vagy neutron) áram kölcsön
hatása egy lepton (elektron vagy neutrínó) áram
mal. A lepton áramnak ritka-részecske árammal 
való kölcsönhatása teszi lehetővé a ritka részecs
kék leptonos (lepton kibocsátással járó) bomlását, 
és így tovább. Az „univerzális elmélet”-ből ki
adódott egy áramnak saját magával való kölcsön
hatása is és eszerint a nukleon áramnak nukleon 
árammal való kölcsönhatása vezet a paritás-sértő 
magerők felléptére.

A magerők paritás-sértésének demonstrálására 
két különböző módszert használtak. Az 1 . ábrán 
az a magreakció látható, amelyet Ju. G. Abov 
hozott létre a moszkvai Elméleti Kísérleti Fizikai 
Intézetben. Túlnyomóan egyik térirányba be
állított spinű (polarizált) termikus neutronokat 
bocsátott 113Cd targetre. Ekkor gerjesztett álla
potú 114Cd mag keletkezik, amely gamma-foton 
kibocsátásával bomlik le. Ha a fotonok a neutro
nok spinjeihez viszonyítva kitüntetett — vagy 
parallel vagy antiparallel — irányban lépnek ki 
szívesebben, akkor a paritás-megmaradás nem 
teljesül. Az 1 . ábrán a foton a neutron spinvek- 
torhoz képest ellentett (antiparallel) irányban lép 
ki. Viszont a tükörképen a foton haladási iránya 
a spinvektor irányával megegyezőnek (parallel) 
van feltüntetve, mivel a spinvektort (impulzus- 
momentumot) a térbeli tükrözés (paritás operáció) 
nem fordítja meg. (Aki a vektoranalízisben járatos, 
az felismeri, hogy a spin axiálvektorként visel
kedik). Ha tehát a gamma-fotonok térbeli el
oszlása nem izotróp, akkor a magreakció és tükör
képe nem tekinthető azonosnak és ez az állapot 
paritás-sértésnek felel meg.

Magerők esetén a paritás-sértés megfigyelése 
nem egyszerű, hiszen a nukleonok között ható 
gyenge kölcsönhatásokat elnyomják a paritás
megtartó erős kölcsönhatások. C. 8 . Wu a 60Co- 
nal kapcsolatos kísérletben azért tudott olyan 
gyors eredményt elérni, mert a béta-bomlásban 
a gyenge kölcsönhatások dominálnak. Azonban 
a nukleonok közti erős kölcsönhatások körülbelül

Termikus neutronok polarizációja
Paritás-sértő magerőkről az első kísérleti bizo

nyítékot a moszkvai Ju. G. Abov, P. A. Krup- 
csickij és Ju. A. Oratovszki szolgáltatták [2 ]. 
Termikus neutronokat polarizáltak mágnesezett 
kobalton való szórással. A polarizált neutronok
kal azután 113Cd targetet bombáztak. Azért válasz
tották targetként a ’13Cd-at, mert a belőle reakció
termékként létrejövő luCd-ben a kísérlet tárgyát 
képező magenergiaszint közel esik ugyanolyan 
impulzus momentumú, de ellenkező paritáséi 
más energia szintekhez. Ez a fajta energiaszint 
elrendeződés javít ja a paritás-sértés megfigyelésé
nek lehetőségét. Abov és munkatársai a 114Cd 
által kibocsátott fotonok térbeli eloszlását aszim
metrikusnak találták. Az aszimmetria mértéké
nek, — (3.7±0,9) • 10~4nek és a neutronspin
nek a viszonya a vártnak megfelelő volt.

Abovéhoz hasonló kísérletet végzett Elizabeth 
Warming 1967-ben Dániában, Elsőben. Mivel 
az ő eredményei nem egyeztek meg Abovéval, 
mindketten tovább finomították és megismételték 
kísérleteiket. Ekkor a dolgok még rosszabbra 
fordultak. Abov legújabb mérései -—(3,5± 1 ,2 ) • 
• 1 0 ~4-es értéket adnak az aszimmetriára és ez 

jól egyezik első eredményével [3]. Azonban a leg
újabb dán kísérlet, amely Warming szerint a leg
megbízhatóbb mindegyik közül, semmilyen aszim-

( ^ )  Mag

o
2. ábra. Polarizálatlan magokból polarizált gamma-foto
nok kibocsátása paritás-sértést jelent, mert tükrözéskor 
a gamma részek balra-cirkuláris polarizációja jobbra- 

cirkuláris polarizációjúra változik.
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metriát sem mutat, lévén az eredmény: —(0 , 6  

±1,8) ■ 10“ 4 [4]. Jelenleg további hasonló típusú 
méréseket terveznek, abban a reményben, hogy 
ki tudják küszöbölni ezeket az eltéréseket.

E pillanatban a magerők paritás-sértésére az 
egyetlen ellentmondás nélküli bizonyíték más 
módszertől származik — a polarizálatlan magok 
által kibocsátott, cirkulárisán polarizált gamma- 
fotonok méréséből. A jelenlegi egyértelműség 
ellenére, ennek a módszernek a története sem 
nélkülözi az egymásnak ellentmondó mérési ered
ményeket. E méréseknek az alapötlete nagyon 
egyszerű. A megfigyelő felé az órajárásnak meg
felelő irányban csavarodva közeledő fotonok a 
tükör túloldalán az óra járásával ellentétesen 
csavarodénak látszanak. Mivel a magok polari- 
zálatlanok és nem tüntetnek ki semmilyen tér
irányt, ezért a polarizált fotonok puszta létezése 
is megsérti a paritást (2 . ábra).

Mivel a gamma-fotonok sokkal nagyobb energi- 
ájúak mint a látható fény, közönséges (optikai) 
polarizátorok, hatástalanok a gamma részek 
polarizáltságának analizálására. Ehelyett mág
nesezett vasból való polarimétereket használ
nak. Polarizált gamma-fotonok mágnesezett 
vason való szóródásának hatáskeresztmetszete 
a mágnesezettség irányától függ. A szokásos 
kísérleti elrendezésben a radioaktív forrásból ki
bocsátott fotonokat a vas polariméter egy detek
torba szórja, amelynek rögzített térbeli helyzete 
van. Ha a fotonok polarizáltak, a beütésszám meg
változik a polariméter mágneses terének megfordí
tásakor.

A célszerűen megválasztott atommag
Ugyanúgy mint a 114Cd kísérletben, itt is olyan 

magot kellett találni, ahol a paritás-őrző átmenet 
tiltott és ezáltal a paritás-sértő hatások verseny- 
képessé válnak. A kívánalmaknak eleget tevő 
egyik bomlási séma 181Hf(/3+) ]81Ta(y)Ta181. A haf
nium béta-bomlását követően a tantál —181 
gerjesztett állapotából kibocsátott gamma-fotonok 
polarizációját kiterjedten tanulmányozták az 
utóbbi 6  évben. 1965-ben F. Boehm és E. Kanke- 
leit, a Californiai Institute of Technology kutatói 
a 482 keV-es gamma cirkuláris polarizációját 
— (2,0±0,4) • 1 0 ~4-nek találták, közönséges impul
zus számlálási technika felhasználásával [5]. 
Ez az eredmény két évvel később kérdésessé vált, 
amikor U. M. Lobasov és munkatársai a lenin- 
grádi Joffe Fizikai-Technikai Intézetben közzé
tették új adataikat. Űj és sokkal érzékenyebb 
módszert dolgoztak ki és használtak fel ugyan
ennek a bomlási sémának a tanulmányozására 
és —( 6 rb 1 ) ‘ 1 0 ~e-os polarizációt találtak [6 ]. 
Ez az érték tízszer kisebb volt, mint az amerikai 
mérés megadott hibahatára. Nyilvánvalóan ezzel 
a kérdés még nem dőlt el.

Múlt november végén Boehm, együttműködve 
J. C. Vanderleedennel, új eredményeket publikált 
a 181Ta bomlásra vonatkozólag, Lobasov módszeré
nek egy újabb változatát használva. [7], Ered

ményük, — (3,8±1,3) ■ 1 0 “° jól egyezik Loba- 
sovéval [6 ]. Boehm első illetve legújabb kísérletei 
közötti időszakban a 181Ta-ra vonatkozólag lega
lább hét más] kísérletet végeztek különböző 
országokban, beleértve Németországot és Angliát. 
De múlt novemberben történt először, hogy két 
különböző kísérlet ugyanolyan nagyságú paritás
sértést mutatott.

A 181Ta mellett Lobasov és munkatársai paritás- 
sértő effektusokat fedeztek fel a Lutecium-175 
és Kálium-41 gamma átmenetben is. Boehm 
és Vanderleeden a 175Lu-re vonatkozó eredményt 
is megerősítette. Nemrégiben B. Jenschke és 
P. Bock (Karlsruhei Egyetem, Németország) 
még egy további példát találtak, ezúttal a 180Hf- 
bomlásában. Mivel az összes sikeres szerző a Loba- 
sov-technika valamilyen változatát használta, 
ezért érdemes közelebbről megismerkednünk ezzel 
a módszerrel.

Számlálási technika
Elegendően nagyszámú különálló impulzus le

számolása igen hosszú időt venne igénybe. Hogy 
ezt elkerüljék, Lobasov és munkatársai olyan mérő- 
rendszert használtak, amelyik integrálta a szám
lálóba jutó gamma részek által keltett elektromos 
áramot. Ez a megoldás lehetővé tette számukra, 
hogy olyan erős radioaktív forrást használjanak, 
amelyik különálló impulzusok regisztrálása ese
tén a mérőkört teljesen megbénította volna. 
A 181Ta kísérletben a 181H f preparátum erőssége 
kb. 500 curie volt. A gamma-fotonok által kivál
tott detektoráramot integrálták, egyenlő idő
közökre vonatkoztatva (a forrás lebomlása miatti 
intenzitás csökkenést korrekcióba véve), a vas 
polariméter mindkét irányú mágnesezettségére. 
A kétféle mágnesezettségre vonatkozó integrált 
áramértékek közötti bármilyen különbséget a 
gamma részek cirkuláris polarizáltságának tulaj
donították. Hogy a berendezés érzékenységét meg
javítsák, Lobasov és munkatársai a detektor 
integrált kimenetét egy ingára vitték rá, amelyet 
pontosan a polariméter átmágnesezéseinek frek
venciájára hangoltak. Ha a gamma részek pola
rizáltak voltak, az inga rezonált. Az inga rezonan
ciájának amplitúdójából és fázisából meg tudták 
határozni a polarizáció nagyságát és előjelét, 
vagyis azt, hogy a fotonok jobbra, vagy balra 
cirkulárisán polarizáltak-e.

A zavaró háttér fő forrása a 181Hf-béta bomlása 
során keletkező fékezési sugárzás volt (a fékezési 
sugár elektromágneses sugárzás, ami akkor kelet
kezik, ha elektromos töltésű részecskék hirtelen 
lefékeződnek erős elektromos térben.) Fékezési 
sugárzást alkotó gamma fotonok keletkeznek, ha 
a rádióaktív forrást körülvevő anyag lefékezi 
a béta részeket. Mivel a bétabomlás paritás-sértő, 
ezért a béta részek eleve polarizáltak és emiatt 
a fékezési sugárzás is polarizált. Összehasonlító 
mérésekre van tehát szükség, hogy a gamma-foto
nok észlelt cirkuláris polarizációjából külön
válasszuk a magerők paritás-sértése, illetve a cir-
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kalárisán polarizált fékezési sugárzás jelenléte 
által okozott effektust.

A következő újabb méréseket valószínűleg 
a könnyű magok tartományában végzik majd. 
Egyik lehetőség erre, hogy tanulmányozzák a pola
rizált termikus neutronok deuteronokba való be- 
fogódásakor kibocsátott gamma sugarak térbeli 
aszimetriáját. Ilyen vizsgálatok már folynak az 
USA-ban és a Szovjetunióban. A periodikus rend
szer eleje iránt e téren mutatkozó érdeklődés annak 
tulajdonítható, hogy az elméleti magfizikusok 
az alacsonyabb tömegszámú atommagok esetén 
a paritás-sértő effektus nagyságát jobban tudják 
számítani, mint a nehéz elemekre vonatkozóan. 
Jelenleg nincsenek pontos és átfogó számítások, 
amelyek számot adnának az előbb felsorolt kísér
leti eredményekről. A meglevő néhány számításban 
a szóbanforgó magok bonyolultsága miatt túl 
sok egyszerűsítő feltételezést kellett bevezetni 
[10]. E nehézségek ellenére az elmélet és kísérlet 
közötti általános egyezés azt mutatja, hogy

ÚJ E R E D M É N Y E K

M ásodik  h an g  jelenségének  k im u ta tá sa  N aF k r is tá ly b an .
A „második hang” jelenségét szuperfluid állapotú folyé
kony héliumban először Peskov észlelte 1944-ben. 
A „második hang” a hőterjedésnek egy addig nem tapasz
talt, de Tisza László és Lev Landau által elméletileg meg
jósolt módját jelenti: a folyékony héliumba (pl. fűtő
szálra adott elektromos impulzus segítségével) bevitt 
helyi felmelegedés hőmérsékleti impulzusként terjed tova 
és a folyadék egy másik pontjára helyezett hőmérővel 
ugyancsak helyi, lökésszerű felmelegedésként regisztrál
ható. A hőterjedésnek ez a módja emlékeztet a hang
impulzus terjedésére, innen az elnevezése. Peskov 1947- 
ben felvetette a gondolatot, hogy talán igen tiszta és 
hibahely nélküli dielektromos kristályokban is előállít
ható második hang. A későbbi elméleti megfontolások 
igazolták a feltételezést és azt mutatták, hogy a második 
hang észlelése a kristály hővezetési maximuma körüli 
hőmérsékleteken várható.

Ezek szerint a második hang keletkezését dielektromos 
kristályokban a következő módon kell elképzelni. A be
vitt hőenergia a rácsrezgések fononjai révén a melegítés 
helyéről kiindulva tovaterjed a kristályban. Az impulzus
szerű melegítés egy fonon-csomagot indít útnak és az, 
elhaladtában mindenütt helyi hőfokemelkedést reprezen
tál a megnövekedett fonon sűrűség révén. Ennek az ener
giaáramnak a haladását azonban befolyásolják a fono- 
noknak egymással és a kristályhibákkal való ütközései, 
kölcsönhatásai. Kvázirészek lévén, a fononok száma 
változhat: megsemmisülhetnek és újak jöhetnek létre, 
természetesen az energiamegmaradás tételének eleget 
téve. Valamelyik kristálysík mentén ütköző két fonon 
megsemmisülhet és belőlük egy új fonon keletkezhet. 
Eközben megtörténik, hogy az újonnan megjelenő fonon 
haladási iránya a megsemmisültekéhez képest eltér, 
esetleg éppen ellentett lesz, a kristálysíkról való vissza
verődés miatt. Ekkor a szilárdtest fizika terminológiája 
szerint ún. umklapp (U) fonon folyamatról beszélünk. 
Lehetséges ún. normál (N) folyamat is, amikor az új 
fonon az eredeti irányban halad tovább: azaz ekkor 
mintegy a fononokra, mint kvázi-részekre is teljesül az 
impulzusmegmaradás. Ugyancsak a fononok haladási 
irányának a megváltozását idézhetik elő a kristály hiba
helyein (kémiai-, és izotópszennyezések, rácshibák stb.) 
történő ütközések. Végeredményben tehát a hibahelyeken

a „gyenge kölcsönhatások univerzális elméleté
nek” áram-áram formalizmusa helyesen írja le 
a nukleonok egymásközötti gyenge kölcsönhatá
sait.
(Megjelent a Science 168 1970 3927. számában, a 104 — 
105 lapokon; fordította Novák Dezső, ATOMKI, Deb
recen)
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való ütközések és az umklapp folyamatok egy egyirány- 
ban haladó és helyi hőfokemelkedóst reprezentáló fonon- 
csomag szétszóródását eredményezik, és akadályt jelen
tenek a hővezetés útjában, az N-folyamatok pedig az 
energiaáramlás irányát változatlanul hagyják. A második 
hang fellépte és a hővezetési maximum egyaránt ott 
várható, ahol az N-folyamatok dominálnak a másik 
kettő felett. A szennyezéseken való szóródás gyakorisága 
csak azok koncentrációjának függvénye, de független 
a hőfoktól. Az umklapp folyamatokhoz megfelelően nagy- 
energiájú fononokra van szükség, olyanokra, melyeknek 
hullámhossza összemérhető a kristály rácsállandójával. 
A nagyenergiájú fononok aránya csak viszonylag maga
sabb hőmérsékleten jelentős. Az abszolút nulla fok köze
lében a kristályban jelenlevő összes fononok száma kicsi, 
ezért ütközéseik nem egymással, hanem a kristály rács
hibáival gyakoriak. A hőfok emelkedésével a fonon- 
fonon kölcsönhatás erősödik, és megfelelően tiszta kris
tályban gyakoribbá válik a szennyezéseken való szóró
dásnál, de ugyanakkor az energia még nem elegendő, 
umklapp folyamatok kialakulásához. Ebben a tarto
mányban jelenik meg a második hang és itt van a hőve
zetési maximum is. Még magasabb hőmérsékleten az 
umklapp folyamatok kerülnek túlsúlyba és emiatt a 
második hang rovására a „közönséges”, diffúz hőterjedési 
mód veszi át a szerepet. Az elmondott mechanizmus 
természetesen csak dielektromos kristályokra érvényes, 
ugyanis fémekben az elektronoknak a hővezetésben való 
jelentős szerepe a képet módosítja.

A „második hang”-on kívül a kristályban az impulzus
szerű melegítés hatására longitudinális illetve tranzver
zális polarizációjú közönséges hangimpulzusok is kelet
keznek. Ezek az ún. ballisztikus impulzusok szintén 
fonon-sűrűsödésből állnak, így hőmérővel észlelhetőek. 
Jellemzőjük, hogy haladási sebességük hőfoktól független 
és egyezik a megfelelő hangterjedési sebességgel: A máso
dik hang a ballisztikus impulzusoktól hőfokfüggő terje
dési sebessége révén különböztethető meg.

Az elméleti várakozást kísérletileg elsőnek 1966-ban, 
Ackerman és csoportja (Duke University) igazolta: előbb 
szilárd 3He kristályban — majd 1969-ben — szilárd 
3He kristályban észlelték a második hangot. (A két 
héliumizotóp minden más anyagnál tisztábban állítható 
elő.) Sokáig nem jártak sikerrel a próbálkozások más
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„közönséges” kristályokat illetően. Végül 1970 januárjá
ban Rogers és csoportja (Cornell Egyetem) jelentette, 
hogy igen tiszta NaF kristályban ki tudták mutatni 
a jelenséget. Kísérleteiket NaJ, LiF és NaF kristályokon 
végezték, melyek kémiai- és izotóp-szennyezések szem
pontjából egyaránt igen tiszták voltak. A kristály két 
szemközti felületére párologtatással vitték fel a fűtő és 
hőmérő ellenállásokat. 10-7 —10_G sec időtartamú, max. 
150 wattig terjedő teljesítményű fűtőimpulzusokkal dol
goztak. Az ellenálláshőmérővel regisztrált hőmérséklet- 
impulzusok amplitúdója 1 °K-nál kisebb volt. Mind
háromféle kristályban évekig csak a ballisztikus impulzu
sokat észlelték. Végül a NaF kristályt többszöri átkristá- 
lyosítással tovább tisztították (miközben hővezetési 
maximuma a 12 °K-en mórt Amax — 70 watt/cm-K°-ról 
a 14,5 °K-on mért Amax =  150 watt/cm K°-ra növekedett) 
és ekkor siker koronázta erőfeszítéseiket: 10 °K és 
14 °.K között a ballisztikus és diffúz jelek között meg
jelent a második hang impulzusa. Terjedési sebességének 
hőfokfüggése jól egyezett az elméletileg várttal.

Azóta újabb eredmény is született. A Cornell egyetemi 
McNelly egy másik kutatócsoporttal közösen ellenőrizte 
a NaF-ra vonatkozó első mérésüket. 1970 júliusában 
közölték, hogy sikerült még tisztább NaF kristályt elő
állítaniuk és a második hangot szélesebb hőfoktarto
mányban tanulmányozniuk. Az újabb kristályban. 
Ifi,5 °K hőmérsékleten 240 W/cm fok volt a hővezetósi 
együttható maximális értéke. A második hangot 10 °K- 
tól 18 °K-ig tudták — az első kísérletnél lényegesen 
tisztábban — nyomonkövetni.

Gyakorlati szempontból nézve a második hang méré
sek a fonon-fonon kölcsönhatások vizsgálatában jelen
tenek segítséget. Az ilyen vizsgálatok jelentősége igen 
nagy manapság, amikor az igen tiszta kristályok elő
állítása és tanulmányozása az érdeklődés középpontjában 
áll.

[McNelly, Rogers et al., Phys. Rév. 24, 100, 1970. 
Ackerman, Guyer, Ann. Phys. 50, 128, 1968.
Ackerman, Overton, Phys. Rev. Lett. 22, 764, 1969. 
Bertman, Sandiford, Scientific American 222, 92, 1970. 
Jackson, Walker, NcNelly, Phys. Rev. Lett. 25,26, 1970.]

N. n.

A g rav itác ió s su g árzási té r  tis z tá n  ten z o riá lis  je llegű .
Több korábbi közleményben beszámolt már a Fizikai 
Szemle arról, hogy a Marylandi Egyetemen Joseph Weher 
professzor vezetésével kísérletek folynak a gravitációs 
sugárzás észlelésére. A Marylandi Egyetemen és az 
Argonne National Laboratory ban, egymástól körülbelül 
1000 km távolságra gravitációs „antennákat” helyeztek 
el. Maga a detektor 61 cm átmérőjű és 150 cm hosszú
ságú alumíniumhenger, amelynek mechanikus rezgéseit 
piezo-elektromos kristályok érzékelik. A kvarckristályok
ról levezetett és különlegesen alacsony zajhőmérséklet íí 
elektronikával felerősített jelek koincidenciáit regisztrál
ják.

Az általános relativitáselmélet szerint a gravitációs 
sugárzás görbületi tenzortere az alumíniumhenger-detek- 
torban mechanikai rezgéseket kelt. A mérések során a 
henger 1660 Hz frekvenciájú kvadrupólmódusát észlelik. 
Az első észleletekben már találtak olyan koincidenciákat, 
amelyeket J. Weber a Földet elérő gravitációs síkhullá
mok hatásának tulajdonít.

A méréseket sokan és sokféle szempontból kritizálták. 
Az elmúlt hónapokban Weber professzor és bírálói kö
zött, főként a Physical Review Letters című folyóiratban 
lefolyt vita során felvetették többek között, hogy Weber 
észlelései esetleg elektromágneses zavarok, kozmikus su
gárzási záporok vagy véletlen koincidenciák voltak. 
A marylandi kutatók ezeket és más lehetőségeket kontroli
kísérletek során rendre kizárták. Hiányzott azonban an
nak az evidenciája, hogy nem valamely, eddig felderítet
len eredetű zavart észleltek. A Fizikai Szemle 1970/5.

száma hírt adott már arról az újabb fordulatról, amely 
a mérésekről folyó vitában bekövetkezett.

A gravitációs antenna az elektromágneses antennához 
hasonlóan meghatározott anizotrop iránykarakterisztiká
val rendelkezik. Weber detektora a henger tengelyére 
merőleges irányokban maximális érzékenységű. A Föld 
tengelyforgása során a detektor orientációja változik a 
csillagokhoz képest. Weber ábrázolta a koincidenciák 
számát a csillagidő függvényében. Amint az 1. ábrán 
látható, erős maximumok mutatkoznak a csillagnap azon 
időszakában, amikor az antenna érzékenységi maximuma

Kvadrupölmidus Radiális módus
2. ábra. A detektor részecskéinek relatív elmozdulása

a Galaxis irányába mutat. Az eredmények a mérési hiba 
határán belül egybeesnek az antenna iránykarakteriszti- 
kája alapján számolt értékekkel. Hasonló ábrákat kapott 
Weber, ha a méréseket féléves időszakokban külön-külön 
értékelte ki. Az is megállapítható, hogy a maximumok a 
hibahatáron belül egyenlő magasságúak, noha egyik eset
ben a sugárzásnak a Földön kellett áthatolnia. Ellenőrzés
képpen felmérhető a koincidenciák száma a szoláris idő 
függvényében. Féléves időtartamokra összegezve nem 
látszik semmilyen periodicitás.

Ezekben a napokban fejeződött be azoknak a mérések
nek a kiértékelése, amelyeket újfajta, korongalakú detek
torral végeztek. A korongdetektor radiális módusát ész
lelték. A 2. ábrán összehasonlításul feltüntettük a detek
tor részecskéinek relatív elmozdulását kvadrupól- és 
radiális rezgések esetén. A korongdetektor radiális módusa
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nem gerjeszthető tenzoriális gravitációs térrel, ha a sugár
zás a korong tengelyére eső forrásból származik. Ha azon
ban a gravitációs tér skaláris összetevőt is tartalmaz, 
akkor a radiális módus ilyen irányítás esetén is meg
jelenik.

Ismeretes, hogy az általános relativitáselmélet gravi
tációs térmennyisége tisztán tenzoriális jellegű. Jelenlegi 
formájában az elmélet nem felel meg teljesen a Maeh- 
elvből levezethető követelményeknek. Ismeretesek pél
dául a gravitációs egyenleteknek olyan egzakt vákuum 
megoldásai, amelyek geodetikusán komplettek és szingu- 
laritásmentesek (tehát anyagi forrást semmiképpen sem 
tartalmaznak), mégis jól meghatározott geometriával ren
delkeznek. Ezek a terek nyilvánvalóan konfliktusban 
vannak azzal a követelménnyel, hogy a világ geometriá

ját a benne felhalmozódott anyagtömegek alakítják ki. 
Brans és Dicke olyan elméletet kívántak alkotni, amely 
összhangban van a Mach-elvvel. Újabb vizsgálatok sze
rint skalár-tenzor elméletük mégsem hozott lényeges ja
vulást ebből a szempontból. Fennáll azonban az a lehető
ség, hogy a gravitációs tér a szimmetrikus metrikus ten- 
zoron kívül skaláris összetevőt is tartalmazhat.

A korongdetektorral végzett mérések szerint a gravi
tációs sugárzási tér nem tartalmaz skaláris összetevőt. 
Ez az eredmény azonban esetleg még összeegyeztethető 
a Brans—Dicke elmélettel, ugyanis elképzelhető, hogy a 
sugárzási forrásban, tehát a Galaxis centrumában olyan 
jelenségek mennek végbe, amelyek során a skaláris össze
tevő nem gerjesztődik.

(P . Z .)
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