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AZ E Ö T V Ö S  L O R Á N D  FI ZI KAI  T Á R S U L A T  L A P J A  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam l .szám  1987. január

A HAZAI FIZIKA 1986-BAN

Gondolom nem igényel különösebb magyarázkodást, 
hogy egy rövid áttekintés a hazai fizikai kutatások 
mai helyzetéről nem törekedhet semmiféle teljesség
re. Éppen ezért elnézését kell kérnem azoknak a kol
légáknak, akiknek a kutatási területe nem kerül meg
említésre. Ez semmiképpen nem jelent értékítéletet; 
kérem tudják be a terjedelem korlátozott voltának. 
Talán nem mindenki számára ugyanilyen elfogadható 
és érthető, hogy az egyes témák ismertetésénél nagy
fokú leegyszerűsítésekre került sor és lehetséges, 
hogy egyes esetekben a naivitás vádját is fel lehet 
vetni. Úgy gondolom azonban, hogy azok a kollégák, 
akiknek a témájáról írok és akik természetesen ennek 
minden szempontjából szakavatott művelői, nem 
veszik rossz néven, ha egy ilyen célkitűzésű áttekin
tésben nem törekedhettem a nagyon pontos ismerte
tésre és végképp nem a részletek bemutatására. 
Kérem, sohase feledkezzenek meg arról, hogyha ők 
olvasnak a fizika egy számukra távoleső területéről 
szóló bemutatást, lehet, hogy bosszankodva teszik le 
az írást, mivel számukra esetleg ismeretlen vagy ke
vésbé ismert tények, fogalmak, jelenségek szerepel
nek közismertnek feltételezve.

Az ismertetés egyik jellemzője, hogy az elméleti 
kutatásokról nem beszél, legfeljebb az elméleti témá
kat sorolja fel “leltárszerűen” és természetesen itt 
sem lehet mondani, hogy minden téma megemlítésre 
kerül. A kísérleti témák iránti elfogultság magyaráz
ható egyrészt azzal, hogy ezek közelebb állnak a 
szerző tapasztalataihoz és képzettségéhez, másrészt 
egy kicsit kompenzálja a Magyarországon — sok 
szempontból érthető módon — erőteljesen megizmo
sodott elméleti tudással szemben a kísérleti szemlélet 
viszonylagos elhanyagoltságát. Ugyanakkor kár lenne 
letagadni, hogy egyszerűbb egy kísérleti témának és 
kísérleti problémának az ismertetése, mint egy elmé
letinek, ahol legtöbbször a megadott téma elnevezé
sének minden szava külön bonyolult fogalom, amely
nek megértése külön ismertetést igényelne.

Előadás a Magyarok Világszövetsége által 1986. augusztusában 
Budapesten rendezett “Magyarok szerepe a világ természettu
dományos és műszaki haladásában” rendezvényen.

K iss D ezső  
Központi Fizikai Kutató Intézet

Meglehetősen önkényesen, de gondolom nem tel
jesen alap nélkül az alábbi területekről szeretnék a to
vábbiakban beszámolni:

I. szilárdtestfizikai kutatások;
II. reaktorfizikai- és technikai kutatások;

III. magfizikai kutatások;
IV. részecskefizikai kutatások;
V. egyéb fizikai kutatások.

I. SZILÁRDTESTFIZIKAI KUTATÁSOK

Hazánkban a kísérleti kutatások közül a szilárdtest
fizikai tematikájúak viszonylag preferáltak. Ennek 
egyik oka abban rejlik, hogy a szilárdtestfizikai kuta
tások — bár komoly laboratóriumi felszereltséget és 
jelentős összegeket igényelnek, de ezen összegek 
messze elmaradnak attól, ami más területen, pl. a ré
szecskefizikában erre szükségeltetnek. Ezért a szi
lárdtestfizika hazai lehetőségei nem maradnak el 
olyan nagy mértékben a nemzetközi mezőnytől, mint 
pl. a részecskefizikában. Lehetne úgy is fogalmazni, 
hogy a szilárdtestfizikai kutatások egy olyan kis és vi
szonylag kevéssé fejlett iparú országban is, amilyen 
Magyarország, eredményesen és haszonnal művelhe- 
tők. Az érem másik oldala, hogy a szilárdtestfizikai 
kutatások közül még az alapkutatás jellegűek is köze
lebb állnak ahhoz, hogy előbb-utóbb alkalmazásra ke
rüljenek, ami más kutatásokról (pl. a részecskefiziká
ról) nem mondható el. Ezért abban a — szerintem 
földhözragadt — légkörben, amely a kutatástól minél 
hamarabb fejlesztési eredményeket és népgazdasági 
hasznot vár, ehhez az 'ideálhoz a szilárdtestfizikai kű- 
tatások közelebb állnak, mint mások.

Ennek megfelelően a szilárdtestkutatások a hazai 
kutatás minden valószínűség szerint legkiterjedtebb 
ágát képezik. Az alábbi kutató intézetekben és felső- 
oktatási intézményekben művelik, összesen 
200—300 fő közötti kutatói létszámmal:
— Műszaki Fizikai Kutató Intézet,
— Központi Fizikai Kutató Intézet,
— Eötvös Loránd Tudományegyetem,
— Természettudományi Kutató Laboratórium,
— Budapesti Műszaki Egyetem,
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— József Attila Tudományegyetem,
— Kossuth Lajos Tudományegyetem,
— Központi Kémiai Kutató Intézet,
— Atommagkutató Intézet,
— Nehézipari Műszaki Egyetem,
— Izotóp Intézet.

A kutatások az MTA által koordinált “Szilárdtest
kutatások országos főirány” keretében folytak.

A művelt kutatási területeket így nem kutatóhely
ként, hanem témánként adjuk meg, hiszen a legtöbb 
témát intézetek közötti együttműködésben művelik, 
sőt igen gyakran nemzetközi kollaborációban.

A szilárdtestfizika területén folyó kutatások közül 
a következő fontosabb témák emelhetők ki:
1. lézerek kutatása és fejlesztése;
2. fémfizikai kutatások;
3. közel egydimenziós vezetők vizsgálata;
4. folyadékkristályok;
5. amorf félvezetők vizsgálata;
6. szilárdtest-elméleti kutatások.

1. Lézerek kutatása és fejlesztése

Az első hazai készítésű lézer nem egészen három 
évvel azután “villant fel” , miután működni kezdett a 
világ első ilyen berendezése.

Ebben a munkában döntő szerepe volt Jánossy 
Lajos professzornak, a KFKI akkori igazgatójának, 
akinek világhírű fotonkísérletei folytatásához szük
sége volt a lézerek nyújtotta lehetőségekre. Emiatt 
természetes, hogy az ezzel foglalkozó kutatócsoport 
végezte az úttörő munkát, s még ma is ennek a tevé
kenységnek szellemi örökösei jelentik a magyaror
szági lézerkutatások legfontosabb bázisát.

Természetesen az elmúlt majd negyedszázad alatt 
a kör nagymértékben kibővült. Az oktatási intézmé
nyek közül főleg a szegedi József Attila Tudomány- 
egyetem és a BME indított kutatásokat, míg a 
TUNGSRAM gyártó tevékenységet is végez. A hét
köznapi gyakorlatban pedig már ezer fölött van a 
használt lézerek száma az ipar és a tudomány több 
területén.

Magyarország mérete, elhelyezkedése, technikai 
és gazdasági'lehetőségei igen erősen befolyásolják e 
terület fejlődését. Nem szabad elfelejtkezni itt sem az 
optikai ipar viszonylag szerény hagyományairól, sem 
a lézerekkel és általában a “high-technology”-val 
kapcsolatban fennálló nemzetközi problémákról. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy nincs lehető
ség a lézerfizika teljes spektrumának itthoni művelé
sére. A hazai kutatók és gyártók — néhány elkerülhe
tetlen gazdasági indok szülte kényszertevékenység ki
vételével — általában a “nagyok” számára kevésbé 
fontosnak ítélt területeken próbálnak nemzetközileg 
is jelentős és érdekes feladatokkal foglalkozni. A 
fenti okokból magától értetődik, hogy ez a munka el
kerülhetetlenül megköveteli a nemzetközi együttmű
ködést, már ahol és amennyire arra lehetőség nyílik.

A terjedelem még címszavakban sem ad lehetősé
get a végzett munka felidézésére, így az alábbiakat 
inkább csak kiragadott illusztrációnak szánjuk.

A KFKI klasszikus “Fizikai-Optikai Laboratóriu
mában” a lézerek megjelenése előtt, igen kis fényin
tenzitások esetén, a foton-elektron kölcsönhatás line
áris tulajdonságát igazolták. A lézerekkel viszont a fo
lyamat új arculatát találták meg nagy fényintenzitá
soknál: sikerült a világon elsőként kimutatni a 
modern optika és kvantumelektronika egyik legfon
tosabb jelenségét, az ún. nemlineáris, vagy sokfo- 
tonos fotoeffektust. A munka az első eredmények 
elérése óta szovjet, francia és kanadai kutatóintéze
tekkel szoros együttműködésben folyik.

Ugyancsak hazai eredmény egy másik nemlineáris 
optikai jelenség elsőként való kimutatása: lézerfény 
elektromos terével a folyadékkristálymolekulák átori- 
entálhatóak, hasonlóan a hagyományos elektromos, 
ill. mágneses térrel történő átorientáláshoz. Az új je
lenség módot ad a folyadékkristályok tulajdonságai
nak további vizsgálataira, hozzásegíthet a biológiai 
rendszerek és a lézerfény kölcsönhatási folyamatának 
jobb megértéséhez, a távolabbi jövőben pedig a gya
korlatban is használható optoelektronikai eszközök
ben is felhasználásra kerülhet. Ez az eredmény a 
KFKI és a moszkvai Lebegyev Intézet munkatársai 
közötti együttműködés keretében született.

A lézerek ma már az ipar és a gyógyászat nélkülöz
hetetlen eszközei. A TUNGSRAM és a Szerszámgép
ipari Művek által kifejlesztett széndioxid-lézeres 
megmunkáló berendezéssel fémek és más kemény 
anyagok vágása, gravírozása, hőkezelése stb. rutin
szerűen végezhető. A KFKI-ban kifejlesztett nagytel
jesítményű Nd-YAG szilárdtest lézereket a hazai 
elektronikai iparban használjuk. Ugyanezen YAG lé
zeren alapuló orvosi műtőberendezéseket — amelye
ket ugyancsak a KFKI fejlesztett ki és egyidejűleg 
gyárt is — ma már több hazai kórházban eredménye
sen használnak gastroentrológiai, urológiai, pulmo- 
nológiai stb. célokra.

Világviszonylatban unikális berendezés az a mini
atűr Nd-foszfátüveg impulzus lézer-típus, amelyek a 
KFKI fejlesztett ki. Az oktatástól a termelésen át a 
szemészeti és spektroszkópiai felhasználásig számos 
alkalmazás igényli az ilyen hordozható, könnyen il
leszthető, olcsó és ugyanakkor kiváló sugár-paramé
terekkel rendelkező (1 mrad széttartás, 0,5 MW 
csúcsteljesítmény) eszköz. Gyártását a MOM, ill. egy 
osztrák cég már megkezdte.

A kisteljesítményű gázlézerek ma már a laboratóri
umi és ipari méréstechnika nélkülözhetetlen eszkö
zei. A jólismert, vörös fényt sugárzó, hélium-neon lé
zereket a Magyar Optikai Művek sorozatban gyártja. 
A KFKI kutatói az elmúlt években egy új típusú, ún. 
üregkatód-gerjesztésű gázlézer kutatásában értek el 
világviszonylatban is elismert eredményeket. Az álta
luk kidolgozott üregkatódos hélium-kripton gázlézer 
a színkép kék tartományában sugároz, ami az alkal
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mazásoknál igen nagy előny, hiszen számos fizikai és 
biológiai folyamat hatékonysága, a detektorok érzé
kenysége, a mérések pontossága jelentősen növek
szik e rövidebb hullámhossz tartományban. Ez az új 
lézerfajta néhány év múlva egyes feladatoknál helyet
tesítheti a pillanatnyilag használt, nagyon költséges 
argon-ion lézereket.

A szegedi József Attila Tudományegyetem kutatói 
a göttingeni Max Planck Intézettel együttműködve 
olyan festéklézer családot fejlesztettek ki a magyar 
szellemi eredmények és a német műszaki lehetősé
gek optimális összekapcsolásával, amely tudományo
san és gazdaságilag egyaránt nemzetközi elismerést 
aratott.

2. Fémfizikai kutatások

Az ún. üvegfémek (amorf fémek) több módszerrel 
állíthatók elő. A technológiák első csoportjában a fo
lyadékfázisban lévő ötvözetet (olvadékot) valamilyen 
módon alacsony hőmérsékletű (szoba, vagy annál 
alacsonyabb) hűtőközeggel hozzák érintkezésbe és a 
folyadékállapotot kellően gyors hűtési sebesség 
esetén “befagyasztják” . Az elvileg elérhető hűtési se
besség 1010 K/s; a gyakorlatban könnyen megvalósít
ható a 106 K/s.

Jelen ismereteink szerint ma a legnagyobb hűtési 
sebességet lézeres hőkezeléssel érhetik el. A nagytö
megű kiindulási anyag igen gyorsan lehűti a lézer 
által erősen felmelegídett vékony felületi réteget. El
térően az általában használt gyorshűtési technológi
áktól (üllő-kalapács, gyorsfordulatú korong külön
böző változatai), a lézeres gyorshűtés hűtőközege 
ugyanaz az anyag, mint az üvegfémmé váló ötvözet, 
tehát azonos anyagú felületi zománcozásról van szó. 
1010 K/s hűtési sebesség érhető el, megközelítően 
három nagyságrenddel nagyobb, mint a szokásos 
technológiák esetén.

Az amorf anyagok fizikai tulajdonságai nagymér
tékben függenek ezen anyagok atomi léptékű szerke
zetétől. Mivel hosszú távú kristálytani rend nincs az 
amorf anyagokban, így természetesen a közeli (mivel 
általában több komponensű renszerekről van szó), 
kémiai és topológiai rend az, ami a tulajdonságokat 
befolyásolja. A lokális rendnek a kötéstávolságokon 
(szomszédságokon) túlmenően azok irányítását is 
magában kell foglalnia. Ezen rend meghatározása 
egyáltalán nem könnyű feladat. A szerkezetfelderítő 
röntgen-, neutron- és elektronszórási módszerek az 
atomok eloszlásának egydimenziós vetületét adják és 
mivel egykristályok nem hívhatók segítségül, érzé
kelhető a probléma súlya. Talán nem felesleges analó
giaként megemlíteni, hogy a gond megközelítően 
annak felel meg, mintha a kristályszerkezetek jellem
zőit kizárólag polikristályos mintákon történő szórás 
(röntgen) mérésekből kellett volna meghatározni. 
Honnan várható mégis a segítség?

Először: a lokális módszerek alkalmazásától, mint

amilyen a magmágneses rezonancia (MMR) és a 
Mössbauer spektroszkópia; ezen módszereknél a re- 
zonáns atommag a hiperfinom kölcsönhatásokon ke
resztül közvetlen környezetéről informál, és ez az in
formáció akkor különösen értékes, ha a lokális szim
metriára vonatkozik.

Másodszor: a modellezéstől. A fizikailag megvaló
sított, pl. kezdetben a csapágygolyóból felépített, 
vagy napjainkban a számítógéppel konstruált model
lek segítenek az amorf anyag szerkezetének rövid és 
középtávú rendjének a megértésében.

A szerkezethez és az amorf állapoton belüli szerke
zetváltozáshoz hasonlóan izgalmas kérdéskör a maga
sabb hőmérsékletre történő hevítéskor fellépő rész
leges, vagy teljes átkristályosodás, amihez lényeges 
atomtranszport, és — mivel szilárd fázisról van szó 
— az atomok mozgását lehetővé tevő “üres helyek” 
szükségesek. Bár a végeredmény kristályos elrende
ződést szül, a kristályosodás részletei az amorf fázis
ról informálnak, hiszen a folyamat abban zajlik. Kuta
tóink számos eredményt értek el ezeken a területe
ken.

3. Közel egydimenziós vezetők vizsgálata
Az elmúlt években a közel egydimenziós vezető 

szilárdtestek kutatása nemzetközi szinten elismert 
eredményeket hozott. A közel egydimenziós fémes 
kristályok elektronszerkezete instabil: alacsony hő
mérsékleten legtöbbször szigetelő állapotba megy át. 
A fázisátalakulást a fémes elektronok és a rácsrezgé
sek kölcsönhatása hajtja. Az alacsonyhőmérsékletű 
félvezető állapotban a rácsszerkezet és az elekt
ronsűrűség periodikusan modulált. Az így létrejött 
szerkezet elektromos és mágneses tulajdonságai 
erősen eltérnek a szokványos félvezetőkétől.

A KFKI-ban részletesen vizsgálták szerves töltés
átviteli sókomplexek elektromos vezetőképességé
nek a szerkezet rendszerezettségétől való függését. A 
kristály ideális szerkezetétől eltérést a molekulák ori
entációjának rendszerezettsége, kémiai szennyezé
sek, illetve gamma-, elektron-, vagy neutronbesu
gárzás okozhat. A közel egydimenziós szerkezet 
miatt a kristályhibák hatványozottan okoznak válto
zást a fázisátalakulás menetében, illetve az alacsony
hőmérsékleti transzporttulajdonságokban.

Hasonlóan, egyes vezető polimerek is közel egydi
menziós tulajdonságokkal rendelkeznek. A vezető 
polimerek közül a legismertebb a potíacetilén, amely
nek vizsgálatába a KFKI-n kívül a KKKI és a Mű- 
anyagipari Kutató Intézet is bekapcsolódott.

Olyan anyagokban, ahol a kristályszerkezet egy
mástól szeparált atomi, vagy molekulaláncokból épül 
fel, az erős anizotrópia közel egydimenziós elektron- 
rendszer kialakulására vezethet. Ekkor a láncot 
alkotó atomok elektron pályái egydimenziós vezetési 
sávot formálnak: míg a láncok mentén kiterjedt hul- 
lámfüggvényű elektronállapotok valósulnak meg, a 
láncok közötti elektronátmenet elhanyagolható.
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Az egydimenziós elektron-felhő instabil. Alacsony 
hőmérsékleten az ionokkal való kölcsönhatás során 
térben periodikusan változó elektronsűrűség (és a 
kristályrács ehhez csatolódó deformációja) alakul ki. 
A töltéssűrűség oszcillációjának hullámhossza függet
len az eredeti rácstávolságoktól — az új periódus 
megjelenítése közvetlenül kimutatható klasszikus 
diffrakciós módszerekkel. Az alacsony hőmérsékleti, 
ún. Peiers torzult fázis már nem fémes, pl. a kis terű 
elektromos vezetést a félvezetőkhöz hasonlóan, egy 
tiltott sávon keresztül gerjesztett töltéshordozók ha
tározzák meg.

Az ilyen anyagok érdekességét az adja, hogy az 
elemi elektrongerjesztéseken kívül a töltéssűrűség- 
hullámok (TSH) egésze is mozgásba hozható. Ilyen 
kollektív elektronállapotot korábban csak a szuprave
zetésnél figyeltek meg. A kollektív TSH gerjesztések 
markánsan tükröződnek az erősen nemlineáris veze
tési tulajdonságokban, a hihetetlenül magas dielekt- 
romos állandókban (108— 1010) , az anomális frekven
ciafüggést mutató komplex vezetőképességben. Az 
egyik legintenzívebben vizsgált jelenség a keskeny 
sávú zaj, a töltéssűrűség-hullámok egyenáramú ger
jesztésre adott feszültségválaszában megfigyelt jól 
meghatározott frekvenciájú váltófeszültségű kompo
nens.

Az alacsony dimenziós anyagokon folytatott hazai 
kutatások jelentős hozzájárulást adtak a TSH- 
dinamika megértéséhez. A Központi Fizikai Kutató 
Intézetben végzett kísérletek mutatták ki elsőként a 
töltéssűrűség-hullámok deformálhatóságát, a meta
stabil TSH állapotoktól eredő memória effektusokat, 
az egyensúlyitól eltérő TSH konfigurációk “gyenge”, 
nem exponenciális relaxációját. A mikroszkopikus 
kép kialakításához alapvető fontosságúak a csúszó 
TSH vezetés részleteire vonatkozó olyan megfigyelé
sek, mint a koherens oszcilláló töltéssűrűség-hullám 
domének észlelése, vagy a kollektív mozgás drift se
bességének közvetlen mérése. A kísérleti munkát in
spirálja és megalapozza az az elméleti háttér, amit a 
szilárdtest-elméleti kutatás erre a területre is kiter
jedő hazai iskolája jelent.

4. Folyadékkristály kutatások

Folyadékkristály keverékek nemlineáris viselkedé
sét vizsgálják röntgen-diffrakciós, termikus, dielekt- 
romos és spektroszkópiai módszerekkel. Megállapí
tották, hogy indukált szmektikus2 f; sok kialakulásá
ban fontos szerepet játszanak a dipó. dipól kölcsönha
tások, valamint a lágy és merev molekulaszegmensek 
közötti kapcsolat.

Megkezdték a ferroelektromos szmektikus fázisok 
vizsgálatát. A munka királis szerkezetű3 homológ 
sorok4 szintézisével indult, majd fázisdiagramok fel
vételével folytatódott a megfelelő hőmérséklettarto
mány beállítása céljából. A helix szerkezetű fázis ren
dezése nem egyszerű technikai feladat. Új módszert

dolgoztak ki: periodikus nyírást alkalmazva tetsző
leges vastagságú mintát rendezni tudnak. Homogén 
mintákon mérték a spontán polarizációt, a kapcsolási 
időket és az új fázisban megjelenő Goldstone5 és lágy 
dielektromos módusokat. Új kereszteffektust (elekt
romechanikai) találtak, amelyek értelmezésére elmé
letet dolgoztak ki.

A ferroelektromos folyadékkristályok nem csupán 
új alapkutatási problémák sokaságát vetik fel, hanem 
az alkalmazás területén is ígéretes eredményekkel 
kecsegtetnek. A kijelzők gyártásában előreláthatólag 
nagy változást fog hozni a három nagyságrenddel rö- 
videbb kapcsolási idő.

A folyadékkristályok kutatásának egy újabban ter
jedő irányzata a gyorshűtött állapot vizsgálata. Né
hány 1007min hűtési sebesség esetén bizonyos folya
dékkristályok úgy szilárdulnak meg, hogy közben 
megőrzik a folyadék állapotban lévő szerkezetüket, 
vagyis pl. szilárd nematikus 6, vagy szmektikus fázis 
jön létre. Ennek az állapotnak a tanulmányozása azért 
érdekes, mert átmenetet képez az amorf és kristályos 
szerkezet között, sőt, pl. az MBBA nevű nematikus 
anyag gyorshűtéssel előállított szilárd nematikus fázi
sát felfűtve több fázisátalakulást is tapasztaltak, ame
lyek egyre rendezettebb szerkezeti állapotot hoznak 
létre egészen az olvadás előtti kristályos szerkezetig.

5. Félvezetők vizsgálata

A KFKI-ban az amorf félvezetőkkel foglalkozó ku
tatócsoport érdeklődése egyrészt a hidrogénezett 
amorf szilícium szerkezetének és fotoelektromos sa
játosságainak a feltárására irányul. Ezen speciális (ún. 
glow-discharge) technikával előállított anyagban a 
hidrogén az amorf szilíciumban lévő szakadt (lógó) 
kötések helyére olymódon épül be, hogy az eredeti 
hibahelyek által a félvezető töltött sávjában létreho
zott állapotokat semlegesíti, aminek következtében a 
tiltott sávbeli állapotsűrűség drasztikusan lecsökken 
és így egy jó elektronikus sajátosságokkal rendelkező, 
könnyen adalékolható anyagot nyerünk. Ez az anyag 
olcsósága folytán a napenergiának közvetlenül elekt
romos energiává való átalakításában jelentős szerepet 
játszhat. A KFKI-ban készült már jobb mint 6% ha
tásfokú kísérleti napelemcella is. Ugyanezen anyag 
felhasználható vékonyréteg eszközök (pl. optoelekt- 
ronikus átalakítók, lapos folyadékkristályos színes

Szmekrikus — szappanszerű anyag, a molekulák rétegekben 
helyezkednek el és hossztengelyük egy irányba mutat.

3 Királis szerkezetű anyag — olyan anyag, melynek szerkezete 
nem mutat tükörszimmetriát, spirálszerű szerkezet.

4 Homológ sor — olyan vegyületcsalád, melynek tagjai a szén
lánc hosszában különböznek.

5 Goldstone és lágy dielektromos módus — az anyag csavarszerű 
szerkezetének hullámmozgása.

6 Nematikus — a molekulák hossztengelyükkel egy irányba 
állnak, de súlypontjuk rendezetlenül helyezkedik el.
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tv-k meghajtóáramkörei és memóriaeszközök) készí
tésére és a xerográfia területén is.

A fenti csoport másik fő irányvonala az ún. kalko- 
genid7 típusú félvezetők tulajdonságainak a feltárása. 
A kalkogenid félvezetők egyes fajtáin fény hatására a 
fémek diffúziója jelentősen meggyorsul és a fémmel 
ilymódon adalékolt sávoknak szerves oldószerekben 
való oldhatósága nagymértékben eltér a nem adalé
kolt részek oldhatóságától. Ezt a fotodoppolási effek
tust monokromatikus lézerfénnyel és holografikus le
képezési technikával létrehozva szubmikronos (=£ 
0,1 mju) vonalfelbontás érhető el. Ez a technológia 
nemcsak nagyfelbontású optikai rácsok készítésére 
használható, de segítségével megoldható a VLSI 
(very large scale integration) áramkörök maszkolása 
és a vékonyréteg optoelektronikus eszközök gyártásá
ban is jelentős szerepet játszhat.

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében 
(MFKI) megalakulása óta, több mint 20 éve folynak 
luminescens és félvezető kutatások; a luminescencia 
területén hosszú és eredményes múltra támaszkodva. 
A jelenlegi optoelektronikai kutatás a két terület fo
kozatos fejlődése után, az optoelektronika rohamos 
fejlődésével együtt alakult ki, és jelenleg elsősorban 
az optoelektronika anyagainak és eszközeinek fizikáját 
és kémiáját, a fenti területhez kapcsolódó fizikai mód
szerek fejlesztését és a kifejlesztett félvezető eszkö
zök alkalmazási lehetőségeit vizsgálja.

A sajátos, magyar szerkezetnek megfelelően a 
fenti tevékenység igen széles skálájú; az alapkutatá
soktól az iparilag alkalmazható, kis sorozatok előállí
tásáig terjed. Az elmúlt évek eredményei közül kie
melkedő nemzetközi elismerést kapott az MFKI-ban 
folyó anyagkutatás, melynek során sikerült új félve
zető anyagokat és szerkezeteket előllítani. Az intézet
ben előállított félvezető ötvözetek, az ún. pszeudo- 
ternér antimonidok (AlGalnSb, ill GaPAsSb) telje
sen új félvezető lézerstruktúra és fotodetektor típus 
előállítását tették lehetővé, melyek a jövőben nagyon 
fontos szerephez juthatnak az optikai híradástechni
kában. Hasonló jelentőségű az a technológiai fej
lesztés is, melyet szuperrácsok (a szabad elektronok 
de Broglie-hullámhosszával összemérhető, 2 —50 nm 
periodicitású, különböző anyagokból összeépített, 
sokrétegű szerkezetek) előállítása terén értek el. Szu
perrácsokkal állították elő az eddig ismert, legna
gyobb teljesítményű és élettartamú lézerdiódákat, a 
legérzékenyebb fotodetektorokat és az egyetlen vé
konyréteget tartalmazó, leggyorsabb tranzisztort 
(HEMT), melytől az elektronikában forradalmi válto
zásokat várnak. A fenti szerkezeteket eddig csak 
csúcstechnológiákkal (pl. molekulasugár-epitaxiával) 
sikerült előállítani. Az MFKI-ban kifejlesztett mód
szer lényegesen gyorsabb és olcsóbb, mint az eddig al
kalmazott módszerek.

7 Kalkogenid — kalkogén elemek (kén, szelén, tellur) vegyüle- 
tei.

Az anyagkutatásokhoz kapcsolódik a félvezető ve- 
gyületek egykristályainak kutatása is. Ez elsősorban 
az egyre fontosabbá váló, ún. biner félvezetők a 
GaAs, InAs és GaSb egykristályainak előállítására, 
vizsgálatára és alkalmazására vonatkozik. Az utóbbi 
kutatások közül kiemelkedő volt az INTER- 
KOZMOSZ-kutatások során az első, világűrben tör
ténő GaSb kristálynövesztés, amelyet azóta a nyugat
európai űrprogramokban i megismételtek. A fenti 
anyagokat, különösen a GaAs-t az Intézet a ma már 
hagyományosnak tartott félvezető lézerek fejlesztésé
re használja fel.

A fenti lézerkutatások során 0,8—0,9 /zm között 
működő, az Intézetben kifejlesztett GaAs—GaAlAs 
alapú lézerdiódákkal kapcsolatban a fő erőfeszítések 
a diódák élettartamának növelésére irányulnak. Ezek
nek a lézereknek jelenleg legfőbb alkalmazási terüle
tük a távközlés-híradástechnika, valamint a lézer xe
rográfia, ezért a megbízhatósági kérdések alapvető 
fontosságúak. Jelentős előrehaladás történt a fényve
zető szálak, ún. második optikai ablakhoz illeszkedő
1,3 — 1,55 /u,m-en sugárzó InP(GalnAsP) alapú lézer
diódák technológiájának létrehozása terén is. Ebben 
az optikai tartományban a lézerdiódákhoz illesztett, 
nem Si-alapú detektorok is szükségesek, ezért a már 
említett, új félvezető felhasználásával AlGalnSb kva- 
ternér fotodiódák fejlesztése is megindult, melyek al
kalmasak a 0,7 —1,7 yum közötti hullámhosszú tarto
mány detektálására.

A technológiai fejlesztés mellett ezen félvezetők 
és eszközök fejlesztésének elősegítésére nemzetközi
leg is igen nagyra értékelt minősítő rendszerek alakul
tak ki. A kifejlesztett mélynívó spektroszkópiai mérő- 
berendezés (DLTS) a világ jelenlegi legjobb ilyen be
rendezése, amelynek korszerűségére jellemző, hogy 
Japánban is sikerült értékesíteni. A berendezés és 
módszer lehetőségeinek gyors fejlesztésével sikerült 
elérni, hogy a félvezető alapanyagoktól strukturált 
szeletekig és diszkrét eszközökig mind Si, mind ve- 
gyületvezetők esetén gyors és nagypontosságú mérő
módszer áll a félvezetőkutató és gyártó bázisok 
rendelkezésére.

6. Szilárdtest-elméleti kutatások

Az alábbi témákban folynak elméleti vizsgálatok:
a) fázisátalakulások fizikája; spinüvegekben a relaxá- 

ció jelensége és a spin-spin korreláció;
b) kaotikus viselkedést mutató rendszerek tanulmá

nyozása;
c) a fémfizika területén az elektronok és a kétállapotú 

rendszerek kölcsönhatásának vizsgálata amorf
fémekben;

d) szemcsés szupravezetők “paravezető” állapota;
e) egydimenziós rendszerekben egy szennyező atom 

és egy töltéssűrűség hullám kölcsönhatása;
f) spin-polarizált hidrogén Bose-kondenzált fázisa;
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g) elektronok kölcsönhatása erős elektromágneses te
rekkel.
A közeljövőben az elméleti kutatások ezekben a 

témákban folytatódnak a szilárdtestfizika területén. 
Néhány témában várható a számítógépes szimulációk 
előretörése, bár ezt a hazai számítástechnikai lehető
ségek erősen korlátozzák.

II. REAKTORFIZIKAI- ÉS 
TECHNIKAI KUTATÁSOK

A magyarországi reaktorfizikai kutatások az 50-es 
évek második felében indultak meg a Központi Fizi
kai Kutató Intézetben. A tudományág fejlődésének 
nagy lökést adtak az 1959-ben üzembehelyezett kuta
tóreaktoron, majd az egymást követő zéró teljesítmé
nyű kritikus összeállításokon szerzett kísérleti és szá
mítási tapasztalatok. Számos elméleti eredmény mel
lett számítógépes programok rendszereit dolgozták ki 
reaktorokban lejátszódó neutronfizikai folyamatok 
pontos meghatározására.

A reaktorfizika kísérleti módszerei közül legfonto
sabbak a nagy reaktorokhoz hasonló nukleáris felépí
tésű, de alacsony teljesítményszinten működő, ún. 
zéróreaktorokon végzett mérések. Számos ilyen zéró
reaktort építettek már; a jelenleg üzemben lévő 
ZR —6 jelű reaktor erőművi reaktoroknál hasznosuló 
mérések végrehajtására létesült. Ezen a berendezésen 
ma széles körű nemzetközi együttműködésben foly
nak a kutatások.

Másik klasszikus kutatási terület a reaktorokban 
lejátszódó hőátadási folyamatok elméleti és kísérleti 
tanulmányozása, valamint a számítógépi program- 
rendszerek kidolgozása. Különös figyelmet fordíta
nak az erőművi reaktorok baleseti állapotainak tisztá
zására, a balesetek megelőzésének módszereire. Az 
NVH típusjelű berendezés alkalmas nagyléptékű mé
rések és kísérletek végrehajtására is, beleértve az 
1000 MW teljesítményű reaktorok tanulmányozását 
és baleseti állapotok szimulálását. Itt a reaktor fűtő
elemeit villamos fűtéssel szimulálják 2,5 MW teljesít
ményszintig.

Ugyancsak klasszikus kutatási terület a reaktorok 
diagnosztikája. Elsősorban a paraméterek időbeni in
gadozásaiból vonnak le következtetéseket a reaktor 
állapotáról. Reaktorkutatóink elméleti eredményeit 
világszerte ismerik, és a Paksi Atomerőmű a világ 
azon kevés atomerőműve közé tartozik, ahol beépí
tett diagnosztikai rendszer működik. Ez saját fejlesz
tésük és már többször bebizonyította hasznosságát.

Hazai feladatokhoz ki kellett fejleszteni saját reak
torműszerezést is. Ezeket a műszereket már több 
ízben exportálták is.

Reaktorok és atomerőművek üzemeltetésére szol
gáló számítástechnikai rendszerek kidolgozása terén 
már több mint 10 éves tapasztalat van. Kutatóreakto

rokra telepített számítógépek és rendszerek itthon is, 
külföldön is működnek, és ugyancsak hazai kidolgo
zású a Paksi Atomerőmű III. és IV. blokkjának üzem- 
ellenőrző számítógépes rendszere is.

Magyarország energiahordozókban szegény or
szág. A villamosenergia-termelés forrásául szolgáló 
nyersolaj túlnyomórészt importból származik, szén
kincsünk pedig csak az erőművek egy részének táplá
lására elegendő. Ezért egyre fokozódó jelentősége 
van az atomenergia alkalmazásának.

A magyar atomenergia program keretében ma első 
atomerőművünk, a Paksi Atomerőmű már részben 
üzemel, részben pedig épül. A szovjet magyar együtt
működésben épült erőmű első 440 MW-os blokkja 
1982 végén lépett üzembe és azóta kiváló műszaki és 
gazdasági mutatókkal' üzemben van. Másfél évre rá 
helyezték üzembe a II. blokkot, a III. blokk 1986 
őszén lépett üzembe, a IV. blokk pedig 1987 végére 
készül el. Ezzel a magyar erőművi kapacitás mintegy 
30%-a atom-bázisra kerül. Távlati erőműépítési ter
veinkben ugyancsak elkerülhetetlen nagy szerepet 
fog játszani az atomenergia.

Ilyen ambiciózus atomenergia-program végrehaj
tásának természetesen ipari és tudományos bázis kié
pítése az alapvető feltétele. A magyar ipar bizonyos 
speciális területeken saját használatra és exportra is 
gyárt atomerőművekben használatos berendezéseket. 
Igen sok tapasztalatot szereztünk atomerőművek épí
tésében, szerelésében és üzemeltetésében, és sze
rencsére meglehetősen korán megkezdték a tudomá
nyos bázis kiépítését is.

Hazánk első kutatóreaktora 1959-ben lépett 
üzembe és nagyon sok lehetőséget teremtett a nukle
áris kutatásokra. Ezeket a lehetőségeket jól kihasznál
ják, ezek közül talán csak egyet fontos megemlíteni, 
hogy jelentős mennyiségű radioaktív izotópot gyárta
nak gyógyászati és ipari alkalmazásokra részben hazai 
felhasználásra, részben export célokra. Nagy gondot 
fordítottak szakemberek kiképzésére is. A Budapesti 
Műszaki Egyetem hazai tervezésű és gyártású 
tréning-reaktora 1971 óta szolgálja a nukleáris szak
emberek kiképzését. A hazai kutatóintézetek szak
emberei 1960 óta foglalkoznak a reaktorfizika, reak
torok hőfizikája, reaktorok irányítása, a sugárvédelem 
és a nukleáris környezetellenőrzés problémáival.

A sugárvédelmi és nukleáris környezetellenőrzési 
kutatások és a fejlesztések számos eredménye közül 
megemlítendő a KFKI és a Paksi Atomerőmű komp
lett nukleáris környezetellenőrző rendszere, amely 
iránt ma már jelentős nemzetközi érdeklődés mutat
kozik.

A sugárvédelmi célokra kifejlesztett termolumi- 
neszcens doziméterek (TLD) eredeti alkalmazásu
kon túlmenően, alkalmazásra találtak a világűr kuta
tásában is. A különlegesen kisméretű és könnyű, 
PILLE elnevezésű dozimétereket alkalmazták már 
szovjet és amerikai űrhajókon is.
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III. MAGFIZIKAI KUTATÁSOK

Magyarországon jelenleg 5 helyen foglalkoznak kí
sérleti és 4 helyen elméleti megfizikával.
Kísérlet: 1. KLTE Kísérleti Fizikai Tanszéke,

2. ATOMKI,
3. KFKI,
4. ELTE Atomfizikai Tanszék,
5. Izotóp Intézet.

Elmélet: 1. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék,
2. ELTE Atomfizikai Tanszék,
3. KFKI RMKI Elméleti Fizikai Osztály,
4. ATOMKI.

1. A KLTE Kísérleti Fizikai Tanszéke (Debrecen)

Fő profilja a kísérleti gyors neutron Fizika. Konkrét 
fontosabb témái:

a) Gyorsneutron-reakciók hatáskeresztmetszetének 
vizsgálata.

A helyi lehetőségek kezdetben ezeket a vizsgálato
kat a 3 és 14 MeV körüli aránylag szűk neutron- 
energia-tartományra korlátozták. Az utóbbi évtized
ben a nemzetközi kapcsolatok fejlődése lehetővé 
tette gerjesztési Függvények mérését a 6 —11 MeV 
tartományban. A hatáskeresztmetszet-mérések első
sorban Félvezető és szcintillációs-spektrométerekre 
alapozott aktivációs technikával történtek.

A 14 MeV körüli (n, 2n) — hatáskeresztmetszetek 
N—Z Függvényében a mérések és az irodalmi adatok 
alapján szisztematikát fedeztek fel, amelyre egyszerű 
empirikus formulát adtak meg.

A tricium beta-aktivitásának mérése révén 14 
MeV körül (n, O-reakciók hatáskeresztmetszetét ha
tározták meg, amelyben erős páros-páratlan Függést 
mutattak ki. A Hauser — Feschbach modell segítségé
vel az eredményeket értelmezték. Ezek a vizsgálatok 
nemzetközi együttműködés keretében jelenleg is 
folynak.

Gyorsneutronok által létrehozott maghasadásban 
keletkező termékek tömegeloszlásának mérésére 
gamma-spektroszkópiai módszert dolgoztak ki, ame
lyet eredményesen alkalmaztak urán esetén a tömeg
eloszlás energiafiiggésének meghatározására. Számos 
(n, 2n), (n, p), (n, a) és (n, y)-reakció hatáskereszt
metszetét mérték meg 14 MeV körüli neutronenergi
ánál aktivációs technikával, amelyek főleg a fúziós és 
gyors reaktorok szerkezeti anyagaira vonatkoznak.

Néhány reaktorfizikai szempontból fontos hasadó 
magon végbemenő (n, 2n)-reakció gerjesztési Függ
vényét nagy pontossággal megmérték a 6 —11 MeV 
energiaintervallumban. Jelenleg folyamatban van a 
27Al(n, a) reakció gerjesztési Függvényében a küszöb 
közelében található finomszerkezet vizsgálata.

Több magra mértek a 252Cf neutronspektrumára 
átlagolt hatáskeresztmetszeteket.

Az aktivációs technikán túlmenően folyamatban 
van a repülési idő módszer meghonosítása és ezzel a

módszerrel — nemzetközi együtműködésben — 
részt vesznek 14 MeV-os neutronok rugalmatlan szó
ródásának vizsgálatában.

A korábbiakhoz hasonló neutronfizikai vizsgálato
kat terveznek az ATOMKI Ciklotron-laboratóriumá
ban, kihasználva a ciklotron nyújtotta lehetőséget a 
neutronenergia változtatására.

b) Töltött-részecskés reakciók vizsgálata
Több, mag-asztrofizikai szempontból jelentős, kis 

energiájú protonokkal és deuteronokkal kiváltott 
magreakció hatáskeresztmetszetét megmérték akti
vációs és szilárdtest-nyomdetektoros technikával.

Rövidesen befejeződnek a proton- és deuteron- 
nyalábok energiahitelesítésére vonatkozó (p, y)- 
reakciókra alapozott vizsgálatok.

c) Fizikai-analitikai vizsgálatok
Az igényektől Függően rendszeresen végeznek 

fizikai-analitikai méréseket fémötvözeteken, kőzet- 
és biológiai mintákon. Ilyen céllal több fizikai-analiti
kai módszert (neutronaktivációs analízis, röntgenflu- 
oreszencia) honosítottak meg a tanszéken. A fizikai
analitikai vizsgálatokhoz kapcsolódóan két szabada
lom is született.

Az alumínium fontosabb ötvözőinek, továbbá kő
zetminták urán- és tórium-tartalmának meghatározá
sára kvantitatív módszert dolgoztak ki.

A gyors-neutronok okozta sugárkárosodás vizsgá
latához a visszalökött atommagok hatótávolságát ha
tározták meg reaktorszerkezeti anyagokra.

d) Kísérleti eszköz- és módszer-fejlesztő tevékenység
Kifejlesztettek egy 200 kV-os neutrongenerátort,

majd egy impulzusüzemű (nanoszekundomos) neut
rongenerátort és jelenleg épül egy nagyáramú (1012 
n/s) neutrongenerátor. Az utóbbi alkalmazható lesz 
reaktorszerkezeti anyagok sugárkárosodásának vizs
gálatára.

A Ge(Li) — gamma-spektroszkópiai mérések ve
zérléséhez és a gamma-spektrumok kiértékeléséhez 
program-csomagot dolgoztak ki személyi számitógép
re. Programcsomag készült a röntgenfluor-eszcencia 
analitikai mérések kiértékelésére is.

Számos külföldi intézettel, ill. szervezettel működ
nek együtt; ezek közül talán a két legfontosabb a 
bécsi Nemzetközi Atomenergetika Ügynökség és az 
obnyinszki Fizikai-Energetikai Intézet.

2. Atomkutató Intézet (A TOM KI)

A kísérleti magfizikai kutatások céljaira az utóbbi 
periódusban az ATOMKI 0,5—5 MeV energiájú 
proton és a-nyalábjait használták fel, amelyet egy 
saját készítésű 5 MV Van de Graaff típusú gyorsító 
szolgáltatott. Ezekben a kísérletekben felhasználták a 
nagy energiastabilitást (700 eV) és azt, hogy a nyaláb 
energiáját folyamatosan lehet változtatni,
a) A rendelkezésre álló mérési módszerek a követke

zők:
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— töltött részecske spektroszkópia:
8 felületi szilárdtest detektorral ellátott szóró
kamrában;
szilárdtest nyomdetektorokkal (ezek technoló
giáját világszínvonalra emelték);

— nagy felbontású gammaspektroszkópia:
Ge(Li) detektorokkal; 
extrémtisztaságú Ge-detektorral;

— belső konverziós elektronspektroszkópia: 
szupravezető mágneses elektron transzport
rendszerrel (SMS), annak érdekében, hogy 
megnöveljék az elektron detektálási hatékony
ságát nagy háttér esetében;
egy kompakt, mini-orange spektrométerrel,

b) A következő területeket vizsgálták:
a) Töltött részecske spektroszkópia:
— rugalmasan szóródott protonok szögeloszlásá

ból határozták meg az optikai modell paraméte
reinek alacsony energiájú viselkedését. Az ered
mények azt mutatták, hogy a nagyenergiájú szó
rásokból kapott optikai paraméterek nem érvé
nyesek a kisenergiákon;

— magrezonanciák paramétereit határozták meg 
rugalmas proton- és alfaszórás segítségével.

ß) Gammaspektroszkópia:
— nagyon alacsony hatáskeresztmetszetű folyama

tok esetében vizsgálták a magszerkezetet (alfa, 
gamma)-magreakciókban;

— magnívók élettartamát határozták meg Doppler- 
effektus segítségével.

y) In-beam magspektroszkópia:
— a standard gamma- és belső konverziós elekt

ronspektroszkópia segítségével szisztematiku
san vizsgáltak nehéz páratlan átmeneti magokat.

8) Interdiszciplináris vizsgálatok:
— a kifejlesztett technika lehetővé tette a magfizi

kai módszerek alkalmazását más tudomány
ágakban. így pl. kidolgozták a proton indukálta 
röntgenemissziós módszert (PIXE) és a proton 
indukálta gamma módszert. Olyan kérdéseket 
tanulmányoztak pl., hogy mi a terhesség, vagy a 
sugárterápia hatása az emberi vér összetételére. 
Végeztek továbbá az ipar számára analitikai 
munkát.

c) Ciklotron
A közelmúltban kezdte meg működését egy kom

pakt szektorfókuszálású ciklotron, amely 20 MeV-re 
gyorsít protonokat, 10 MeV-re deuteronokat és 20 
MeV-re alfa-részecskéket. A ciklotron segítségével 
nemcsak alapkutatásokat, hanem alkalmazott vizsgá
latokat és interdiszciplináris kutatásokat is kívánnak 
végezni.

Az intézetben nagy erőkkel folynak kutatások az 
atomion ütközések területén, amely ma a fizika egyik 
igen perspektivikus, sokat ígérő területe.

Az intézet igen széles nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezik, mind a szocialista tábor, mind a nyugati 
országok relációjában. Több kísérletüket nemzetközi

kollaborációban (pl. Dubnában évekig dolgozó debre
ceni csoport) végezték.

3. Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI)

A kísérleti magfizikai kutatásokat a kutatóközpont 
Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetében 
(RMKI) végzik. A rendelkezésre álló nagyobb eszkö
zök: egy 5 MV-os Van de Graaff generátor, egy 500 
kV-os nehézion gyorsító (implanter), egy 1 méteres 
tokárnak, valamint a jelenleg rekonstrukció alatt álló 
kutatóreaktor. E mellett az intézet kutatói több kül
földi nagyobb energiájú gyorsító mellett is végeznek 
méréseket.

A korábban igen széles spektrumú alapkutatások 
részaránya az utóbbi időben jelentősen csökkent, de 
jelenleg is több témában folytatnak kutatásokat.

a) A Van de Graaff generátor mellett magszerkezet 
vizsgálatokat végeznek alacsonyenergiás magreakciók
kal. Elsődlegesen a közepesen nehéz magok 
(50Cr—92Mn) lg9/2 és 2d9/2 izobár-analóg rezonanciá
inak szerkezetét vizsgálták 2—4,5 MeV energiájú 
protonokkal. Ennek során a (p, p0), (p, px), (p, p, -y) 
és (p, p2y) reakciók differenciális hatáskeresztmet
szetét és a -y-szögeloszlást mérték. Kimutatták, hogy 
e rezonanciák fragmentálódásában igen jelentős sze
repet játszanak a targetmag legalacsonyabb törzsger
jesztései. Az utóbbi években e témában NDK és ka
nadai kooperációban is folytattak méréseket.

b) A direkt magreakciók vizsgálatát 25 — 80 MeV 
közti energiákon végezték NSZK kooperációban, a 
Hamburgi Egyetemen és Jülichben. Itt protonok, de- 
uteronok és 3He részecskék rugalmas és rugalmatlan 
szórását, valamint az 1, 2 és 4 nukleon transzfer reak
ciókat mérték ritka földfémeken és az s-d héjban. A 
mérések célja a reakciómechanizmus, valamint mag
szerkezeti problémák tisztázása volt. A kiértékelés 
során fenomenologikus és mikroszkopikus optikai 
modell analízist végeztek. Kimutatták, hogy az a- 
transzfer reakciókban az alapállapoti rotációs sáv tag
jaihoz vezető mért átmeneteknek az elméleti várako
záshoz képest talált anomáliája, és a gerjesztett sávok 
nem-normál paritású tagjaihoz vezető tiltott, de a kí
sérletekben erősnek talált átmenetek a rugalmatlan 
szórási csatornáknak a reakciócsatornákhoz való csa- 
tolódásának következménye.

c) A közepes energiájú magreakciók vizsgálatával 
foglalkozó csoport a svájci SIN gyorsítónál, valamint 
a leningrádi Magfizikai Intézetben (Gatcsina) folyta
tott méréseket itthon kifejlesztett teleszkópdetekto
rok és sokszálas proporcionális kamrák felhasználásá
val. A SIN-nél 300 — 550 MeV-es neutronokkal bom
bázva különböző magokat (C, Cu, Bi) a keletkező 
pionok, protonok, deuteronok és tritonok szög- és 
energiaeloszlását mérték. Azt találták, hogy az inklu- 
zív hadronprodukció széles tartományban skála tulaj
donságot mutat. Az inkluzív részecskeprodukciót a
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gatcsinai gyorsító 1 GeV-es protonnyalábjánál is vizs
gálták, a 40-44- 48Ca izotópokban. Eredményeik szerint 
különböző részecskék keltése esetén a reakció-me
chanizmus a neutronszám függvényében eltérő visel
kedést mutat. Ugyanitt exkluzív mérésekben megha
tározták a pd —i• ppn reakciókban keletkező protonok 
polarizációját. Eredményeik a kvázi-szabad szórási 
mechanizmus dominanciáját mutatták.

d) A maghasadás területén az obnyinszki (SZU) 
Fizikai-Energetikai Intézettel kooperációban széles 
körű vizsgálatokat végeztek az IAEA által standard 
neutronforráskánt javasolt 252Cf spontán hasadási 
neutronspektrumának meghatározására. A méréseket 
gáz szcintillációs kamrával és 6Li üvegdetektorral vé
gezték, repülési idő technikával. Eredményeik szerint 
a spektrum jól leírható egy T =  1,42 MeV paramé
terű Maxwell eloszlással. A reaktor termikus neut
ronjainak hatására létrejövő hasadási neutronok 
spektrumát is megmérték a 233U, 235U és 239Pu ma
gokra, és meghatározták az eloszlások paramétereit. 
Az elmúlt évben NDK kutatókkal együttműködésben 
megmérték a 252Cf hasadási neutronjainak szögelosz
lását is a kisenergiás tartományban, aminek a neut
ronemisszió mechanizmusának szempontjából van 
jelentősége.

e) Az alapkutatások mellett az utóbbi időben egy
re nagyobb szerep jut az alkalmazott magfizikai kuta
tásoknak. Ezek egy része — Mössbauer-spektroszkó- 
pia, pozitron annihiláció — kifejezetten anyagtudo
mányi vonatkozású. A magfúzió megvalósításával 
kapcsolatos problémákat vizsgálnak az MT — 1 toka- 
maknál, nevezetesen a plazmastabilitásokat és a 
plazma-fal kölcsönhatást. Kimutatták, hogy a 
sűrűséghatáron és ennek közelében fellépő diszrupci- 
ók, illetve ezt közvetlenül megelőző jelenségek kvali
tatív összefüggései azonosak a “nagy” tokamakon 
mért skála szabályokkal. Méréseket végeztek a plaz
maoszlop és a fal közti térben a transzportfolyamatok 
vizsgálatára, a szennyező ionoknak a plazmába kerü
lésére és az energiakifolyásra vonatkozóan.

A nukleáris analitikai kutatások a Van de Graaff 
gyorsító mellett folynak. Itt protonok és a részek fel- 
használásával az RBS8 és ÉRD9 technikát alkalmaz
zák — esetenként egymással, illetve más módszerek
kel kombinálva — felületanalitikai vizsgálatokra. 
Ezek célja többek között mikroelektronikai eszközök 
felületvizsgálata, az ioninplantáció hatásának megha
tározása felületi rétegek oxidációjában, illetve amorfi- 
zálódásában, új fázisok kialakulásának vizsgálata. 
Ugyancsak méréseket végeztek a plazma-fal kölcsön
hatás területén a falból származó szennyezők kimuta
tására, és a plazma hatásának szimulálására. Jelentős 
fejlesztő munkát végeztek, ennek során optimálták 
az RBS módszer mélységfelbontását, valamint az 
ÉRD módszer érzékenységét és felbontását. Az anali-

8 RBS =  Rutherford Back Scattering

9 ERD =  Elastic Recoil Detection

tikai vizsgálatok másik csoportjában deuteronok 
könnyű magokkal történő reakcióival — (d, d), d, 
(a) — végeznek vékonyréteg vizsgálatokat. E témá
ban oxigénmeghatározásokat végeztek, szilíciumon 
és félvezetőkön mérték a szén mennyiségét és late
rális eloszlását, grafitfólián nátriumot és alumíniu
mot. Utóbbiak szintén a magfúziós kutatásokhoz 
kapcsolódnak; a kisülés vonatkozásában alapkutatás 
jellegűek.

4. ELTEAtomfizikai Tanszék

Az Atomfizikai Tanszék rendelkezik egy 
NG — 200E és egy NA—2 típusú neutrongenerátorral. 
E két neutrongenerátor repülési idő mérő gyors neut
ron spektrométerrel és számítógép vezérlésű neut
ronaktivációs mérőmódszerrel egészül ki.

A magfizikai vizsgálatok a T(d, n)4He magreakció
val előállított 14 MeV körüli energia tartományba eső 
neutronokkal történnek.

a) Vizsgálták a gyors neutronok rugalmas és rugal
matlan szóródását;

neutronokkal gerjesztett rövidélettartamú izomér 
állapotokat;

a gerjesztett atommagokból emmitált neutronok 
és gamma fotonok “versengését” ;

rövid felezési idejű izotópokat produkáló aktivá
ciós magreakciók hatáskeresztmetszetét.

b) Nukleáris analitikai módszerek felhasználásá
val, gyors 14 MeV-es neutronaktivációs vizsgálatokat 
végeztek kőzetminták összetételének a vizsgálatára, 
nitrogéntartalom meghatározására szerves- és bioló
giai mintákban.

Röntgeníluoreszenciás analitikai módszerrel kör
nyezetszennyeződést vizsgáltak (Pb, Cd, Zn, Cu) kü
lönböző helyekről származó mintákon. Nehézfém be
épülést vizsgáltak patkánymájban. Foglalkoztak em
beri vér mikroelem koncentrációjának a meghatáro
zásával és ritkaföldfémek meghatározásával kőzetek
ben.

c) Nemzetközi MTA-NSF (USA) együttműködés 
keretében a tanszékről 2 fő nehézion magreakciókban 
keletkező könnyű fragmensek, valamint neutronok 
energia- és szögeloszlásának vizsgálatával foglalkozik 
a Michigani Állami Egyetem szupravezető 
ciklotronjánál.

Egy fő az NSZK Jülichi Magfizikai Kutatóintézet
ben monopol- és óriásrezonanciák vizsgálatával 
foglalkozik.

A bécsi NAÜ-vel történő együttműködés kereté
ben részt vesznek nukleáris hatáskeresztmetszet- 
adatok mérésében.

5. Izotóp Itézet

Az Izotóp Intézetben egyrészt a stabil atommagok 
izomerjeinek gerjesztődését vizsgálják gamma, elekt-
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ron és pozitron besugárzással. Ezekhez egy 60Co be
sugárzó állomás (ez idő szerint 70 kCi), illetve egy
4,5 MeV-os 10 /xA-es impulzus üzemű lineáris gyor
sító jó lehetőségeket biztosít. Ezek gyakorlati alkal
mazásokat is lehetővé tettek, mint pl. a nagy aktivitá
sok és dózisintenzitások izomer aktiváción alapuló 
mérése, y-aktivációs analitika nemesfémek meghatá
rozására műkincsekben, régiségben, pénzérmében, 
ipari hulladékban, bányászatban, néhány elem meg
határozásában élelmiszerben és gyógyszerben. Új, 
ígéretes terület atomreaktorok fűtőelemei kiégésének 
meghatározása a y-aktivációs technikával, egyes ha
sadványok (140La, 144Ce) kemény y-sugárzása
alapján.

A rezonancia abszorpció és Coulomb-gerjesztés 
mellett újabban kiderült, hogy más mechanizmusok
kal, így pl. a belső elektronhéjakon keltett vakanciák 
betöltődése, vagy sugárzásmentes pozitronannihilá- 
ció folytán közvetlenül a magnak történő energiaáta
dással (NEET, pozitrongerjesztés) is számolni kell. 
Megkezdték ez utóbbi jelenség elméleti modelljének 
kidolgozását is. E témákban a Tohoku Egyetemmel 
(Sendai, Japán) együttműködés indult.

E témakörnek újabban asztrofizikai aspektusa is 
felmerült, ugyanis a hagyományos magfizikában eg
zotikusnak számító y- és pozitronannihilációs akti
válás jelentős szerephez juthat a nehéz elemek 
nukleoszintézisében.

Másrészt a néhány MeV-es gyorsneutronok kel
tette (n, n’y) reakció különösen alkalmas az atomma
gok kisenergiájú és spinű állapotainak szelektivitás 
nélküli gerjesztésére. A zárt nukleonhéjak vagy alhé- 
jak közelében fellépő intruder10 állapotok és a velük 
kapcsolatos alakizomeria vizsgálata igen fontos mind 
a részecske és a kollektív szabadsági fokok egymásra- 
hatásának, mind a deformációt létrehozó alapvető 
kölcsönhatási mechanizmusok tisztázásának 
szempontjából.

Kimutatták, hogy a stabil páros-páros molibdén 
atommagok a neutronszám növekedésével átmeneti 
láncot alkotnak a szférikus és az erősen deformált 
nehéz molibdén atommagok között. A jelenséget si
került elméletileg is megmagyarázni a kölcsönható 
bozon-modell ^protonokat és neutronokat megkülön
böztető változatával (IBM—II). AzUSA-beli Univer
sity of Kentucky Egyetemmel együttműködve az 
igen érdekes kétszerfélmágikus 96Zr atommagban fe
deztek fel intruder állapotokat.

A magszerkezet-kutatás alapkutatás jellegű, de a 
mérésekhez kifejlesztett spektrométer és adatgyűjtő 
programrendszer más területen is használható, érté
kesítése folyamatban van.

Távlati terveik között szerepel az újjáépített KFKI 
kutatóreaktoron e módszer kiterjesztése az — eddig 
még reaktorneutronok esetében nem alkalmazott — 
(n, n’ y — y) (n, n’ e) mérésekre is.

10 Az erős kölcsönhatás miatt lesüllyedt (“befurakodó”) állapot.

Fotoakusztikus kutatásaikat közvetlenül az moti
válta, hogy a szilárdtest doziméterként használt anya
gok általában porok vagy kerámiák és így optikai tulaj
donságaik a hagyományos módszerekkel nem tanul
mányozhatók. Nyitott Helmholtz-rezonátoros foto
akusztikus kamrát készítettek, amely igen kis ab- 
szorpciójú egykristályok sugárzásmentes átmenetei
nek mérését teszi lehetővé. Fotoakusztikus berende
zést építettek, a LiF porok optikai tulajdonságainak 
vizsgálatára, a besugárzási dózis függvényében. To
vábbi módszerfejlesztéseik elsősorban a modern foto
akusztikus, illetve a rokon módszerek felé irányultak, 
amelyekben a reflektált melegítő fénynyalábból 
szűrhető ki a foto-“akusztikus” információ. Az el
járás használható gázokban és vákuumban is. Cél to
vábbá a gyorsítók elektronimpulzusainak in situ 
közölt energia mérése.

6. Elméleti magfizika

Nemcsak az említett elméleti kutatóhelyek közötti 
kapcsolat, de a nagy európai és tengerentúli kutatóhe
lyekkel történő együttműködés (N. Bohr Intézet, 
Darmstadti Nehézionfizikai Centrum, Los Alamos 
National Láb. stb.) is jellemző. A vizsgált témák 
között helyet kapnak a klasszikus magfizikai problé
mák (könnyű és közepes magok tulajdonságai, ala
csony energiás magreakciók) csakúgy, mint a relati- 
visztikus nehézion ütközésekben megvalósuló külön
leges anyagformák izgalmas világának feltérképezése.

IV. RÉSZECSKEFIZIKA

Magyarországon egyetlen kutatóhelyen, a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézetben, annak a Részecske- 
és Magfizikai Kutató Intézetében folynak kísérleti 
részecskefizikai kutatások. Elméleti részecskefizikai 
vizsgálatok az említett KFKI-s intézeten kívül szere
pelnek az ELTE Elméleti Fizikai- és Atomfizikai 
Tanszék tematikájában. A kutatások érthető módon a 
szokásosnál is szélesebb nemzetközi kollaborációban 
folynak. A két legfontosabb együttműködő partner a 
dubnai Egyesített Atomkutató Intézet és a CERN.

1. A CERN-nel kollaborációban folyó kísérteti 
tevékenység

a) EMC (European Muon Collaboration)
Az együttműködés a müonok mélyén rugalmatlan 

szórásának mérésével a nukleonok, ill. a magok 
kvarkszerkezetét vizsgálja. 1977-ben a CERN-ben 
alakult (5 ország 14 laboratóriumának részvételével), 
az idő folyamán a kísérleti berendezés és a program 
kibővült (a létszám is), az utolsó adatgyűjtő mérés 
1985 nyarán volt.

A kísérlet első szakaszában (NA2) az EMC beren
dezés egy, a CERN nagyenergiájú ( ^  280 GeV) mü-
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onnyalábjára telepített nagyméretű elektronikus 
spektrométerből állt. A berendezés segítségével H2, 
D2 és nehéz (Fe) targeten vizsgálta a kollaboráció a 
mélyen rugalmatlan müonszórást. A bejövő és szórt 
müon impulzusának pontos mérésével határozták 
meg a kinematikai változókat, a kísérleti eloszlások 
és a berendezést szimuláló Monte Carlo program 
eloszlásainak összevetésével pedig a szórásfolyamat 
hatáskeresztmetszetét, ill. az abban szereplő, a nukle
on (mag) szerkezetét leíró ún. struktúrafüggvénye- 
ket.

A szórt müon mellett a spektrométer lehetővé 
tette a keletkezett gyors, a tömegközépponti rend
szerben előremenő hadronok mérését, azaz a hadron- 
keltés vizsgálatát is a mélyen rugalmatlan 
müonszórásban.

A későbbiekben a berendezés kibővült egy nagy
méretű, a targetet körülvevő sztrimerkamrával, vala
mint a nagy szög alatt kirepülő részecskék mérésére 
szolgáló elektronikus vertex detektorrendszerrel 11 
(ez az NA9 szakasz), így lehetővé vált a teljes végálla
pot mérése.

Az EMC főbb eredményei (kb. 40 publikáció 
Phys. Lett., Nucl. Phys. és Zeitschrift f. Phys.-ben):
— az F2 struktúrafüggvény mérése a kinematikai vál

tozók nagy tartományában, a skálasértést jellemző 
\  QCD12 paraméter meghatározása;

— hadronkeltés “feltérképezése” a mélyen rugalmat
lan müonszórásban, a keltési mechanizmus meg
értése irányában tett lépések;

— annak kimutatása, hogy a nukleon kvarkszerkezete 
(a struktúrafüggvény) függ a nukleon környezeté
től, a szerkezet más magban, mint izolált nukleon
ban (“EMC-effektus”),

— J/</< és “bájos” kvark-keltés vizsgálata a müon szó
rásban.
Az EMC-ben 6 fős magyar csoport vett, ill. vesz 

(jelenleg a számítógépes kiértékelésben) részt ered
ményesen.

b) LEP, L3 együttműködés 
A LEP13-re elfogadott négy kísérlet egyike, ame

lyekben kb. 35 laboratórium kutatói vesznek részt a 
világ minden tájáról (USA, Kína, Nyugat-Európa, 
SZU, Magyarország, NDK, India). Vezetője S. C. 
Ting kínai származású amerikai, Nobel-díjas fizikus.

A berendezés egy központi vertexdetektorból 
(Time Expansion Chamber), azt körülvevő elektro
mágneses kaloriméterből, majd az ezt magábanfog- 
laló hardronkaloriméterből és müondetektorrend- 
szerből épül fel; az egész berendezés mágneses

11 A primer kölcsönhatás közvetlen környezetét letérképező de
tektor.

12 Kvantumszíndinamika.

13 A LEP (Large Electron Positron) a CERN most épülő új nagy 
gyorsítója, amelyben 50 GeV energiájú elektronok fognak üt
közni 50 GeV energiájú pozitoronokkal.

14 Szűk hadron-zápor.

térben van. ( ~  0,5 T a tér az egész óriási térfogat
ban).

A detektor főbb “képességei” :
— fotonok, elektronok és müonok nagypontosságú 

impulzus mérése (Ap/p =S 1%);
— az ütközésben keletkező hardronjet(ek)14 energiá

jának pontos mérése;
— a vertex precíziós mérése.

A fő fizikai célkitűzések (amelyek elérésére opti
mált a beredezés):
— a standard modell precíz ellenőrzése, skalár részek 

(pl. Higgs) keresése e+e_— 11+X típusú missing 
mass (hiányzó tömeg) mérésekkel. (1 — lepton);

— új (az elmélet által nem jósolt) jelenségek feltárása 
e, fi, y  és a hadron jetek precíz mérésével.
Jelenleg a berendezés felépítése, a részek teszte

lése, kalibrálása folyik, ugyanakkor most készül a kí
sérleti kidolgozó számítógépes hálózat és az adatfel
dolgozást majd végző szoftver is.

A magyar csoport (5 — 6 fő) lehetőségeiből adódó
an szoftverfejlesztésben vesz részt igen aktívan 
(Monte Carlo (MC) fejlesztés, detektor optimálás 
MC-vel, az e. m. kaloriméter alakfelismerő program
jának kifejlesztése stb.).

A berendezés a LEP megindulásának (—1988 
vége) idejére készül el teljesen. Addigra lesz az egész 
rendszer olyan állapotban, hogy már a korai mérések
ből gyorsan el lehessen jutni a fizikai eredményekig,

c) EHS (European Hybrid Spectrometer)
Az európai hibrid spektrométert (EHS) használó 

Na22, NA23, NA27 témák együttes munkaülése, fel
vette az NA23 együttműködés tagjai sorába a buda
pesti RMKI6 munkatársát.

A negyedik, az úgynevezett charm (“bájos” , c) 
kvark kísérleti felfedezése mintegy 10 évvel ezelőtt 
szükségessé tette azoknak a QCD által igen rövid élet
tartamúnak jósolt állapotoknak vagy rezonanciáknak 
vizsgálatát, ahol a c kvark antirészecskéiével eevütt 
keletkezik. A kísérletek célja, amely az EHS megépí
téséhez vezetett a cc15 állapotok élettartamának 
pontos meghatározása volt.

A spektrométer lelke a vertex detektornak hasz
nált gyorsműködésű, nagy felbontású H2 buborék
kamra, amelyben a hadron-nukleon (vagy hadron- 
mag) kölcsönhatások végbemennek és a semleges ál
lapotok töltött bomlástermékei észlelhetők. A 
sztereo-fényképfelvételeken végzett mérések megad
ják az alacsonyenergiájú szekunder részecskék fizikai 
jellemzőit (impulzus, térbeli szögek stb.). A spektro
méter elektronikus detektorai (Cserenkov, propor
cionális és drift kamrák) lehetővé teszik a nagyenergi
ájú, szűk térszögben előrehaladó részecskék azonosí
tását impulzus és ionizáció adatokból.

A kért próbaméréseket (mintegy 200, Bécsben 
már korábban kimért, inelasztikus kölcsönhatás) el-

16 c =  anticharm kvark.
16 s =  strange, “ritka” kvark.
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végezve, a nagyszámú metodikai ellenőrzés megmu
tatta, hogy mérési pontosságunk kitűnően megfelel a 
részt vevő laboratóriumok automatikus, ill. félauto
matikus berendezéseken kapott eredményeinek.

Az NA23 együttműködés jelenlegi témája a diff
rakciósán keletkező ss16, cc állapotok vizsgálata 
360 GeV/c pp ütközésben.

2. Együttműködés a dubnai Egyesített 
Atomkutató Intézettel

a) RISZK-kísérlet
A dubnai intézet felépített egy 5 méteres 

sztrimer kamrát, amelyben hadron kölcsönhatá
sokat kívánt tanulmányozni. A kamrát később kiegé
szítették más detektorokkal is és így hibrid rendszert 
hoztak létre. A végbement események rögzítése film- 
szalagon történt. A filmek feldogozását az együttmű
ködésben részt vevő laboratóriumok (köztük a 
KFKI) végzik. A RISZK-kel a besugárzások, tehát a 
tényleges kísérletek már befejeződtek; jelenleg az 
összegyűlt mérési anyagok feldolgozása folyik.

b) Neutrínó kaloriméter
A dubnai és a szerpuhovi intézet a berlini (NDK) 

és budapesti laboratórium közreműködésével felépí
tett egy igen nagy méretű, kitűnő paraméterekkel 
rendelkező, neutrínók detektálására szolgáló beren
dezést. A berendezés alkalmas a neutrínó kölcsönha
tásánál felszabaduló összenergia mérésére (innen a 
kaloriméter elnevezés), továbbá az egyes töltött sze
kunderrészek nyomainak a meghatározására. Az 
előbbi folyadékszcintillátor detektorok, az utóbbi 
driftkamrák segítségével történik. Az egész detektort 
egy mágneses gyűrű veszi körül, hogy ha müonok ke
letkeznek, azok ne hagyják el a berendezést, hanem 
regisztrálódjanak a neutrinódetektor végén levő mág
neses spektrométerben. Erre azért van szükség, hogy 
a neutrínó kölcsönhatás két típusát, az ún. töltött 
áramú és a semleges áramú kölcsönhatásokat el 
tudjuk választani. Az előbbinél ugyanis mindig kelet
keznek müonok, az utóbbinál pedig nem. A beren
dezés elkészült és felállításra került a szerpuhovi 
gyorsítón; az első technikai (pl. háttérmeghatározó) 
méréseket mar elvégezték. A tényleges fizikai méré
sek a közeljövőben kezdődnek. Az első fizikai problé
ma, aminek vizsgálatát a berendezéssel célul tűzték 
ki: nehéz neutrínók keresése.

c) Bajkál-kísérlet
A magyar kutatók részt veszne! egy nagyon ér

dekes olyan neutrinókísérletben is, ahol a neutrí
nókat nem gyorsítók vagy reaktorok segítségével állít
ják elő, hanem a kozmikus sugárzással érkező neutrí
nók tulajdonságait tanulmányozzák. A Bajkál-tó 
vizébe érkező kozmikus neutrínók kölcsönhatnak a 
vízben levő nukleonokkal és nagyenergiájuk révén 
sok, nagy energiájú szekunderrészecske (pl. müon) 
keletkezik. Ezek a tó vizében nagyobb sebességgel

mozognak, mint a fénysebesség (a vízben). Ilyen ese
tekben, mint ismeretes, Cserenkov sugárzás lép fel: a 
neutrínó kölcsönhatásoknál gyenge kékes fény kelet
kezik. Ezt lehet érzékelni a vízbe leeresztett foton- 
elektronsokszorozók sokaságával. A Bajkál-tó külö
nösen alkalmas ilyen kísérletek elvégzésére, mert a 
nagyszámú (jelegleg 24, de ezt a későbbiekben több
ezerre kívánják megnövelni) elektronsokszorozó te
lepítése a jégben vágott léken keresztül egyszerű és 
biztonságos. A jég elolvadása után a berendezést 
bóják és horgonyok tartják kifeszítve. A fotoelektron- 
sokszorozók jeleit a kb. 5 km-re levő partra a tó fene
kére lefektetett kábel viszi ki. A jelek előzetes feldol
gozása magánál az elektronsokszorozó rendszernél a 
vízben, a végleges feldolgozás pedig a parton történik 
számítógépek segítségével. A vízmélység, amelybe a 
mérőberendezést leengedték 1300 m. Ennek a segít
ségével lehet tanulmányozni neutrínók magfizikai 
kölcsönhatását, asztrofizikai problémákat és egyéb, 
esetleg a neutrinófizikával csak távolról vagy egyálta
lán nem összefüggő kérdéseket is. Az első mérés, 
amelyet már elvégeztek az utóbbi kategóriába esik: 
megpróbáltak találni az elmélet által megjósolt mág
neses monopólusokat; egy felső határt adtak meg az 
esetleges monopólusok intenzitására.

3. Elméleti részecskefizika

A három elméleti kutatócsoport (ELTE Elméleti 
Fizikai Tanszék, ELTE Atomfizikai Tanszék és a 
KFKI, RMKI Elméleti Osztály) szoros együttműkö
désben dolgozik több területen is, de munkájuknak 
nélkülözhetetlen része a kiterjedt nemzetközi kapcso
latrendszer is (CERN, N. Bohr Intézet stb.). A leg
fontosabb, legeredményesebb kutatási témák között 
említeni kell a kvantum színdinamikai vizsgálatokat, 
a nem lineáris, lokális mértékszimmetriával rendel
kező térelméletek különleges dinamikai tulajdonsága
inak kutatását (monopólusok), a napjaink legkorsze
rűbb kísérleteihez kapcsolódó fenomenológiai számi- 
tásokat (nagyenergiájú jetek keletkezése, energiakor
reláció, elektrogyenge fenomenológia).

Y. EGYÉB

Az egyéb kategóriába nem kisebb fontosságuk 
miatt kerültek az alábbi témák, hanem részint hely 
hiánya miatt, részint azért, mert róluk külön részletes 
előadások hangzottak el. Jelentőségük lényegesen na
gyobb annál, mint ami ezen rövid összefoglalóban 
visszatükröződhetne.

1. Űrfizika

Magyarországon az űrfizikában elért eredmények 
közül a VEGA misszióban betöltött szerepünk 
messze magasan kiemelkedik. A Halley-üstökös in 
situ tanulmányozására létrehozott és a moszkvai Ür-
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kutatási Intézet által vezetett nemzetközi űrprogram
hoz 1981-ben csatlakoztunk.

A program keretében feladatunk a VEGA űrkísér
lethez szükséges egyes fedélzeti műszerek elkészí
tése, bemérése, hitelesítése és földi tesztelése volt. 
1984 végéig a következő berendezések készültek el 
2 — 3 példányban:
— Televíziós Rendszer (TVSZ);
— Központi adatgyűjtő (BLISZI);
— TÜNDE analizátor közepes energiájú töltött ré

szecskék detektálására;
— PLAZMAG alacsony energiájú plazma mérőbe

rendezés.
Az űrszondák 1986. március 6-án és 9-én rande

vúztak a Halley-üstökössel. Mindkét találkozó sikeres 
volt.

A legfontosabb, legérdekesebb tudományos ered
mények: az üstökösnek szilárd magja van (krumpli 
alakú), amelynek hosszabb átmérője 14 S= 1 km, a rö- 
videbb: 7,5 — 1 km. A mag forgási periódusa 53 ► 2 
óra, a mag albedoja rendkívül kicsi: 0,04 to;“?

2. Biofizikai kutatások

A biológia jelenkori forradalma, a biotechnika 
perspektívái pályamódosításra késztettek számos fizi
kust: rohamosan megnőtt a biofizika jelentősége. A 
biofizika pontos tárgykörét igen nehéz pontosan meg
határozni; biofizika megjelölés alatt világszerte rend
kívül szerteágazó területeken folytatnak kutatásokat. 
Ez a megállapítás természetesen Magyarországra is 
érvényes, ezért csak a főbb kutatási irányokat kísére
lem meg felsorolni a teljesség és a rangsorolás igénye 
nélkül.
— Aktívan és eredményesen kutatják a magyar biofi

zikusok a fény biológiai energiává való átalakulását 
mind fotoszintézis révén, mind pedig bakteriális 
folyamatokban.

— Kiemelkedő fontosságú a biológiai membránok 
kutatása, ezen a területen többek között a transz
portfolyamatok, a felületi receptorok eloszlását, a 
membrán fluiditását vizsgálják fizikai, biofizikai 
megközelítéssel.

— Nagy hagyományokkal rendelkeznek és komoly 
erőkkel folynak az izombiofizikai kutatások.

— A sugárbiológia területén részben a különféle su
gárzások DNS-károsító hatását vizsgálják, részben 
pedig a “health physics” névvel összefoglalható or
vosfizikai, sugárvédelmi kutatások folynak,

— Igen sokat ígérőek a kísérleti és elméleti fizikusok 
kezdeményezései a neurobiológiai, neurobotika, 
elméleti biológia területén.

— Viszonylag újkeletűek azok a kutatások, melyek
ben különleges mag- és atomfizikai módszereket 
alkalmaznak biológiai, biokémiai problémák meg
oldására.

3. Héjfizikái kutatások

A hazai héjfizikái kutatások főbb témái: a kémiai 
kötés, molekulaszerkezet, spektroszkópia elmélet, 
molekuladinamika, molekulahalmazok, felületi álla
potok. E felsorolás is mutatja, hogy a héjfizikái kuta
tások nehezen választhatók el a fizika más területeitől 
(pl. a szilárdtestfizikától) és más tudományterületek
től (pl. a kémiától), és csak kevés esetben folyik 
“tisztán” héjfizikái kutatás. Az alapkutatások mellett 
a vizsgálatok nagy hányada, az elméleti jellegűeket te
kintve is, közvetlen alkalmazásokkal kapcsolatos (pl. 
gyógyszer-, növény védőszeriparban). Az előbbiek a 
héjfizikái kutatóhelyek összetételében is tükröződ
nek. A kutatások — az elméletieket is beleértve — je
lentős részben nem fizikai kutatóhelyeken folynak.

Az alkalmazott főbb módszerek: elméleti kutatá
sok, pozitronannihiláció, optikai spektroszkópia 
(UV, IR, Raman), rezonancia módszerek (MMR, 
ESR), Mössbauer-spektroszkópia, ESCA, gáz-elekt- 
rondiffrakció.

Az elméleti kutatások (ELTE, KLTE, BME, 
KKKI) részben az elméleti módszerek fejlesztésére 
(ab initio erőállandó számítások, X — a módszer, 
pszeudopotenciálok alkalmazása) irányulnak, rész
ben újszerű problémák kutatásával (felületek, klasz- 
terek, molekuláris elektronika) kapcsolatosak (BME, 
KKKI). Más részük közvetlen alkalmazásra irányul 
(pl. Chinoin). Számos esetben közvetlenül össze
függnek a kutatóhelyen folyó kísérleti munkákkal.

A legkiterjedtebb kísérleti kutatás a nagyobb aka
démiai intézetekben (KFKI, ATOMKI, KKKI) fo
lyik. Megemlítjük az anyagok mágneses tulajdonságá
val, a megfagyasztott oldatok elektronszerkezetével, 
a kvázi-egydimenziós anyagok elektronszerkezetével, 
az elektronspektroszkópia alkalmazásával, a rezonan
ciamódszerekkel kapcsolatos kutatásokat. Jelentős 
szerepet játszanak az egyetemeken működő műhe
lyek is.

Sajnos a kutatások modern műszerigénye, számí
tógépszükséglete oly magasfokú, hogy a kutatások je
lentős része — a hazai lehetőségek szerényebb volta 
miatt — csak nemzetközi kooperációban folytatható, 
a magyar kutatók igyekeznek a nemzetközi együtt
működés adta lehetőségekkel élni. A mintegy 70 
hazai kutatóhely majd száz külföldi kutatóhellyel tart 
fenn tényleges munkakapcsolatot.

4. Gravitációs kutatások

Az általános relativitáselméleti kutatások jelentő
sége megnövekedett az utóbbi időben. A hazai kuta
tások kezdeteit Eötvös Loránd világhírű kísérleteitől 
számíthatjuk.

A Központi Fizikai Kutató Intézetben működő el
méleti csoport mintegy két évtizede foglalkozik a re
lativitástan fejlesztésével. Erőfeszítéseik a gravitációs
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egyenletekkel kapott kemény matematikai probléma 
megoldására irányultak, de hozzájárultak a gravitáció 
és a kvantumelmélet egyesítésére végzett nemzetközi 
irányzathoz is. Eredményesen foglalkoznak a fekete 
lyukak fizikájával, a gravitációs összeomlással és a 
kozmológiával is. Eötvös gravitációs kísérleteit a ma 
technikájával készül megismételni az ELTE Geofizi
kai Tanszék, BME, MOM és KFKI kutatóiból álló 
csoport.

Az előadás előkészítésében és a cikk megírásában 
igen nagy segítséget kaptam a következő kollégáktól: 
Csikai Gyula, Gadó János, Gueth Sándor, Kecske
méti József, Koltay Ede, Mihály György, Nagy D. 
Lajos, Rózsa Károly, Szőkefalvy Nagy Zoltán, Valkó 
János, Varga András, Veres Árpád.

Ezúton is szeretnék nekik köszönetét mondani.

S Z Á M Í T Ó G É P  AZ O K T A T Á S B A N

MÁS ESZKÖZÖKKEL

Mottó:
“A komputerizáció az ipari forradalom folytatása más

eszközökkel"

Parafrázis Clausewitz tételére.
Herbert Simon, Carnegie-Mellon University

Ennek az áttekintésnék a végső mondanivalója az, 
hogy a fenti mottóban szereplő más eszközöket nem 
ismerjük, — jóllehet mindegyikük egyszerű fizikai és 
elemi logikai elveken alapul. Ezért zömmel a fizika és 
matematika feladata kell legyen — nem a kutatott, 
hanem e tanított tudományoké — hogy ezeket a más, 
új eszközöket alkalmazásra kész alapossággal legalább 
a következő generációval megismertesse.

Elogy hogyan, arra kísérelünk meg majd néhány 
konkrét példát hozni, azt demonstrálandó, hogy 
miféle ismerteket kell halaszthatatlanul elhelyezni a 
tanárképzés anyagába, hogy az mielőbb eljuthasson 
szemünkfényéhez, a mindig éppen felnövekvő, még 
fogékony generációhoz.

Kiinduláshoz az idézett mottót tézisnek tekintjük, 
s először is az értelmét elemezzük.

Az ipari forradalom folytatására nálunk is szükség 
van. Ennek megkerülhetetlensége vitán felül áll. 
Kérdés lehet viszont az, hogy miért feltételezi ez az 
igény a komputerizálást.

A kérdés mégvilágításához vessünk egy pillantást 
az 1. táblázatra. A táblázat a mikrokomputerek terme
lési adatait, illetve az azokra vonatkozó előrejelzése
ket tartalmazza. Kiderül belőle, hogy a mikrokompu- 
terekből világszerte már ma is évi több száz millió da
rabot gyártanak, s a termelési ráta 3—4 éven belül 
meg fogja haladni az évi egy milliárd darabot. Hason
lításul a Föld lakossága ma éppen öt milliárd. A szám 
tehát nagy, szinte megdöbbentő, s az első pilllanatban 
nem is értjük, hogy ez a sokaság tulajdonképpen mire 
megy.

Az 1986. évi Fizikus Vándorgyűlésen “Fizika és Automatizálás” 
címen tartott előadás

Zámori Zoltán
Központi Fizikai Kutató Intézet

1. táblázat

Egy chipen megvalósított mikrokomputerek világter
melése

(millió darab/év)

Szóhossz 1984 1985 1989

4 bit 176 178 130
8 bit 157 260 1100

16 bit — — 60

Forrás: Dataquest

A ma már közismert és népszerű személyi számí
tógépek, úgy mint APPLE, COMMODORE, SINC
LAIR, ATARI, TRS összes száma típusonként 3—6 
millió. A legnépszerűbb IBM PC eddig legyártott 
darabszáma kiónjaival együtt máig is csak tíz millió. 
Ha mindezen komputerek napjainkig legyártott da
rabszámát összegezzük, akkor sem vagyunk túl a 
30 — 40 millión. A táblázat pedig évi milliárdokról 
beszél.

Nézzünk azonban egy kicsit jobban magunk körül. 
Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy ma már 
minden ötödik embernek nálunk is digitális karórája 
van.

Ez általában egy —egy Honkongból ideszármazott, 
bóvli áron elérhető, mindamellett valóságos kis re
mekmű. Bennük — sokan nem is tudnak róla — egy- 
egy fixen programozott mikrokomputer chip van. 
Hogy miért kell ahhoz komputer, ha valami elektro
nikus ketyegéssel csak az időt méri? Ahhoz valóban 
nem kell, de az a helyzet, hogy egy ilyen elektronikus 
óra nemcsak a múló időt mutatja. Van itt ebben örök
naptár, több időzóna, stopper, ébresztő, s ahhoz is 
több választható dallamprogram, s mindez mindössze 
párszáz forintért, pontosabban kb. négy dollárért. 
Ebben benne van a rozsdamentes fémből készült
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óraszíj, az ugyancsak rozsdamentes fémtok, a folya
dékkristályos kijelző s az azt lezáró üveglap, a négy 
programozó nyomógomb, a piezo zümmögő, a szám
lap megvilágító rizsszem égő, a miniatűr elem, a ke
tyegést meghatározó piezokristály, és természetesen 
a mikroelektronikai technológiával készített, s egy 
elég komplex funkciókat ellátó kis kontroller, ami 
nem más mint egy célra programozott mikrokompu- 
ter. Az utóbbi előállítási ára, ha a felsoroltak értékét 
mind levonjuk az óra összárából, nem lehet több 
mint egy dollár. Közbevetőleg a minimális órabér az 
USA-ban 8, Honkongban 2 dollár. Amiből nyomban 
az is következik, hogy ezeket az órákat Távol-Keleten 
is csak automaták gyárthatták.

Mikrokomputerek tehát hihetetlen mennyiségben 
vannak és hihetetlenül olcsón, egyes célra orientált 
válfajaik nálunk is, — akár utcai árusokon keresztül 
is — elérhetők. A következő kérdés, hogy vajon csak 
ilyen feltupírozott funkciójú karórákat lehet velük 
működtetni? A válasz természetesen az, hogy nem. 
Velük minden elképzelhető egyéb folyamatot is lehet 
automatikusan irányítani.

Az irányítás nem más, mint egy előre megfogal
mazott cél érdekében történő 

információszerzés, 
következtetés 
és beavatkozás.
Ezt csinálja az intézet igazgató, a főmérnök, a 

művezető, sőt minden egyes valamilyen gépet kezelő 
szak- és betanított munkás. Ha ezt a feladathármast 
kivesszük a kezükből és gépesítjük, akkor beszélünk 
automatizálásról.

Ilyenkor a következtetést nem a munkavállaló sze
repében fellépő emberi értelem, hanem számítógép 
végzi. Emiatt az információszerzés közvetlenül a szá
mítógéphez kapcsolható érzékelőkkel, a beavatkozás 
pedig ugyancsak a számítógéphez kapcsolható — álta
lában elektromágneses működési elvű — beavatkozó 
eszközökkel történik. Mindegyikük működési elvét a 
logika és fizika megnevezésű diszciplína kell, hogy 
megadja. Ezek azok a tézisünkben szereplő “más esz
közök”, amelyekkel az ipari forradalom folytatható.

Még mielőtt ebből bizonyos konzekvenciákat le
vonnánk, térjünk vissza a következtetés újonnan 
megjelent eszközeinek, a számítógépek funkcióinak, 
vagy inkább lehetőségeinek a kérdéséhez. Többeket 
sérthet már maga a gondolat ugyanis, hogy a követ
keztetés, s vele a döntéshozatal kikerülhet a hatáskö
réből. Valóban minden szinten lehetséges lenne ez?

A Wienert szemináriumokon a negyvenes évek
ben megfoglamazott idevonatkozó McCulloch-Pitts 
tétel kissé leegyszerűsítve azt állítja, hogy “Minden 
véges számú szavakkal megfogalmazható következ
tetési vagy döntési feladat megfelelő hálózatba 
kötött logikai kapukkal elvégezhető.”

Ezen logikai hálózatoknak egyik Neumann által 
megfogalmazott legáltalánosabb — mert programoz
ható — változata maga a komputer is.

1. ábra Mikrokontroller vagy mikrokomputer vezérelt karórák 
idei választékának egy részlete egy távol-keleti katalógusból
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A tételnek van egy nem kirívó, de eléggé behatá
roló megszorítása, éspedig a véges számú szavakkal 
megfogalmazható jelzői szerkezet. Ennek ugyanis 
nem minden döntési feladat tesz eleget. Amelyik vi
szont eleget tesz, az gépesíthető, amelyik nem, az 
nem.

Itt néhány ellenpélda talán jobban bevilágít az au- 
tomatizálhatóság érvényességi körébe. Nem fogal
mazható meg véges számú szavakkal, hogy milyen is
mérvek alapján mondhatunk egy nőt vonzónak, egy 
embert megbízhatónak, egy beruházást előnyösnek. 
Az ezek és hasonlóak tehát nem gépesíthető döntési 
feladatokat képeznek, ugyanis nem alkalmazható 
rájuk véges algoritmus.

Véges számú szavakkal megfogalmazható vi
szont minden termelési tevékenység, hisz ez alap
ján tudunk szakembereket képezni, gyártási utasí
tást, licenciát és know-how-t átadni, illetve a ter
melésben alkalmazni. És ez az, ami fontos a szá
munkra. A világrendszerek és nemzetek között 
folyó békés verseny eredménye ugyanis a termelt és 
elosztott javak minősége és mennyisége alapján mé- 
rődik le első közelítésben. Ha a termelés elvben au
tomatizálható és ezáltal a társadalom hatásossága 
növelhető, úgy erre a tényre a társadalomnak kie
melt figyelmet kell fordítania. Leghatásosabban a 
közoktatáson keresztül.

Mi tanítandó az új kihívás nyomán ?

Próbáljunk meg itt egy ajánlást adni arra nézve, 
hogy mi az, ami a közoktatás szintjén a komputerek 
milliárdjai által generált új kihívás nyomán a megszo
kottakon túl tanítandó?

— A matematika a mikrogépek megjelenésével 
öntevékenyen élére állt a programozási nyelvek és 
módszerek tanításának. A matematika további fela
data lenne az alkalmazott logika tanítása, azaz az 
elemi logikai funkciók és a logikai hálózatok épí
tése elemeinek a bemutatása. Éspedig mindezt 
nemcsak formálisan, hanem a mára már elterjedt 
olcsó logikai eszközökkel tanórákon megépített 
(összehúzalozott) tényleges — a gyakorlati élet által 
megkövetelt celfunkciókat ellátó — hálózatok terve
zésével és működésének elemzésével.

— A fizika feladata lenne, hogy minden fizikai 
fogalom, illetve mennyiség bevezetése során azokra 
ne csak klasszikus, hanem korszerű — számító
gépbe közvetlenül is beolvasható eredményt szolgál
tató — mérési eljárást, illetve eszközismertetést is 
adjon.

— A technika tantárgy feladatai között eleve sze
repel a beavatkozó szervek ismertetése és a visszacsa
tolás fogalmának kialakítása. Itt a digitális elven 
működő eszközök ismertetésének bővítése lenne el
sősorban a feladat.

Hogy a konvencionális tananyagon túl milyen jel
legű, mostantól aktuálissá vált ismeretek közvetítésé-

2. ábra Egynémelyike a sokasodó “más eszközöknek”

3. ábra Decimális regiszter mechanikus változata

4. ábra Bináris regiszter mechanikus változata
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re lenne hivatott a megnevezett három tantárgy, arra 
hozunk most három, a végén majd némileg összefo
nódó konkrét példát, amelyeket megértve a beveze
tőben általánosan érintett gondolatok olyan példáza
tot nyernek, amelyek nyomán például a ma a figyelem 
és respektus középpontjában álló robot vagy CNC-s 
szerszámgépvezérlés egészen kézenfekvő trivialitás
nak kell, hogy tűnjön.

Egy példa a matematika új feladatai közül

A matematika kapcsán azt a tagadhatatlanul legkö
zelebb e tárgyhoz álló feladatot tűzzük ki, hogy a 
számlálást, mint a legalapvetőbb műveletet valahogy 
a kor elvárásainak megfelelően automatizáljuk.

Ennek egyik még Pascaltól származó mechanikai 
megoldása, amely a kilométer- és villanyórákban, 
avagy a magnetofonokban alkalmazott ki is nulláz
ható számláló regiszterekben testesül meg, ma már 
mindenki előtt közismert. Az automatikus számlálás 
feladatát jól ellátják, viszont kiolvasásuk csak vizuáli
san, csak emberi közreműködéssel történhet. A 
villanyóra leolvasó házról-házra jár, becsenget, enge- 
delmet kér, leolvas, feljegyez, majd a telephelyén 
minden feljegyzett értéket egy számlázógépbe gépel 
be. A mechanikus számláló a számlálás funkcióját jól 
ellátja, de a következtetés eszközéhez (itt a számlázó
gép, amely a leolvasott és belé tárolt értékekből a fize
tendő összegre következtet) közvetlenül nem kap
csolható. Tíz számjegyre osztott mechanikus kerekek 
állását egy másik regiszter kerekeibe átközvetíteni 
legfeljebb csak sok bonyodalmat okozó fogaslécekkel 
vagy bowdenhuzalokkal lehet.

Ha viszont valamiképp elektromos, vagy pláne 
gyorsabb működésű elektronikus és ráadásul deci
mális helyett bináris számláló regiszterünk lenne, 
úgy az ezekben jelentkező mindössze két — 0 vagy 1 
— számjegy továbbítására közönséges (vékony, flexi
bilis, olcsó és kapható) villanyvezeték is alkalmas 
lenne. Egy számjegy 0 értéke esetén 0 Volt, a szám
jegy 1-es értéke esetén valamilyen 0-tól különböző, 
pl. +5 Volt feszültséget lehetne egy vezetéken tet
szőleges helyre, illetve helyekre úgynevezett flip- 
flopokból álló tároló regiszterekbe továbbítani. Az 
ilyen flip-flopokból nemcsak tároló regisztereket, de 
a számlálás funkcióját is elvégző úgynevezett szám
láló regisztreket is képezhetünk.

Egy ilyen elektronikusán működő, de minden 
elektronikus ismeret nélkül, pusztán a legelemibb 
logikai elvek ismerete alapján megérthető műkö
dési elvű számláló regisztert veszünk most elemzés 
alá.

Ehhez először is a matematika egyszerűen posztu- 
lálhatja, vagy a fizikától bizonyítottan átveheti, hogy 
léteznek az elemi logikai funkciókat — úgymint ÉS, 
VAGY, NEGÁLÁS — megvalósító, (elegáns kifeje
zéssel: implementáló) logikai eszközök.

+ 5V

5. ábra Kapcsolósoron beállított bináris szám — vagyis egy kap 
csoló regiszter tartalma — egyetlen órajel hatására bemásolhat« 

egy flip-flopokból álló tároló regiszterbe

Y Y

B A Y B A Y
0 8 8 8 0 i0 I 8 e i 11 8 8 1 8 11 1 1 1 1 0
AND NAND

ábra Az ÉS (AND) és a Negált kimenetű ÉS (NAND) kapuk
szimbolikus jele és funkcióik igazságtáblázata

Y Y

ó
B A : Y B A Y
0 A 0 8 A i
1 A A 1 A Ä
AND NAND

7. ábra A B emgedélyező bemenet 0 értéke esetén az AND kapu 
kimenetén mindig 0 logikai szint van, míg a B engedélyező beme
net 1 értéke esetén a kimeneten az A bemeneten lévő logikai szint 
jelenik meg. B =  1 engedélyezi, B =  0 tiltja az A bemenetre veze

tett jel áthaladását
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Az ÉS, vagy az elterjedt angol szóval AND kapu 
egy olyan eszköz, amelynek a kimenetén logikai 1-es 
érték akkor és csak akkor jelenik meg, ha az összes 
bemenetén logikai 1-es szint van jelen. Ellenkező 
esetben kimenetén 0, — logikában az egyetlen lehet
séges másik szint fog jelentkezni. Egy két bemenetű 
AND kapu szimbolikus jelölése és igazságtáblázata a 
mellékelt ábrának megfelelően alakul.

Egy valahonnan elektromos vezetéken elvezetett 
logikai jel útját megszakíthatjuk egy AND kapuval. 
Ilyenkor a jelforrás a kapu egyik (az ábrán A) bemen
tére kapcsolódik. Az AND kapu másik (az ábrán B), 
vagy ha esetleg több van, úgy a többi bemenetét mint 
en gedélyező  bemenetet tekinthetjük, ugyanis csak 
ezek logikai 1 értéke esetén tudja a kimenet követni a 
bemenetet. Ha az engedélyező bemenet 0, úgy a ki
menet is 0, függetlenül a másik bemenetre vezetett 
jel által diktált logikai szinttől. A továbbiakban gyak
ran ki fogjuk használni azt a tényt, hogy egy AND 
kapu jelfolyam megszakító, illetve áteresztő esz
közként alkalmazható. Figyeljünk fel arra a tényre, 
hogy a jeláthaladás tiltása vagy engedélyezése nem
csak manuálisan működtethető kapcsolókkal, hanem 
a többi bemenetekre közönséges vezetékeken át ki
küldött logikai szintekkel történhet. Az ilyen logikai 
szintek forrása pedig valamilyen érzékelő, vagy vala
milyen előbbi logikai hálózat kimenete is lehet.

Ha egy AND kapu kimenetét egy úgynevezett in- 
verterrel az ellenkező logikai értékre változtatjuk, 
úgy negált kimenetű ÉS kaput, vagy a rövidebb angol 
jelöléssel NAND kaput nyerünk. Ennek szimbolikus 
jelölése és igazságtáblázata a soronkövetkező ábrán 
látható. Ez a NAND kapu az a kitüntetett logikai 
eszköz, amelynek egyedüli alkalmazásával, ponto
sabban egyedül ilyenek sokaságának megfelelő há
lózatba rendezésével bármilyen logikai eszköz — 
legyen az egy kontroller, egy mikro vagy egy 
mammut komputer, avagy egy bonyolult automata 
— további fizikai vagy elektronikai ismeretek 
nélkül, pusztán a logika elemi törvényeit szem előtt 
tartva megvalósítható.

Kezdjük meg a logikai hálózatok tanulmányozását 
a két állapotú kapcsolás, a szakzsargonban flip-flop 
megnevezésű eszközök elemzésével. Az ábrán lát
ható logikai hálózat Q-val jelölt kimenő pontján úgy 0 
mint 1 logikai szint is lehet. Ha az R és S bemenő 
pontokon tartósan logikai 1 szintet biztosítunk, úgy a 
Q kimenet értéke — bármelyik legyen is az a 0 és 1, 
tehát a két lehetséges érték közül — fennmarad, azaz 
azt emlékezetében megtartja.

Ha például a Q értéke 0, úgy a visszacsatolás miatt 
P értéke csak 1 lehet, mivel a P kimenetű NAND 
kapu egyik bemenetére 0 szint kerül. így a Q kime
netű NAND kapu mindkét bemenetére 1 szint jutva, 
azok a Q ponton 0 szintet eredményeznek. A Q =0 ki
indulási feltétel tehát olyan állapotot eredményez, 
amely a feltüntetett visszacsatolások következtében 
fenn is marad, a Q =0 állapot tehát az adott logikái há-

8. ábra Az úgynevezett R —S flip-flop, amely egy logikai szint (0 
vagy 1) tárolására használható. A kimenő pont egyezményes jele 
Q. A P ponton mindig a Q ponton lévő logikai szint invertáltja, 

vagy más szóval negáltja található, feltéve, hogy R = S = 1

9. ábra Az R—S tároló elem adott logikai szintre való feltöltése 
az R (Reset) illetve az S (Set) pontokon történhet. Q  =  0 állapot 
áll be, ha R =  0, Q =  1 állapot eredményeződik, jha S =  0 feltételt 

biztosítunk csak egy pillanatra is

—  =1

kezdeti stabil áll apót = 0

közbenső -állapot (10ns)

közbensd állapot C20ns)

vdgső stab i1 állapót = 1

10. ábra Az átbillnetés folyamata időben részletezve, ha a 
NAND kapun való jeláthaladási idő 10 nanos

1
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lózat egy lehetséges stabil állapota. Hasonlóan látható 
be, hogy a Q=1 kiindulási állapot a P ponton 0, ez 
pedig a Q ponton 1 szintet eredményez, tehát ez is 
egy lehetséges stabil állapot. Ezt a logikai hálózatot 
ezért bistabil áramkörnek is nevezik. A P ponton 
mindkét lehetséges esetben a Q ponton megjelenő 
szint negáltja van, ezért P helyett e kimenő pont jelö
lésére bevezethetjük a Q jelölést (olvasd: Q vonás, 
vagy Q negált).

Megvizsgálandó még az, hogy hogyan lehet a kört 
egyik stabil állapotából a másikban billenteni. Ne fe
lejtsük el, hogy a kör stabilis állapotokat a_fenti 
elemzés során akkor mutatott, amikor az R és S jelű 
bemenetek mindegyik magas, tehát logikai 1 szinten 
volt. Ez tehát a megőrzés, a memorizálás feltétele. 
Az átbillentéshez ezek valamelyikét kell egy rövid 
időre alacsony, tehát 0 szintre hozni. Ha az R 
bemenő pontot hozzuk alacsony szintre, akkor a Q 
pont nullázódik, ha az S pontot, akkor a Q pont 1-es 
szintre kerül. Az az időtartam, ameddig az R vagy az 
S pontot a billentéshez alacsony szinten kell tartani 
legalább kétszerese kell legyen a jelek NAND kapun 
való áthaladási idejének. A mai áramkörök esetében 
ez a logikai kapukon való jeláthaladási idő a legrosz- 
szabb esetben százmilliomod másodperc, azaz 10 
nanos. A billentéshez szükséges 0 szintű jelek mini
mális hossza tehát 20 nanos. Később, a beállított tar
talom megőrzéséhez ezeket a bemeneteket ismét 1 
szinten kell tartani.

Ennek az úgynevezett R-S flip-flopnak a hátránya 
a mi szempontunkból az, hogy a Q kimenet 0, illetve 
1-be állításához más—más bemenetekre kell küldeni 
az 1-es szintről a 0-ás szint felé tartó, ezért negatívnak 
is mondott billentő impulzust.

A következő ábrán az előbbi flip-flop még két to
vábbi NAND kapuval egészül ki. Az itteni D jelű 
pont az úgynevezett adatbemenet, az ezen lévő logi
kai szint másolódik be a Q kimenetre valahányszor a 
C jelű ún. órajelbemenetre a 0 szintről az 1 szint felé 
tartó és onnan visszatérő impulzust küldünk. Ha az 
órajel véget ér, a D bemenet pillanatnyi értéke a flip- 
flopban megőrződik és a Q kimeneten tartósan meg
található. Ilyen flip-flopokból bináris számok tárolá
sára alkalmas tetszőleges bit-szélességű adatregiszte
rek képezhetők.

Ha ezek vizuális kiolvasására szükség van, úgy a Q 
kimenetekre kis fogyasztású, a kimenetet csak elha
nyagolható mértékben terhelő rizsszemégőket, vagy 
világító diódákat (LED) kapcsolhatunk. Ezek 0 szint 
esetén nem, 1 szint esetén viszont — ami + 5  Volt 
megjelenését jelenti — világítani fognak.

Bináris számok tárolására alkalmas regisztereket 
tehát pusztán NAND kapuk alkalmas hálózatba ren
dezésével fel tudunk építeni. Ezek tartalma ráadásul 
pusztán egy órajel, azaz egy rövid impulzus hatására 
automatikusan — nem vizuálisan kiolvasva, majd 
pedig a másikba manuálisan bebillentyűzve — egy
másba egyszerűen átmásolható. Ilyen regiszterek

11. ábra Az úgynevezett D flip-flop. Az ebben tárolandó jelszin
tet a D bemenetre vezetjük, amely azonban a Q kimeneten csak 
azután jelenik meg, miután a C ún. órajel bemenetet egy rövid 
időre logikai 1-es szintre hozzuk, más szóval a körre egy óraimpul

zust küldünk

12. ábra D flip-flopokból felépülő tároló regiszter közösített 
órajel bemenettel bináris számok tárolására

gikai szintet visszacsatoljuk a D bemenetre annak reményében, 
hogy az órajel hatására ez a negált szint tárolódjék és jelenjék meg 
a Q kimenő ponton, azaz, hogy a flip-flop tartalma a leszámlálandó 
órajel hatására az ellenkezőjére változzon. Ez a változás az órajel 
megérkeztekor be is következik, a baj csak az, hogy folytatódik is 

mindaddig, amíg az órajel tart
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13. ábra Egy kudarcot eredményező kísérlet: a Q ponton lévő lo-



ezrei, sőt millióiból állanak a mai számítógépek me
móriái is.

Hátra van még eredeti célkitűzésünk, hogy ilyen
fajta tároló regiszterekből pusztán a logikai hálózat 
módosításával, tehát nem elektronikus, hanem logi
kai elemek és megfontolások alkalmazásával egy 
számlálásra — és nem csak számok tárolására — al
kalmas úgynevezett számláló regisztert építsünk. 
Ehhez tulajdonképpen azt kell elérnünk, hogy 
minden leszámlálandó impulzus hatására a teljes re
giszter tartalma eggyel növekedjék.

E célból az impulzusokat az összeállítandó szám
láló regiszter legkisebb helyértékű bitjének órajel
bemenetére vezetve azt 1-es szintre kell állítanunk, 
ha az előzőleg a 0 szinten volt, míg 0-s szintre, ha az 
előzőleg az 1-es szinten volt. Ez utóbbi esetben e leg
kisebb helyértékű bitben túlcsordulás lép fel, ezért az 
ettől balra lévő következő bitet is eggyel meg kell nö
velni — s ezt az átviteljegy-továbbadást kell folytatni 
mindaddig, amíg további túlcsordulás már nem lép 
fel.

Foglalkozzunk ezért először a legkisebb helyérté
ken álló fokozat megtervezésével. Ez tehát egy olyan 
flip-flop kell legyen, amely a beérkező következő 
számlálandó impulzus hatására a tartalmát mindig az 
ellenkezőjére változtatja. Az első kézenfekvő ötle
tünk az lehet, hogy az ismertetett D flip-flop D beme
netére a Q kimeneten lévő szint invertáltját vezetjük, 
mert így az órajel beérkeztével a Q ponton majd ez az 
ellenkező szint tárolódik. A D pontra vezetendő in
vertált Q szint a baloldali Q ponton készen megtalál
ható, tehát ez a kimenet csatolandó vissza a D beme
netre. E hálózat a várakozásainknak megfelelően vi
selkedik az első pillanatban, de nem úgy a továbbiak
ban. Ha ugyanis a billenést engedélyező órajel elég 
hosszú — és semmiképpen sem szeretnénk annak 
hosszát korlátozni felülről is — úgy az első szintváltás 
után a kialakított visszacsatolás következtében a D 
pont is ellenkező szintre kerül, s ha az órajel még 
tart, úgy most ez a szint másolódik a kimenetre, s 
ennek negáltja jön vissza a bemenetre s így a változá
sok folytatódnak mindaddig, ameddig csak az órajel 
tart, azaz a hálózatunk az órajel tartamára berezeg az 
alkalmazott logikai kapuk jeláthaladási idejétől függő 
frekvenciával. Mi azonban egy órajel által csak egy 
jelváltást szerettünk volna generálni — az első kézen
fekvőnek tűnő ötletünk tehát máris elvetélt.

Egy olyan flip-flopra lenne szükségünk, amely egy 
órajel hatására annak hosszától függetlenül csak egy 
jelváltást generál. Ki —ki beláthatja, hogy ez a köve
telmény azonos azzal, hogy a kívánt flip-flop az órajel 
egyik (fel vagy lefutó) éle hatására másolja be a D be
menetén lévő szintet a Q kimenetére, s ezután a D 
bemenet hatására már ne legyen érzékeny. Ha az 
ilyen, úgynevezett élvezérlésű D flip-flop D bemene
tét csatoljuk vissza a | Q kimenő pontról, úgy a szám
láló fokozatok kérdése valóban megoldott. S amint 
majd látni fogjuk, ha ilyen fokozatok (J kimenetét a

14. ábra Egy kissé bonyolult, de igen ígéretes logikai hálózat az él- 
vezérlésű D flip-flop

15. ábra Logikai szintek a hálózat belső pontjain az órajel megér
kezése előtt

2 0

16. ábra Logikai szintek az órajel megérkezése után



következő fokozat órajel bemenetére kapcsoljuk, úgy 
ezzel egy már helyesen működő bináris számlálót 
kapunk.

A számláló fokozatok kialakításához szükséges él
vezérlésű flip-flop megkívánt funkcióit a mellékelt lo
gikai hálózat valósítja meg. Kezdjük el ennek a 
körnek az elemzését. Ha a C órajelbemenet még logi
kai 0 szinten van, úgy a felül elhelyezkedő már előbb 
megismert két NAND kapuból kialakított flip-flop R 
és S bemenete logikai 1 szinten van, a kimenő Q pont 
tehát őrzi a meglevő tartalmát. A 2. kapu kimenetén 
lévő 1-es szint következtében az 1. kapu kimenetén a 
D bemenő adatszint negáltja van, míg a 3. kapu kime
netén lévő 1-es szint következtében a 4. kapu kime
netén a D bemenettel azonos szint van.

Amint az órajel megérkezik, már egyetlen kapun 
való jelátfutási idő múlva a 2. kapu kimenetén D, a 3. 
kapu kimenetén pedig ennek negált értéke jelenik 
meg. Az 5. és 6. kapukból álló hálózat egy flip-flop, 
így mint azt már bizonyítottuk, a két kapu kimenő 
szintje egymásnak negáltja, s a további okoskodá
sunkban kihasználjuk, hogy ezért a kettő közül az 
egyik szükségszerűen 1. Amelyik kapu visszacsatolást 
fogadó bemenetére ez a logikai 1-es szint kerül, az a 
kapu a másik bemenetére nézve egy invertáló foko
zattá alakul. így vagy az 5. kapu kimenetén jelenik 
meg D negáltja, vagy a 6. kapu kiementén D értéke. 
Akármelyik is következik be, az egyik kapu két be
menetén ezért két egyenlő logikai szint jelenik meg, 
így a kimenetén szükségszerűen e két egyenlő szint 
negáltja lesz. A másik kapu kimenetén — flip-flop 
kapcsolásról lévén szó — csak az utóbbi érték negáltja 
lehet. így a Q kimenő pont értéke az órajel felfutását 
követő három jelátfutásnyi idő után mindenképpen 
csak D-vel azonos lehet.

Az elemzés alá vett logikai hálózat Q kimenő 
szintje tehát az órajel felfutó élét követő — mindössze 
három NAND kapu kevesebb mint 30 ns késlelteté
sének megfelelő — rövid idő alatt a D bemeneten 
lévő logikai szintnek megfelelően alakul. Kérdés 
most az, hogy változhat-e a Q kimenő szint, ha a D 
bemenő szint még az órajel időtartama alatt megvál
tozik. Másképpen kérdezve, igaz-e az, hogy a vizsgált 
tároló elem azt az értéket fogja felvenni és megőrizni, 
amely az órajel felfutásának pillanatában a D bemene
tén volt, s az órajel további szakaszának időtartama 
alatt már a D bemenet minden esetleges változására 
érzéketlen marad. Ha ugyanis ez tényleg így van, 
akkor a (Jjelet a D bemenetre visszacsatolva minden 
órajelre a Q kimeneten csak egyetlen változás fog tör
ténni, ahogy azt egy számláló fokozat megvalósításá
hoz már előbb is szerettük volna.

Az órajel időtartama alatt — amikor tehát C =  1 — 
a 2. kapu kimenetén a D bemenő szintnek megfelelő 
logikai szint van és ez meg is marad még akkor is, ha 
az eredeti (az órajel felfutásának pillanatában létező) 
bemenő D szint később meg is változik. Logikai háló
zatról lévén szó, egy változás csak a negált értékre

17. ábra Logikai szintek ha az órajel tartama alatt a D bemenő 
szint megváltozik

18. ábra Ha az élvezérelt flip-flop Q kimenetét csatoljuk vissza a 
D bemenetre, úgy már helyesen működő számláló fokozatot nye
rünk. Minden egyes órajel felfutó éle generál egy és csakis egy tar

talomváltozást

19. ábra Számláló regiszter. Ha egy fokozat tartalma 1-ről 0-ra 
változik, akkor kell egy átviteljegyet tovább küldeni az eggyel ma
gasabb helyértékű bit átbillentésére. Ilyenkor a Q ponton 0 —1 vál
tozás, tehát felfutó él lesz. Ezért van ez a pont átvezetve a követ

kező bit órabemenetére
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történő változás lehet, azaz a bemeneten D helyett 
egyedül csak D értéke jelenhet meg. Ekkor az 1. 
NAND kapu egyik bemenetén ez a D szint, a másik 
bemenetén a 2. kapu kimenetéről visszacsatolt D 
szint lesz. Ha egy NAND kapu két bemenete külön
böző, úgy az egyik közülük szükségszerűen 0, 
aminek már egyenes következménye az, hogy a ki
menete 1. Ez a logikai 1-es szint, valamint az órajelen 
még tartó 1-es szint kerül tehát a hárombemenetű 2. 
NAND kapu bemenetére a 3. kapu kimenetéről 
érkező D szinten kívül. De egy NAND kapu az egyik 
bemenetére érkező jelet egyszerűen invertálja, ha a 
többi bemenetéin logikai 1-es szint van. Ez itt fennáll, 
tehát a 2. kapu kimenetén D szint lesz, azaz olyan 
szint, mint amilyen az órajel felfutását követően ott 
nyomban kialakult. Változás tehát nem lép fel sem 
itt, sem a 3—4. kapukból, sem pedig az 5—6. kapuk
ból álló flip-flopokban. Ha az órajel elmúlik, azaz logi
kai szintje visszatér a 0 értékre, úgy a 2. és 3. kapu ki
menetén azonnal 1-es szint jelenik meg, ami a felül 
lévő R —S flip-flopnak a stacionárius — azaz a tarta
lom megőrzést biztosító — bemenő jelszintje.

Összefoglalva: a tárgyalt élvezérlésű flip-flop az 
órajel felfutásának pillanatában a D bemenő pontról 
mintát vesz és Q kimenetén ennek szintjét őrzi meg 
egészen a következő órajel felfutásának pillanatáig. 
Az órajel hossza egyébként — feltéve, hogy az egy 
minimális hosszat (pl. 30 nanosecundomot) megha
lad — teljesen érdektelen.

Ha tehát a Q kimenő pontot a D bemenő pontra 
visszacsatoljuk, úgy minden órajel felfutó élének a 
hatására a Q kimenet az ellenkezőjére változik és 
nem rezeg be mint a hasonlóan visszacsatolt közön
séges D flip-flop. Azaz az ilyen visszacsatolt élvezé
relt flip-flopokból felépített regiszternek legalább az 
első fokozata már a számlálás funkcióját végzi. A 
számlálandó impulzusok ugyanis az első fokozat 
órajel bemenetére kapcsolódnak. Kérdés, hogy 
mihez kapcsolandók a következő fokozat órajel be
menetel? Ne felejtsük, hogy minden órajel felfutó éle 
egy ilyen visszacsatolt flip-flopban az éppen tárolt lo
gikai szint invertáltját generálja, azaz egy tartalomvál
tozást eredményez. Mikor akarunk egy közbülső 
számláló fokozatban ilyen tartalomváltozást? Akkor, 
ha az előbbi kisebb helyértékű fokozat tartalma a 
számlálási aktus következtében 1-ről 0-ra változik — 
hisz ekkor mondjuk azt, hogy túlcsordulás lépett fel, 
s ezért a következő fokozat felé egy átvitel jegy gene
rálandó. Mikor tehát? Ha a tartalom 1-ről 0-ra válto
zik. Az órajelnek pedig melyik változása lépteti a 
flip-flopunkat? Amikor az 0-ról 1-re változik. Azaz 
épp a fordított változás. Na dehát a flip-flop Q kime
netén készen rendelkezésünkre áll ez az ellentett vál
tozás. S ezzel itt is van a megoldás. Ha minden visz- 
szacsatolt élvezérelt fokozatunk órajel bemenetét az 
előző kisebb helyértékű fokozat Q kimenetéhez csa
toljuk, úgy egy korrektül működő számláló regisztert 
nyerünk. És ez volt a kitűzött feladatunk.

20. ábra Ugyancsak számláló jegiszter, amely azonban lefelé 
számlál. A közösített R ponton lehet nullázni

1e/fel  szanláló

I f  e í
a h o l  a  M u l t i p l e x e n :

21. ábra Le/fel-számláló. A fokozatok közötti multiplexer vagy a 
Q vagy a pontról engedélyezi a jeláthaladást a C órajelbemenetre

22. ábra Léptető regiszter. Minden órajel felfutó élének hatására 
a regiszter tartalma balra léptetődik (itt cirkulárisán)
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Ez a bináris számláló regiszter a bemenő fokozat 
órajel bemenetére adott minden impulzus hatására a 
tartalmát eggyel megnöveli. A regiszter egyes bitjei
nek tartalma a megfelelő Q kimenő pontokon kiolvas
ható, s onnan vékony vezetékek nyalábján (az úgyne
vezett adatbuszon) bármilyen másik bináris regisz
terbe átmásolható. A számlálás vele automatikus, 
hisz nem az ujjainkat kell egyenként tovább léptet
nünk, s a kiolvasása sem csak vizuálisan történhet, 
hanem a tartalma egy megfelelő órajelbemenetre kül
dött impulzus hatására — ami legrosszabb esetben 
egy gombnyomással generálható — más kijelölt re
giszterekbe a legcsekélyebb figyelem beinvesztálása 
nélkül automatikusan átírható.

Hasonlóan belátható, hogy a számláló regiszter a 
tartalmát nem növeli, hanem csökkenti — nem fel, 
hanem lefelé számlál — ha a Q és nem a Q pontokat 
csatoljuk a következő fokozat C órabemeneteire. Uni
verzális le/fel-számlálót kapunk, ha a mellékelt háló
zat szerint vagylagosan vagy a Q vagy a Q kimenetet 
vezetjük a következő fokozat bemenetére. Vegyük 
észre, hogy a le/fel számláló megvalósításával elemi 
fokon az összeadást és a kivonást gépesítettük.

Ha egy élvezérelt flip-flopokból álló regiszterben a 
Q kimenő pontokat nem a következő fokozat C 
órajel, hanem annak D adatbemenetére kapcsoljuk, 
akkor egy minden fokozatra közösen alkalmazott 
órajel hatására a regiszter tartalma egy helyértékkel 
balra léptetődik, azaz a regiszter tartalma kettővel 
szorzódik. Az ilyen logikai hálózat valósítja meg 
tehát a szorzás alapműveletét. Ilyen léptető regiszte
rek sokasága van egy villanyújság kijelző lámpasorai 
mögött. Ugyanilyen léptető regiszterekkel vezérlik a 
léptető motorok egymást követő tekercseinek a ger
jesztését is, s ilyenek, valamint számláló regiszterek 
kombinációjával fogjuk az NC vezérelt szerszámgé
pek megmunkáló fejeit pozícionálni.

A matematika a logikai hálózatok ilyenszerű ele
meinek az oktatásával mély betekintést tudna adni 
egyrészt a számítástechnikai eszközök, másrészt a 
technikában — mától fogva a legszélesebb körben — 
alkalmazott vezérlő berendezések működésének 
részleteibe.

Egy példa a fizika új feladatai közül

A fizika feladatait az új mérési módszerek és a 
“más eszközök” megismertetésében a legegyszerűbb 
fizikai mennyiség, a távolság, illetve az elmozdulás 
mérésével demonstráljuk.

Tekintsük a mellékelt ábrán lévő anyagában át
látszó vonalzót, melyet fénytakaró festékkel az egy
mást követő egész számok bináris kódjai szerint min
táztunk meg. Ha egy ilyen az egyik oldalán megvilágí
tott mérő vonalzót egy fotodetektor-sor felett hossz
irányban mozgatunk, úgy e detektorokra kapcsolt 
úgynevezett Schmitt inverter-sor kimenetén mindig

B I N A R Y  C O D E

23. ábra Az órajel hatására a pillanatnyi pozíciónak megfelelő bi
náris kód másolódik be a regiszterbe, mely egy számítógép egyik 
bemenő regisztere, más szóval portja lehet. A számítógép maga 
kinyúl egy órajellel az éppen szükséges adatokért, s azokat nem 

egy jobb sorsra érdemes munkavállalótól várja

24. ábra A megbízható kiolvasást Biztosító Gray kód
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a pillanatnyi elmozdulásnak megfelelő bináris kód je
lenik meg most már logikai szintek formájában. Ez a 
jelkombináció vezetékkötegen bárhová elvezethető 
és egy flip-flopokból felépült regiszter bitjeibe egy 
órajel segítségével beírható. Ha ez a regiszter egy szá
mítógép bemenő regisztere, vagy más szóval bemenő 
portja, akkor ez az elmozdulással arányos bináris 
szám közvetlenül — emberi közreműködés, úgymint 
leolvasás és bebillentyűzés nélkül — a számítógépbe 
juttatható. A számítógép, mint az irányítási folyamat
ban a következtetést végző eszköz, az érzékelés esz
közéhez információszerzés céljából emberi közvetítés 
nélkül önmaga bármikor hozzáférhet.

Ha elmozdulás helyett elfordulást kell mérnünk, 
akkor vonalzó helyett kódtárcsát használunk. Ennek 
a neve abszolút szöghelyzet kódoló. Rá kell itt mu
tatni, hogy a bináris kódolásnak mindkét esetben 
vannak hátrányai. Tekintsük például azt az esetet, 
amikor a vonalzó, vagy a tárcsa a hetes bináris értéket 
mutatja. Mozgassuk a mérő eszközünket lassan a po
zitív irányba. Azt várjuk, hogy a kijelzőnk legköze
lebb a bináris nyolcas értéket mutassa. Várakozá
sunkkal ellentétben azonban egészen véletlenszerűen 
furcsa meglepetések érhetnek. Ha például a negyedik 
sávban, a nyolcas helyértéken lévő fotodetektor érzé
kenysége nagyobb, mint a többi detektoré, úgy az el
mozdulás során ez a bit előbb válthat logikai 1-es 
szintre, mint mielőtt a többi alacsonyabb helyértékű 
bit 0-ra vált. Ennek eredménye az lesz, hogy a kijel
zőnk az elvárt 8 helyett egyszferre csak 15-öt mutat. 
Vagy általában, az egyes bithelyeken lévő detektorok 
érzékenységétől függően a szemügyre vett átmenet 
során egy-egy pillanatra 0-tól 15-ig bármilyen érték 
előfordulhat. Ha a kiolvasásra épp ilyen pillanatban 
kerül sor, úgy a számítógép helytelen adatot fog 
kapni az érzékelőtől, ami viszont egy kielégítő meg
bízhatóságúra tervezett automatánál semmiképp sem 
megengedett.

A probléma kiküszöbölésére a kézenfekvőnek 
látszó bináris kód helyett egy alkalmasabb, az ilyen
szerű durva hibák felléptét elvileg sem megengedő 
másfajta kódolást kell alkalmazni a mérőeszközön. 
Ilyenre példa az ábrán látható úgynevezett Gray kód, 
melyben mindig csak egyetlen bit értéke változik 
meg az egymást követő egész számoknak megfelelő 
kódokban, így az egyes kódok közötti átmenetek 
során a detektorok érzékenységének egyenetlensége 
miatt az előbbihez hasonló durva kódtévesztés eleve 
kizárt.

A számítógép aritmetikai egysége bináris számo
kon végzett műveletekre van kialakítva, ezért az el
mozdulással arányos Gray kódot bináris számmá kell 
alakítani. Ez történhet a gépbe való beolvasás után 
egy táblázat segítségével vagy egy algoritmussal, il
letve még a beolvasás előtt egy alkalmas logikai háló
zattal. Kizáró VAGY (angol jelölésben EOR =  Ex
clusive OR) kapuk hálózatba rendezésével úgy a 
Gray-bináris, mint a bináris-Gray átalakítás a követ
kező ábrák szerint egyszerűen megoldható.
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25. ábra Elemi logikai hálózat, mely a bináris kódból Gray 
kódot, illetve Gray kódból bináris kódot generál
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B A Y B A Y
0 0 0 0 8 1
0 i 1 8 1 0
1 0 1 1 0 0
I I 0 1 1 1

XOR EQU
26. ábra Az előbbi logikai hálózatban felhasznált XOR (exclusive 
OR =  kizáró VAGY) kapu és ennek negált változata, mely két lo

gikai szint ekvivalenciáiét (EOU) detektálhatja

V

B A Y B A Y
0 0 0 0 0 1
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1 0 1 1 0 0
i I 1 1 1 0
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27. ábra További jól hasznosítható kétváltozós logikai függvé
nyeket implementáló logikai eszközök: az OR és a NOR kapu. 
(Négy darabot adnak belőlük is 10—20 forintért, s Mikroelektro
nikai Vállalatunktól évi millió szám indulhatnának el hódító út
jukra, ha a műszaki dolgozók széles tömegei tudnának valamit az 
alkalmazhatóságukról)



felA fent tárgyalt abszolút helyzetkódolók elvileg 
egyszerű eszközök, az elmozdulás, illetve elfordulás 
mérésére. Semmi esetre sem mondhatók azonban 
olcsóaknak. Ha nem 4, hanem 16—18 bitnyi pontos
ság a követelmény, akkor a kódléc, illetve kódtárcsa 
egy ugyanilyen sok sávos, igen finom osztású precí
ziós eszköz kell hogy legyen. Ennek következtében a 
fotodetektorok felülete is miniatürizálandó. Az 
adatok sok pólusú konnektoron és csak sokerü kábe
len vezethetők el. Az áruk így tíz-, illetve százezer fo
rintos nagyságrendben mozog, ami egy colstok vagy 
subler, illetve a mikrokomputer idézett árához 
képest riasztóan magas.

Olcsóbb és szellemesebb megoldás az elmozdulá
sok mérésére az ún. inkrementális kódoló. Képzel
jünk el egy fénytakaró festékkel egyenletesen csíko
zott átlátszó mérőlécet. Ha ezt mozgatjuk egy fotode- 
tektor előtt, úgy az erre kapcsolt Schmitt inverter ki
menetén a két logikai szint közötti változások, más
ként mondva logikai impulzusok jelennek meg. 
Ezeket egy számláló regiszterbe vezetve, a számláló 
tartalma arányosan fog változni az elmozdulással. De 
persze csak akkor, ha a mérőlécet egyirányba mozgat- 
juk.Ha ugyanis aimérőléc az ellenkező irányba mozog, 
impulzusok a detektorból ugyanúgy érkeznek és a 
számláló tartalma ugyanúgy nő — jóllehet csökkenie 
kéne — mint előbb. Ha viszont egy le-fel-számlálót 
alkalmaznánk és valamiképp egy iránydiszkrimináto- 
runk is lenne, úgy ezen egyszerű eszközzel már mind
két irányú elmozdulást helyesen regisztrálhatnánk.

A mozgás iránya két egymáshoz képest negyed 
rácstávolságba eltolt fotodetektorral és egy élvezér
lésű flip-floppal könnyen meghatározható. Ha a jobb
oldali detektor az órabemenethez, a baloldali pedig a 
D adatbemenethez kapcsolódik, akkor az ábrából lát
hatóan a rácsot jobbra mozgatva 0-ás szint, míg balra 
mozgatva 1-es szint tárolódik az órajel felfutó élekor 
a flip-flopba. így az iránydetektáló flip-flop Q kime
nete közvetlenül a le/fel-számláló iránykijelölő be
menetére kapcsolható.

Megmutatható, hogy egy kissé rafináltabb logikai 
hálózattal a helyes irány felismerése mellett rácstávol
ságonként négy impulzus is generálható, tehát ugyan
olyan osztásfinomságú mérőléc használata mellett a 
mérési pontosság megnégyszerezhető. Ilyen logikai 
hálózatot alkalmaznak ma a precíziós robotok és 
CNC szerszámgépek minden szabadsági foka mentén 
és az elmúlt évben megjelent — ma korszerűnek 
mondott — számítógépek kurzor pozicionáló “egerei
ben”. Ilyen hálózatot, 32-bites le/fel-számlálóval 
kombinálva, ma már többféle integrált változatban is 
gyártanak. A csíkozott mérőléc helyett optikai rácsot 
használva mikron körüli mérési pontosság is elérhető.

Ha a számítógéppel már tudunk automatikusan 
mérni akárcsak egyetlen fizikai mennyiséget is — és 
mi távolságot már tudunk, hisz csak a számláló re
giszter bináris tartlamát kell egy beolvasó utasítással 
átmásolni a számítógépbe — akkor egy megfelelő mé
rőátalakító (angolul transducer) alkalmazásával bár-

í i s / f e  1

28. ábra Inkrementális enkóder. A bonyolult mintázatú abszolút 
helyzetkódolókat egyszerű csíkrendszerrel pótolhatjuk, ha képessé 
váltunk bonyolultabb logikai hálózatok (egy iránydetektor és egy 

le/fel-számláló) megépítésére

11I I 11111

29. ábra A professzionális inkrementális dekóder, amely csíktá
volságonként négy impulzust generál. Ilyenek kerülnek alkalma
zásra minden robotkarban, rajzdigitalizálóban s a holnapi számító

gépeink menűválasztását elősegítő egereiben
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milyen más fizikai mennyiség mérése is megoldható. 
Ha a mérőlécet egy rugóval kombináljuk, úgy erőt, 
ha egy nyomásmérő membránjával, úgy nyomást, ha 
egy bimetállal, úgy hőmérsékletet, és így tovább.

A javaslat tehát az, hogy fizika órán minden új 
fizikai mennyiség bevezetésekor az eddig is adott 
klaszszikus mérési utasításon túl cél- és időszerű 
lenne bemutatni azt is, hogy milyen érzékelőkkel, 
illetve mérőátalakítókkal oldható meg az adott fizi
kai mennyiség automatikus — számítógéppel köz
vetlenül is végezhető — mérése. Ezt ez a fejezet a 
távolság-, illetve az elmozdulásmérésen példázta.

A tanított diszciplínák természetesen sok ponton 
összefúggenek. A fizikában definiált mennyiségek 
korszerű mérése — mint az az előbbi példán is jól 
látszott — megköveteli a logikai elemek és a belőlük 
felépíthető logikai hálózatok elemeinek az ismeretét. 
Hogy ezek a matematikában honos módszerekkel tár
gyalható — ma már mindenképpen szükségesnek 
érzett — studiumrészletek ne terheljék se a fizikát, se 
a technikát, azért kellene a logika oktatását az alkal
mazási lehetőségek élénkítő bemutatásával együtt a 
matematikához delegálni. Cserébe a fizika pontosan 
megadná a félvezetőkkel megvalósított logikai kapuk 
működésének elveit, a technika vagy a kémia pedig a 
mikroelektronika forradalmi berobbanását megen
gedő planár technológia alapjait.

Egy példa a technika tantárgy feladatai közül

A technika hazánkban új tantárgy lévén, feltehető, 
hogy még jó ideig az újra való fogékonyság állapotá
ban marad. A ma tanított tankönyveiből ítélve azon
ban az ipari forradalom folytatásához szükséges “más 
eszközök” bemutatásában még sok adóssága van. 
Ezek közé tartozik például a beavatkozás eszközei 
közül a pozicionálási feladatokhoz ma elterjedten 
használt — logikai hálózatokkal vagy számítógéppel 
egyszerűen vezérelhető — léptető motor. Ennek is
mertetését adjuk példának okáért itt most röviden.

A legegyszerűbb léptető motor forgó részét egy 
permanens mágnes képezi, melyet az ábrának megfe
lelően négy tekercs vesz körül. A tekercsek egy-egy 
végpontja a tápfeszültség egyik, például pozitív pólu
sához csatlakozik, míg a tekercsek másik vége egy- 
egy kapcsolón keresztül a tápforrás másik, — azaz itt 
negatív és egyben lefóldelt — pólusához kapcsolódik. 
Ha a kapcsolók közül csak egyet zárunk rövidre úgy a 
négy tekercs közül csak egyiken keresztül tud folyni 
gerjesztő áram, és ez a tekercs fogja magához forgatni 
a rotor mágnesének megfelelő pólusát. Ha ezt a kap
csolót nyitjuk, s az egyik mellette levőt zárjuk rövid
re, úgy az ennek megfelelő tekercs kapván a gerjesztő 
áramot, a permanens mágnesből álló rotor egy lépés
sel tovább lép. Hogy melyik irányba, az attól függ, 
hogy melyik szomszédos kapcsoló zárására került 
sor. A motor léptetése tehát úgy történik, hogy 
egymás után sorban mindig egyetlen kapcsolót zárunk.

LÉPTETŐ MOTOR MEGHAJTÁSA

30. ábra A léptető motor forgó részében permanens mágnes 
van. Attól függően, hogy egymást követően milyen sorrendben 
és hányszor gerjesztjük az álló tekercseket, a rotor az egyik vagy a 

másik irányban meghatározott szögű elfordulást végez

31. árba Kézi kapcsolók helyett egy kezdetben 0001 tartalomra 
inicializált léptető regiszter léptetése működtetheti a helyes sor
rendben a tekercsekhez a tekintélyes áramot átengedő félvezető 

(ún. MOS POWER FET tranzisztor) kapcsolókat

C ~ f  I II 1 I i I I I I I I I 1 1 I I 1 I
R - ....... II ________
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32. ábra Véges hosszúságú jelsorozat generálására használható 
logikai hálózat. A számláló kinullázását követő ötödik órajel után 
a dekódoló NAND kapu mind a négy bemenete magas szinten 
lesz, így a kimenetén megjelenő alacsony szint az AND kapu segít
ségével letiltja a számláló és a léptető motor felé (C’) vezetett jele

ket
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Ha az automatizálás irányába törekedve mindezt 
nem manuálisan kívánjuk végezni, úgy kézi kapcso
lók helyett olyan úgynevezett Darlington, avagy telje
sítmény MOS tranzisztorokat kell alkalmaznunk, 
melyek logikai szintekkel vezérelhetők és tekintélyes 
(1 — 10 A) egyenáram kapcsolására használhatók. 
Ezen funkcióikban feltétlenül megismerendő eszkö
zök használata esetén a vezérlő elektródára logikai 
1-es szintet küldve a tranzisztor átengedi, 0-ás szintet 
küldve pedig nem engedi át az áramot. A többi már 
logikai feladat. Egy olyan hálózatot kell konstruál
nunk, melyben négy flip-flop közül az egyik logikai 
1-es, míg a többi logikai 0-ás szintet tárol. Ha e négy 
flip-flopból álló regiszter egy órajel hatására jobbra 
vagy balra tudja cirkulárisán léptetni a tartalmát, úgy 
a regiszter négy kimenő pontja szolgálhat a teljesít
mény meghajtó fokozatok bemenetéként a tekercsek 
egymás után következő gerjesztésére, azaz a motor 
léptetésére. Ez a logikai hálózat az élvezérlésű flip- 
flopokból egyszerűen felépíthető ún. léptető regisz
ter. így órajelek sorozatával egy a motorhoz csatla
kozó bármilyen mechanizmus tetszőleges helyre po
zícionálható, amennyiben az órajelek számát automa
tikusan vezérelni tudjuk.

Meghatározott számú órajelből álló impulzus
sorozat generálása megint csak logikai feladat. Kell 
hozzá egy folytonos impulzus-sorozatot előállító óra
jelgenerátor és egy olyan kapuzó áramkör, amely 
ebből a sorozatból csak megadott számú impulzust 
enged tovább a léptető regiszter felé. Ez lehet egy 
már az előbb ismertetett egyszerű számláló regiszter, 
amely kinullázott állapotából indul és leáll akkor, ha 
a tartalma egy megkívánt értéket elér. Ha például öt 
lépést kell generálnunk a motorral, úgy az öt im
pulzus kiválasztására tervezett számláló a mellékelt 
ábrán látható hálózatnak megfelelően alakul. Itt egy 
NAND kapu figyeli, hogy mikor éri el az órajelek ha
tására növekvő tartalmú számláló az ötös tartalmat 
(azaz binárisan 0101-et), amikor is a kimenete logikai 
1 szintről nyomban 0-ra vált. Ez a 0-ás szint kapuzza 
le egy AND kapu segítségével a másik bemenetére 
folyamatosan érkező órajeleket.

Adott N számú impulzus generálásának általános 
feladatához hasonló hálózatot használunk, de az 1-es 
logikai szintek egyidejűségét figyelő NAND kapu be
menetelre a számláló felől a flip-flopok Q pontjairól 
egy-egy XOR kapu közbeiktatásával csatlakozunk. 
Egy XOR kapu egyik (itt az ábrán felső) bemente 
meghatározza, hogy a kapu a másik bemenetére 
érkező jelszintet negálva vagy változtatás nélkül en
gedje tovább. Ha ez a (felső) bemenet 0, úgy nem tör
ténik, ha viszont 1, úgy történik negálás. Ha most egy 
az ábrán a számláló fölé rajzolt — nevezzük úgy, 
hogy komparáló — regiszterbe töltjük be az áteresztő 
impulzusok számával megegyező N számot bináris 
alakban, és e regiszter Q pontjai kapcsolódnak a XOR 
kapuk inverziót meghatározó felső bemenetéihez, 
akkor a számláló az N-edik impulzus után kapuzza le 
az órajeleket. Amennyiben ezek a kikapuzott jelek

33. ábra Itt a lyúkszalagról vagy egy számítógépről feltöltött felső 
regiszter tartalma szabja meg, hogy az alsó számláló fokozatok ki
meneteiről elvezetett szintek változatlanul vagy invertálva érik el 
a csupa 1-es bemenetet figyelő (csak az esetre jelet váltó) NAND  

kaput

34. ábra Interface-nek nevezett logikai hálózat segítségével a szá
mítógéphez kapcsolt (s gondolatban egy szerszámgép vagy robot 
tengelyeit hajtó) léptető motorokat a számítógép vezérelheti tet

szőleges pályán megfelelő byte szekvenciák kiküldésével.
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léptetik a motort vezérlő léptető regisztert, úgy a 
motor által hajtott mechanizmus N lépésnyi elmozdu
lását érjük el. Ha a komparáló regisztert — például 
egy lyukszalagról — új értékkel töltjük fel, úgy a 
számláló regiszter nullázását követően ezen új érték
nek megfelelő relatív elmozdulást nyerünk. Ha a 
komparáló regiszter újratöltését a lyukszalagról auto
matikusan folytatjuk, úgy ezzel egy NC (Numerical 
Control) szerszámgépvezérlő egyik tengelyének 
kontrollerét valósítottuk meg.

A léptető motorok meghajtásához léteznek ma 
már integrált céláramkörök, melyek a kétirányú lép
tető regiszter funkcióját is ellátják, de ráadásul a mo
tortekercsek gerjesztéséhez szükséges négy teljesít
mény meghajtó fokozatot is tartalmazzák. Az ábrán 
látható egyik ilyen áramkörnek a tekercsekhez csatla
kozó négy kimenetén kívül csak két további funkcio
nális bemenete van. Az egyik a léptetés irányát meg
szabó logikai bemenet, — azaz a 0 szint az egyik, az 1 
szint a másik irányú léptetésre készíti elő a beépített 
léptető regisztert, — míg a másik bemenet a léptető 
impulzusok sorozatát fogadja.

Ha egy számítógép egyik egy byte, tehát nyolc bit 
széles kimenő regiszteréhez, vagy más szóval 
kimenő portjához négy ilyen léptető motor vezérlő 
integrált áramkört kapcsolunk, akkor nyolc bit széles 
adatok szukcesszív kiadásával szimultán négy motor 
léptetésére adhatunk tetszőleges parancs-sorozatot. 
Mivel ezeket a parancs byte-okat a számítógép gene
rálja és küldi ki, így ilyenkor számítógépes számjegy
vezérlésről (CNC =  Computerized Numerical Cont
rol) beszélünk.

A számítógép és a beavatkozó szervek (itt léptető 
motorok) közötti kapcsolatot létesítő úgynevezett in
terface ugyancsak egy logikai hálózat, amelyik ez 
esetben a léptető regiszter funkciókat ellátó négy 
kontroller áramkörből, az ezeknek a számítógépből a 
jeleket kiközvetítő nyolc bites regiszterből és egy úgy
nevezett címdekoderből áll. Ez utóbbi ugyancsak egy 
piciny logikai hálózat, amely azt figyeli, — (akkor ad 
ki az előbbi nyolc bites regiszternek egy a processzor 
adatvonalain pillanatnyilag megjelenő bináris jelkom
bináció bemásölását végrehajtó órajelet) — hogy 
mikor hajt végre az általunk írt programot futtató pro
cesszor OUT utasítást arra a címre, amely címet az 
adott porthoz önkényesen hozzárendeltük. OUT uta
sítás végrehajtása esetén a processzor két kimenete 
aktivizálódik — veszi fel a nyugalmi szinttel ellen
tétes logikai szintet — mégpedig az IORQ (Input/ 
Output Request) és a WR (Write) megnevezésű ki
menet. Ezek együttes megjelenése a címvonalak azon 
kombinációjával, amely a porthoz rendelt cím bináris 
alakjának felel meg, egy órajelként használható im
pulzus kiadásával fogja az adatregisztert a processzor
hoz csatlakozó adatvonalak beolvasására késztetni.

Ugyancsak interface áramkörök összeállítása szük
séges ahhoz, hogy a számítógépet a fizikában ismerte
tendő különböző érzékelő eszközökhöz hozzá 
kapcsolhassuk.
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Az alapok lerakása után már könnyű évről-évre bemutatni e roha
mosan fejlődő — és az egész civilizáció globális fejlődését is meg
határozó — szakterület éppen legújabb eredményeit. Legyen erre 
példa az elmúlt év technológiai vívmányai közül a Hewlett- 
Packard amerikai, a Siemens német valamint az Ampere nevű 
japán cégek — választott témáinkat méltóképp kiegészítő, illetve 

máig betetőző — áramkörei

35. ábra Számítógépes elmozdulásmérés a H —P 1986 közpén 
piacra hozott HEDS—9000 típusszámú elmozdulás szenzorával 
(ami nem más, mint a már megismert két egymáshoz képest eltolt 
fotodetektor egy világító diódával és elemi optikával egy tokban 
kiegészítve), valamint a Siemens cég S360 B114 típusszámú uni
verzális programozható számlálójával megvalósítva (mely utóbbi 
az ismertetett le/fel számlálón kívül az ugyancsak ismertetett 
iránydetektort is magában foglalja). Ma ez az elrendezés számít a 
legkorszerűbb és legjobban integrált távolságmérő eszköznek, s 

működésének megértése mégis a közoktatás szintjére hozható.

36. ábra Léptető motor vezérlés az Ampere cég máig legsokolda
lúbb PPMC 101 B típusszámú kontrollerével. A számítógép a kon
troller felé csak a kívánt elmozdulás értékét továbbítja, s az a mo
tornak trapezoidális sebességprofilt diktálva — azaz megadott 
számú órajelet először növekvő, majd csökkenő frekvenciával 
küldve a belső léptető regiszternek — nagy tömegű és tehetetlen
ségű gépelemeket is sima mozgással minden túllövés nélkül fino

man pozícionál



Összefoglalás

Általában valahányszor egy számítgépet többre 
akarunk használni, mint bebillentyűzött számokon 
vagy egyéb adatokon végzett manipulációkra, neve
zetesen mindenféle termelési tevékenységeink ha- 
tásossabbá tételéhez szükséges irányításra és auto
matizálásra, úgy interface fokozatok közbeiktatá
sára a számítógép és t külvilág legkülönbözőbb esz
közei közé mindig szükség lesz.

Ezért úgy tűnik, hogy az interface építés elveit és 
gyakorlatát — tekintettel a r ikrokompu terek sok
oldalú felhasználhatóságára és évi milliárdos meg
jelenésére — a közoktatás szintjén lenne érdemes 
megadni mindenkinek.

A KFKI az ENSZ egyik Fejlesztési Programjához 
kidolgozott egy a fent vázolt példákban érintett isme
retek oktatására alkalma^, INTERFACE LABOR 
megnevezésű eszközkészletet. Ennek segítségével a 
számítógép, valamint az érzékelő és beavatkozó esz
közök kapcsolatának minden fortélya megismertet
hető. Ezeknek a közoktatásba való azonnali beveze
tése a szükséges eszközkészlet még nem jelentékte
len ára miatt talán kérdéses lehet, de a tanárképzés

ben való felhasználásuk semmiképpen sem késle
kedhet. A KFKI munkatársai az elmúlt három év 
során ezzel az eszközkészlettel a bécsi ENSZ város
ban, illetve Dél- és Közép-Amerikában eddig több 
mint negyven ország szakemberei részére vezettek 
3—4 hetes tanfolyamokat.

Az automatizálást megengedő korszerű érzékelő 
és beavatkozó szervek számítógéphez való illesztése 
— mint azt ebben az áttekintésben pár példán ke
resztül tudatosan hangsúlyoztuk — megköveteli a di
gitális technika, illetve a logika elemeinek az ismere
tét, következésképpen az oktatását. Ennek hathatós 
elősegítésére, elsősorban a tanárok megbarátkoztatá- 
sára, a KFKI ez év nyarán a TIT tanártovábbképző 
tanfolyamain keresztül ajándékként a közoktatás ren
delkezésére bocsátott több száz úgynevezett 
LOGIKA LABOR táblát, melyen a logikai elemekkel 
és azok elemi hálózataival való ismerkedés minden 
fázisa és gyakorlati jelentősége meggyőzően demonst
rálható. Az első két, egyenként egyhetes és száz gya
korló tanár részére rendezett tanfolyam előadásait 
Fonyódon, illetve Hódmezővásárhelyen a KFKI 
munkatársai — úgy tűnt, hogy sikerrel — tartották 
meg.

A KFKI á l ta l  - -  (a TIT Tanártovábbképzö 
tanfolyamain keresztü l) — a közoktatásnak időn 
ötszáz példányban átadott LOGIKA LABOR 
költségvetése és külső megjelenése.

LOGIKA LABOR ( KFKI - • »  Közoktatás )

ANYABLISJA (kisker Ft árak, 1986 II.n .)
(pl. Bp.1123 Nagyenyed u.10) 

INTEGRALTARAHKöRöK F t. á
3 db 7400 PC 13.00 39.00
1 7402 18.00 18.00
2 7406 20.20 40.40
1 7408 20.50 20.50
1 7414 45.00 45.00
1 7420 14.80 14.80
1 7430 18.50 18.50
1 7432 18.50 18.50
4 7474 26.00 104.00
1 7486 24.00 24.00
1 74155 39.50 39.50
1 74157 99.00 99.00
1 74279 33.00 33.00
1 uA 556 DUAL TINER 72.00 72.00
1 uA 7805 STABILIZATOR 49.00 49.00
8 V8A13-1 LED 14.00 112.00
4 1N4001 DIÓDA 5.90 23.60

részösszeg: 770.80

SZERELÉSI ANYAGOK 
1 LOGIKA LABOR NYAK: a KFKI ajándéka
1 IC-FDGLALAT 16 lábú 16.00 16.00

10 470 0HN . 25H 101 2.00 20.00
16 1 K-0HN 2.00 32.00
2 47 K-0HH P0THETER 49.00 98.00
3 220 nF 63V 101 9.80 29.40
1 4.7  uF 10V 6.50 6.50
3 47 uF 10V 6.50 19.50
1 1000 uF 16V 15.00 15.00
5 Átkapcsoló, n in i 25.00 125.00
2 Pm 2-lll NIKR0KAPCS. 32.00 64.00
1 B20/5,2 1 A BIZT. 2.00 2.00
1 HSS1003 BIZT.FOGL. 8.50 8.50
5 m VOmKH Q .5 ..2  huzal 5.00 25.00

részösszeg: 460.90
461 3 mm CSoSZEGECS 0.26 119.86
100 DU6Ö VEZETÉKVÉGEKRE 1.00 100.00

1.8 a KÉPKERET 40.00 72.00
részösszeg: 291.86

TARTOZÉKOK
1 6-10 V, 14 VA TRAFO 250.00 250.00
1 KISN0T0R DC, =3-5V 60.00 60.00
1 GL5055 LÉPTETŐKOTOR 600.00 600.00
4 BPT 141 FOTQTRANZ. 78.00 312.00
2 TIL 143 0PT0CSATQLÓ 197.00 396.00

részösszeg: 1618.00

A te l je s  anyagigény végösszege: 3141.56
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E S E M É N Y E K

BESZÁMOLÓ AZ 1986. ÉVI ORSZÁGOS 
TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENYRŐL

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1986-ban ötödik alkalommal 
rendezte meg az I. és II. osztályos középiskolások tehetségkutató 
tanulmányi versenyét (OKTTV).

A verseny — a korábbi évek gyakorlatától eltérően — három 
fordulós volt. Az első (iskolai) fordulóból azok jutottak tovább, 
akik a maximális 30 pontból kb. 50%-ot (gimnazistáknál 15, szak
középiskolásoknál 14 pontot) értek el. Korábban iskolánként leg
feljebb 2 — 2 diák indulhatott a versenyen, s ez — mint sokan jogo
san kifogásolták — azzal járt, hogy a jól tanító tanárok tehetséges 
diákjainak egy része eleve elesett a továbbjutás lehetőségétől. 
Sajnos a verseny rendezői túl alacsonyra állították a szintet (vagy a 
diákok voltak a szokásosonál okosabbak), s emiatt nagyon sokan, 
kb. 1800-an jutottak el a II. fordulóig. Voltak olyan iskolák, ahon
nan 20—30 diák jutott tovább.

A második fordulót április 15-én rendezték meg Budapesten, 
illetve a megyeszékhelyeken. A versenyzőknek 3 óra állt rendelke
zésükre és mindenféle segédeszközt (könyveket, jegyzeteket, szá
mológépet) használhattak. A feladatok a következők voltak:

Gimnázium I. osztály

1. 1 kg vizet akarunk elforralni két egyforma fazékból. Az egyik fa 
zékban 5 kg, a másikban 50 kg víz van, hőmérsékletük 20 °C. Melyik 
esetben kell több energiát befektetni? Mennyi ez az energiakülönbség?

2. Becsüljük meg a függvénytáblázatból kiolvasható adatok felhasz
nálásával az alkoholmolekulák, illetve a kloroformmolekulák között fo 
lyadék állapotban fellépő kölcsönhatási energiát!

3. Egy 50 dnf térfogatú gáztartályban 14,7  MPa túlnyomású 15° C 
hőmérsékletű hidrogéngáz van. Tűz következtében a tartály 100°C-ra 
melegszik fel. A tartály 30 MPa túlnyomást még kibír. Fennáll-e a tar
tály károsodásának veszélye? Szükséges-e tudnunk, hogy milyen gáz 
van a tartályban? Ábrázold a folyamatot p-V, p-T és V-T koordináta- 
rendszerben.

4. Egy oxigéngyárban az 50 drtf-es palackokat 15° C hőmérsékle
ten 1,50-107 Pa nyomásig töltik fel.

a) Hány gramm oxigén kerül a palackba?
b) A palackot egy 20° C hőmérsékletű terembe visszük és addig en

gedjük belőle az oxigént egy hozzá kapcsolt (kezdetben üres) 1 rrP-es 
tartályba, amíg abban a nyomás 1,5• 105 Pa-ra nő. Mennyi lesz ekkor 
az 50 drrP-es palackban a nyomás? (A csapot csak a hőmérsékleti 
egyensúly beállta után nyitjuk ki.)

c) Mennyi hőt vesz fel a gáz a teremtől a csap kinyitása előtt és 
után?

Szakközépiskola — I. osztály

I. A grafikon (1. ábra) egy egyenes pályán mozgó tömegpont sebes
ségét ábrázoltuk az idő függvényében.

a) Milyen messze lesz a tömegpont a kiindulási helyzettől a l ó .  
másodpercben ?

b) Ábrázold a tömegpontra ható erők eredőjét az idő függvényében; 
a test tömege 120 kg.

2. A 2. ábrán látható tömegek súrlódásmentesen mozoghatnak. 
Legalább mekkora legyen a testeket összekötő cérnaszálak szakítószi
lárdsága? (A csiga tömege nagyon kicsi.)

3. Egy fiatalember úgy szeretné a jégpályán a szánkóját felgyorsí
tani, hogy a menetiránnyal ellentétes irányba elhajítja a szánkón elhe
lyezett hógolyókat. Melyik esetben ér el nagyobb sebességet a szánkó, 
ha

a) egyszerre dob el 2 db, egyenként m tömegű hógolyót a szánkóhoz 
viszonyított v sebességgel,

b) vagy ha egymás után dobja el a két hógolyót, a szánkóhoz viszo
nyítva mindig ugyanakkora v sebességgel?

(A v sebességet mindig a szánkónak az eldobás előtti sebességéhez 
kell viszonyítani. Ha szükséges, vágyéi fel tetszés szerinti, de reális 
számadatokat!)

4. Azonos a gimnáziumok I. osztályának 4. feladatával.

ntj =  2 kg m2 =  1,5 kg

Gimnázium — II. osztály

1. Azonos a szakközépiskolák I. osztályának I. feladatával.
2. Egy henger alakú testet a tengely vonalában felfűzünk egy 

hosszú, vízszintes drótra. A drót mentén mindkét irányban egyforma 
gyakorisággal v =  100 m /s  sebességű apró részecskék záporoznak. A 
részecskék a bal oldali körlappal teljesen rugalmasan, a jobb oldalival 
teljesen rugalmatlanul ütköznek. Milyen állandósult sebességgel mozog 
a test? (A súrlódás elhanyagolható, a rugalmatlanul ütköző részecskék 
nem tapadnak a hengerhez.)

3. Egy tekegolyót közvetlenül a vízszintes padló felett úgy indítunk el 
vízszintesen, hogy nem forog. Tömegközéppontjának sebessége 7 m/s. 
Hány másodperc múlva fog csúszásmentesen gördülni? (A csúszási súr
lódási együttható 0,2.) Mekkora sebességgel mozog ezután?

4. A 3. ábrán látható hengeres edényt súrlódásmentes vasdugattyu 
zárja le. A dugattyút nyitott csap mellett ráeresztjük a rugóra, s amikor 
eléri azt, a csapot elzárjuk. Ezután elengedjük a dugattyút. Mennyivel 
nyomódik össze a rugó az egyensúly beálltakor? (A külső légnyomás 
HP Pa, a hőmérséklet állandónak vehető.)

D =  104 N/m
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Szakközépiskola — II. osztály

1. Sík talajon, függőlegesen álló 2 m hosszú, 12 kg tömegű gerenda 
úgy dől el, hogy közben a talajjal érintkező pontja nem tud elmozdulni. 
Mekkora sebességgel ötödik a talajhoz a rúd másik vége ?

2. Azonos a gimnáziumok II. osztályának 2. feladatával.

m

3. A 4. ábra szerinti összeállításban az m tömegű testet függőleges 
irányban kissé kitérítjük egyensúlyi helyzetéből, majd elengedjük. Mek
kora lesz a rezgésidő? (D, =  100 N/m; D2 =  200 N/m; D3 =  300 
N/m. A rugók tömege elhanyagolható, m =  180 g.)

4. Azonos a gimnáziumok II. osztályának 4. feladatával.

A harmadik fordulóra, a döntőre június elején került sor. Az 
első osztályosok Gyöngyösön a Mátra'Művelődési Központban, il
letve a Berze Nagy János Gimnáziumban mérték össze elméleti 
tudásukat, illetve kísérletező készségüket. A feladatok a követke
zők voltak:

I. osztályosok

1. 4 dm3 normál állapotú nitrogén úgy tágul ki 6 dm3-re, hogy a nyo
mása közben a térfogattal arányosan növekszik, s végül 1 ,510s Pa lesz.

a) Mekkora térfogatnál éri el a hőmérséklet-változás a teljes 
hőmérséklet-változás felét?

b) Mennyi a folyamat során felvett hő?
2. Egy milliomos különleges — héliummal tölthető — légpuskával 

lepi meg gyermekét. A használati utasítás szerint 1 g hélium “elhaszná
lásával" 1000-szer lőhetünk, a lövedékek tömege 0,1 g, sebességük 
pedig a puskacső végénél 30 m/s. Meghatározható-e ezekből az adatok
ból, hogy hány fokkal hűl le a héliumgáz, mialatt a lövedék végigrepül a 
puskacsövön? (A lövedék és a cső közötti súrlódás kicsi. A táguló gáz 
mozgási energiáját a lövedék mozgási energiája mellett elhanyagolhat
juk. A gáz nyomása még akkor is sokkal nagyobb a külső légnyomás
nál, amikor a lövedék elhagyja a puskacsövet.)

3. Nagy átmérőjű hengeres edényben h0 magasságú, T0 hőmérsék
letű víz van. Az edényben szájával lefelé fordított, m tömegű, p 
sűrűségű, 1 hosszúságú, A belső keresztmetszetű kémcső található, 
amelyben a beszorult levegő hossza x0 (Cartesius búvár). A külső 
légnyomás pk.

Ábrázoljuk a kémcső helyzetét (az edény aljától mért magasságát) a 
hőmérséklet függvényében, miközben a víz hőmérsékletét lassan 
T0-ró/ T mm-ra emeljük, majd fokozatosan T0-ra csökkentjük.

Adatok: h =  1 m, Tmax =  7°C, T =  97°C, m =  16,6g, 
P =  2,5 g/cm 3, 1 =  10 cm, A =  2 cm2, x0 =  4 cm, pk =  105 Pa.

Megjegyzés. A kémcsőben lévő levegő tömege elhanyagolható a 
kémcső saját tömegéhez képest. A víz és az üveg sűrűségváltozásától te
kintsünk el!

4 /a (Csak szakközépiskolásoknak!)
Egy edény alján hengeres csőből készült nyílás van, amelyet egy 

szimmetrikusan elhelyezett korong fed le, megakadályozva a víz kiömlé
sét az edényből. Ha az eredetileg magasan álló vizet egy szivornyáva!fo
kozatosan leszívjuk, egy bizonyos h vízszintmagasságnál a korong meg
emelkedik és a víz a csövön át hirtelen kizúdul.

a) Mekkora ez a vízszintmagasság?
b) Milyen sűrűségű anyagból készítsük a korongot, ha azt akarjuk, 

hogy semekkora vízszintmagasságnál se emelkedjék fel?
Adatok: p w, =  1000 kg/rrf, p korong=  600 kg/né, D =  5 cm, a =  

2 cm, d = 2  cm.
4/ b (Csak gimnazistáknak!)
Agnes frissen mosott, lucskos lepedőket visz egy mosókonyha mel

letti kicsiny (10 mI. 2 3 *-es) fülkébe, majd a fülke légmentesen záródó ajtaját 
becsukja. A lepedőkben tevő víz tömege 2 kg. “Előbb-utóbb majd csak 
megszáradnak" — mondja: gimnazista barátja, Tamás azonban figyel
mezteti: “Vigyázz, ha a 2 kg-nyi víz valamennyi molekulája a levegőbe 
kerül, akkor a fülkében körülbelül 20 kPa-lal megnő a nyomás, s ez 
bőven elég ahhoz, hogy a fülke ajtaját kidöntse, sőt még az egész épüle
tet is szétrombolhatja!”

Igaza van-e Tamásnak?
Mérési feladat. Folyadék felületi feszültségének meghatározása. 

Felhasználható eszközök: büretta, rugós erőmérö, üveghenger, fémda
rab (csavar), desztillált viz, cérna, zsebszámológép, ismeretlen felületi 
feszültségű folyadék, lombik, függvénytáblázat.

Ismert adatok: a desztillált víz felületi feszültsége: 7,2 10~2 Jhn2, 
sűrűsége 1000 kg! m3.

A döntő eredménye 

Gimnáziumi tanulók:
I. díj: Szántó Gyula (Orosháza, Táncsics M. Gimn., tanára: Nagy

Pál)
II. díj: Péter István (Miskolc, Földes F. Gimn., tanára: Zámborszky 

Ferenc)
III. díj: Matievics Vera (Szeged, Ságvári E. Gyak. Gimn., tanára: 

dr. Kovács László)
IV. díj: Kozma Károly (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., 

tanára: Flórik György)
V. díj: Pesti Péter (Szekszárd, Garay J. Gimn., tanára: Póla 

Károlyné)
VI —VII. díj: Dudás Tibor (Szombathely, Nagy Lajos Gimn., 

tanára: Heigl István)
VI —VII. díj: Barcza Zoltán (Bonyhád, Petőfi S. Gimn., tanára: dr. 

Jurisits József)
VIII —IX. díj: Hídvégi Zoltán (Budapest, Árpád Gimn., tanára: 

Szűcs Zsuzsanna)
VIII —IX. díj: Késmárki Szabolcs (Kecskemét, Bányai J. Gimn., 

tanára: Óváriné Csabai Mária)
X. díj: Bende Attila (Kecskemét, Katona J. Gimn., tanára: Szabó 

István)

Dicséretet kaptak:

Bálint Attila (Sopron, Széchenyi I. Gimn., t.: Szakái Péter), 
Horváth Edit (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., t.: Flórik 
György), Kovács Attila (Nagykanizsa, Mező F. Gimn., t.: Nánai 
Sándor), Kovács Gusztáv (Tata, Eötvös J. Gimn., t.: Ádámné 
Dúcz Vilma), Molnár Balázs (Kazincbarcika, Ságvári E. Gimn., t.: 
dr. Király Bálintné), Novák Attila (Budapest, Táncsics M. Gimn., 
t.: Holicsné Csejk G.), Pallós Henrik (Pannonhalma, Bencés 
Gimn., t.: Szalóky Albert), Pavlovics György (Kaposvár, Mun
kácsy M. Gimn., t.: Lichtenbergerné Gajdos Katalin).
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Szakközépiskolai tanulók:

I. díj: Mentő Attila (Debrecen, Mechwart A. Szki., tanára: dr. 
Kopcsa JózseO

II. díj: Beke Viktor (Tatabánya, Péch A. Szki., tanára: Zsólyomi 
Zoltánná)

III. díj: Kiss Sándor (Boglárlelle, Kertészeti Szki., tanára: Farkas 
László)

IV. díj.: Kovács József (Miskolc, Zalka M. Szki., tanára: Fazekas 
Lajosné)

V. díj: Varjas István (Pécs, Zipernovszky K. Szki., tanára: Kiss 
Jenő)

VI. díj: PfemeterÁkos (Győr, Hild J. Szki., tanára: Környei László)

Dicséretben részesültek:

Bagi László (Szolnok, Vízügyi Szki., t.: Gergely Magdolna), 
Győré Attila (Boglárlelle, Kertészeti Szki., t.: Farkas László), Hre- 
benku Ferenc (Miskolc, Zalka M. Szki., t.: Fazekas Lajosné).

A második osztályosok döntőjét idén is Sopronban a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban, illetve a Pedagógus Klubkönyvtárban ren
dezték meg. Négy elméleti és egy mérési feladatot kaptak a részt
vevők; az elméletre 4 óra, a kísérletre (a következő napon) 3 óra 
idő állt rendelkezésükre. A feladatok a következők voltak:
II. osztályosok

I. Az A és a B golyó tömege egyenlő. Az A golyót egy 0,8 m hosszú 
fonál végéhez erősítve vízszintes helyzetből elengedjük (lásd az 5. 
ábrát). A fonál függőleges helyzeténél a két golyó tökéletesen rugalma
san ütközik, majd a B golyó lerepül a 0,8 m magas asztalról.

A R MA

a) Mi tart tovább, amig a golyó eléri a B-1, vagy pedig amíg B eléri a 
padlót?

b) A fentebbi két mozgásszakasz közül melyiknek hosszabb a 
pályája ?

2. M tömegű, R sugarú homogén tömör korong peremére csévélt 
vékony kettős fonál szabad végét a mennyezethez erősítjük. A korongra 
egy másik fonalat is csavarunk (lásd a 6. ábrát), amelynek szabad vé
gére egy m tömegű nehezéket erősítünk. A fonalak kezdetben függőle
gesek, a testek pedig nyugalomban vannaK. Mennyi idő alatt tesz meg a 
korong közepe, illetve a nehezék 1,8 m utat? Mekkora erő hat a meny- 
nyezetre, ha M =  3 kg, m =  2 kg és R =  10 cm? (A fonalak nem za
varják egymás mozgását0

3 /a (Csak szakközépiskolásoknak!)
Egy 60“ -os hajlásszögű lejtőre a 7. ábrán látható módon egy m és 

egy lm  tömegű testet helyezünk, amelyek gyorsuló mozgást végeznek.

Ha a testeket felcseréljük, a gyorsulás az előbbinek éppen a fele lesz. 
Mekkora a testek és a lejtő közti súrlódási együttható ?

3/b (Csak gimnazistáknak!)
Két azonos méretű, a vízszintes síkban súrlódásmentesen mozgó 

súlyzó tökéletesen rugalmasan ütközik (8. ábra). A súlyzók rúdját súly
talannak tekinthetjük, a rúdon levő azonos tömegeket pedig tömeg
pontoknak.
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Ábrázoljuk az egyes súlyzók tömegközéppontjának helyzetét és se
bességét külön-külön az idő függvényében az ütközés előtti 1. másod
perctől kezdve! Adatok: v =  m/s, 1 =  20 cm.

4/a (Csak szakközépiskolásoknak!)
Egy 1,5 törésmutatójú üvegből készült 5 cm sugarú félgömb síklap- 

jára merőlegesen párhuzamos fénysugarak esnek. A síklap középpontját 
egy elhanyagolhatóan kicsiny méretű koronggal eltakarjuk. Határozzuk 
meg az optikai tengelyen azt az intervallumot, amelyet a félgömböt elha
gyó fénysugarak metszenek!

4/b (Csak gimnazistáknak!)
Függőleges, sima rúdra azonos tömegű testeket füzünk s egy rugó 

két végéhez rögzítjük ezeket. Az egyik test a talajon nyugszik, a másik 
ugyancsak nyugalomban van, a rugó pedig a nyújtatlan állapotánál 2 
cm-rel rövidebb. Milyen magasról kell egy (az előbbiekkel azonos 
tömegű) testet elengednünk, hogy a felső testtel való rugalmatlan üt
közés és összetapadás után az alsó test is felemelkedjék a talajról (9. 
ábra) ?

Mérési feladat. Egy üvegcső középső részén higanyszál található. A 
cső mindkét végét légmentesen leforrasztották. Határozzuk meg az 
üvegcsőben levő levegő nyomását! Rendelkezésre álló eszközök: mérő
szalag és tartóállvány.

Az összesített pontszám alapján a következő végeredmény ala
kult ki:

Gimnáziumi tanulók

I. díj: Hauer Tamás (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn.,
tanára: Kelemen László)

II. díj: Lang András (Győr, Révai M. Gimn., tanára: Székely 
László)

III. díj: Csáki Csaba (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., 
tanára: Kelemen László)

IV. díj: Wolkensdorfer Péter (Székesfehérvár, József Attila Gimn., 
tanára: Perepatitsné Majorovics Margit)

V. díj: Vasy András (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., 
tanára: Zsigri Ferenc)

VI. díj: Lakó Sándor (Kecskemét, Katona J. Gimn., tanára: 
Loboda Imre)

VII. díj: Fajszi Bulcsú (Kaposvár, Táncsics M. Gimn., tanára; 
Szabó József)

VIII. díj: Tavaszi Gábor (Miskolc, Földes F. Gimn., tanárai: Dolák 
Gabriella és Zsudel László)

IX—X. díj: Csonka László (Sopron, Berzsenyi D. Gimn., tanára: 
Nagy Márton)

IX—X. díj: Miskolczi Norbert (Pécs, Leőwey K. Gimn., tanára: 
Simái Margit)

Dicséretet kaptak:

Bodrogi Péter (Miskolc, Földes F. Gimn., t.: Szepessi Zol
tánná), Derényi Imre (Győr, Révai M. Gimn., t.: Székely László), 
Orbán János (Orosháza, Táncsics M. Gimn., t.: Nagy Pálné), 
Papdi L. Zsolt (Szeged, Radnóti M. Gimn., t.: Dudás Zoltánná), 
Andrejkovics István (Debrecen, Tóth Á. Gimn.), Drasny Gábor 
(Budapest, Fazekas M. Gyak. Gimn., t.: Horváth Gábor), Göröm- 
bey Péter (Debrecen, Fazekas M. Gimn., t.: Balázs Tivadar), 
Szondy György (Budapest, Toldy F. Gimn., t.: Szilágyi Gáborné).

A legjobb kísérleti munkáért Papdi L. Zsolt, az 1., 3. és 4. fel
adat különösen szép megoldásáért pedig Wolkensdorfer Péter 
kapott különdíjat.

Szakközépiskolás tanulók:

I. díj: Érsek Csaba (Leninváros, 106. Ip. Szki., tanára: Lelkes 
Józsefné)

II. díj: Varga Károly (Debrecen, Landler J. Szki., tanára: Páll 
Dénes)

III. díj: Polszter László (Budapest, Pataky I. Szki., tanára: Szabó 
Sándor)

IV. díj: Béndek Péter (Székesfehérvár, Ságvári E. Szki., tanára: 
Theiszné Jáhn Erzsébet)

V. díj: Sereg Sándor (Kalocsa, Dózsa Gy. Szki., tanára: Szőke 
Imre)

VI. dij: Mag Tamás (Budapest, Landler J. Szki., tanára: Tóth 
Julianna)

Dicséretet kaptak:

Kis László (Jászberény, Erősáramú Szki., t.: Bakki Árpád), Ró
naszéki Péter (Tatabánya, Szabó J. Szki., t.: Kürthy Erzsébet), Ko
rányi Tamás (Vác, Lőwy S. Ip. Szki., t.: Arany Tóth László), Ispán 
Attila (Székesfehérvár, Ságvári E, Szki., t.: Theiszné Jáhn 
Erzsébet).

A verseny előkészítését és az első két forduló megszervezését 
Honyek Gyula (Bp., Ságvári E. Gyak. Gimn.) és Gnädig Péter 
(Budapest, ELTE) irányította. A feladatokat egy középiskolai taná
rokból és egyetemi oktatókból álló bizottság állította össze. A 
döntő megszervezésének nehéz munkájáért Kiss Lajos (Gyön
gyös, Berze Nagy J. Gimn.) és Nagy Márton (Sopron, Berzsenyi 
D. Gimn.) tanárokat illeti köszönet; rajtuk kívül még számos kol
léga vett részt a mérések összeállításában és a feladatok javításá
ban. A díjakat (pénzjutalmakat, illetve ajándéktárgyakat) az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Művelődési Minisztérium és a 
döntőt rendező városok különböző intézményei bocsátották ren
delkezésre. Közreműködésüket ezúton is köszönjük.

A versenyt az 1986-hoz hasonló formában 1987-ben is meg
rendezik.

(G. P.)

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle, számokat, melynek ára 
15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet.
Kérjük levélben jelezzék, hogy melyik számot, hány példányban 
kérik címükre eljuttatni.
Címünk: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1371 Budapest, Fő u. 68.

34



ÖVEGES JÓZSEF EMLÉKVERSENY TATÁN Kálmán Attila
Eötvös József Gimnázium, Tata

A Komárom Megyei Tanács Művelődési Osztálya, a 
Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat megyei tagozata, valamint a 
TIT városi szervezetének támogatásával hetedik alka
lommal rendezte meg a tatai Eötvös Gimnázium az 
Öveges József Emlékversenyt.

Az összetett matematika—fizika verseny növekvő 
népszerűségét jelzi, hogy minden évben több a részt 
vevők száma. Idén már 28 gimnázium és 5 szakkö
zépiskola 153 versenyzője mérte össze a tudását. A 
33 középiskola területi megoszlása a következő: 
Csehszlövákiából 4, Budapestről 6, Baranya és Bács- 
Kiskun megyéből 1 — 1, Fejér és Győr-Sopron megyé
ből 5 — 5, Pest megyéből 3 és Komárom megyéből 8 
iskola küldte el versenyzőit.

A gyülekezés ideje alatt videófelvételről fizikai kí
sérleteket láthattak az érdeklődők. A hagyományos 
megemlékezésen Édes Zoltán tanár idézte föl Öveges 
József (1895 — 1979) Kossuth-díjas fizikatanár alak
ját. Életéből vett érdekes történetek elmondásával 
igyekezett őt közelhozni a fiatalokhoz. A versenyzők 
nevében az előző évi győztes, a budapesti Berzsenyi 
Dániel Gimnáziuma csapata helyezett el koszorút 
Öveges József emléktáblájánál.

A kétszer egyórás írásbeli versenyen 3—3 fizika, il
letve matematika feladattal kellett megbirkóznia a 
résztvevőknek. Ezek megoldásához viszonylag kevés 
előismeret, de igen sok ötletesség kellett. Minden 
egyes feladat teljes megoldásáért 10 — 10 pont jár.
A kitűzött feladatok:

A VII. Öveges József Emlékverseny feldatai 
Tata, 1986. október 24.

Fizika

F /l. Egy fél méter hosszú puskacsőből 600 m/s se
bességgel repül ki a lövedék, majd 0,025 s eltel
tével csapódik be a célba. A lövedék a csőben a 
huzagolás miatt pontosan egyszer fordul meg a 
hossztengelye körül. Hány fordulatot tesz meg 
röptében a lövedék a hossztengelye körül?

F/2. Csiszár József tatai fazekasmester is készít má- 
zolatlan vizeskorsót. Az ilyen korsóban sokáig 
hűvös marad a víz. Miért? Hidegebb marad-e a 
víz a korsóban akkor, ha a párolgás a tűző nap 
vagy a szél miatt gyorsabb? (A mázolatlan ége
tett agyag porózus.)

F/3. A csapból csendesen folyó víz miért vékonyodik 
el, ahogy függőlegesen esik? Az 1 cm-es belmé- 
retű csapból 1 cm/s sebességgel folyik ki a víz. 
Mekkora lesz az átmérője abban a mélységben, 
ahová 0,024 s idő alatt ér le? (Számoljunk 
azzal, hogy a víz sebességét a nehézségi erő 
egyenletesen, másodpercenként 10 m/s-mal

növeli, és tételezzük fel, hogy a vízsugár folya
matos!)

Matematika

M /l.A z ábrán egy papírhenger képét látod. Másold 
le a lapodra! Rajzold rá annak a póknak az útját, 
amelyik az A pontból úgy ereszkedik le a palás
ton, hogy mozgása egyenletes, és éppen há
romszor kerüli meg a hengert, míg leér. Tün
tesd föl a pályájának B; C; D negyedelő pontjait 
is!

M/2. A sakktábla 64 mezője egy négyzetes hálót 
alkot. Ezen a hálón sok különböző méretű és 
helyzetű négyzet található. Összesen mennyi? 
Mekkora ezek összterülete? (Két négyzetet kü
lönbözőnek tekintünk, ha nem pontosan ugyan
azt a helyet foglalják el.)

M/3. Az ábrán látható játékban az a cél, hogy a 4 
darab lyukas korong ugyanilyen sorrendben ke
rüljön át a másik rúdra. Egy-egy állásból úgy lép
hetsz tovább, hogy felülről egy vagy két korong
ot valamelyik rúdról a másikra helyezel át. 
Jelöld ezeket a lépéseket a ( + 1); ( +  2); (—1); 
( — 2) számokkal! (A pozitív előjel jobbra, a ne
gatív előjel balra helyezést jelöljön; ha egyszerre 
két korongot teszel át, akkor a felső mindig ma
radjon fölül!) írj olyan számsort, amely a célt 
megvalósító lépéssorozatot jelöl!

I

I

35



A VII. Öveges József Emlékverseny végeredménye: 

Fizika:
1. Varjas István II. o. 29 pont (Zipernovszky K. Szak- 
középisk., Pécs; tanára: Kiss Jenő); 2—4. 28 — 28 
pont: Auber András II. o. (I. István Gimn., Budapest; 
t: Moór Ágnes); Dombóvári Zalán II. o. (Bencés 
Gimn., Pannonhalma; t: Szalóky Albert); Varga 
András II. o., (Jókai M. Gimn., Komárom; t: dr. 
Némedi István, Sebestyén Józsefné); 5. Gyetven 
Miklós II. o. 27 pont (Ipari Szakközépiskola, cseh
szlovákiai Komárom).

Matematika:
I. Csordás Zoltán II. o. 28 pont (Dobó K. Gimn., Esz
tergom; t: Litvai János); 2 — 6. 26 — 26 pont: Auber 
András II. o. (I. István Gimn., Bp.; t: Dobos Kriszti
na, Rácz János); Endrey Bálint I. o. (Berzsenyi D. 
Gimn., Bp.; t: Bényei Károly, Pataki János); Gyetven 
Miklós II. o. (Ipari Szakközépisk., csehszlovákiai Ko
márom; t: Kopják István, Oláh György); Nagy Attila
II. o. (Gimn., Kaposvár; t: Szoldatics Józsefné); 
Siklér Ferenc II. o. (Révai M. Gimn., Győr; t: Takács 
István).

Összetett verseny:
1. Auber András II. o. 54 pont (I. István Gimn., Bp.; 
t: Dobos Krisztina, Moór Ágnes, Rácz János); 2. 
Gyetven Miklós II. o. 53 pont (Ipari Szakközépisk., 
csehszlovákiai Komárom; t: Kopják István, Oláh 
György); 3—4. 49—49 pont: Dombóvári Zalán II. o. 
(Bencés Gimn., Pannonhalma; t: Feith Péterné, Sza
lóky Albert); Kemecsei Zsolt II. o. (Jókai M. Gimn., 
Komárom; t: dr. Némedi István, Sebestyén József

né); 5. Varga András II. o. (Jókai M. Gimn., Komá
rom; t: dr. Némedi István, Sebestyén Józsefné); 6. 
Siklér Ferenc II. o. 47 pont (Révai M. Gimn., Győr; 
t: Takács István).

Csapatverseny (két elsős és két másodikos tanuló 
összpontszáma):
1. Bencés Gimnázium, Pannonhalma 160 pont; 2. I. 
István Gimn., Bp., 151 pont; 3. Révai Miklós Gimn., 
Győr 150 pont; 4. Teleki Blanka Gimn., Székesfehér
vár 146 pont; 5. Berzsenyi Dániel Gimn., Bp. 145 
ponti 6. Piarista Gimn., Bp. 140 pont; 7. Ságvári 
Endre Gyakorló Gimn., Bp. 139 pont; 8. Jókai Mór 
Gimn., Komárom 138 pont; 9. Münnich Ferenc 
Gimn., Dunaújváros 130 pont; 10. Lőwy Sándor 
Ipari Szakközépiskola, Vác 117 pont.

Csiszár József tatai fazekasmester különdíját, 
melyet a mázatlan égetett agyag viselkedését vizsgáló 
egyik fizikafeladat legjobb megoldójának ajánlott föl, 
Csanádi Pál II. o. (Piarista Gimn., Bp., t: Farkas 
István) nyerte.

Délután a versenyzők meghallgatták dr. Vermes 
Miklós vezetőtanár (Jedlik Ányos Gimn. Budapest) 
Mechanikai rezgések és hullámok című előadását, 
majd színes diaképek segítségével ismerkedtek meg 
Tata nevezetességeivel.

Végül Mészáros András, a tatai gimnázium igazga
tója értékelte a versenyt és átadta az emléklapokat és 
a jutalomkönyveket (a városi könyvtár ajándékát).

A versenyen megfigyelőként részt vett Seng- 
deuane asszony, a Vientianei Tanárképző Egyetem 
(Laosz) matematikatánára, aki az Országos Oktatás- 
technikai Központ vendégeként a tehetségkutatás és 
a tehetségtámogtás módszereit tanulmányozza 
Magyarországon.

Reagen jóváhagyta az amerikai részecskefizikusok ambiciózus 
tervét, az SSC (Super Conducting Collider) óriási gyorsító megva
lósítását. Az elképzelések szerint mintegy 20 000 GeV-re gyorsíta
nának fel protonokat és ezeket ugyanilyen energiájú antiprotonok- 
kal ütköztetnék, ami azt jelentené, hogy a tömegközépponti rend
szerben mintegy 40 000 GeV-es energiát tudnának létrehozni. A 
gyorsító kerülete kb. 100 km lenne, létesítési költségei 6 milliárd 
USD körül mozognának. A részecskefizikusok meg vannak győ
ződve, hogy szükséges egy ilyen óriási gyorsítónak a felépítése, 
hiszen ezzel lehet ellenőrizni a különböző elméleti elképzeléseket 
és esetleg kimutatni az elmélet által megjósolt új részecskéket (pl 
Higgs-bozonokat). Az amerikai fizikusok és gyorsító szakemberek 
több éven át rendkívül alaposan készültek e gyorsító megtervezé
sére és a legapróbb részletek kimunkálására. Ugyanakkor rendkí
vül ügyes és sikeres kampányt folytattak a közvélemény és az 
USA vezető körei, személy szerint az elnök megnyerése érdeké
ben. Elsősorban a nemzeti büszkeségre hivatkoztak. Pl. Leder- 
man, a Fermi Laboratórium (Chicago mellett) igazgatója egy be
szédében kijelentette, hogy “amikor mi gyerekek voltunk, Ameri
ka egy sor dolgot a legjobban csinált a világon; így kell lennie 
ismét”. Az USA vezető pozíciót foglalt el a háború után mintegy 
30 éven keresztül a részecskefizikában. 1979-től kezdve a súlypont 
áttevődött Európára és itt születtek meg a legragyogóbb részecske- 
fizikai eredmények. Ez a viszonylagos elmaradás pánik hangulatot 
keltett az amerikai kollégák között és egyben lehetőséget nyújtott

nekik arra, hogy a nemzeti büszkeségre hivatkozva megfelelő tá
mogatást nyerjenek e hátrány bepótlására.

Az amerikai tudományos közvélemény fogadtatása nem volt 
teljesen egyértelmű: sokan attól féltek, hogy ilyen nagyösszegű tu
dományos beruházás csökkenti “a kis tudományok” lehetőségeit. 
Éppen ezért Reagen elnök megígérte, hogy meg fogja kétszerezni 
a következő két évben a NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
költségvetését. Ezzel Amerikán belül a kérdésnek ki lett húzva a 
méregfoga, — legalább is a tudományos berkekben. A szélesebb 
közvélemény megnyerése érdekében jó taktikai érzékkel nem el
sősorban a tudományos jelentőségre, nem Higgs-bozonok és más 
részecskék felfedezésének a fontosságára hivatkoztak, amikor 
6 milliárd USD-t kértek az államtól, hanem arra, hogy a gyorsító 
megépítése során rendkívüli mértékben megemelkedik a technika 
és a technológia színvonala és új állásalkalmak születnek. Szükség 
lesz szupravezető mágnesekre igen nagy mennyiségben és igen 
magas követelményekkel, a gyorsító földalatti alagútjának a kiá
sása biztos, hogy új fejlődést visz az alagútfúrási technológiába, a 
szupravezető mágnesek felhasználása a mélyhőmérsékletek fiziká
ját és technikáját emeli magasabb szintre és ugyan ez áll a számí
tástechnikára. Hogy mindez valóban vonzó, mutatja az, hogy az 
Egyesült Államok államainak több mint a fele szeretné, ha a Super 
Collider az ő területén helyezkedne el. Mintegy 4 500 új állással le
hetne számolni, ami nem megvetendő.

A világ közvéleménye vegyes érzelmekkel fogadta ezt a ja
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vaslatot: az első reagálás az volt, hogy ez tulajdonképpen nagyon 
pozitív lépés a tudomány, az alapkutatások és ezen belül a részecs
kefizika érdekében. Utánagondolva azonban óhatatlanul felme
rült, hogy Európában a CERN-ben a LEP megépítése révén eleve 
gondoskodtak egy másik gyorsítórendszer felszerelésének a lehe
tőségéről és emiatt egy tömegközépponti energiában kb. 
10+10 GeV-es hadron gyorsító sokkal olcsóbban és gyorsabban

E R E D M É N Y E K

ELEMI FIZIKA 1 K ALATT
A cseppfolyós hélium-3 sűrűség maximumának 
egy érdekes következményéről

Meglehetősen ritkán fordul elő, hogy miközben a 
modern fizika bonyolult elméleti és kísérleti fegyver
tárát használjuk, igazán szép elemi, középiskolai tan
anyag alapján megoldható probléma vetődik fel. Még 
ritkább, ha a megoldás önmagában közlésre érdemes 
eredményhez vezet. Ezt történt, amikor a bostoni 
Northeastern University Kémia Tanszékén egy 
hélium-3 kriosztátot állítottunk üzembe, és a minta 
hőmérsékletének váratlan és rejtélyes változását akar
tuk megmagyarázni. Sok lehetséges hibaforrás kizá
rása után a nyomok magának a hélium-3 folyadéknak 
egy ritka tulajdonságához, nevezetesen sűrűség maxi
mumának létezéséhez vezettek.

A hőmérséklet növelésével a legtöbb anyag 
sűrűsége csökken. A tiszta folyadékok között mind
össze három kivételt ismerünk: a víz sűrűségének 
4 °C-nál, a cseppfolyós héliumnak 2,17 K-nél (a 
lambda pontnál), a hélium 3-as tömegszámú izotópjá
ból álló folyadéknak pedig 0,515 K-nél van sűrűség 
maximuma. A víz sűrűség maximumának közismert 
következménye, hogy a tavak mélyén a víz hőmér
séklete 4 °C marad a leghidegebb télen is. A legna
gyobb sűrűségű 4 °C-os víz nyugalomban marad a tó 
alján, az ennél jobban lehűlő rétegek sűrűsége 
kisebb, így úsznak a felszínen. (A fagyás is a felszínen 
indul meg, ez azonban kevésbé ritka jelenség. Több 
olyan szilárd anyag van, mely úszik a saját olvadé
kán, bár az olvadék sűrűsége monoton nő a hőmér
séklet csökkenésével. Ilyen pl. a szilícium). Hasonló 
jelenség megfigyelése a közönséges cseppfolyós héli
umban lehetetlen. A lambda pont alatt kialakuló szu
perfolyékony állapotban a folyadék keveredése 
ugyanis olyan intenzív, hogy jelentős hőmérsékletkü
lönbségek kialakulására nincs lehetőség. Nemrégiben 
azonban — tudomásunk szerint először — megfigyel
tük a jelenséget cseppfolyós hélium-3-ban egy új 
Mössbauer kriosztát üzembe állítása során [1].

A hélium-3 folyadék forráspontja alacsonyabb a 
közönséges hélium-4 folyadékénál, így segítségével 
alacsonyabb hőmérsékletek érhetők el. A szokásos 
hélium-4 kriosztátok kb. 1,3 K-ig használhatók, 
ennek a hőmérsékletnek az eléréséhez a folyadék 
fölött 0,16 kPa-ra kell csökkenteni a gőznyomást. 
Hélium-3 alkalmazásával a hőmérséklet tartomány

felszerelhető lenne, mint az amerikai mamutgyorsítónak az újon
nan való megépítése. Elképzelhető, hogy ha valóban megépül ez 
az új amerikai gyorsító óriás, akkor a CERN-nek a távlati program
ját módosítani kell.

És persze mindezzel a távoli jövőbe tolódott egy esetleges “vi
lággyorsító” megvalósíthatóságának reménye.

Kiss Dezső

Takács László
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet

különösebb nehézségek nélkül 0,3 K közelébe ter
jeszthető ki. A kriosztát felépítésének és működésé
nek részletes leírása az eredeti közleményben megta
lálható [1],

A hélium-3 tartály alsó részének vázlata az ábra 
bal oldalán látható. A tartály rozsdamentes acélból 
készült. Aljához csatlakozik a mintatartó réz blokk, 
melyből a hőhatás javítása érdekében egy kis réz cső 
nyúlik a hélium-3 térbe. A hőmérsékletet germánium 
ellenállás-hőmérővel mérjük. A mérés megkezdése
kor kb. 10 kPa nyomáson és 1,6 K hőmérsékleten 
kondenzáljuk a berendezésben levő hélium-3 gázt. 
Ez a hőmérséklet hélium-4 segítségével könnyen 
elérhető. Ezután a berendezésbe épített abszorpciós 
szivattyúval 0,1 Pa körüli értékre csökkentjük a 
hélium-3 folyadék fölött a gőznyomást. Ezen a nyo
máson a hélium-3 0,3 K-en forr, így a nyomás lecsök
kentése után az várható, hogy a minta 0,3 K közelébe 
hűl le. Meglepő módon nem ez történik: a germáni
um hőmérő negyed órán belül 0,54 K körüli hőmér
sékletet jelez. Ez a hőmérséklet azonban körülbelül 
24 óráig változatlanul marad, majd további 18 órába 
telik, amíg a minta eléri a legalacsonyabb, 0,33 K 
körüli hőmérsékletet. Ekkor még további 18 óra mé
résidő áll rendelkezésre az összes hélium-3 elpárolgá
sáig. A hőmérséklet időfúggését két független mérés 
során az ábra jobb oldalának folytonos és pontozott 
vonala mutatja. (A tengelyek szokatlan elhelyezése 
azt a célt szolgálja, hogy az időpont közvetlenül össze
vethető legyen a hélium-3 folyadék felszínének pilla
natnyi helyzetével.)
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A megfigyelt időfűggés — beleértve az első nap 
meglepően stabil és reprodukálható hőmérsékletét 
— a következő módon magyarázható: hiába csök
kentjük le a gőznyomást tetszőlegesen kis értékre a 
folyadék felszíne fölött, a folyadék belsejében a 
nyomás a hélium-3 folyadék hidrosztatikai nyomása 
miatt lényegesen magasabb. A berendezésben lévő 
hélium-3 mennyisége alapján úgy becsüljük, hogy 
amikor először érjük el a 0,54 K hőmérsékletet, a fo
lyékony hélium-3 oszlop magassága 7,4 cm. Ekkor a 
hidrosztatikai nyomás a hélium-3 tartály alján 58 Pa, 
két nagyságrenddel nagyobb mint a felszíni gőznyo
más. Ezen a nyomáson a hélium-3 0,58 K-en forr. 
Az, hogy a hőmérséklet ennél alacsonyabb, a hőveze
tésnek, mégpedig döntően az áramlásos hővezetés
nek köszönhető. Általában a hőáramlást az indítja el, 
hogy a magasabb hőmérsékletre melegedett alsó réte
gek sűrűsége csökken. A hélium-3 sűrűségének azon
ban maximuma van 0,515 K-en; ezen a hőmérsékle
ten a telített gőz nyomása 26 Pa, ami egy 3,3 cm 
magas folyékony hélium-3 oszlop nyomásának felel 
meg. Ennek az a következménye, hogy a felszíntől 
elindulva a sűrűség növekszik, amíg 3,3 cm mélység
ben el nem éri a maximumot. A folyadéknak ebben a 
felső rétegében nincs áramlás, a folyadék minden 
mélységben forr, így a hőmérséklet a felszíntől távo
lodva az aktuális mélységben uralkodó gőznyo
másnak megfelelően nő. (A folyadékon belüli veze- 
téses hőátadás és a tartály rossz hővezető rozsda- 
mentes acél falában történő hővezetés első közelítés
ben elhanyagolható.) A 3,3 cm-nél mélyebben fekvő 
rétegek hőmérséklete már természetesen nem nő a 
sűrűség maximum hőmérséklete fölé, ezt a megin
duló hőáramlás megakadályozza.

Ahogy a hélium-3 párolog, a folyadék felszíne 
egyre lejjebb kerül. A folyadékba nyúló kis réz cső 
sokkal jobb hővezető mint a folyadék vagy az edény 
rozsdamentes acél fala, így a mintatartó hőmérséklete 
követi a kis réz cső tetejénél (leghidegebb pontjánál) 
uralkodó hőmérsékletet. A helyzet akkor kezd vál
tozni, amikor a felszín ettől a szinttől 3,3 cm-re van. 
Ettől a ponttól kezdve a mintatartó hőmérséklete 
csökken, egészen addig, amíg a felszín el nem éri a

SZUPRAVEZETÉS 3 0  K FELETT

1986 decemberében az amerikai Bell Laboratórium kutatói izga
tottan várták az újabb híreket a mérési sorozatról, amelyet decem
ber 10-én kezdett egyik kollegájuk. Robert Cava, a Laboratórium 
alapkutatással foglalkozó csoportjának tagja, egy új típusú szupra
vezető anyag elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggését 
mérte, és ebben az anyagban a szupravezetés szokatlanul magas, 
30 K-feletti hőmérsékleten létrejött. Az első eredmények rövid 
összefoglalása december 29-én érkezett meg a Physical Review 
Letters szerkesztőségébe, és az újság 1987. január 26-i száma már 
közölte is a meglepő hírt: a lantán, stroncium és réz oxidjaiból ké
szített kerámia 36 K-on éles és jól meghatározott szupravezető áta
lakulást mutat.

cső tetejét és így a minta nem hűl le a felszíni hőmér
sékletre. Ezután már a minta hőmérséklete nem vál
tozik, egészen a hélium-3 teljes elpárolgásáig. Az 
ábra szaggatott vonala ennek az egyszerű modellnek 
az eredményét mutatja. A kvalitatív egyezés nyilván
való annak ellenére, hogy a hőáramlás és a réz hőve
zetése kivételével mindennemű hőátadást elhanya
goltunk, nem foglalkozunk a mintát érő hőterhelés 
nagyságával és forrásával sem.

Érdekes megjegyezni, hogy bár a hélium-3 
sűrűség maximumának léte 1957 óta ismert, ráadásul 
felfedezéséhez éppen hővezetési kísérletek vezettek
[2], a fenti jelenséget korábban nem figyelték meg. 
Ennek több oka van. Egyrészt a mérés kezdetén a fo
lyékony hélium-3 felszínének legalább 3,3 cm-rel 
kell az edény alja és a folyadéktérbe nyúló (a hőáta
dást javítani hivatott) bármilyen jó hővezető fölött 
lennie. Ehhez meglehetősen nagy mennyiségű 
hélium-3 szükséges. Másrészt a hélium-3 kriosztátok 
száma nem túl nagy, sok laboratórium a drágább és 
bonyolultabb, de 0,01 K-ig használható hélium-3 
— hélium-4 hígításon alapuló rendszert részesíti 
előnyben. Ugyanakkor a hélium-3 tulajdonságait vizs
gáló kutatók érdeklődése a néhány mK-es hőmérsék
let tartományra tolódott át, ahol a hélium-3 érdekes 
szuperfolyékony viselkedést mutat. A normál 
hélium-3 kohéziós tulajdonságainak vizsgálatával ke
vesen foglalkoznak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Prof. W. M. Reiff-nek azért, hogy labo
ratóriumában dolgozhattam, valamint Hajdú Ferencnek (MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézete), aki megerősitett abban a hi
temben, hogy a víz az egyetlen olyan normál folyadék, melynek 
sűrűség maximuma van.
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[1] L. Takács, J. Takács, W. M. Reiff, J. D. Ramsden, Rév. Sei. 
Instr. 57, 605 (1986).

[2] D. M. Lee, H. A. Fairbanks, Phys. Rév. 116, 1359 (1959) és 
az ottani hivatkozások.

Mihály László
Központi Fizikai Kutató Intézet

A szupravezetés jelenségét 1911-ben fedezte fel Kämmerling 
Onnes, aki azt találta, hogy a higany elektromos ellenállása 4 K 
körüli hőmérsékleten hirtelen 5 nagyságrenddel csökken. Később 
megállapították, hogy a szupravezető állapotban a fém ellenállása 
olyan kicsi, hogy minden gyakorlati szempontból nullának tekint
hető. Tiszta és homogén anyagokban a szupravezető átalakulás 
nagyon éles: az ellenállás véges az ún. kritikus hőmérséklet (T ) 
felett és nulla az alatt.

A jelenség előtt az elméleti fizikusok hosszú ideig értetlenül 
álltak és csak az 1950-es években sikerült a szupravezetés elméle
tét kidolgozni. A szupravezetés magyarázata a fémek elektronjai 
között fellépő kölcsönhatásban rejlik.
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Az elmélet szerint a szupravezetéshez feltétlenül szükséges, 
hogy az elektronok között valamilyen módon vonzó jellegű erők 
lépjenek fel, ami első pillanatban lehetetlennek tűnik, hiszen az 
elektronok azonos töltésűek és így a Coulomb erőval taszítják egy
mást. Vonzó erőt akkor kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy a 
fém elektronjai nemcsak egymással, hanem a fémet alkotó ionok
kal is kölcsönhatnak. Ez az ún. elektron-fonon kölcsönhatás fe
lelős a fémek magas hőmérsékleti ellenállásáért is. így a szuprave
zetés elmélete megmagyarázza azt a paradoxont, hogy a legmaga
sabb szupravezető átalakulási hőmérsékleteket éppen olyan anya
gokban találhatjuk, ahol a szobahőmérsékleti ellenállás — éppen 
az erős elektron-fonon kölcsönhatás miatt — viszonylag magas.

Nem kell sok képzelőerő ahhoz, hogy a nulla ellenállással tör
ténő elektromos vezetés jelenségéhez gyakorlati alkalmazásokat 
találjunk. Sajnos az alkalmazást hátráltatja, hogy a szupravezetés
hez szükséges alacsony hőmérsékleteken az egyetlen szóbajövő 
hűtőközeg a folyékony hélium, ami nagyon drága. így aztán a kri
tikus hőmérséklet növelése már hosszú ideje állandó kutatás 
tárgya. A probléma nehézségét illusztrálja, hogy az 1986-ot mege
lőző 15 évben a kritikus hőmérsékletet 18 K-ról 23 K-ra sikerült 
csak növelni. A legmagasabb Tc-t egy metastabil ötvözetben, az 
Nb3Ge-ben érték el.

A nemzetközi tudományos irodalomban időről-időre megje
lentek közlemények egzotikus szupravezető anyagokról, melyek
nek magas átalakulási hőmérséklete van; ezek a hírek azonban 
utólag mindig tévesnek bizonyultak.

Első pillanatban úgy tűnt, hogy ezek közé tartozik majd az az 
IBM zürichi laboratóriumából származó hír is, amely szerint a

K Ö N Y V E K

Berényi Dénes: Ember és tudomány
(Gyorsuló idő), Magvető 1986.

Berényi Dénes akadémikus, a debreceni ATOM KI igazgatója a 
Gyorsuló idő sorozatban egy könyvet jelentetett meg “Ember és 
tudomány a XX. század utolsó évtizedeiben” címmel. A kitűnő 
könyv több tanulmányt foglal magában, így pl. az Ember és a tudo
mány kapcsolatát, a természettudomány emberformáló szerepét, 
a két kultúra kérdését, a tudomány- és a béke problémáját, to
vábbá egy meglehetősen szakmai ismeretterjesztő részt, amely a 
“Hogyan tapogatható le az atomi részek világa?” címet viseli és 
végül a fizika mai állapotának rövid áttekintését. A szerző elősza
vában mentegetőzik, hogy idegen vizekre evezett, hiszen nem szi
gorúan szakmai kérdésekről, sőt még nem is tudományos kérdé
sek népszerűsítéséről szól. Azt hiszem, hogy ez a mentegetőzés fe
lesleges: Berényi Dénest úgy ismerjük, mint akinek a szűk szakmai 
problémákon és a tudomány problémáin túlmenően vannak gon
dolatai, elképzelései a fizika és általában a tudomány szélesebb, ál
talánosabb összefüggéseiről, és a mindezeknek a társadalommal 
való kapcsolatáról is. Csak dicsérni lehet azt a törekvést, hogy egy 
alkotó tudós fontosnak tartja, hogy szóljon a társadalomhoz, hogy 
felvegye a kesztyűt a tudomány ellenzőivel és ugyanakkor a 
tudós szerénységével állást foglaljon a tudományos beképzeltség, 
magábazárkózottság ellen is. Őszinte meggyőződéssel ír a tudo
mány és a művészet viszonyáról, a természettudományokat és tár- 
sadalmtudományokat összefűző sokrétű kapcsolatrendszerről és 
mindezek közös gyökereiről. Teljesen egyet lehet érteni vele 
abban, hogy nem tartja a tudományt bűnösnek a békét fenyegető 
fegyverkezési versenyben és egy esetleges nukleáris katasztrófá
ban, de ugyanakkor objektív egyensúlyi érzékkel rámutat a tudó
sok felelősségére is. Amikor lelkesedéstől izzó szavakkal beszél 
mind arról, amit a tudomány adott az emberiségnek, — azonnal 
hozzáteszi, hogy nem szabad a tudomány eredményeit abszoluti
zálni, nagyon sok kérdés maradt még megoldatlan. Valamennyi
ünk számára megszívlelendő dolog, hogy a tudomány egyik elsőd
leges célját annak emberformáló szerepében látja. Szembeszáll —

lantán, bárium és réz oxidjaiból készített kerámia-jeilegű anyag 
szupravezet 30 K-körüli hőmérsékleten. Japán kutatók elvégezték 
az ilyenkor szokásos ellenőrző méréseket. Megerősítették a ko
rábbi eredményt, és még javítani is tudtak az anyag tulajdonságain. 
Ez után a hír futótűzként terjedt és világszerte egyre több laborató
rium kapcsolódott be a kutatásba.

Magyarországon viszonylag gyorsan megindult az új anyagcsa
lád vizsgálata. A KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézetében 1987 
januárjától foglalkozunk az anyagok szintézisével és elektromos 
tulajdonságainak mérésével. Már az első kísérletek biztató ered
ményt hoztak és őszinte meglepetéssel figyelhettük, amint az 
anyag ellenállása egy korábban elképzelhetetlenül magas hőmér
sékleten csökkeni kezdett, majd a méréshatár alá esett. Jelenleg 
kutatásunk tárgya nem elsősorban az egyre magasabb Tc elérése, 
hanem a szupravezetés mechanizmusának pontosabb megértése 
és az azt kísérőjelenségek feltérképezése.

Anyagkutatási szempontból különösen fontos, hogy most telje
sen új, korábban nem vizsgált anyagokról (oxid-kerámiákról) van 
szó. A vizsgálatokat erősen motiválja az ipari alkalmazás lehető
sége, de ugyanakkor az egész kérdés tisztán elméleti szempontból 
is nagyon érdekes. Biztosra vehető, hogy a magas hőmérsékletű 
szupravezetők kutatása hosszú időre szóló feladat lesz.

Mihály László 
KFKI

és helyesen — azzal a kutatók körében manapság eluralkodó állás
ponttal, mely szerint a tudomány túl van az aranykorán.

A könyv nemcsak érdekes, hanem elgondolkoztató is, és azt 
hiszem, hogy ez volt a szerző elsődleges célja. Őszintén tudom 
ajánlani a könyvet a társadalom valamennyi tagjának, elsősorban 
értelmiségieknek. Stílusa könnyed, érthető, szakmai zsargonok, 
fogalmak gyakorlatilag nem szerepelnek benne, tehát mindenki 
számára lebilincselő olvasmány lehet.

Kiss Dezső

Maróti Lajos: A Parnasszus horizontja
Gondolat, 1986, 336 oldal, 50 Ft

Elfogult vagyok. Maróti Lajos hallgatóm volt az egyetemen. Most 
poszthumusz válogatott kötetéről kell írnom.

Pannonhalmáról érkezett az ötvenes években, hogy fizikus 
legyen. Gombás Pál előadása hozta számára a katarzist. A kvan
tummechanika izgatta, miközben meghallotta, amit “a viliódzó 
fények énekeltek”. Konzultáció közben verseiről is beszéltünk: 

“Vad, sose látott fényritmus rázza most a világot.”
“Száz ideges kín tombol az égen.
Győztes a meggy-szín. Bársonya égjen!”
“Jussod akarva mi a te dolgod?
Vállald akarva a szikra-sorsot:
Égj el bátran Nagy Századunk száz lázában!”
Háború volt a gyerekszobája. Dogmatizmusok az iskolái. Az el

lentmondásokból született, kócosán optimista hatvanas években 
volt felnőtt. Learatta az irodalom és az Eötvös Társulat díjait, ott
hagyta keze nyomát a bontakozó magyar valóságon. Azután — 
mint aki kiélvezte a történelmet és az alkotást -  fiatalon itthagyott 
bennünket.

írásaiból tisztelője, tanítványa1 és követője, Fehér György 
kötött csokorra nagyon figyelemre érdemes válogatást. Életrekel 
belőle ez a modern romantikus élet. Maróti Lajos nem tudta el
dönteni, mi legyen: szerzetes vagy fizikus? Geofizikus vagy 
költő? Drámaíró vagy kritikus? Mindet ki próbálta, komolyan
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vette, beépítette saját egyéniségébe, és tanulságait átadta a magyar 
olvasóknak. írt tudományos életrajzot Planckról (aki “Mózesként 
meglátta az ígéret Földjét, de akinek nem adatott meg, hogy e 
földre lépjen”) és Schrödingerről (“éppen ő bizonyult valódi idea
listának, aki a kvantumfizika koppenhágai értelmezésével végig 
szembenállt”). A Nemzeti Színház színpadára idézte és dialógusba 
varázsolta Giardano Brúnót és Albert Einsteint. (Einstein: “Há
romszáz év múlva, amikor majd én élek a Földön és engem pró
bálnak elégetni a saját eszméim miatt, arra kényszerülünk majd, 
hogy egészen másképp gondoljam a végtelenségről. A világegye
tem nem végtelen, de tágul.” Bruno: “Jóember: Ha tágul, akkor 
valamibe tágul.” Einstein: “Nem érted? A tér nem egy nagy 
lábos, amiben benne vannak a dolgok, a csillagrendszerek. 
Hanem épp maguk a dolgok hozzák létre a teret.” Bruno: 
“Tegyük föl, hogy igazad van. Ez esetben vissza kell vonnom a té
teleimet. Az égetés elmarad. Micsoda meglepetés lesz!” Einstein: 
“Állj meg barátom! A te eszméd a változatlan és végtelen világ- 
egyetemről sokkal inkább rokon az én határtalan, de véges és 
táguló világommal, mint ezeknek a filozófus tökfejeknek a véleke
dései, ezek téged ... Bruno! A te eszméid nélkül nem születhetnek 
meg az én eszméim, habár ezek tagadják a te eszméidet.”

Maróti Lajos megkoszorúzott költőként belülről, a humán tá
borból támadta az írók tudományos kultúrálatlanságát. Érvelt 
József Attila és Juhász Ferenc eretnekségeinek elfogadtatásáért. 
Heinsenberg még fekete báránynak számított, amikor a Gondolat 
egyik vezetőjeként kiadta az első Heisenberg-válogatást. (Ennek 
végére belőlem is kikényszerített egy Heisenberg-esszét.) Megte
remtette a magyar természettudományos könyvkiadás legmélyebb 
és legolvasottabb vállalkozását: az igazán nagy kutatók tanulmány- 
köteteinek sorozatát. (Érthető: élvezte a dialektus ellentéteket.)

Ha végigböngésszük e Maróti-kötet 25 írását, felélednek azok 
az optimistán kreatív hatvanas évek. Megértjük, mitől volt olyan 
szép: próbált leszámolni a dogmatizmussal. Hallgassuk csak:

“Bruno: Ami ma eretnekség, és halál jár érte, holnap elfoga
dott igazság, holnapután közhely, holnapután pedig dogma, amely 
ellen ha valaki felemeli szavát, égetésre méltó eretnek. Én min
denkor a holnap igazságát kersem! Mert a tévedés, ha a holnap 
felé mutat, többet ér, mint a mai közhelyigazság, amely meggá
tolni igyekszik, hogy a holnap közhelyigazsága kibontakozzék.

Pápa: Tőlem semmiképp sem szabadulhatsz. Eretnek vagy? 
Az akarsz lenni örökre? Csakhogy, fiacskám, pápa nélkül nincs 
ám eretnek! ” Marx György

Sain Márton: Nincs királyi út!
Gondolat, Budapest, 1986.

100 évvel ezelőtt egy amerikai könyvkritikában a következőket le
hetett olvasni: “Nincs még egy tudomány, melyet oly eltérő szí
nekben látnának egyrészt annak művelői, másrészt a laikusok. A 
laikus szerint a matematika egy tiszteletreméltó ősrégi tudomány, 
mely végérvényes, száraz ismereteket tartalmaz, egyértelmű, 
megdönthetetlen okoskodások gyűjteménye.” Gyakran halljuk 
még most is, akár művelt emberektől: “Mit lehet még egyáltalá
ban a matematikában csinálni? Hiszen ott már régen mindent fel
fedeztek!” Ezzel ellentétben a szakember szerint a matematika 
ma a virágkorát élő fiatal tudomány, teli új lehetőségekkel a legkü
lönbözőbb irányokban, izgalmas élmény kor mk kutatói számára. 
Sőt tele van most születő gondolatokkal, 1 régekkel, bizonyta
lanságokkal.
E. T. Bell írja a “The Development of Mathematics” (A matemati
ka fejlődése) című könyvében, hogy “a matehiatíka mint ideális 
tudomány 1900 és 1945 között megszűnt létezni. Akik ezt az 
ideált imádják, csak a hosszan elnyúló temetési szertartáson vesz
nek részt, nem tudva, hogy istenük már halott. Az idő fogja eldön
teni, hogy ennek örüljenek, vagy sajnálják és gyászoljanak.” Egy 
századdal ezelőtt mindenesetre ilyen gondolatok nem merültek 
fel a matematikusok agyában. Az elmúlt 6—7000 év alatt a mate
matika két maradandó értékkel járult hozzá a civilizációhoz. Egyik 
a deduktív gondolkodás módszere, másik a természet matematikai

leírása. A fejlődés korántsem volt folytonos és egyenletes, mint az 
esetleg egyes matematikatörténeti könyvekből látszhat. A legna
gyobb ugrások az i. sz. e. 5. században Görögországban, majd az i. 
sz. 1820 és 1870 közötti években és a 20. század Európájában tör
téntek. Az aktív matematikusok többsége megegyezik abban, 
hogy a fejlődés görbéje a legutóbbi korszakban lényegesen mere- 
dekebb, mint azelőtt. Akinek nincs kapcsolata az élő, mai mate
matikával és valahol az infinitezimális számítás idejében él, azt 
hiszi, hogy az aranykor valahol a múltban volt. A matematika gaz
dagságáról fogalmat alkothatunk, ha a szakfolyóiratokban évente 
megjelenő 5 — 10 000 körüli cikkre gondolunk, amelyek új kutatá
sok eredményéről számolnak be. Ezer oldalas monográfiák jelen
nek meg egy-egy speciális szakterületről, melyeknek létezéséről 
sem tudnak jóformán más szakterületek művelői. A fizikában a 
helyzet némileg szerencsésebb, mert ott az aktív kutatók azért leg
alább is sejtik, hogy mivel foglalkoznak más területen dolgozó 
társaik.
A matematika hatása más tudományokra és a társadalomra fel
mérhetetlen. Mindenki érti talán, hogy a matematikára a műszaki 
életben szükség van. A biológiába!, az örökléstan területén 
Mendel kapcsolta be először a múlt században a matematikát. Ke
vesebben tudják azonban, hogy a humán tudományok (pl. a nyel
vészet) milyen mértékben használja fej. A laikus valamiféle fogal
mat nyer az iskolában elemi algebráról és geometriáról. Ennek 
azonban semmi köze sincs az igazi matpmatikához. El sem tudja 
képzelni, hogy a matematika mivel foglalkozhat, és aligha van 
kedve ahhoz, hogy szabad idejében matematikát olvasson, hogy 
lehet vele egyáltalán élvezettel foglalkozni. Sain Márton a most 
megjelent könyvében elsősorban azt akarja megmutatni, hogy a 
matematikát olvasva, azt élvezni lehet. A tudomány történetén 
keresztül közelebb akarja hozni az olvasóhoz, meg akarja nyerni 
az olvasók széles körét, megláttatpa szépségét a fejlődés történeté
nek bemutatásával. 1
Sain Mártont a tv néző mint a Gólyavári Esték kitűnő előadóját is
merik. Hosszú pedagógus pályája folyamán diákok ezreit vezette 
be a matematika rejtelmeibe és szépségleibe. “Matematikatörténeti 
ABC” című könyve több kiadást ért meg. Megbízható ismereteket 
nyújt, tömör, világos stílusban, nemcsak a diákok, hanem a széles 
közönség számára is. Ez az egyszerűnek látszó, de précíz nyelv jel
lemzi az új, 831 oldalas könyvét is. A “Nincs királyi út!” érdekfe
szítően megírt tudománytörténeti olvasmány. A matematika fejlő
dését beépíti különböző korok tudományos és művészeti kultúrá
jába. Áttekintést ad a matematikai gondolkodás fejlődéséről el
jutva az ókortól napjainkig. Nem tankönyv. Igazi kultúrtörténeti 
mű, abba a kategóriába tartozik, melyet Simonyi Károly “A fizika 
kultúrtörténete” fémjelez. I
Az első fejezetekben tárgyalja pz Ókor matematikáját, mely csú
csát a görög matematikában éri el. A “Keleti középkor” Kínáról, 
Indiáról, az arabokról és a majákról szól a legújabb kutatások alap
ján. Követi az európai matematika középkora, majd reneszánsza. 
Innen kezdve a tárgyalásmód megváltozik. Az új európai matema
tika fejlődését külön-külön tematikus fejezetekben mutatja be. 
Ezek röviden: A projektív geometria. Az analitikus geometria. A 
differenciálgeometria. A szintetikus és az analitikus geometria há
zassága. A geometria axiomatikus megalapításának története. A 
topológia fejlődése. A matematikai analízis története. A függvény- 
fogalom fejlődése. A differenciálhányados fogalma Euler után. Az 
integrál fogalma Newton és Leibniz után. A differenciálegyenletek. 
A variációszámítás kialakulása. A számelmélet. Az algebra fejlő
dése. A halmazelmélet kialakulása, A valószínűségszámítás. A 
számítógéptudomány fejlődése. Látjuk, hogy széles perspektívát 
nyerünk a matematika tudományának legjelentősebb területeiről. 
A könyv nem hiányozhat iskolák, szakkörök és a tudomány iránt 
érdeklődők könyvtárából. Különösen alkalmas jutalomként tanu
lók számára.
Ide kívánkozik még két gondolat az Utószóból a matematika hasz
nosságáról. Az egyik óv a merev prakticizmustól, a másik a “fart 
pour fart” kutatás elfajulásának veszélyeire figyelmeztet. Mind
kettő Neumann Jánostól származik. Megszívlelendők.

Kunfalvi Rezső
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V E L E M E N Y E K

NÉHÁNY GONDOLAT ZÁMORI ZOLTÁN 
“MÁS ESZKÖZÖKKEL” C. CIKKE KAPCSÁN

Balogh Tibor
ELTE Általános Technika Tanszék

Jó dolog, ha egy cikk gondolatokat ébreszt. Jó dolog, 
ha egy cikk arra késztet, hogy reagáljunk, véleményt 
nyilvánítsunk. Még jobb, ha kiderül: egyetértünk, ha 
más intézményben kialakult vélemény is — törvény
szerűen (?) — találkozik a miénkkel, még ha az okta
tást érintő gyakorlati következtetéseinkben vannak is 
eltérések.

A számítógép az emberiség egyik legfontosabb al
kotása, éppen azért, mert nem számítógép. Eddigi 
eszközeink megszabadítottak bennünket a fizikai erő
kifejtések nagy részétől, sőt megsokszorozták erőn
ket. Az információs korszak küszöbén “más eszkö
zök” szabadítanak meg bennünket a felesleges szel
lemi terheléstől. Minden előre megadható szabályok 
szerint zajló folyamat, hivatalos eljárás, vagy más el
végzendő feladat — márpedig az emberek nagy része 
ilyenek megoldásával tölti ideje túlnyomó részét — 
gépesíthető. Ha kezünkben az algoritmus, már csak 
egy “algoritmus gép” kell, ami ezt az utasítássoroza
tot helyettünk lépésről lépésre végrehajtja vagy vég
rehajtatja. Van ilyen gépünk, csak mi ezt számítógép
nek nevezzük. Az, hogy ezt a gépet fel tudjuk-e, il
letve mennyire hatásosan tudjuk felhasználni a kü
lönböző algoritmizálható feladatok ellátására, csakis 
azon múlik, hogy a gép rendelkezik-e a szükséges in
formációkkal, ill. ezek alapján be tud-e avatkozni — 
ha kell — az adott folyamatba. Vagyis a kulcs a számí
tógép és a környezet kapcsolata. Ha ezt megteremt
jük, megszabadulunk a monotóniától, és szellemi 
energiánkat valóban arra fordíthatjuk, amire kell, a 
problémamegoldó gondolkodásra. Ilyen módon sok- 
szorozódik meg az emberiség “szellemi ereje” , és így 
lesznek meghatározók a “más eszközök” a jövő arcu
latának kialakításában.

E meggyőződésünk alapján központi helyet foglal
nak el ezek az eszközök a leendő technikatanárok ok
tatásában, és a tanszék lehetőségeihez mért eszközál
lományban: számítógépek, a környezettel kapcsolatot 
teremtő érzékelő és beavatkozó szervek (ide érten
dők a CNC rendszerek, robotok), valamint ezek és a 
számítógép közti kapcsolatot biztosító interfészek. 
Szűkebb területünket, a technika tantárgyat kie
melve, igaz a cikk megállapítása, hogy még sok adós
ságunk van a “más eszközök” bemutatásában. De a 
technika tantárgy jó adósnak bizonyult, és a leggyor
sabb ütemben törleszti adósságát. Maga a tanszék 
már a 80-as évek elején megpróbálkozott a törlesztés
sel, de nem volt miből. Korszerű modulelvű tanesz
közre már 1980-ban tettünk javaslatot, de a fogadtatás 
túlzottan is óvatos volt. Azóta sok változás történt, si
keres iskolaszámítógép-program tanúi lehetünk,

ennek folytatásaként a TANÉRT ajánlott taneszköz
ként forgalmazza a technoMIR modulelvű interfész- 
rendszert, amely többek közt éppen a cikkben példa
ként említett más eszközöket (fénykapuk, léptetőmo
torok) kapcsolhatja össze számítógéppel. Láthatáron 
van a technoCNC és az iskolarobot. Ezeknek az esz
közöknek a tömeges elterjedése dönti el, meddig ma
radunk adósok, de ez már sokkal szélesebb kört 
érintő kérdés. Hasonló a helyzet a tankönyvekkel, a 
mai rendszerben ezek “változási sebessége” nem 
tarthat lépést a technika tempójával. A megoldást a 
technikán belüli állandó és változó elemeknek a tan
könyv struktúrájában történő szétválasztása kínálja
— pl. utólag befűzhető fejezetek stb.

Az eszközháttér megteremtése mellett, új tantárgy 
lévén, sürgető feladat a technikát tanító tanári gárda 
felnevelése. A továbbképzésen részt vett tanárok 
mellett tanszékünket ebben az évben hagyja még 
csak el az első nappali matematika-technika szakot 
végzett évfolyam.

Szimpatikus a cikknek az a törekvése, hogy egy 
olyan példasort találjon, amely a különböző tárgyak 
közti kapcsolatot erősíti. Nem idegen ez a technika 
tantárgy szemléletétől, amely igyekszik nem szétda
rabolni azt, ami egységes, és mindig is utal — konkrét 
formában is az egyes diszciplínák közti kapcsolatra.

A matematika órákon felépítendő logikai hálóza
tok példáján kezdve merül fel, hogy — épp a személyi 
feltételeket figyelembe véve — nem valószínű, hogy 
egy matematikatanárnő egy 45 perces óra alatt össze
állíthat) egy élvezérlésű D flip-flopot. Amúgy a logi
kai hálózatok — tulajdonképpen a digitális technika
— alapjaiba történő bevezetés átgondolt, jól felépített 
példarendszer. Ha egyelőre idegenkednének is a ma
tematikatanárok az anyag ilyen irányú színesítésétől
— létezik is a számítógép oktatásba történő bevoná
sára ettől némileg különböző akadémiai állásfoglalás
— lehetséges, hogy egyszer éppen a hasonló rendszer 
szerint oktatott matematika-technika szakos tanárok
nak jut eszébe könnyen és gyorsan kezelhető eszkö
zök birtokában ezt megvalósítani.

A fizika oktatásához leírt példánál nem téveszthető 
szem elől, hogy itt egy — azaz 1 — példáról van szó. 
Ez különben nagyon jó és aktuális, de nem tipikusan 
a fizikához közel álló, sokkal inkább a mechatronikai 
rendszerek visszajelzésében elterjedt megoldásokat 
modellezi. A technika tantárgyban, mint említettük, 
reméljük, hamarosan megjelenik az iskolarobot, az 
OMFB támogatásával kifejlesztett technoCNC. így ez 
a példa “kézzelfoghatóan” jelen lesz ebben a tan
tárgyban. Fizikában távolságot általában talán nem



ilyen korlátozott léptékű módszerrel kellene mérni. 
A felhozott alkalmazások közül az erőmérés esete 
nagyon jó, de kevésbé szerencsés a hőérzékelő bime- 
tál, ill. nyomásérzékelő membrán mozgásának re
gisztrálása, ami vagy precíz mechanikát és finom osz
tású kódeszközt feltételez, tehát drága, vagy olcsó 
megoldás esetén pontatlan.

A számítógép haszna más alkalmazásokban nyil
vánvalóbb lehet: fénykapus sebesség-, gyorsulásmé
rések, értékelések, bimetál helyett termisztoros vagy 
diódás hőmérés, fénymérés, hangsebesség-mérés, 
közvetlen számítógépes elektromos mérések stb.

A technika számára számos ajánlatot találunk lép
tetőmotoros meghajtó — impulzussorozatot felhasz
náló — céláramkörökre. Tipikusan ez az a feladat, 
amit számítógéppel érdemes csinálni. Elvileg egy
szerűbb, ha a léptetőmotorok különböző vezérléseit 
a program és nem az elektronika megváltoztatásával 
mutathatjuk be, és ha már van gépünk, hát használ
juk! A cikkben is találunk egy számítógépes vezérlő 
interfészt 4 léptetőmotorra. Tapasztalataink szerint 
azonban vagy 2 (X-Y koordinátor), vagy 6 (pl. robot) 
léptetőmotort kell meghajtanunk. Ezért a technoMIR 
rendszer egyik modulja éppen a léptetőmotort vezérlő 
modul, amely maximálisan 6 léptetőmotor egyidejű 
vezérlését teszi lehetővé, ha kell, egy rendszerben az 
érzékelők moduljával. Több léptetőmotor esetén ter
mészetesen a tanárnak a megfelelő tápegységről sem 
szabad elfeledkeznie, hiszen a számítógép saját tarta
léka ehhez nem elég. A léptetőmotorok nehézkes
sége (ár, nyomaték, súly) miatt — különösen a hazai 
motorokat ismerve — ismét előtérbe kerültek a cikk
ben bemutatott, visszajelzéssel ellátott szinkronmo
torok.

A felsorolt céleszközök (HP, Siemens, Ampere) 
jól demonstrálják azt az elvet, hogyan mehet át a 
szoftver a hardverbe. Ezek a sokat tudó, egyszerűen 
kezelhető IC-k kiegészítői lehetnek az eszközeink
nek, ha forintért mindig beszerezhetők.

A cikk végén leírt, a digitális technika alapjait be
mutató logikai labor ilyen olcsó áron terjesztve 
nagyon hasznos lenne az oktatásban. Ehhez szükség 
lenne az egységcsomagokra, mert az elfoglalt tanárok, 
akik esetleg nem is ismerik a jobb boltokat, ha még 
ott sem kapnak meg mindent, vagy nem kapnak 
számlát, könnyen feladhatják a további utánajárást. 
Ez a labor hasznos lehet egyszerű — néhány kapuból 
álló — logikai hálózatok felépítésében, de összetet
tebb kapcsolások vagy a számítógéppel való kapcsolat 
létrehozása már gondokat okozhat — gondoljunk 
csak a csatlakozókra. Tapasztalataink szerint bizonyos 
funkciók megvalósítására merül fel leggyakrabban 
igény, pl. A/D, D/A átalakítás, digitális kimenet/be- 
menet létrehozása (amit a cikk csak érint: “ha ez a re
giszter egy számítógép bemenő regisztere” lenne), 
építőtáblán áramkörépítés, kisszámítógépekből háló
zatépítés. Ennek megfelelően a számítógéphez köt
hető univerzális interfészrendszert találtuk a leghasz
nosabb eszköznek. A gyakran használt funkciókat 
nem kell mindig megépíteni, hanem ezekből a kész 
elemekből kell LEGO-szerűen építkezni. így iskola
álló módon, gyorsan a legkülönbözőbb szabályozási 
körök, vezérlőrendszerek, hálózatok létrehozhatók 
az igények szerint.

A technoMIR rendszer, illetve a logikai labor más 
elemszinten kicsit más célra felépített rendszerek. 
Mind a kettőnek megvan a maga helye az oktatásban, 
bár minél több lenne belőlük.
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MARX GYÖRGYÖT KÖSZÖNTIK TANÍTVÁNYAI

Marx György hatvan éves. Nehéz elhinni, hogy ez igaz. 
Úgy tűnik, mintha nem is lenne az.

A régi idők embere igyekezett megöregedni, vagy leg
alábbis öregnek látszani. Viselkedésben és beszédmód
ban az öregeket utánozták a fiatalok, mert régen “ér
demes” volt öregnek lenni. A hosszú élet során felgyűlt is
meretek és tapasztalatok általában megbecsülést és te
kintélyt biztosítottak az öregek számára.

Korunkban, a gyorsuló idő korában, az ismeretek hi
hetetlen gyorsasággal szaporodnak és majdnem ugyan
ilyen ütemben avulnak is el. Az emberi tapasztalatok je
lentős része is használhatatlanná válik.

Ma nem “érdemes”öregnek lenni.
Marx György azok közé tartozik, akik idejében felis

merték ezt. Nem is hagyta, hogy megöregedjen. Ezért 
nem hihető, hogy 60 éves.

Marx György 1927-ben született, éppen akkor, 
amikor születöfélben volt a relativitáselmélet és a kvan
tumelmélet összeötvözéséböl származó kvantumtérelmé- 
let. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen 1945-ben kezdte és matematika-fizika szakos 
tanári oklevelét 1950-ben szerezte meg. Még ugyanebben 
az esztendőben elnyerte a doktori fokozatot is, az álta
lános relativitáselmélettel foglalkozó dolgozata alapján. 
Párját ritkító teljesítmény!

Tudományos érdeklődése az évek folyamán kiterjedt 
az egész fizikára, pontosabban a fizika egészére: a ré
szecskéktől a csillagokig. Intellektuális érdeklődése azon
ban messze túlnyúlik a fizikán. A fizikát képes egy teljes 
természettudományos világképbe integrálni, mert meg
győződéssel vallja, hogy a fizika több mint szaktudo
mány, a fizika az egyetemes emberi kultúra szerves 
alkotója.

Tudományos dolgozatait, tudományszervezői munká
ját, a magyar fizika fejlődéséért kifejtett erőfeszítéseit 
egy rövid köszöntőben nehéz lenne felsorolni. E helyett

csupán egyetlen eredményét említjük: a leptonszám- 
megmaradás törvényének felfedezését, amelyet Kossuth- 
díjjal jutalmaztak. G. Costa és F. Zwirnek 1986-ban 
közölt egy összefoglaló cikket a La Rivista del Nuovo Ci- 
mento 3. számában “Barion- és leptonszám- 
megmaradás" címmel. Ebben a cikkben elmondják a ba- 
rionszám megmaradási törvényének hosszú történetét, 
ami végül elvezetett Wigner Jenő nevezetes munkájához. 
A leptonszám-megmaradási törvényének története 
minden előzmény nélkül 1953-ban kezdődött, a követ
kező munkákkal:
G. Marx: Acta Physica 3 (1953) 55;
Ya. B. Zeldovich: Doki. Akad. Nauk. SSSR 91 (1953) 
1317;
E. J. Konopinski and H. H. Mahmoud: Phys. Rév. 92 
(1953)1045.

Marx György oktatói pályafutását Novobátzky 
Károly tanítványaként kezdte, az Elméleti Fizikai Tan
széken. Előadásaiban, hallgatóinak pedagógiailag is, 
esztétikailag is jól megkomponált, rendszeres és releváns 
ismeretanyagot nyújtott. De ennél még sokkal többet. 
Már a kezdet kezdetétől fogva képes volt azt az elvet a 
gyakorlatban is megvalósítani, amely elvet Tamm úgy fo 
galmazott meg, hogy “a tanítvány nem edény, amit meg 
kellene tölteni, hanem fáklya, amit meg kell gyújtani”.

Ezt a fáklyagyújtást szeretnék megköszönni ebben a 
Fizikai Szemle számban fizikus szakos tanítványai. A 
rövid ismertetők egy-egy szál virágot akarnak jelképezni.

E helyen kérünk elnézést Marx György azon tanítvá
nyaitól, akiknek nem jutott hely ebben a tarka virágcso
korban. A kiválasztást nagyrészt a véletlenre bíztuk. A 
kéziratok beérkezésének sorrendjében valahol elvágtuk 
a sort és összekötöttük a csokrot.

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága is szeretettel és 
tisztelettel köszönti születésnapján Marx Györgyöt, a 
Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának elnökét.
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A LAVAL-FÚVÓKA ÉS A CSILLAGSZELEK Abonyi Iván
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Mint például Kármán Tódor “Aerodinamiká”-jából 
is megtudhatjuk [1], C. G. P. de Laval (1845 — 1913) 
svéd származású mérnöknek tulajdonítják az alábbi 
felismerést. Ha egy fúvókában a gázáramlás sebessé
gét a hangsebesség fölé kívánjuk emelni, akkor a gáz 
összenyomhatósága miatt úgy kell eljárni, hogy a fú
vókának előbb egy bizonyos minimális keresztmet
szetre le kell szűkülnie, majd innen a továbbiakban 
tágulnia kell. A minimális keresztmetszet közelében 
az áramlás sebessége a közegbeli hangsebességgel 
egyezik meg, ha a súrlódás-jellegű veszteségektől 
eltekintünk.

E sorokban arra a fontos szerepre kívánunk rámu
tatni, amelyet ez a szuperszonikus repüléshez és a 
szélcsatornákhoz oly szükséges felismerés játszik a 
napszél és általában a csillagszelek gázdinamikai tulaj
donságainak értelmezésében. Az utóbbi évtizedek
ben ugyanis kiderült egyfelől az, hogy a Nap koroná
jának alján nagyságrendben millió K hőmérsékletű 
réteg van, továbbá ez a korona, mint csillaglégkör 
nem statikus, hanem olyan képződmény, mely a2 
anyacsillagtól távolodva — szinte önmagától — szu
perszonikus sebességre gyorsul fel. Ennek a szuper
szonikus csillagszélnek az észlelését napjainkra az 
űrkutatás eszközei lehetővé is tették a Nap esetében.

A csillagszél tekintetében értetlenség fogadja a 
szuperszonikus áramlás kialakulásának energiaforrá
sát. Ezért egyfelől az energetikai kérdésre adandó 
válasz, másfelől egy érdekes analógia kibontása érde
kében felidézzük a Laval-effektus elméleti leírásához 
szükséges törvényeket. Az összenyomható ideális 
gáz p sűrűségű, p nyomású, p =  p(p) barotróp álla
potegyenletnek tesz eleget, v sebességgel áramlik egy 
dimenzióban, a gázra ható tömegerő sűrűsége f. 
Talán nem árt hangsúlyozni, hogy ebben az igen egy
szerű modellben a p =  p(p) állapotegyenlet nem 
veszi tekintetbe a közeg viselkedésében a hőmér
séklet szerepét. (A továbbiakban a d szimbólum a dif
ferenciált jelöli.) Az időben állandósult áramlásra 
fennáll az Euler-egyenlet:

pvdv =  -  dp +  pf; (1)

a kontinuitási egyenlet, mely szerint a gáz a minden
kori F felületen úgy áramlik át, hogy Fpv =  állandó, 
vagyis

dF dv dp
"Tt—I------- 1------F v p 0, (2)

s végül az állapotegyenlet:

dp =  c2dp, (3)

ahol c a lokális hangsebesség.

Az (1) mozgásegyenletből a többi felhasználásával 
jutunk a dv meghatározására alkalmas

1 dv 1 dF d0
- ( 1 -  V ) “ - = ( ^ r f + 7 7 - ^ - ) = ^ T -v dr F dr dr

(4)

ún. Hugoniot-egyenlethez.
Mármost a Laval-effektus így magyarázható. Az 

f =  0, konvergáló (dF <  0) csőben 0 <  v <  c sebes
séggel induló áramlásban dv >  0 lesz mindaddig, míg 
a v =  c be nem következik. Ha pont ekkor a cső ke
resztmetszete minimális (dF =  0), akkor a szűküle
ten (torokban) átfolyó gázra a táguló (dF >  0) szu
perszonikus (v =  c +  e) áramlásra további dv >  0 
adódik. A Laval-fúvóka itt ideális folyadék (tehát 
izentrópikus, dS =  0) nyomástartályból táplált moz
gását eredményezi, tehát (1)-bői energiamérlege a 
közeg entalpiáját (a nyomástartályt) jelöli meg 
forrásként.

A csillagszélre vonatkozóan (4)-ben 

f =  -  GMr-2,

ahol G a gravitációs állandó, M a csillag tömege. 
Ekkor (4) jobb oldalán 0 az a “kvázikeresztmetszet” , 
amelynek változásában az előjelváltás a csillagszél 
szuperszonikusra gyorsítását, mint kozmikus Laval- 
fúvóka, elvégzi. Valóban, ha

d0 _  GM 1 dF 
dr c2 r +  F dr ’

akkor 0 =  InF - 2_. GM
c2 r

Itt F a csillag köré írt gömb felszíne: F = 4r2n. Ami a 
d0/dr előjelét illeti: a torok feltétele:

GM
c2.

ebből d0 =  0, ha r* =  GM/2c2. Ezért d0 <  0, ha 
r < r*, míg d0  >  0, ha r > r*. így a csillagszél 
Hugoniot-egyenletének van olyan megoldása, mely 
szerint 0 < v < c, és r < r, esetén dv >  0 egészen 
addig, míg v =  c és r =  r, lesz, majd innen v >  c és 
r >  r* miatt dv >  0. Ez szuperszonikusra gyorsuló di
namikus légkört, csillagszelet jelent. Amennyiben a 
korona, a légkör aljának megfelelő r0 >  r„, a dv > 0 
csak a már v >  c sebességű gázáramra teljesül. A szu
perszonikusra váltó áramlás az ehhez szükséges ener
giát és a csillagszél gravitációs kiszabadításához szük
séges energiát a korona aljával, mint hőtartállyal való 
érintkezésből, esetünkben (ideális és izoterm módon 
barotróp közeg miatt) a szabad entalpiája terhére 
fedezi.
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A (4) Hugoniot-egyenlet a csillagszelekre vonat
kozóan azt tanúsítja, hogy a csillagszél szuperszo
nikus gyorsítását a gravitációs erőtérből és a sugár 
négyzetével arányosan növekedő keresztmetszetű 
áramlási térből előálló “kozmikus Laval-fúvóka” 
végzi.

Természetesen a fenti modell csak a legegysze
rűbb, amit el lehet képzelni. Mégis (4) tanúsítja, 
hogy statikus csillaglégkör elképzelhetetlen, már 
ebben az esetben is. Nincsen viszont (elvi) akadálya 
annak, hogy a “kozmikus Laval-fúvóka” modelljét 
egyre több jelenség figyelembevételével bonyolítsuk, 
hogy a valódi csillagszelek tulajdonságait értelmez

hessük. így tárgyalható a csillagszél anyaga, mint 
egyre reálisabb gáz, egyre bonyolultabb állapotegyen
lettel. Ehhez a koronafűtés egyre részletdúsabb mo
delljei kapcsolhatók. Figyelembe vehető, hogy a 
korona anyaga plazma állapotú, az anyacsillag pedig 
mágneses, ami a csillagszél mozgástörvényében je
lenti új effektusok felléptét.

IRODALOM

[1] Theodore von Kármán: Aerodynamics, Cornell University 
Press, 1954.

FINOMSZERKEZET A MAGSUGÁRBAN Angeli István 
KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Előzmények

A KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékén két évtizede 
megindult neutronfizikai kutatási irányokat a rendel
kezésre álló eszközök határozták meg. Totális neut- 
ron-hatáskeresztmetszeteket mérve azonos (14 
MeV) neutron energiánál, a tömegszámtól való 
függés o-t(A) finomszerkezetének vizsgálata volt a 
kitűzött cél [1], Ehhez azonban a mért hatáskereszt
metszetekből előzőleg le kellett választani a lassú 
tömegszám-függést. Ezt a feladatot az optikai modell 
egy fél-klasszikus változatával sikerült megvalósítani 
[2, 3], amely a hatáskeresztmetszetet a tömegszám és 
neutronenergia egyszerű függvényeként adja meg. A 
hatáskeresztmetszet formulában szereplő paraméte
rek, elsősorban a sugár-paraméter tömegszámfüggé- 
se, kapcsolata a pontosan mérhető elektromos töltés
eloszlási sugárral és más magjellemzőkkel (pl. az egy 
nukleonra eső kötési energiával) a munka közben 
többször is felmerült [4], Itt is elsősorban a — jól 
ismert — lassú tömegszámfúggésre szuperponálódó 
fmomszerkezet vizsgálata látszott érdekesnek, ezért 
vettük vizsgálat alá a töltéseloszlási sugárban mutat
kozó fmomszerkezetet.

Magsugár-szisztematika

Az atommagok töltéselosztására vonatkozó mai is
mereteink forrása:
1. gyors elektronok szóródása,
2. müonikus atomok karakterisztikus Röntgen- 

sugárzásának mérése;
3. optikai izotópeltolódás mérése,
4. K0-vonalak izotópeltolódásának mérése.
A mérésekből az 1. és 2. módszer esetén az ún. négy
zetes közép-sugár < r2> , ill. az 1—4. esetben két 
vagy több izotópra vonatkozó 8 < r2>  különbségek 
származtathatók le. A 3. módszer különösen értékes

a finomszerkezet vizsgálata szempontjából, mert egy- 
egy elem hosszú izotópsorozatára nagypontosságú 
8 < r2>  adatokat szolgáltat. A fenti eljárásokkal mért 
< r2> , ill. 8 < r2> adatok egyesítésével nyert mag
sugár értékeket a jól ismert ~ A 1/3 függéshez viszo
nyíthatjuk: a

PZ(N) =
< r2> 

r0(A) A 1/3 ( 1 )

r0(A) =  1.15 +
1.80
A2/3

1.20
A 4/3 (fm)

arányt adott elemre az N neutronszám függvényében 
ábrázolva látható, hogy pz(N) szignifikánsan eltér az 
1 értéktől, és lineáris csökkenést mutat [5], Id. 1. 
ábra. Későbbi, részletesebb vizsgálatok megerősítet-

1. ábra

ték a linearitásra vonatkozó első tapasztalatokat: a 
korrelációs együttható értéke általában 0,95-nél na
gyobb, sőt az esetek többségében 0,99 körüli! Ezért 
egy

pz(N) =  azN +  bz (2)
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összefüggés igen jó közelítéssel leírja a relatív sugár 
neutronszám-fúggését. A mágikus neutronszámoknál 
(Nm) azonban megtörik ez az egyenes, és általában 
pozitív (vagy legalábbis az N M előttinél kisebb abszo
lút értékű negatív) iránytangenssel folytatódik. E 
törést kvalitative egy neutronhéj lezáródásával, ill. új 
héj megnyílásával értelmezhetjük. Ha pz(N)-t vala
mely N0 körül sorbafejtjük,

pz(N) =  pz(N0) +  ( ) • AN +  ... (3)
N0

a jó linearitásra vonatkozó tapasztalatunk a (3p/9N) 
derivált állandóságát jelenti széles neutron-szám tar
tományban; érdekes lenne kapcsolatot keresni e deri
vált és a mag valamely — állandónak ismert — tulaj
donsága között (Sűrűség, kompresszibilitás, ?).

Látjuk tehát, hogy egy adott elem izotópsorozatán 
belül a sugár N-függését egyetlen (mágikus neutron
számot tartalmazó sorozat esetén két) az állandóval 
jellemezhetjük. Az az paraméter abszolút értéke a 
nehéz elemek felé haladva — kisebb ingadozásokon 
keresztül — erőteljesen csökken. E kis ingadozásokat 
jobban szemügyre vehetjük, ha Z függvényében ábrá
zoljuk az A ^  szorzatot (2. ábra), ahol Az a Z rend-

2. ábra

számú elem átlagos tömegszáma. A “fűrészfog” szer
kezetben jól kivehető a mágikus neutronszámok 
hatása, és N =  88 —90-től 114-ig a deformáció meg
határozó szerepe. Nyitott kérdés még, hogy ez a szer
kezet valóban reprodukálható-e valamilyen magszer
kezeti modell (héj-modell, IBM) segítségével [6]? 
Úgy látszik, a könnyű magok tartományában a fűrész
fog iránya megfordul; itt azonban további, az eddigi
nél pontosabb kísérleti adatokra lenne szükség. A kö
zepes magok tartományában a mágikus neutronszá
mok közötti folytonos szakasz menete azt mutatja, 
hogy a sugár annál érzékenyebb a neutronszám- 
növekedésre, minél nagyobb a magban levő protonok 
száma. Figyelemre méltó, hogy itt nem jelentkezik a 
proton-héjak hatása.

Az előzményekben már felmerült a magsugár és a 
kötési energia kapcsolatának kérdése. A kötési ener
gia változását jellemezzük a

jSN(A) =  A2N [ x 8 A] (4)

mennyiséggel; itt:
Bexp: kísérleti kötési energia érték,
Bs: félempirikus formulából számolt érték.
Ha ezt ábrázoljuk néhány izotóp-sorozatra [7], akkor 
a 2. ábra “fordítottját” kapjuk. A magsugárváltozással 
való szoros rokonság ennek alapján nyilvánvaló. El
képzelhető tehát, hogy a kötési energia kifejezések
ben gyakran használatos ad-hoc héj-korrekciós tagok 
(részben vagy teljesen) automatikusan adódnak a héj- 
függő sugár figyelembevételéből. Megemlítjük még a 
görbék “univerzális” jellegét: bármely elem izotópso
rozatára végezzük is el az ábrázolást, a pontok nagyjá
ból ugyanazt a menetet követik.

Újra a forrásnál

Fentiekben elsősorban izotóp-sorozatokra össz
pontosítottunk; ehhez a nagy (relatív) pontosságú 
izotóp-eltolódási adatok (3. módszer) szolgáltatták az 
alapot. Tanulságos lehet azonban az izotón- (N =  
állandó) és izobár (A =  állandó) sorozatok Z-, ill. 
(N—Z)-függésének vizsgálata [8]. Ehhez az 1. és 2. 
módszerek által szolgáltatott < r2>  adatokat kell ala
posan szemügyre venni. Jelenleg úgy tűnik, hogy az 
elektronszórás, ill. a müonikus atomok által szolgálta
tott négyzetes közép-sugár értékek között nagyon 
kicsi, de szignifikáns eltérés van. Az eltérés tömeg- 
számfúggése irányadó lehet az eltérés okának kinyo
mozásában: normálási hibák az elektron-szórási kí
sérletek kiértékelése során, vagy mag-polarizációs 
korrekciók a müon-atomok karakterisztikus sugár
zása kiértékelésében? Ha egyik sem tehető felelőssé, 
attól a kérdés csak érdekesebb lenne.
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AZ ELVESZETT LÁTÓHATÁR Barlai Katalin
Csillagászati Kutató Intézet

Valahányszor a jószerencse és a nemzetközi együtt
működés messzi földrészekre,egzotikus tájakra vitt, 
lenyűgöző élményem volt az égitestek nyugvása és 
kelése a csodálatosan tiszta látóhatáron.

Felejthetetlen például egy holdtölte, amelyet az 
Egyiptomi Tudományos Akadémia sivatagi obszerva
tóriumában a megfigyelések kezdete előtt éltem át. A 
körös-körül belátható kopár tájon minden követ vagy 
buckát számon lehetett tartani. A Nap és a Hold mint 
hatalmas narancs színű és ezüst korongok álltak a lá
tóhatár két ellentétes pontján.

Ami döbbenetes látvány egy európainak, megszo
kott az ott élőnek, és természetes volt a régi emberek
nek is. így magától értetődő, hogy ezen a tájon 
minden fontos régi — és mai— időszámítási rendszer 
valami horizontális jelenséget vett alapul, mivel az jól 
látható.

A régi egyiptomiak Szíriusz éve például a Szíriusz 
heliákus kelésével vette kezdetét, vagyis amikor ez a 
feltűnő fényes csillag a hajnali derengésben egyszerre 
kelt fel a Nappal. Az iszlám országokban használatos 
időszámítás valódi holdhónapjai az újhold sarlójának 
első megjelenésével kezdődnek. A holdsarló éppen 
napnyugtakor jelenik meg rövid időre a látóhatáron.

Ha az ember Yucatán félszigeten járva megmász
hat néhányat a hatalmas, részben romos, titokzatos 
maja építmények közül — feljut pl. Chichen Itzában a 
híres “Csigaház” (Caracol) tetejére, amely leomlott 
állapotában egy mai csillagvizsgáló kupolájára emlé
keztet —, ámulva látja, hogy a trópusi növényzet elle
nére a látóhatár olyan, mintha vonalzóval húzták 
volna meg. Ez az őslakó maja indiánok életét és idő
számítását is alapvetően meghatározta. A Vénusz 
bolygó heliákus kelését és nyugvását, a Naptól való 
maximális eltávolodását a látóhatár mentén pontosan 
számontartották. Ezeket az irányokat a Caracol falai
nak tájolásában az ablaknyílások irányításában rögzí
tették. E trópusi övezetben a Nap évente kétszer ze-

Délről északra — növekvő földrajzi szélességek felé — a temetők 
elnevezése a következő: Cernica (Románia), Jászladány, Bodrog- 

keresztúr, Tiszapolgár, Olenij osztrov (Szovjetunió)

nitben delel. A zenitátmenet nevezetes napját is hori
zontális eseménnyel, pl. egy fényes csillag vagy 
fontos csillagkép (Fiastyúk) heliákus kelésével jelez
ték előre.

Európai civilizációnk fejlődése lehetetlenné tette, 
hogy bármi lényegeset megfigyelhessünk a látóhatár 
mentén. Manapság szinte már efemerissel a kezünk
ben keressük a teleholdat is a toronyházak és gyárké
mények között. Csillagászati megfigyeléseinkben ki
zárólagosan használjuk az ekvatoriális koordináta- 
rendszert. Ennek a földrajzi szélesség és hosszúság 
analogonjára működő égi rendszernek az egyetemes
ség az erőssége. Kínától Dél-Afrikáig, a világ bármely 
pontján, azonos koordinátákat beállítva, ugyanaz az 
égitest jelenik meg távcső látómezejében. A tudomá
nyos csillagászatban nagy előny ez a horizontális 
rendszerrel szemben, mert az szorosan kötődik a 
helyi látóhatárhoz. De vajon mindig így volt ez? 
Közös kutatásokat végezve B. Kutzián Idával (MTA 
Régészeti Intézet) a régmúlt időkben kerestük a 
választ.

Ha körülnézünk tágabb hazánkban, Közép- 
Európában az előttünk itt élő őskori emberek nyoma
it kutatva, feltűnik, hogy a régészeti anyagban bősé
gesen találhatók pontosan feltárt temetők. Számos 
késő kőkori és rézkori temető térképein azonnal 
szembe ötlik, hogy a sírok tengelye K—Ny irányba 
mutat. így feküsznek benne a csontvázak is. A jól lát
ható tájolás ellenére a sírok korántsem párhuzamo
sak, az irányok legyezőszerűen szétterülnek.

Ábránkon a <f> földrajzi szélesség függvényében 
ábrázoltuk azt a szöget, amelyet a napéjegyenlőségi 
napkelte iránya a nyári napfordulói napkelte irányával 
bezár (a /2 ). Ezt a görbét egyszerű trigonometriai ösz- 
szefüggés írja le. Kereszttel jelöltük a görbén a sírtá
jolás szempontjából kimért temetőket. Tájolásra vo
natkozó vizsgálataink mintegy 20°-os földrajzi széles
ségi sávot fognak át, Bukaresttől Leningrad földrajzi 
szélességéig. Megnéztük, mekkora az a szögtarto
mány, amelyben a sírok tengelyei elhelyezkednek. 
Érdekes felismerés volt, hogy az egyes temetőkben a 
tengelyek a nyári és téli napfordulói napkelték által 
bezárt, az adott földrajzi szélességre jellemző szögben 
helyezkednek el és csak azt töltik ki, vagyis ráillenek 
a görbére. (Természetesen számolnunk kell mintegy 
10°-os hibával, amelyet a sírásó tévedése, a régészeti 
térképek pontatlansága és a térképeken való szög
mérés együttesen okoznak.)

Mit jelent ez? Feltétlenül azt, hogy ezek a régi em
berek, őskori népek temetési szertartásaikban tekin
tetbe vették a napkelte irányát. A felkelő vagy lenyug
vó Naphoz igyekeztek igazítani a sír tengelyét. Arról, 
hogy ez milyen kultusz és hitvilág lehetett, a csillagá
szatnak nincs további mondanivalója. A mérési ada
tokra támaszkodó értelmezésben a régészé, az őstör
ténészé az utolsó szó.
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NAGYENERGIÁJÚ ELEKTRON-PROTON SZÓRÁS Gálfi László
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

1911-ben Ernest Rutherford a-részecskéknek 
vékony fémfólián való szóródását tanulmányozta. 
Azt tapasztalta, hogy az atomokon belül a pozitív 
elektromos töltés igen kis térrészre koncentrálódik: 
felfedezte az atommagot. 1968-ban a stanfordi Lineá
ris Gyorsítónál nagyszabású kísérletsorozatba kezd
tek, nagyenergiájú elektronok nukleonokon való szó
ródását vizsgálták. A kísérletekben csak a szórt elekt
ronokat detektálták, a keletkező hadronokat nem. A 
szórási kép azt mutatta, hogy a nukleonok pontszerű 
alkotórészekből állnak.

A pontszerűnek látszó alkotórészeket Feynman- 
patronoknak nevezte. Az elektron-nukleon szórásban 
a nukleonok szerkezetét valójában egy nagy energiájú 
virtuális fotonszonda tapogatja le. A virtuális foton 
olyan partonokkal találkozik, amelyek a nukleon P 
impulzusának véges hányadát hordozzák: p =  xP, 
0 < x <  1. A Gell—Mann és Zweig által 1964-ben 
felállított kvarkmodell szerint a nukleon három 
kvark kötött rendszere, a protont pl. két u típusú és 
egy d típusú kvark alkotja. Kézenfekvő tehát a parto- 
nokat a kvarkokkal azonosítani. Jelenleg hat fajta 
kvarkról (és azok antirészecskéiről) van közvetett kí
sérleti információnk, jelölésük: u, d, s, c, b, t kvar- 
kok. A parton kép szerint a nukleonok az ún. valencia 
(vegyérték) kvarkok mellett (proton =  2u +  d, 
neutron =  2d +  u) egész kvark-antikvark tengert is 
tartalmazhatnak, azzal a lényeges megszorítással, 
hogy a különböző diszkrét kvantumszámoknak 
(töltés, barionszám ritkaság stb.) helyesen kell 
kiadódniuk.

Az elektron-nukleon szórás hatáskeresztmetszete 
az alábbi képlet segítségével írható le:

d2<r
díldE ( t S -)« í2tg2 T -  Wl(q2’ v) +  W*(q2’ v)]'dll M 2

metszete arányos az adott parton töltésnégyzetével 
(ez az elektromágneses csatolás erőssége). A Wj és 
W2 struktúrafüggvényekre a következő összefüggé
sek adódnak:

W, ~  -^-(utxí+TKx)) + - i -  (J(x)-Fd(x) + -i-(S'(x)+s(x)) +

-I- a nehezebb kvarkok járuléka, vW2 — xWb ahol 
u(x), d(x), s(x), ü(x), cT(x),"s(x) a megfelelő kvark 
(antikvark) impulzus szerinti eloszlása a nukleonban. 
A kísérleti eredmények hibahatáron belül a második 
összefüggést is igazolják.

Polarizált elektronnyaláb polarizált protonokon 
való szóródását is megvizsgálták. A bejövő elektron
nyaláb polarizációja longitudinális volt, a céltárgyé 
azzal párhuzamos, vagy ellentétes irányú. A spin
függő effektusokat az

dcrll — derít 
der 11 +  derít

aszimmetria méri, tehát a hatáskeresztmetszetek kü
lönbsége párhuzamos, ill. antiparalel spinállás mel
lett. Az aszimmetriára adódó elméleti kifejezés a 
következő:

1 M '1 (E + E ’cos0)d(q2,«/) +  (E +E ’)(E —E’cosöígíqV )
~  w 4W, (q2, v )  +  2ctg2ö/2W2(q V ) ’

ahol d és g a Wj- és W2-öz hasonló spinfüggő struktú
rafüggvény. Ezek is skáláznak, tehát mutatják a pont
szerű alkotórészekre utaló viselkedést. A partonkép 
szerint jó közelítéssel

I  ef(qJ(x) — q,Kx))
A ív )  — J _______________________

I  e2(ql(x) + ql(x)) ’i

ahol Wj és W2 a nukleonra két nevezetes struktúra- 
függvény, q2 =  —4EE’ sin2 0/2, v  = E—E’, 0alabo
ratóriumi rendszerbeli szórási szög, (dcr/dfl) M a 
Mott-hatáskeresztmetszet. A legfontosabb kísérleti 
eredmények a következőek: 1. elegendő nagy — q2 
esetén a hatáskeresztmetszet, a Mott-hatáskereszt- 
metszet nagyságrendjébe esik, 2. a Wj és W2 függvé
nyek skáláznak, azaz nagy — q2 és v  esetén csak |az 
x =  — q2/2M v  hányados függvényei. Mindkét ered
mény pontszerű alkotórészekre utal. A parton kép 
szerint a folyamat úgy zajlik le, hogy a foton bizonyos 
valószínűséggel találkozik egy xP impulzusú parton- 
nal, azon szóródik, ez utóbbi folyamat hatáskereszt-

aholqí(x), ill. q/(x) a nukleon eredő spinjével párhu
zamos, ill. antiparalel spinű, i típusú parton eloszlás a 
nukleonban.

Pontosabb elméleti jóslatokat úgy lehet adni, hogy 
ha megadjuk a qj(x) eloszlások explicit alakját. Ez 
már a kvantumszíndinamika területére esik, ami lé
nyegesen gazdagította és finomította a parton-kép jós
latait. A kísérleti vizsgálatok is egyre finomabb részle
teket tártak fel, pl. a skálázástól való kis eltéréseket, 
amelyeket a kvantumszíndinamika jól megmagyaráz. 
Ma az elektron-nukleon szórás az erős kölcsönhatás 
vizsgálatának talán legfontosabb területe, méltán ne
vezik a kísérletet korunk Rutherford-kísérletének.
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HOGYAN TANUL AZ AGY ÉS A SPINÜVEG?

Nem új dolog az idegrendszer matematikai modelle
zése, és fizikusok is régóta köszörülik az agyukat az 
agyműködés megértését célozó modellszámításokon
[1]. Az elméleti fizikusok igazi kirajzása erre a terü
letre azonban négy éve kezdődött, amikor az addig 
szilárdtest-fizkusként ismert John Hopfield felis
merte, hogy a tanulás és visszaemlékezés folyamatai 
talán kapcsolatba hozhatók a ferromágnes-antiferro- 
mágnes keverékek: a spinüvegek dinamikájával [2].

Amit ezzel a meglepő analógiával meg lehet világí
tani, az az emlékezet asszociatív jellege. Ha azt 
hallom, “Falu végén” , az jut eszembe: “kurta 
kocsma”. Emlékezetünkben a hasznos és haszonta
lan, kellemes és kellemetlen emlékek, szándékosan 
megtanult vagy akaratlanul megjegyzett dolgok óriási 
sokasága, mint megannyi csapda várja, hogy — leg
alábbis egy kis időre — foglyul ejtse gondolatainkat, 
ha gondolkozásunk — közvetlen külső hatásra vagy 
anélkül — valamelyikük közelébe téved. A közelítő 
gondolatból asszociálunk a pontos emlékre: gondol
kodásunk besétál a hajdani tanulás kialakította csap
dák egyikébe.

Hogy idegsejtek hálózata hogyan képes tanulással 
efféle csapdákat kialakítani, arra Hebb már negyven 
éve rájött [3], Minden idegsejt vagy izgalmi állapot
ban van, amikor “tüzel” : impulzussorozatokat küld a 
többi idegsejt felé, vagy pedig nyugalomban van és 
nem tüzel. Az egymástól kapott impulzusok döntik 
el, hogy egy-egy idegsejt éppen milyen állapotban 
van. Egy-egy bejövő impulzus azonban kétféle hatás
sal lehet: vagy serkenti, vagy gátolja az izgalmi állapot 
kialakulását. Ez az impulzust küldő és fogadó idegsejt 
találkozási pontjának: a szinapszisnak a típusán 
múlik: van serkentő és gátló szinapszis. Ezek a 
fogadó idegsejtnek ellentmondó “utasításokat” köz
vetítenek, amelyeknek nem lehet egyszerre eleget 
tenni: a szinapszisok egy része “kielégítetlen” marad. 
Hebb arra jött rá, hogy ha az éppen kielégítetlen szi
napszisok legyengülnek, az éppen kielégítettek pedig 
felerősödnek, ez az ideghálózat pillanatnyi állapotát 
(az éppen tüzelő és nem tüzelő idegsejtek térképét, 
amellyel valamilyen kívülről jött információt lehet 
kódolni) lokális változásokkal szemben stabillá 
teheti. Emlékezéskor egy ilyen metastabil állapot 
játssza a “csapda” szerepét: ebbe tévedhet bele a 
tüzelő-nemtüzelő állapot között “billegő” idegsejtek 
hálózata, ha a közelébe téved.

A rejtélyes a dologban az, hogy olyan sokféle kü
lönböző dolgot tudunk megtanulni: ennek a rendszer
nek láthatóan rengeteg különböző metastabil állapota 
van. Itt segít Hopfield gondolata: a spinüveg-analógia.

A ferromágneses anyagok elektronspinből eredő 
elemi mágneses momentumait az ún. kicserélődési 
kölcsönhatás egyirányba igyekszik beállítani. Antifer- 
romágneses anyagokban a kicserélődési kölcsönhatás 
ellenkező előjelű: a szomszédos elemi mágnesek el-
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lentétes beállítására törekszik. Ezt írja le az Ising- 
modell: az Sl5 S2, ... SN spinek mindegyike vagy fel
felé áll (Sj =  +1), vagy lefelé (Sj =  — 1); az i-edik és 
j-edik spin közötti kicserélődési kölcsönhatás energi
ája —JjjSjSj. A rendszer a teljes energia minimumára 
törekszik. Ferromágnesben minden J- pozitív. Ekkor 
az energiaminimum kétféleképpen valósulhat meg: 
vagy ha minden spin pozitív, vagy ha mind negatív, 
mert akkor lesz minden SjSj szorzat pozitív és így a 
—JjjSjSj tagok összege maximálisan negatív. Antifer- 
romágnesben a szomszédos spineket összekötő J y ne
gatív. Ekkor is kétféle energiaminimumot biztosító 
állapot van: pl. egy láncot alkotó spinek esetén vagy 
minden páros számú spin pozitív és minden páratlan 
negatív, vagy fordítva.

Spinüvegben a J y “csatolási állandók” között pozi
tívak és negatívak is vannak, véletlenszerű eloszlás
ban. Emiatt egy-egy spin ellentmondó “utasításokat” 
kap, és — a J -k  eloszlásától függően — megvan 
annak a lehetősege, hogy ne két stabil abszolút ener
giaminimumot biztosító állapot, hanem sokkal több 
metastabil egyensúlyi állapot közül választhasson 
egyet, amelybe beleülhet, ha a hőmérséklet csökken
tésével megengedjük, hogy energiaminimumot ke
ressen magának.

Ez a sokféle metastabil állapot — a konfigurációk 
energiatérképén sok gödör — az, amit Hopfield 
nyomán a tanulás és emlékezés folyamatával kapcsol
hatunk össze. A szereposztás kézenfekvő: felfelé 
vagy lefelé álló spin — tüzelő vagy nemtüzelő ideg
sejt; ferromágneses vagy antiferromágneses kölcsön
hatás — serkentő vagy gátló szinapszis. Ezzel meg
nyílt az út a spinüvegek elmélete és az ideghálózatok 
modellezése közötti viharos gondolatcsere számára.

A kutatás, amely komoly ösztönzést kap az új 
típusú mesterséges memóriatárolás felcsillanó remé
nyétől, több irányba fejlődik. A Hopfield-modell — a 
Jy csatolások eloszlásában a “tanulás” során létrejött 
speciális korrelációk miatt — egy speciális esete lett a 
spinüveg-modelleknek, ami még a legegyszerűbb 
“tanulási algoritmusok” esetén is örökli a spinüvegek 
fizikájának egész hírhedt bonyolultságát [4], Ugyan
akkor arról se lehet lemondani, hogy a tanulási folya
mat leírásának módosításával a modelleket közelíteni 
próbáljuk az ideghálózatok feltételezett reális tulaj
donságaihoz [5]. Sok évre van itt tennivaló, nem 
kevés kutatónak.
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MONOPÓLUSOK A SPONTÁN SÉRTETT 
NEM-ABELI MÉRTÉKELMÉLETEKBEN
A vákuumbeli mágneses teret leíró Maxwell egyenle
tek önmagukba mennek át az E —► — H, H —►Ê csere 
során. Azonban az elektromágneses tér forrásai 
sértik ezt a tulajdonságot, elektromos töltések és 
áramok előfordulnak a természetben, de a mágneses 
tér forrásait: mágneses töltéseket és áramokat eddig 
nem sikerült kimutatni. A mágneses dipólusok 
mindig az elektromos áramsűrűség tag következmé
nyeként magyarázhatók.

Dirac mutatott rá, hogyha szabad mágneses tölté
sek léteznének a természetben, következetes kvan
tummechanikai tárgyalásuk csak akkor volna lehet
séges, ha az elektromos töltés kvantált volna. Ennek 
az az oka, hogy az elektromos és mágneses ponttöl
tésből álló rendszer elektromágneses terének teljes 
impulzusmomentuma véges és független a töltések 
távolságától, csak a töltések nagyságától függ. Márpe
dig az impulzusmomentum a kvantummechanikában 
kvantált ezért, ha létezik a természetben szabad mág
nesesen töltött részecske az elektromos töltés csak 
kvantált értékeket vehet föl. Azonban sem az elektro
dinamika, sem pedig a kvantumelektrodinamika kö
vetkezetes megfogalmazásához nem szükségesek 
mágneses töltések. Sőt mint későbbi elméleti vizsgá
latok rámutattak a kvantumelektrodinamikában a 
mágneses töltések jelenléte jelentős és még máig sem 
teljesen tisztázott elméleti problémákhoz vezet.

Ma már azonban az elektromágnesesség elmélete 
nem független elmélet, hanem a fizikusok egy na
gyobb egységes térelmélet részének tartják. Kísérleti
leg teljesn megalapozott, hogy az elektromágneses és 
gyenge kölcsönhatások a Salam és Weinberg által ja
vasolt egyesített elmélettel maradéktalanul megma
gyarázhatók. A részecskefizikusok többsége ezt az el
méletet pedig az erős kölcsönhatásokat leíró kvan- 
tumszíndinamikával együtt valamilyen nagy egyesí
tett elmélet alacsonyenergiás megjelenési formájának 
tekinti. Az ilyen elméletben nagy energiákon a lepto
nok és a kvarkok kölcsönhatásai azonos erősségűek 
volnának. Alacsonyabb energiákon azonban fokoza
tosan sérülnének le az elmélet szimmetriái és kiala
kulna a kölcsöhhatások általunk észlelt hierarchiája. 
Ezekben az elméletekben a részecskék elektromos 
töltése automatikusan kvantált értékeket vesz fel.

A kölcsönhatásokat a nagy egyesített elméletekben 
nulla nyugalmi tömegű vektor (egységnyi spinű) ré
szecskék közvetítik a kvantumelektrodinamikához 
hasonlóan. Az elektrodinamikában közismerten a 
négyes-vektorpotenciál csak mértéktranszformációk 
erejéig meghatározott, ezen mértéktranszformációk 
egyetlen függvénnyel parametrizálhatók. Az egyesí
tett elméletben a vektortereken ható mértéktransz
formációk nem-abeli többparaméteres csoportot al
kotnak. Fontos szerepet játszanak az ilyen elméletek
ben a vektorterekhez csatolódó skalár-terek (Higgs- 
terek), melyek az elmélet szimmetriáit sértik ala
csony energián és a vektorrészecskéknek nullától kü- 
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lönböző nyugalmi tömeget generálnak. Az ilyen mér
tékelmélet klasszikus határesetben nemlineáris csa
tolt parciális differenciálegyenlet-rendszerhez vezet, 
szemben az elektrodinamikával, melynek egyenletei 
— a Maxwell egyenletek — lineárisak.

Lineáris egyenletek összes megoldásai könnyen le
írhatók a megoldások szuperpozíciója segítségével. 
Ezzel szemben nemlineáris egyenletek esetében a 
megoldások ilyen egyszerűen nem osztályozhatók.

Egydimenziós nemlineáris skalár térelméletek 
vizsgálata megmutatta, hogy ilyen rendszerekben 
véges energiás, véges kiterjedésű stabil megoldások 
létezhetnek. Ezek a megoldások részecskeszerűen vi
selkednek, még ütközések esetén sem bomlanak el. 
Az ilyen ún. “szolitonok” stabilitása topologikus 
okokra vezethető vissza, azaz annak köszönhető, 
hogy a tereket leíró függvények aszimptotikus értéke 
negatív, és pozitív térszerű végtelenben különböző. 
Ahhoz, hogy egy ilyen elrendezés elbomoljon végte
len nagy energia befektetésre van szükség.

Vannak-e hasonló véges kiterjedésű, részecskesze
rű, topológikusan stabil energiacsomagok magasabb 
dimenziós térelméletekben. Skyrme vizsgálta ezt a le
hetőséget skalár-terek esetén. Vegyünk egy három- 
komponensű skalár-teret, három dimenzióban. Az 
ilyen skalártér eloszlása úgy ábrázolható, hogy a tér 
minden pontjában egy vektort rajzolunk, melynek 
komponensei a skalár tér komponensei. Ha a tér 
energiasűrűsége nem negatív és olyan, hogy ezen 
vektorok irányától független és a vektorok hosszának 
egy adott értékénél eltűnik, akkor egy lehetséges to
pológikusan stabil megoldás olyan, hogy a vektorok a 
tér minden pontjában sugár irányban kifelé mutatnak 
és hosszuk aszimptotikus értéke C. Az ilyen megol
dást Polyakov “sündisznónak” nevezte. Azonban Po
lyakov és ’t Hooft rámutatott, hogy csak akkor kapha
tunk véges energiás — szoliton szerű — megoldást, 
ha mértéktereket is bevezetünk az elméletbe. Az 
ilyen típusú megoldás a nagy egyesített elméletben 
egy mágnesesen töltött véges-energiás kiterjedt ré
szecskének fog megfelelni, melynek mágneses töltése 
arányos a megoldást stabilizáló topologikus töltéssel, 
így ezekben a nagy egyesített elméletekben, amelyek
ben a töltés automatikusan kvantált mágnesesen töl
tött részecskék jelennek meg. Ezek a részecskék nagy 
tömegűek, ezért az eddigi kísérletek nem perdöntőek 
kimutatásuk szempontjából. Azonban az asztrofizikai 
becslések arra mutatnak, hogy még ha vannak is mág
neses monopólusok, sűrűségük csak nagyon kicsi 
lehet a világegyetemben.

Kollégáimmal, Palla Lászlóval, majd később For
gács Péterrel ezen megoldásokat vizsgáltuk. Beláttuk, 
hogy egy speciális határesetben, amikor a skalár terek 
nyugalmi tömege is zérus, ezek a kiterjedt mágneses 
monopólusok nagymértékben hasonlóan viselkednek 
a szolitonokhoz. Ebben a határesetben a nemlineáris 
egyenletek n-monopólus konfigurációit egzakt meg
oldások alakjában tudtuk elő állítani.



MINTÁZATKÉPZÖDÉS ÉS EFFEKTÍV ANIZOTRÓPIA Kertész János- 
Vicsek Tamás

Műszaki Fizikai Kutató Intézet

Az élettelen természet egyik legcsodálatosabb meg
nyilvánulása, hogy mintázatok végtelen gazdagságát 
hozza létre. A hópelyhek szabályos dendritjei, az 
elektromos kisüléskor keletkező Lichtenberg ábrák 
(vagy a villám cikcakkja), illetve az aggregációs ré- 
szecskefűrtök szolgáltathatnak példát a mintázatkép
ződéshez vezető folyamatok egyik fajtájára. Ezeknek 
az alakzatoknak az egybevetése mutatja, hogy az 
ilyen — nemlineáris — jelenségeknél a hasonló

egyenletek kvalitatíve különböző megoldásokhoz ve
zethetnek.

Mitől lesz a mintázat az egyik esetben szabálytalan, 
a másikban szabályos? A szabálytalan mintázatok ki
alakulásakor instabilitások egész sora lép fel. A kez
detben szimmetrikus alakzat (pl. két dimenzióban 
kör) “ujjakat” növeszt. Az ujjak csúcsai felhasadnak, 
majd a létrejött ágak növekedési versenye során né
melyek lemaradnak, mások tovább élnek. A rendszer

l.a. ábra Diffúzió limitált aggregáció nagy zajjal [1]

b .

l.b. ábra Diffúzió limitált aggregáció kis zajjal [1]

2. a. ábra Viszkózus ujjak nematikus folyadékkristályban kis 
nyomás esetén [2]

2.b. ábra Viszkózus ujjak nematikus folyadékkristályban nagy 
nyomás esetén [2]
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igen érzékeny a benne lévő fluktuációkra: véletlen
szerű struktúrák jönnek létre. Ha azonban létezik egy 
olyan stabil alakzat, amibe a rendszer a kezdeti insta
bilitások után “beletalálhat” , akkor szabályosságot 
mutatnak a mintázatok.

Ehhez az kell, hogy az ujjak csúcsai ne hasadjanak 
fel. Az utóbbi időszak egyik fontos felismerése volt, 
hogy a felületi feszültségben fellépő anizotrópia a 
csúcsokat stabilizálja. Azonban nemcsak a felületi fe
szültség anizotrópiája hat így, hanem bármilyen ere
detű, elegendően erős anizotrópia. Célszerű ezért be
vezetni az effektiv anizotrópiát [1, 2], Aefret, amely 
függetlenül az anizotrópia eredetétől jellemzi a mintá
zat növekedési folyamatát:

, v’
A e f f -  1 v  ’ (1 )

ahol v, ill. v’ a határfelületnek az ujj csúcsán, ill. a 
csúcstól egy görbületi sugárnyira mért abszolút sebes
sége. Ha AefT elegendően nagy, akkor a csúcs “előre
szalad” és ellenáll a felhasadásnak.

Az ábrákon két olyan eset látható, amelyiknél az 
effektiv anizotrópia változásával megváltozik a nyert 
mintázat jellege. Az első példa egy diffúzió limitált

Ml AZ ENTRÓPIA?

Bevezetés

1983 tavaszán egy érdekes nemzetközi konferencia 
zajlott Balatongyörökön “Entropy in the School” 
címmel, amely az entrópia fogalmának tanításával 
foglalkozott. Akkoriban többször beszélgettünk e 
konferencia témájáról, az entrópia fizikai értelméről 
és kiépítési módjairól.

Mivel egy külföldi meghívás megakadályozott 
abban, hogy részt vehessek e konferencia munkájá
ban, ezt az alkalmat használom fel arra, hogy akkori 
mondanivalóm egyes elemeit az adott terjedelem ke
retei között az olvasó elé tárjam.

A törvény

Isten ott fenn a hegyen, kőtáblákba vésve, Mózes
re először nem az emberi magatartásforma szabályait 
bízta rá, hanem a makroszkopikus természet alaptör
vényét, amely nem más, mint az entrópia tulajdonsá
gainak gyűjteménye.

De ez a lépés korainak bizonyult. A társadalmi 
tudat még nem volt érett e tudományos információk 
befogadására. Mózes nem tudott mit kezdeni az ent
rópiával, összetörte a kőtáblákat, és az utódokra 
hagyta a világegyetem mozgástörvényeinek felisme
rését.

aggregációs szimuláció -háromszög-rácson [1]: ré
szecskék érkeznek bolyongva nagy távolságból és 
megtapadnak az aggregátumon, amely így növekszik. 
Bár anizotrópia jelen van (a rácstengelyek könnyű nö
vekedési irányokat jelölnek ki), az l.a. ábra mégis 
rendezetlen: a fluktációk csökkentik Aefret. Ha a zajt 
átlagolással redukáljuk, a dendrites dermedésre emlé
keztető szabályosabb mintázatot kapunk (l.b.).

A másik példa az ún. Hele—Shaw kísérlet. Két 
üveglap között viszkózus folyadék van. Az egyik 
lapon vágott lyukon keresztül buborékot fújva a fo
lyadékba jellegzetes szabálytalan viszkózus ujjakat 
kapunk. Ha nematikus folyadékkristályban ismétel
jük meg a kísérletet [2], a fújás erősségével szabályoz
ható az effektiv anizotrópia (amelynek eredete a fo
lyadékkristályban lévő anizotrópia) és átmenetet 
lehet megfigyelni a szabálytalan a) és a szabályosabb 
b) mintázatok között.

IRODALOM
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Kirschner István 
ELTE Alacsony Hőmérséklet Fizikai Tanszék

Azonban azt is tudta, hogy csak akkor emelkedhet 
ki a többiek közül, ha olyan ismeretek birtokában 
van, amelyekkel irányíthatja cselekedeteiket. Ismét 
felkereste tehát Urát és segítséget kért tőle. Ő má
sodszor is törvényt adott neki, a társadalmi együttélés 
kódexét, a tízparancsolatot.

És mi történt az entrópiával?
A fizikai rendszerek, állapotok és folyamatok elve

inek, szabályainak és törvényeinek felismerése, ki
dolgozása és alkalmazása az egyetemes fejlődés alapja 
lett. A megismerés örök emberi tevékenysége létre
hozta a tudományt, amelynek kezdetei az évezredek 
homályába nyúlnak és amit az alkotó ember folya
matos erőfeszítéseivel továbbépít.

A termodinamika

A makrovilág létezési- és mozgásformáinak legát
fogóbb leírását az entrópia elmélete, a termodinamika 
szolgáltatja. Ez a makroszkopikus rendszerek legálta
lánosabb elmélete, amelynek hatóköre térbeli mére
tekben az “atomoktól” a földi méretű objektumokon 
keresztül a világegyetemig, időbeli értelemben pedig 
az időfüggetlen sztatikus egyensúlytól a nem
egyensúlyi stacionárius állapoton át a gyors változáso
kig terjed.
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Rossz szemléletmóddal megszoktuk, hogy a ter
modinamikát csak az egyensúlytól nem túlságosan 
távol, elsősorban a lineáris jelenségek körében hasz
náljuk, holott az elmélet a priori, a saját belső logiká
jánál fogva, nyilvánvalóan tartalmazza a valóságos, 
nem-lineáris világ leírásának lehetőségét is, de ennek 
módszerei még nincsenek kielégítően kidolgozva. A 
nem-lineáris termodinamika kiépítésének útján még 
csak az első lépéseket tettük meg [1, 2, 3,4],

Téves dolog azt vélni, hogy a termodinamika nem 
alkalmas az időben gyorsan változó — akár spontán, 
akár generált — jelenségek vizsgálatára. A dinamikai 
paraméterek idő szerinti magasabbrendű deriváltjait 
tartalmazó termodinamikai “mozgásegyenletek” ter
mészetesen előállíthatók, itt is a konkrét esetekre 
való alkalmazások metodikájának kialakítása szüksé
ges.

Az elvi lehetőség tehát mindkét irányban adott és 
ennek kimunkálása még sok érdekes feladatot tarto
gat a fizikusok számára.

A termodinamikát eddig elsősorban a fizika, a 
kémia és részben a biológia, a geológia és a műszaki 
tudományok jelenségeire alkalmazták. Remélhető, 
hogy a társadalom, annak állapotai, változásai és fo
lyamatai, pl. a közgazdaság, vagy a szociológia alap
vető kérdései, szintén tanulmányozhatók a modern 
termodinamika eszközrendszerével [5, 6, 7]. Más
ként mondva megkísérelhető az a feladat, hogy a ter
modinamikai elméletet a természeti és a műszaki kör
nyezet leírásától a társadalmi környzet vizsgálatának 
irányába tágítsuk ki.

Ilymódon talán nem tűnik túlzásnak az a feltéte
lezés, hogy a termodinamika a fizika legáltalánosabb 
érvényű princípiuma.

Mire jó az entrópia ?

Minden fontos dolgot meg lehet fogalmazni rövi
den és frappánsan. így van ez az entrópia tulajdonsá
gaival is. A következőkben néhány olyan “kvázi- 
epigrammát” sorolunk fel, amelyek híven szemlélte
tik az entrópia egy-egy fontos elemét, funkcióját és 
rámutatnak sokoldalú felhasználhatóságára:
1. Az entrópia az az óra, amely az idő múlását méri 

az Univerzumban. (K. I.).
2. A létért való küzdelem, amely az egész szerves vi

lágot jellemzi nem az anyagért és nem is az ener
giáért folyó harc..., hanem a harc az entrópiáért 
folyik, amely a lángoló Napból a hideg Földre su
gárzik és ott hozzéférhető. (Boltzmann).

3. Az entrópia a rendezetlenség fokmérője. (Wilson).
4. Két veszély fenyegeti a világot: a rend és a rendet

lenség. (Valery).
5. Ha egy ciklusban működő gépet akarunk kapni, 

amely mechanikai munkát végez, ahhoz két, kü
lönböző hőmérsékletű test szükséges. (Carnot).

6. Az entrópia az idő nyila. (Eddigton).

7. Az entrópia iránytű, amely a folyamatokat vezérli, 
hogy el ne tévedjenek a lehetőségek dzsungelében. 
(K.I.).

8. A környezethez történő folyamatos illeszkedés, 
így a biológiai evolúció éppen az önreprodukáló 
szervezetre alkalmazott második főtétel következ
ménye. (MarxGy.).

9. Az entrópia a statisztikus mechanika átka? 
(Haken).
Még sokáig lehetne sorolni e mondásokat, ame

lyek mindegyike tartalmazza az igazság egy-egy 
elemét az entrópiáról.

Vannak persze olyan gondolatok is, amelyek a 
klasszikus hőfizika köntösébe bújva azt hangoztatják, 
hogy “nem tudhatja ember-fia, mitől nő az entrópia” , 
de ez ma már csak egy valóságtól elrugaszkodott 
csacska rigmus, hiszen a modern irreverzibilis termo
dinamika egyértelműen kiderítette, hogy a reális fo
lyamatok hogyan termelik az entrópiát.

Természetesen az entrópiának is van saját 
Murphy-törvénye. Ezt talán így lehetne megfogal
mazni: “Ha a körülmények olyanok, hogy az entrópia 
egyáltalán képes növekedni, akkor feltétlenül nö
vekszik is.” (K. I.)

Az entrópia megalapozási módszerei

Az entrópia három legfontosabb értelmezési 
módszere érdekes módon közös vonásokat mutat 
annyiban, hogy mindegyiknél kimondottan matema
tikai alapokból indulunk ki és csak ezek kimunkálása 
után vonunk le belőlük fizikai következtetéseket.

A statisztikus entrópia egy valószínűség fogalom
mal operál, amely éppoly aritmetikai tulajdonságokat 
mutat, mint a szokásos matematikai valószínűség, 
csak a skálája más léptékű, ez 1-től oo-ig terjed. Végül 
is azt a fizikai tényt közvetíti számunkra, hogy vala
mely rendszer makroállapotát hányféle mikroállapot- 
tal lehet létrehozni. E gondolatsor tükrözi az entrópia 
“rendezetlenségi” értelmét, és az

S =  kl nw (1)

relációt eredményezi, ahol k egy konstans és wa ter
modinamikai valószínűség.

Ha integráló osztó segítségével akarjuk létrehozni 
az entrópiát, akkor első lépésként egy nem-teljes dif
ferenciál teljes differenciállá tételének szükséges és 
elégséges feltételét kell megkeresni. Ez vezet oda, 
hogy nemcsak, hogy eljutunk az entrópia

dQ = TdS (2)

kifejezéshez, hanem ez a gondolatmenet egyúttal az 
entrópia és a hőmérséklet abszolút skálájának elvi 
megalapozását is szolgáltatja [8].
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A harmadik módszernél, az entrópiafúggvény elő
állításánál a matematikában egyáltalán nem külön
leges függvénytani feltételek vezetnek az

S =  S(xj, x2, x „ )  (3)

függvénykapcsolat kialakítására, amely az extenzív 
paraméterek és az entrópia közötti viszonyt szabá
lyozza, és hatásosságát tekintve a legáltalánosabb.

Ha ezt a függvényt sikerül előállítanunk, akkor a 
vizsgált rendszerről minden információ birtokába jut
hatunk és a termodinamikai állapotokat (jelensége
ket), folyamatokat és stabilitási viszonyokat azonos 
paraméterekkel és kutatási metodikával vizsgálhat
juk.
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LÉTEZNEK-E A KÖNNYŰ MAGOK ÓRIÁSREZONANCIÁI? KissÁdám
ELTE, Atomfizkai Tanszék

1948-ban az atommagok fotoabszorpciójának tanul
mányozása közben a hatáskeresztmetszetek jelentős 
megnövekedését tapasztalták magas energiákon. 
Később kiderült, hogy a vizsgálatot végzők egy álta
lános magtulajdonság első megfigyelői lettek. A kísér
leti eredményeket jól lehetett magyarázni egy olyan 
modellel, amely szerint itt egy-egy összenyomhatat
lan, de egymásba merülő proton és neutron fo- 
lyadékcsepp rezeg egymással szemben. A jelenség a 
dipól óriásrezonancia elnevezést kapta.

A kérdéskör elméleti tanulmányozása rámutatott 
arra, hogy a magoknak más, egész anyagukra kiter
jedő kollektív rezgései is lehetnek. Az atommagok
nak a fizika törvényei által megengedett kollektív 
mozgásait több szempontból lehet osztályozni. így a 
rezgések különböző perdületet hordozhatnak, vagy a 
vibráció során az eltérő tulajdonságú nukleonok (pro
tonok, neutronok, vagy különböző vetületű saját per- 
dülettel rendelkező nukleonok) egymáshoz képest 
különbözőképpen mozoghatnak. A fő kérdés az, 
hogy ezen rezgések közül melyek valósulnak meg a 
természetben.

A kísérleti magfizika módszereinek nagymérvű 
fejlődése eredményeként az 1970-es évek elején kí
sérleti bizonyítékokat szereztünk arról, hogy az atom
magoknak a dipólon kívül más óriásrezonanciái is lé
teznek. Az első “új” óriásrezonanciánál a mag nukle
onjai egyedi tulajdonságaiktól függetlenül fázisban 
végeznek 2fi perdülettel jellemezhető rezgést (elekt
romos izoskalár kvadrupól óriásrezonancia).

A kvadrupól óriásrezonanciát a hetvenes évek 
első felében a legtöbb nehéz magnál megfigyelték 
nagyenergiájú ( ^  50 MeV) protonok és a  részek ru
galmatlan szórása segítségével. A részecske-energia- 
eloszlásokban ez 63 -A-1/3 MeV gerjesztési energia 
környékén levő, jelentős intenzitást képviselő, karak

terisztikus szögeloszlást mutató, széles (3 — 7 MeV) 
csúcsként jelentkezett.

A 32-nél kisebb tömegszámú magokra a legtöbb 
szórási kísérlet szerint az átmeneti erősségeknek ez a 
koncentrációja megszűnni látszott. Fontossá vált 
annak eldöntése, hogy vajon az atommagok rezgési 
tulajdonságai változnak-e meg minőségileg e tömeg
szám környékén, vagy pedig a módszerek nem alkal
masak az egyre nagyobb gerjesztési energiákhoz 
csúszó jelenség vizsgálatára.

1. ábra A 24Mg-on és a 27Al-en rugalmatlanul szóródott 106, 145 
és 172,5 MeV bombázó energiájú a-k energiaspektrumai azonos 
lendületátadásnál. Az óriásrezonancia =  63 -A 1/3-MeV várt 
helyét felső nyíllal, magát a tartományt “GR-Reg.”-gel jelöltük. A 
5Li és 5He felbomlásából származó a-k járulékának kinematikai 

határait kihúzott, ill. szaggatott alsó nyilakkal mutatjuk.
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1975—76-ban nagy, 172 MeV energiájú a  részek 
rugalmatlan szórásával vizsgáltuk a problémát. A 
könnyű magokra vonatkozó eredményeink, szemben 
más laboratóriumokban 100 MeV környéki bombázó 
energiával végrehajtott a kísérletekkel, nem utaltak 
minőségi változásra a nehéz magokhoz képest.

Az ellentmondást az 1. ábra szórási spektrumai 
magyarázzák meg. Ezeken 106, 145 és 172,5 MeV 
bombázó a energián kapott néhány eloszlásunkat 
mutatjuk be 24Mg és 27A1 céltárgymagokra.

Az óriásrezonancia-tartományban a 172,5 MeV a 
energiához tartozó eloszlásoknál mindkét céltárgy
magnál nagy a hatáskeresztmetszet a környezethez 
képest. Magasabb gerjesztéseknél mind a 24Mg, mind 
az 27A1 eloszlásban szerkezet figyelhető meg. E szer
kezeteket azok az a részek hozzák létre, melyek a 
reakcióban keletkezett 5Li és 5He magok a+ p , ill. az

ALAGÚTDIÓDÁK FÉNYEMISSZIÓJA

Marx György akadémikus vezetett be egyetemi hall
gató koromban az elméleti fizika több ágának, többek 
között az elektrodinamikának a rejtelmeibe, melyek
re későbbi munkáim során bátran építhettem. Ezért 
amikor az 1970-es évek elején a lézerekkel és azok al
kalmazásaival kezdtem foglalkozni, szilárd alapokról 
indulhattam el.

Tiszteletem jeléül egyik, az utóbbi néhány évben 
végzett és az elektrodinamikát is felhasználó mun
kám alapjait szeretném ezen cikk keretében röviden 
ismertetni.

A kutatás témája a fémek területén gerjeszthető 
plazmarezgések, az ún. felületi plazmonokhoz kap
csolódik. Ezek a hullámok létezésüket a határfelüle
teknek köszönhetik és segítségükkel a fémfelületről 
fény csatolható ki. Ezért ez a jelenség egy új típusú — 
szerencsés esetben koherens — fényforrás alapja 
lehet.

A fémek vezetési elektronjai közel szabadok és 
ezért halmazuk alacsony hőmérsékletű plazmának te
kinthető. Minden plazmában fellépnek töltéssűrűség- 
fluktuációk, melyek — a szilárdtestfizikában általáno
san ismert formában — kollektív rezgések összege
ként írhatók le. Ezen kollektív rezgéseket nevezzük 
plazmonoknak. A fononokhoz hasonlóan az w = 
=  o)(k) diszperziós összefüggéseket használhatjuk 
fel jellemzésükre, melyek a plazmonok hw energiája 
és k hullámvektora közötti kapcsolatot írják le.

Ilyen kollektív rezgések gerjeszthetők fémek felü
letén elektronok vagy külső fény segítségével. Ezen 
gerjesztés hatására a töltések a fémfelületre merőle
gesen mozdulnak el, a perturbáció pedig a felület 
mentén terjed, síkhullámok formájában. Ezek a hullá
mok transzverzálisak, a mágneses tér vektora a fém
felületben, az elektromos pedig arra merőlegesen he
lyezkedik el. A felületi plazmonok tehát p-polarizál-

a + n  bomlásából származnak (T1/2 ~  10-21 s). A 
kisebb a bombázó energiáknál a 6Li-ből és a 6He-ből 
származó a-k energiája is kisebb, közel kerülnek az 
óriásrezonancia-tartományhoz. A jelenség S  100 
MeV bombázó energiákra valóban az óriásrezonan- 
cia-csúcs látszólagos megszűnéséhez vezet.

Kísérletünk megmutatta, hogy az A ~  32 körül 
nincs szó az atommagok anyaga kollektív rezgési tu
lajdonságainak hirtelen, minőségi megváltozásáról. 
Ma már tudjuk, hogy az atommagok elektromos izo- 
skalár kvadrupól óriásrezonanciájának léte (a leg
könnyebb A ^  12 magok kivételével) az atommagok 
általános tulajdonságaihoz tartozik.
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Kroó Norbert 
Központi Fizikai Kutató Intézet

tak, ugyanúgy, mint az elbontásukkor kibocsátott 
fény. Diszperziós összefüggésüket a Maxwell-egyen- 
letek segítségével lehet meghatározni azzal a mellék- 
feltétellel, hogy az elektromos eltolásvektor felületre 
merőleges komponense folytonosan változik a felüle
ten. A számítás eredménye egy e2 =  er +  ie, komplex 
dielektromos állandójú fém és e0 dielektromos állan
dójú szigetelő közötti határfelületre az 1. ábrán lát
ható. A diszperziós görbe nagy k impulzusok esetén 
az (ds = Wp/Vl +  e0 határértékhez tart, ahol cop = 
=  (4ne2/m x) 1/2 az ún. plazma frekvencia, m x pedig 
az elektronok effektiv tömege a fémben. <op értéke 
például alumíniumban 10,85 eV. Az co = (c/e0) 1/2k 
egyenes a fény diszperziós görbéje.

A felületi plazmonok elbomlásakor keletkező fényt 
több mint 60 évvel ezelőtt figyelték meg először, 
mégpedig úgy, hogy a gerjesztés néhány keV energi
ájú elektronokkal történt. A probléma 1976 körül 
vált újra érdekessé, amikor a pontkontaktusok és 
fém-fémoxid-fém alagútdiódák fényemittáló képessé
gét fedezték fel. Ezekben a szerkezetekben a felületi 
plazmonok gerjesztése a fémelektródák között alagút- 
hatás útján áthaladó elektronok segítségével valósul
hat meg, melyek energiája néhány eletkronvolt (eV).

A fényemisszió a felületi plazmonok elbomlásakor 
léphet fel. Erre a folyamatra teljesülnie kell azonban 
az impulzusmegmaradás törvényének, ami az 1. 
ábrán az 1. és 2. pontok közötti impulzus “harmadik 
test” segítségével történő pótlását feltételezi. Kísérle
teinkben ezt az impulzust egy, a diódát hordozó zafír- 
lemez felületén holografikus úton előállított optikai 
rács szolgáltatta. A 2. ábra szemlélteti az impulzus
megmaradási törvény teljesülését megfelelő © be
esési szög mellett, míg az emittált fény rezonancia
szerű szögeloszlása a megmaradási törvény teljesülé
sének környezetében a 3. ábrán látható. Ilyen úton

53



1. ábra Felületi plazmonok diszperziós összefüggése, ill. a töltésel
mozdulások szemléltetése különböző impulzusok esetén

c.

4. ábra Felületi plazmonok diszperziós görbéje a paraméterű és h 
mélységű rácsra párologtatott alagútdióda fényemissziójában meg

figyelhető rezonanciákból meghatározva

700 “ 0
\  ^  << 600

X soo
^ -20

2. ábra az impulzusmegmaradási törvény szemléltetése rácsos 
hordozón a K impulzusé fény és a k impulzusú plazmonok között

3. ábra Fényemisszió összefüggése a paraméterű és h mélységű 
rácsra (A), ill. sima hordozóra (B) párologtatott alagútdiódán. A 
fényemisszió az alagútáram által gerjesztett felületi plazmonok 

bomlásának eredménye

5. ábra Ezüst külső elektródájú alagútdióda fényemissziójának 
hullámhossz- és szögfüggése. Jól látható a megfigyelt impulzusfel

hasadás

az emittált fény intenzitásának szög és energia sze
rinti eloszlásából meghatározhatók a diszperziós 
görbék. Szemléltetésként a 4. ábrán Al-Al20 3-Ag di
ódán az ezüst —vákuum határfelületre kapott ered
ményeinket mutatjuk be.

Számos probléma mellett kutatómunkánkban kü
lönös figyelmet fordítottunk két kérdésre, mégpedig 
a felületi plazmonok gerjesztési mechanizmusára, to
vábbá a 4. ábrán a két diszperziós görbe metszés
pontja környékén fellépő impulzusfelhasadás okának 
tisztázására. A gerjesztési folyamat bonyolult, alap
vető elemeit azonban sikerült tisztáznunk. Az impul
zusfelhasadás jellege jól látszik az 5. ábrán. Kísérlete
ink egyértelműen magyarázatot adtak arra az ellent
mondásra, ami a jelenleg ismert elméleti munkák 
által jósolt energiafelhasadás és a megfigyelt impul
zusfelhasadás között van.

Kutatásaink intellektuális szépségét fokozta, hogy 
azok mind a szilárdtestfizika, mind a lézerfizika isme
reteit igénylik. Ezen felül e munkát motiválja a poten
ciális gyakorlati alkalmazások lehetősége is. Nem el
hanyagolható az a körülmény sem, hogy eredménye
inket igen kis anyagi ráfordítással, a kezdeményezés 
és néhány alapvető ötlet által biztosított előnyökre 
alapozva tudtuk elérni.
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KVANTUM-KROMODINAMIKA 
ÉS A KVARKOK FELSZABADÍTÁSA

1962-ben negyedéves fizikus hallgató voltam az Eötvös egyetemen 
és elméleti fizikusnak készültem. Hosszú út vezetett az elhatáro
záshoz. A Petőfi Gimnáziumban Csekő Árpád volt a fizikataná
rom, ő beszélt rá a fizikus hivatásra elektromérnökség helyett. Az 
egyetemen Nagy Károly és Marx György elméleti fizikai előadásai 
köteleztek el az elméleti fizikához. Nagy Károlytól a klasszikus el
méleti fizikát tanultam, Marx Györgytől a kvantumfizikát.

Ebben az időben Marx György diplomamunkása lettem, tanít
ványa és munkatársa. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom 
a Gyurkától tanultakat, nagyon nehéz lenne a feladatom. Milyen 
legyen a kutató elméleti fizikus komplex lénye, ezt tanultam meg 
legkorábban és legmaradandóbban Marx professzortól. Jóllehet 
csak pályám kezdetén dolgoztunk együtt közös fizikai problémán 
(a spontán szimmetriasértés mechanizmusa kvantum térelméle
tekben), Gyurka hatása egész életemben elkísér. Büszke vagyok, 
hogy tanítványa lehettem, hogy hathatott rám, és hogy a sok fizi
kából, amit tőle kaptam egy keveset másoknak tovább adhattam. 
Kaliforniából boldog születésnapot kívánok Gyurka, sok köszö
nettel a tanításért és a részecskefizika megszerettetéséért!

Amint fizika sem lehet ünnep nélkül, az ünnep al
kalmával is beszélhetünk fizikáról. Témának a leg
utóbbi néhány évben leginkább foglalkoztató kérdést 
választottam. A munka első jelentős lépését Budapes
ten tettük két akkori munkatársammal, Polonyi Já
nossal és Szlachányi Kornéllal. János időközben a 
tágabb értelemben vett témakör egyik tekintélyes 
nemzetközi szakértője lett, és jelenleg az MIT fakul
tásának megbecsült tagja. 1979 végén és 1980 elején 
azzal a problémával foglalkoztunk, hogy milyen fizi
kai tulajdonságai lehetnek az anyag egy lehetséges új 
létezési formájának a kvark-gluon plazmaállapotban.

Minden okunk megvan azt hinni, hogy az erősen 
kölcsönható részecskék elméleti leírásáért a kvan- 
tum-kromodimanika a felelős. Az elmélet szerint a 
nukleon és egyéb sok száz erősen kölcsönható ré
szecske kvark építőkövekből áll. A kvarkokat neuklo- 
nokká összekötő erőt a gluon tér közvetíti. Amikor 
egy kvarkot akármilyen nagy energiával megpróbá
lunk kiütni a nukleonból, ez nem sikerül, a nukleon 
ismét ismert erősen kölcsönható részecskékre törik 
szét. Bizonyos elméleti meggondolások alapján 1979 
táján létezett egy hipotézis, amely szerint a nukleáris 
anyagot nagy hőmérsékletre melegítve az anyag egy 
új, eddig ismeretlen állapota hozható létre, a kvark- 
gluon plazmaállapot, ahol a kvarkok szabadon mo
zoghatnak a plazmában.

Mindenféle félig fenomenológikus modellekkel 
próbálkoztunk, mert a kromodinamika nagyon 
kemény feladatnak mutatkozott. A kezdetleges első 
elméleti eredmények azt mutatták, hogy néhányszáz 
millió elektron volt (MeV) hőmérsékleten jön létre a 
híres kvark plazmaállapot. A Big Bang után néhány 
mikroszekundummal lehetett ilyen magas hőmérsék
let, ekkor tűnhettek el a kvarkok örökre mint önálló 
lények nukleonok belsejében, hogy onnan kivehetet-

Kuti Gyula
Kaliforniai Egyetem (San Diego) 

és Központi Fizikai Kutató Intézet (Budapest)

lenek legyenek. Ugyan a Big Bang nem megismétel
hető, nehézion-ütközésekben létrehozható a Little 
Bang, ahol a nukleonok együttese talán kétszáz MeV 
hőmérsékletre is hevíthető és a kvark plazma megfi
gyelhető. Az állapot létezése és a fázisátmenet hő
mérséklete így kísérletileg is fontos kérdéssé nőtte ki 
magát.

Mind a kvark bebörtönzést normális körülmények 
között, mind a kvark kiszabadítást (a plazmaállapot 
létrehozásával) a kvantum kromodinamika hívatott 
megmagyarázni. Amit leginkább vártunk az elmélet
től, hogy megjósolja azt a magas hőmérsékletet, ahol 
a plazmaállapot létrejöhet. A frusztráció fő oka 
1979-ben az volt, hogy a fenomenológikus próbálko
zások ellenére sem tudhattuk, hogy mindez leírható 
és meghatározható a kvantum kromodinamika szi
gorú keretében. 1979 végén és 1980 elején a Nobel- 
díjas Wilson és a brookhaveni Creutz kezdeményezé
sére egy új elméleti számítási módszerrel próbálkoz
tak az elméleti fizikusok kvantumtérelméletek nem- 
perturbációs megoldására. Az elmélet megfogalmazá
sában fontos szerepet játszó Feynman-pályaintegrált 
statisztikus fizikai analógiák alapján egy sztochasz
tikus módszerrel (Monte Carlo) próbálták meghatá
rozni. A módszert kezdetleges formájában talán 
Fermi javasolta először a Schrödinger-egyenlet 
megoldására.

Ekkor merült fel bennünk, hogy a tér—idő kis da
rabkájában pontos megoldást kaphatunk a kvantum 
kromodinamika sztochasztikus vizsgálatából a nukle
on anyag kvark plazma átalakulására vonatkozóan. 
Lényegében szimulálni kellett a kvantum kromodina
mika által pontosan meghatározott módon az erősen 
kölcsönható anyag kis darabkáját nagy teljesítményű 
számítógépben, ahol néhányszáz MeV hőmérséklet 
is előállítható (szimulálható). Az első számításokat 
Szabó Ferenc, a KFKI főigazgatójának közbenjárására 
az Akadémia IBM számítógépén végezhettük el sok
száz óra fáradságos munkájával. 1980 júniusára meg
találtuk a fázisátmenetet. Az első számításokban a 
kvarkok csak két színben fordulhattak elő és bizonyos 
vákuumpolarizációs effektusokat elhanyagoltunk. 
Azóta más munkatársakkal meghatároztuk a fázisát
menetet a reális három kvark szín esetére sokezer óra 
szuperszámítógép-idő felhasználásával. Jelenleg a 
kvark vákuumpolarizáció pontos figyelembevételén 
dolgozunk biztató eredményekkel.

Eredményeink összefoglalásaként elmondható, 
hogy a kvantum kromodinamika megjósolja a kvark- 
gluon plazmaállapot létezését kétszáz MeV körüli hő
mérsékleten, a nehéziongyorsítók új generációjával 
esetleg elérhető laboratóriumi körülmények között.
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MAGERŐK ÉS MOLEKULÁRIS ERŐK

Ha egy megismerni kívánt dologról meg tudjuk mon
dani, hogy milyen más ismert dologhoz hasonlít és 
milyen mértékben, akkor a megismerés útján máris 
haladtunk előre.

A magerők megismerésének hosszú és göröngyös 
útján az első rendkívül termékeny “összehasonlítás” 
Yukawától származik, aki a magerőt a Coulomb- 
erőhöz hasonlította és megállapította, hogy a legna
gyobb eltérés abban áll, hogy a Coulomb-erő végtelen 
hatótávú, a magerő pedig véges. A véges hatótáv fi
gyelembevétele elvezetett a híres Yukawa-potenciál- 
hoz, de ennél még sokkal többhöz: megnyitotta az 
utat a mezonok világához. Amikor az ötvenes évek 
elején felismerték, hogy a nukleonok között, a vonzó 
hatáson kívül egy rövid hatótávú taszító erő is műkö
dik [ 1, 2], nyomban felmerült a gondolat, hogy a nuk
leont kiterjedéssel rendelkező objektumnak tekintsék 
és összehasonlítsák más kiterjedt fizikai rendszerek
kel. A legkézenfekvőbb összehasonlítást az atomok 
kínálják. A két atom között is észlelhető vonzó hatás, 
de kis távolságoknál ez átmegy taszításba. Az össze
hasonlítást nehezíti, hogy a tipikus nukleáris távolsá
gok mintegy öt nagyságrenddel kisebbek, mint az 
atomi távolságok, másrészt a potenciális energiák 
skálái között is sok nagyságrend a különbség. Ezt a 
nehézséget azonban ki lehet küszöbölni, ha termé
szetes mértékegységeket használunk. Természetes 
távolságegységnek kínálkozik az a távolság, ahol a 
vonzás taszításba megy át. Ez a nukleon-nukleon 
kölcsönhatásnál a kemény taszító törzs sugara aN = 
=  0,5 fm, az atom-atom kölcsönhatásnál a Morse- 
potenciál zérus helye: aA. A távolságegység megvá
lasztásával már rendelkeztünk a természetes energia 
egységekről is:

Lovas István
KLTE és KFKI

EN =  hVMNa*, Ea =  h2/M AaA ,

ahol Mn és Ma a nukleon, illetve az atom tömege. 
Ilyen egységeket használva összehasonlították a 
nukleon-nukleon és a nitrogén-nitrogén kölcsönhatás 
potenciálját. Ebből az adódott, hogy a molekuláris 
erők sokkalta intenzívebbek és lényegesen hosszabb 
hatótávolságúak, mint a magerők. Ezt a meggyőző
dést rögzíti A. Bohr és B. R. Mottelson híres monog
ráfiája [3] is, ahol az összehasonlítás a legegyszerűbb 
atomokkal, nevezetesen hidrogénatomokkal történt.

Amikor kezdett elterjedni az a meggyőződés, hogy 
a nukleonok valóban kvarkokból épülnek fel, felme
rült a gyanú, hogy a nukleon-nukleon kölcsönhatás 
összehasonlítása sem a nitrogén-nitrogén, sem a 
hidrogén-hidrogén kölcsönhatással nem tükrözi he
lyesen a magerők és a molekuláris erők viszonyát. A 
nukleonok ugyanis úgy épülnek fel 3 színes valencia 
kvarkból és meghatározhatatlan számú kvark- 
anti-kvark párból, hogy a rendszer színtelen legyen. 
Ennek az analogonja az atomok világában a 
nemesgáz-konfiguráció, amelyben az elektronok 
minden szempontból szimmetrikus szabad vegyérté
ket nem hordozó, elfajulásmentes rendszert alkotnak.

Valóban, ha a Morse-potenciálba a héliumra jel
lemző paramétereket helyettesítjük és a természetes 
egységekben ábrázoljuk (1. ábra), akkor azt találjuk
[4], hogy a nagyságrendi különbségek a nukleon
nukleon potenciálhoz képest megszűnnek. A két po
tenciál ugyanabban a léptékben ábrázolható.

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a

I.a ábra A hidrogénatom-hidrogénatom kölcsönhatást leíró 
V(r) =  D ( ( l —2 e x p ( — (r—a)))2—1) 

alakú Morse-féie potenciál természetes egységekben, azaz a távol
ság r/e egységekben, ahol a az a távolság, amelynél a potenciál elő

jelet vált, a potenciál pedig V/E egységekben, ahol E =  h2/Ma

l.b  ábra A héliumatom-héliumatom kölcsönhatást leíró Morse- 
féie potenciál természetes egységekben (pontozott vonal). A 
neutron-neutron kölcsönhatást leíró potenciál természetes egysé

gekben (kihúzott vonal)
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nukleon-nukleon kölcsönhatás és az atom-atom köl
csönhatás, a korábbi meggyőződéssel ellentétben, 
“minőségileg” azonos.

Ezt a megállapítást támasztja alá az a tapasztalati 
tény is, hogy a neutron-neutron, illetve a proton
proton rendszernek ugyanúgy nincs kötött állapota, 
mint ahogy He2 molekula sem létezik.

A fizika célja a jelenségek megmagyarázása. A magya
rázat egyik nagyon hatékony módja, mikor eddig füg
getlennek hitt törvények közt összefüggéseket talá
lunk, vagy valamilyen alapvetőbbre vezetjük őket 
vissza. Ezt pozitívan értékeljük. De örüljünk-e 
annak, ha kiderül, hogy egy ilyen várt kapcsolat nincs 
meg (vagy legalábbis úgy nincs meg, ahogyan 
vártuk) ? Senki sem szeretheti a rossz hír hordozóját. 
De a rossz hír is hír, jobb, mint a semmilyen.

A múlt századi fizika két alapvető ereje a gravitáció 
és elektromosság volt, végtelen hatótávolsággal, azaz 
1/r2 erőtörvénnyel. Sokan töprengtek azon, hogy az 
erőtörvény azonossága nem jele-e bensőséges kap
csolatuknak. 1916 óta a gravitáció már nem erő, 
hanem a téridő geometriájának egy megnyilvánulása. 
Ennek felismerésére az adott lehetőséget, hogy a gra
vitációs erő a tömeggel volt arányos, vagyis egy gravi
tációs centrum körül minden azonos helyről azonos 
sebességgel indított próbatest azonosan mozog. Ez 
töltött testekre nem igaz, mivel azok e/m fajlagos töl
tése szinte tetszőleges lehet: töltött testek egy töltött 
tömeg felé a lehető legkülönbözőbb gyorsulásokkal 
eshetnek.

Mindazonáltal 1921-ben a lengyel Th. Kaluzának 
sikerült geometrizálnia az elektromágnesességet is, 
csak éppen 5 dimenzióban [1], Tegyük fel, hogy a tér
időben 1 időszerű és 4 térszerű irány van, és írjuk fel 
az igazi, 5 dimenziós távolságot az alábbi módon:

ds2(5) =  ds2 (4) +  (dx5 +  A,dxr) 2 (1)

ahol az ' index 1-től 4-ig a szokásos koordinátákat 
jelöli, és A' az elektromágneses vektorpotenciái. 
Megkövetelve, hogy a testek 5 dimenzióban a lehető 
legegyenesebb vonalakon (geodétikuson) mozogja
nak, a pálya 4 dimenzióban már nem lesz a lehető leg
egyenesebb, hanem ott látszólagos erő lép fel, ami 
éppen az elektromágneses Lorentz-erő, olyan töltés
sel, amely a sebesség ötödik komponensével nő.

(l)-ben A‘ mellé még egy skalárpotenciált is beve
zetve az 5 dimenziós téridő metrikája 15 ismeretlent 
tartalmaz, melyeket az ottani Einstein-egyenlet 15 
komponense határoz meg. Mindent 4 dimenzióra ve
títve majdnem pontosan a csatolt Einstein —Maxwell-
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egyenleteket kapjuk; az új skalárpotenciál extrém kö
rülményeket kivéve majdnem állandó. Megvan a gra
vitáció és elektromágnesesség egyesítése.

Csakhogy a tér negyedik irányát látnunk is kellene. 
Kedvelt magyarázat, hogy a tér a negyedik irányban 
rendkívül kis

S =  VGe2 /c4 =  1,4 • 10- 3 4  cm (2)

sugarú hengerré zárult, amit tényleg nem is látha
tunk.

De Univerzumunk a 3 ismert térbeli irányban 
tágul, és legalább 102 8 cm nagy. Miért annyira más a 
negyedik irány? Hogyan lett arra olyan kicsiny a 
világ? Nem azt jelzi-e ez, hogy valójában az elektro
mágnesességnek és a gravitációnak semmi köze egy
máshoz? 1980-ban Chodos és Detweiler meg is kér
dezte [2] hová lett az ötödik dimenzió. Megmutatták, 
hogy vannak olyan 5 dimenziós Univerzumok (mate
matikailag), melyek 3 térbeli irányban t-vel arányo
san tágulnak, a negyedikben pedig 1 /t szerint össze
húzódnak. Szerintük az ötödik dimenzió azért nem 
látszik, és két részecske közt azért sokkal erősebb az 
elektromosság, mint a gravitáció, mert a világ már 
öreg. (Az e2/Gm 2 dimenziótlan hányados két proton 
közt 1039.) Mivel a világ tényleg öreg, minden rend
ben lenni látszik.

1984-ben Pacher Tiborral megpróbáltunk felépí
teni e vonzó képnek megfelelő világot. Vettünk egy 5 
dimenziós Univerzumot, megtöltöttük két ellentétes 
töltésű (azaz a negyedik térbeli irányban “fel” és 
“le” mozgó) részecskefajtával, és nyomon követtük 
a fejlődést. A részecskék 5 dimenziós nyugalmi 
tömege állandó, de 4 dimenzióban töltésük és töme
gük változik, ahogyan egyre “függőlegesebben” mo
zognak S csökkenésével.

Az eredmény lesújtó [3], A világ tényleg tágul 
három irányban, és összehúzódik egyben, de

e2/Gm 2 =  16 7rx/(x + 1) ,,,
x =  u5 /S, W

ahol u az ötös sebesség. E világban az “elektromos
ság” a “gravitációhoz” képest tényleg egyre erősödik,

ÖTDIMENZIÓS KOZMOLÓGIÁK: REALITÁS VAGY FORMALITÁS?
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de e2/Gm 2 semmiféle részecskére soha nem megy 
1 Ó7T fölé. Itt nincsenek elektronok és protonok. Ha
sonló problémájuk a részecskefizikusoknak is szokott 
lenni: magasabb dimenziós elméletekben a töltött 
részecskék szeretnek túl nagy tömeget kapni. De itt 
most közvetlenül látszik az ok: nagy töltéshez majd
nem “függőleges” mozgás kell, tehát nagy sebesség, 
ami viszont Lorentz-féle tömegnövekedést ad.

Chodos és Detweiler vonzó javaslata tehát nem 
realizálható. Bármilyen öreg is a világ, ha 5 dimen
ziós, vagy nem mozoghatnak benne testek úgy, mint 
ahogyan a proton és az elektron mozog, vagy az

ötödik dimenzió nem az elektromágnesesség. Persze 
kvantumeffektusok még segíthetnének, de nem 
látni, hogyan, és erre a kvantumgravitáció kidolgozá
sáig várni kellene. Hiába hasonlít tehát Kaluza elmé
lete a geometrizált elektrodinamikához, vagy nem 
az, vagy nem úgy. De akkor vajon mi?

IRODALOM

[1] Th Kaluza, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math. 
KI. LIV, 966 (1921).

[2] A. Chodos és S. Detweiler, Phys. Rev. 7)27,2167 (1980).
[3] B. Lukács és T. Pacher, Phys. Lett. 772/4,200 (1985).

A POMERON NYOMÁBAN

A részecskefizika óriási ütemű, többször látványos si
kerekkel kísért fejlődése ellenére is több, alapvetően 
fontos, megoldhatatlan probléma maradt velünk az 
elmúlt húsz évben. Az egyik ilyen probléma, amellyel 
személyesen is volt alkalmam több ízben találkozni, 
röviden így fogalmazható meg: mi tulajdonképpen a 
Pomeron?

A Pomeron — definíció szerint egy Regge-pc'us, 
amelyet a neves fizikusról, Pomerancsukról neveztek 
el, és amely azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy 
az összes pólus között dominál a szórási amplitúdó 
nagyenergiás viselkedésében, állandó teljes hatáske
resztmetszethez (a továbbiakban THK) vezet, ha az 
energiát minden határon túl növeljük. Ez esetben vi
szont, ahogy azt Pomerancsuk bebizonyította, tetsző
leges részecske THK-e megegyezik az antirészecske 
THK-ével. Ezért Pomeron járuléka részecske és anti
részecske esetén azonos, és kiesik a THK-etek 
különbségéből.

A kísérleti adatok a szerpuhovi gyorsító műkö
désbe lépéséig összhangban voltak a fenti elméleti le
írással. Ekkor azonban a 70-es évek elején nem várt 
fordulat következett be. Kiderült, hogy amit addig 
láttak, az csupán az energiagörbének egy viszonylag 
hosszan tartó minimuma volt, a THK valójában nem

Nagy Elemér
Központi Fizikai Kutató Intézet

állandó, hanem az energia növelésével növekszik, 
így világossá vált, hogy a szórási amplitúdót nem a 
Pomeron dominálja, a vezető szingularitás annál 
erősebb.

A Pomeron problémájával itt találkoztam először. 
Azt kellett kísérletileg eldönteni, hogy vajon továbbra 
is igaz marad-e Pomerancsuk tétele, azaz a THK-ek 
különbsége továbbra is zérushoz tart-e. A Szerpuho- 
ban elvégzett kaon regenerációs kísérletben egyér
telműen megállapítottuk, hogy a különbségamplitú
dóból a vezető szingularitás továbbra is kiesik és a 
THK-ek különbsége a nem vezető Regge-pólusoknak 
megfelelően viselkedik.

Gribov és az általa vezetett leningrádi iskola ki
mutatta, hogy a vezető szingularitást úgy lehet értel
mezni, mint amely több Pomeron kölcsönhatásától 
származik. Ez az elmélet nemcsak helyesen írta le a 
THK-ek energiafüggését, hanem többek között meg
jósolta a rugalmas szórás amplitúdójának egy skálatu
lajdonságát. Ezt a tulajdonságot néhány évvel később 
a CERN ISR proton tárológyűrűjében végzett kísérle
teinkben sikerült igazolni. Ugyanebben a kísérletso
rozatban kimutattuk az la. ábrán látható gráf létezé
sét is, amely bebizonyította a Pomeronok egymással 
történő kölcsönhatását.

t*
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Felmerült a kérdés, vajon mélyebben is bepillant- 
hatunk-e a Pomeron szerkezetébe, közvetlen kapcso
latba hozhatjuk-e a hadronvilág építőköveivel, a kvar- 
kokkal és gluonokkal. A hadronok, sőt a foton kvark- 
gluon szerkezetét is, leptonok mélyen rugalmatlan 
szórásában derítették fel. Az Ib. ábrán látható pl. az 
a folyamat, amelyben az egyik foton a másik szerke
zetét szondázza. Innen támadt az a gondolat, hogy ha 
az la. ábrán az egyik Pomeront egy fotonnal helyette
sítjük, ezzel letapogathatjuk a másik Pomeron elekt
romágneses szerkezetét.

A kísérletet az Európa Müonegyüttműködés 
(EMC) keretében végeztük el az elmúlt évben, ahol 
a müonoknak nitrogén céltárgyon történő szórásában 
ro-mezonok kvázirugalmas keltését tanulmányoztuk 
az le. ábrának megfelelően. Az 2. ábrán láthatjuk a 
kezdeti és végállapot proton közötti négyes impulzus

ig b, c,
2. ábra

átadás elosztását a virtuális foton tömegének (Q2) kü
lönböző értékei mellett. Az exponenciális lecsengés, 
amelyet az egyenes vonalak kiemelnek, a protonon 
történő rugalmas szórásra jellemző. Az egészen kis 
impulzusátadás esetén az egyes vonalak felett megfi
gyelhető többlet-eseményszám annak következmé
nye, hogy a rugalmas szórás a N-atommag több nuk
leonján egyszerre koherensen is végbemehet. A kis 
Q2 mellett (2a. ábra) észlelt exponenciális meredek
sége, valamint a koherens és nem koherens szórás 
aránya ugyanaz a tipikus érték, amelyet hadronok ru
galmas szórásánál' a Pomeron-csere esetén tapasztal
hatunk.

De figyeljük meg, mi történik, ha Q2-et növeljük! 
Ekkor a virtuális foton a hadronállapotból egyre na
gyobb valószínűséggel a pontszérű elektromágneses 
szonda szerepét kezdi betölteni, azt várjuk tehát, 
hogy egyre kisebb távolságokon tapogatja le a Pome
ron elektromágneses szerkezetét. Ugyanakkor a 2a., 
b. és c. ábrák összevetéséből áz derül ki, hogy az ex
ponenciális meredekség egyre kisebb lesz, a koherens 
szórás pedig kihal. A Pomeronra jellemző vonások 
Q2 növelésével fokozatosan eltűnnek. A Pomeront 
nem tudjuk kifürkészni elektromágneses módszerrel.

A kísérlet e tekintetben tehát negatív eredménnyel 
zárult. Pozitív azonban abban az értelemben, hogy 
demonstrálta, miszerint a Pomeron mibenléte ahhoz 
a rejtélyhez kapcsolódik, amely a kvarkok közötti 
színerővel kapcsolatos, és amelyre az elektromág
neses kölcsönhatás érzéketlen. Feltehető, ha valaha 
megértjük a Pomeron szerkezetét, arra is választ 
kapunk, milyen módon vannak a kvarkok a hadro- 
nokba zárva.

NEUTRINÓSUGÁRZÁS ELFAJULT GÁZOKBAN Nagy Tibor
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

A csillagok belsejében számos olyan folyamat megy 
végbe, melynek során neutrínók keletkeznek. Mivel 
a neutrínók igen nagy áthatolóképességűek, az általuk 
felvett energia nagy valószínűséggel eltávozik a csil
lagból, így, ha a neutrinókeltés jelentős, hatékony 
hűtési mechanizmus jön létre, amely alapvetően be
folyásolhatja a csillagfejlődés menetét. A csillag fejlő
désének leghosszabb szakaszában a neutrínók főleg a 
fúziós reakciókat követő

zNa—»z_ jNa +  e+ 4- v

/3-bomlásokban keltődnek, vagyis számuk nagyjából 
megegyezik a keletkezett neutronok számával; a 
folyamat kifejezetten neutrínókat temel, azaz, ilyen
kor az antineutrinó-sugárzás elhanyagolható. Becslé
sek szerint a Napról, amely fejlődésének éppen 
ebben a szakaszában van, 1 0 ll/cm 2 s rendű neutrinó- 
áram érkezik a Földre. Az ilyen periódusban a neutrí

nók a kisugárzott energiának csupán néhány százalé
kát viszik magukkal és szerepük nem jelentős.

Más a helyzet, amikor a csillag hőmérséklete 109 

K közelébe jut. Ekkor intenzívvé válik a neutrinó- 
antineutrinó párok keltése; a legfontosabb reakciók 
ebből a szempontból a következők:

e- +  ZNA~ Z_,N A+  v  

z_iNA — zN A-t- e- +  v (URCA-folyamat),

(az elnevezés a Rio de Janeiróban működő Urca ka
szinóra utal)

e~ +  ZN A—*e~ +  ZN A.+ v  + «/"(fékezési neutrinósu-
gárzás)

•y +  e~ —«-e- +  v + v (Compton-neutrinók) 
y +  ZNA —♦ ZN A +  e~ +  e+ (szétsugárzási neutrínók) 

e~ +  e+ —► v +  v
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A számítások szerint a felsorolt folyamatokból szár
mazó neutrínó-sugárzás jelentőssé, sőt, rövid időre 
dominálóvá válhat a csillagfejlődés késői szakaszában. 
Lényegesen megváltoznak azonban a becslések, ha a 
reakciók elfajult elektrongázban mennek végbe. 
Ilyenkor az elektronállapotok egy adott Fermi-szintig 
be vannak töltve, és a Pauli-elv miatt e szint alatti 
energiával elektronok nem keletkezhetnek. Más 
szóval, a fenti reakciók gyakorisága, s ennek megfele
lően a neutrinósugárzás intenzitása az eredetileg be-' 
csültnél több nagyságrenddel kisebb lehet. Feltehető, 
hogy ilyen esetben azok a folyamatok válnak jelen
tőssé, amelyeknél a végállapotban nem jelenik meg 
elektron. Ez a helyzet a fotoneutrinó-keltési 
reakciókban:

y  + y —* v +  V,
y + y — * y + v + v ,  

y +  ZNA —»ZNA +  v + v.
E reakciók hatáskeresztmetszete legalacsonyabb 
rendben egy 1/137 faktorral kisebb a fentieknél, így 
szerepük közönséges gázban elhanyagolható.

A leírt három folyamat közül az első a szokásos 
gyenge kölcsönhatások feltételezése esetén tiltott, a 
második hatáskeresztmetszete pedig egy Z~ 2 faktorral 
kisebb, mint a harmadiké, melyben egy foton egy Z 
rendszámú mag Coulomb-terében kelt neutrinópárt. 
Végülis tehát azt várjuk, hogy elfajult elektrongáz je
lenlétében a Coulomb-téren végbemenő fotoneut- 
rinó-keltés játssza a fő szerepét.

A reakció hatáskeresztmetszetét a szokásos 
gyenge és elektromágneses kölcsönhatást véve per
turbative a szokásos módon számíthatjuk ki. Annak 
ellenére azonban, hogy a végállapotban elektron nem 
jelenik meg, így a Pauli-tiltás nem jelentkezik, az elfa
jult elektrongázról nem feledkezhetünk meg: az át
meneti valószínűséghez járulékot ad a folyamatban 
szereplő részecskéknek a Fermi-gázzal való kölcsön
hatása is, vagyis igazában a

y  + Le/j) +  zNA-~ ZNA +  l e ^  + v +  v

reakció valószínűségét kell kiszámítanunk, ahol az 
összeg az elfajult gáz elektronjaira vonatkozik. Ha tel

EFEKTÍV MAGERŐK A MAGFIZIKÁBAN

A nem relativisztikus magfizikai számítások egyik 
alapvető problémája volt olyan effektiv két nukleon 
potenciált bevezetni, amelyek a magon belül jól leír
ják a két nukleon kölcsönhatását és ugyanakkor kü
lönböző mátrix elemeket Born közelítésben lehet szá
molni velük. A feladat itt kettős: egyrészt a két nukle
on kölcsönhatásáról tudjuk, hogy rövid hatótávolsá
gon erősen taszítóak, Born közelítésben a mátrix

jesen elfajult elektrongázt tételezünk fel, a feladat 
matematikailag jelentősen leegyszerűsíthető: úgy jár
hatunk el, hogy elektronvákuumnak a Fermi-szintig 
betöltött állapotot definiáljuk és ebben a “vákuum
ban” vizsgáljuk a y +  ZN A — ZN A +  v + v folyama
tot. Ekkor a perturbációszámítás formálisan ugyanaz, 
mint normális vákuumban, csak az elektron terjedési 
fúggvénye módosul könnyen kiszámítható módon.

A számítások eredménye a következőképpen fog
lalható össze: a vF-párkeltés hatáskeresztmetszete 

cr =  crD +  o-p +  o-,,
ahol crD a hatáskeresztmetszet normális vákuumban, 
crF a Fermi-gázzal való kölcsönhatás járuléka önma
gában, cr, pedig a kétféle járulék közötti interferencia. 
Ha E-vel jelöljük a foton energiáját az elektron nyu
galmi energiájának egységeiben kifejezve, lényegte
len faktoroktól eltekintve kis energián 

crD a  o - ^ E 10,
(E < < 1)

CTp a  cr0Z2E (E | — 1)2, 
míg nagy energián 

o-Da E 2,
( E « l )

o-p a konstans.
Itt Ef a Fermi-szint energiája a fent említett egysé
gekben, cr0 pedig a folyamat karakterisztikus hatáske
resztmetszete,

cr0  =  1 0 " 5 2  cm2.
Látható, hogy kis energián a Fermi-tenger járuléka 
dominál, míg elegendő nagy E esetén ez a járulék 
elhanyagolható.

Az eredmények pontosabb elemzése azt mu
tatja, hogy erős elektrongáz-elfajulás esetén 109 K 
alatt a fotoneutrinó-emisszió intenzitása elérheti a 
Compton-neutrinókét, magasabb hőmérsékleten a 
szétsugárzási neutrínók dominálnak. A vizsgált jelen
ség tehát az elfajult csillagok fejlődésének késői sza
kaszában, 108 — 109 K között játszhat szerepet.

IRODALOM

G. Marx and T. Nagy, Acta Phys. Hung. XVI., 141, 1963.

Németh Judit
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

elemek teljesen irreális értéket adnak. A cél tehát egy 
olyan effektiv kölcsönhatás bevezetése amire igaz a

^*1*12 =  Veff012 (1)

összefüggés, ahol V a valódi két nukleon potenciál, 
i/ / 1 2 a valódi két nukleon hullámfüggvény és $ 1 2 = 
=  2 — 0 2 $i)> az egy részecske hullámfüggvé
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nyék antiszimmetrizált szorzata. Rövid hatótávolsá
gon V —»oo, ip12 — 0, de VefTés <f>l2 véges marad.

Az (l)-es egyenlet azonban csak szabad két nukle
on szórására igaz: atommagban a helyzet lényegesen 
bonyolultabb. Itt ugyanis figyelembe kell venni, hogy 
a két nukleon, miközben egymással kölcsönhat, más 
nukleonokkal is kölcsönhathat, részben viszont a 
Pauli elv miatt nem kerülhet olyan állapotba, ami 
már be van töltve a magban. Az (l)-ben szereplő VefT 
helyett tehát egy G eff lép fel, ahol

V ifj12 = Geff 0 12 (2)

és G a következő operátor egyenletet elégíti ki

G =  V -  V -G , (3)
e

ahol e a szórás előtti és utáni állapotok energia kü
lönbsége, Q pedig a Pauli elvet figyelembe vevő pro- 
jekciós operátor, amelyik csak a Fermi szint feletti ál
lapotokra teszi lehetővé a szórást.

A (3)-as operátor egyenlet megoldása viszonylag 
egyszerűbb végtelen maganyag esetén, ilyenkor 
ugyanis a lehetséges hullámfüggvények síkhullámok, 
és impulzus térben a számítás véghez vihető.

Véges magokra a végtelen maganyag eredmé
nyeket lehet lokális sűrűség közelítésben alkalmazni. 
Ennek az a lényege, hogy az egyenletet úgy oldja meg 
az ember, mintha minden helyen végtelen maganyag 
lenne, csak figyelembe vesszük, hogy a sűrűség nem 
állandó, hanem helyről helyre változik, és hogy az

SZIMMETRIA ÉS DINAMIKA

A hidrogénatom energiaszintjeinek szabályba foglal
ható elfajultsági rendje az elektron és a proton közti 
elektromágneses erőhatás szimmetriáiról ad jelzést. 
A téridő szimmetriák következményein túl, “váratla
nul” jelentkező szabályosságok a kvantum-feladat 
megoldásának részletes elemzésekor mélyebb, “rej
tettebb” szimmetriákat tükröznek.

A szimmetriák fontosságát hangsúlyozó elméleti 
fizikus egy eleve adott szimmetriát megvalósító dina
mikai rendszer felépítését és e modell-rendszer elem
zését tűzi feladatául. Mások inkább a fizikai jelensé
gek motiválta modellek részletes megoldásabeli kész
ségüket igyekeznek fejleszteni. A végső egységesítés
re törekvő kvantumtérelméletek újító matematikai 
struktúráira (szuperszimmetria, a Lie-algebrák cent
rális kiterjesztései stb.) elsőként egy-egy fizikai indít
tatású modell részletes dinamikai vizsgálatakor figyel
tek fel.

A kétdimenziós rendszerek statisztikus fizikájában 
ismert folytonos fázisátalakulások kritikus pontjában

energia nevezőben most véges magok egy-részecske 
energiái kerülnek végtelen maganyag helyett (ami 
durván — 8 MeV-et jelent — 16MeV helyett). A lo
kális sűrűség közelítésben egyidőben többen vezet
tünk le effektiv magerőket, mindegyiknek közös tu
lajdonsága, hogy sűrűségfűggőek. Az általam megha
tározott magerőkkel kiszámoltam gömbszimmetrikus 
atommagok energiáit és formfaktorait Hartree-Fock, 
Hartree és Thomas-Fermi közelítésben. A mag 
sűrűségeloszlására kapott alakfaktorok kiválóan 
egyeztek az elektronszórásból kapott értékekkel, a 
teljes energiák, illetve az egyrészecske energiáik is jól 
egyeztek a tapasztalattal. Külön fontos eredmény 
volt a Thomas Fermi közelítés helyességének vizsgá
lata; megállapítottam, hogy noha az alakfaktor nem 
túl jó, a teljes energiára jó értékek kaphatók, így a kö
zelítés sok esetben jogosan alkalmazható.

Az elmúlt években kiderült, hogy ha a rela- 
tivisztikus leírásmódból indulunk ki, még nem- 
relativisztikus közelítésben is bonyolultabb a helyzet, 
mint a (3)-as egyenlet alapján gondolnánk. A (3)-as 
egyenletben a V két nukleon potenciál a szabad két- 
nukleon potenciál, amit például egy -bozon (mezon) 
kicserélést véve figyelembe térelméletileg leszármaz
tathatunk. Azonban egy atommagban a nukleonok ef
fektiv tömege nem egyezik meg a szabad nukleonok 
effektiv tömegével, így az egy-bozon kicserélésből 
leszármaztatott V sem egyezik meg a szabad két nuk
leon potenciállal — még nem relatívisztikus közelí
tésben sem. Ennek az effektusnak a figyelembevétele 
a magfizika most megoldásra váró feladatai közé 
tartozik.

Patkós András 
ELTE Atomfizikai Tanszék

a <t> dinamikai változó ü  és _r2 pontbeli ingadozásainak 
korrelációját a d>(/i)<MT2) szorzat termikus átlaga 
méri. Ez a korrelátor a változók közti távolság 
hatványfüggvénye:

<  </> (fi) </> U ) >  —l-fi -  h  h

Az y kritikus exponenst a </> változó skála
dimenziójának is hívják. Vajon egy konkrét rendszer
ben, pl. a közismert Ising-féle mágnesség modellben, 
hány önálló y kitevővel rendelkező kombinációja lé
tezik a dinamikai változóknak? Vajon megjósolhatók- 
e az y mennyiség lehetséges értékei (spektruma) ?

A kérdések jellege, megválaszolásuk technikája az 
elemi részek spektruma kérdéseihez hasonlatos.

L. Kadanoff részletesen vizsgálta az előző kérdése
ket az Ising modell klasszikus Onsager-i megoldásá
ban a 60-as évek végén. Tapasztalatai alapján állította 
fel reducibilitási hipotézisét:
Létezhet a kétdimenziós rendszerek egy egész osztá-
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lya, amelyben a független (elemi) változók száma 
véges: {</>|, i =  1, N}. Ez azt jelenti, hogy a </> (4 )
és 1fi ( r2) változók helyzetét egymáshoz közelítve, 
szorzatuk bármely korrelációs függvényben a

N
lim 0  (r,) i\i Írj) ~ I  Ck ír^-rj) <£k (i)

.fi — /* k=l

módon helyettesíthető. A kifejtés Ck együttható- 
függvényei meghatározhatók. Kadanoff vizsgálatai ki
derítették, hogy az Ising modellben 3 elemi tér
mennyiség jelenik meg.

A. M. Poljakov 1970-es cikke sugallta először, 
hogy e mérhetetlen egyszerűsödés mögött valamely 
szimmetria megnyilvánulását kell keresni. Javaslata 
búvópatakszerűen vándorolt a statisztikus fizika és a 
kvantumtérelmélet különböző modell-vizsgálatai- 
ban, egyre több részlettel gazdagodva. Végül
1983- ban megjelent Belavin, Poljakov és Zamolodcsi- 
kov munkája, melynek központi gondolata a kritikus 
pontbeli végtelen rendszerek szimmetriájának felté
telezése volt a z =  x +  iy illetve z =  x — iy komplex 
változók külön-külön analitikus függvényekkel meg
valósított transzformációi során. A w =  f (z) illetve 
w =  g (z) transzformációk a z, illetve a z komplex 
síkok konform leképezéseit valósítják meg. A feltéte
lezett szimmetriacsoportot a két független konform 
leképzés direkt szorzata alkotja.

A konform csoportnak 2 dimenzióban végtelen 
sok generátora van és ezek felcserélési összefüggése 
a következő:

[LmLml = (n -  m) Ln+m +  ^ -S n _ m(n3 —n).

A c mennyiség a szóbanforgó statisztikus fizikai 
rendszerre jellemző szám (Ising-modellre c =  1 / 2 ).

A fenti algebra M. Virasoro nevét viseli, aki a 
70-es évek elején az akkor széles körben népszerű 
hadron-húrmodellekben felfedezte ezt a struktúrát. 
A matematikusok évtizedünk elején kidolgozták a 
Virasoro-algebra reprezentációelméletét. 1984-ben 
Shenker és munkatársai meghatározták c lehetséges 
értékeit, amiből aztán következik az y-értékek spekt
ruma is. A c =  1/2-hez adódó skáladimenziók meg
egyeznek az Ising modell dinamikai megoldásából 
adódóakkal.

A konform szimmetria felismerése a kétdimenziós 
kritikus rendszerek tulajdonságainak meghatározásá
ban előnyös gyakorlati eljárást sugall. J. Cardy
1984- től kezdve cikkek sorozatában használta ki, 
hogy a

L
W = — In z 

2 tr

speciális konform leképezés a végtelen rendszert egy 
L kerületű végtelen hosszú csőbe viszi át. Ez utóbbi 
nem-kritikus tulajdonságaiból olvashatók ki a más 
módszerrel nehezen hozzáférhető y-indexek. Affleck

1. ábra A végtelen hosszú L szélességű periodikus sáv, amelybe a 
módosított Ising-modellt a logaritmikus leképezés átviszi. A szag
gatott vonalak a sávbeli két hibavonal elhelyezkedését mutatják.

valamint Blöte és munkatársai nyomán egyszerű nu
merikus módszerrel számítható ki egy korábban még 
nem osztályozott statisztikus fizikai rendszerjellemző 
c-értéke is.

Módosított modellekhez jutunk, ha egy végtelen 
egyenes mentén (válasszuk az x-tengelynek) csök
kentjük a <f> (i> változók kölcsönhatási erősségét. A 
vonal mentén elhelyezkedő két változó korrelációját 
egy új exponens jellemzi, amely esetleg függhet a 
gyengített kölcsönhatás k intenzitásától: y(k).

A logaritmikus leképezés során a cső “alkotója
ként” két párhuzamos “hibavonal” jelenik meg a 
véges szélességű rendszerben (1. 1. ábra). Abban a 
szélsőséges esetben, amikor a két félsík között az ere
deti rendszerben megszűnik a kölcsönhatás, a kép
rendszer két, független, L/2 szélességű nyitott sávból 
áll. Az ezeket jellemző konform struktúrák ismertek, 
csakúgy, mint a periodikus csőbeliek. Malte Henkel
lel, a bonni Egyetem Fizikai Intézetéből a közbenső 
eseteket jellemző szimmetria mibenlétének kérdését 
kívántuk tisztázni. A kérdésre a választ a hibavonalas 
Ising-sáv y-spektrumának nagypontosságú nume
rikus meghatározásával adtuk meg.

Megmutattuk, hogy az y-spektrum valóban simán 
interpolál a két szélső eset között. Ám az ott talált 
véges számú elemi változókombinációval szemben, 
bebizonyítottuk, hogy végtelen számú különböző y- 
érték lép fel. Ezek az értékek azonban nem önkénye
sek: k analitikusan megadható függvényével paramet- 
rizálhatók. Az y-spektrum és a numerikusán talált c- 
érték nem egyeztethető össze a korábbi reprezentáció 
osztályozás egyik esetével sem.

A dinamikai feladat nagypontosságú részletes 
elemzésével a konform szimmetriához kapcsolódó új 
algebrai struktúrát sikerült feltárnunk [1 ],

IRODALOM

11) M. Henkel, A. Patkós: Journal of Physics A (nyomdában) 
Bonn-preprint HE —86-20
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CSATORNA CSATOLÁSI JELENSÉGEK 
DIREKT REAKCIÓKBAN

Az atommagok viszonylag egyszerű szerkezetű álla
potainak vizsgálatában a direkt reakciók játszanak 
fontos szerepet, amelyek a bombázó részecske és a 
mag egy speciális szabadsági foka, egyetlen nukleon, 
vagy nukleoncsoport vagy egy kollektív koordináta 
közötti kölcsönhatás eredményeként mennek végbe.

Ha a kölcsönhatás, illetve az átmenet gyenge, to
vábbá a be- és kimenő csatornabeli relatív mozgás op
tikai potenciállal írható le, ami az optikai potenciál 
primér szerepére utal a direkt reakciók leírásában. Az 
átmeneti amplitúdót a torzított hullámú Born köze
lítés (DWBA) jól adja, amely a direkt reakfciók elmé
letében általánosan használt módszer. Ha azonban az 
átmenetek erősek, a reakciócsatornák nem kezelhe
tők függetlenül, a kvantummechanikai csatorna csa
tolási eljárást (CC) kell alkalmazni. így van ez defor
mált magokon való rugalmatlan szórások esetén, 
amelyek érzékeny eszköznek bizonyultak a magok 
kollektív tulajdonságainak tanulmányozására. Elmé
leti leírásuk alapját a deformált, vagy deformálható 
magokra általánosított optikai potenciál képezi.

Az évek során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
magok kollektív tulajdonságainak fontos a szerepe a 
reakciók mechanizmusában. A magfizikai kutatások 
e problematikája tehát egy kettősség jegyeit viseli 
magán. Ugyanis a magreakció mint “mérőeszköz” 
milyenségét ismerni kell a magszerkezeti adatoknak 
a mérési adatokból való származtatásánál. Ugyanak
kor a reakció mechanizmusa a benne résztvevő 
magok szerkezeti tulajdonságaitól is függ. így a számí
tásokra vonatkozó csak egyetlen — de nem elégséges 
— kritériumot “a mérési adatokkal való egyezést” 
szem előtt tartva, a fenomenológikus reakcióanalízi
sek útvesztőjében tehát könnyű a kísérleti adatok in
terpretációja helyett azok fizikai tartalom nélüli “szi
mulációjához” tévedni.

Magasabb rendű folyamatok vizsgálata 
négy-nukleont átadó reakciókban

A magbeli négy-nukleon korrelációk, négy
nukleon csoportok vagy a-klaszterek szerepének fel
tárására a magfizika aktuális feladatai közé tartozik.

A klaszterszerkezet leghatékonyabb vizsgálati esz
közei az a-részecske átadásával járó reakciók. A mag 
szerkezetére vonatkozó információkat a spektroszkó
piai amplitúdó tartalmazza, amely egy B —♦ A +  x át
menetre ip : i//*M (£) héjmodell hullámfüggvényekkel 
kifejezve

Pállá Gabriella
Központi Fizikai Kutató Intézet

ANL(B—*A) = g - J  + L/2 (lBt B) -  I  < n l l ^ l l ^ A  > •

•<d>x(^x) 0nl (Rx) I ^  xx ( íx) > 1

ahol a második zárójeles kifejezés az a-részecske 
szerkezetét írja le.

A mérési adatokból általában DWBA módszerrel 
származtatják a spektroszkópiai adatokat. A DWBA 
differenciális hatáskeresztmetszetet egy kísérleti 
szögeloszláshoz való normálásában normálási faktor
ként adódik a spektroszkópiai amplitúdó négyzete, a 
spektroszkópiai faktor. Ezek a rájuk vonatkozó elmé
leti jóslatokkal sok esetben értelmezhetetlennek 
tűnnek, a szögeloszlások semilyen konkrét ltr értékre 
jellemző alakot sem mutatnak. E magyarázat nélkül 
maradt transzfer folyamatok részben az elméletek 
megbízhatóságát, részben e reakciók, mint spektrosz
kópiai mérőeszközök alkalmazhatóságát teszik kérdé
sessé. Ezek az anomáliák hol egyes magállapotoknál, 
hol egy szűkebb magtartományban, látszólag össze
függéstelenül jelentkeznek. Analízisük során kide
rült, hogy többségük gyökere közös, a magállapotok 
kollektív tulajdonságaival, magok deformációjával 
kapcsolatosak, a rugalmatlan szórással való kollektív 
gerjesztésekkel kombinált, a részecskeátadást mege
lőző vagy követő többlépéses folyamatokkal 
értelmezhetőek.

A csatorna csatolási jelenségek döntő szerepet ját
szanak a reakció mechanizmusában a magszerkezeti 
okokból gátolt [Pá 78], vagy kiválasztási szabályok 
által tiltott a-transzfer átmenetek esetén (Pá , de ha
tásuk megengedett, direkt átmenetekre is meghatá
rozó lehet [Pá 84].
Szemléltetésül tekintsük 24- 2«Mg (d, 6 Li) 20• 22Ne 

reakció analízisét Ed =  80 MeV energiánál [Pá 84, 
85, 8 6 , Oe 80].

A hagyományos DWBA analízisükből származó 
spektroszkópiai adatok, nevezetesen a magok alapál
lapotai spektroszkópiai erőssége az s-d héjban, és a 
szóbanforgó reakciókban az alapállapoti (g. s.) és 

=  2 _ rotációs sávban a spektroszkópiai faktorok
(S) ugyanis messze eltértek a héjmodellben (SM) 
számolt elméleti értékektől. Szignifikáns eltérés mu
tatkozott az alapállapoti rotációs sávban a DWBA 
jóslatai és mért szögeloszlások alakja között is. A 
Kw =  2 “ rotációs sáv alacsonyan fekvő, nem normál 
paritású tagjai populációját a kísérletben közepes 
erősségűnek találták, holott az ilyen átmenetek egy 
direkt a-átadással járó ütközésben tiltottak a DWBA 
elmélet szerint. Ezek a megfigyelések lehetőséget 
nyújtanak a reakció mechanizmusának tisztázására. 
A reakcióban résztvevő magok erős kollektivitása a
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1. ábra Kísérleti és CRC számításokból származó differenciális ha
táskeresztmetszetek a g. s. rotációs sávban. (Kísérleti adatok 

[Oe 80]-ból véve).

2. ábra Kísérleti és CRC számításokból származó differenciális ha
táskeresztmetszetek a K*' =  2" sávban. (Kísérleti adatok 

[Oe 8o]-ból véve).

(d, d’) (d \ 6 Li) és a (d, 6 Li) (6 Li,6 Li’) típusú kétlé- 
péses folyamatok fontos szerepére utal még olyan 
esetekben is, ahol a direkt átmenetek számottevő 
erősségűek és szükségessé teszi a reakcióanalízisben 
a csatolt reakciócsatornák módszerének alkalmazását.

Feltűnő, hogy a csupán két neutronban különböző 
mag átmenetei igen eltérően viselkednek. E jelenség 
jellemző a több, egymással versengő folyamat in
terferenciájából adódó szögeloszlásokra. Deformált 
magok esetében e folyamatok az a-részecske átadást 
követő, vagy megelőző, illetve követő és megelőző 
rugalmatlan szórások. Az egyes átmenetek fázisát, 
így az interferencia konstruktív vagy destruktív 
voltát a spektroszkópiai amplitúdók és deformációs 
paraméterek előjele szabja meg.

A csatornabeli realtív mozgások leírására az optikai 
potenciálokat és a deformációs paraméterek érté
kének a rugalmas és rugalmatlan szórások CC analízi
séből vettük, így a megfelelő szórásokat egyidejűleg 
reprodukálják.

A g.s. sávra vonatkozó eredményeket az 1. ábrán 
tüntettük fel. A 20Ne és 22Ne magok 4+ állapotára szá
molt szögeloszlások alakja feltűnően más jellegű, az 
utóbbi nem jellemző egy llr =  4 átmenetre, szemlél
tetve a direkt a-átadás mellett a többi folyamat je
lentős járulékát. E két magra az egy- és több-lépéses 
folyamatoknak a spektroszkópiai amplitúdók előjelé
től függően eltérő interferenciája képes reprodukálni 
a jellegében is különböző szögeloszlásokat.

Az egy-csatornás DWBA módszerrel származtatott 
a-spektroszkópiai faktorok körében talált ellentmon
dásokért a több-lépéses rugalmatlan folyamatok 
felelősek.

A 20Ne és 22Ne magban 4,97 MeV, illetve 5,48 
MeV gerjesztési energiájú állapotokra épülő K ”’ =  2~ 
rotációs sáv nem-normál paritású 2~, 4 ' tagjaihoz 
vezető a-részecske átadásával történő átmenet tiltott 
DWBA elméletben. Ugyanakkor a kísérleti adatok a 
20Ne 2~ (4,97 MeV) és 4“ (7,004 MeV) állapotaihoz 
közepes erősségű átmenetekről tanúskodnak (2 . 
ábra). A normál paritású állapotokra a DWBA-val 
származtatott spektroszkópiai faktorok 1 ,6 — 6  faktor
ral eltérnek az elméleti értékektől. A több-lépéses fo
lyamatok szerepe nem kétséges.

A K ' =  2" sáv populációját külön analizáltuk. A 
csatolási vázlat a 2. ábrán látható. A X. =  3,5 2x-pól 
csatolások a g. s. sávhoz gyengék. Gerjesztésének fő 
forrása a normál paritású 3 ' (5,621 MeV) és 5~ 
(8,449 MeV) tagjaihoz vezető, elméletileg erősnek 
jósolt direkt a-átadás. A 2" és 4" állapothoz vezető in
direkt átmenetek e direkt folyamatot követő rugal
matlan gerjesztések útján valósulnak meg, valamint a 
céltárgymag g. s. sávja 2 + tagja rugalmatlan szórással 
való gerjesztését követő a-részecske átadásával. Ez 
utóbbi lépésre ltr =  3 és 5 lehetséges, az ltr =  1 — t K- 
kiválasztási szabály tiltja.

A 22Ne magban a Ka  =  2" sáv 2~ (5,148 MeV) 
tagjához nem találtak mérhető erősségű átmenetet. A 
3“ (5,91 MeV) állapot gerjesztése DWBA-ból szár
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mazó spektroszkópiai faktorok szerint ~  6 -szor erő
sebb, illetve a 5* (8,452 MeV) állapoté legalább 
5-ször gyengébb, mint az elméleti SU(3) spektrosz
kópiai faktorok értékéből következne az egy
csatornás DWBA-modellben. A CC analízis a kísér
leti 0+ — 3"és 0+ — 5“ átmeneti erősségeket az elmé
leti várakozással összhangban szolgáltatta, és a 2 " 
nem-normál paritású állapot populációjának a mérés 
érzékenységi szintje alatti gyenge voltát is magyarázza 
(2. ábra). Figyelemre méltó az alapállapoti sáv ger
jesztéseihez hasonlóan a 20Ne 2~ és a 22Ne mag 2~ ál
lapota gerjesztési valószínűségének eltérése a (d, 
8 Li) reakcióban, ami a különböző úton zajló, egy
mással interferáló a-részecskét átadó folyamatok 
erősség és fázis szerinti eltérésének eredménye, s a 
kollektív csatornák csatolásának következménye.
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RÉSZECSKÉK RELATIVISZTIKUS TVISZTORMODELLJEI Perjés Zoltán
Központi Fizikai Kutató Intézet

Kezdetben voltak a fényszerű részecskék: fotonok, 
neutrínók — így hangzik tömören a Penrose-féle 
tvisztorelmélet [1 ] alapvető tanítása. Állapotuk jel
lemzése új matematikai eszközöket érdemel. Ezek a 
tvisztormennyiségek, amelyek közül a legegyszerűbb 
a négy komplex komponensű tvisztor. A Z “ tvisztor 
magában foglalja a fény sebességével terjedő ré
szecske teljes kinematikai leírását. Komponensei a ré
szecske négyes impulzusát és impulzusmomentumát 
hordozó spinorok.

A zérus tömegű részecskék kvantumos állapot
függvénye az f(Z“) analitikus tvisztorfúggvény, 
amelyről integráltranszformációval lehet visszatérni 
a koordinátaképbe. A szabad terek egyenletei a tvisz- 
torképben semmivé válnak. Nincs megkötés, bár
mely f(Z“) függvény lehetséges részecskeállapotot 
fejez ki.

A téridő pontjait a tvisztorelmélet leszármaztatja 
az alapvető tvisztormennyiségekből. Bármely pontot 
meghatároz a rajta átmenő fényszerű egyenesek ösz- 
szessége: a fénykúp. A pont tvisztorát a rajta átmenő 
két független tvisztorból így alkothatjuk meg: P“0 = 
= Z“ W0 — W“ Z .̂ A Minkowski-téridő végtelen
helyei egyetlen fénykúpon fekszenek. Ennek pont- 
tvisztora az I “ 0  végtelentvisztor.

Több fényszerű részecske együttes rendszerének 
már tetszőleges nyugalmi tömege lehet. A részecske 
állapotát jellemezhetjük n darab tvisztor alkalma
san választott függvénye segítségével. Penrose az 
F(W “, Z“) kétváltozós tvisztorfüggvények belső sza
badsági fokai szerint osztályozta a nyugalmi tömeggel 
rendelkező leptonokat. Magasabb számú tvisztor

rendszereire ez a munka kezdeti stádiumban van. 
Most a három tvisztorból álló kvantumrendszerek
kel foglalkozunk.

Három tvisztor rendszerén unitér elforgatásokat 
és komplex transzlációkat végezhetünk anélkül, 
hogy ezzel a rendszer teljes impulzusát és impulzus- 
momentumát megváltoztatnánk. Ha az egyes tviszto- 
rokat latin indexekkel különböztetjük meg, akkor 
ezeket a transzformációkat így jelölhetjük:

Z’“ = U b(Zb“ +  AfcZ&I«*).

Itt az Uab számok unitér mátrix elemei, és a A^ 
komplex együtthatók antiszimmetrikus mátrixot al
kotnak. Három tvisztor esetében a transzformáció 15 
paraméteres. Egy korábbi munkában megmutattam
[2 ], hogy kiválasztható ennek egy 14 paraméteres al
csoportja úgy, hogy az alcsoport még tranzitív a lehet
séges állapotok halmaza fölött. Ez tehát a minimális 
szimmetriacsoport, amelyet adott esetben úgy 
kapunk meg, hogy az unitér mátrixot egységdetermi- 
nánsunak választjuk.

A háromtvisztor-rendszer 14 paraméteres szim
metriacsoportja izomorf a komplex három dimenziós 
térnek egy

q’ =  U q +  t_

alakú ponttranszformációjával. Itt q a helyvektor és

ti =  A2 3 , t2 =  A31, t3 =  A12

a transzlációvektor. Ezek a transzformációk ISU (3) 
csoportot alkotnak.
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Néhány dolgozatomban megkíséreltem a hadrono- 
kat három tvisztorból álló kvantummechanikai rend
szerként felfogni. [2,3] Ebben a képben a kvarkok — 
az SU(3) csoport vektorai — szerepét átveszik a tvisz- 
torok. Ezek zérus tömegűek, és nem “szabadíthatok 
ki” abból a szerepkörükből, amelyet az F(Z f) állapot
függvények jelölnek ki a számukra. Ekkor a nyolcas 
útnak számos korábbi kijelentése új megvilágítást 
nyer.

A kvarkok tömege helyett a két-két tvisztor által 
képviselt parciális tömegek jelennek meg az elmé
letben. Az egyes parciális tömegek így épülnek fel a 
tvisztorokból:

Mi = Z“Zfia0, M2 = z«zfia/3, n3 = zv n aß
A teljes tömeg négyzete a parciális tömegek négyzet- 
összege: m 2 =  fx.1 1 + fj.2 , +  M3 í A nyugalmi tömeg az 
ISU(3) csoportnak Casimir-operátora. Érdekes, hogy 
ennek a szimmetriacsoportnak is két Casimir- 
operátora van, akárcsak a Poincaré-csoportnak. Ha 
megszerkesztjük ezeket a mennyiségeket tvisztorope- 
rátorok segítségével, akkor az ISU(3) csoport és a 
Poincaré-csoport Casimir-operátora nemcsak a nyu
galmi tömeg esetében, hanem a spin esetében is 
azonos lesz egymással. Ha lehet, még érdekesebb, 
hogy e két operátorpár sajátértékspektruma is meg
egyezik: a tömeg esetében pozitív szám, a spin eseté
ben pedig egész vagy félegész.

LÉLEGZŐ ATOMMAGOK 
(A MONOPÓLUS ÓRIÁSREZONANCIA)

A magfizika őskorától kezdve a magfizikai kutatások 
két fő ágra bomlottak. Szorgos adatgyűjtés folyt egy
részről az egyes — fizikai vagy technikai szempontból 
különösen érdekes — atommagok egyedi tulajdonsá
gainak mind pontosabb megismerésére, másrészt vi
szont szisztematikus vizsgálatok indultak olyan álta
lános jelenségek felkutatására, amelyek vagy vala
mennyi atommagban, vagy ezek nagy hányadában 
mutatkoznak. Ez utóbbi jelenségek az atommagokat 
alkotó anyagnak és mozgástörvényeinek általános sa
játságait tükrözik, és így az anyagról alkotott ismere
teink szempontjából alapvető jelentőségűek.

A nagy energiájú, erős, kollektív gerjesztések — 
az óriásrezonanciák — az atommagok jelentős hánya
dában megtalálhatóak, így a magok általános tulaj
donságai közé tartoznak.

1947-ben észleltek először erős, nagy gerjesztési 
energiájú széles rezonanciákat fotonukleáris reak
ciókban [1], Ezek értelmezésére a tiszta dipólus osz

A hadronállapotok kvantumszámainak jellemzésé
re kiválasztjuk az ISU (3) csoport egymás között kom- 
mutáló operátorainak egy teljes rendszerét. Ezek 
sajátértékei szolgáltatják a hadronok belső kvantum
számait. Az ISU (3) csoportnak 8  címkéző kvantum
száma van, akárcsak az alacsony energiájú hadronok- 
nak. Ezek rendre azonosíthatók a két izospinkvan- 
tumszámmal, a két SU(3) multiplettindexszel, a hi- 
pertöltéssel, barionszámmal, valamint a spin és a 
tömeg értékével. Az ábrázolások részletes felderítése 
után lehetővé vált az összehasonlítás a hadronspekt- 
rummal. Ezt G. Sparlinggal végeztük el. [4] Tömeg
formulánk annyiban általánosítja a Gell-Mann-Okubo 
képleteket, hogy a szimmetriacsoport inhomogén 
része segítségével az egymástól különböző multiplet- 
tek is összehasonlíthatóvá válnak. Három spinfüggő 
paraméter marad, amelyek illeszthetők a nagy számú 
kísérleti adathoz. Spinfúggésük jó közelítéssel lináris- 
nak mutatkozik, ennek okát azonban nem értjük.
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Sükösd Csaba
ELTE Atomfizikai Tanszék

cilláció modell bizonyult helyesnek [2, 3], amely sze
rint ezek a gerjesztések az atommagot alkotó proto
nok és neutronok kollektív, korrelált oszcillációi. Ez 
a modell sikeresen magyarázni tudta az akkori kísér
leti megfigyelések nagy részét, s ez arra utalt, hogy a 
modell a jelenség lényeges vonását ragadta meg.

Kézenfekvő volt annak a feltételezése, hogy a di
pólus óriásrezonancia mellett egyéb nagy energiájú, 
más multipolaritású kollektív gerjesztésekre is mód 
nyílik [4, 5], A fotonukleáris kísérletekben azonban a 
dipólus óriásrezonancia olyan nagy valószínűséggel 
gerjesztődik, hogy emellett az egyéb módusokat nem 
lehetett megfigyelni. Ezeknek felfedezésére így csak
nem húsz évet kellett várni. A hetvenes években si
került megtalálni a kvadrupólus óriásrezonanciát 
először nehéz atommagokban, majd a kísérleti tech
nika tökéletesedésével a könnyű magokban is.

Az óriásrezonanciák többsége a kollektív modell 
alapján a többé-kevésbé konstans anyagsűrűségű
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mag alakoszcillációiként értelmezhető. Van azonban 
egy olyan gerjesztés, amelynél a maganyag sűrűsége 
is megváltozik: ez a monopólus óriásrezonancia, az 
atommagok “lélegző” módusa. Ekkor az atommag 
alakja nem változik, csak a mérete oszcillál — “felfú
jódik” , ill. összemegy. Ennek a gerjesztési módusnak 
az óriásrezonanciák sorában különös jelentősége van: 
vizsgálatából a maganyag kompresszibilitására lehet 
következtetni, amelyre vonatkozóan korábban csak 
nagyon közvetett módon szerzett információink 
voltak.

A 208Pb atommag zárt proton és neutronhéja miatt 
alapállapotban is gömb alakú, ezért különösen al
kalmas a monopólus gerjesztés vizsgálatára. Nagy- 
energiájú alfarészek szóródásakor a monopólus 
rezgés jól gerjesztődik. Szóródáskor a rugalmas ütkö
zések mellett rugalmatlan ütközések is előfordulnak. 
Ilyenkor a céltárgy-atommag az ütközés során ener
giát nyer és gerjesztődik, a szóródott alfa-részecske 
pedig ennek megfelelően kisebb energiájú lesz. A 
szóródott részecskék energiaspektruma tehát a 
céltárgy-atommag lehetséges gerjesztéseit tükrözi. 
Az 1. ábra a 208Pb izotópon 14,5° alatt szóródott, 172

E„ [MeV]

MeV beeső energiájú alfa részek spektrumát mutatja
[6 ], A vízszintes tengelyen már közvetlenül a cél
tárgymagban elnyelődött energiát (gerjesztési ener
giát, Ex) tüntettük fel. A zérus gerjesztési energiájú 
csúcsot a rugalmasan szóródott részecskék hozzák 
létre, a többi keskeny csúcs az ólom-atommag ala
csony energiájú gerjesztéseitől származik.

A spektrum közepén lévő nagy, széles struktúra 
alacsonyabb gerjesztési energiájú (Ex =  10,9 MeV)

komponense a kvadrupólus, a magasabb gerjesztési 
energiájú (Ex =  13,8 MeV) komponense pedig a mo
nopólus óriásrezonancia. Az egyes gerjesztések mul
tipolaritását az 1 . ábrához hasonló spektrumok külön
böző szórási szögeknél történt felvétele után a ger
jesztések szögeloszlása alapján szokták eldönteni. A 
monopólus és kvadrupólus gerjesztések megkülön
böztetése azonban nehéz, mert szögeloszlásaik csak 
nagyon kis szórási szögek esetén térnek el egymástól. 
Bár a monopólus rezonancia első azonosítása a kis 
szögeknél mért szögeloszlása alapján történt [7], a 
technikailag nagyon nehéz mérésnél fellépő bizonyta
lanság miatt más, ettől független azonosítási módsze
reket is kerestünk. A jülichi (NSZK) változtatható 
energiájú ciklotron segítségével 120 MeV és 172 
MeV bombázó energiák között végeztünk szóráskí
sérleteket alfarészecskékkel, s megállapítottuk, hogy 
a monopólus óriásrezonancia a gerjesztési függvénye 
alapján is azonosítható [8 ], A gerjesztési függvények 
vizsgálata ráterelte a figyelmünket a kompressziós 
rezgés belső szerkezetének szerepére. Különböző 
típusú bombázó részecskék különböző “mélységig” 
hatolnak be az atommagba, s így azonos sebességű al
farészek és deuteronok szóródásának összehasonlí
tása lehetővé tette a monopólus kompressziónak a 
mag különböző “rétegeiben” történő vizsgálatát [6 ], 
Ezek a “rétegfelvételek” megmutatták, hogy a mono
pólus oszcilláció korábban általánosan elfogadott 
skála-modellje módosításra szorul, mert az atommag 
felületi rétegeiben erősebb a kompresszió, mint az 
atommag belsejében. Ez a felismerés szükségessé 
tette a maganyag kompresszibilitására a skála-modell 
segítségével kapott értékek felülvizsgálatát is.

A 35 évvel ezelőtt az elméleti fizikusok által meg
jósolt monopólus óriásrezonancia létezése ma már kí
sérletileg bizonyított. Mint ahogyan az a tudomány 
történetében azonban lenni szokott, az atommagok 
“lélegző” módusának felfedezése és vizsgálata újabb 
érdekes kérdéseket vetett fel, amelyek a tanítványok, 
a mai elméleti és kísérleti fizikusok számára jelente
nek kihívást.
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FRAKTÁLOK ÉS AZ UNIVERZUM SZERKEZETE Szalay Sándor
ELTE Atomfizikai Tanszék

Az Univerzum szerkezete egészen nagy skálán ho
mogén, mint ezt a mikrohullámú háttér mérései is 
mutatják. Kisebb méretek esetén azonban az anyag 
eloszlása közel sem ilyen sima, az anyag csillagokba, 
a csillagok galaxisokba, azok galaxishalmazokba, 
majd szuperklaszterekbe tömörülnek.

A galaxisok és a náluk nagyobb alakzatok az Uni
verzum legkorábbi szakaszában keletkezett sűrűség- 
fluktuációkból jöttek létre. A fluktuációspektrum 
alakja határozza meg az Univerzum mai szerkezetét. 
Ezek a fluktuációk a gravitációs Jeans-instabilitás kö
vetkeztében időben állandóan növekednek. Amikor 
a galaxis méretű tartományok sűrűségingadozásai 
nemlineárissá váltak, létrejöttek a galaxisok. Ez vi
szonylag nem sokkal ezelőtt történt. A spektrumról 
csak annyit tudunk, hogy nagyobb méreteken a rela
tív fluktuációk kisebbek (ld. a mikrohullámú háttér 
simaságát). így persze a galaxisoknál nagyobb objek
tumok, a galaxishalmazok és szuperklaszterek náluk 
is fiatalabbak, egy részük még ma is kialakulóban van. 
A galaxisok eloszlását az elmúlt évtized során számos 
statisztikai módszerrel vizsgálták, a legegyértelműbb 
közülük a korrelációs függvény volt, amely annak a 
valószínűsége, hogy egy galaxistól r távolságra térfo
gatelemenként hány galaxist találunk az egyenletes 
eloszláson felül, ahol 1 3$ — x£| =  r.

Hr)  =
<«1 «2>

<n2>
•1 . ( 1)

Ezt P. J. E. Peebles és munkatársai határozták meg, 
több galaxiskatalógusra. Eredményük meglepő szim
metriát mutatott, a korreláció egy széles tartományon 
hatványfüggvényként viselkedik:

r - 1 .8
(3)

ahol Rq — 25 Mpc, a korrelációs amplitúdók különb
sége mintegy hússzoros. A sokkal ritkább, és a leg
több galaxist tartalmazó galaxishalmazok korrelációja 
pedig még nagyobbnak bizonyult, ott Rq = 36 Mpc, 
itt a különbség már ötvenszeres.

Ez a korrelációs viselkedés igen meglepő. Ha a ga
laxishalmazok korrelációja is gravitációs mozgás kö
vetkezménye, akkor ehhez a halmazoknak kb. 
HqRô OOO  km s" 1 sebességgel kellene mozogniuk. 
Ekkora sebességeket a jelenlegi megfigyelések már 
biztosan kizárnak. A két korrelációs hatvány egyenlő
sége szimmetriát sugall:

Ha kapnánk két fényképet, az egyiken a galaxisok, a 
másikon a galaxishalmazok eloszlásának képével, de 
nem tudjuk melyik melyik, sem az abszolút fizikai mére
teket, meg tudnánk-e a két képet különböztetni?

Csak a közelmúltban derült ki (Szalay és 
Schramm) hogy a válasz nem. A két különböző 
típusú objektumról készült kép összehasonlítása 
során először egy természetes hosszúságot ( L) állí
tunk elő, ami az objektumok átlagos távolsága. Ezt 
használva egységként, mindkét képen az objektumok 
sűrűsége egységnyi lesz. Amikor kiszámítjuk a korre
lációkat, a korrelációs hosszat is ebben mérjük. Az 
eredmény ismét meglepő volt: a katalógusok korrelá
ciója közti óriási különbségek eltűntek, a mérési 
hibák határain belül az összes korrelációs függvény 
egyetlen képlettel volt leírható:

T ->.*
ÍL(r) = 0,35 ( - ) (4)

W ')  = <y ) U ! * (2)ro
A korrelációt jól jellemzi az r0 korrelációs hossz, 
amely a galaxisok esetén r0 =  5 Mpc, körülbelül 
annyi, mint a galaxisok átlagos távolsága. Egyértel
műen úgy látszott, hogy ez a korreláció a galaxisok 
mozgása során jött létre, ahogyan egymás gravitációs 
vonzása miatt egyre nagyobb halmazokba csoporto
sultak, hiszen a galaxisok karakterisztikus sebessége 
3 — 400 km s*1, amely jól egyezik a korrelációkból 
várt /^ r0=  500 km s_1 -mal.

Ezalatt egyre több észlelés gyűlt össze a galaxishal
mazok adatairól is, és 1982-ben egy amerikai (N. 
Bahcall és R. Soneira) és egy szovjet (A. Klypin és A. 
Kopylov) cikk jelent meg a korrelációs tulajdonságok
ról. Mindenki azt várta, hogy ezek a korrelációk 
gyengék lesznek. Ehelyett a korrelációs függvény 
amplitúdója igen magas, és ráadásul ugyanolyan hat
ványviselkedést mutat, mint a galaxisok, ugyanaz
zal a kitevővel:

Minden jel arra mutat, hogy az Univerzum szerkeze
tét kialakító fizikai folyamat skálainvariáns, a galaxi
sokat egy fraktál mentén hozta létre.

A természetben sok ilyen folyamat található, ezek 
vizsgálata mostanában került előtérbe. Ha egy rend
szer korrelációs függvénye hatványviselkedést 
mutat, azt fraktálnak hívjuk. Ha egy eloszlás fraktál, 
sok nagyságrenden keresztül skálainvariáns, és ren
delkezik a fenti szimmetriával. A transzformációt, 
amely különböző méretű fizikai rendszereket képez 
le egymásra, a statisztikus fizikában renorm transz- 
formációnak hívják. Ilyen skálainvariáns eloszlások
hoz egyértelműen hozzárendelhető egy — az eukli- 
deszitől különböző — fraktál dimenzió, amelyet Man
delbrot alkalmazott általánosan. A galaxisok és galax
ishalmazok eloszlásához rendelhető fraktál dimenzió 
az euklideszi dimenziónak és a korrelációs függvény 
kitevőjének összege, azaz

Df = 3 - 1 ,8  =  1,2. (5)
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Ezt már de Vaucouleurs is felismerte, Mandelbrot 
pedig több modellt is készített (akkor még csak a ga
laxisok eloszlásának leírására), amelyet tisztán geo
metriai eredetük miatt általában elvetettek. A galaxis
halmazok korrelációja azonban arra mutat, hogy ezek 
a modellek, még ha fizikái alapjuk nincs is, az Univer
zum szerkezetének legjobb fenomenológiai leírását 
adják. Több csoport foglalkozik jelenleg olyan model
lek készítésével, ahol a fraktál eloszlás egy fizikai fo
lyamat eredményeként áll elő.

Újabb megfigyelések azt mutatják, hogy egészen 
nagy objektumok, szuperklaszterek is léteznek, ame
lyek elsősorban filamentumokra és palacsintákra ha
sonlítanak. Köztük óriási üregek találhatók, ahol egy
általán nincsenek galaxisok. Az ilyen bonyolult topo
lógia felismerésére az egyszerű kétpont korreláció, és 
a vele ekvivalens fraktál leírása már nem alkalmas. 
Shandarin és Zeldovich a statisztikus fizikából jól

MAGFIZIKA A REAKTORFIZIKÁBAN

A reaktorfizikai számítások nagy mennyiségű magfi
zikai adatot igényelnek. Ezek részben hatáskereszt
metszetek, amelyek a transzportegyenlet együttható- 
és magfüggvényei, részben pedig felezési idők, mag
nívók, radioaktív bomlási állandók stb. A számítási 
eredmények pontossága függ a felhasznált magfizikai 
adatok pontosságától. Mivel ez utóbbiak mérések 
eredményei, a számítási eredmények maguk is való
színűségi változóknak tekinthetők, és ezek szórását 
neveztük fentebb számítási pontosságnak. (A számí
tásokban felhasznált matematikai közelítéseknek is 
van hibájuk, de ettől most eltekintünk, mivel az 
egyre pontosabb közelítő módszerek felhasználásával 
— legalábbis elvileg — megfelelően kicsire tehető.)

A magfizikai adatok pontatlanságai miatt az atom
erőműveket a lehetségesnél kisebb teljesítmé
nyen lehet csak üzemeltetni, és az említett pontatlan
ságok ezen keresztül — újabban publikált elemzések 
szerint — évente 1 0  millió dollár nagyságrendű kárt 
okoznak. A pontosságot kétféle úton lehet javítani: 
vagy újramérjük a legfontosabb magfizikai adatokat, 
vagy reaktorokon végzett mérések felhasználásával 
kíséreljük meg a számítási pontosságot javítani. A 
gyakorlatban az előbbi út a költségesebb. Egy fizikai 
mennyiség mérésére fordítandó költségek általában a 
szórásnégyzet reciprokával arányosak. Tekintve, 
hogy vannak magfizikai adatok, amelyek szórását 
3 — 5-öd részére kellene csökkenteni, az újramérés az

A keletkező Pu—239 és az elfogyasztott U —235 magok számá
nak a hányadosa.

ismert perkoláció módszerével próbálnak a galaxisok 
eloszlására jobb leírást adni. Az a tény, hogy az eddig 
megfigyelt korrelációk még mutatják a skálainvarian
ciát, azt jelenti, hogy megfigyeléseink még nem érték 
el azt a méretet, amelyen az Univerzum már homo
gén. Minden újabb, az addigiaknál nagyobb tarto
mányt vizsgáló galaxiskatalógus olyan nagy objektu
mokat fedezett fel, amelyek még éppen elfértek a ka
talógus határain belül (Geller, Huchra és de 
Lapparent).

Az elméleti kutatások jelenleg abba az irányba ha
ladnak, hogy az Univerzum szerkezetének ezt a ket
tősségét — jól definiált diszkrét objektumok, és ezek 
hierarchikus, skálainvariáns eloszlása — valamilyen 
egységes módon előállítsák és ebből — még ha köz
vetve is — megtudjunk valamit az Univerzum 
sűrűségfluktuációinak spektrumáról.

Szatmáry Zoltán
Központi Fizikai Kutató Intézet

eddigi ráfordításoknak a tízszeresébe is belekerülhet. 
Jóllehet történnek ilyen irányú erőfeszítések (figye
lembe véve a rendszeresen közzétett “request- 
list”-eket), általában a második módszert alkalmaz
zuk, tehát a pontosságot reaktorokon végzett méré
sek segítségével próbáljuk javítani.

Az általunk elvégzett analízis szerint a Magyar- 
országon alkalmazott VVER-típusú nyomottvizes 
reaktorok esetében a számítási pontosságot elsősor
ban meghatározó hatáskeresztmetszetek a követke
zők: B —10 abszorpció, U —235 abszorpció és ha
sadás, U —238 rezonancia-abszorpció, U —238 gyors
hasadás, H —1 szórás, továbbá a hasadási spektrum 
átlagenergiája és a hasadásban keletkező másodlagos 
neutronok átlagos száma. A felsorolt mennyiségek 
mérési hibáját figyelembe véve a két legfontosabb 
reaktorfizikai mennyiség szórására a következő becs
lés adódik egy tipikus fűtőelemrácsra vonatkozóan:

sokszorozási tényező: 1,71%, 
konverziós tényező:* 3,46%.

Az előbbit kívánatos lenne 0,3%, az utóbbit 1,5% 
pontossággal ismerni, tehát a magfizikai adatok jelen
legi pontossága nem elegendő.

Elsősorban a reaktorfizikai számítások pontosságá
nak az ellenőrzésére hajtottunk végre a ZR — 6  kri
tikus rendszeren egy 13 éves mérési programot. A 
mért és számított adatok összehasonlítása valóban a 
fenti példában szereplő nagyságrendű eltérésekre ve
zetett. Azt is meg tudtuk mutatni, hogy az eltérések 
eltüntethetők, ha a magfizikai adatokat a szórásukkal
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azonos nagyságrendben változtatjuk meg. Ebből adó
dott az a következtetés, hogy a magfizikai adatok 
megfelelő illesztésével a magfizikai adatokból szár
mazó pontatlanság jelentősen csökkenthető. Az itt 
nem részletezett eljárással a mérések és a számítások 
közötti eltéréseket a reaktorfizikai mérések szórásá
nak a nagyságrendjébe tudtuk leszorítani, és a fent

említett két mennyiség eredő szórása végeredmény
ben a következőnek adódott:

sokszorozási tényező: 0 , 1 %, 
konverziós tényező:* 0,9%.

Ezen az úton tehát valóban sikerült a kívánt pon
tosságot elérni.

REAKTORDIAGNOSZTIKAI MODELLKÍSÉRLETEK Valkó János
Központi Fizikai Kutató Intézet

Az atomerőművek reaktorai az idő nagy részében sta
cionárius üzemben működnek, teljesítményük és a 
többi fontos paraméter értéke időben állandó. Az 
időben állandó mennyiségek azonban, érzékeny 
műszerrel mérve átlagértékük körüli ingadozást mu
tatnak. Ez az ingadozás, a mért mennyiség zaja, dina
mikai információt tartalmaz a rendszerről. Minthogy 
stacionárius üzemállapotban kevés dinamikai infor
máció szerezhető, a zajban lévő információ igen ér
tékes lehet — feltéve, hogy sikerül részleteiben is ér
telmeznünk az erőművi berendezéseken elvégezhető 
ilyen méréseket.

Adott mennyiség ingadozását, különböző átviteli 
függvényeken keresztül, egy sor más mennyiség egy
idejű, illetőleg korábbi ingadozása hozza létre. A zaj
analízis feladata kettős: a zajforrások felderítése és az 
átviteli tulajdonságok megállapítása. Az atomerőmű 
(vagy más bonyolult rendszer) működése során 
mind a zajforrások, mind az átviteli tulajdonságok 
változhatnak. Míg bizonyos tartományokon belül a 
változások normálisnak mondhatók, a jelentős, hirte
len változások már többnyire valami rend
ellenességgel függnek össze, ezért a mennyiségek zaj
jellemzőinek ilyen céllal történő rendszeres mérését 
zajdiagnosztikának is nevezik. A jellegzetes zajforráso
kat és átviteli függvényeket jól kell ismerni ahhoz, 
hogy adott esetben ne csak a hirtelen változás tényét, 
hanem a lehetséges okokat is meg lehessen mondani.

Mérhetőség és információtartalom szempontjából 
reaktorokban minden bizonnyal a legérdekesebb 
mennyiség a neutronfluxus. A neutronfluxus értékét 
minden elképzelhető változás: mechanikai elmoz
dulás, hőmérséklet, nyomás stb. ingadozás befolyá
solja. Mégpedig olymódon, hogy a neutronfluxus 
értéke nemcsak a változás helyén vagy közvetlen kö
zelében módosul, hanem — esetleg eltérő módon — 
attól viszonylag nagy távolságban is: a lokális hatáso
kon kívül reaktivitásváltozás is fellép, ez 
teljesítményváltozással jár, ami viszont többé- 
kevésbé mindenütt mérhető neutronfluxus-változást 
eredményez. A neutronfluxus ingadozásainak ez az 
információgazdagsága ugyanakkor meg is nehezíti a 
mérések interpretálását. Általában nem könnyű el
dönteni, milyen primer folyamatok, milyen módon

hozzák létre a mért hatásokat. Nagy segítséget nyújt 
ebben az átviteli függvények tanulmányozása kísérleti 
körülmények között, mesterségesen létrehozott és 
kézbentartott zajforrásokkal.

Több éven keresztül végeztünk ilyen jellegű vizs
gálatokat a KFKI-ban zeroreaktoron. Elsősorban a 
hűtőközeg (moderátor) forrásának és abszorbens 
elemek mechanikai rezgésének hatását tanulmányoz
tuk. A víz felforralása helyett először egyszerűen le
vegőbuborékokat eregettünk be a reaktor aktív zóná
jának alsó részén és neutrondetektorokkal mértük a 
felfelé haladó buborékok hatását. A buborékok jelen
léte megváltoztatja a fűtőelemek között lévő víz 
mennyiségét, ezáltal csökkenti a moderálást, de csök
kenti az abszorbciót is. A neutronfluxusra gyakorolt 
hatás így különböző folyamatok változó kimenetelű 
eredője.

Maga az effektus persze kicsi, ha a buborékok 
összmennyisége kicsi. Márpedig túl nagy és sok bubo
rék bevitele már nem a hűtőközeg enyhe forrását mo
dellezné. A mérhető effektus növelése érdekében 
ezért eleinte a sztochasztikus buborékolástól eltekin
tettünk, egyszerűbb mennyiségeket periodikusan in
dított levegőbuborék csomagokkal tudtunk viszony
lag jó statisztikával kimérni. Ehhez hasonló egyszerű
sítésként fogható fel, amikor az abszorbens elemek 
rezgetése helyett a reaktoron kívül elhelyezett vil
lanymotorral és megfelelő rudazattal szinuszosan 
mozgattunk egy az aktív zónán belül lévő kis 
kadmiumlemezt.

Később a kísérleti technikát több lépcsőben lénye
gesen továbbfejlesztettük. A buborékok már nem le
vegőbuborékok voltak, hanem valódi gőzbuborékok. 
Ezt úgy értük el, hogy az egész reaktort 100 °C-nál 
valamivel magasabb hőmérsékleten és enyhe túlnyo
máson tartottuk, hogy a víz éppen ne forrjon fel. 
Abban a kísérleti csőben, amelyben gőzbuborékokat 
akartunk létrehozni, a nyomás kis csökkentésével 
nagyon jól lehetett a forrást szabályozni. A buborékok 
keletkezése, vándorlása, esetleges újrakondenzáló- 
dása sztochasztikusan ment végbe. Maguknak a bu

borékoknak a megfigyelésére pici lámpákat és fény
elemeket helyeztünk páronként a kísérleti csőbe, így 
pontos képünk volt a zajforrásról. A neutronfluxust
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több helyen mértük neutron detektorokkal. Az átvi
teli függvényeket a mért jelek Fourier analízise útján 
kaptuk meg. Egy másik kísérletben sikerült olyan kí
sérleti csövet is kialakítani, amelyben külön 
szivattyúval turbulens áramlást hoztunk létre, amitől 
rezgésbe jött egy speciálisan kialakított abszorbens 
elem. A rezgést parányi gyorsulásmérőkkel követtük, 
a neutron detektorokat a rezgő abszorbens két olda
lán, tőle különböző távolságokban helyeztük el. A 
mérések kiértékelése elsősorban az abszorbenstől 
eltérő irányokban és távolságban elhelyezkedő 
neutron detektor párok közötti keresztspektrum ta
nulmányozására irányult. A keresztspektrum fázisa 
érdekes viselkedést mutat attól függően, hogy 
milyen reaktivitásváltozással jár az abszorbens moz
gása. Azt, hogy az abszorbens két oldalán mérhető 
jelek közötti fázis átválthat ellenfázisból azonos fá
zisba, elméleti vizsgálatokból már elég jól ismertük.

A kísérletekben főleg azt akartuk megvizsgálni, 
remélhető-e, hogy neutronfluxusingadozás mérések
ből abszorbensrezgés felismerhető lesz, helye, esetleg 
a rezgés oka is megbecsülhető?

Nagyon fontos rámutatni arra, hogy az említett kí
sérletek modellkísérletek. Nem hasonlítanak a valódi 
erőművi reaktorbeli körülményekre annyira, hogy a 
mért eredményeket közvetlenül erőművi jellemzők
ként elfogadhatnánk. Nem is ebből a célból történnek 
a mérések. A kísérletek eredményeit előbb elméleti 
modellek ellenőrzésére, alapvető dinamikai összefüg
gések megismerésére használjuk. Az így kidolgozott 
elméleti ismeret a kiindulópontja azután az erőművi 
mérések diagnosztikai célú interpretálásának. Mód
szerek hozhatók így létre, amelyek többé-kevésbé 
automatizálva rutin mérésekké válnak és
hozzájárulnak az erőművek biztonságos és
üzembiztos működéséhez.

MEGJEGYZÉSEK AZ “ÖTÖDIK ERÖ”-RÖL Vecsernyés Péter
Központi Fizikai Kutató Intézet

1986 elején Fischbach és munkatársai [1] újraanali
zálták Eötvös, Pékár és Fekete mérési adatait [2], 
amely a súlyos és tehetetlen tömeg arányosságát volt 
hivatott igazolni. Azt találták, hogy a használt anya
gok fajlagos bariontöltésének különbsége (A(B/fi) = 
=  — B2//u2) és relatív gyorsulásaik különbsége
között (A k = (aj — a2 )/g) erős korreláció áll fenn.

Ha föltesszük, hogy a korrelációt egy új, kistömegű 
vektorbozon által közvetitett “ötödik erő” okozza, 
akkor a standard részecskefizikai modell (SM) mér
té kcsoportját ki kell egészíteni, hiszen minden vek- 
torbozonhoz megfeleltethető a mértékcsoport egy ge
nerátora. A SM-ben a gluonokhoz, a W*, Z bozonok- 
hoz és a fotonhoz kapcsolódó SU(3) xSU(2) x U (l) 
csoportot legegyszerűbben egy új U (l) faktorral egé
szíthetjük ki. Tudjuk, hogy a SM-ben az ismert fer- 
mionok családokba rendeződnek (elektron-, müon-, 
tau-család; e-család: (“)L, uR, dR; (^)L, e R, vR,) 
amelyek csupán tömegskálájukban különböznek, 
töltéseik szempontjából teljesen azonosak. Megkö
vetelhetjük, hogy az új U ( 1 ) töltéseik is mutassák 
ezt a családstruktúrát. Ahhoz azonban, hogy az el
mélet renormálható maradjon az új töltéseknek az 
ún. anomáliamentesség feltételét ki kell elégíteniük, 
ami megszorítja a lehetséges töltésértékeket. így egy 
fermioncsaládon belül az új U (l) töltések a kö
vetkezőképpen paraméterezhetőek:

yQ ,y (Q  + Q) ,y  (Q-Q);-Q,-(Q + y ) ,

ahol ezen értékek a balkezes kvarkdublett, a jobb
kezes u, illetve d kvark; a balkezes leptondublett, a 
jobbkezes elektron, illetve neutrínó töltését jelölik. 
Látható, hogy semmilyen Q, Q választással sem 
érhető el, hogy az új U (l) kölcsönhatás csak a kvar
tokhoz kapcsolódjon. Például, ha Q =  0 , akkor az új 
erő a barionszám mínusz leptonszámhoz (B — L) 
csatolódik, hiszen a kvartok barionszáma 1/3. Ekkor 
természetesen a A« és a A(L//x) mennyiségek (Ll/x a 
fajlagos leptonszámot jelöli) között hasonló korreláci
ót kellene kapnunk, mint ami a Ak és A(B//x) meny- 
nyiségek között fönnáll. Az adatok analízise azonban 
azt mutatja, hogy a leptonszámmal gyakorlatilag 
nincs korreláció [3], Ez viszont azt jelenti, hogy 
amennyiben a korrelációt egy új vektorbozon által 
közvetített “ötödik erő”-nek tulajdonítjuk, akkor ez 
— a többi vektorbozon által közvetített köl
csönhatástól eltérően — csak olyan lehet, amelyik 
nem tiszteli a fermionok családstruktúráját, azaz a 
fermioncsaládok új U (l) töltéseik alapján is 
megkülönböztethetőek.

Ha a világon sokfelé elkezdett kísérletek meg
bízhatóan bizonyítják az “ötödik erő” létét és vektor
kölcsönhatás jellegét, ekkor e kölcsönhatás bizonyára 
nagy szerepet játszhat a fermioncsaládok létezésének 
megmagyarázásában.

IRODALOM
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VÁKUUMDEGENERÁCIOTÓL A DIFFÚZIÓIG Zawadowski Alfréd
Központi Fizikai Kutató Intézet

Az 1960-as évek elején Marx György által vezetett 
pezsgő légkörű elméleti fizikai szemináriumnak 
egyik központi témája volt a terek kvantumelméleté
ben az alapállapotok degenerációja. Korábban általá
nosan elterjedt nézet volt, hogy egy rendszer alapálla
pota mutatja a rendszer szimmetriáját. Noha erre 
számos ellenpélda volt ismert, például a ferromág- 
neses alapállapotban a mágnesezettség kitüntetett 
irányba mutat szemben a ferromágneses rendszer ál
talános szimmetriáival, mégis az elméleti fizikusok 
elsiklottak az ilyen ellenpéldák fölött. Amikor a szup
ravezetők régen várt elméletét 1955-ben Bardeen 
Cooper és Schrieffer megalkotta ez a kérdés nagy ér
deklődést váltott ki, ugyanis az általuk javasolt alapál
lapot nem részecskeszám sajátállapot, azaz sérti a 
Hamilton-operátor által mutatott elsőrendű mérték- 
transzformációval szemben mutatott invarianciát 
(ip —► ipe'*, ahol ip az elektrontér operátora és (p tet
szőleges tértől és időtől független fázis). Érdekes 
megjegyezni, hogy a szupravezetők esetén a mérték
invariancia elvetése csupán egy matematikai fogásnak 
bizonyult, a mértékinvariancia sértése nem a szupra
vezetők általános jellemzője. Ugyanekkor a terek 
kvantumelméletében sokszor előfordul, hogy az alap
állapot szimmetriasértő, mint például a Marx szemi- 
nátriumokon sokszor vitatott Nambu—Jéna Lasinio 
modellben, ahol a y5 invariancia sérül. A szimmetria
sértő elméletekben a megsértett szimmetriának meg
felelő transzformáció a különböző, de azonos energi
ájú ún. degenerált alapállapotokat köti össze, amelyek 
száma folytonos paraméterű szimmetria esetén végte
len. Az ilyen alapállapotok ortogonálisak egymásra és 
a világ egy térrészében végbemenő fizikai folyamatok 
nem okozhatnak átmeneteket a különböző alapálla
potok között. Ezek az alapállapotok a térelméletben 
nem különböztethetők meg fizikai mérések útján.

P. W. Anderson 1967-ben ennél sokkal váratla
nabb lehetőségre mutatott rá. Ő egy részecskét tekin
tett, amely rövidhatótávolságú erők révén kölcsönhat 
egy degenerált Fermi gázzal, ahol az állapotok a 
Fermi energiáig betöltötték. Ebben az esetben a ré
szecske “polarizálja” a Fermi gázt. Mármost P. W. 
Anderson meglepő állítása az volt, hogy ha a ré
szecske két különböző helyzetéhez tartozó polarizált 
Fermi gázt tekintjük, akkor a polarizált Fermi gáz 
megfelelő két állapota ortogonálissá válik, amint a 
térfogattal végtelenhez tartunk. Lényeges vonása az 
itt leírt ún. ortogonalitási katasztrófának, hogy annak 
felléptét a polarizációs felhőt létrehozó végtelen kis 
energiájú részecske-lyuk párak létrejöttének könyvel
hetjük el. A térfogatnak a végtelenhez tartását az 
teszi szükségessé, hogy a véges térfogatra korlátozott 
részecske-lyuk pár hullámcsomagjának energiája alul
ról korlátos, amely korlát a határátmenetben eltűnik. 
Ennek a tételnek a végtelen térfogatra és zérus hő
mérsékletre való alkalmazása arra vezetne, hogy a po
larizációt kiváltó részecske helyét nem változtathat
juk meg, mert az ortogonalitás elkerüléséhez nem
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csak a részecskét kellene áthelyezni, hanem a Fermi 
gázt is át kell rendezni. Mint az megmutatható, a 
Fermi gáz ilyen teljes átrendeződéséhez végtelen sok 
időre lenne szükség. A véges térfogaton kívül a ré
szecske elmozdítását az teszi lehetővé, hogy a hőmér
sékleti gerjesztések elkenik a hőmérsékletnek megfe
lelő energiánál kisebb energiájú Fermi típusú 
részecske-lyuk párok járulékát a polarizációs felhő
höz. így az árnyékoló felhők csak a zérus hőmérséklet 
határesetében válnak egészen ortogonálissá.

A legegyszerűbb példa a fent leírt jelenségre az, 
amikor az amorf fémben egy atom két, térben igen 
közeli, kváziegyensúlyi helyzet között ugrál. Ekkor 
az elektrongáz igyekszik az atom pillanatnyi helyzeté
nek megfelelően átrendeződni. Anderson szerint, 
végtelen hosszú ideig kellene várni arra, hogy az új 
helyzetnek megfelelő polarizációs felhő kialakulhas
son olyan pontossággal, hogy a régi és az új felhő tel
jesen ortogonális legyen egymásra. Ez arra vezet, 
hogy a két helyzet között ugráló atom átugrási való
színűsége erősen lecsökken a polarizációs felhők átfe- 
dési integráljának kicsiny volta következtében, így az 
atom a csatolástól függően még azelőtt újra változtatja 
a helyzetét, mielőtt a teljes polarizációs felhő kiala
kulna, vagy teljes mértékben egy helyzethez van 
kötve, zérus hőmérsékleten.

Az itt leírt jelenség csak fokozottabban jelentkezik, 
ha a degenerált Fermi gázzal kölcsönható részecske a 
térben diffúziós mozgást végez és a diffúzió folyamán 
kell a részecskének a polarizációs felhőjét magával ci
pelnie. A kondenzált rendszerek fizikájábán számos 
olyan rendszer van, ahol a fenti jelenség szerepet ját
szik. Néhány példát sorolunk fel:
— d- vagy f-elektronok mozognak az átmeneti 

fémben, amelyeket a vezetési elektronok leárnyé
kolnak;

— az alacsony hőmérsékletű degenerált Fermi folya
dékként viselkedő He3 folyadékban a nehéz ion 
szennyezések diffúziója erősen anomális;

— hidrogén, deuteron vagy /z-mezon diffúziója fé
mekben.
A fentiekben leírt problémákkal kapcsolatos vizs

gálatokat Vladár Károllyal és Zimányi Gergellyel 
végeztem.

A környezetével kölcsönható részecske problémá
ját a szerző először Marx György klasszikus sugárzás
elmélet című előadásában ismerte meg, amely kitűnő 
előgyakorlatnak bizonyult a soktestproblémában je
lentkező renormálások megértéséhez. A fenti példák 
pedig igen jól mutatják, hogy a szilárdtestfizikai kuta
tások eredményei gyümölcsőzőleg hathatnak a terek 
kvantumelméletére és az ott elért eredmények ismét 
visszahathatnak a kondenzált rendszerek elméletére. 
A szerző hálával tartozik Marx Györgynek, akinek 
vezetésével és baráti bátorításával ismerte meg a 
terek kvantumelméletének számos kérdését, ame
lyek azóta is végigkísérik más területeken végzett 
kutatásaiban.



A SZIMMETRIASÉRTÉS LEHETSÉGES SZEREPE 
A MÉRÉS KVANTUMELMÉLETÉBEN

Zimányi Gergely 
Központi Fizikai Kutató Intézet

Tisztelettel ajánlom ezt a munkát 
Marx Györgynek, aki annak 
idején egy macska hányatott 
sorsán keresztül először ismerte
tett meg a méréselmélet problé
májával.

A méréselmélet alapkérdése a következő: meg kí
vánjuk mérni, hogy egy adott kvantumrendszerben 
mekkora az A fizikai mennyiség értéke. Legyen a 
rendszer az A mennyiséghez tartozó Ä operátor <f>i sa
játfüggvényeinek szuperpozíciójában. Kapcsoljuk a 
rendszerhez a t =  0  időpillanatban a mérőműszert, 
amely a t/»0 közömbös állapotban van. Akkor nevez
zük az immár csatolt rendszer időbeli fejlődését mé
résnek, ha teljesül a következő:

S c ^ o - Z C j ^ i ,  (1)

azaz a rendszer <hi állapotaihoz egyértelműen hozzá
rendelődnek a műszer makroszkopikusan megkülön
böztethető i/jí (“mutató-”) állapotai anélkül, hogy a 
megmérni kívánt Cj mennyiségek megváltoztak 
volna. A probléma az, hogy e definíció szerint a 
mérés végeztével a műszer a mutatóállások szuperpo
zíciójában marad vissza, ami ellenkezik a hétköznapi 
tapasztalattal. A koppenhágai interpretáció a “hul
lámfüggvény redukciójával” oldja fel az ellentmon
dást. Szerintem azonban pusztán a Schrödinger- 
egyenlet segítségével is elkerülhető a tapasztalattal 
való ellentmondás. E lineáris egyenlet teljes irreverzibi- 
litást sosem fog szolgáltatni, viszont a szuperpozíció 
detektálhatóságát minden mérhető tartományon 
túlra képes kitolni. Azt, hogy a rendszer szuperpozí
cióban van-e, egy második mennyiség (B) mérésével 
tudjuk eldönteni, melynek operátora nem kommutál 
az előzővel. Ha tetszőleges B operátorra bebizonyít
juk, hogy várható értékéhez az off-diagonális elemek 
nem adnak járulékot, akkor a rendszer sűrűségmát
rixa diagonálisnak vehető, és ezért “nem különböz
tethető meg” egy keveréktől. Úgy vélem, hogy az 
eddigi gondolatok (legismertebb az “ergodikus meg
közelítés”) nem teljesítik kielégítően a fenti progra
mot. A továbblépés érdekében először figyeljük meg, 
hogy a műszer két “mutatóállása” azért különböztet
hető meg, mert az alapállapot makroszkopikus számú 
elemi gerjesztésében tér el egymástól. Másrészt a gya
korlatban egy-, vagy kétrészecske operátorok (esetleg 
összegük) várható értékét mérjük, ezért ezeknek a 
különböző mutatóállapotok közötti, off-diagonális 
mátrixelemei eltűnnek. A megmért mikrorendszer 
pedig azért tudott makroszkopikus változást előidézni 
a mérőberendezésben, mert a gyakorlatban használt 
összes műszerünk kezdeti állapota ( i//„) erősen meta
stabil. A bejövő részecske játssza az infinitezimális

szimmetriatörő “tér” szerepét, amikor a metastabil 
műszerben indukálja egy, az eredeti szimmetriát 
sértő “mutató” állapot lavinaszerű kialakulását. 
(Gondoljunk egy csepp képződésére a Wilson- 
kamrában.) Összefoglalva: a mikroinformáció makro- 
információvá való erősítése a mérendő részecske 
makroszkopikusan sok elemi gerjesztéssel való “fel- 
öltöztetése” árán történik meg, amitől az teljesen el
veszti interferenciaképességét.

A terület reneszánszát a nyolcvanas évek elején A.
J. Leggett két megállapítása okozta: I.) van egy rea
lisztikus operátor, mely végtelen sok egyré- 
szecske-operátor szorzatát tartalmazza, s ez pedig az 
időfejlesztésé: exp (-ifit), II.) emiatt valószínűleg a 
nagyon érzékeny SQUID-ek dinamikájában megfi
gyelhető lesz két makroállapot szuperpozíciója. A 
fentiek illusztrálására, illetve vizsgálatára kvantitatí- 
ven végigkövettük egy konkrét mérés dinamikáját. 
Tekintsünk egy szilárdtestben lévő iont, mely két 
egyenértékű helyzet között alagutazással közleked
het, mi pedig a pillanatnyi helyét kívánjuk meghatá
rozni. Ez elérhető, ha a szilárdtest elektronjait alkal
masan csatoljuk az ionhoz: az ion két helyzete köré 
centrált árnyékoló felhők szolgálnak műszerünk mu
tatóiként. Ezek sértik a műszernek a csatolás bekap
csolása előtti transzlációs szimmetriáját. Valamint, 
mivel makroszkopikus számú elektron van különbö
zőképpen gerjesztve a két felhőben, ezért minden 
véges számú részecskét érintő operátor off-diagonális 
mátrixeleme eltűnik. Eltűnik továbbá az időfejlődés 
operátoráé is. Ez szükséges is, hiszen egy műszernek 
leolvashatónak kell lennie, azaz saját dinamikája nem 
viheti át a mutatóállapotokat egymásba. Ezzel belát
tuk, hogy az adott mérés esetén az indukált szimmet
riasértő átalakulás miatt a mutatóállapotok interferen
ciája egyáltalán nem mérhető ki. Összefoglalva: i.) a 
mérés során a mikrorendszer egy szimmetriasértő 
átalakulást indukál a műszerben, s a kialakuló muta
tóállapot makroszkopikus számú elemi gerjesztésével 
“felöltözve” teljesen elveszti interferenciaképessé
gét, ii.) a kvantummechanika általánosságban meg
engedi, hogy megkülönböztethető makroállapotok 
szuperpozíciót alkossanak, s ez már a közeljövőben 
ellenőrizhető lesz SQUID-eken, azonban iii.) e mak
roállapotok csak akkor alkothatják egy műszer muta
tóit, ha ez a szuperpozíció érzékelhetetlen a rendszer 
dinamikájának “befagyása” miatt, egyszóval a 
műszer leolvasható. Ez a séma megindokolja, hogy 
egy szuperpozícióra vezető mérés eredményében az 
interferenciatagok miért nem érzékelhetőek, de a dia- 
gonális sűrűségmátrix keverékként való értelmezése 
még további vizsgálatokat kíván.

IRODALOM
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A RELATIVISZTIKUS NEHÉZION REAKCIÓK KÉMIÁJA Zimányi József  
Központi Fizikai Kutató Intézet

A magfizikai kutatások első periódusában a magok 
gerjesztett állapotait könnyű részecskékkel (proton, 
neutron, alfarészecske) való bombázás útján lehetett 
létrehozni. A gyorsítótechnika fejlődésével nemcsak 
a bombázó energiát lehetett növelni néhány MeV-ről 
néhány GeV-re, hanem a bombázó részek tömeg
számát is. így az 1970-es években már 0,4 —2,1 
GeV/nukleon energiájú Ar nyalábbal (azaz 40x2,1 =  
=  84 GeV összenergiájú argon magokkal) is lehetett 
bombázni a célpont magokat. Az ilyen óriási energiá
val létrehozott rendszerek tulajdonságai merőben kü
lönböznek az alacsony energiájú magállapotok tulaj
donságaitól. A relativisztikus nehézion reakciók ka
rakterisztikus ideje a 1 0 ~ 2 2 s körül van. így ezen reak
ciók leírására is teljesen új módszereket kellett ta
lálni. A néhány száz MeV/nukleon bombázó 
energiatartományban a nukleon folyadék hidrodina
mikai modellje látszik sikeres közelítő módszernek a 
dinamika leírására. Az ennél nagyobb energiákon 
azonban tudomásul kell vennünk, hogy rohamosan 
növekszik a reakcióban keletkezett új részecskék ( ír 
mezon, deltarezonancia stb.) száma. így a folyamat 
leírására nyomon kell követnünk a részecskék egy
másba való átalakulásának és az új részecskék kelet
kezésének időbeli lefutását, azaz a nehézion reakciók 
kémiáját. A reakciódinamika ilyen irányból való köze
lítésére létrehozott első modell [1 ] alapfeltevéseit az
1. ábra felső részén szemlélhetjük. A tömegközép
ponti rendszerből nézve egymás felé repülő két urá
niummag a t =  0  időpillanatban érintkezik egymással. 
Ezután az uránmagokat jelképező gömbök egymásba 
hatolnak, átfedő tartományt hozva létre (az ábrán ke
resztcsíkozott rész).

Ebben az átfedő tartományban zajlanak le a reakci
ók a részecskék között. Ebben a zónában a következő 
típusú részecskék vannak: 1 ) azok a nukleonok, ame
lyek még nem ütköztek, eredeti sebességükkel áram
lanak (N0); 2) azok a nukleonok, amelyek már ütköz
tek (N); ezek sebességeloszlását termikus eloszlással 
közelítjük; 3) az ütközésben keletkezett deltarezo
nanciák, 7 7 ésv p mezonok; ezek sebességeloszlását 
szintén termikus eloszlással közelítjük. A különböző 
típusú részecskék számának változását mérlegegyen
letek határozzák meg. így annyi egyenletből álló csa
tolt differenciálegyenlet rendszert kapunk, ahány ré
szecskefajtát veszünk figyelembe. Ehhez az egyen
letrendszerhez egy további egyenletet kell kapcsol
nunk az energiamegmaradás biztosítására. Miután az 
ütköző atommagokat jelképező két gömb teljes átfe
désbe került, az ütközések révén felfűtött tűzgömb 
tágulni kezd. A “kémiai” reakciók a tágulás alatt is 
folynak. Amikor a rendszer annyira kitágult és lehűlt, 
hogy a termikus sebességek kisebbé válnak a tágulási 
(folyási) sebességnél, a nehézion reakciót befejezett
nek tekintjük: az ebben az időpontban (a “break up”

időpontjában) létező részecskék fogják elérni a detek
torokat. Modellünkkel végig tudjuk követni a külön
böző típusú részecskék számának időbeli változását. 
Az 1. ábrán a kihúzott vonalak mutatják ezeket a szá-

1. ábra A különböző típusú részecskék számának időbeli alaku
lása urán — urán ütközésben. (Bővebb magyarázat a szövegben.)

mókát. (T az átfedő tartományban lévő termikus se
bességeloszlású részecskék hőmérséklete.) Ha a 
teljes átfedés után a rendszert nem engedjük tágulni, 
akkor előbb-utóbb beáll a kémiai egyensúly a ré
szecske fajták között. Az egyensúlyi állapot felé való 
fejlődést mutatják a szaggatott vonallal jelzett görbék. 
A kihúzott és a szaggatott vonallal rajzolt görbék 
összehasonlításából kitűnik, hogy a nehézion reakci
ókban a kémiai egyensúly nem valósul meg. A hadro- 
kémiai modellből kapott mezonmultiplicitás a tapasz
talattal jó egyezésben van. Úgyszintén jól írja le ez a 
modell a keletkezett részecskék energiaspektrumát is
[2] . A modell részletesebb vizsgálata egy további ér
dekes következtetésre vezet. A tágulási szakaszban a 
mezonokat emésztő reakciók lassúak, így a már 
erősen lehűlő anyagban több mezon van, mint 
amennyi ezen az alacsony hőmérsékleten a spekt
rum termikus részében elfér. így a mezonok egy 
része a legalacsonyabb energiájú állapotba kény
szerül, kialakul a n  mezonok Bőse kondenzátuma
[3] ,
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F I Z I K A  M I N D E N H O L

NEMESGÁZ-TÖMEGSPEKTROMETRIA A FÖLDTUDOMÁNYBAN

1. Bevezetés

A tömegspektrometriát, mint vizsgálati módszert ma
napság igen sokoldalúan alkalmazzák a tudományos 
kutatás és a termelés különböző területein.

A legtöbb tömegspektrométeres vizsgálatot kémiai 
célból végzik. A tömegspektrometria különösen al
kalmas vegyületek azonosítására, a kémiai reakció fo
lyamatának tanulmányozására, vegyületek szerkeze
tének megállapítására, több vegyületből vagy elemből 
álló rendszerek komponenseinek meghatározására, 
gáz- vagy folyadékfázisban lejátszódó kémiai folyama
tok ellenőrzésére.

A nem kémiai alkalmazások közül ki szeretném 
emelni a másodlagos ion tömegspektrometriát (se
condary ion mass sepctrometry, SIMS), ami a felüle
tek vizsgálatának egyre nagyobb jelentőségűvé váló 
módszere.

A tömegspektrometria egyik ága az izotópanaliti
ka, ami a magfizikai vagy egyéb fizikai-kémiai folya
matok következtében az egyes elemek izotópösszeté
telében előálló változásokat vizsgálja, ill. az izotóp
összetételben megfigyelt változásokból következtet 
az azokat előidéző folyamatokra.

A nemesgáz tömegspektrometria az izotópanaliti
ka része, az izotópanalitika más területeitől módszer
tani alapon különíthető el. Nemesgázok mennyisége 
és izotópösszetétele ugyanis a rendkívül érzékeny, 
ún. sztatikus tömegspektrométeres méréssel is meg
határozható. A nemesgáz tömegspektrometria jelen
tősége abból adódik, hogy a szilárd anyagban a ne
mesgázok koncentrációja rendkívül alacsony, ezért 
már lassú, kis intenzitású folyamatok is jól mérhető 
változásokat okoznak a szilárd anyagokban levő ne
mesgázok izotópösszetételében.

2. A nemesgáz tömegspektrometria

A tömegspektrométeres gázanalízis szokásos — di
namikus — módját az la. ábra szemlélteti. A mé
rendő gáz tűszelepen át jut az ionforrásba. Itt a gáz
molekulák kis hányada ionizálódik, ezekből jön létre 
a méréshez szükséges ionnyaláb, a nem ionizált gázo
kat pedig a vákuumszivattyúk eltávolítják a tömeg
spektrométerből. Ily módon mérés során a gáz folya
matosan áramlik át az ionforráson és a tömegspektro
méteren, a mérés elvégzéséhez ezért viszonylag na
gyobb mennyiségű gáz szükséges.

A nemesgázok esetén megvalósítható sztatikus 
mérés során a tömegspektrométer szivattyúzását 
először megszüntetjük, s a gázmintát ezután juttatjuk

Balogh Kadosa
ATOMKI, Debrecen

a) dinanikui iir ii

1. ábra Tömegspektrométeres gázanalízis dinamikus és sztatikus 
üzemmódban

a vákuumrendszerbe. A mérés folyamán a rendszer 
belső falairól felszabaduló vagy kívülről beszivárgó 
aktív gázok getter anyagok alkalmazásával folyamato
san leköthetők (lb. ábra). Sztatikus méréskor csak 
egyszer kell a tömegspektrométer vákuumterét mér
hető nyomású gázokkal feltölteni. Ebből adódik a 
mérési módszer rendkívüli érzékenysége, ami kb. 
1 0 4  nemesgáz atom meghatározását teszi lehetővé 
(Hohenberg, 1980.).

Ez a nagy érzékenység a gyakorlatban csak akkor 
használható ki, ha a vizsgált folyamatokban keletkező 
nemesgázok mennyisége nem elhanyagolható a szi
lárd fázisba eredetileg beépült nemesgázok mennyi
sége mellett. A Föld szilárd fázisában a nemesgázok 
koncentrációja rendkívül alacsony — 1 0 - 9 —1 0 - 1 5  g/g 
— ez teszi lehetővé, hogy a sztatikus tömegspektro
méteres mérés által nyújtott nagy érzékenység a gya
korlatban is kihasználható ritka folyamatok kutatá
sára. Pl. a 238U spontán hasadásakor (T ^ ^ IO 16 év) 
keletkező termékek közül csak a speciális izotópösz- 
szetételű Kr és Xe mutatható ki a természetben, vagy 
pl. a 8 2 Se, 128Te és 130Te kettős béta bomlásakor kelet
kező termékek is annak következtében mutathatók 
ki, hogy nemesgázok (Kirsten, Müller, 1969; Hen
necke, Manuel, 1975).
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3. A meteoritok keletkezése

Az általánosan elfogadott vélemény szerint a Nap
rendszer keletkezését egy szupernóva robbanás 
előzte meg, amelynek során jelentős mennyiségű ra
dioaktív izotóp keletkezett. A Naprendszer anyaga 
ekkor magas hőmérsékletű gáz formájában létezett, 
ami a feltevések szerint mind kémiai összetételét, 
mind az elemek izotópösszetételét tekintve homogén 
volt. Azt az elemi- és izotópösszetételt, ami ezt a ho
mogén gázt jellemezte, primordiálisnak nevezzük. A 
primordiális gáz összetétele a magfolyamatok miatt 
természetesen változott, ennek a változásnak a gáz
felhő homogenitása miatt mérhető nyoma nem 
maradt. A primordiális gázok izotópösszetételéről 
attól kezdve van kísérleti információnk, amikor a gáz
fázisból megkezdődött a szilárd fázis elkülönülése.

A nemesgázok döntő része ugyan a gázfázisban 
maradt, nagyon kis koncentrációban azonban mégis 
beépültek a szilárd fázisba. Ez a szilárd fázis külön
böző ásványokból állt. Azokban az ásványokban, 
amelyekben magfolyamatok következtében a későb
biekben nem keletkeztek nemesgáz izotópok, a pri
mordiális izotópösszetételű nemesgáz maradt meg. 
Azokban az ásványokban, amelyekbe nemesgáz
izotóppá alakuló radioaktív izotópok épültek be, a ne
mesgáz izotópösszetétele utólag jelentősen megvál
tozott.

A gázfázisból először kiváló szilárd testek a meteo
ritok, ill. azok a kozmikus testek voltak, amelyek ösz- 
szetöredezéséből később sziritén meteoritok kelet
keztek. A bolygókétól eltérően a meteoritok anyaga 
kristályos állapotát tekintve a szilárd fázis kiválása óta 
nagyon keveset változott.

A szilárd fázis kiválásának tanulmányozására rend
kívül alkalmas a 129J izotóp, ami 15,9 M év felezési 
idővel 1 2 9 Xe-ná alakul. A 129J mennyiségét célszerű a 
stabil 127J mennyiségére vonatkoztatni, s azt vizs
gálni, milyen volt a 1 2 9 J /127J arány a különböző me
teoritok és ásványaik kiválása idején. A 127J aktivációs 
analízissel mérhető, koncentrációja általában ppb 
nagyságrendű, a 129J mennyisége pedig bomlástermé
kének, a 1 2 9 Xe-nek tömegspektrométeres mérésével 
állapítható meg. Minél nagyobb ez az arány, annál ha
marabb vált ki a gázfázisból a meteorit ásvány. A vi
szonyokat a 2. ábra mutatja.

A 2. ábrán az időtengely 0 pontja határozatlan. A 
legnagyobb mért 1 2 9J /127J arány a még mérhető érték
nél mindössze 1,8-szor nagyobb. A meteoritok egy 
részében nem mutatható ki radiogén 1 2 9 Xe. Ebből 
első közelítésben az következne, hogy a meteoritok 
kiválása minimum 14 M évig tartott. A meteoritok 
nagy része azonban képződése után viszonylag rövid 
idővel erősen átalakult, metamorfizálódott, s ez a fo
lyamat az előzőleg felhalmozódott radiogén 129Xe el
vesztésével járt. A legdifferenciálatlanabb, tehát leg
primitívebb meteoritok kora egymással néhányszor 
százezer éven belül egyezik, s a mérhető korú méta-

A legidősebb, legprimitívebb meteoritokra. 
a szenes kondritokra jellemző ariny.

A kimutathatósig 
hatira

/

---------------- 1______________ i______________ _
v_______________  j

15,9 M év
2. ábra A 129J/l27J izotóparány változása a Naprendszer keletke

zésének korai szakaszában

morfizált meteoritok egy része is mindössze 1-2 M 
évvel idősebb ezeknél. Mindezekből az a következ
tetés vonható le, hogy a szilárd fázis kiválása döntő 
részben kb. 1 M év alatt megtörtént, az ezt követő üt
közések és felmelegedés során azonban — ami 14 M 
évnél hosszabb ideig tartott — a legillékonyabb ne
mesgázok még kiszabadultak a szilárd fázis jelentős 
részéből (Lewis, Anders, 1975.).

4. A Föld keletkezése és kigázosodása

A nemesgázok közül a Xe, Ar és He izotópjainak 
van nagy jelentősége a Föld keletkezésének és ké
sőbbi kigázosodásának vizsgálatában

A 129Xe anomáliáiból a képződés körülményeire 
lehet következtetni.

A 36Ar izotóp a Föld képződésekor már jelen volt, 
a 40Ar viszont lényegében teljes egészében az 
1,31 -109 év felezési idejű 40K bomlásából keletkezett. 
A szilárd Földből eltávozó Ar izotópok az atmoszférá
ban felhalmozódnak, így azt, hogy a Föld szilárd 
anyaga képződése óta mennyi argont adott le, ponto
san tudjuk.

Hasonló a helyzet a He izotópok esetében. A szi
lárd Földben levő 3He a Föld képződésekor épült be, 
a 4He nagyobb része viszont az U és Th bomlásából 
keletkezett. Az argontól eltérően azonban a He meg
szökik az atmoszférából, az atmoszféra He tartalmát 
így az utóbbi néhány százezer év kigázosodási viszo
nyai határozzák meg.

A Föld különböző méretű kozmikus testekből, az 
ún. planetézimálisokból képződött. Ezeknek légköre 
nem volt, a Föld légköre utólag képződött szilárd 
anyagának kigázosodása következtében. Meg kell je
gyezni, hogy a földi élet szempontjából alapvető je
lentőségű az oxigén megjelenése a légkörben, ez 
azonban az élet fejlődéséhez és nem a szilárd Föld ki- 
gázosodásához kapcsolódik, ezért ez a folyamat ne
mesgáz izotópok segítségével nem tanulmányozható.
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A kéregben a K. U, Th bedúsul, 
a primordiális nemesgázok az 
atmoszférába távoztak.

A köpeny nemesgáz tartalmáról 
van (kevés) kísérleti adat.

A mag nemesgáz tartalmáról 
nincsenek kísérleti adataink.

4.1 A Föld képződési körülményei 
a Xe izotópok alapján

A részben radiogén 129Xe mennyiségét a nem ra- 
diogén 130Xe mennyiségére vonatkoztatva célszerű 
vizsgálni. A meteoritokban a 1 2 9Xe/130Xe arány jelen
tősen változik a meteoritok korának és kezdeti Xe/J 
arányának függvényében. A meteoritok átlagos 
1 2 9 Xe/130Xe aránya azonban feltűnően jól egyezik a 
földi atmoszférára jellemző értékekkel. Ez természe
tesen nem meglepő.

A szilárd Földben és az atmoszférában a jelenlegi 
1 2 9 Xe/130Xe arány két esetben lehet egységes.
1. Ha a Föld akkréciója a 129J lebomlását követően — 
minimum kb. 10* évvel a 129J képződése (szuper- 
nova-robbanás) után — következett be, s ezután ját
szódott le tetszőleges sorrendben a szilárd Föld Xe 
tartalmának homogenizálódása és egységes mértékű 
kigázosodása. Ha a homogenizálódás megelőzte a ki- 
gázosodást, szükségtelen egységes mértékű kigázoso- 
dást feltételeznünk a szilárd Föld különböző részeire.
2. Ha a Föld akkréciója a 129J lebomlása előtt megtör
tént, akkor a 129J lebomlásának és a Xe tartalom ho
mogenizálódásának a szilárd Földben meg kellett 
előznie az atmoszférikus Xe elkülönülését.
A szilárd Földből származó kőzet- és gázminták vizs
gálata során eddig kb. 1 0  esetben észleltek anomális 
129Xe izotóparányt (Boulos, Manuel, 1971.). Ennek 
az anomáliának a léte azt jelenti, hogy a Xe izotópok 
csak akkor homogenizálódhattak, amikor a 129J még 
nem bomlott el teljesen, és ez a feltételezett homoge
nizálódás a Xe/J arányra már nem terjedt ki. Nagyon 
valószínű, hogy a Föld sohasem volt a Xe izotópösz- 
szetétele és a Xe/J arány szempontjából homogén.
Ha a Xe kigázosodása a Föld légkörébe döntő részben 
a 129J lebomlása után történt volna meg, a Föld mé
lyéből származó Xe-ban az atmoszférára jellemző 
1 2 9 Xe/130Xe aránynál kisebb és nagyobb értékeknek 
egyaránt elő kellene fordulniuk. Az eddig észlelt 
összes Xe anomáliát azonban az atmoszférikus érték
nél nagyobb 1 2 9 Xe/130Xe arány jellemzi. Ez azt mu
tatja, hogy
— a Föld akkréciója idején a 129J még nem bomlott el 

teljesen, tehát a Föld képződése a szupernóva- 
robbanást követően kb. 1 0 8 évnél rövidebb időn 
belül bekövetkezett, továbbá

— a planetézimálisok Xe tartalmuk jelentős részét 
már az akkréció idején leadták.

4.2 A Föld kigázosodása az Ar izotópok alapján

A kérdés tárgyalása előtt célszerű áttekinteni a 
Föld szerkezetének néhány fontos, jellemző vonását. 
A Földnek gömbhéjas szerkezete van (3. ábra). A 
legkülső, néhányszor 10 km vastag héj a földkéreg. A 
K, U, Th a kéregben nagyon erősen bedúsult, a pri
mordiális nemesgázok viszont a kéregből szinte telje-

3. ábra A Föld gömbhéjas szerkezete

sen kigázosodtak, ami kevés mégis található (pl. 
3 6 Ar) az az atmoszférából épült be nagyon kis kon
centrációban.

A kéreg alatt helyezkedik el a köpeny, ez képviseli 
a Föld tömegének legnagyobb részét. A köpeny főleg 
vas-magnézium szilikátokból áll, alapvetően szilárd 
halmazállapotú. A köpeny helyi, általában részleges 
megolvadásából magma képződik, ami a felszín felé 
nyomulva rendszerint még kérgi anyagot is magába 
olvaszt, s láva formájában a felszínre is eljuthat. Ez a 
láva sokszor meg nem olvadt köpenyi anyagot hoz 
magával zárványok formájában, vagy pedig — ha 
kevés kérgi anyaggal keveredett — sokat megőriz a 
képződési helyének fizikai-kémiai környezetére vo
natkozó információból. így a köpenynek — pontosab
ban a köpeny felső részének — kémiai és izotópos 
összetételére nézve vannak bizonyos kísérleti ada
taink.

Legbelül helyezkedik el a vas-nikkel mag. Ez fo
lyékony halmazállapotú; nemesgáz tartalmáról, azok 
izotópösszetételéről semmi információval nem ren
delkezünk.

Az atmoszférában a 40Ar és a 36Ar izotópok meny- 
nyisége pontosan ismert, a 4 0 Ar/36Ar arány értéke 
pedig 295,5. A Föld 40Ar tartalma lényegében teljes 
egészében a 40K bomlásából keletkezett a Föld képző
dése után. Az argon az atmoszférából nem szökik 
meg. így pontosan tudjuk, hogy a szilárd Föld képző
dése óta mennyi argont adott le. Ha jelenleg a Föld 
teljes 40Ar tartalmát az atmoszférában tételezzük fel, 
akkor a Föld átlagos K tartalmára kb. 100 ppm 
adódik. Minthogy a szilárd Földben még jelentős 
mennyiségű 40Ar van, a K tartalomnak 100 ppm-nél 
nagyobbnak kell lennie. Ha a Föld kigázosodásának 
foka vagy K tartalma közül az egyiket ismerjük, 
akkor a másik egyértelműen meghatározható. Sajnos 
jelenleg még mindkét mennyiség ismeretlen, mind
össze korlátokat adhatunk meg rájuk. A K tartalom 
értéke kb. 400 ppm-nél nagyobb nem lehet — való
színűleg alacsonyabb — mivel nagyobb érték ellent
mondana a Föld hőfluxusára vonatkozó adatoknak
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(Lee, Uyeda, 1965; Fischer, 1978.). Ebből az állapít
ható meg, hogy a Föld 40Ar tartalmának legalább 
30 —35%-a már kigázosodott. A kigázosodás mértéke 
a 3 6 Ar-ra nézve természetesen lényegesen nagyobb. 
Magát a kigázosodást célszerű először a legegysze
rűbb formában, elsőrendű folyamatként tárgyalni a

egyenlet szerint, ahol ArF a szilárd Földben lévő 
argon, a pedig a kigázosodási tényező. Megbecsülve 
a kigázosodási tényező értékét nemcsak az argon izo
tópok kigázosodásának mértéke adható meg, hanem 
az is, hogy mekkora az 4 0 Ar/36Ar arány értéke a Föld 
köpenyében. A kigázosodást elsőrendű folyamatnak 
feltételezve a szilárd Földben a 4 0 Ar/36Ar arány a 4. 
ábrán látható módon változik. A köpenyből szár
mazó anyagban azonban gyakran 1 0 4-nél is nagyobb 
értéket mérnek erre az arányra, az elsőrendű kigázo- 
sodáson alapuló modell tehát ellentmondásban van a 
kísérleti adatokkal. A modell finomítása először 
olyan formában történt, hogy a Föld történetének 
egy korai szakaszában nagyarányú, ún. kataszrofális 
kigázosodást tételeztek fel, amit lassú, egyenletes ki
gázosodás követett (Ozima, 1975.). Ezzel a modellel 
sikerült megmagyarázni a köpenyben észlelt magas 
4 0 Ar/36Ar arányokat. Ozima kimutatta (1975), hogy 
e korai kigázosodásnak több mint 4,35 -109  évvel ez
előtt kellett bekövetkeznie. Ez' a korai kigázosodás 
alapvetően két eseményhez köthető. Az első a Föld 
akkréciója, a második a Föld gömbhéjas szerkezeté
nek kialakulása. A köpeny és a mag elkülönülése 
azonban — a felmelegedés üteméből következően — 
nem következhetett be a Föld képződését követően 
kb. 500 M évnél korábban (Russell, 1978), így a Xe

4. ábra A 40Ar/36Ar izotóparány változása a Föld köpenyében

izotópokhoz hasonlóan az Ar izotópok vizsgálatából 
az is adódik, hogy a kigázosodás részben már a Föld 
képződésekor megtörtént.

4.3 A Föld kigázosodása a He izotópok alapján

A primordiális gázban a 3 He/4He arány értéke 
2,4-1 0 "4, ilyen izotóp-összetételű héliummal kell 
számolnunk a Föld akkréciója idején is. A földkéreg
ben magfolyamatok során keletkező héliumban a 
3 He/4He arány 2 • 10-8, a köpenyben keletkező héli
umban ennél is kevesebb. A földkéreg héliumtar
talma folyamatosan és elég gyorsan kigázosodik az at
moszférába, majd onnan kb. 1 millió év alatt távozik 
a világűrbe. Az atmoszférában a 3 He/4He arány 
értéke 1,4 • 10-6, tehát az atmoszféra He tartalma 
nem származhat a földkéreg kigázosodásából. Sokáig 
úgy gondolták, hogy a többlet 3He az atmoszférában 
keletkezik a kozmikus sugárzás hatására. Kiderült 
azonban, hogy a 3He döntő része az ún. óceáni küszö
bökön lejátszódó hatalmas arányú vulkáni működés 
során jut a köpenyből az óceánba, majd onnan az at
moszférába (Clarke et. al., 1969.). Az óceánfenék 
vulkáni anyagának és más köpenyi eredetű minták
nak a vizsgálatával kimutatták, hogy a földköpeny 
felső részén a 3 He/4He arány értéke 2 — 4 • 10-5, jelen
tősen magasabb az atmoszférikus értéknél. Ez a 
magas arány a döntő bizonyíték arra nézve, hogy a 
Föld protoanyagában levő nemesgázok egy része 
még mindig a Föld belsejében található, és a Föld kö
penyének kigázosodása még most is folyamatban van 
(Mamyrin, Tolstikhin, 1984.).

Az Ar és a He izotópok vizsgálatából a Föld kigázo- 
sodására levonható következtetések távolról sem azo
nosak, bár a rendelkezésre álló adatok bizonytalan
sága miatt nincsenek szöges ellentétben egymással.

Az Ar izotópok eloszlásából intenzív (valószínűleg 
50%-ot meghaladó) kezdeti kigázosodás és jelentős 
folyamatos kigázosodás következik, aminek folytán a 
primordiális argonnak valószínűleg kevesebb mint 
10%-a található még a szilárd Földben.

A He adatok alapján a kezdeti kigázosodás valószí
nűleg nem haladta meg az 50%-ot, s a primordiális 
He-nak kb. 10%-a még mindig a szilárd Földben felté
telezhető. Megállapítható az is, hogy az Ar és He ki
gázosodási tényezője nagyon hasonló, annak ellenére, 
hogy a földkéregből a He kb. egy nagyságrenddel 
gyorsabban távozik.

Mindezek a kísérleti adatok azzal a képpel vannak 
összhangban, hogy a Föld akkréciójakor volt ugyan 
erőteljes kezdeti kigázosodás, de ez nem volt jellemző 
a Föld egészére. A folyamatos kigázosodást úgy cél
szerű elképzelni, hogy miközben a földkéreg folya
matosan differenciálódik a köpenyből, az ebben a dif
ferenciálódásban résztvevő köpenyanyag kigázosodik 
az atmoszférába (Hamano, Ozima, 1978.). Hangsú
lyoznunk kell azonban, hogy ez a kép a viszonylag
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kevés és bizonytalan kísérleti adat miatt pontatlan. 
További adatokra lenne szükség a nemesgázok köpe- 
nyi koncentrációjára és izotópösszetételére, az at
moszféra nemesgáztartalmának múltbeli változására 
és a radioaktív elemek földi koncentrációira vonat
kozóan.

5. A K/Ar kormeghatározási módszer

A köpenyben levő argont, mint láttuk, részben a 
Földet felépítő kozmikus testek hozták magukkal, 
részben pedig a 40K bomlásából keletkezett. Az at
moszférából visszaépülő argon jelentősége a köpeny
ben csekély. Ezzel szemben a földkéreg — különösen 
annak felső része — lényegében kigázosodott, pri- 
mordiális gázt csak kivételes esetben tartalmaz. A ra- 
diogén argon mellett viszont jelentős lehet benne az 
atmoszférából beépült argon. A primordiális gáz 
hiánya lehetővé teszi a magmás és metamorf kőzetek 
földtani korának megállapítását. Magmás kőzetek 
földtani korán a magma lehűlése óta eltelt időt, meta
morf kőzetek földtani korán az átkristályosodás óta 
eltelt időt értjük. Ezekben a folyamatokban a kőzetek 
leadják az előzőleg felhalmozódott radiogén Ar tartal
mukat, s egyidejűleg magukba zárnak valamennyi at
moszférikus argont. Egy felszínen lehűlő, vagy felszín 
közelében megszilárduló, vagy átkristályosodó kőzet
ben tehát nagyon kis koncentrációban atmoszférikus 
argon található. Az idő folyamán felhalmozódó radio
gén argon mennyisége függ a kőzet képződése óta 
eltelt időtől és a K tartalomból.
A kőzet kora a

t =
40 Ar.

4°K

egyenlettel adható meg, ahol A. a teljes, Á.e pedig az 
elektronbefogásos bomlás bomlási állandója, t a 
K/Ar kor. A K/Ar kor akkor egyezik a földtani 
korral, ha a kőzet képződése óta K és Ar tartalmára 
nézve zárt rendszert alkotott. A gyakorlatban ezek a 
feltételek sokszor teljesülnek.

A K tartalom meghatározása legtöbbször lángfoto
metriával történik. A 4 0 Arrad tartalom meghatározá
sára a stabil izotóp hígításos analízis használatos, 
amelynek elvét az 5. ábra szemlélteti. A kőzetből 
kivont argonhoz ismert mennyiségű 3 8 Ar-t adunk, 
majd az Ar megtisztítása után ezt a nyomjelzett 
argont vezetjük a tömegpsektrométerbe. Mérve a 
36Ar izotópot megállapítható, hogy a 4 0 Ar-nak há
nyadrésze atmoszférikus, ill. radiogén, a 38Ar meny- 
nyiségét ismerve pedig kiszámítható a 4 0 Arrad meny- 
nyisége is. Kísérletileg a legnehezebb feladat a mind
össze 1 0 - 1 1  —1 0 - 1 2  g/g koncentrációban jelenlevő 
36Ar izotóp meghatározása. Abban az esetben, ha a 
4 0 Ar-ban a radiogén argon aránya kicsi, a 36Ar meny- 
nyiségét néhány % pontossággal kell mérni, különben 
túl nagy lesz a koradat hibája. Geológiai kormeghatá

36Ar 3eAr wAr

5. ábra A K/Ar kormeghatározási módszer és az izotóp-hígításos 
argon meghatározás elvének szemléltetése

rozáskor az Ar izotópok arányát nagyobb pontosság
gal kell meghatározni mint. pl. meteoritok vizsgálata
kor, az érzékenységgel szemben támasztott követel
mény azonban néhány nagyságrenddel kisebb.

A K/Ar módszer mellett a kőzetek kora más radio
metrikus módszerekkel is meghatározható, leggyak
rabban alkalmazhatók az U izotópok és a 87Rb bomlá
sán alapuló U/Pb és Rb/Sr módszerek. A K/Ar mód
szert az tünteti ki, hogy egyrészről a kőzetek rendkí
vül alacsony atmoszférikus Ar tartalma miatt már 
földtani értelemben nagyon fiatal, néhányszor száz
ezer éves vulkáni kőzetek kormeghatározására is 
használható, másrészről a K nagy gyakorisága miatt a 
legtöbb magmás kőzettípusra alkalmazható. A legna
gyobb problémát az Ar nagy mobilitása jelenti, ami 
miatt a K/Ar kor elég sokszor fiatalabb a tényleges 
földtani kornál. Ez a negatívum viszont felhasználha
tó olyan enyhe, utólagos hatások idejének mérésére, 
amelyekre a többi radiometrikus módszer érzéketlen.

A K/Ar kormeghatározási módszer nagy földtani 
jelentőségére való tekintettel szervezték meg világ
szerte a tömegspektrométeres nemesgáz-analitikai la
boratóriumokat, s dolgozták ki azokat a speciális kí
sérleti módszereket, amelyek a későbbiekben a föld- 
tudományban és a fizikában is széles körű alkalma
zásra találtak. Az ATOMKI K/Ar laboratóriuma 
1973 óta működik. Berendezéseink folyamatos fej
lesztésével sikerült elérnünk, hogy a szomszédos or
szágok geológusai is az ATOMKI laboratóriumával 
együttműködve végzik a nagyobb pontosságot, ill. ér
zékenységet igénylő geokronológiai kutatásokat. Je
lenleg folyamatban van a He izotóparányok mérésére 
is alkalmas berendezés üzembe helyezése, ami a föld
tani alapkutatások mellett az ipari nyersanyag- 
kutatásra is széles körű lehetőséget fog biztosítani.
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6. A 3 9  Ar/40 Ar módszer

Bizonyos esetekben nem lehet eldönteni, hogy 
egy K/Ar kor egyezik-e a földtani korral, egy utólagos 
esemény korát rögzíti-e, vagy pedig a két esemény 
közé eső, földtani jelentéssel nem bíró keverék 
kor-e. Ilyen esetekben rendkívül jelentős a 3 9 Ar/40Ar 
módszer használata.

A 3 9 Ar/40Ar módszer azon alapul, hogy a kőzet
mintát gyorsneutronokkal besugározva a 3 9 K(n,p) 
39Ar reakció szerint a kőzetmintában a K mennyisé
gével és a neutron dózissal arányos mennyiségű 39Ar 
keletkezik. A 39Ar — felezési ideje 269 év — tömeg
spektrométerrel jól mérhető. Ily módon szükségte
lenné válik a K külön meghatározása, a kor egyetlen 
Ar tömegspektrum alapján megállapítható. Ez eddig 
nem jelent előnyt a hagyományos K/Ar módszerrel 
szemben, mivel a neutron dózist nem egyszerűbb 
mérni mint a K tartalmat. A 3 9 Ar/40Ar módszer telje
sítőképessége akkor bontakozik ki, ha összekapcsol
juk a fokozatos kigázosítás módszerével.

A 40K bomlásakor a visszalökési energia elegendő 
arra, hogy az Ar atomokat elmozdítsa a K ionok he
lyéről. A 4 0 Arrad atomok a kristályrács szerkezete által 
megengedett helyeken fognak megállapodni, ame
lyekhez különböző kötési energia tartozik. A 39Ar 
atomok is ugyanezeken a helyeken állapodnak majd 
meg, a 4 0 Arrad és a 39Ar atomok eloszlása a különböző 
kötési energiájú helyeken azonos lesz. A mintát ala
csony hőmérsékleten melegítve a gyengén kötött 
argon eltávozik, az erősen kötött argon eltávolításá
hoz viszont magas hőmérséklet szükséges. Minden 
egyes hőmérsékleten felszabadított argonhoz — a tö
megspektrum alapján — megadható egy korérték. Ha 
ezek a korértékek egymással egyeznek, akkor meg
bízható földtani kornak tekinthetők.

Tételezzük fel, hogy a kőzetet képződése után 
olyan utóhatás érte, ami a gyengén kötött helyekről 
mobilizálta az argont. A gyengén kötött helyeken 
ekkor csak azok az Arrac atomok tartózkodnak, ame
lyek az utóhatás óta keletkeztek. A minta fokozatos 
kigázosítása során ekkor az alacsony hőmérsékleten 
eltávozó argonban kisebb lesz a 4 0 Arrad/39Ar arány, 
mint a magas hőmérsékleten felszabadulóban, vagyis 
az alacsony hőmérsékletekhez fiatalabb kor fog tar
tozni, mint a magas hőmérsékletekhez. Az eredmé
nyeket a 6. ábrán látható módon szokás szemléltetni, 
jelen esetben az ásvány képződésének és az utóhatás
nak a kora is megállapítható.

A 3 9 Ar/40Ar módszer jelentősége igen nagy, ez az 
egyetlen radiometrikus kormeghatározási eljárás, 
ahol egyetlen minta vizsgálatával a radiometrikus kor 
mellett, annak megbízhatósága is eldönthető.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 3 9 Ar/40Ar 
módszer csak akkor szolgáltat helyes eredményt, ha a 
kőzet története folyamán az Ar részleges eltávozása 
nem járt az ásvány átkristályosodásával. A földi kőze
tek ásványai elég gyakran átkristályosodnak, ezért a

3®Ar/4°Ar módszer még eredméynesebben használ
ható pl. holdkőzetek vagy meteoritok vizsgálatára.

7. Ipari nyersanyagkutatás a He izotópok vizsgálatával

Mint az előzőekben láttuk a He a Föld köpenyéből 
és a kéregből folyamatosan távozik az atmoszférába. 
A földkéreg felső részében, mindenekelőtt az üle
dékes kőzetekben gázzáró rétegek alakulhatnak ki. 
Ezek alatt a felfelé áramló He felgyűlik. Ha még mé
lyebben vízréteg is található, akkor ebben a vízben lé
nyegesen nagyobb lesz a He koncentrációja mint az 
atmoszférával érintkező vízben. Megmérve a mélyeb
be/! fekvő vízrétegek He tartalmát, megállapítható, 
hot,/ ezek kapcsolatban vannak-e gázzáró rétegekkel. 
Ez a, ért je'entős, mivel a gázzáró rétegek alatt a szén- 
hidrogének — mindenekelőtt a földgáz — is felgyűl
nek. Ily módon a rétegvizek He tartalmának mérése 
lehetőséget nyújt a szénhidrogének tárolására al
kalmas csapdák elhelyezkedésének kutatására.

A következő lépés a felhalmozódó He eredetének 
eldöntése. Ez ize ópösszetételének meghatározásával 
lehetséges. Ha a 3 He/4He arány alacsony, vagyis a He 
döntő részben radiogén, akkor közeli U vagy Th dű- 
sulásra következtethetünk. Az eredmények értékelé
sekor természetesen figyelembe kell venni a tározó 
és a környező kőzetek korát, valamint a He koncent
rációját is.

Ha a 3 He/4He arány magas, akkor a He részben kö- 
penyi eredetű. Tudjuk azonban, hogy a köpeny kigá- 
zosodása bizonyos aktív zónák mentén történik, ahol 
a kéreg törései a köpenyig hatolnak. A He izotóparány 
mérése tehát lehetővé teszi ezeknak az aktív törési 
zónáknak a lokalizálását. Ennek nagy jelentősége van 
a földkéreg szerkezetének, tektonikai folyamatainak 
kutatásában, valamint az ércesedési zónák kutatásá
ban is. Az ércek nagy részének képződése ugyanis a 
Föld mélyéből fölfelé szálló gőzökhöz, oldatokhoz 
kapcsolódik.
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A nemesgáz-tömegspektrometria felhasználható a 
rétegvizek korának megállapítására is. A rétegvizek 
kormeghatározása vízgazdálkodási szempontból fon
tos, ettől függ ugyanis, hogy a készletnek hányadré
sze termelhető ki évente a készlet csökkenése nélkül. 
A rétegvizek kormeghatározására jól ismert eljárás a 
triciumtartalom meghatározása a tricium aktivitásá
nak mérése útján. A triciumtartalom azonban mér
hető bomlástermékének, a 3 He-nak tömegspektro- 
méteres meghatározásával is. A tömegspektrométe- 
res mérés előtt a vízminta He tartalmát teljes mérték
ben el kell távolítani, majd tökéletesen lezárva 
néhány hétig vagy hónapig tárolni, mialatt a tricium 
bomlásából keletkező 3He felhalmozódik. Ezt követi 
a vízminta ismételt kigázosítása és a 3He tömegspekt- 
rométeres meghatározása (Clarke et al., 1976.).

A tömegspektrométeres mérés előnye, hogy po
tenciálisan érzékenyebb az aktivitás mérésén alapuló 
eljárásnál, az utóbbi módszer azonban technikailag 
könnyebb, és jelenleg sokkal jobban kidolgozott.
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K Ö N Y V E K

Szamosi Géza
“Az ikerdimenziók”. (Az idő é s  tér fe lfedezése)  
“The twin d im ensions.”
Me. Graw Hill, N. Y.

Egyetemes kultúránk, mely az emberiség fejlődése során létreho
zott anyagi és szellemi javak összessége, szervesen összefüggő al
kotás. Szépségét és erejét elsősorban egysége és a részletek egy
másra hatása adja. A tudományok és a művészetek lényegében 
oszthatatlan egységet alkotnak; csak a világ összetettsége és ér
telmi (vele együtt tükrözési) képességeink korlátozott volta az 
oka annak, hogy az Univerzum, és benne az ember, valamint az 
emberi társadalom tanulmányozását, felfogását és visszatükrözé- 
sét speciális részterületekre bontjuk fel: filozófiáról, matematiká
ról, természettudományokról, társadalomtudományokról, művé
szetekről stb. beszélünk. A kultúra “humán” és “reál” része 
között a laikusok, de gyakran még a “beavatottak” fejében is 
szembeötlően tátongó szakadékot segít eltüntetni Szamosi Géza 
kitűnő, eredeti és a szó legteljesebb értelmében hézagpótló 
könyve, amely a tér és az idő egyre tökéletesebb érzékelésének, 
egyre teljesebb felfedezésének törzsfejlődési, valamint tudomány-, 
ill. művészettörténeti keretbe foglalt tárgyalását adja, és közben ol
vasmányos stílusban, széles körű ismereteire támaszkodva, olyan 
mély összefüggésekre mutat rá, amelyeket ilyen sokrétűen, ilyen 
mértékig szintetizált formában tudomásom szerint még egyetlen 
más szerző sem tárgyalt.
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Ez a lebilincselő olvasmány a tér és az idő észlelésének, vala
mint fogalomalkotásának olyan komplex “fejlődéstörténete”, 
amely a primitív életformák egyszerű életfenntartó érzékeléseitől 
elindulva közérthető formában mutatja be, hogyan jutottunk el a 
térről és időről alkotott mai kifinomult elképzeléseinkhez, melyek 
a modern kozmológia és kvantumfizika mellett a képzőművésze
tekben és a zenében is alapvető szerepet játszanak. Az olvasó szá
mára a természettudományok és a művészetek alapvető egységén, 
és szinte állandó szerves kölcsönhatásán túl nyilvánvalóvá válik az 
esztétikai élmények és törekvések elválaszthatatlansága a tudomá
nyos világkép adta világnézettől. Ez pedig meghatározza viszo
nyunkat a környező valósághoz, visszahat gondolkodásmódunkra, 
és cselekvéseink számára vezérfonalul szolgál. így tehát az ember 
társadalmi léte szempontjából is döntő fontosságú. “Az ikerdi
menziók” különleges plaszticitással mutat rá, hogy az a különös 
humán oldalról gyakran hangoztatott nézet, miszerint a természet- 
tudományok egységes világképünket speciális részismeretek leg
feljebb lazán összefüggő egymásmellettiségévé degenerálták, tel
jességgel tarthatatlan. Azoknak a számára ugyanis, akikben 
megvan a törekvés, hogy ne csak a részletekben mélyedjenek el, 
hanem az összefüggések megismerésére, ill. felismerésére is



gondot fordítsanak, a természettudományok ma a világ olyan or
ganikus egységet alkotó képét szolgáltatják, amely egyöntetűségé
ben és következetességében minden korábban felrajzoltnál 
messze tökéletesebb. Szamosi új felismerésekkel támasztja alá 
Holbach meggyőződését, miszerint az anyagi és szellemi világ 
mozgásrendszere egységet képez”, majd rendkívüli meggyőző 
erővel mutatja meg, hogy a reáliák ismerete nélkül a humán 
műveltség alaptalanná válik, és fordítva is hasonló a helyzet.

A könyv tíz fejezetre tagolódik és gazdag irodalomjegyzéket, 
részletes forrásmegjelölést, valamint gondosan kiválasztott aján
lott irodalmat tartalmaz. A szerző az emberi agy és idegrendszer 
biológiai fejlődési útjának (mely az emlősök világszemléletéhez 
“kozmológiájához” vezetett) felvázolása után az emberiség törté
nelmén végighaladva feltárja azt az utat, mely az ős-, ill. ókori mi
tológiák anyag-, tér- és időfelfogásától Newton majd Einstein vi
lágképén keresztül a legmodernebb kozmológiai és kvantumelmé
leti elgondolásokhoz, a sokdimenziós görbült terek fizikai realitá
sának, valamint a különleges topológiájú téridő struktúrák létezé
sének felismeréséhez és a klasszikus értelemben vett kauzalitás 
feladásához vezetett. Ennek során könnyed stílusban von meg
hökkentő párhuzamokat a tér és az idő felfogásának, valamint 
szemléletének természettudományos, illetve művészi oldala 
között. (Hogy csak a legszembeötlőbbeket emeljem ki: a polifónia 
és a metrikus időfogalom, a renenszánsz festészet és a kísérletezé
sen alapuló fizikai ismeretszerzés, a kubizmus és atonális zene, va

lamint a huszadik századi fizika anyag és téridő felfogása közötti 
összefüggések megmutatásával.)

Közismert dolog, hogy a vizuális művészetek kútfeje és rendel
tetése a térbeli harmóniák keresése; Sztravinszkij szerint pedig a 
zene alapfunkciója, hogy szerkezetet adjon az idő folyásának, és 
rendet teremtsen benne. A tökéletesre, elegánsra, harmonikusra 
vonatkozó eszméink és kritériumaink forrása azonban végső 
soron nem belőlünk fakad, hanem magában a természetben, a 
Kozmoszban található. Ebben az értelemben a szépség is koz
mikus kategória, és Szamosi tulajdonképpen Weyl meglátásának 
ad tökéletes formát, miszerint az Univerzum szimmetriái adják az 
egyetlen olyan végső alapot, amelynek segítségével az ember meg
ragadhatja, majd újra alkothatja a rendet, a harmóniát és a tökélyt. 
Egyáltalán nem lehetetlen, hogy az elemi részecskék és a fizikai 
kölcsönhatások csupán a téridő szerkezetének különféle manifesz- 
tációi. Ha sikerül létrehozni a megfelelő elméletet, joggal mond
hatjuk majd, hogy az ember az öntudatra ébredt téridő. És akkor 
még teljesebb meggyőződéssel vallhatjuk Juhász Ferenccel: “A vi
lágegyetem az emberben ismer önmagára. Ezért szeretem az 
életet nagyon!” Ez a gondolat szuggesztív erővel jelen van “Az 
ikerdimenziók” lapjain is, és — összes többi erényétől eltekintve 
— már csak ezért az egyért is igen nagy nyereség lenne, ha a köny
vet a szerző anyanyelvére is lefordítanák.

Balázs Béla

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle számokat, melynek 
ára 15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet. 
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A Magyar Nukleáris Orvostudományi Társaság 
Hevesy György-érme.
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számol be Hevesy geokémiai-kozmokémiai kutatásairól. 
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f i z i ka i  s z e m l e
AZ E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I ZI KAI  T Á R S U L A T  L A P J A  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 3. szám 1987. március

A KOZMOKÉMIA ÉS GEOKÉMIA KORSZAKA, 
1 9 2 2 -  1 9 3 5

Gustaf Arrhenius
Oceanográfiai Intézet 

Kaliforniai Egyetem, San Diego 
Hilde Levi 

Niels Bohr Archívum 
Koppenhágai Egyetem

Hatvanéves szakmai pályafutása alatt Hevesy György 
fokozatosan tért át egyik területről a másikra; felfede
zései gazdagították a fizikai kémiát, magkémiát, bio
kémiát, fiziológiát és orvosi biológiát. Életpályája ne
gyedrészében a Naprendszer és a Föld kémiai szerke
zetének és életkorának kérdései foglalkoztatták. Ti
zenhárom évet töltött el ezzel, és fundamentális ered
ményeket ért el, mielőtt szakmai és személyes mun
kásságának új szakaszát elkezdte.

A Föld és a Naprendszer kora

Hevesyt vonzotta a ma föld- és űrtudománynak 
nevezett terület, mivel nagyon fiatalon érdeklődni 
kezdett a radioaktivitás és a magstabilitás eredetének 
és az elemek univerzumbeli elterjedésének összefüg
gései iránt. Ez természetesen elvezette a geológiai és 
kozmikus kormeghatározás kísérleti problémáihoz; ő 
javasolta és kezdeményezte az ólomizotópok felhasz
nálását erre a célra [76, 120,130]* *. Ebben az időben 
Lord Kelvin volt a téma legnagyobb szaktekintélye, 
aki a napsugárzás okának a gravitációs kontrakciót 
tartotta. Számításai szerint a Naprendszer nem lehe
tett idősebb 20 millió évnél. Ezzel jól megegyezett 
az a kor, melyet az olvadt állapotú Föld hőveszteségé
ből kapott.

Az egzakt tudományos érvek ilyen halmaza meg
győzte Charles Darwint is, aki 1860-ban visszavonta 
a “Fajok eredetében” hangoztatott véleményét, 
hogy a földi élet sokkal régebbi keletű, és mintegy 
300 millió évre nyúlik vissza.

1923-ban kelt, a Föld koráról írt első cikkében 
[76] Hevesy arra hívta fel a figyelmet, hogy Lord 
Kelvin még nem ismert olyan energiaforrásokat,

Az Eötvös-Egyetem Hevesy György centenáriumi ülésén elhang
zott előadás.
* A számozott hivatkozások azonosak Levi 1985., 135 — 147. olda
lán megadottakkal, melyeket a cikk végén is felsorolunk. Fordí
totta Menczel György.

Hevesy György 1928-ban, 45 éves korában

mint a radioaktivitás, vagy a magfúzió. Ha ezeket fi
gyelembe veszik, akkor a lehűlésre alapozott kor
becslés nem állja meg a helyét.

A földfelszínen összegyűjtött mállási termékek 
arra utaltak, hogy az eróziós folyamat tartama leg
alábbis százmillió évekkel mérhető. Hevesyt különö
sen meggyőzték Edmund Halleynek Joly által korsze
rű formában megfogalmazott érvei, hogy ti. ha az 
óceánokban a nátrium felhalmozódása állandó sebes
séggel ment végbe, akkor a jelenlegi mennyiséghez 
legalább több százmillió évre volt szükség. Ugyanerre 
a következtetésre jutott A. Holmes, amikor összeadta 
az egymásután következő geológiai korszakok üledé
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keinek vastagságát. Több tényező azonban bizonyta
lanná tette ezeket a megfontolásokat; Hevesy elsősor
ban a felhalmozódás egyenletes sebességét vitatta. Ő 
és a radiokémia más úttörői egyedülálló új lehetősé
geket láttak a radioaktív elemek szigorú bomlási tör
vényében. Barátja, F. A. Paneth életreszóló program
ba fogott bele az 1920-as évek elején a pontos hélium
meghatározás területén. Hevesy nagyobb lehetőséget 
látott a bomlási sor másik végén keletkező termékek, 
az ólomizotópok eloszlásának kutatásában — itt nem 
kellett illékonysági veszteséggel számolni.

Ekkor még nem volt tömegspektrometria, mellyel 
mérni lehetett volna az ólom izotópeloszlását; 
Hevesy hivatkozik F. Astonnak egy kudarccal végző
dött atomsúlymérési kísérletére. A 2 3 8 U, 235U és 
232Th bomlási soráról közismert volt, hogy a végter
mékek a 206, 207, illetve 208 tömegszámú ólom. 
Ekkor még nem ismerték a 2 0 4 Pb-izotópot, Hevesy 
azonban valószínűnek tartotta, hogy léteznek még 
eddig nem azonosított izotópok a 206, 207 és 208 tö
megszámú változaton kívül. Az uránásványokban 
gyakorlatilag minden ólom a 2 9 8 U-ból származó
206- os, a tóriumásványokban pedig 2 3 2 Th-ból kelet
kező 208-as tömegszámú ólom (kis mennyiségű
207- es izotóp keletkezik a 2 3 6 U-ból is). Az 
urán/ólom-, illetve tórium/ólom-hányadosra alapo
zott kormeghatározások a prekambriumi urán- és tó
riumásványok kristályosodási korára 1 0 0 0  — 2 0 0 0  

millió évet adtak, ami jól egybevágott a Paneth-féle 
héliummeghatározásokból kapott felső határral.

Hevesy azt kérdezte, hogy ha a Föld kezdetben 
olvadt állapotú volt, akkor hová lett az a radioaktív 
eredetű ólommennyiség, amely a ma található urán- 
és tóriumásványok kikristályosodása előtt keletke
zett? Feltételezése szerint ezek különváltak az anya
elemektől, és közönséges ólomásványokat hoztak lét
re, amelyekben a 206-os és 208-as ólomizotóp aránya 
megadja az elemek nukloszintézise óta eltelt időt. Ezt 
alapvető dátumnak tekinti, és 1923-ban megjelent 
cikkében ennek megállapítására azt a frakcionálási 
módszert javasolta, melyet ő és Brönsted sikeresen 
használt fel higanyizotópok szétválasztására. Csak 
206-os és 208-as ólom létezését feltételezve Hevesy a 
kozmikus életkort 6000—7000 millió évre becsülte 
hozzátéve, hogy ha később könnyebb ólomizotópokat 
is felfedeznek, akkor az eredmény kisebb lesz.

Az elemek gyakorisága és eloszlása

Hevesyt a geológiai és kozmikus kormeghatározás 
iránt megnyilvánuló érdeklődése végigkísérte az 
1920-as évek folyamán; tanúsítja ezt az elemek korá
ról 1929-ben írt [120] és a Föld koráról 1930-ban 
megjelent [130] közleménye, valamint a Cornell 
Egyetemen tartott, a témát kimerítően összefoglaló 
Baker-előadása 1932-ben [153]. Az 1923-ban beígért 
izotópszétválasztási kísérletre azonban sohasem

került sor, mivel energiáit ekkor a 72. elem felfede
zése után [6 8 ] végzett kísérletei kötötték le. Érdeklő
désének előterébe a Föld, a Nap és a meteoritek 
kémiai összetételének megállapítása került, mivel a 
maggyakoriság rendszerét akarta megállapítani. 
Ebben az időben már jól ismerték a fő elemekre mind 
a földi, mind a földön kívüli anyagok összetételét; 
nem így állt a dolog a ritka és a nyomelemek eloszlá
sával. Hevesy a Moseley tői átvett röntgenspektrosz- 
kóp-technikával dolgozott, amelyet már a 72. elem 
megtalálásához is jól tudott használni.

Barátja és kollégája volt V. M. Goldschmidt, aki 
szintén ugyanebben az irányban munkálkodott, és 
főleg optikai spektroszkópiát használt fel, ahol ugyan 
a kvantitatív értékelés nehezebb volt, de sok elemre 
a módszer érzékenyebb, mint a röntgenspektroszkó
pia. Egymás munkáját különös érdeklődéssel kísér
ték; ez kitűnik 1922-ben elkezdett, és a közös geoké
miai kutatások során igen kiterjedtté vált levelezé
sükből.

G. Arrhenius Budapesten, a Hevesy centenáriumi ünnepségen

Hevesy igen büszke volt arra, hogy Goldschmidt 
közeli kollégái között talán az egyetlen, akit negyven 
éven keresztül baráti kapcsolat fűzött ehhez a nehéz 
természetű és érzékeny emberhez. Hevesy elmon
dása szerint (Cockcroft, 1967) viszonyuk csak egy al
kalommal vált feszültté. Goldschmidt tudott Hevesy 
és Costernek a 72. elem felfedezésére végzett kutatá
sairól; maga is hasonló célból vizsgálta a hiányzó
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elemet minden valószínűség szerint tartalmazó titán
ásványokat. Bohr előrelátta, hogy az új elem geoké
m iaiig a cirkonhoz kapcsolódik. Amikor Hevesy és 
Coster 1922-ben felfedezte a hafniumot, Gold
schmidt is meganalizált egy cirkon-tóriumszilikát ás
ványt (az alvitot), és az 1923 elején Thomassennel 
közösen írt közleményükben beszámoltak arról, 
hogy abban nagy a 72. elem koncentrációja ( 2 .  á b r a ) .

______ S * m v k  »V  N o n *  G < o l o | i « k  T i d » » k n f t .  B i n d  V I 1. H e f t e  i.

DAS VORKOMMEN DES ELEMENTS 
No. 72 (HAFNIUM) IM MALAKON 

UND ALVIT
VON

V. M. GOLDSCHMIDT UND L.THOMASSEN.

Das Element No. 72 nimmt im periodischen System den 
Platz zwischen Cassiopeium (Lutetium) (71) und Tantal 

(73) ein Man hat versucht, verschiedene Fraktionierungs
produkte seltener Erden auf dem Platze No. 72 anzubringen.
So ist in manchen Zusammenstellungen das Thulium II als 72 
angeführt, in andern das Keltium, dessen selbständige Existenz 
von U rbain 1 auf die magnetischen Eigenschaften und das 
Bogenspektrum hin begründet wurde.

ln Keltium-haltigen Produkten hat später A. D a u v i l l i e r 2 
nach der 'óntgenspektrographischen Methode zwei Linien des 
Elements No 72 erhalten, allerdings nur sehr schwach U rbain3 
.iterpretierte Dauvilliers Resultat als Beweis der Identität 

** Keltium und dem Element 72.
indessen stimmen die von D a u v i l l i e r  gemessenen Weilen- 

dngen Lx. jnd LV, nicht gut mit denjenigen, die man für 72 
aus den Nachbarelementen berechnet.

Zeitungsnachrichten zufolge ist das Element 72 von N. Bohr ,
G. v H evesy und D Röster isoliert und mit dem Namen 
Hafnium belegt worden. Nach derselben Mitteilung soll es in 
seinen Eigenschaften dem Zirkonium verwandt sein. Auch 
nach der von B o h r 4 gebrachten Darstellungsweise des periodi 
sehen Systems wäre Analogie zwischen 72 und Zirkonium zu 
erwarten

1 C .  U r b a i n . C o m p t  r e n d .  1 5 2 . 1 9 1 1 .  p .  1 4 1 .

-  A . D a u v i l l i e r . C o m p t .  r e n d .  1 7 4 . 1 9 2 2 . p .  1 3 4 7 .

J  C .  U r b a »n ,  C o m p t  r e n d .  1 7 4 . 1 9 2 2 .  p .  1 3 4 9 .

4 S i e h e  z . В  Helge Holst o g  H .  A  Kramers. B o h r a  A t o m t e o r i .  K j e b e n  

h i v n ,  1 9 2 2 ,  p .  1 2 2 .

2. ábra Goldschmidt és Thomassen cikkének első oldala. A cikket 
akkor írták, amikor “a sajtóból értesültek arról, hogy N. Bohr, G. 
Hevesy és D. Coster izolálta a 72. elemet, és elnevezte hafnium
nak”. A közleményt Krisztiániában 1923. január 31-én küldték 

be, és 8 nappal később jelent meg

Goldschmidt az alvitból mintát küldött Hevesy- 
nek, aki megállapította, hogy abban valóban sok haf
nium található (kb. a cirkonmennyiség 10%-a). Erről 
— több más eredménnyel együtt — beszámolt Berlin
ben a Német Kémiai Társaság 1923. évi konferenciá
ján, ahol mint meghívott előadó vett részt [68]. A 
konferencián résztvett egyik norvég kollégától arról 
szerzett tudomást Goldschmidt, hogy Hevesy előadá
sában nem említette meg az alvitminta eredetét; 
ekkor, mint Hevesy mondta “megszakadt közöttük 
minden kapcsolat”. A konferenciáról kiadott írásos 
anyagban később szerepelt a hivatkozás, és ekkor a 
baráti viszony helyreállt közöttük. Hogy mennyire 
közös jellemvonásokra volt alapozva kapcsolatuk, azt 
leveleik is bizonyítják, többek között a 3 .  á b r á n  lát
ható, 1924. augusztus 28-án kelt levél. Ezt
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3. ábra Goldschmidt 1924 augusztusában kelt levele, melyben 
köszönetét mond a Bohr Intézetnek a vendéglátásért, és közli, 
hogy megállapodott norvég és szovjet tudósokkal, cirkónium ásvá
nyok küldéséről Hevesy számára. A szívélyes viszony különösen 
kitűnik abból, hogy Goldschmidt szülei is üdvözletüket küldik He- 

vesynek

4. ábra Hevesy levele Goldschmidthez, melyben lelkesen nyug
tázza Goldschmidt klasszikus cikksorozatának “Az elemek geoké
miai eloszlási törvénye” 4. részének vételét. Nemcsak a levél tanú
sítja, hogy Hevesy a cikket gondosan és elismerően tanulmányozta 
át, hanem a különlenyomaton ránk maradt széljegyzetei is ezt iga

zolják



Goldschmidt írta, miután Hevesy őt Koppenhágában 
több héten át vendégül látta, de ugyanezt tanúsítja 
Hevesynek Goldschmidthoz írt levele is (4. ábra). 
Személyes ügyekben azonban továbbra is érzékenyek 
maradtak — így történt meg ellenkező előjellel 
1925-ben az az eset, melyre Goldschmidtnek a levele 
utal (5. ábra). Ez válasz volt Hevesy szemrehányá-

o* io 7 .  f « r u « r  / / /  9
n » r t  Prof • • • o r  Dr. e .  » .  H*T*ajr,

taU T *r* lt* t# t*  I n i t i i u i  fo r  T *orc tiak  m i i t .
11 Ч О Д М Т « , 1 9 ,

I .

sára, melyet azért tett, mivel Goldschmidt — egy dán 
napilap közlése szerint — egyik előadásában nem em
lített meg bizonyos prioritási problémákat. Ezúttal 
Goldschmidt sietett a bizalmat helyreállítani az akkor 
a Bohr Intézetben dolgozó kollégával a kis összezör
dülés miatt, melynek oka az volt, hogy a dán Natio- 
naltidende nem helyesen közölte a norvég Aftenpos- 
ten egyik cikkét. A barátság jeléül most Goldschmidt 
ajánlott fel Hevesynek a már szimbolikussá vált alvit- 
ból egy új lelőhelyről származó mintát.

A geo- és kozmokémia iránti érdeklődés nem volt 
azonos motivációjú a két tudósnál. Amint 
Goldschmidt 1922-ben a Naturwissenschaftenben 
megjelent cikkében megfogalmazta, ő elsősorban a 
Föld és a Naprendszer kémiai modelljét akarta 
megalkotni,

A kristálykémiát azért fejlesztette tovább, mert 
ebben nagyon hatásos eszközt látott az elemek elosz
lásának és a bolygók szerkezetének megértéséhez. 
Élete végéig ezen dolgozott, és monumentális ered
ményeket sikerült elérnie.

Megfogták ezek a kérdések Hevesyt is — bizonyít
ják ezt levelei (pl. a 4. ábrán látható), és a 
Goldschmidt egyik különlenyomatán megmaradt 
széljegyzetei. Fő érdeklődési köre azonban a magok 
szisztematikája, az elemek képződése és stabilitása, 
valamint a radioaktív és stabil bomlási termékek (kü
lönösen az ólomizotópok) felhasználása a kormegha
tározásra volt. Ez az első radiokémiái és magszerke
zeti munkáival indult el, melyeket kortársának és 
élete végéig hű barátjának Niels Bohrnak az ösztönzé
sére folytatott. 1932-es Baker-előadásának egyik meg
állapításából megtudhatjuk, hogyan közeledett a gya
koriság kérdéséhez. “Az atomelmélet legújabb ered
ményeiből arra következtethetünk, hogy a Naprend
szerben az elemek viszonylagos gyakorisága magjuk 
stabilitásának mértéke, habár a két mennyiség való
színűleg bonyolultan függ egymástól. Várható tehát, 
hogy ha az elemek elterjedését vizsgáljuk, akkor a 
probléma megoldásához teljesen új módon tudunk 
közelférkőzni. Ez az elképzelés ösztönöz bennünket 
arra, hogy megvizsgáljuk az elemek gyakoriságát a 
földi és a meteoranyagban, valamint a Nap és a csilla
gok atmoszférájában.” [153, p. 225]

Ezeket a célkitűzéseket tartotta Hevesy szem 
előtt; geokémiai és kozmokémiai vizsgálatait olyan 
elemcsoportokra koncentrálta, melyeknek nagy a je
lentősége a magok szerkezetében és rendszerezésé
ben (6. ábra). A cirkon és hafnium azért volt fontos, 
mivel koherensen vettek részt a geokémiai folyama
tokban, és így jó izotópmintákul szolgálhattak. Ide so
rolta a titánt, nióbiumot és tantált, mivel szoros ro
konságban voltak a cirkonnal és a hafniummal. A 
ritka földfémek azért érdekelték, mivel kémiailag 
nagyon hasonlók, és a belső héjak felépítésében meg
nyilvánuló — a Bohr-elmélettel magyarázható — cse
kély különbségek demonstrálták ebben a csoportban 
a magátmérő csökkenését az atomszámmal (lantanida 
konktrakció), melyet egyidejűleg fedezett fel Hevesy
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5. ábra Goldschmidt 1925. február 7-i levele, mely nyilván válasz 
Hevesynek, aki kifogásolta, hogy Goldschmidt a Bohr Intézet 
egyik eredményét nem ismerte el. Goldschmidt mentegetődző vá
laszának fordítása: “Kedves Kolléga!” Most kaptam meg Stormer 
professzortól a február 3-i dán Nationaltidendet. A 6. oldalán az 
előadásomról szóló beszámoló azt a téves benyomást keltheti, 
hogy én a mások — elsősorban az Önök intézetének — eredmé
nyeit magamnak tulajdonítom. Magától értetődően előadásomban 
rámutattam arra a tényre, hogy a kvantitatív röntgen- 
spektrálanalízist először Koppenhágában alkalmazták — ezt a 
norvég lapnak adott nyilatkozatomban is aláhúztam. Ebből a nyi
latkozatomból, melyet bátorkodom mellékelni, Ön is meg fogja 
látni, hogy én egyáltalában nem törekedtem más intézmények 
eredményeit a magam javára írni. Az, hogy az “Aftenposten” sze
mélyemmel kapcsolatban szuperlativuszokat használt, természete
sen sajnálatos tény, de számomra igen nagy a jelentősége annak, 
hogy Ön tisztán lásson; Koppenhágában ne alakuljon ki olyan véle
mény rólam, hogy én a Bohr Intézet jól megérdemelt hírnevét el 
szeretném orozni. Ha Ön ezt szükségesnek vagy kívánatosnak 
tartja, akkor megkérem arra, mutassa meg az eredeti Aftenposten 
cikket a Nationaltidendenek. Feltételezem, hogy a Nationaltiden- 
de közlése egy félreértelmezett távirati vagy telefon értesülés ered
ménye. Az én előadásom ténylegesen a kvantitatív spektrálanalí- 
zissel, az érzékenység változásával a különböző spektrális tarto
mányokban, foglalkozott, és összefoglalást adott Thomassen kva
litatív röntgen-spektrálanalitikai eredményeiről. Továbbá bemu
tattam a gyémántkristályokról készült első spektrogramokat. Ha 
Önt érdekli, most kaphat 7 — 8% hafniumoxidot tartalmazó alvitet, 
amely egy, a tél folyamán feltárt új lelőhelyről származik. Őszinte 

híve, V. M. Goldschmidt.“



Az összes téma

6. ábra Azoknak az elemeknek az elhelyezkedése a periódusos 
rendszerben, amelyek Hevesy geokémiai és kozmokémiai problé
máinak középpontjában álltak. A természetes radioaktív elemeket 

csillaggal jelöltük.

és Goldschmidt. Ehhez járult még, hogy a megfelelő 
aktinida csoporton jól lehetett tanulmányozni a mag
stabilitást a legnagyobb tömegszámok mellett.

A történeti háttér

Míg Goldschmidt egész életét szentelte a geoké
miai kutatásoknak, addig Hevesynek az “izotópkuta
tási kaland” szakmai pályafutásának csak mintegy 
egynegyedére korlátozódott. Jól körülhatárolható ti
zenhárom éves periódus ez (7b ábra), amely a korai 
fizikai-kémiai és radiokémiái kutatásait követte, és 
megelőzte a biokémiai, nyomjelző elemekkel végzett 
munkáját (7c ábra). A startjelet a hafnium felfede
zése adta meg 1922-ben; ez indította el az elemek és 
izotópok elterjedésének tanulmányozását a termé
szetben. Négy éven keresztül publikációinak fő 
témája a hafnium volt (Levi 1985, p. 137 — 138), ami 
bizonyította, hogy milyen sokoldalúan igyekezett ki
aknázni ezt a felfedezését. Hevesy vidáman mesélte 
el, hogy amikor az elméleti fizikus Wolfgang Pauli lá
togatóba jött a Bohr Intézetbe, megérkezésekor meg
kérdezte tőle, hogy mivel foglalkozik. Egy héttel 
később — az intézeti teán — Pauli megismételte kér
dését. Hevesy azt gondolván, hogy Pauli elfelejtette 
korábbi válaszát, újból azt mondta, hogy “a hafnium 
kémiájával” . Mire Pauli szokásos szarkasztikus mo
dorában így szólt: “Még mindig?” .

Hevesy azt remélte, hogy az új elemet technikailag 
is lehet majd hasznosítani. Nagyobb mennyiségű fém 
előállításába be akarta vonni a General Electric, Auer 
Gesellschaft és a Philips Gloeilampenfabrieken válla
latot. Jól tudták használni a hafnium esetében a J. H. 
de Boer és A. E. van Arkel által kifejlesztett mód
szert, ahol a nem illékony fémet illékony halogenidjei 
hőbontásával tisztították; a Philips Eindhoven Labo
ratóriumban elő is állították tiszta hafniumból a vizs
gálatokhoz elegendő mennyiséget. Nagy csalódást 
okozott azonban, hogy a következő években nem ta
lálták meg azt a területet, ahol a fémet gyakorlatilag 
is alkalmazni tudták volna. A sors iróniájának köny-

GeoKémia és kozmokémia

Biokémia

7. ábra Hevesy életpályáját és kutatási területeit összefoglaltuk a 
publikációk időrendjét ábrázoló grafikonban. Az ábra szemléle
tessé teszi a témák időbeni szétválását. Az tűnik ki elsősorban, 
hogy Hevesy életében ”a kozmokémia és geokémia korszaka“ át
meneti periódus volt; ezt fokról fokra ’’aláaknázta“ érdeklődése a 

’’valódi szerelme“ iránt, amely végül is teljesen betöltötte életét. 
A 7a. ábra ezt más oldalról szemlélteti. Hevesy tudományos karri
erje a disszertációjával kezdődik 23 éves korában, 1908-ban; az 
első világháború ezután nagy kiesést hozott. 1940-re Hevesy már 
megtanulta, hogyan lehet a háborúban úgy dolgozni, hogy arról a 
lehető legkisebb mértékben vegyen csak tudomást. A gondolatok 
és kísérletek árapályának csak halála szab gátat. A bal és jobb 
oldali vékony határoló vonal az életbe való belépésének és eltávo

zásának időpontját jelzi
A 7b. ábrán H f  jelzi a hafnium felfedezését, Pb az ólomizotópkro- 
nometriai munkák kezdetét, K  a kálium radioaktivitásának vizs
gálatára vonatkozó kutatások kezdetét, és Srrí a természetes ra

dioaktív szamárium felfedezését 1932-ben 
A 7c. ábrán Pti-vei és 5 /-vel jelöltük azt az időpontot, amikor 
ezeknek az elemeknek radioaktív izotópjait először alkalmazta a 
biokémiai folyamatok nyomjelzésére; D  jelenti a deutériumos izo- 
tóphígítási technika bevezetését a biológiai nyomjelzésben. P ’: 
ekkor fedezi fel Fermi az indukált mesterséges radioaktivitást, a 
radioaktív foszfor ekkor válik Hevesy kezében biokémiai vizsgála
taihoz hatásos eszközzé; kezdetben a Koppenhágában készített 
kis aktivitású radon-berillium, majd később a rádium-berillium 
neutronforrást alkalmazta. 1938-tól a második világháború kezde
téig a Martin Kamen által a Berkeley-i ciklotronban készített, az 
eredetinél majdnem ezerszer erősebb, egy millicurie-s 32P prepará
tummal dolgozott. N-nel jelöltük a nehéz nitrogénnel végzett első 
nyomjelzős kutatásokat. A 14C radioizotóp felfedezése Kamen és 
Ruben által (Kamen, 1985) 1943-ben drámai módon változtatta 
meg a fejlődést a szerves és a biokémiában. Hevesy csak az 
1940-es évek végén jutott hozzá ehhez a fontos izotóphoz (a 7c. 
ábrán C-vel jelölve), valamint más, reaktorban termelt magok

hoz, így radioaktív cinkhez és vashoz (az ábrán Zrt és Fé).
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véli el Hevesy, hogy a hafnium legértékesebb techni
kai tulajdonsága a jó neutronelnyelő-képessége, és 
éppen emiatt kellett az atomreaktorokban a fűtőelem
ként alkalmazott cirkóniumból a leggondosabban el
távolítani. Elégtételéült szolgált volna, ha még ekkor 
élt volna, hogy az 1970-es években újból érdeklődni 
kezdtek a hafnium iránt; ugyanis az eddig ismert 
anyagok közül a hafnium-tantálkarbidnak (HfTa4C5) 
van a legmagasabb olvadáspontja.

Amikor 1926-ban elfogadta a freiburgi kémiatan
szék vezetését, még kiterjedtebb lett geokémiai és 
kozmokémiai tevékenysége. Az új intézetet felsze
relte a legmodernebb röntgenemissziós csövekkel, 
kristályspektrométerekkel és radiokémiái kísérleti 
eszközökkel. Nagy részük házon belüli készítmény 
volt, vagy más, szintén úttörő munkát végző intéze
tektől, Hans Geigertől és Manne Siegbahntól szerez
ték be. Vezetése alatt dolgozott tanszékén sok kül
földi posztgraduális vagy már doktorált munkatárs. 
Ezek között volt T. Somiya, T. Ishibashi és K. 
Kimura — az utóbbi már Koppenhágában csatlako
zott hozzá. Hazatérve a fiatal japán tudósok megala
pozták a geo- és kozmokémia gyors fejlődését; Né
metországban és Svácjban a geokémia ekkor már szé
pen virágzott.

A kálium maginstabilitása

Régóta tudták, hogy a természetes kálium bétaak
tív, és Hevesy nekifogott az aktivitásért felelős izotóp 
megkeresésének. A kutatásokhoz azt az izotópelvá
lasztási technikát alkalmazta, melyet már Koppenhá
gában is felhasznált a higany és a klór esetében 
1922-ben — de összekapcsolta az egyes frakciók bé
taaktivitásának és atomsúlyának meghatározásával. 
Az atomsúly méréséhez világhírű szakemberek — O. 
Hönigschmidt Münchenből és G. Baxter a Harvardról 
— segítségét vette igénybe. A Hönigschmidt-féle 
atomsúlymeghatározás hibája miatt, átmenetileg azt 
hitték, hogy a keresett izotóp a 39K. Később, amikor 
H. Levivel együtt radioaktív mesterséges kálium, 
szkandium és kalcium izotópokat állítottak elő, kide
rült, hogy a bétaaktivitás a 40K-tól ered; azonosították 
is a 40Ca-t mint bomlásterméket [185, 187, 189]. Ez 
adta meg a lehetőséget az új kormeghatározási mód
szer bevezetésére, amelynek még az az előnye is 
volt, hogy a származékelem nem illékony. Az analóg 
87Rb—►87Se bomlást alkalmazták mégis szélesebb 
körben. Később felderítették, hogy a 40K nemcsak bé
taemisszióval, de elektronbefogással is bomlik, és 
ekkor keletkezik a nagyon gyakori 40 tömegszámú ar
gonizotóp. Hevesy ezzel kapcsolatban mesélte el, 
hogy Manchesterben egy közös sétájuk alkalmával 
Bohr félig magának mormolta a következő rejtelmes 
szavakat: “Az argon rossz argon”. Ma már világos 
számunkra, hogy Bohr már ebben az időben jól kö
vetkeztetett arra, hogy ennek az elemnek a kevésbé

elterjedt 36 és 38 tömegszámú változatai az alapvető 
stabil izotópjai, míg a domináns 40Ar nem illik bele a 
stabil magok rendszerébe.

Új stabil elemek és radioaktív izotópok

Akkoriban — de ma is — érdekelte a fizikusokat 
az elemek stabilitásának felső határa a periódusos 
rendszerben. Míg a 81., 82. és 83. elemeknek (talli- 
um, ólom illetve bizmut) ismeretesek mind stabil, 
mind radioaktív izotópjai, addig a 84-től a 92. rend
számig terjedő szakaszban (a polóniumtól az uránig) 
csak instabil formák léteznek; sok kutató vizsgálta 
ezt a tartományt és mindegyik erre a következtetésre 
jutott. Már néhány évvel korábban próbálkozott 
Hevesy Koppenhágában, hogy az akkor ismeretlen 
87. elem nyomára jusson úgy, hogy a potenciális 
anyaelemek: 228 Ac és 22->Rn alfa- és béta-emisszióját 
vizsgálta. Aston tömegspektrometriával kereste a 87. 
elemet; Hahn nagy energiát fektetett abba, hogy 
stabil rádiumizotópot találjon. Végül is Percy és 
Lecoin találta meg a 87. elemet 1939-ben és franci- 
umnak nevezték el. Hevesy és Guenther 1930-ban is 
sikertelenül próbál stabil polóniumizotópot előállítani 
tellur- és bizmutásványokból [131]. A Hevesy-féle 
izotóphigítási technikával dolgozva nyomjelzőként 
radioaktív polóniumot alkalmazva az elválasztás 
során, megpróbálták röntgenspektrometriával a 
stabil izotóp mérhető mennyiségét kimutatni. Majd
nem véglegesen le lehetett rögzíteni a kísérletek ku
darca alapján a folytonos stabilitás felső határát. Nem
régiben újból megindult a keresés — ezúttal a 114-es 
tömegszám környékén —, hogy a magelméleti meg
fontolások alapján stabil elemek potenciális “szige
tét” fedezzék fel (Nilsson et al. 1968; Seaborg et al. 
1979).

A bolygórendszer folyamatainak 
nyomjelzése radioaktív ritka földfémekkel

Hevesy tudta — korábbi radiokémiái munkáiból 
—, hogy az urán és tóriumsor elemeinek a korhatáro
záshoz történő felhasználása nagy nehézségekkel jár. 
Az oka ennek az, hogy a bomlási folyamatban kelet
kező közbenső leányelemek a periódusos rendszer 
különböző csoportjaihoz tartoznak (6. ábra), és így a 
geológiai folyamatok eltávolítják őket egymástól. Míg 
pl. az urán geokémiai pályáját az oxidációs-redukciós 
folyamatok határozzák meg, addig leányeleme, a 
rádium kémiailag nagyon hasonló az igen stabil kétér
tékű kationt képező oszlopszomszédjához, a bárium
hoz. Még szembetűnőbb, hogy a rádium közvetlen 
származéka, a radon, valamint a kisugárzott alfarész 
nemesgázok, geológiai körülmények között tehát 
rendkívül mozgékonyak. A bomlási sor kémiai inko
herenciája megzavarja az adott kőzet szekuláris
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egyensúlyát — csökkenti az anyaelem/leányelem há
nyadosra alapozott kormeghatározás megbízható
ságát.

Ezért támadt Hevesynek az az ötlete, hogy a ké
miailag hasonló ritka fóldfémelemek között keressen 
elég hosszú felezési idejű radioaktív izotópokat a geo
lógiai változások méréséhez. Ha megnézzük azokat 
az alfa- és bétasugárzó elemeket, melyeknek atom
száma a prazeodiménél (59-nél) nagyobb, de az itter- 
biuménál (70-nél) kisebb, akkor láthatjuk, hogy a 
származékok szintén ritka földfémek. Várható tehát, 
hogy az anyaelem/leányelem arányt a bomlás után 
nem zavarják meg a geológiai folyamatok, és jobb 
geológiai órát kapunk, mintha az urán vagy tórium 
végtermékeit, a héliumot és ólmot használnánk erre 
a célra. Az első ilyen munka, melyet Hevesy tanítvá
nyával, M. Pahllel végzett, a 62. elem, a szamárium 
előállítása volt. Azért választották éppen ezt, mivel 
annak a lehetőségére számítottak, hogy az ismeretlen 
61. elem (ma ismerjük; ez a rövid élettartamú promé- 
tium) a szamáriumhoz hasonló kémiai viselkedést 
fog mutatni. Ha van a 61. elemnek radioaktív izo
tópja, akkor ez mint nyomjelző használható fel a min
tákban. Minden eshetőségre számítva, Hevesy és 
Pahl más ritka földfémeket is megvizsgáltak. Ezek 
túlnyomó részét Hevesy évekkel ezelőtt, Carl Auer 
von Welsbach bárónál tett látogatásakor kapta. A ti
zennyolcadik század hagyományait folytatva, ez az 
osztrák nemes és tudós kutatásait karintiai kastélyá
ban végezte, és anyagi oldalát sikeres technikai alkal
mazásokból fedezte.

Élete céljának tartotta a ritka fóldfémelemek 
kémiai elválasztását és tiszta formában való előállítá
sát; így fedezte fel a prazeodimiumot és a neodimiu- 
mot. Irigylésreméltó ritka földfém mintagyűjteménye 
volt, ezekből szívesen, küldött kollégáinak, így Heve
synek és Astonnak is. Hevesy egy másik híres 
ritkaföldfém-kémikustól: a firenzei egyetemről Luigi 
Rollatól is kapott példányokat. A túlium volt (69) az 
egyetlen stabilis ritka földfém-elem, amelyet nem 
vizsgált — úgy látszik abban az időben nem tudta 
beszerezni.

Hevesy és Pahl sok mintát talált radioaktívnak. 
Hevesy, akinek nagy radiokémiái gyakorlata volt, 
azonnal a kémiailag rokon aktinidáktól származó 
szennyezésekre gyanakodott, illetve ezek bomláster
mékeire (6. ábra). Be is tudta bizonyítani — egy eset 
kivételével —, hogy a megfigyelt aktivitás valóban 
szennyezéstől ered. Sikerét a radiokémiái tisztítási 
technika területén elért nagy szeparációs gyakorlatá
nak köszönhette.

Az említett kivétel a szamárium volt, amely a ra
dioaktív szennyezések eltávolítása után is aktív 
maradt. Azt kutatták, nem származik-e az alfaakti
vitás az ismeretlen 61. elemtől, de többszöri frakcio- 
nálás után arra következtettek [158, 168, 172], hogy 
ezt a szamárium [62] alfaaktív izotópja adja, mely ne- 
odimium [60] keletkezése közben bomlik.

A radioaktív szamárium felezési idejének pontos 
meghatározása a sugárzás kis intenzitása miatt, ne
hézségeket okozott. I,2xl012 évre, azaz a Föld mini
mális életkorának 400-szorosára becsülték — az 
utóbbi értéke Hevesy szerint (R 130) 3xl09 év. 
Újabb mérések szerint (Gupta és Macfarlane 1970) a 
radioaktív szamárium felezési ideje mintegy tízszer 
kisebb: l,06xl0u  év.

Ahhoz, hogy az újonnan felfedezett izotópokat fel
használhassák nagy időállandójú geológiai és koz
mikus folyamatokhoz az kellett, hogy tömegspektro
méterrel meg tudják mérni a neodimium leányelem 
relatív mennyiségét, és meg tudják határozni a radio
aktív szamárium tömegszámát. Ez idő tájban F. W. 
Aston — aki már előzőleg is több ízben dolgozott 
együtt Hevesyvel — igen pontos mérési módszereket 
fejlesztett ki a könnyű gázok — hidrogén és hélium 
— mérésére. A pontosság arra jó volt, hogy kimutassa 
a hélium tömegdefektusát, és nyomon tudja követni 
az elemszintézis és magfúzió lényeges folyamatait, 
de olyan illékony nehéz elemekre, mint az ólom és a 
higany, a módszer legfeljebb szemikvantitatívnak 
volt tekinthető. Kiemelkedő teljesítmény volt a 
higany 197 és 203 tömegszámú új izotópjainak kimu
tatása, melyet Aston a Nature-ben publikált (8. 
ábra). A nem illékony szamárium és az abból szár
mazó neodimium esetében azonban a kísérleti nehéz
ségeket nem tudták legyőzni. A szamárium felfedezé
sével Hevesy ennek ellenére igen nagy teljesítményt 
nyújtott a magstabilitás és a természetes radioakti
vitás törvényszerűségeinek feltárásához.

Hevesy nem az egyetlen volt, aki erre törekedett. 
Hasonló problémákon dolgozott Hahn; és Berkeley- 
ben egy 24 éves tanár — ambiciózus radiokémikus — 
Willard F. Libby is hasonló vizsgálatokat végzett. 
Amikor Libby olvasott Hevesy és Pahl felfedezéséről 
(8. ábra), akkor W. Latimerrel cikket írtak munkájuk
ról, amely nagyon gyorsan meg is jelent (9. ábra). 
Libby és Latimer azt állította, hogy a lantán [57] és a 
neodimium [60] erősen radioaktív; a másodikat azért 
vizsgálták, mivel a keresett 61. elem szomszédja volt. 
Ezt követően Hevesy munkatársaival írt közleményé
ben (10. ábra) udvariasan fogalmazva kételyeit fe
jezte ki a Berkeley-i kutatók állításával kapcsolatban, 
és utalt arra, hogy a lantán- és neodimiumminták ak
tivitása valószínűleg az urán- és tóriumsorhoz tartozó 
szennyezésektől származhat. A szamárium esetében 
a közölt effektus nagyobb volt, mint az egy a mérések 
előtt gondosan tisztított mintától várható, azonban a 
Libby és Latimer-féle adatok egy nagyságrenddel fe
lülmúlták Hevesy és Pahlnak szennyezésektől 
mentes mintáitól származó adatait. A beszámolójuk 
végén Hevesy, Pahl és Hosemann azt a következte
tést vonják le, hogy ezt a sikert és más, a radiokémia 
területén elért eredményeiket elsősorban a H. Geiger 
által kifejlesztett és róla elnevezett új típusú számláló
berendezésnek köszönhetik.

A dolgok ilyen fordulata — mint maga is megjegyzi
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— jókora csalódás volt a fiatal Libby számára. 
Később, mint felesége Leona Marshall Libby, aki a 
tudós életrajzát megírta — elbeszéli, “férje azzal vi
gasztalta magát, hogy egy Nobel-díjas volt az, aki őt 
lefőzte” (Libby 1981). Az idők folyamán Hevesy és 
Libby, annak ellenére, hogy jellemükben és életvite
lükben igen különböztek, elmélyült szakmai kapcso
latba kerültek egymással.

SATURDAY, DECEMBER 3, 1933

8. ábra A Nature 1932. december 3-i számának az az oldala, ame
lyen látható Hevesy és Pahl bejelentése a szamárium radioaktív 
izotópjáról, valamint Aston kiegészítése a szövegben említett hi

ganyizotóppal kapcsolatban

A radioaktív szamáriumnak kormeghatározásra 
való felhasználása — 42 éves Csipkerózsika-álom 
után — gyakorlatilag is megvalósult. Először Notsu 
és munkatársai próbálkoztak 1973-ban a Föld
köpenyből származó kőzetek korának tanulmányozá
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na « A W O A C im rr  or шпшипш, neonom дно шиит
Sir:

la  view of tbc note ia N a im  [130, 846 (1832) ] by Heresy and Pahl 
regarding the radioactivity of samarium, we wish to report an in de
pea dent faroeatigmtioa oo this subject Ia October of this year we dia- 
coecred radioactivity ia a sample of samarium aad since that date we 
have samples of lanthanum aad neodymium which are also
radioactive.

The employs the Geiger-Müller counter set-up as described
by Libby [PJbyr. Rm., 42, 440 (1932) ]. The salts investigated have 
been deposited as a thin film on the inside of a glass tube. This is placed 
around the counter which is in the form of a long wire enclosed in a metal 
screen cylinder. In a typical run 20 g. of potassium chloride deposited 
on tbc tube increased the zero count of 15 per minute to 100.

The activities of the — of Uwtiunnwi and neodymium are not 
appreciably screened by 0.07 mm. of aluminum, whereas that of samarium 
is very largely, if not completely, screened, indicating that the activities 
of the former are mainly of the beta type and that of the latter alpha. 
We have used two different samples of neodymium, one sulfate and the 
other oralste. Both show an activity which is approximately 2.5 times 
that of per The activity per mole is about
8 times of potassium and the samarium approximately 3 times. 
A careful examination of a very pure sample of gadolinium sulfate pre
pared by Professor B. S. Hopkins gave results which are negative to at 
least 2% per mole of the activity of potassium.

Wt believe that the radioactivity of these elements is due to the 
presence of unstable isotopes, but have not completely eliminated the 
possibility of actinium as an impurity in the lanthanum and neodymium 
samples. This point is under investigation.

D seA xm arr or C san asn r W . F. L m r
U x x r a a s r r r  or С ш т е м и  W . M . U n s u
BaaxaLST, Сдигош ол

Bjkbztbd P ersia n  37. 1033 P u suaaso  Jasuabt 1L 1933

9. ábra A radioaktív szamárium Hevesy és Pahl-féle bejelentése 
közlésre ösztönzi Libbyt és Latimert. A Libby —Latimer cikk, 
melyben természetes sugárzónak tartják a cériumot, neodimiumot 
és szamáriumot, 1932. december 27-én érkezett, és két héttel 
később jelent meg a Journal of American Chemical Society-ben.

Ekkor Libby 24 éves volt, és ez az első publikációi egyike volt

sával. A nagy kísérleti hiba miatt azonban nem 
tudtak izokrónt meghatározni — a mérési eredmé
nyek alapján a megszilárdulási idő felső határát 1300 
millió évre becsülték. G. Lugmair, egy osztrák fizikus 
1974-ben a kaliforniai egyetemen, La Jollaban, ötti
zedes potosságig tökéletesítette a módszert, ezzel le
hetővé vált, hogy a 4000 millió évre becsült kort 
néhány tízmillió év hibával adják meg.

A fejlődés az 1960-as és 1970-es évek űrprogramjá
ban felhasznált kozmokémiai technika finomításával 
volt elérhető. Hevesy még megérte az űrkorszak kez
deti próbálkozásait, és minden bizonnyal szívesen 
hozzájárult volna a szamárium-neodimium technika 
kozmokémiai és geokémiai alkalmazásainak tovább
fejlesztéséhez. Ebben a munkában és számos új — a 
ritka földfémekre is kiterjedő — geokémiai nyomjelző 
vizsgálatban alapvető jelentősége volt az általa kifej
lesztett hatásos izotóphígítási módszernek.

Lugmair izotóparány-mérései után sok tudós ve
tette bele magát a kozmikus és geofizikai kutatá
sokba; így akarták kihasználni a Sm-Nd-módszer ha
tásosságát ahhoz, hogy a bolygórendszer rezervoárjai 
közötti anyagtranszport mennyiségi és időviszonyait 
megállapítsák. Erről a témáról 1973-ig egyetlen közle
mény sem jelent meg, míg 1984-ben 17; az összes, 
1985 közepéig megjelent cikkek száma 89.



10. ábra Hevesy és munkatársainak cikke (első és utolsó oldal) a 
szamárium radioaktivitásáról. Lábjegyzetben tárgyalják Libby és 
Latimer közlését a cérium és neodimium (gyenge) aktivitásáról. 
Hevesy a számára ismeretlen nevet elírta, ezért Libby neve nem 

ismerhető fel

11. ábra Negyven évvel a természetes szamárium radioaktivitásá
nak felfedezése után a méréstechnika finomításával lehetségessé 
vált a bolygók kormeghatározására és a szétválás dinamikájának 
tanulmányozására való felhasználása. Tükröződik ez az évenkénti 
közlemények számának (függőleges tengely) gyors növekedésé
ben az eredeti nulláról az utolsó évtized átlagosan évi tíz közlemé
nyéig. Csillag jelzi a radioaktív szamárium felfedezését és három

szög Hevesy halálát

Egy korszak vége és egy új korszak kezdete

Amikor Fermi 1934-ben könnyű elemek neutron
bombázásával felfedezte a mesterséges indukált ra
dioaktivitást, ez Hevesy tudományos tevékenységére 
igen nagy hatással volt. Radioaktív foszfort (32P) 
tudott így előállítani, majd rövid idő elteltével egész 
sor rövid- és hosszú felezési idejű sugárzó maggal 
rendelkezett, melyeket sikerrel alkalmazhatott bioló

giai folyamatok nyomjelzéses vizsgálatára. A Hevesy 
és Paneth által 21 évvel ezelőtt kifejlesztett [24, 25] 
nyomjelzéses technika eredetileg a tórium- és uránsor 
tagjaira korlátozódott. Ezek az elemek nem vettek 
részt a természet anyagcsere-folyamataiban, ezért 
nem lehetett felhasználni azoknak a biológiai jelensé
geknek a tanulmányozására, melyek Hevesyt már ifjú 
éveiben érdekelték.

Az első jele annak, hogy a lehetőségek köre szinte 
robbanásszerűen kiterjedt, az volt, amikor Hevesy 
(az Urey által 1932-ben felfedezett) nehézhidrogént 
az izotóphígításos technikában biológiai célokra alkal
mazta. A csábítás igen nagy volt az élet kémiájának 
újonnan megnyílt perspektívái felé; ez vetett véget 
Hevesy földi és kozmikus magfolyamatok irányában 
megnyilvánuló érdeklődésének. Utolsó ilyen tárgyú 
kísérleti eredményeit a stroncium, króm és mangán 
természetbeni elterjedéséről és a kálium bétaaktivitá
sáról 1934 — 1935-ös cikkeiben foglalta össze.

A politika fejleményei is meggyorsították Hevesy 
átállását a geokémiai és kozmokémiai kutatásokról az 
őt teljesen elfoglaló biokémiai és orvosi biológiai vizs
gálatokra. Hitler 1933-as hatalomra jutása után 
Hevesy úgy döntött, hogy lemond freiburgi profesz- 
szori állásáról. Az egyetem és kollégái kérésére még 
ott maradt 1934 októberéig, és segített német és kül
földi posztgraduális hallgatóinak a megkezdett kutatá
sok befejezésében. Résztvett utódja, W. Noddack ki-
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választásában, akit tapasztalt geokémikusnak és 
röntgenspektroszkópusnak tartott.

Dániába és a Bohr Intézetbe való visszatérése még 
jobban elkötelezte Hevesyt új kutatási területe irányá
ban; ez a kötődés nagyon termékeny volt 32 éven ke
resztül — egészen haláláig.
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ATLANTISZ LÁMPÁI -  EGY CSILLAGÁSZATI 
DETEKTÍVTÖRTÉNET

A. E. Roy
Glasgowi Egyetem, Fizika és Csillagászati Tanszék

1. Bevezetés

A mai csillagászok nem fordítanak figyelmet a csil
lagképek ókori rendszerére. Sokan, ha a keletkezé
sükről kérdeznék meg őket, úgy válaszolnának, hogy 
a csillagképek valószínűleg hosszú idő alatt jöttek 
létre, és a régi idők néphitének isteneit, mitológiai ál
latait, hőseit és hősnőit ábrázolják. Az égi Rorschach 
tesztnek ez a megoldása nem kielégítő, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy egyik csillagkép sem ha
sonlít arra a figurára, amelyik elnevezését sugallta. A 
problémát egy teljesen másik irányból is megközelít
hetjük, ha olyan kérdéseket teszünk fel, amiket egy 
nyomozó tenne fel egy esettel — ebben az esetben a 
csillagképek elnevezésével — kapcsolatban, tudniil
lik, hogy kik csinálták, hol csinálták, mikor és miért 
történt. Hogy tovább tudjunk haladni, meg kell érte
nünk az éjszakai ég viselkedését.

2. Az éggömb

A csillagok mintha egy láthatatlan gömb belsejére 
lennének felfüggesztve. Ezt a gömböt a megfigyelő lá
tóhatárának síkja úgy osztja ketté, hogy annak a fele 
mindig a horizont alatt van. A Föld kelet felé való for
gása miatt úgy látjuk, mintha ez a gömb és vele a csil
lagok egy tengely körül forognának. Ez a tengely a 
Föld észak—déli tengelyének meghosszabbítása, ami 
az éggömböt annak az északi és déli pólusán döfi át.

A GIREP és az Európai Űrkutatási Hivatal koppenhágai kongresz- 
szusán — Kozmosz: egy nevelési kihívás — elhangzott előadás. 
Fordította: Pócs Gergely

A csillagok a keleti látóhatáron kelnek fel, és a nyu
gati látóhatáron nyugszanak le. Van azonban a csilla
goknak két csoportja, az egyik a Föld északi félgömb
jén levő megfigyelő számára nem nyugszik le, a 
másik nem kel fel. Ezek az északi és déli cirkumpolá- 
ris (sarkkörüli) csillagok. Az előbbiek túl közel 
vannak az éggömb északi pólusához ahhoz, hogy elér
jék a horizontot, ahogy a pólus körül keringenek, az 
utóbbiak túl közel vannak a déli pólushoz ahhoz, 
hogy a horizont fölé kerüljenek, ezáltal az északi 
megfigyelő számára nem láthatóak (1. ábra).

1. ábra
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Az északi égi pólusnak a látóhatár északpontja fö
lötti 0° magassága megegyezik a megfigyelő földrajzi 
szélességével; ugyanekkora nyílásszögű tartományt 
foglalnak el a déli cirkumpoláris csillagok, középpont
jukban az ég déli pólusával.

Azt gondolhatjuk tehát, hogy ha egy adott 0° 
északi földrajzi szélességen élő nép az eget csillagké
pekkel térképezte fel, akkor lesz a déli félgömbön egy 
0° nyílásszögű zóna, ahonnan hiányoznak a csillagké
pek, és ennek a területnek középpontja az ég déli 
pólusa lesz. Van is egy ilyen hiányzóna, de nem kör 
alakú, hanem ovális, és középpontja nem a jelenlegi 
déli pólus. Ez nem ért bennünket váratlanul, hiszen a 
csillagképek igen régiek és mi még nem vettük figye
lembe a precessziót (2. ábra).

az ekliptika 
északi pólusa 
az északi égi pólus 
13 000 évvel ezelőtt

3. A tavaszpont precessziója

A Föld nem tökéletes gömb, mert forgása követ
keztében az Egyenlítő mentén kidudorodik. Erre hat 
a Nap és a Hold vonzása. Ez a forgó Föld búgócsiga- 
szerű, precessziós mozgását eredményezi, ami által a 
forgástengely egy hatalmas kúp felületén söpör 
végig, minden 26 000 év alatt egyszer. így az északi 
és a déli pólus kört ír le a csillagos hátterén, melynek 
nyílásszöge megközelítőleg 23 1/2°. Napjainkban a 
“Sarkcsillag” található az északi pólus egy fokos kör
nyezetében, i. e. 3500 és i. e. 2000 között viszont az 
Alfa Draconis (vagy Thuban) volt ezen a helyen, 
1400 év múlva pedig a Vega lesz a Sarkcsillag. A pre
cessziót Hipparkhos fedezte fel, i. e. 125-ben. Felte
hetőleg, amikor összehasonlította a csillagok őáltala 
észlelt égi koordinátáit azzal, amit a két évszázaddal 
azelőtti csillagászok észleltek, észrevett szisztema
tikus eltéréseket, amelyek úgy magyarázhatóak meg, 
hogy feltételezzük a Föld tengelyének precessziós 
mozgását. Lehetséges azonban, hogy felfedezéséhez

hozzásegítette valami más is, ami a csillagképek ere
detével függ össze.

4. Az üres zóna és a csillagképek elhelyezkedése

Az üres zóna nyílásszöge durván 36°; középpontja 
pedig körülbelül az égbolt déli pólusának i. e. 
2500-ban elfoglalt helyén van. Az adatok pontossága 
±1 1/2°, illetve 500 év eltérést enged meg.

Megnézhetjük a csillagképek elhelyezkedését és 
eloszlását az éggömbön. Ezt tette M. W. Ovenden. 
Minden egyes figura köré húzott egy keretet, ezt 
pedig kettéosztotta egy, az éggömbön húzott főkörrel. 
Azt kapta, hogy az így rajzolt körök mind áthaladnak 
egy kis területen, aminek a központja az i. e. 
2500-beli ég északi pólusán van. Ráadásul rájött, 
hogy a csillagképek, kivéve a 12 állatövi alakzatot, 
durván párhuzamosan helyezkednek el az i. e. 
2500-as égi egyenlítővel. Ezen adatok megegyeznek 
azokkal, amelyeket E. W. Maunder és A. C. D. 
Crommelin találtak. Az előbbi által adott adatok 
35 — 40° és i. e. 2700, a másik az üres zóna nyílásszö
gét 36°-ban állapítota meg, az időt pedig i. e. 
2460-ban.

Ráadásul ezen bizonyítékok mellett rendelkezé
sünkre állnak a knidoszi Eudoxos, Aratos, a költő és 
Hipparkhos, a csillagász munkái is.

3. ábra A csillagképek a hiányzóna körül (Owenden, 1966) 
N =  jelenlegi égi déli pólus 
H =  az ég déli pólusa Hipparkhos idejében 
C =  az ég déli pólusa, amikor a csillagképek keletkeztek

5. Eudoxos éggömbje

Eudoxos (kb. i. e. 409—356) két tanulmányt írt i. 
e. 370 körül, ezek a Phainomena, vagyis Tünemények 
és az Enoptron, a Természet tükre. Egy kőből vagy 
fémből készült éggömb — “Eudoxos híres ég
gömbje” — is a birtokában volt, amelybe be voltak 
vésve a fényesebb csillagok, a csillagképek figurái, az
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ekliptika, az égi egyenlítő, a Rák- és a Baktérítő. 
Prózai munkái többnyire az éggömb leírásai. Sajnos 
ezek az írások és az éggömb nem maradtak ránk.

Aratos (kb. i. e. 315 — 250), rendelésre megírta 
Phainomena című versét, amely magában foglalja Eu- 
doxos művét. Ez a vers még mindig megvan és pon
tosan megtudhatunk belőle mindent Eudoxos elvesz
tett munkájáról. A verset, a rengeteg pontos csillagá
szati megállapítással Hipparkhos is ismerte. A Tüne
ményekhez írott kommentárjában láthatóan elégedet
lenkedik, mert nem tudja azonosítani azokat a csilla
gokat, amelyeket ő az üres zóna közelében látott, 
azokkal, amelyeket Aratos leírt.

Ez pedig érthető, mert ebből kitűnik, hogy Eu
doxos éggömbje és prózai műve, a Tünemények, 
már az Eudoxos korabeli égtől is eltért.

Aratos költeményében a csillagászati leírások any- 
nyira pontosak, hogy meghatározható belőlük az az 
időpont és az a földrajzi szélesség, amelyekre azok va
lóban érvényesek. Vagyis minden egyes állítás alapján 
felrajzolhatjuk az időt a szélesség függvényében; így 
minden állításnak egy vonal felel meg a grafikonon. 
A megdöbbentő, hogy a vonalak egy kis területen 
belül metszik egymást, amelynek a középpontja az 
é.sz. 36°±1° és i. e. 2500 ±500 év!

Ráadásul Aratos munkája 34, az égi egyenlítőnek, 
valamint a Rák és a Baktérítőnek különböző csillag
képekkel való metszéspontjára vonatkozó állítást is 
tartalmaz. A jelen cikk szerzője egy planetárium segít
ségével, amivel visszaforgatta az eget régebbi korsza
kokra, arra az izgalmas következtetésre jutott, hogy 
az állítások közül csak néhány helyes ma is, vagy Hip
parkhos idején, de MIND helyes volt i. e. 2000-ben 
(±300 év).

És Hipparkhos, megdöbbenve attól, hogy Aratos 
leír olyan csillagképeket, amiket nem láthatott, de 
nem említ olyan fényeseket, amelyeket viszont látha
tott, esetleg megsejthette, hogy a csillagos ég képe va
lahogy változik a Föld tengelyének mozgása miatt. 
Könnyen lehetséges, hogy ezen az úton fedezte fel a 
fóldtengely precessziós mozgását.

6. A probléma és a gyanúsítottak

A probléma azonban tovább bonyolódik. Ha a me
teorológiai események és a tengerészeknek szóló ta
nácsok sokaságát nézzük Aratos Phainomena-jában, 
nehéz nem arra gondolni, hogy a csillagképek navigá
ciós célokat szolgáltak. A további információnk az, 
hogy a hajósok olyan rendszert használtak a navigá
láshoz, amely i. e. 2000-ben (±300 év) és a 36° ±1° 
északi szélességen volt érvényes. De Eudoxos i. e. 
370 körül szerezte az éggömbjét és írta a Tüneménye
ket. Ha felfedezte is a precessziót, akkor sem tudta 
létrehozni azt a régi eget. De mivel tudjuk, hogy Eu
doxos elment Egyiptomba, magával hozott egy ég
gömböt és írt egy tanulmányt a rajta levő figurákról, 
világossá válik, hogy valószínűleg az egyiptomi 
papok birtokolták azt arhivumukban. De miért ott 
volt? Miért volt idejétmúlt másfél évezreddel? És 
honnan került oda?

Ideje most már felsorolni a gyanúsítottakat. Szám 
szerint négyen vannak, a föníciaiak, az egyiptomiak, 
a babiloniak és a krétaiak.

Néhány ok miatt a föníciaiak nyilvánvaló jelöltek
nek látszanak. Főbb városaik, mint Arvard, Szidon 
és Büblosz, közel fekszenek az é. sz. 36 fokához és
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hajóikat csillagok segítségével navigálták. Mitológiá
juk azonban nem azonos az Aratosnál talált mítoszok
kal, és különben is túl későn éltek ahhoz, hogy beil
leszkedjenek a helyes időrésbe.

Bár Eudoxos Egyiptomban kapta éggömbjét, és ez 
az ősi civilizáció tanulmányozta az eget, a csillagokat 
pedig mint időmérőt használta, mégis túl délen volt 
ahhoz, hogy figyelembe vehessük.

A babiloniak és elődeik, a sumer-akkádok már ko
molyabban gyanúsíthatok. Amikor lefordították az 
Asszurbanipal (Assur-Ban-Apli) király ninivei 
könyvtárának romjai közt és másutt talált több ezer 
ékírásos táblát, úgy találták, hogy ők az i. e. 3. évez
redben feltérképezték az eget, és telerajzolták csillag
képekkel. A filológus és orientalista Robert Brown- 
nak sikerült reprodukálni a sumer-akkád eufráteszi 
égboltot és megmutatta, hogy — természetesen 
eltérő nevekkel — a csillagképek ugyanazok, amelye
ket Aratosnál találunk. További bizonyítékok arra, 
hogy ezek a csillagképek a régi mezopotámiai civilizá
cióban is ismertek voltak az, hogy a határköveken, 
szerződéstáblákon és pecséthengereken is megtalál
ták ezeket a csillagképeket.

Elkerülhetetlennek látszik az a következtetés, 
hogy a sumer-akkádok voltak a csillagképek készítői. 
Mégis kérdéses marad, hogy vajon ők voltak-e az a 
hajósnép, akik ilyen éggömbre rajzolt rendszert hasz
náltak, és miért volt Eudoxos éggömbje annyira ide
jétmúlt? Az a tény, hogy bár a sumer-akkádok orszá
ga nem volt túl messze az é. sz 36. fokától, az Indiai
óceán azonban, ahol hajóztak, határozottan messze 
van, arra bátorít bennünket, hogy máshol nézzünk 
körül.

Minél tovább nézzük a krétaiakat és történelmü
ket, annál jobban érezzük, hogy ők illenek bele a 
“navigátor-nép” koncepciójába. Kréta a 36. fok 
mentén fekszik, és a krétai hajós-birodalom az i. e. 3. 
és 2. évezred folyamán végig erősödött, kereskedett 
Egyiptommal, Libanonnal és a sumér-akkádokkal, 
hajózott, fejlődött, gyarmatosított, egészen a végzetes 
szerencsétlenségig, ami i. e. 1450-ben elpusztította. 
Sőt, Aratos sok mítosza krétai eredetű. A krétaiaknak 
ismerniük kellett a régi babiloni éggömböt. Ahogy 
tengeri birodalmuk kialakult, és megtettek egyre 
hosszabb tengeri utakat, rájöhettek arra, hogy egy na
vigációs rendszer alapulhat a sumér-akkádok csillagos 
egén is. Ha így volt, akkor őt átvették azt, beleraj
zolva saját mitológiájukat és isteneiket.

De, hogy került az éggömb, egy, a tengerészek szá
mára készült navigációs segédeszköz Egyiptomba? A 
válasz az i. e. 1450-es krétai katasztrófában keresen
dő.

7. A világvége napja

Thera szigete, amit sokszor Szantorininek is 
hívnak, körülbelül 120 km-re észak —északkeletre 
van a krétai Ida hegységtől. Ez az i. e. 2. évezred kö

zepén egy rohamszerű vulkánkitörésnek volt a szín
helye, ami tízszer erősebb lehetett a Krakatoa leg
utóbbi, i. sz. 1883-ban bekövetkezett kitörésénél. A 
Krakatoa katasztrófája jól dokumentált. Az egész vi
lágra kiterjedő hatásai voltak; szökőárak, amelyekbe 
36 000 ember fulladt bele és sötétség, amely 106 
négyzetkilométeren leplet borított a Földre. A Thera 
kitörésének még balszerencsésebbnek kellett lennie 
a keleti mediterrán népek számára. Mítoszok, legen
dák jöttek létre és adódtak tovább. Különösen való
színű az, hogy a krétáikat elöntötte a víz, palotáik és 
városaik elpusztultak, hajóik összetörtek a kikötőik
ben, bár néhány hajó kint a tengeren biztosan túlélte 
a katasztrófát. Lehetséges, hogy legalább egy közülük 
elérte Egyiptomot, a navigációs gömbjével együtt, és 
az éggömb az arhivumban kötött ki, később pedig a 
papok átadták Eudoxosnak, amikor ő Egyiptomba ér
kezett a régi idők csillagászati adatait tanulmányozni.

8. A tlantisz lámpái

I. e. 590-ben Szolon, az athéni törvényhozó, meg
látogatta Egyiptomot. Platón szerint a papok meséltek 
neki egy hatalmas és okos népről, amelyik valaha pa
radicsomi szigetéről uralkodott a tengereken, hogy 
aztán lesújtson rá a szökőár és a tűz rettentő ereje, 
amit az istenek bocsátottak rá. Platón* felhasználta 
Atlantis történetét műveiben, a Timaeus-ban és a 
Critias-ban. Még ha ez elferdített változata is Kréta 
pusztulásának, ez a nép — az első európai civilizáció 
— két dolgot mindenképpen ránk hagyott; az elve
szett Atlantisz történetét és Atlantisz lámpáit, a csil
lagképeket, amelyek segítségével ők a Földközi
tenger vizein navigáltak.

A nyomozást itt abbahagyjuk.
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BÖLCSŐNK, AZ UNIVERZUM

A természettudomány születése

A Földön kifejlődött civilizációk tájékozódni próbál
tak térben és időben.

Jó 6000 évvel ezelőtt a Nílus termékeny völgyét 
művelő népek kihasználták, hogy a folyó áradása 
minden évben termékeny iszappal borítja be földjei
ket. A művelést ugyanazon a területen folytathatták 
évezredeken keresztül. Ez a kivételesen kedvező kö
rülmény lehetővé tette számukra, hogy házakat, 
templomokat, városokat építhessenek: megteremt
hessék az első birodalmat a Földön. De mindez felté
telezte a Nílus áradásának előrelátását, hogy időben 
bevégezhessék az aratást. A fényes Szótisz csillag 
első hajnali felbukkanása a nyár derekén számukra a 
földművelés új ciklusának (az évnek) kezdetét je
lezte. A Szíriusz-naptár eme ősi nép hatalmas teljesít
ménye volt: időskálájuk napok helyett már éveket 
fogott át. Bolygónk forgási és keringési periódusának 
összemérhetetlen volta (az év és nap hosszának kü
lönleges — nem egésszámú — viszonya) intellektu
ális kihívást jelentett, amely Egyiptom, Mezopotá
mia, India, Kína, Yukatán földművelő népeit bonyo
lult kalendáriumok, számrendszerek kiépítésére 
kényszerítette. Azokat a keveseket, akiknek e tudás 
birtokában volt, akik képesek voltak megjósolni a fo
lyóáradást vagy napfogyatkozást, akik ilymódon előre 
látták az eljövendőt, az ókorban papként tisztelte a 
nép, így ők nagy műszaki és politikai hatalom birtoko
saivá váltak.

Amikor a föníciaiak (a ma Libanonként ismert par
tokon) vitorlát bontottak, és a barátságos Földközi
tengert elhagyva, a nyílt óceánon mélyen délre hajóz
tak Afrika partja mentén, egyszer valami rettentő tör
tént. Navigációs indikátoruk (az északi irány és a föld
rajzi szélesség jelzője), a Sarkcsillag elmerült az óce
ánban! Amint átszeltek egy mágikus vonalat (amit
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délyével vettük át.
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* Platón itt említett művei magyarul is megjelentek.

Marx György 
ELTE, Atomfizikai Tanszéke

ma Egyenlítőnek mondunk), elvesztették vonatkoz
tatási rendszerüket, úgy érezték: lezuhannak a világ
ból. És ez a rémítő élmény magyarázza, hogy az Ókor 
tengerészei miért tekintetfék a Földet véges tányér
nak, amelynek szélén átlépve a semmibe hullhat a 
vakmerő kalandor.

A glóbus túlsó oldalán, a Déli Csendes-óceánon 
polinéz hajósok a Dél Keresztjének segítésével tájé
kozódtak: az mutatott rá az égbolt Déli Pólusára. 
Eme egyhelyben maradó geometriai sarkpont jelezte 
a déli irányt, láthatár fölötti szögmagassága pedig a 
földrajzi szélesség meghatározását tette lehetővé a 
déltengerek tengerészeinek, amíg a Déli féltekén 
hajóznak.

Sarkcsillag

1. ábra 2. ábra

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal 
herceg, aki összekülönbözött Tahiti királyával. Egész 
házanépét (összes feleségét, barátját, szolgáját) kata
maránokra rakta, és kihajózott a nyílt óceánra, elin
dult Észak felé. Bátorságának és szerencséjének hála, 
rábukkant a még lakatlan Hawaii szigetekre, amelyek 
már az Északi féltekén helyezkednek el. A vulkáni 
talaj termékeny volt, de a szűzen felmerült szárazföl
dön még nem voltak gyümölcsfák. Valakinek vissza 
kellett hajóznia Tahitire, hogy kókuszdiókat hozzon 
megenni és elültetni. Azoknak a déltengeri hajósok
nak a teljesítményét és dicsőségét, akik felfedezték az 
Északi félteke szigeteit, majd újra megtalálták azt 
(noha tengerbe merült a Déli Pólus), gyönyörű 
hawaii éposz meséli el.

Az egyiptomi, mezopotámiai, indiai, kínai, maja 
csillagnézők, naptárkészítők, földmérők számára, a 
föníciai, polinéz, arab, viking, portugál, spanyol ten-

94



Déli

gerészek és térképrajzolók számára a csillagászat a 
túlélést és a haladást jelentette. (Kolumbusz Kristóf 
Indiába indulva azoknak a csillagtábláknak a másola
tait vitte magával, amiket Regiomontanusz Buda vá
rában szerkesztett Mátyás egyetemén.) A csillagászat 
a természettudomány édesanyja lett, ez képezte 
minden ősi civilizáció intellektuális alapját. Terjedni 
kezdett a hit királyok közt és a nép körében, hogy 
végzetünket a csillagokból kell kiolvasni. Éz a felis
merés degradálódott később a csillagjóslás baboná
jává: egyéni sorsokat próbáltak kiolvasni a horoszkó
pokból. Mai iskoláink feladata, hogy olcsó miszti
cizmus helyett tudományos gondolkodásra nevelje e 
jövő nemzedéket. Alig kínálkozik vonzóbb lehetőség 
erre, mint a csillagászat.

A Periódusos Rendszer benépesülése

Magfizikát tanítva elmondjuk, hogy könnyű atom
magokban (amilyen a hidrogén, oxigén, szén) leg
több részecske a felületen van, ezért kötésük gyen
gébb. Nehéz fémekben (amilyen az arany, ólom, 
urán) a kötést a protonpárok közt fellépő, Z(Z—1)- 
gyel arányos elektromos taszítás gyöngíti. A magré
szecskék kötési energiája a Periódusos Rendszer kö
zepetáján (a vas körül) a legmélyebb. Mai vilá
gunk magfizikai szempontból hideg (kT<£MeV, 
T-^IO^K), így azt várnók, hogy a maganyag főként 
vas és nikkel magokká tömörült. Ez a várakozás azon
ban ellentétes azzal a ténnyel, hogy a mi világunkban

4. ábra

sok a könnyű elem (74% hidrogén, 25% hélium). 
Ilyen észrevétel tanított meg arra, hogy az Univer
zum kezdetben forró volt (kT0>MeV), nem volt 
benne lehetőség összetett atommagok képződésére, 
szétverte őket az élénk hőmozgás. Szabad protonok 
és szabad neutronok csak akkor kezdhették meg a 
magfelépülést, amikor a hőmérséklet 1010K alá 
csökkent:

n +  H —D, n  + D —►3He, n +  3He—►4H e,...

A csillag nukleáris tüze millimásodperc helyett milli
árd évekig lángol, ezáltal teremtve lehetőséget az élet 
keletkezésére és fejlődésére a csillag körül keringő 
bolygón.

A túlsúlynak gyorsabb elöregedés a következmé
nye. A nagyobb tömegű csillagok belseje forróbb, 
mert a nagyobb súlyt csak nagyobb gáznyomás képes 
hordozni. Az óriástömegű csillagok hamar elhasznál
ták hidrogénjüket, már a héliumot fogyasztják:

3He—*C, He +  C -O , H e+O —Ne.

így jöttek létre a létfontosságú elemek (szén, 
oxigén), így “szennyeződött” be velük az Univer
zum. H, He, 0 , C, Ne az Univerzum leggyakoribb 
elemei. Az illékony He és Ne megszökött bolygónk
ról, de H20  és C 02 a biológiai anyagcsere kiindulás
pontjává lett:

6H20  +  6C02 +  napfény — C6H120 6 (cukor) +  602.

H
Burm Nap

Li Be B C N 0 F Ne
első percek (•) (He) (He +  H) (He) (•) (He)

Na Mg A1 Si P S Cl Ar
(He +  H) (He) (He +  H) (He) (He +  H) (He) (H e+H ) (He)

K Ca Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
(He +  H) (He) legmélyebb kötés (Q) (Q) - S N - - S N - - S N - - S N -

Rb Sr Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
- S N - - S N - (Q) (Q) (Q) - S N - - S N - - S N - - S N - - S N - - S N - - S N - - S N -

Cs Ba Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn
- S N - - S N - (0 ) (0) - S N - - S N - - S N - - S N - —

FR Ra Ac Th Pa u Np Pu
— — — - S N - - - S N - - -

5. ábra
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Mindmáig csak a legnagyobb csillagokban fogyott 
el a H és He. Ezt náluk gravitációs kollapszus követte. 
A gravitáció munkavégzése olyan magas hőmérsékle
tet idézett elő, hogy minden magreakció lehetségessé 
vált: megindult a teljes periódusos rendszer benépe
sülése. Boltzmann

NA~ exp(—EA/kT)

képlete szerint termodinamikai egyensúlyban abból 
az A tömegszámú atommagból lesz több, amelyben 
mélyebb az egy részecskére jutó EA kötési energia. 
(Legmélyebb a vas körül. Vas a legolcsóbb fém. Föl
dünk magja vasat és nikkelt tartalrriaz.) A nehézfé
mek EA fajlagos kötési energiája magasabb, ritkáb
bak és drágábbak is Földünkön.

Mindezt a nukleáris törmeléket olyan csillagrob
banás szórta szét a világtérben, amelyhez a haldokló 
óriás végső gravitációs kollapszusa szolgáltatta az 
energiát. Néha csillagászoknak is sikerül megfigyelni 
ezt a fellángolást, mint szupernóvát.

Még a nehéz elemek gyakoriságában és árfolyamá
ban is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Vajon 
miért 1 0 0 -szor, 1 0 0 0 -szer drágább az arany, platina, 
iridium, ozmium, hafnium, europium vagy szkandi- 
um, mint például a volfrám, higany vagy ólom, ha ha
sonló kötési energia jut bennük egy részecskére? A 
válasz a következő: ha a vastól indulunk el, az egy
mást követő neutronbefogások és béta-bomlások el
kerülik az előbbi (igen ritka) elemeket. Arany még a 
szupernóva alkimista kemencéjéban sem keletkezik. 
Azon csodálkozhatunk, hogy aranyatomok egyáltalán 
előfordulnak a Galaxisban. Azon a helyen, ahol ezek 
a legdrágább fémek létrejönnek, olyan nagy neutron
sűrűségnek kell lennie, hogy az egymást szaporán 
követő neutronbefogások közt nem maradhat idő 
béta-bomlásokra (7. ábra). Ilyen magas neutron
fluxus csak az Univerzum legforrongóbb vidékeinlala- 
kulhatott ki, röviddel a galaxisok kiformálódása után. 
Arany és platina hatalmas kvazár-robbanásban kép
ződhetett több, mint 1 0  milliárd évvel ezelőtt, 
amikor a Galaxis perdületet nem hordozó, ezért kö
zépre behulló anyaga egy fekete lyukba temette el 
önmagát.

A mi világunk kevésbé drága nehéz elemei egy 
közeli óriáscsillag szupernóva-kitörésében formálód
tak ki, mintegy 5 milliárd évvel ezelőtt. (Ugyanezen 
robbanás lökéshulláma préselte össze azt a kozmikus 
felhőt, amelyből a Naprendszer képződött.) A rob
banás időpontját mutatja a radioaktív óra. A Földön 
előforduló urán-izotópok bomlanak:

N2 3 8 (t) =  N2 3 8 (0) •2-t/T’»»,
N2 S,(t) =  N2 3 5 (0) •2“1/t»».

Felezési idejük T2 3 8  =  4,5 milliárd év, illetve T2 3 5  = 
=  0,7 milliárd év. A két egyenletet osszuk el egymás
sal. Tudjuk, hogy a két izotóp mai gyakoriságaránya 
140:
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140 = N2 3 8 (0)/N 2 3 5 (0) .2 ' ^ - t«í)’ 

Innen kiszámítható a robbanás óta eltelt idő:

_  log 140 — logN2 3 8  (0) /N 2 3 5 (0) 
(T2 3 5  T238) log2

A kémiai elemek világpiaci ára 
(font/ kg)

1 H 4.2 31 Ga 1900 62 Sm 420
D 2540 32 Ge 1000 63 Eu 6370

2 He 44---------1 33 As 4 64 Gd 750
3 Li 46 1 34 Se 66 65 Tb 4100
4 Be 278 1 35 Br .98 66 Dy 800
5 B 11 1 36 Kr 170 67 Ho 1800
6 C 1 -H 37 Rb 356 68 Er 720
7 N .16 | C/5 38 Sr 7.6 69 Tm 10300
8 O .16*1

Qű 39 Y 380 70 Yb 1730
9 F 155 1 <DX> 40 Zr 4 71 Lu 13600

10 Ne 194 <U
X 41 Nb 160 72 Hf 2500

11 Na 1.8 l iO 42 Mo 31 73 Ta 190
12 Mg .36*4 QJ> 43 Te — 74 W 4
13 AI .26 1:0 44 Ru 3070 75 Re 3000
14 Si 3.3 +* C/5'CtJ 45 Rh 9500 76 Os 12500
13 P 3.6 1 E 46 Pd 2500 77 ír 9500
16 S .6 *, oc<u 47 Aq 104 78 Pt 4600
17 Cl .52 1 48 Cd 22 79 Au 2500
18 Ar .70*' 49 In 149 80 Hg 6
19 K 13.3 50 Sn 1.5 81 TI 20
20 Ca 9.5*-1 51 Sb 3.0 82 Pb
21 Se 7300 52 Te 22.5 83 Bi 20
22 Ti 13.5 53 1 5 84 Po -
23 V 13 54 Xe 1070 85 At -
24 Cr 4.8 C/3 55 Ca 45 86 Rn -
25 Mn .25

M P

:0 56 Ba 42 87 Fr -
26 Fe .06 X>

47 La 29 88 Ra -
27 Co 10 X )

<D 58 Ce 120 89 Ac -
28 Ni 1.24 '<ü 59 Pr 369 90 Th 30
29 Cu 0.5 E

o ű 60 Nd 292 91 Pa -
30 Zn .12 jD 61 Pm - 92 U 11

6. ábra

0  •  © O ©
7. ábra



A keletkezés idején N235 nem lehetett nagyobb, mint 
N23g, így a képlet t =  5 milliárd évet ad az atommagok 
életkorául. (Csak a legkönnyebb és legritkább 
atomok idősebbek.) Ez egyúttal megmagyarázza azt 
is, hogy azóta minden t-nél rövidebb élettartamú ra
dioaktív elem eltűnt a Földről (Fr, At, Pm, Te stb., 
ezeket — jelzi a Periódusos Rendszerben). A t-vel 
összemérhető vagy annál hosszabb felezési idejű 
elemek (U, Th) még itt vannak, és nem is drágábbak, 
mint a stabil nehézfémek. (Az urán olcsóbb, mint a 
higany. Mivel előbbi felezési ideje közel 5 milliárd 
év, az uránmagok nem lehetnek 5 milliárd évnél lé
nyegesen idősebbek.) Velünk vannak az U és Th in
stabil bomlástermékei is. Ma a földi periódusos rend
szer a 92. rendszámnál ér véget: az összes nagyobb 
rendszámú elem felezési ideje lényegesen rövidebb, 
mint 5 milliárd év. (Egybillió év múlva a földi perió
dusos rendszer csak a 83. rendszámig fog tartani.) A 
nép számára lényeges körülmény, hogy még található 
a Földön egy izotóp, amelyet lassú neutron is képes 
hasítani, amely nukleáris láncreakciót képes megva
lósítani: 235U. Felezési ideje (0,7 milliárd év) 7-szerte 
rövidebb a Naprendszer életkoránál. Mennyisége 
már 7-szer megfeleződött, mai gyakorisága mind
össze 1/140 =  0,7% a természetes uránban. Ez a kon
centráció nem elegendő vízzel moderált láncreakció 
beindulásához. Hogy a láncreakciót megvalósíthas
suk, az 235U mennyiségét legalább 2%-ra fel kell dúsí
tanunk. Ez lehet a történelmi magyarázata, hogy 
miért oly későn fedezték fel és miért oly későn hasz
nosították a maghasadást, pedig az nagyon könnyen 
érthető magreakció: két hasadvány (lévén a Perió
dusos Rendszer közepén) mélyebb energiájú, mint a 
nehéz urán. (1,4 milliárd évvel ezelőtt az 236U kon
centrációja 2,8% volt. Akkor természetes uránban is 
lehetséges volt víz-mbderátorú láncreakció, és meg 
is történt Gabonban, Afrikában.)

Kiváló téma adódik itt megvitatásra tanítványaink
kal: miként alakult volna az emberi történelem, ha a 
biológiai időskála rövidebb lett volna, mint az 235U és 
239Pu bomlásideje? Mennyi idő kell (kellene) az em
beriségnek, hogy fölnőjön a nukleáris tűz bölcs 
használatához?

Az élet eredete

A biokémikusok az elmúlt évtizedekben plauzi
bilis menetrendet rekonstruáltak az élet keletkezésé
re. A hirogén az Univerzum leggyakoribb eleme, így 
a többi könnyű elem is hidrogénvegyületben fordul
hatott elő (H2, H20 , CH4, NH3). Ilyen összetételű re
dukáló légkörben szabadenergia (ultraibolya nap
fény) hatására szénhidrátok, aminosavak, nukleinsa- 
vak keletkeznek. Ezek a bioaktív molekulák enzim 
által katalizált önreprodukcióba konvergálhattak. Az 
a megfigyelés, hogy H2, H20 , CH4, NH3, HCN, 
H2CO molekulák vannak jelen a csillagközi felhőkben

és a Naprendszer külső tagjain, joggal enged arra kö
vetkeztetni, hogy ilyen volt a földi légkör eredeti ösz- 
szetétele is, tehát az lehetett az élet bölcsője. Ezt az 
elképzelést szokták idézni a biológiakönyvek: “Az 
élet a fiatal Földön elkerülhetetlen szükségszerűség
gel született meg.”

A valódi történet még izgalmasabb lehet. A Föld 
és a Hold hideg kozmikus gázból és porból született
4,5 milliárd évvel ezelőtt. (Radioaktív óra szerint 
ennyi idősek a Hold legöregebb kövei.) Akkortájt 
(alig 1,5 milliárd évvel a szupernóva után) még 
sokkal több radioaktív atommag volt jelen. (A 40K fe
lezési ideje 1,3 milliárd év. Az 235U felezési ideje 0,7 
milliárd év.) Hőt termeltek, ami megolvasztotta a 
bolygót, ez vezetett súly szerint végbement kémiai 
rétegződésre. (Vas—nikkel mag, szilikát kéreg.) 
Eközben az eredeti redukáló légkör felhevült és 
megszökött. (Csillagokban sok neon keletkezik 
O +  He—>Ne folyamatban. Neon több van az Univer
zumban, mint nitrogén, de majdnem teljesen hiány
zik a Földről. A neonnal együtt meg kellett szöknie 
az eredeti légkör H2, He, CH4 molekuláinak is.) Vala
mivel később lehűlt a Föld felszíne, megszilárdult a 
kéreg, óceán képződött. (3,9 milliárd évvel ezelőtt a 
legöregebb földi sziklák radioaktív órái szerint.) Az 
új légkör a földkéregből kiáramló gázokból jött létre. 
A por, a sziklák lassan leadják a “ragadós” poláros 
kötésű molekulákat (H20 , C 02). Ezeket találjuk vul
káni gázokban, a Vénusz és a Mars légkörében is 
ezek fordulnak elő, ilyen összetételű lehetett a Föld 
új légköre is. De oxidált légkör nem kedvez a bioké
miai evolúciónak!

A biokémikusok által igényelt redukáló környezet 
ma csak a Naprendszer hűvös külső zónájában talál
ható meg. Az üstökösök anyaga lényegében H20, 
NH3, C 02 CH4-jég. Időről időre behatolnak a Nap 
melegebb közelébe. Kézenfekvő kérdés: milyen 
messzire jutott el a kémiai evolúció az üstökösökön? 
Megtörténhetett-e, hogy ilyen testek becsapódása 
(amely krátereket képezett a légkör-nélküli bolygó
kon és holdakon) a földi vizeket is feldúsíthatta 
szerves anyagokkal? E szerves molekulák (H2CO, 
HCN és származékaik) magasenergiájú kettős kötése
ket tartalmaznak, így polimerizációra voltak hajlamo
sak. Született olyan hipotézis is, hogy az élet üstökö
sökön keletkezhetett (talán most is keletkezik), és az 
üstökösök időnként ilyen fóldönkívüli élettel fertőz
hetik meg bolygónkat. Ha nem is fogadjuk el ezt a 
merész feltevést, az elképzelhető, hogy az élet olyan 
földi pocsolyákban képződhetett, amelyeket előzete
sen üstökös-anyag telített.

Más bolygók, holdak, üstökösök, kisbolygók kuta
tására nem csak a messzeségbe való menekülés, nem 
csupán a science fiction romantikája ösztönöz. A 
Földre korlátozott figyelem elégtelennek bizonyulhat 
az élet eredetének megértéséhez. Az űrkutatás tanít
hat meg arra, miként jelent meg az élet a Naprend
szerben. Gyakori-e az élet az Univerzumban? Vagy
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talán a Naprendszer több égitestjén lefolyt összjáték 
rendkívüli következménye? Ha feleletet keresünk a 
kérdésre: “Mi a helyünk a Nap alatt?” , a legrövidebb 
út a Holdon, Marson, Haley-üstökösön át vezethet.

A fejlődés motorjának gyújtógyertyája

A biológiai evolúció konvencionális elmélete sze
rint (termikus ingadozások, agresszív vegyszerek, io
nizáló sugárzás által DNS molekulában létesített) vé
letlen mutációk kis változásokat okoznak a faj egye- 
dein. A kevésbé jól illeszkedő változatot kiküszöböli 
a természetes kiválasztódás, a korábbinál jobban il
leszkedőt viszont elterjeszti. A lassú változás feltéte
lezett folyamatosságát csak mérsékelten támasztja alá 
a tapasztalás. Az őslénytan tényanyaga hosszú nyu
godt szakaszokról tudósit, amelyek során millió 
éveken át nem történik figyelemre méltó változás. E 
nyugodt szakaszokat időről időre biológiai forradalom 
szakítja meg, amikor a fajok és családok számottevő 
hányada viszonylag rövid idő alatt eltűnik, helyüket 
hirtelen lényegesen különböző lények foglalják el. 
Az evolúciós ugrások választják el a geológiai korokat 
egymástól.

A biológusok a jelenséget ma úgy értelmezik, 
hogy amikor egy jól illeszkedő faj elszaporodik, gyor
san telíti az életteret, ezután elnyom minden később 
jelentkező vetélytársat. Hosszú stabilitás után egy vá
ratlan (talán nem is biológiai jellegű) katasztrófa el
pusztítja a növény- és állatvilág számottevő részét. A 
katasztrófa folytán kiürült élettérben felfüggesztődik 
a létért folytatott küzdelem. Még a kevésbé jól illesz
kedő mutánsok is találnak megélhetést. A tűzszünet 
átmeneti időszakában az élet elágazhat, diverzifiká
lódhat. Mire az élettér újra telítődik, annak minden 
szögletét új specializált faj foglalja el. Ez a modern 
“vízözön-mítosz” támogatást kapott polulációgeneti- 
kai modellszámításokban is. De mi okozhat ilyen ka
tasztrófákat? Talán a Föld mágneses momentumának 
az átfordulása? (A fóldmágnesség rövid időre eltűnik, 
tehát megszűnik a kozmikus sugárzás ellen védő 
pajzs.) Vagy bolygónk más geológiai ciklusa volt a 
felelős?

Az evolúció dinamikájának felderítésében áttörést 
jelentett, amikor Louis Alvarez (Nobel-díjas fizikus) 
azt találta, hogy a geológiai Középkor és Újkor fordu
lóján (a dinosaurusok kihalásának idején) lerakodott 
üledékes rétegek különösen gazdagok irídiumban. 
(Iridium, mint nehéz elem, a földkéregben igen ritka, 
viszont nagyobb gyakorságú meteorokban, ame
lyekben az anyag súly szerinti szeparálódása nem tör
tént meg.) Ez a feldúsulás nem korlátozódik egyetlen 
kontinensre. Iridium-dús üledék képződése 26 millió 
évenként többször megismétlődött, és általában egy
beesett az evolúciós ugrásokkal. A hézagos, de gyara
podó leletanyag lehetséges magyarázata a következő:

Időről időre kozmikus testek (meteoritok, kisboly

gók, üstökösök) zápora éri a Földet. Azok anyagából 
és az összezúzott sziklákból mosódhat az iridium az 
óceánokba. A felvert por elfedi a napfényt. A sötét 
kozmikus tél elfojtja a fotoszintézist, éhen pusztulnak 
a növényevők (utánuk a ragadozók is). Mire a por le
ülepedik, újra kizöldül a növényzet, a néhány túlélő 
állat felszabadul a létért folytatott küzdelem nyomása 
alól: terjeszkednek és diverzifikálódnak: az élet kor
szaka indul meg a Földön.

Sokat beszélnek arról, mi válthatja ki a visszatérő 
kozmikus bombázást. A vita még nem dőlt el. Egy 
vonzó (de nem bizonyított) hipotézis szerint a 
Napnak van egy Darányi, eddig nem észlelt csillag
társa (nevezhetjük pl. Sivának), amely elnyúlt ellip
szispályán kering. Amikor — 26 millió évenként — 
megközelíti a Napot, vonzásával megzavarhatja a 
Naprendszer külső övezetét. Perturbált pályáikon üs
tökösök indulnak el a belső bolygóövezet felé, több 
eltalálja a Földet, rajta kozmikus telet idézve elő.

A lépcsőzetes evolúció kérdése nyitott, megoldása 
a biológia, geológia, asztronómia, űrkutatás együtt
működését igényelheti. De az erkölcsi üzenet világos: 
hogy kis világunkat megértsük, látóhatárunkat koz
mikus léptékűvé kell tágítanunk.

A fejlődés a biológia szükségszerű törvénye? Vagy 
talán törvényszerűen konzervatív minden sikeres faj, 
amely nem engedi a környezet megváltozását? A fej
lődést fóldrendüléssel, tűzzel és sötétséggel kell ki
kényszeríteni, hogy azt Siva isten teszi a hindu mito
lógiában? Az evolúciót csak revolúciók vihetik előre, 
és a forradalmakat kívülről érkező intervenciók 
robbantják-e ki? A földi fejlődés ütemét belső bioló
giai óra határozza meg, vagy a Naprendszer, égitestjei
nek (véletlenül összeállt) mechanikai óraműve? 
Esetleg a (Harmadik Világháború által előidézett) 
nukleáris tél olyan végzetessé válhat az emberre 
nézve, mint a kozmikus tél volt a dinosaurusok 
számára?

A csillagászat tanításáról

A csillagászat a természettudományok édesanyja. 
Minden kor a kultúra fontos elemének tekintette 
saját csillagászati világképét. A legutolsó évtizedek
ben (az informatika mellett) talán a csillagászat a leg
gyorsabban fejlődő tudomány.

Csillagászatot mindig tanítottak. Valóban csillagá
szatot hamarabb kezdtek tanítani az iskolában, mint 
kémiát.

Mindezek ellenére a csillagászat szerepe gyengül 
az iskolában. Nem nagyon népszerű a tanárok köré
ben, nem adnak neki magas prioritást. Nem nehéz 
fellelni az ellentmondás okát. A tradicionális tan
könyvek csillagászati fejezetét olvasva lehangoló be
nyomásunk támad.

Sokszor “tündérmeseként” mondják el a csillagá
szatot. Hangsúlyozzák, hogy milyen messze vannak
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tőlünk a csillagok, milyen üres a világűr, milyen 
idegen a többi bolygó világa. A kevésbé logikusan 
gondolkodó, inkább irracionalizmus hajló fiataloknak 
az asztronómia menekülést kínál a fizika keményen 
egzakt racionalizmusa elől.

Más tankönyvek nevekkel árasztják el a tanulók 
(bolygók, holdak, csillagok, napfelszíni képződmé
nyek elnevezésével), meg felfoghatatlan számokkal 
(főleg távolságokkal, de tömegekkel is és keringési 
időkkel), minden emlékezetben maradandó logikai 
váz nélkül.

Jobbak azok a könyvek, amelyek kultúrtörténet
ként mutatják be a csillagászatot (görögök és rene
szánsz, Ptolemaiosz és Arisztarkhosz, Galilei és a 
pápa, Kepler és Newton). A “modern” fejezetben 
talán Bradley (aki a csillagok távolságát mérte) és Le- 
velier (aki a Neptunt jósolta meg) egy vagy két évszá
zaddal ezelőtt. Mindezen tankönyvhősök idős urak 
tekintélyébresztő szürke szakállal, egy kicsit távol a 
mai tizenévesek világától...

Felelős nevelők haboznak sok időt áldozni poros 
leckékre, amelyek nem versenyezhetnek a mechani
ka egzakt gondolkodásra nevelő erejével, az elektro
mosság gyakorlati hasznával, az atomfizika intellektu
ális izgalmával. Talán igazuk is van...

A gond az, hogy a legtöbb korábbi iskolakönyv 
hamis képet kínált a csillagászatról!

Épp a csillagászat legutóbbi viharos évtizedei és az 
aktív űrkutatás során fogtuk fel, hogy az Univerzum 
nem egy csodálatos mozdulatlan freskó: dolgok szü
letnek és múlnak el, új dolgokat teremtve, szétesésük 
által új lehetőségeket tárva fel (még az élet születésé
hez és fejlődéséhez is). A kutatók megértették a fizi
kai törvényeit (mechanikát az égen, elektromosságot 
és atomokat a laborban, hőtant az iparban). Ez tette 
számunkra lehetővé, hogy figyeljük és értsük az Uni
verzum nagyszerű drámáját, amelynek mi is szereplői 
vagyunk. A tudomány ma egzakt választ keres és 
talál sok olyan nehéz kérdésre, amelyet korábbi évti
zedekben megválaszolni próbált az asztrológia, filo
zófia, misztika és költészet. Ilyen kérdések ezek: Kik 
vagyunk? Mivégre vagyunk? Mi helyünk van a világ
ban? Mennyi energia és nyersanyag található körülöt
tünk? És mi a végzetünk?

Olyan kérdések ezek, amelyekre a felnövekvő fia
talok nagyon várják a választ.

Az űrhajó, amelynek neve Föld

állapítás, hogy mindnyájan egymásra vagyunk utalva, 
akik e kis égitesten élünk. Ezt az üzenetet legszebben 
a Földbolygó közismert űrfényképe fejezi ki. A napi 
időjárásjelentés mesterséges hold felvételei, a futball 
világbajnokság szimultán tévéközvetítése, telefon- 
beszélgetés az óceánon át, a hajók és repülők 
LORAN navigációja, interkontinentális rakéták fe
nyegetése mindennapi életünk részévé tették az 
űrtechnikát. Tetszik vagy nem tetszik, a mesterséges 
holdak globális hálója egyetlen egységbe fűzte a Föld 
200 országát.

Ez a műszaki realitás éles ellentétben van a közem
ber tudatával. Legtöbbünket csupán saját jólétünk 
foglalkoztat, mindenkiben — akinek más a színe, vi
lágképe, kultúrája, nyelve — ellenséget látunk. Azt 
hisszük, hogy egy embercsoport szerencséjét más 
népek rovására csinálhatja meg. Az újságok címolda
lán anakronisztikus lokális konfliktusokat olvasha
tunk ma, amikor globális pusztítás fegyverei vannak 
felhalmozva, amikor savanyú eső, radioaktív szeny- 
nyezés, energiaellátás, mezőgazdaság, sivatagosodás, 
éghajlatváltozás globális megoldást sürget. Szénnel 
tüzeljünk (savanyú esőt, C 02 feldúsulás által kiváltott 
megszaladó üvegházhatást kockáztatva, amit a Vé
nuszon tapasztalunk)? Kellő figyelemmel tudjuk-e 
üzemeltetni az atomerőműveket? Egyetlen önző ge
neráció fogyassza-e el a Föld kőolajtartalékának 
utolsó cseppjét is? Hogyan zavarják meg vízierőmű
vek az ökológiai egyensúlyt? Készek vagyunk az 
együttműködésre, mint egy űrhajó utasai, akik szá
mára az élelem, víz, levegő, energia biztosítása nyil
vánvalóan közös ügy?

Meggyőződésem, hogy ma a fizikatanárok egyik 
kötelessége és előjoga, hogy bemutassa az űrtechnika 
egzakt tudományos alapjait és felvillantsa annak lehe
tőségeit. Mind magasabbra emelkedni nemcsak az is
meretlen kaland csábítása miatt érdemes. Fentről le
pillantva elhalványulnak a részletek, az országhatá
rok. Az egységes kép bontakozik ki: légkör, óceán, 
bioszféra. Az űrkutatást nemcsak kalandorlelkű fiata
lok kedvéért találták ki. Férfimunka az, hogy túlélők 
legyük ezen a kis bolygón, amely nekünk adatott.

Az űrkutatás a fizika legalapvetőbb törvényeit al
kalmazza, jobban, mint más technológiák. Az űrku
tatás ragyogóan motivált és izgalmasan realisztikus 
példákat kínál a fizika minden egyes fejezetéhez. Egy
úttal kiváló lehetőséget arra, hogy tanítványainkat új 
globális felelősségre, globális erkölcsre neveljük.

Ennek a varázslatosan őrült évszázadnak a végéhez 
közeledve, szakértők között közhellyé vált az a meg-
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FIZIKA A VILÁGŰRBEN:
A VEGA PROGRAM PÉLDÁJA

S zegő  Károly
Központi Fizikai Kutatóintézet

1. Bevezetés

Ebben a cikkben a VEGA űrszondák példáján keresz
tül bepillantást nyújtunk arról, hogy végzünk kísérle
teket a világűrben, milyen kérdésekre próbálunk vá
laszt kapni és melyek azok a jelenségek, amelyekkel 
kapcsolatos kérdésekre már választ kaptunk. Szót 
ejtünk további űrkísérletek terveiről is.

Köztudott, hogy a tudomány lényegében az embe
riség gyakorlatban ellenőrzött tapasztalata. Bármeny
nyire is szépek az elméletek, ismereteink körének ki- 
terjesztésére szükségünk van kísérletekre, amelyek
kel ezeket alátámaszthatjuk vagy elvethetjük. Az, 
hogy valójában milyenfajta kísérletek valósíthatók 
meg, ez mindig az adott technikai szinttől függ, és tu
dásunk és ügyességünk szerint fejlődik. Az űrkutatás 
sem kivétel ez alól. Amint a technika adottá válik, a 
kutatók ennek segítségével megragadják az alkalmat 
az új világ felfedezésére. A cél kettős: egyrészt tény
megállapítás (a valóság felfedezése, vagyis megtudni 
miről van szó), másrészt a meglévő tudás és ismere
tek alapján előrejelzéseket (extrapolációkat) adunk 
az új tényekkel kapcsolatban és ellenőrizzük azokat. 
Erről a két alapvető célkitűzésről van szó az adott 
űrvállalkozások részletesebb programjában is.

Az űrfizikában, úgy a múltban mint a jövőben is, 
az Interkozmosz űrexpedíciókat a következő terüle
tek szerint lehet elkülöníteni: űrcsillagászat, planeto- 
lógia (ami jelenti a Naprendszer kisebb és nagyobb 
égitestjeinek, és magának a Napnak a tanulmányo
zását) , továbbá űr-plazmafizika. A következőkben el
sősorban az Univerzum plazmaanyagának kutatásáia 
és a bolygókutatás néhány kérdésére koncentrálunk.

A Földön, az Univerzumhoz képest nagyon sajátos 
környezet alakult ki. így körültekintőnek kell lenni, 
amikor általánosítani akarjuk földi tapasztalatainkat, 
így például a Földön az atomok többsége semleges. 
Ionizált gáz kis gyakorisággal fordul elő, különleges 
erőfeszítésekkel kell azt előállítanunk (pl. villanó 
lámpákkal, plazmafizikai kísérleti berendezésekkel 
stb.). Ezzel szemben az Univerzum anyagának 99%-a 
plazmaállapotban van. (A plazmauniverzum ismerte
tése során szabadon felhasználtam H. Alfvén kitűnő 
cikkét [1]. A bennünket körülvevő plazmavilág 
nagyon eltér attól, amelyet általában tanulmányo
zunk. Olyannyira különbözik, mint ahogyan például 
a kézről készült röntgenfelvétel különbözik a kézről 
készült fényképtől. Az Univerzum plazmája legin
kább a röntgen- és gamma-tartományokban, speciális 
teleszkópokkal végzett megfigyelések során fedi fel

(Proceedings of the GIREP Conference 1986 — Cosmos — an 
Educational Challenge, Copenhagen, 18 -23  August, 1986, 
(ESA SP—253, November 1986) — elhangzott előadás. Ez az elő
adás a Középiskolai Tanári Ankéton is elhangzott.

magát. A kialakult kép általában lényegesen eltér a 
megszokottól (/. 1. és 2. ábrák, ez utóbbin a Nap lát
ható). A változások a látható fényben megfigyelt Uni
verzumban általában lassúak, a plazmauniverzumban 
ezek gyorsak. Ezt a 3. ábra illusztrálja. Annak ellené
re, hogy a plazma jelenségeit a Földről csak korláto
zottan tudjuk vizsgálni, és nem tudjuk modellezni a 
nagy skálán végbemenő jelenségeket sem, hiszünk a 
földi tapasztalatokból kikövetkeztetett alaptörvények 
általános érvényességében. Azt gondoljuk, ismerjük 
a plazmafizika törvényeit. Ezeket a laboratóriumok
ban is ellenőrizzük, de szinte nincs olyan űrexpedíció 
sem, amely ne használna a fedélzetén plazmafizikai 
mérőberendezést.

1. ábra Különbözik az égbolt, ha szemmel látható, vagy rádiótáv
csővel vizsgáljuk

2. ábra A Nap képe a röntgensugárzások tartományában

A plazma ellentétesen töltött részecskékből (ame
lyek töltései nagy átlagban kiegyenlítik egymást) és a 
köztük ható elektromágneses térből áll. A plazma 
nagyon instabil természete miatt a tér intenzív, kü
lönböző frekvenciájú elektromágneses hullámok for
májában mérhető. Ezért a plazma tulajdonságait 
mérő fedélzeti műszercsomag rendszerint a követ-
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3. ábra Az Univerzum új képét kapjuk, ha a röntgen- és gamma
tartományokban végzünk megfigyeléseket

kező eszközökből áll: töltött részecskedetektorok 
(amelyek a különböző energiatartományba eső ré
szecskéket mérik), hullámanalizátorok, az elekt
romos és mágneses teret mérő műszerek.

A természet törvényei valamiféle hierarchiát alkot
nak. Vannak olyan törvények, amelyeket nagyon 
alapvetőnek tekintünk és amelyek érvényesek a mik
rovilágtól a galaktikus méretekig, pl. a Maxvell- 
egyenletek, a termodinamika stb. A láncnak a másik 
végén empirikus szabályok állnak, pl. az az állítás, 
hogy a Föld északi féltekéjén az év bizonyos részében 
a szelek nyugatról kelet felé fújnak, a földi atmoszféra 
főleg oxigénből és nitrogénből áll stb. A planetológia 
általában ilyen fajta empirikus szabályokkal foglalko
zik. A cél az, hogy összegyűjtsünk annyi adatot, 
amennyi csak lehetséges, hogy képesek legyünk álta
lános elméletek kidolgozására, amelyek hozzásegíte
nek a jelenleg megfigyelhető állapot és a bolygórend
szer történetének jobb megértéséhez. A Naprendszer 
történetének a megértéséhez az Univerzumot is kell 
kutatnunk. Fontos kapcsolóelemek az Univerzum és 
a Naprendszer közt ilyen értelemben az üstökösök is.

Mindezt a gyakorlatban a VEGA űrprogram példá
ján mutatjuk be a következő fejezetben. E nemrégi
ben sikeresen megvalósult űrkísérlet célja részben a 
Vénusz bolygó és légköre, részben a Halley üstökös 
tanulmányozása volt.

2. A VEGA űrmisszió

A VEGA —1 szonda 1984. december 15-én, a 
VEGA —2 csaknem pontosan hat nappal később, de
cember 21-én indult útjára. Egy misszió során a boly
góközi Interkozmosz űrszondák esetében mindig 
kettőt lőnek fel. Ez egyrészt a megbízhatóságot 
növeli, másrészt a két űrszonda mérései összehason
líthatók, egybevethetők. A misszió főbb tudományos 
célkitűzései a következők voltak: a Vénusz bolygó 
légkörének és felszínének további vizsgálata egyrészt

a bolygó felszínére leszálló egységgel, másrészt ettől 
a leereszkedés során elváló ballon segítségével. A 
VEGA szondák továbbrepülő részei (az üstökös 
szondák) folytatták útjukat a Halley üstökös tanulmá
nyozására. (Egyébként ez volt a világon az első, a 
földi légkörtől különböző atmoszférában, egy másik 
bolygón végrehajtott ballon kísérlet.) a 4. ábra mu
tatja a VEGA program lefolyását, a szondák pályáját. 
Annak érdekében, hogy az üstökösszondák megfelelő 
pályára kerüljenek, 1985. június 15. körül a Vénusz 
térségében egy ún. gravitációs hintamanővert hajtot
tak végre. Ezt gyakran alkalmazzák űrszondák pálya- 
módosítására.

4. ábra A VEGA szondák pályája és találkozásuk a Vénusz boly
góval és a Halley üstökössel

Tekintsük az űrszonda mozgását egy, a szóban 
forgó bolygóhoz rögzített vonatkoztatási rendszer
ben, és tekintsünk el más bolygók zavaró gravitáció
hatásától (perturbációitól). Ekkor a mozgás centrális, 
konzervatív erőtérben megy végbe. A pálya hiperbola 
ebben a vonatkoztatási rendszerben. Mivel az erőtér 
konzervatív, a pálya azon pontjai közt, amelyek szim
metrikusak az origóra, csak a sebesség iránya tud vál
tozni, ugyanis a rendszerben az összenergia állandó. 
Visszatérve a heliocentrikus vonatkoztatási rendszer
be, a bolygó sebességvektora hozzáadódik az 
űrszonda érkezési, illetve a bolygótól való eltávolo- 
dási sebességvektorához és így akár gyorsítás, akár 
lassítás lehetővé válik (l. az 5. ábrát).

A Vénusz térségében az űrszondákról levált a Vé
nuszt vizsgáló egység és belépett az atmoszférába. 
Mind a leszállóegység, mind a ballonszonda meg
kezdte működését. (6. ábra) A  leszálló egység vala
mivel kevesebb, mint egy órán át működött a felszí
nen (7. ábra). Az üstökösszondák a 8. ábrán látha
tók. Az űrvállalkozás részletes leírása másutt megta
lálható [2, 3],

101



5. ábra Lehetséges űrszonda-pályák egy bolygó mellett 
a) gyorsító, b) lassító pályák

I — pálya a bolygóhoz viszonyítva, II — az űrszonda (S/C) pályája 
a Naphoz képest, П1 — a bolygó gravitációs tere, a bolygó sebes
sége Vb. vkj, уы és vki, az érkezési és távolodási sebességek a 
bolygóhoz és a Naphoz rögzített vonatkoztatási renszerben

Landingsin
coo• — a

6. ábra A VEGA szondák felszíni leszálló egysége és ballonszon
dája behatol a bolygó légkörébe

7. ábra A Vénusz felszíni leszállóegység műszerei

8. ábra A továbbrepülő VEGA üstökösszonda

A következőkben a ballonkísérletekkel foglalko
zunk. Ismert, hogy a Vénusz bolygót vastag felhőzet 
borítja, a felszíne földi optikai teleszkópokkal nem fi
gyelhető meg. Az első radarmegfigyeléseket a hatva
nas évek elején végezték. Kimutatták a bolygó szilárd 
részének tengelykörüli forgását, a forgási periódust 
mintegy 243 napnak találták, a forgás iránya a Földé
vel ellentétes. Azonban a felhőzet megfigyelhető 
mozgása ennek ellentmondott. Ez alapján ugyanis 
kb. 4 — 5 nap periódusú forgást mutattak ki. Ma már 
tudjuk, hogy a felső atmoszféra mozgása valójában 
sokkal gyorsabb, mint a Vénusz tengely körüli for
gása. Azt mondjuk, a légkör szuperrotációt végez. A 
ballonkísérlet fő célja ennek a jelenségnek a jobb 
megértése volt.

A légkörben lejátszódó mozgásokat csak részben 
értjük. A Földön az egyenlítői területeket erősebben 
fűti a Nap, mint a sarki területeket. Emiatt egy kon
vektiv áramlás alakul ki: az egyenlítő környékén fel
száll a levegő, a sarkvidéken pedig leszáll. A légtöme
gek a sarkok felé magasan, a sarkoktól az egyenlítő 
felé pedig a felszínhez közel mozognak. Erre a moz
gásra hat a Coriolis erő (a Föld mint forgó rendszer), 
és így a 9. ábrán  bemutatott cirkuláció, légkörzés 
alakul ki. Amennyiben a cirkuláció sebessége túllép 
egy kritikus értéket, az egyszerű cirkuláció több 
kisebb cirkulációra bomlik, amelyet a 9b á b ra  mutat 
be. Ez utóbbi szerkezet a Földön megfigyelhető, míg 
a 9a ábrán  látható a Vénuszon előforduló eset. Ez a 
kép csak kvalitatív jellegű.

Milyen kísérletet végezzünk ennek a tisztázásá
hoz? Mindenekelőtt ismernünk kell a ballon mozgá
sát a bolygóhoz képest, és a szelek mozgását a szondá
hoz képest. A helyi hőmérséklet és nyomás ismerete 
is szükséges. Kell néhány adat az atmoszférikus 
közeg kémiai összetételéről is. Ezzel lényegében ösz- 
szeállítottuk a szonda műszerezését. Hozzá kell még 
adni ehhez a szolgálati egységeket is (tápegység, tele
metriái berendezés — rádiókapcsolat biztosítása — 
stb.).

A szondához képest a szél mozgását könnyű mérni 
egy kis szélsebesség mérővel: szélmalomszerű, lapát
kerekes készülék forgását kell érzékelnünk. A ballon 
mozgásának követése (helyének meghatározása) ha-
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9. ábra Kétféle légköri cirkulációs minta a bolygó pólusa felől 
nézve (az egyenlítő a legkülső kör). A bolygó tengelykörüli forga
tást nyilak jelzik. H — nagynyomású zóna, L — alacsony nyomású 

zóna. A függőleges keresztmetszetek is szemléltetve, 
sonló lehet az “emberi szemmel” való követéshez. 
Az erre alkalmas módszer az ún. nagyon hosszú bá
zisvonalú interferometria, amit a rádiócsillagászatban 
alkalmaznak (VLBI =  Very Long Baseline Interfero
metry). A ballonszonda gondoláján ugyanis egy 
rádióadó-forrást helyeztek el (ez a 18 cm-es hullám
hosszon ad jeleket), és jeleit két földi rádióteleszkóp 
vette egyidejűleg. A Doppler-eltolódásból és a fázis- 
különbségből a hely és a sebesség meghatározható. 
Ebben a kísérletben 20 földi követőállomás vett részt 
azért, hogy megszakítás nélküli, folyamatos megfi
gyelések legyenek. A sebességkomponenseket 1 m 
s_1, a helyet 15 km pontossággal határozták meg.

A ballonkísérlet részletes eredményeit már közzé
tették [4]. Mindkét ballonszonda, mintegy 11 000 
méter magasságban sodródva 46 órán keresztül to
vábbította az adatokat Az első az északi szélesség 7,3 
foka, a második a déli szélesség 6,6 foka mentén, a 
Vénusz egyenlítőjével párhuzamosan sodródott: 54 
km magasságban kb. 7 fok hőmérsékletkülönbséget 
lehet kiolvasni a két szonda útja között. Ez az első 
helyszíni mérési bizonyítéka a nagy örvények jelenlé
tének. A szondák gyakran mértek a földinél tízszer 
erősebb függőleges irányú szeleket, amelyekre nem 
számítottak előre. A légkör felső és alsó rétege vi
szonylag stabil volt, ellentétben a várakozással.

Jelenleg is dolgoznak az eredmények értelmezé
sén. Az olvasó bizonyára csalódást érez, hogy a kép 
nem világos. Ehhez még hosszabb időre van szükség.

Most pedig áttérünk az üstökösszondák ismerteté
sére. A VEGA szondák 1986. március 6-án és 9-én 
kerültek a legközelebb a Halley üstököshöz. A magot 
a VEGA —1 8890, a VEGA —2 8030 km-re közelí
tette meg. Az első eredményeket a Nature-ben tettük 
közzé [5]. A program egyik fő tudományos célkitű
zése az volt, hogy az üstökös magjáról és a mag körüli 
tartományról képfelvételeket készítsünk, először a 
történelemben. Meg kellett határozni a magból ki
áramló por- és gázanyag mennyiségét és kémiai ösz-

szetételét és vizsgáltuk az üstökös és a napszél közti 
kölcsönhatást. Ez utóbbi egy fontos és érdekes köl
csönhatás a plazmauniverzumban.

A napszél lényegében a napkorona plazmájának 
folytonos kiáramlása a bolygóközi térbe. Ennek léte
zéséről az első bizonyítékot Biermann találta az öt
venes években az üstököscsóvák vizsgálata során. 
Később Parker mutatta meg, hogy a napkorona nem 
stabil, folytonos plazmát emittál. Ezt kísérletileg elő
ször Gringauz mutatta ki 1959-ben a LUNYIK —2 
szovjet űrszonda fedélzetén végzett mérésekből. A 
napszél a Napból sugár irányban mintegy 400 km s-1 
átlagos sebességgel áramlik ki, a sűrűsége kb. 6 
proton cm-3 a földpálya távolságában. A bolygóközi 
mágneses térben spirálozó töltött részecskék úgy vál
toztatják meg a Napból kiinduló mágneses erővonal
rendszert, hogy a mágneses erővonalak együtt mo
zognak a plazmaáramlással. Létezik egy gyorsabb, 
600 — 700 km s_1 sebességű napszél is, amely valószí
nűleg a koronalyukakból ered. Mindkét fajta napszél 
96%-ban protonokat kb. 4%-ban alfarészecskéket 
(0,1%-nál kisebb részben más pozitív töltésű kompo
nenst) és az ezek töltését kompenzáló elektronokat 
tartalmaz.

A napszél részecskéinek energiaeloszlása a 10. 
ábrán látható a VEGA szondák mérései alapján.

10. ábra Napszél-spektrum a VEGA — 1 méréseiből

A bolygók akadályt jelentenek ebben a híg, de szu- 
perszónikus sebességű plazmafolyadékban. Ha egy 
akadály gázban mozog ez megzavarja a gázt. A zava
rok a lokális hangsebességgel terjednek. Ha az aka
dály hangsebességnél gyorsabban halad, a perturbáci
ók felerősödnek egy olyan kúp belsejében, amelynek 
nyílásszöge a c/v aránytól függ (11. ábra). A felhal
mozódó perturbációk egy szokatlan, nem mindennapi 
jelenséget, ún. lökéshullámot hoznak létre. Matema
tikailag ez azt jelenti, hogy a hidrodinamikai egyenle
teknek nincs olyan megoldása, amely folytonosan
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tudná összekapcsolni a paraméterek értékeit az aka
dály felülete és a távoli tartományokban felvett érté
kei között. Intuitív módon is nyilvánvaló, hogy a 
mozgás irányában pl. a tömeg, és energiafluxusnak 
folytonosnak kell lenni; a nyomásnak a lökéshullám
front külső és belső oldalán is ugyanakkorának kell 
lenni stb. más mennyiségek eltérő értékűek lehetnek. 
Hasonló lökéshullámok keletkeznek az interplanetá- 
ris tér híg plazmájában, amikor a bolygók és más 
testek mozognak szuperszonikus sebességgel. Míg a 
közönséges gázban a molekulák közti ütközések fele
lősek a lökéshullámokért, a híg plazmában az ütközés 
nem játszik szerepet, a kölcsönhatást a terek közvetí
tik. (Ezért beszélünk ütközésmentes plazmáról.) A 
bolygóközi térben az elektromágneses tereknek talán 
nem is annyira meglepő szerepe van: az interplanetá- 
ris mágneses tér a bolygó saját mágneses tere vala
mint a töltött részecskék mozgása által keltett mág
neses terek együtt vesznek részt a lökéshullámok ki
alakulásában, a mágneses tag mindig hozzáadódik az 
energiához, a nyomáshoz stb.

11. ábra Mozgó akadály esetén kialakuló zavarok a közegben egy 
c/v aránytól függő nyílásszögű kúpon belül

Ahogyan az egyes bolygók különböznek, úgy kü
lönbözik a lökéshullám (bow-shock =  íj alakjához ha
sonló ívű hullámfront) szerkezete is. Az üstökösök
nek nincs saját mágneses terük. Ezek egyedülállóak 
amiatt is, mert az általuk kibocsátott, a Nap által ioni
zált nagymennyiségű gáz a bolygókéhoz képest új 
típusú lökéshullámot eredményez. Az üstökösöknél 
kialakuló lökéshullám szerkezetét a 12. ábra szemlél
teti. A VEGA program egyik feladata az ilyen típusú 
speciális lökéshullám szerkezetének vizsgálata volt, 
valamint a plazmajelenségek lökéshullámfront előtti 
és mögötti tanulmányozása. A 13. ábrán látható, 
hogyan változik a plazma sebessége, hőmérséklete és 
hullámszerkezete, amint a VEGA szonda átmetszi a 
lökéshullámot. A 14. ábra az energiaspektrumban 
megfigyelhető változásokat mutatja.

Az eredmények a következő egyszerűsített kép se
gítségével értelmezhetők. A Halley üstökös nagy- 
mennyiségű gázt bocsát ki magjából (mintegy 1030 
molekula s_1), ennek egy milliomod része ionizálódik 
a napfényben minden másodpercben. Ez a plazma
áramlás (ami töltött részecskéket tartalmaz, de kifelé 
semleges) kölcsönhat a napszéllel együtt mozgó mág
neses térrel. Ennek eredményeképp felgyorsulnak az 
üstökösionok (pl. a víz származékok) átveszik a nap

szél impulzusának egy részét, a napszél lelassul. Az 
üstökösionok legalább 7 millió km-es távolságban 
már perturbálják a napszelet. Nagy mágneses tér fluk
tuációk keletkeznek, amelyek tovább gyorsítják az üs
tökösionokat. A napszél lelassulása miatt, a keletke
zett lökéshullám viszonylag gyenge (a függvényugrá
sok, diszkontinuitások kicsik) a bolygók esetében 
meglevőkhöz képest.

12. ábra Az üstökös-napszél kölcsönhatás sémája

VEGA - 2  BEM SH O C K CR O SSIN G  MAR. 9 .1 9 8 6
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13. ábra A VEGA —2 Plazmag műszerének mérései alapján az 
üstökös-napszél kölcsönhatásban kialakult lökéshullámfront szer

kezete

VEGA-1 PLASMAG-1 BOW SHOCK CROSSINGS

14. ábra Töltött részecskék spektruma a VEGA — 1 Plazmag kísér
let alapján a lökéshullámon való áthaladáskor
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Amint az ionok átmetszik a lokeshullámfrontot, 
tovább lassulnak, a mozgásirányuk megváltozik, a se
bességük iránya a görbült szerkezetű erővonalak irá
nyába fordul (12. ábra).

Létezik egy olyan tartomány az üstökösmaghoz vi
szonylag közel, amelyet a napszel-részecskék nem 
tudnak elérni. Ott csak üstökösből eredő ionok figyel
hetők meg. Az üstökösmag és a lökéshullám közötti 
rész számos, jól elkülöníthető tartományra oszlik. A 
további részletek tárgyalása túlmutat ezen cikk kere
tein. Áttérünk az üstökösszondák nagy attrakciójára, 
az üstökösmag szerkezetének vizsgálatára.

Az üstökös magját nem tudjuk a Földről részlete
sen tanulmányozni, ugyanis ha nincs kóma körülötte, 
olyan messze van a földi teleszkópok számára, hogy 
még a legnagyobb távcsövekkel is csupán egy pont
szerű fényforrásnak (csillagnak) mutatkozik. Ahogy 
közeledik a Naphoz, a napfény hatására por és gáz 
szabadul ki a magjából, amely végül is elfedi a magot 
a földi megfigyelők elől. A megfigyelések elvégzésére 
tehát a teleszkópot oda kell küldenünk a mag köze
lébe. Ehhez azonban rendkívüli nehézségekkel kell 
megbirkózni. Mivel a mag pontos pozíciója a kómán 
belül nem ismert a földi megfigyelésekből, nem 
tudjuk előre pontosan megmondani, hogy milyen 
irányba kell állítani az űrszondák teleszkópjait. A cél
pontjukat (az üstökös magját) automatikusan kell 
megkeresniük. A feladatot az is nehezíti, hogy a 
Halley üstökös esetében az üstökös és az űrszondák 
csaknem egymással szemben száguldottak, így a rela
tív sebesség közel 80 km s-1 volt. A szondák fedélze
tén a teleszkópok egy forgatható állványon vannak és 
a teleszkópokhoz csatlakozó elektronikai egység az 
állvány mozgatásával irányítja a teleszkópokat az üs
tökösre. Az üstökös poros környezete is nagy kocká
zatot jelentett. Az üstökösmag VÉG A —2 szondával 
készített egyik képét a 15. ábra mutatja be. (Ezen 
nincs korrigálva a CCD detektor képelemeinek tégla
lap alakjából eredő torzulás — egy-egy pixel 18x24 
mikronos —, a helyes oldalméretekhez a függőleges 
skálát 4/3-dal meg kell nyújtani.)

IS ábra A Halley üstökös magja a VEGA- 2  legközelebbi felvé
tele alapján (A távolság a magtól 8032 km, a kép 1,5 másodperccel 

a minimális, 8030 km-es távolság elérese előtt készült)

Mit tudunk jelenleg a Halley üstökös magjáról? 
Először nagy vonalakban ismertetünk néhány egyéb 
kísérleti eredményt. A mag felszíne sötét, a VEGA 
szondák infravörös spektrométere a mag felszíni hő
mérsékletét 300 — 400 K-nak mérte. Ez az mutatja, 
hogy a felület nem állhat közönséges, szénszerű 
anyaggal szennyezett jégből. A VEGA és GIOTTO 
szondák pordetektorai megerősítették, hogy összeté
tel szerint a por különböző osztályokba csoportosít
ható, egyik típus egészen hasonlít a könnyű szerves 
anyagokhoz, a másik a szilikátokhoz, a harmadik a 
Cl típusú karbonkondritokhoz, de azoknál gazdagabb 
szénben. Tíz perccel a magtól való minimális távolság 
elérése előtt a poranyag spektruma magas csúcsokat 
mutatott a szénnél, a maghoz közelebb érve (a talál
kozás előtt) egy nagyobb csúcs jelentkezett a szénnél 
vagy a szilíciumnál. A poranyag igen könnyűnek bizo
nyult, anyagsűrűsége 0 ,03-0 ,4  g cm"3 tartományba 
esett. Mindkét VEGA szonda spektrométere megerő
sítette, hogy a mag körüli aktivitás nagyon aszimmet
rikus: elsősorban a nap felőli oldalra korlátozódik. 
Különböző spektráltartományokban megfigyelhető 
volt a jet-szerű (por- és gázkitörések) aktivitás.

Mindezekből arra következtethetünk, hogy a mag 
aktivitása sokkal inhomogénebb, mint azt korábban 
gondoltuk. A felszínnek csak mintegy 20%-a aktív. 
Ezek részben aktív foltok és gödrök, részben vonal
szerű alakzatok, hasadékok, repedések, kráterláncok. 
Az inaktív területeket valószínűleg szénben gazdag 
sötét anyag borítja. (Az IRAS műhold is megfigyelt 
három olyan üstököst, amelyek mindegyike nagyon 
sötét volt.) Ahol kevés a por vagy egyáltalán nincs, 
ott a szilárd felszín majdnem áthatolhatatlan a gáz
anyag megszökéséhez. Sőt, az illóanyag is inkább a 
jet-forrásokból szabadulhat ki. A magnak a Nap által 
meg nem világított (éjszakai) oldalán csak egy aktív 
forrást észlelt a VEGA tv-rendszere. Ez azt mutatja, 
hogy a mag felszínének anyaga alacsony hővezetőké
pességű. Összehasonlítva a jet-források felszíni hely
zetét a VEGA —2, SUISEI és GIOTTO szondák mé
rései alapján azt találjuk, hogy az aktivitás a mag felü
letén a helyi dél körüli területeken a legnagyobb, és a 
Nap magassági szögével változik. A sok lokalizált jet- 
forrás és kisebb aktív terület friss jéggel fedett. Kü
lönben nehéz lenne számot adni a megfigyelt gáz 
eredetéről.

Bizonyos nehézségek adódnak a por származásával 
kapcsolatban. Ha ez csak a jégbefagyott anyagból szár
mazik, nem biztos, hogy jól jellemzi az üstökös teljes 
anyagát. De ez nem valószínű változó források 
esetén. A szondák méréseiből leszármaztatott por
veszteség azt jelenti, hogy az üstökösmag 1 m-es fel
színi rétege elfogy egy visszatéréskor. A 20%-os terü
letrészarányú aktivitási gócok esetében 5 m-es mély
ségig kell elfogyniuk. Mivel az aktivitásuk függ attól, 
hogyan képes a Nap fűteni azokat, az aktív területek 
helyzete is időről időre megváltozhat. Fontos össze
hasonlítani, hogy az 1910-ben megfigyelt jet-források 
helye hol van a jelenlegi aktivitási területekhez
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képest. A felszíni gödrök pozíciójának változását 
okozhatja a nagymértékű hőingadozás, amely a fel
szín repedezéséhez vezet. így a mélyebb rétegekből 
újabb- és újabb eredeti összetételű friss anyag szaba
dul ki, azaz információt kapunk az üstökösmag ere
deti összetételéről. Ebben az elképzelésben az üstö
kösmagot vastagabb, szilárd rétegek boríthatják be.

Ha elfogadjuk azt, hogy az üstökösök az Uránusz— 
Neptunusz bolygópályák vidékén alakultak ki, elkép
zelhető, hogy nagyon nagy objektumok is kialakul
hattak kis valószínűséggel. Néhányukat a nagyboly
gók befoghatták. Felmerül az a gondolat, hogy az 
Uránusz Umbriel nevű holdja, nem ilyen-e? Ezt a 
holdat nemrég figyelte meg részletesebben a 
Voyager-szonda, felszíne nagyon hasonlít a Halley üs
tökös magjára, de sokkal nagyobb nála.

Egy másik lehetőség az üstökösmagról alkotott 
képet illetően az, hogy a gödrök nem változtathatják 
meg helyüket. Ebben az esetben a mag valószínűleg 
nagyobb szilárd tömbökből a jég által összetapasztott 
test. Ekkor a gödrök mélyek is lehetnek és szélesed
hetnek is, több egymást követő visszatérés, napközel
ség alkalmával, ami az üstökösmag lassú szétaprózó
dásához vezet. Néhány ilyen gödör elég nagy lehet 
ahhoz, hogy a kb. 200 — 300 m lineáris felbontású ka
merák számára megfigyelhető legyen. Az ilyen 
irányú vizsgálatok jelenleg még tartanak. Megjegyez
zük, hogy ebben az esetben az űrszondák megfigyelé
sei a jég-ragasztóanyagról adnak információt, és nem 
magukról az összetapasztott tömbökről.

3. További tervek

Jelenleg a PHOBOS missziót készítjük elő. A 
szonda rajza a 16. ábrán látható, a program tudomá
nyos célkitűzéseit a 77. táblázatban foglaltuk össze. 
A szondák a tervek szerint 1988 közepén indulnak út
jukra. Amint azt célul tűzték ki, ez az űrvállalkozás 
különböző szempontok szerint is optimális: sor kerül 
egy csillag, a Nap vizsgálatára, egy bolygónak, a Mars
nak és egy kis égitestnek, a Phobos-holdnak a tanul

té. ábra Új típusú Mars-szonda a PHOBOS programhoz

® NAP:
— korona és felső kromoszféra
— aktív területek
— fényes foltok
— koronalyukak 
NAPKITÖRÉSEK (FLEREK)
— előjelek és tranziens források
— kitörési állapot
— gyorsítási tartomány helyének meghatározása 
NAP-OSZCILLÁCIÓK
— helioszeizmológia
— a nyomási- és gravitációs módusok spektruma 
NAPAKTIVITÁS ELŐREJELZÉS
— a Földről éppen nem látható Nap-féltekén a közvetlen aktivi

tási centrumok megfigyelése
— a napállandó spektrális eloszlásának vizsgálata (időbeli változá

sok)

® MARS:
FELSZÍN
— kémiai összetétel
— ásványi összetétel
— képfelvételek a felszínről
— hőtérkép
— radiometriai jellemzők 
ATMOSZFÉRA
— kémiai összetétel
— sűrűség profil
— hőmérséklet profil
— porsűrűség
— dinamikai jellemzők, evolúció 
IONOSZFÉRA
— sűrűségprofil
— dinamika 
MAGNETOSZFÉRA
— a marsi-mágneses dipólus paraméterei (momentuma, iránya)
— plazma: ionjai és energiája
— a plazma eloszlás 3 dimenziós függvénye
— plazma hullámok, elektromos és mágneses terek mérése
— a magnetoszféra szerkezete és határa

® Phobos hold:
FELSZÍN
— kémiai összetétel
— ásványi összetétel
— képfelvételek nagyfelbontással a felszínről
— hőtérkép
— fizikai tulajdonságok
— radiometriai jellemzők 
BELSŐ SZERKEZET
— nagy skálájú szerkezet
— szeizmológia
— radiometria
KERINGÉS, MOZFÁS, ÉGI MECHANIKA
— szabad és kötött libráció
— szekuláris lassulás

17. táblázat A PHOBOS program tudományos célkitűzései

mányozására. Lehet, hogy ez utóbbi egy befogott asz
teroida. A Phobos-hold vizsgálatát az anyaűrhajó (or- 
biteregység) és egy vagy két egység fogja végezni. Az 
egyik leszálló egység hosszú élettartamra tervezett, a 
felszinen egy helyen maradva dolgozik. A másik egy 
ún. “ugráló” (hopper) szerkezet. Ez kb. 8 —10 ugrást 
végez a felszínen, az általa keltett finom rengéseket 
minden egyes becsapódásakor a felszíni fix leszálló-

106



S M C E lR / t f i  H c W R I f c -  OVER PMOWiS ^ íjO fA C f

18. ábra A Phobos-hold megközelítése

Műszer Feladat Résztvevő 
ország, intézet

röntgen fluoreszcencia 
spektrométer

felszín elemi összetétel Max-Planck Intézet, 
NSZK, Szovjetunió

Nap-szöghelyzet érzékelő égi mechanika (libráció, 
keringés, tömegeloszlás)

Franciaország,
Szovjetunió

Szeizométer belső szerkezet Szovjetunió

Talajérzékelő műszercsomag
(hőmérsékletmérő,
gyorsulásmérő)

fízikai/mechanikai jellemzők a 
felső talajrétegre

Szovjetunió

Tv-kamera a felszíni mikroszerkezet Franciaország,
Szovjetunió

Fedélzeti mikroprocesszor az egész leszállóegység 
ellenőrzése, adatok 
összegyűjtése, továbbítása a 
telemetriának

MTA KFKI,
Magyarország,
Szovjetunió

Fúró, napelemtábla talajmintavétel fúrással 
energiaellátás (napsütésben) 
(nappal)

Szovjetunió

20. ábra Az “ugráló” felszíni egység minden egyes talajtérésének 
rengéseit az álló leszállóegység regisztrálja

LOM-TEH MJIÜMIED LANDE*1

19. ábra A Phobos-holdra telepítendő hosszú élettartamra terve
zett leszállóegység műszerei

egység regisztrálja és továbbítja adatait. Az orbiter- 
egység manővereit a Phobos-holddal való találkozása
kor a 18. ábra szemlélteti, a leszállóegységek prog
ramját a 19—20. ábrákon ismertetjük. A Mars kuta
tása, valamint naprendszerbeli kis égitestek (üstökö
sök, aszteroidok) további vizsgálatai is valószínűleg 
központi célkitűzése lesz más űrvállalkozásoknak is.

4. Nemzetközi együttműködések

Űrfizikát művelni igen költséges. Másrészt a kis 
nemzetek is szeretnének résztvenni ebben a merész 
kalandban. A megoldás: az együttműködés. Az Inter- 
kozmosz szervezet űrmissziói nemcsak a tagországok 
számára nyitottak, a programok mindegyikében más 
országok és szervezetek is részt vehetnek. Ez külön
féle megállapodás alapján is lehetséges, pl. Ausztria,

Franciaország, Írország, az NSZK, Svédország és az 
USA kutatói résztvettek és résztvesznek a fenti misz- 
sziókban. Tudomásom szerint a VEGA program ese
tében volt a legnagyobb a nemzetközi részvétel. Ezt 
az utat kell követni mindannyiunk hasznára.

IRODALOM

[1.1 Alfven H. 1986, The Plasma Universe, reprint. TRITA— 
EPP —86 —03, Stockholm, Sweden.

[2.1 Venus —Halley mission. Institute for Space Research 
Moscow, USSR, 1984.

[3.1 Space Misions to Halley’s Comet, ESA S P - 1066 1986. No- 
ordwijk, The Netherlands.

[4.1 Balloning around Venus. Science. 231. 1407-1424., 1986. 
[5.] Encounters with Comet Halley. Nature. 231. 259 -  293., 

1986.

107



A FOLD ES A VILÁGEGYETEM KAPCSOLATA-  
AHOGY AZT A SARKI FÉNY LÁTHATÓVÁ TESZI

J .-  E. Solheim
Tromsoi Egyetem, Norvégia

Kivonat

Az északi fény minden korban megihlette az embere
ket. A színekben és mozgásokban gazdag, fantasz
tikus látvány isteneket, szerencsétlenségeket, égi há
borúkat sejtetett, és mindig kihívást jelentett a tudo
mányos gondolkodás számára. Az elmúlt századok 
sarki fény elméleteinek tanulmányozása bepillantást 
enged abba, hogy miképpen érzékeli az ember a Vi
lágegyetemet, és hogyan fejlődik a .tudományos gon
dolkodás.

Ma úgy írjuk le az északi fényt, mint a napszél és a 
felmágnesezett Föld közti kölcsönhatást. A sarkvidé
keknél található nyitott mágneses erővonalak kap
csolják össze a Földet a közeli és távoli világűrrel. A 
Naprendszer más bolygói esetében is azt találjuk, 
hogy tulajdonságaik bizonyos fajta sarki fény jelensé
gekhez vezethetnek — és ezt az űrszondák is megerő
sítették. A Világegyetem távolabbi vidékein hasonló 
jelenség, a mozgó felmágnesezett testek és töltött ré
szecskeáram közti kölcsönhatás hozza létre bizonyos 
csillagok tömegnövekedését és az asztrofizikai 
jeteket.

1. Bevezetés

Sarkvidéken élő emberek tiszta téli éjszakákon lát
ványos előadások tanúi. A show — mozgó szobornak 
is nevezték — más-más kultúrákban eltérő elnevezé
seket kapott. Mostanában az északon élő emberek 
északi fénynek hívják, míg a tudományos neve 
Aurora Borealis.

Annak tanulmányozása, hogy miképpen írták le és 
magyarázták a sarki fényt az elmúlt századokban, jól 
mutatja, hogyan érti meg az ember az őt körülvevő 
természetet. Számos tudós tanulmányozta ezt a kér
dést, és mostanában két fontos könyv is napvilágot 
látott ebben a témában. A történelmi magyarázatok
ról itt leírtak túlnyomó többsége A. Brekke és A. Ege- 
land könyvéből származik, melynek címe “Az északi 
fény — a mitológiától az űrkutatásig” [1.] vagy pedig 
R. M. Eather “Fennséges fény” című könyvéből [2.].

Az északi fény megjelenése több fizikai törvény és 
körülmény közötti bonyolult kapcsolatnak tulajdonít
ható:

A Földnek mágneses tere van. Légköre ritka. 
Napunk gyenge szelet fúj, időnként kitörések kísére
tében. Ez a szél szoros kapcsolatban áll a Nap aktív vi
dékeivel, melyek gyakoriságát a 11 éves ciklus modu-

Az eredeti cikk a Proceedings of the GIREP Conference 1986 — 
Cosmos — an Educational Challenge, (ESA SP —253, Nov. 1986) 
103 — 11. oldalán jelent meg. Fordította: Gesztelyi Lídia.

lálja — és néha hosszú időre “kikapcsolja” . A végső 
eredmény az, hogy a Föld egy magnetoszférát fej
leszt, mely kölcsönhatásban van a környező világűr
rel, és részecskéket bocsát a sarkvidékeken a felső 
légkörbe.

A magnetoszférában három fontos folyamat zajlik: 
a napszél elektromágneses energiája csapdába esik, 
felhalmozódik, majd később kinetikus energiává ala
kulva kerül a Földi légkörbe. A légkörrel való kölcsön
hatás eredményezi — többek között — a táncoló 
sarki fényt.

A Föld szimmetrikus voltának és dipól terének tu
lajdonítható az a tény, hogy a kölcsönhatást csak a 
mágneses pólusoktól bizonyos távolságra levő terüle
teken észleljük. Mivel az Antarktiszon csak nagyon 
kevés ember él állandóan, itt csak azt fogom leírni, 
hogyan látjuk mi, északiak ezt a jelenséget.

2. Az északi fény megfigyelése

Azon éjszakák gyakorisága, amikor északi fényt fi
gyelhetünk meg Kanada, Alaszka, Szibéria és Norvé
gia északi partjain kb. 100%-os, míg a Szovjetunió 
déli részén és Közép-Európában kevesebb, mint 1%. 
A mágneses pólusokhoz közelítve a gyakoriság szin
tén csökken.

Az északi fényeknél 5 alapvető formát különböz
tethetünk meg: ezek az ívek, melyek mint egyszerű, 
görbült fényívek jelennek meg, sima alsó határral; 
sávok, folytonos, de szabálytalan alsó határral, 
melyet hurkok vagy redők jellemeznek; foltok, 
melyek elkülönült kis, fénylő foltok, gyakran felhő
foltokhoz hasonlóak; fátyol, mely egy kiterjedt, 
egyenletes fénylésként írható le, amely az égbolt 
nagy részét beborítja; és sugarak, melyek fénylő su
garak, amelyek a merőlegestől a Föld mágneses teré
nek irányában hajlanak el.

Mindegyik forma háromfajta szerkezetű lehet: ho
mogén, melynek nincs belső szerkezete; csíkos, sza
bálytalan szálas szerkezettel, vagy sugaras. A sugaras 
sáv egy speciális formája, amikor a sáv hosszú sugara
kat, és általános redőzött szerkezetet mutat. Az ilyen 
északi fény drapériára, vagy függönyre emlékeztet. A 
sugaras sarki fény még látványosabb formája a 
korona; ez a perspektíva következménye, amikor a 
sugaras forma a fejünk Fölött látszik, és minden sugár 
egy pont felé mutat, amely a Föld mágneses terének 
helyi iránya.

Az északi fényt időbeli változásai alapján is osztá
lyozhatjuk: nyugodt, ha intenzitása hosszú idő alatt ál
landó marad; pulzáló, ha fényessége kváziperiodikus 
módon növekszik és csökken.

A pulzáló északi fény speciális esetei a viliódzó
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északi fény, melynél a fényesség gyorsan változik — 
mondhatjuk, hogy 5 — 10-szer másodpercenként, és a 
lángoló északi fény, melynél a fényesség-kitörések az 
alakzat aljánál jelennek meg, és függőlegesen mo
zogva a tetejénél tűnnek el.

Egy olyan éjszakán, amikor nagy a sarki fény akti
vitás, ezen alakzatok és struktúrák többsége megjele
nik.

2. ábra  A z északi fény tipikus formái: H A hom ogén ív , RA su
garas ív, HB hom ogén sáv, RB sugaras sáv. A három alsó alakzat: 

R =  sugarak, C =  korona, D  =  drapériák

3. ábra  N y-Á lesund-ban levő obszervatórium  Egész —Égbolt- 
— Kamerájával készült felvételsorozat mutatja, hogy m ilyen gyor
san változik a sarki fény alakja és szerkezete. Ez a kamera a teljes 

égbolt képét adja

4. ábra  Sarki fény eloszlás Skandinávia fölött egy alacsony aktivi
tású éjszakán. A m ikor az aktivitás növekszik , az ívek szélesednek, 

többszöröződnek és kiterjednek dél felé (D M SP felvétel)

3. Néhány régi értelmezés

Az északi emberektől, akik csaknem minden éjsza
kán látnak sarki fényt, sok prózai leírás és értelmezés 
származott. A legegyszerűbb az volt, hogy a fény Is
tentől származik, aki ezzel segíti a vadászokat és az 
utazókat a sötét éjszakában. A norvég és finn vízpar
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I. ábra  A z északi fény előfordulása a sötét éjszakák százalékában



tok közelében levő halásziskolákban másként értel
mezték: szerintük ez jelzi a halászoknak, hogy mikor 
kell menni halászni.

Dániából való az az elképzelés, hogy az északi 
fény észak felé repülő hattyúk mozgó szárnyairól 
visszaverődő fény. Finnországban úgy hitték, hogy 
egy fénylő szőrű róka okozza, amely Lappfóld hegyes 
vidékein fut keresztül.
A legrégebbi ismert ábrázolás, mely lappokat és 
északi fényt mutat, egy rókavadász-jelenet (5. ábra).

A grönlandiakban az északi fény valamilyen bosz- 
szúálló lény képzetét keltette. A suhogó lángokat 
szellemeknek tulajdonították, akik halva született, 
vagy titokban született gyermekekkel labdáznak. Ezt 
mutatja egy, a mai Gröndlandból származó gyufa- 
cimke (6. ábra).

Közép-Európában, ahol a sarki fények gyakorisága 
kb. olyan volt, mint a háborúké, és szerencsétlensé
geké, úgy értelmezték, hogy az égen egy nagy hadse
reg harcol valóságos ütközetben, vagy mint egy Fi
gyelmeztetést közelgő háborúkról, szerencsétlensé
gekről. Kezdetben nem tettek különbséget üstökösök 
és északi fény között.

Még délebbre, ahol évszázadok múlhatnak el sarki 
fény megpillantása nélkül, úgy értelmezték, mint 
Isten jeladását. Sri Lankán Buddha Fényének hívták. 
A legkorábbi fennmaradt leírások közül néhány az 
Ótestamentumban található. Az egyik legjobb Ezéki- 
eltől származik:

5. ábra A sarki fényről készült első ismert rajz (Finnmark, Norvé
gia). A szerző (K. Lem, 1767) szerint a sarki fény ezeken a vidéke

ken olyan erős, hogy úgy tűnik, mintha az ég lángolna

6. ábra Grönlandi gyufásdoboz címkéje úgy ábrázolja a sarki 
fényt, mint két labdajátékost

... forgószél jő  vala északról és nagy felhő, tűzzel 
elegy, melynek környüle nagy fényesség vala, és köze
pette mint egy tüzes színnek ábrázatja, az tűznek tudniil
lik közepette... (élőlények jelentek meg) ... és a lelkes 
állatoknak az ö tekénteteknek hasonlatossága, mint az 
tüzes és égő üszögé, mint az égő fáklyák tekénteti, kik ide 
és tova futkároznak vala az lelkes állatok között, és a 
tűznek fényessége vala, és az tűzből villamás mégyen 
vala ki... (Károlyi Gáspár fordítása)

Az északi fény figyelemreméltó leírását találjuk az 
1250 körül keletkezett Kongespeilet (“A király 
tükre”) című norvég könyvben:

“Azonban e tárgyban is igaz, mint minden másban, 
hol nincs biztos tudás, hogy a gondolkodó ember véleke
déseket és feltételezéseket formál róla és olyan sejtéseket 
hoz létre, melyek elfogadhatók és valószínűleg igazak. 
De ezen északi fényeknek megvan az a különös tulajdon
ságuk, hogy annál fényesebbek, minél sötétebb az éjsza
ka, és kizárólag éjszaka jelennek meg, nappal soha, leg
gyakrabban a legsötétebb sötétségben és ritkábban hold
fénynél. Megjelenésükben emlékeztetnek egy nagy távol
ságból szemlélt óriási tűz lángjára. Úgy tűnik, mintha 
gyors pontokat lőne ki a láng, melyek különböző magas
ságokban és állandó mozgásban vannak, most egyik, 
most másik szökken legmagasabbra, és a fény úgy látszik 
lobogni, mint egy élő tűz. Amikor ezek a sugarak a leg-
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7. ábra Az 1681. február 10-én Közép-Európában látott északi 
fény rajza. Az északi fényt mint lángoló kastélyt és vonuló hadse

reget ábrázolják

magasabbak és legfényesebbek, olyan erős fényt adnak, 
hogy az emberek a szabadban könnyen megtalálják az 
utat, így vadászni is mehetnek, ha szükséges. Ahol az em
berek házakban ülnek, melynek ablaka van, oly sok 
fény van belül, hogy a szobában mindenki láthatja a töb
biek arcát. A fény igen változékony. Néha úgy tűnik, nö
vekszik a homály, mintha egy fekete füst, vagy sötét köd 
szállna föl a sugarak között; és azután nagyon úgy tűnik, 
mintha a fényen felülkerekedne a füst, és eloltaná azt. 
De amint a füst ritkulni kezd, a fény újra megerősödik; 
és időnként az emberek azt gondolják, hogy nagy szikrá
kat látnak, melyek kipattannak belőle, mint a kohóból 
épp most kivett izzó vasból. De amint az éj múlik, és a 
Nap közelít, a fény halványulni kezd; és amikor a nap
fény megérkezik, teljesen elenyészik.

Az ember, aki gondolkodott és vitákat folytatott ezek
ről a fényekről, három forrást sejtett meg, melyek egyiké
nek — úgy tűnik — igaznak kell lennie. Néhányon úgy 
vélik, hogy tűz veszi körül az óceánt és minden víztöme
get, amelyek a Földgömb külső széle körül folynak; és 
mivel Grönland északi irányban a Föld legkülső peremé
nél fekszik, lehetségesnek tartják, hogy ezek a fények a 
külső óceánt körülvevő tüzekből világítanak. Mások úgy 
gondolják, hogy az éjszakai órákban, amikor a Nap útja 
a Föld alatt vezet, fényének egy eltévedt sugara fellövell
het az égbe, ezért makacsul állítják, hogy Gröndiand 
anynyira a Föld szélén fekszik, hogy a napfényt eltakaró

görbült felszín ott már kevésbé hatásos. De vannak még 
mások is, akik azt hiszik (és ez nekem sem tűnik való
színűtlennek), hogy a fagy és a jégmezők olyan erőtel
jessé válnak ott, hogy képesek ilyen lángokat kisugá
rozni. Nem ismerek egyetlen további vélekedést sem 
ebben a témában, csak ezt a három elméletet, amelyeket 
bemutattam; helyes voltukat én el nem dönthetem, bár 
az utolsóként említett látszik legelfogadhatóbbnak 
számomra.

A ’’Király tükre“ ismeretlen szerző műve, aki va
lószínűleg a norvégiai Trondheimtől északra élt. A 
könyv ’’mindent“ megmagyaráz egy fiatal fiúnak, 
akit valószínűleg királynak neveltek. Ebben az 
időben az északi fény nem volt olyan gyakori látvány 
Norvégiában, mint manapság, valószínűleg azért, 
mivel a mágneses pólus 90 °-kal nyugatabbra volt. 
Úgy tűnik, mintha a szerző a sarki fényről származó 
értesüléseit Gröndlandba látogató emberektől sze
rezte volna.

Az irodalomban és a művészetekben sok szép 
sarki fény leírást találunk. Az érzékeny fényképező
gépek és emulziók feltalálása előtt a sarkvidéki expe
díciók gyakran vittek magukkal művészeket, akik 
kitűnő rajzokat készítettek az északi fényről. Ezen 
rajzok némelyike több, mint 100 éves, de jobban mu
tatja be a sarki fényt, mint a mai fényerős kamerákkal 
és érzékeny filmekkel készült képek.
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4. Tudományos történet

Hogy értelmezték a tudósok az északi fényt — ez a 
tudományos gondolkodás, valamint a tudósok és tár
sadalmuk kölcsönhatásának megkapó története. Meg
mutatja még, hogy miképpen szolgáltatnak az új tech
nológiák és megfigyelési módszerek új és kihívó meg
figyeléseket az elméleti szakemberek számára, és azt, 
hogy olykor a helytálló elméletek megelőzik az 
észleléseket.

Az északi fény rejtélyének megfejtésével foglal
kozó tudósok névsora szinte olyan, mint egy Ki kicso
da a tudományban lista: Arisztotelész, Kepler, 
Tycho Brahe, Galilei, Halley, Descarts, Euler, Cel
sius, Volta, Gauss, Humboldt és Ángström, hogy 
csak a néhány leghíresebbet említsem.

A következőkben csupán néhányat emelek ki 
közülük:

Sok feljegyzés maradt fenn sarki fényekről az 
1100 — 1200 körüli időkből, amikor a napaktivitás 
magas, valamint a grönlandi utazások gyakoriak 
voltak. Ezután egy alacsony napaktivitású időszak kö
vetkezett egészen az 1600 körüli rövidebb emelkedé
sig. A könyvnyomtatás feltalálása ugyanekkor az in
formáció közlését és terjesztését sokkal jobbá tette, 
és a tudósok komoly kísérleteket tettek ezen egzo
tikus fények megmagyarázására.

Tycho Brahe pontos északi fény megfigyeléseket 
végzett 1582 és 1598 között. Azt is megállapította, 
hogy az 1577-ben megjelent üstökös távolabb volt, 
mint a Hold, és ebből arra a következtetésre jutott, 
hogy az üstökösök és sarki fények különböző 
jelenségek.

Valószínűleg Galilei volt az első, aki az ’’aurora bo
realis“ vagyis ’’északi hajnal“ elnevezést használta a 
sarki fényre.

Edmund Halley-t, aki történetesen a napaktivitás 
Maunder-minimuma idejént élt, elbűvölték a sarki 
fény régebbi leírásai; tőle származik a mondás: "sarki 
fényt látni és meghalni — de valószínűbb, hogy meghalni 
anélkül, hogy láthattam volna“. Végül is 1716-ban 
látott egyet — az évszázad legszebb sarki fényét. Al
kotott néhány különös elméletet is, de végül is kikö
tött a Föld irányából a mágneses erővonalak mentén 
létrejövő mágneses ’’effluvium“ (kipárolgás) elméle
ténél melyet egy felmágnesezett gömb erővonalait 
mutató ábrával szemléltetett.

Pontosan megmagyarázta viszont a sarki fénysuga
rakat, hogy azokban minden valószínűség szerint 
perspektivikus hatás érvényesül, mivel keskeny 
struktúrák alulról nézve egy pontba összetartani 
látszanak.

Három évvel később Halley egy másik sarki fényt 
is megfigyelt, melynek sugarai a zenittől 14°-nyira 
délre futottak össze, de nem gondolt arra, hogy 
ennek a megfigyelésnek a helyi mágneses tér irányá
val kapcsolata van. Ezt a kapcsolatot 50 évvel később 
fedezte fel J. C. Wilcke svéd tudós.

Említésre érdemes, hogy a sarki fényről szóló első 
könyv 1733-ban jelent meg Párizsban, szerzője 
Jacque Dortous de Mairan volt.

Általában úgy tartják, hogy a sarki fény és a mág
neses zavarok közti kapcsolat gondolata Anders Cel
sius svéd csillagásztól származik, aki valószínűleg 
Hiorter nevű tanítványától kapta az ötletet.

Amikor 1973-ban felfedezték az elektromos kisü
lési csövet, töprengeni kezdtek azon, hogy a sarki 
fény is valamilyen kisülési jelenség. Ezután többen 
megkísérelték, hogy mesterséges sarki fényt hozza
nak létre. Hosszú és érdekes vita indult a XVIII. szá
zadban a sarki fények magasságáról. Ismert távolságú 
helyekről megfigyelve, háromszögeléses módszerrel 
megkapható a magasság, de az azonnali információ- 
közlés hiánya miatt gyenge eredmények születtek, 
melyek 200 m és 1500 km között szórtak. Ezt a kér
dést végül is századunk elején oldotta meg egy 
norvég tudós, Carl Stormer, akinek már telefon és ér
zékeny fényképezőgépek álltak rendelkezésére. Állo
máspáronként végzett több, mint 10 000 magasság- 
mérés alapján úgy találta, hogy az átlagos magasság 
110 km körül van, az alsó határ kb. 90 km, míg 
néhány sarki fény több mint 500 km-nyire nyúlik fel. 
Kimutatta, hogy az ívek és sávok a legalacsonyabban 
fekvő alakzatok, míg a sugarak a legmagasabbak.

1859. szeptember 1-jén Richard Carrington angol 
csillagász volt az első, aki tanúja lehetett egy óriási 
napkitörésnek. Abban a pillanatban, amikor Carring
ton megpillantotta a napkitörést (flare), a Londonban 
felvett magnetogramok is zavart mutattak, és 18 
órával később a valaha észlelt egyik legerősebb mág
neses vihar tört ki, olyan erős sarki fény tevékenység
gel, melyet még Puerto Rico-ból is megfigyeltek.

8. ábra Carl Stormer professzor sarki fény kamerájával dolgozik 
Finnmarkban (Norvégia)
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A másik igen fontos esemény a XIX. században a 
sarki fény zóna felfedezése. Sok forrásból származó 
megfigyelések vizsgálata alapján, és főként számos 
sarkvidéki expedíció tapasztalataiból Loomis profesz- 
szor a Yale Egyetemen 1860-ban meg tudta határozni 
az azonos sarki fény gyakoriságú helyeket. Kimutatta, 
hogy a maximum egy, az északi sark körüli ovális zó
nában van, amely félre van csúszva a mágneses pólus 
irányában. Később felfedezték, hogy a sarki fény 
zóna középpontja a mágneses pólus (1. ábra).

1882 —83-ban megszervezték az Első Nemzetközi 
Poláris Évet, hogy mágneses és sarki fény megfigyelé
seket végezzenek a sarki fény zóna mentén. A dán 
Sophus Tromholt számos expedíciót és megfigyelő ál
lomást szervezett, és több, mint 2000 sarki fény leí
rást gyűjtött össze Skandináviában élő emberektől. 
Figyelemre méltó összefüggést talált a napfolt relatív 
szám és a sarki fények száma között (9. ábra).

9. ábra A napfolt-relatívszám és a Norvégiában 1780—1880 
között észlelt sarki fények számának összehasonlítása. Az ábra

Sophus Tromholt 1880 körül összegyűjtött adatain alapszik

A poláris év eredményei és az új fizika fejlődése 
ugyanarra az időre estek, és ez óriási haladást ered
ményezett a sarki fény tudományában a századfordu
lón. Egy speciális norvég sarki fény iskola fejlődött ki:

Kristian Birkeland 1896-ban felvetette, hogy a 
Napból érkező katódsugarak (elektronok) bombáz
zák a Föld légkörét és hozzák létre a sarki fényt. Azt 
is lehetségesnek véltö, hogy a szoláris elektronokat a 
napfoltok hozzák létre, és ez okozza a napfolt- és 
sarki fény ciklus között megfigyelt korrelációt. A mai 
röntgenmegfigyelések kimutatták, hogy e kérdéses 
források a koronalyukak.

Birkeland 1902 —03-ból való, számos állomásról 
származó, egyidejű mágneses adatokat elemzett, és 
arra következtetett, hogy sarki fény tevékenység 
idején nagy áramok folynak a mágneses erővonalak 
mentén. Ezt több, mint 50 évre csaknem elfelejtet
ték, de azl970-es években divatos témává vált.

Hasoló sorsra jutottak Carl Stormer elméleti szá
mításai is — aki munkaigényes számításokat végezve 
meghatározta a Napból érkező töltött részecskék pá
lyáját. Úgy találta, hogy spirális mozgást végeznek a 
mágneses erővonalak körül, szűkebb és szűkebb kö
röket téve amint a pólushoz közelednek — végül 
visszaverődnek az egyik pólus fölött — visszaspirá- 
loznak és aztán visszaverődnek a másik pólus fölött, 
így a részecskék befogódnak a mágneses térbe, és egy 
befogott részecskeövet hoznak létre. Ezt pontosan 50 
évvel később mesterséges hold segítségével figyelte 
meg James van Allen, és róla is nevezték el.

Az első kezdetleges sarki fény színképet Anders 
Jonas Ángström készítette 1866 —67-ben. Erős zöld 
emissziós vonalat talált az 556,7 nm-es hullámhosz- 
szon. Más, gyengébb vonalakat találtak még később a 
vörös és a kék tartományban, de senkinek sem sike
rült ismert gázvonalakkal azonosítani ezeket. Az 
emissziós színkép azt mutatta, hogy saját fényű jelen
ségekkel állunk szemben, és ez végét jelentette a 
nagy számú fényvisszaverődéses elméletnek.

10. ábra Stormer kimutatta, hogy a töltött részecskék a mágneses 
erővonalak körül sprirális pályán mozogva kis magasságokban 

visszaverődnek mindkét félgömbnél, így befogódnak

Több mint 50 évbe telt, míg a vonalakat sikerült 
azonosítani. Lars Vegard norvég spektroszkópus azo
nosított nitrogén vonalat a sarki fény színképének 
kék és vörös tartományaiban. A zöld vonalat később 
értelmezték, mint az atomos oxigén egy metastabil 
átmenetét. Ezen az energiaszinten az átlagos tartóz
kodási idő 3/4 másodperc, és csak ott észlelhető, ahol 
az ütközések ennél ritkábban történnnek. Ez a megkí
vánt légköri sűrűség pedig csak több, mint 100 km 
magasságban található.

Végül az 1956 —57-es Nemzetközi Geofizikai Év 
volt olyan koncentrált erőfeszítés, amely koordinálta 
és összegyűjtötte a nagy számú obszervatóriumban 
különböző típusú műszerekkel nyert adatokat. 
Ebben az időszakban a sarki fény kutatás "nagy tudo
mánnyá“ vált, mely pályázhatott rakétákon, ballono
kon és mesterséges holdakon elhelyezett drága beren
dezésekre. Ezen erőfeszítés eredményeképp egy telje
sebb, és — sokkal komplikáltabb kép alakult ki kör
nyező világunkról.

5. A sarki fény mai modellje

A Napból egy szél fúj, mely töltött részecskékből 
áll, és mágneses teret visz magával. Amikor a szél 
eléri a Föld mágneses terét, lökéshullám-front fejlő
dik ki, normál szoláris viszonyok között a Föld előtt 
kb. 10 foldsugárnyi távolságra. Az éjszakai oldalon 
(szélirányban) a lökéshullám-front elnyúlik, és mág
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neses csóvát alakít ki. A csóva átmérője 40 — 60 Föld
sugár, hossza több, mint 1000 Föld-sugárnyi.

A teret, mely a lökéshullám fronton belül van, 
’’közeli űrnek“, vagy magnetoszférának nevezzük. 
Ami ezen belül van, azt a Föld mágneses tere szabá
lyozza. Ha megvizsgáljuk közelebbről a mágneses 
erővonalakat, úgy találjuk, hogy többségük zárt 
hurok alakú a Föld közelében az egyenlítői síkban, 
míg a sarkvidéki területeken nem zártak. Ehelyett az 
űr felé irányulnak, ahol összeolvadnak a bolygóközi 
mágneses tér erővonalaival. Ez teremt kapcsolatot a 
poláris vidékek és a külső tér között.

11. ábra A Föld magnetoszféra keresztmetszetének vázlatos 
rajza, ahogy az a napszél és a Föld mágneses tere kölcsönha
tásának eredményeként kialakul. A mágneses neutrális volnál kb.

100 Föld-sugárnyira van a Föld mögött

A napszél nem állandó áramlás, hanem időnként 
lökésszerű, ez a Nap aktív vidékeivel áll kapcso
latban, ahol jelentős mennyiségű gáz szabadul ki 
nagy sebességgel. Amikor egy ilyen felhő beleütközik 
a magnetoszférába, azt igen bonyolult módon zavarja 
meg. A zavar egyik látható jele a sarki fény.

Egy sarki fény szubvihar leírása E. W. Hoyes [3.] 
nyomán:

A mágneses csóva két részből (lebenyből) áll, 
melyek ellentétes mágneses polaritásúak. A felső 
lebeny terének erővonalai a Föld északi mágneses pó
lusához kapcsolódnak, az alsóé a déli sarki területhez. 
A két részt egy lektromos áram lepel választja el egy
mástól, mely a csóva középsíkján keresztül folyik, va
lamint az északi és déli lebeny körüli hurkokban. 
Ezek az áramhurkok hozzák létre a lebenyekben a 
mágneses teret.

A napszél-plazma nincs teljesen kirekesztve erről 
a területről. A napsütötte oldalon bekerül némi 
plazma a magnetorszférába — és mozog a csóva felü
leti rétegei felé. Ezekről a területekről a plazma a 
csóva lebenyein keresztül a középsíkba folyik, ahol 
egy plazmalepelnek nevezett koncentrációt hoz létre.

A folyamat, mely a mágneses csóvát fenntartja, 
töltött részecskék, elektromos áramok, elektromos 
és mágneses terek bonyolult kölcsönhatása. Amikor 
a plazma a beléfagyott ellentétes polaritású mágneses 
terekkel a plazmalepelben közelít egymáshoz, az erő
vonalak érintkezhetnek és átkötődhetnek, zérussá 
téve ezzel a mágneses teret. A helyet, ahol ez megtör
ténik, mágneses neutrális vonalnak nevezzük, és az

áramlás irányában kb. 100 Föld-sugárnyi távolságra 
található. A neutrális vonal mindkét oldalán plazma
kidobás történik a mágneses csóva középsíkjában, 
egy'keskeny, ék alakú sugárban (jet).

A napszél-plazma és a magnetoszféra közötti köl
csönhatás elektromosság keletkezését eredményezi, 
éppen úgy, mint egy magnetohidrodinamikus erőmű
ben. Egy Földi erőműben az energiát egy külső áram
körön keresztül vezetik el. A magnetoszférában az 
energiát a megnyúló mágneses erővonalak tárolják.

Ez a megnyúlás nem folytatódhat örökké. Egy bi
zonyos terhelésnél az erővonalak már annyira meg
nyúltak, hogy egy közvetlen átkötődés történik kb. 
15 Föld-sugárnyira az áramlás irányában úgy, hogy 
egy új neutrális vonal keletkezik (12. ábra). Ez pedig 
a plazmaleplen átfolyó elektromos áramok megszaka
dásához vezet a neutrális vonal Föld felőli oldalán. 
Ettől befelé és kifelé a mágneses tér hirtelen össze
omlik. Elektronok gyorsulnak, és a felső légkörre zá
porozva létrehozzák a sarki fényt. Ez jó példa arra, 
hogy milyen módon lehet jó hatásfokkal átalakítani 
az elektromágneses energiát kinetikus energiává.

Szubvihar mágneses neutrális vonal
Plazmoid

12. ábra Plazmoid keletkezése. A napszél és a plazmacsóva köl
csönhatása megnyújtja az erővonalakat úgy, hogy közvetlen kap
csolat jön létre kb. 15 Föld-sugárnyira az áramlás irányában. A 

forró plazma ezután a Föld irányába befelé, illetve kifelé lökődik

Ezzel a folyamattal egy sarki fény szubvihart hoz
tunk létre, ahogy azt Syun-Ichi Akasofu leírta: Ez a 
sarki fény ív hirtelen kifényesedésével indul. Ezt kö
vetően a sarki fények kelet, nyugat és a pólus felé ter
jeszkednek, 75° — 80°-os mágneses szélességet érnek 
el 1/2 órán belül. Ezután jön a szubvihar visszatérési 
fázisa, amely kb. 1 óráig tart, melynek során a sarki 
fény egyenlítői irányban visszatér és legyengül.

Míg a Földet elektronok és nehezebb részecskék 
zápora bombázza, az erővonalak átkötődése tovább 
folytatódik kifelé, egy plazmoid jön létre, mely 
500 — 1000 km/s sebességgel mozog a mágneses csó
vában kifelé. A plazmoid egy, forró plazmából álló 
test, melyet a mágneses tér erővonalai tartanak 
össze. A mágneses átkötődések révén létrejövő, és ki- 
söprődő plazmoidok jelenségét a Világegyetemben 
sok helyen megfigyelhetjük.
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6. Sarki fény a naprendszerben

A mágneses csóvák gyakoriak a Naprendszerben. 
Akkor keletkeznek,
— ha egy testnek belső mágneses tere van, mint 

ahogy a Merkúrnak, Földnek, Jupiternek, Szatur- 
nusznak és (mint újabban felfedezték) az Uránusz- 
nak,

— vagy ha egy elektromosan vezető légköre van mint 
ahogy a Vénusznak vagy az üstökösöknek,

— és ha egy áramló, felmágnesezett plazmában van 
— melyet a napszél képvisel.

Ha vannak információink a bolygó légköréről és 
mágneses teréről, meg tudjuk mondani, vajon lehet-e 
ott sarki fény, és hogyan nézhet ki:

A Merkúrnak ritka hélium légköre van. Megfigyel
hetünk sarki fényt a felszín közvetlen közelében — 
és a hélium színképének jellemző emissziós vonalai
val.

A Vénuszon a sűrű ionoszféra (és gyenge mág
neses tér) nagy területeken vezet részecskeütközé
sekhez, ez széles, diffúz sarki fényt hoz létre, bebo
rítva a bolygó túlnyomó részét. A Földön megszokott 
sarki fény vonalakon kívül még erős szénmonoxid és 
széndioxid emissziót is várhatunk. Ezeket á vonalakat 
észlelték is mesterséges égitestekről.

A Marsnak túl ritka légköre, és túl gyenge mág
neses tere van bármilyen sarki fény létrehozásához, 
kivéve talán valamilyen diffúz fénylést.

A Jupiter sűrű légkörével és erős mágneses terével 
valószínűleg a Naprendszer leglátványosabb sarki fé
nyeit hozza létre. A belsejében levő igen bonyolult 
cirkulációs rendszer, az erős vulkáni aktivitást 
mutató Io és a magnetoszféra közti kölcsönhatás 
’’fantasztikus alakú vibráló sarki fényeket“ [2.] pro
dukálhat. Ezt megerősítették a Voyager szondák ész
lelései is. Nappali ultraibolya emissziót figyeltek 
meg, és sarki fényt fényképeztek le az északi oldalon, 
a bolygó északi pólusa körül (13. ábra).

Amikor a Voyager 2 már a Szaturnusz-pálya köze
lében volt, akkor haladt át utoljára a Jupiter mágneses 
csóváján. Ez az alakzat legalább 4 csillagászati egység 
nagyságrendű, azaz 9000 Jupiter-sugár hosszú.

A Szaturnusz esetében a helyzetet bonyolítja a 
magnetoszférán belül elhelyezkedő számos gyűrű és 
hold, melyek mindegyike bonyolult kölcsönhatásban 
van egymással. A Voyager sarki fényt figyelt meg ult
raibolya fényben a poláris vidékeken.

Végül az 1986-ban az Uránusz mellett is elhaladó 
Voyager kimutatta, hogy a bolygónak tekintélyes 
mágneses tere van. A mágneses térben gyűrűket és 
holdakat találunk, melyek részecskéket táplálnak a 
plazma áramlásba. A Voyager gyenge ultraibolya 
sarki fényt fedezett fel a bolygó északi oldalán.

13. ábra A Jupiter északi pólusa közelében észlelt sarki fény 
(Voyager 2)

1. táblázat
A bolygók mágneses tulajdonságai

Föld Jupiter Szaturnusz Uránusz

Egyenlítői sugár (km) 6378 71300 60100 24500
Tengelyferdeség 23,4° 3,1° 29,0° -J o

o o

Mágneses elhajlás 11,7° 9,6° 0 55°
Egyenlítői 0,31 4,28 0,21 0,25
mágneses tér 
Magnetoszféra 10,4 Rf 65 Rj 20 Rs 18 Ru

A tengelyferdeség a pályasík normálisa és a bolygó 
forgástengelye közti szög. A mágneses elhajlás a mág
neses tengely és a forgástengely által bezárt szög. Az 
egyenlítői mágneses teret Gauss-okban adtuk meg.

Amikor az üstökösök megközelítik a Napot, elekt
romosan vezető légkört fejlesztenek, megjelenik a 
kóma és a plazma csóva. A csóvában a forró plazma 
sűrűsödéseit, és ezek kisodródását figyelhetjük meg, 
amely valószínűleg az erővonalak átkötődésének tu
lajdonítható éppen úgy, mint a Föld mágneses 
csóvájában.

7. Asztrofizikai jet-ek és a sarki fény

Minden csillag forog, és mindegyiknek van egy bi
zonyos erősségű mágneses tere. Sok csillag található 
olyan kettős vagy többszörös rendszerekben, ahol az 
egyik komponens tömeget veszít vagy gyenge csil
lagszél, vagy jóval erőteljesebb módon, a csillagok kö
zötti gravitációs vonzóerő hatására.
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Az első esetben a befogadó csillag tömegnöveke
dése alacsony energiákkal történik, és sarki fényt fi
gyelhetünk meg, akárcsak a Földön, ha a felső légkör
ben hasonló elemek vannak jelen. Ha a csillagok kö
zelebb vannak egymáshoz, a tömegvonzás erősebb, 
és a részecskék nagyobb energiákra gyorsulnak fel. 
Legdrámaiabbak azok az esetek, amikor a befogadó 
csillag egy sűrű objektum, például egy fehér törpe, 
neutroncsillag, vagy fekete lyuk. Ekkor a gravitációs 
vonzás olyan erős, hogy a felszabaduló energiát a 
kemény röntgentartományban figyelhetjük meg.

Abban az esetben, ha a tömegnövekedés egy fehér 
törpe csillagnál történik, ez a folyamat a megfigyelé
sekben úgy jelenik meg, mint az objektum látható fé
nyének modulációja (14. ábra).

Sok esetben a mágneses csóvákban létrejövő mág
neses átkötődések alapvető szerepet kell, hogy 
játsszanak a néhány asztrofizikai objektumnál megfi
gyelhető keskeny, jól kollimált jet-ek kialakulásában.
Különösen drámaiak azok a kilövellések (jet-ek), 
melyeket aktív magú galaxisok esetében figyelhetünk 
meg (15. ábra).
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14. ábra  A z A m  CVn degenerált kettős rendszer optikai fénygör
béje. A  rendszer két, közeli pályán keringő hélium  fehér törpéből 
áll. A  nagyobb töm egű fehér törpére anyag áramlik át, és a fény
görbén akkor észlelünk k ifényesedést, amikor a töm eget kapó csil
lag poláris vidékei kifényesednek. A  fényváltozást az 525 m ásod

perc hosszú forgási periódus modulálja

15. ábra  A z N G C  6521-ben levő rádió-jet egyszerűsített kontúr
képe, am ely tipikus példája a rádiógalaxisok aktív magját és kiter
jedt em issziós uszályát összekötő  keskeny, gyengén görbült kép
ződm ényeknek. Ebben az esetben  a m éret szokatlanul nagy — 
több, m int 200 000 fényév hosszú. Szám os fénylő csom ó látható a 
jet-ben , ezek valószínűleg plazm oidok keletkezésének  és kilökő
désének tulajdoníthatók, m int ahogy azt a Föld m ágneses csóvájá
ban m egfigyelhetjük. A  galaxis aktív magja a bal alsó sarokban van

8. Befejezés

A látványos sarki fényt nézve és megvizsgálva ma
gyarázatait, megnyílik előttünk kulturális és tudomá
nyos fejlődésünk feltárásának útja. A sarki fény kitö
rések fizikáját vizsgálva olyan folyamatok nyomára 
jutunk, melyek mindig léteznek, amikor mozgó mág
neses test töltött részecskeárammal kerül kölcsönha
tásba. Ez a folyamat pedig meglehetősen gyakori a 
Világegyetemben.

Az északi fény ezért egy lehetséges vizuális kap
csolat, mely minket itt a Földön a Világegyetemhez 
köt.

9. A sarki fény, mint színes televíziós téma

Az Alaszka Egyetemen, Fairbanks-ben egy 24 
perces video felvétel készült az Aurora Borealis be
mutatására az 1985 tavaszán készült legjobb megfi
gyelésekből. Ezek a megfigyelések gyenge fényre ér
zékeny színes televíziós kamerával készültek. A nagy 
felvételgyakoriság miatt a sarki fény mozgásait valódi 
sebességgel láthatjuk.

A felvétel nem kereskedelmi használatra kapható 
NTSC 1/2 inch-es (VHS vagy Betamax II) formátum
ban 35 USD, plusz 2 USD (külföldieknek 5 USD) 
szállítási és kezelési költséggel az alábbi címen:

Aurora Color Television Project 
Geophysical Institute 
Room 413
University of Alaska 
Fairbanks, AK 99775-0800, USA 
A felvétel kapható a P.A.L. / VHS európai rend

szerben is 40 USD áron (ebben a szállítás és kezelés 
benne van) az alábbi címen:

The Northern Light Planetarium,
Tromso Museum 
9000 Tromso, Norvégia
A videó-felvételekhez könyvecskét mellékelünk 

”A sarki fény megértése“ címmel.

IRODALOM

[1.1 Brekke A. & Engeland A: 983. The N orthern L ight, Berlin, 
H eidelberg, N ew  York, T okyo, Springer-Verlag.

[2.1 Eather R. H. 1980, M ajestic L ights, A m erican Geophysical 
U nion , W ashington D. C.

[3.] H ones E. W . 1986, Scientific Am erican, March, p. 32.
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A KOZMOSZ HATÁSA AZ EMBERI FAJRA A. E .  R o y
Glasgowi Egyetem, 

Fizikai és Csillagászati Tanszék

1. Bevezetés
Úgy tűnik, hogy az ember kozmikus tevékenységét 

illetően két állítást kell elfogadnunk. Egyrészt azt, 
hogy ezen a bolygón az emberek már első megjelené
süktől kezdődően megfigyelték az égbolt jelenségeit. 
Másrészt azt, hogy az elmúlt legalább 50 000 év során 
az emberi agy anatómiája nagyon keveset változott. 
Az első megállapítással kapcsolatban érdemes elgon
dolkodnunk azon, hogyan alakult volna az emberiség 
történelme, ha olyan bolygón élnénk — például a Vé
nuszon —, ahonnan az égbolt soha nem látható. Még 
ha civilizációnk ugyanúgy fejlődött volna mint a 
Földön — bár valószínűleg a fejlődés menete ebben 
az esetben egészen más lett volna —, akkor is csak az 
elmúlt fél évszázadban a nagy magasságban szálló re
pülőgépeknek, a rakétáknak, a radarnak és a rádiónak 
köszönhetően tudtuk volna meg, hogy bolygónk 
nem azonos a Világegyetemmel. Ami a második állí
tást illeti, mely szerint az emberi agy nem változott je
lentős mértékben ötvenezer év alatt (számítógépes 
hasonlattal élve a gép típusa nem változott, csak a 
szoftver fejlődött), ebből az következik, hogy ezen 
idő alatt is közöttünk éltek a potenciális Newtonok, 
Einsteinek, Platónok és Galileik, akiket, ha erre lett 
volna lehetőségük, ugyancsak lenyűgözött volna az 
égbolt látványa.

Még ennél is korábban, a rég elveszett múltban, 
amikor az ember zsendülő értelme először tette lehe
tővé, hogy felülemelkedjék az ösztönös viselkedés 
szintjén és az események cselekvő részesévé váljék, 
amikor először volt elmondható, hogy szellemi ké
pességei megengedték, hogy gondolkozzék, eltűnőd
jék, fontolgasson és kérdezzen, a Kozmosz és esemé
nyei egymással versengve igyekeztek értelmébe fér
kőzni. Az emberi faj olyan bolygón fejlődött ki, ahol 
megfigyelhető a nappali és az éjjeli égbolt örök válta
kozásának nagy forgószínpada, ezért az ember tanúja 
volt a Nap reggeltől estig tartó égi vándorútjának és a 
keleti és a nyugati látóhatáron a napkelte és a nap
nyugta helye lassú évszakos ingadozásának. Kapcso
latba hozta ezekkel a ciklusokkal a nappalok változó 
világosságára és hőmérsékletére, az évszakok válto
zására és az állatok vándorlására vonatkozó megfigye
léseit. Amikor a Nap hosszú ideig tartózkodott a látó
határ fölött, akkor a nappalok melegek voltak és az 
élőlények erőteljes fejlődésnek indultak, amikor a 
nappalok a legrövidebbek voltak, a természet megfa-

Az 1986. augusztus 18—23. között Koppenhágában A Kozmosz, 
mint kihívás az oktatás számára című GIREP konferencián tartott 
előadás. Fordította: Both Előd

gyott, zord szelek fújtak és sok állatot az álom, a halál 
testvéröccse zárt a karjaiba.

Észrevették az éjjeli égbolton, hogy a Hold felgyor
sítva utánozza a napkelték és a napnyugták szabály- 
szerűségeit. A Hold szabályosan ismétlődő, különös 
alakváltozásaiból megszületett a hónap. A tengerpar
tok lakói és a halászok felfedezték a Hold fázisai, vala
mint a szökőár és a vakár közötti még különösebb 
kapcsolatot.

A csillagok a fény változatlan, hideg, távoli gyé
mántszemcséi voltak, amelyeket a Teremtő a kezdet 
kezdetén tékozló bőkezűséggel szórt szét az éjszakai 
égbolt láthatatlan gömbjén, miközben úgy rendelke
zett, hogy azok egymáshoz képest változatlanul tart
sák meg helyüket, miközben maga az éggömb úgy 
fordul el, hogy a csillagok felkelni és lenyugodni lát
szanak. Úgy látszott, hogy néhány, de nagyon kevés 
égitestnek (a bolygóknak) saját akarata van, ezek hol 
lassabban, hol pedig gyorsabban szabadon vándorol
nak a csillagok között, néha megállnak, mintha vala
milyen kozmikus álmot látnánk, majd látszólag céltu
datosan néhány hétig vagy hónapig visszafelé 
mennek, mielőtt folytatnák eredeti útjukat. A külön
böző konfigurációk, együttállások és szembenállások 
egy az idő fonalára felfűzött gyöngysor szemeiként 
követik egymást, néha az ember életéhez képest 
hosszú, de soha nem szabályos időközönként.

Változás, örökké változás. A születés és a növe
kedés, majd a pusztulás és a halál. A csecsemőből kis
gyermek lesz, aki játékai, kedves állatai és játszótársai 
között él. A gyermek eltűnik, amikor helyette megje
lenik az ifjú; személyisége megváltozik, gyermekkora 
a pontatlan és múló emlékezés homályába merül. Az 
ifjú már férfi; a tovaszálló idő magával viszi az esemé
nyeket is, a bőséget és az ínséget, a barátokat és az el
lenségeket, az öregkort és a gyengeséget. Örökös vál
tozás. Bár az ég meg a Föld ciklusai és az emberi élet 
látszólag vég nélkül ismétlődnek, ezek éppannyira 
nem ugyanazok a ciklusok, mint ahogy egy falu lakos
sága sem lenne ugyanaz, ha valamely generációja új
jászületne. A természet és saját természete által az 
emberre kényszerített legfontosabb benyomás az idő 
múlása volt, az a tapasztalat, amely egymásutánisá
gukban mutatta az eseményeket, a megjósolhatatlan 
és nem létező jövő valódi és mostani jelemé történő 
átalakulását, még mielőtt az a markunkból kicsúszva 
a biztos múlt feledésébe merülne. Végül az idő még 
egy gúnyos fintort vág: ahogy az ember öregszik, úgy 
látszik felgyorsulni az idő, a gyermekkor végtelen 
nyarai átadják helyüket az öregkor évszakai gyorsabb 
változásának.
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“Mert csecsemőkoromban, amikor csak sírtam és 
aludtam — az idő kúszott; 

Ifjúkoromban vidáman éltem — az idő haladt; 
Majd amikor az évek múlása férfivá érlelt —

az idő rohant,
De amikor megöregedtem — az idő már repült.”

2. Ihlet és próba

Az égi jelenségek felhasználása és azok összetett 
hatása az emberiségre már a csillagászat tárgykörébe 
tartozik. Ez a gazdagon illusztrált képeskönyv elme
séli az időmérés, a navigáció és a csillagászati kutatás 
történetét, de szól a vallásról, a filozófiáról, a kozmo
lógiáról, a fizikáról, a technikáról és az emberi fajt 
foglalkoztató sok egyéb szellemi és fizikai tevékeny
ségről.

Nem idézzük itt fel a görögök Kozmoszra vonat
kozójói ismert tapasztalatainak a történetét, amit szá- 
moszi Arisztarkhosz, Eratoszthené?z, Arisztotelész, 
Hipparkhosz, Ptolemaiosz és mások munkássága pél
dázhat. Ugyanígy nem ismételjük el az emberiség vi
lágképének Kopernikusz, Tycho Brahe, Kepler, Gali
lei és Newton nevéhez fűződő forradalmi változásá
nak történetét sem, mindössze Narlikar professzor 
egy megjegyzését idézzük, mely szerint Newton gra
vitációs törvényét összehasonlíthatatlanul nehezebb 
lett volna felfedezni, ha a Naprendszer jelenléte nem 
jelentett volna a folytonos ösztönzés mellett egy ké
nyelmes és mindig jelenlevő próbapadot.

Napjainkban a nagy távcsöveknek, a rakétáknak, 
az űrszondáknak és adataik ránk zúduló özönének 
rögzítését és elemzését segítő kiegészítő berendezé
seknek köszönhetően egyre inkább tudatában va
gyunk az embernek a szörnyű méretű, korú és egy
formaságé Világegyetemben elfoglalt helyével. Ez a 
három tény — az élet csillagászati tényei — és követ
kezményeik életbevágóan fontos lecke megtanulására 
kényszerítik az emberi faj ma élő generációját.

3. Az élet csillagászati tényei

Az első tény értelmében az ismert Világegyetem
ben 1 0 21 csillag és 1 0 10 csillagokból álló galaxis talál
ható. A Világegyetem katedrálisában a galaxisok 
csupán porszemek. Mégis, ha az általunk lakott por
szemcse, a Tejútrendszer akkora lenne, mint Ázsia, 
akkor abban Naprendszerünk mindössze tízfilléres 
nagyságú lenne.

A második tény értelmében a Világegyetemünk 
történetének kezdetét jelentő Ősrobbanás mintegy 
20 — 30 milliárd évvel ezelőtt következett be. Tejút
rendszerünk körülbelül 10 milliárd éves, Naprend
szerünk (és a Föld) pedig 4,5 milliárd évvel ezelőtt 
keletkezett. Ha a Világegyetem egész történetét egy 
megfelelő időskálán egy évnek képzeljük el, ahol az

Ősrobbanás január elsején következett be, akkor a 
Tejútrendszer június 1-jén alakulna ki, a Naprendszer 
november 1-jén, az élet a Földön november 15-e 
körül jelenne meg, december 2 0 -a környékén a 
Földön dinoszauruszok kóborolnának, míg az egész 
emberi kultúra csak december 31-én 10 másodperccel 
éjfél előtt jönne létre. A tudomány és a technika leg
többre tartott utolsó három és fél évszázada ezen a 
skálán csak az év utolsó másodpercének utolsó har
madát jelentené.

A harmadik tény a Földön kívüli élet lehetőségé
nek tárgyalása szempontjából legalább olyan fontos, 
mint az előző kettő. Semmi kétségünk sem lehet 
afelől, hogy gondolatban akár térben, akár időben a 
Világegyetemben bárhová utazzunk is el, minden 
ugyanabból a nem egészen 100 elemből épül fel. Még 
ezek aránya is nagyjából hasonló lesz, körülbelül 2/3 
rész hidrogén, 1/3 rész hélium, hozzávetőlegesen 
1 %-ot tesz ki együttesen a szén, az oxigén, a nitrogén 
és a szilícium, míg az összes többi együttesen keve
sebb, mint 1%-nyi tömeget képvisel. Mindenfelé 
ugyanolyan égitestek nyüzsögnek: csillagok, ködök, 
csillaghalmazok és galaxisok. A gravitáció, az elektro
mágnesség, a magreakciók és a kémiai reakciók 
ugyanúgy működnek a Világegyetem bármely 
részén. A harmadik tényből — a Világegyetem “egy
formaságából” — az következik, hogy a földi élet lé
tezése valószínűvé teszi, hogy a megfelelő feltételek 
fennállása esetén az élet bárhol másutt is létrejöhet 
vagy létrejöhetett. Az egyetlen kérdés, hogy milyen 
valószínű ez?

Amennyiben földi típusú életre szorítkozunk, 
akkor elsősorban Nap-típusú csillagok körül, nagyjá
ból kör alakú pályán keringő Föld-típusú bolygókat 
kell keresnünk, méghozzá a csillagtól olyan távolság
ban, hogy a bolygón a H20  víz formájában legyen 
jelen. Ma még a dolog természetéből fakadóan csak 
meglehetősen durván tudjuk megbecsülni a Világ- 
egyetemben az ilyen feltételeket kielégítő helyek 
számát. Mégis, ha figyelembe vesszük a csillagok ki
alakulására és fejlődésére, valamint a bolygórendsze
rek keletkezésére és stabilitására vonatkozó ismerete
inket, akkor úgy tűnik, hogy milliárdnyi az ilyen 
helyek száma.

Életbevágóan fontos kérdés, hogy valóban 
létrejön-e az élet az ilyen lakható bolygókon. Az 
újabb felfedezések kiegészítették Dr. Stanley Miller 
először 1953-ban elvégzett, majd mások által megis
mételt és megerősített korai kísérletének következte
téseit. Ezek szerint az ős-Föld légkörében és felszínén 
uralkodó viszonyok közepette az ibolyántúli sugárzás 
és az elektromos kisülések hatására sok bonyolult, az 
élet alapelemeként szolgáló bonyolult aminosav mo
lekula jöhetett létre. Ezen kívül a csillagászok megál
lapították, hogy a csillagközi térben sok nagyon bo
nyolult molekula létezik, például formaldehid és al
kohol. E bonyolult, prebiologikus molekulák széles 
körben való elterjedtsége is azt jelzi, hogy az élet a Vi
lágegyetem gyakori jelensége lehet.
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A Naprendszerben a Mars az egyetlen olyan hely, 
ahol a Földön kívül élet létezhet, bár a Viking űrszon
dák leszállóegységeinek a kutatásai ez irányban nega
tív vagy legalábbis kétséges eredményeket szolgáltat
tak. Bár a kutatás folytatódik, tervezik a Mars talajá
nak Földre történő szállítását, illetve később esetleg 
egy emberes expedíciót a Marsra: ma az élet koz
mikus nyomait kutató szakemberek érdeklődése 
egyre inkább a más csillagok körül keringő bolygók 
felfedezése és azok spektroszkópiai vizsgálata felé 
fordul, ezen kívül egyre erőteljesebben folynak a ku
tatások az értelmes lények rádiójelzései után.

4. A Világegyetem kutatása

A Föld csillagászati megfigyeléseket zavaró légkö
re Fölötti pályán keringő távcsövek, mint például az 
Űrtávcső, rendkívül halvány égitesteket is meg 
tudnak figyelni, így többek között a közeli csillagok 
bolygóit is, ha ugyan léteznek ilyenek. Egy ilyen 
bolygó légkörének a színképéből megtudhatjuk, hogy 
van-e a légkörben számottevő mennyiségű oxigén. 
Ez az illető bolygón a növényi élet létezése mellett 
szóló bizonyíték lenne, minthogy a Földön is a vege
táció pótolja a légkörben ezt a rendkívül aktív elemet. 
Alaposabb vizsgálatokkal más, az élettevékenység 
során keletkező gázok is kimutathatóak lehetnek. 
Annak ellenére, hogy ezek az izgalmas felfedezések, 
amelyek megerősítenék az értelmes fajok Tejútrend
szeren belüli előfordulására vonatkozó elképzelésein
ket, már a következő évtizedben várhatóak, a Földön 
kívüli élet kutatásával foglalkozó szakemberek véle
ménye szerint a rádiócsillagászati kutatások a legre- 
ménytkeltőbbek.

Az első rádiócsillagászati vizsgálatot Frank Drake 
1960-ban az Egyesült Államok akkori legnagyobb rá
diótávcsövével, a Nyugat-Virginiában levő Green 
Bank-i Nemzeti Rádiócsillagászati Obszervatórium 
28 méter átmérőjű úgynevezett Tatéi rádiótávcsövé
vel végezte. A hidrogén 21 cm-es vonalának a hul
lámhosszán 2 0 0  órán keresztül figyelt meg két 
közeli, Nap-típusú csillagot, az epszilon Eridanit és a 
tau Cetit. Azóta a világ különböző részein mintegy 50 
vizsgálatsorozatot végeztek el, melyek során egyre 
növekvő érzékenységgel és spektrális felbontással kö
rülbelül 1 2 0  ezer órányi megfigyelési anyag gyűlt 
össze. Érdemes megemlíteni, hogy a modern vevők
kel felszerelt 300 méteres Arecibo-i rádiótávcsővel 
Drake egész OZMA-tervének 200 órányi megfigye
lése a másodperc töredéke alatt elvégezhető lenne.
1982-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió keretében 
létrehozták a Földön kívüli élet kutatásával (SETI, 
Search for Extra-Terrestrial Intelligence) foglalkozó 
51-es számú munkacsoportot (Commission 51). Je
lenleg két helyen folynak SETI megfigyelések, az 
Ohio Állami Egyetemen John Kraus és Robert 
Dixon Ohio SETI terve és a Flarvard-Smithsonian 
Oak Ridge Obszervatóriumában Paul Horowitz Őrjá

rata (Sentinel Project). A megfigyelések különböző 
hullámhosszakon folynak, többek között a hidrogén
re, a hidroxilgyökre, a vízre és a szénmonoxidra jel- 
lemzőeken. A siker azonban mindeddig elmaradt és 
ez arra ösztökélte a NASA-t, hogy 8,25 millió csa
tornás spektrális analizátorával még nagyobb szabású 
kettős vállalkozásba kezdjen. Az első terv az Irányí
tott Kutatás, ennek során nagy érzékenységgel és 
spektrális felbontással (1 Hz/csatorna) 1000 Nap
típusú csillagot vizsgálnak meg; a másik terv az égi őr
járat, melynek keretében a mikrohullámú tartomány
ban a teljes égboltot átvizsgálják 32 Hz/csatorna fel
bontással. Ezek a vállalkozások 1990-ben indulhat
nak, teljes végrehajtásukhoz 1 0  évre lesz szükség.

J. Kozmikus hallgatózás

Nem teljesen közismert, hogy a SETI kutatások 
során két típusú jelet kell keresni. Lehet, hogy a más 
értelmes fajok kibocsátanak rádiójeleket azzal a 
céllal, hogy nyilvánvaló legyen azok mesterséges ere
dete és könnyen megfejthetők legyenek, de lehet, 
hogy nem. De még ha nem is sugároznak szánt szán
dékkal, a közeljövő technikája lehetővé fogja tenni 
azt is, hogy “kihallgassuk” kozmikus szomszédain
kat. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy a mienknél nem 
sokkal fejlettebb civilizáció szempontjából, amelynek 
vannak bolygója körül keringő rádiótávcsövei. Ha 
harminc fényévnél közelebb vannak, akkor észreve
szik, hogy az általunk Napnak nevezett csillag a rádió
hullámhosszakon anomálisan kifényesedett, aminek 
a nagyon nagy teljesítményű katonai radarok és az 
erős rádió és tv adók az okai. Rendszeresen megfi
gyelve ezeket a jeleket, az idegenek rájöhetnek, hogy 
azok a Nap körül keringő bolygóról erednek. Meg
mérhetik a bolygó Naptól való távolságát és keringési 
idejét, amiből következtethetnek felszíni hőmérsék
letére. Ha azonban kis szerencsénk van, akkor a hall
gatózó idegenek nem tudják megfejteni tv adásainkat, 
így titokban marad előttük, hogy milyen primitív, 
erőszakos és környezetét bemocskoló faj vagyunk.

Semmi kétségünk sem lehet afelől, hogy gyors fej
lődésünk eredményeképpen már a közeli jövőben le
hetségessé válhat, hogy a közeli csillagok milliói vala
melyike körül élő idegen technikai civilizációkat mi 
is lehallgassuk. Ha valahol értelmes életre bukkan
nánk, az emberi faj többé már nem lenne ugyanaz, 
mint eddig. Ha viszont a keresés nem hozna ered
ményt, akkor Fermi híres, megválaszolatlan kérdése, 
a “Hol vannak?” egyre sürgetőbben vetődne fel. A 
kérdésre az egyik lehetséges válasz ugyanis az, hogy a 
Világegyetemben eddig még nem alakult ki olyan ér
telmes faj, amelyik képes lett volna a mienkhez ha
sonló bolygóméretű problémáival megbirkózni.

Ez talán a legfontosabb lecke, amit az emberi 
fajnak a csillagászattól meg kell tanulnia. A Világ- 
egyetem nem gondoskodik a megélhetésünkről, a 
csillagok semlegesek. Ha másutt nem találunk életet,
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akkor az emberiségnek egyedül kell megbirkóznia 
szörnyű feladataival. Azt azonban még akkor sem té
telezhetjük fel, hogy a mi fajunk a történet hőse, ha a 
Világegyetem sok helyén bukkannánk értelmes lé
nyekre; még az élettől nyüzsgő Világegyetemben is

E S E M É N Y E K

Keszthelyi Lajos 60 éves

Keszthelyi Lajos, a magyar kísérleti fizika egyik kima
gasló alakja februárban ünnepelte 60. születésnapját.

Keszthelyi Lajos érdeklődése, gondolkodása mindig 
nyitott volt más tudományterületek irányába, így történ
hetett, hogy tudományos pályafutása szakadatlan meg
újulások sorozata. A kísérleti magfizikától indult, de 60. 
születésnapján nála többnyire generációkkal fiatalabb 
biofizikus, biológus munkatársai rendeztek bensőséges 
ünnepséget az MTA Szegedi Biológiai Központjának Bio
fizikai Intézetében, amelynek jelenleg igazgatója. A ka
marakórus áhítata, a verzatilis tudós balladája, a kisebb- 
nagyobb ajándékok halmaza, az ünnepeltet ábrázoló 
művészi plakett pontosan mutatta a Keszthelyi Lajost kö
rülvevő légkört, a nagy tudást, munkabírást csodáló, az 
apró emberi gyarlóságokon csipkelődő szeretetet. A 
KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetének ta
nácstermében a tiszteletére rendezett “ünnepi hangver
seny” kezdetén felcsattanó taps ugyanakkor inkább a 
régi dicsőséget idézte, csakúgy mint a mágneses térbe he
lyezett atommag-modell, melynek pingponglabda nukle
onjai a volt munkatársak aláírásai miatt most kivételesen 
megkülönböztethetövé váltak. A “Kisbence” szalonzene- 
kar nagysikerű hangversenye után a hallgatóság itt is 
szeretettel kívánt még sok sikeres évet és jó egészséget a 
hatvanéves Keszhelyi Lajosnak!

Szőkefalvi-Nagy Zoltán

A verzatilis tudós balladája
Lakatos Tibor

Mottó:
“Tudom, mely fán mi gyanta serked" 

(Villon: Apró képek balladája. 
Fordította: Szabó Lőrinc)

Tudom mi a sejtben s az atomban a mag 
Tudom a sugárzás törvényeit 
Ismerem eloszlását az elektronnak 
S az elektromos tér örvényeit 
Tudom, mi az effektus, a Compton

Csak azt nem tudom, hová tartozom.

A Fizikai Szemle Szerkesztőbizottsága szeretettel köszönti Keszt
helyi Lajost 60. születésnapján.

előfordulhat, hogy csupán mellékszereplők vagyunk, 
akiknek az eltűnése a Kozmosz nagy színpadáról má
soknak fel sem tűnik.

Teljességgel rajtunk múlik tehát, hogy túléljük-e 
fajunk jelenlegi válságát vagy sem.

Tudom, hogy Pestet el nem hagyhatom,
A Központi Kutatót a hegyen,
S ezért éjente alig alhatom,
Mert tudom, hetenként meg kell tegyem 
Hisz vár rám az Alföldi Nagy Kutató,
Újszeged, a Tisza, a Fehértó,
Tudom: az ESZBÉKÁBAn a helyem

Csak az nem tudom, hogy hol a fejem.

Tudom a bioenergetikát 
Tudom, mi az idegbiológia 
És tudom a hidrogenáz titkát 
(Mit kis Tigyinek is kell tudnia)
Tudom, hogy mik a nukleotidok 

Csak azt nem tudom, 
hogy még mit nem tudok.

Tudom, a lézer mennyit ér 
S hogy ereje mint lórugás,
Ha gerjesztése excimér —
Nem maradhat el a hatás 
Ne gondoljunk másra persze 
Mint az egyetemes PERS-re.

Tudom, hogy eljár az idő 
Tudom: az évek tovaszállnak 
Tudom a fazékban mi fő 
s ha éhem gyorsan elverem 
Szabadon szárnyal szellemem 
Csak ne lázadna álnokul 
E megfáradt test ellenem!
De megfoszt a szép álmoktul,
S derekamban fájdalom sziszeg,
Tenzióm néha felszalad 
S mi erőt ez belőlem kiszed 
Pótolja néhány jó falat.

Megtanultam mindent, mit lehet 
Tudom a tudós tolvajnyelvet 
Tudom, mit higgyek a szememnek 
Sejtem, a Nobel-díj, hogy ragyog 
Mindent tudok hát barátim

Csak azt nem tudom, hogy még mit tudok.

Pécs, 1987. február 9.
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Beszámoló a “Nem-kristályos félvezetők  
’86" nemzetközi konferenciáról. 
Balatonszéplak, 19 8 6  szeptember 1 5 -  20.

A szocialista országok akadémiái által kötött megállapodás alapján 
kétévenként más-más tagországban rendezik az amorf félvezetők 
kutatása és alkalmazása kérdéskörével foglalkozó konferenciákat. 
A körforgásnak megfelelően 1986-ban a KFKI-ban ezen a szakte
rületen dolgozó kis csoportot érte az a megtiszteltetés, hogy a so- 
ronkövetkező konferenciát megrendezze. Az előkészítés korai 
szakaszában elhatároztuk, hogy a korábban kizárólag szocialista 
részvételre alapozott konferenciát valóban nemzetközivé tesszük 
és a nyugati kutatók számára is megnyitjuk. A balatonszéplaki 
SZOT Ezüstpart üdülőben az utószezonban sikerült a kívánt szám
ban szobákat lefoglalnunk, s ezzel olyan helyet találnunk, amely 
mind a keleti anyagi lehetőségeket, mind a nyugati igényeket 
kielégítette.

Az ország kül- és belpolitikai helyzetéről külföldön kialakult 
kedvező kép elősegítette törekvéseinket: a meghívott előadók, a 
szakma nemzetközileg elismert úttörői és szaktekintélyei, kedve
zően fogadták meghívásainkat. így már a második körlevélből ki
világlott, hogy a balatonszéplaki konferencia igazi kelet-nyugati 
fórum lesz, ahol az elért eredményeket valóban nemzetközi mér
cével mérik.

A 250 előzetes jelentkező közül 150 pályatársunknak sikerült a 
különböző akadályokat leküzdve megjelennie, közülük a 25 meg
hívott előadónak a konferenciával kapcsolatos költségeit a konfe
rencia rendező bizottsága fedezte. A meghívott előadók viszonylag 
nagy száma (összehasonlításként a 600 fős, Rómában 1985-ben 
megtartott amorf félvezetős konferencián is kb. 25 meghívott 
előadó volt) vonzotta a résztvevőket és nagyban emelte a konfe
rencia színvonalát.

A konferencia a várakozásnál is jobban sikerült; ez elsősorban 
a meghívott előadók kiemelkedő előadásainak s az azokat követő 
színvonalas vitáknak köszönhető. Elősegítette a munkát az is, 
hogy párhuzamos szekciók csak egy nap voltak, így minden részt
vevő teljes egészében meghallgathatta az egy-egy szakterületet 
összefoglaló és elemző meghívott előadókat. A jó hangulatot a 
kellemes környezet, a kitűnő ellátás, a fedett uszoda és a jól sike
rült tihanyi —balatonfüredi kirándulás is elősegítette.

A nevezetes események közül különösen emlékezetes marad 
Sir Nevill Mott Nobel-díjas és B. T. Kolomiets professzor Eötvös 
Loránd Társulat díjával, ill. emlékéremmel való kitüntetése. 
Egyébként az amorf félvezetők kutatásának és alkalmazásának 
két nagy öregje személyesen ezen a konferencián találkozott elő-

1. ábra Kroó Norbert elnök a konferencia megnyitóján adta át a 
Társulat érmét Sir Nevi! Mott Nobel-díjas fizikusnak (Barna B. 

Péter felvétele)

2. ábra A konferencia adott alkalmat arra, hogy az amorf félveze
tők kutatásának két “nagy örege” -  Sir Nevill Mott és B. T. Kolo

miets — személyesen találkozzék (Barna B. Péter felvétele)

szőr egymással. Igazán sajnálatos, hogy a szakterület “enfant 
terrible”-jének és egyben legtőkeerősebb emberének S. R. Ov- 
shinsky kutató-vállalkozónak hirtelen megbetegedése miatt Lon
donból vissza kellett fordulnia, így őt a résztvevők nagy bánatára 
nélkülöznünk kellett. Sir Nevil a kirándulás során emlékfát ültetett 
a Nobel-díjasok ligetében Balatonfúreden, amellyel tartós emléket 
hagyott látogatásáról. E meghatóan szép eseményt az MTV is köz
vetítette — igaz a kísérő szövegből nem derült ki, hogy a fácskát 
ki, milyen alkalomból ültette.

A konferencia anyagát a North-Holland Physics Publishing 
adta ki a Journal of Non-Crystalline Solids külön köteteként. A 
140 cikket tartalmazó gyűjtemény jó áttekintést ad az üvegállapot 
és az amorf félvezetők elméleti kérdéseiről és felhasználásának le
hetőségeiről. Jelentőségének megfelelő arányban szerepelnek az 
amorf szilícium kutatásával és alkalmazásával foglalkozó cikkek. 
Ez a kötet egyelőre (s előreláthatólag még egy-két évig) a szakte
rület problémáinak és eredményeinek legalaposabb és legátfogóbb 
olyan összefoglalója, amely a keleti és nyugati eredményeket 
azonos súllyal tartalmazza, így az összevetést úgyszólván automa
tikussá teszi. Bizony, főleg az alkalmazásban, van mit tanulnunk 
nyugati kollégáinktól.

A legközelebbi amorf félvezetős fórum ez évben augusztus 
24 — 28. között lesz Prágában. A balatonszéplakihoz hasonló ered
ményes munkát kívánunk.

Kása Somogyi István



Budapesten előadást tartott Prigogine akadémikus

1987. január 8 — 11. között Kapolyi László akadémikus meghívá
sára Magyarországon tartózkodott llya Prigogine professzor, akit 
1977-ben Nobel-díjjal tüntettek ki a nem-egyensúlyi rendszerek 
termodinamikai elméletének kidolgozásáért.

Prigogine professzor itt-tartózkodása során “A komplexitás fel
tárása” címmel előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémi
án. Az előadáson kifejtett gondolatok az ember és a természet, az 
ember és a tudomány viszonya köré csoportosultak.

Prigogine professzor termodinamikai megfontolásokon alapuló 
gondolatai szerint minden ami él, meglepően — “izgő-mozgó”, 
kereső, öntudatos, önszervező, feltörekvő módon — él. Az “élő” 
rendszerek bizonyos időközönként komoly “rángatózásba” kez
denek, majdnem szétesnek. De mégsem ez történik. Valójában az 
“élő”rendszerek (kémiai oldatok, emberek, egész társadalmak) 
az ilyen “vibrálások” alkalmával magasabban szervezett (rende
zettebb) állapotba “rázzák” fel magukat.

Prigogine professzor továbbfejlesztette a komplex kémiai olda
tok viselkedésének megfigyeléséből származó azon ötletet, hogy a 
magasabban szervezett szintre való átmenet univerzális jellemzője

a turbulencia — vagy Prigogine professzor megfogalmazásával 
élve — a “perturbáció” megjelenése. Szerinte a rendszertelenség, 
a diszharmónia minden kémiai rendszerben (vagy bármely társa- 
dalomban(?)) a magasabb szintre való átmenet szükséges 
feltétele.

Prigogine professzor a visszaesést a magasabban rendezett álla
potba való átmenet ösztönzőjének tartja.

Véleménye szerint azok az élő rendszerek, amelyek még nor
mális feltételek mellett is instabilak, rendkívüli perturbációt és 
fluktuációt kezdenek — szinte szétesnek. Az így kialakuló, — lát
szólagos — diszharmónia azonban a módja annak, hogy minden 
élőlény önmaga átrendezésével “új permutációkra és kombiná
ciókra, a fejlődés mind magasabb szintjére jusson”.

Az előadás után Prigogine professzor tanítványa és munka
társa, Peter Allen professzor tartott korreferátumot.

Korreferátumában azokat az eredményeket ismertette, ame
lyeket Prigogine profeszor gondolatainak, nem szigorúan vett ter
modinamikai problémák (halászat, népességmozgás) modellezé
sében történő alkalmazása hozott.

Homor Lajos

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle számokat, melynek 
ára 15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet. 

Kérjük levélben jelezzék, hogy melyik számot, hány 
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f i z i ka i  s z e m l e
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

XXXVII. é v fo ly a m 4. s z á m 1 9 8 7 .  ápri l is

EMLÉKEZÉS JÁNOSSY LAJOSRA

Ma lenne 75 éves Jánossy Lajos. Reá emlékezünk.
— Gyermekként került külföldre, amikor a család a 
Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált. Ta
nulmányait Bécsben, majd Berlinben végezte. Tu
dományos munkásságát W. Kolhörster berlini labo
ratóriumában kezdte el 1934-ben, majd Londonban 
és Manchesterben a Nobel-díjas P. M. D. Blackett 
intézetében folytatta 1936-tól 1947-ig. 1947-ben a 
dublini Institute for Advanced Studies professzora 
és a kozmikus sugárzási laboratórium vezetője lett.
— A kedvező munkafeltételeket otthagyva a 
magyar kormány hívására 1950-ben hazatért Ma
gyarországra, és ugyanebben az évben professzori 
kinevezést nyert az Eötvös Loránd Tudományegye
temre. 1951 — 1956 a Központi Fizikai Kutató Inté
zet Kozmikus Sugárzási Laboratóriumának veze
tője, majd 1956-tól az intézet igazgatója volt. 1970 
után a KFKI tudományos tanácsadójaként dolgozott 
tovább 1978-ban bekövetkezett haláláig. 1958 óta 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai 
Tanszékének professzoraként is működött. 
1951-ben lett tagja a Magyar Tudományos Akadé
miának, aminek évekig alelnöke is volt.

Tiszteleti, ill. kültagja volt több külföldi akadé
miának. 1956 óta haláláig tagja volt a dubnai Atom
kutató Intézet tudományos tanácsának.

Jánossy Lajos tudományos munkásságát a koz
mikus sugárzás kutatása, a statisztikus folyamatok 
tanulmányozása, a relativitáselmélet és a kvantum- 
mechanika alapvető kérdéseinek elemzése, vala
mint az utóbbival kapcsolatban a fény mikrostruktú- 
rájának kísérleti vizsgálata képezte.

A kozmikus sugárzás területén a legfontosabb 
eredményei az áthatoló záporok felfedezése, a lo
kális és kiterjedt záporok főbb tulajdonságainak tisz
tázása és a mezonkeltés mechanizmusára vonat
kozó, W. Heitlerrel közös megállapításai voltak. — 
Több tudományos és tudománynépszerűsítő köny
vet írt a kozmikus sugárzással kapcsolatban. Ezek

Az 1986. március 2-i emlékülés megnyitó beszéde. Az emlékülé
sen elhangzott többi előadás anyaga a Magyar Fizikai folyóiratban 
kerül közlésre, melynek Jánossy Lajos haláláig főszerkesztője volt.

T a r j á n  I m r e
az MTA III. osztályának elnöke

közül a Clarendon Press (Oxford) kiadásában meg
jelent Cosmic Rays c. monográfia ma is a kozmikus 
sugárzás egyik legfontosabb kézikönyvének 
tekinthető.

A statisztikus jelenségekre vonatkozó vizsgálatok 
eredményeképpen egyrészt a kozmikus sugárzási fo
lyamatokban lejátszódó kaszkádfolyamatok álta
lános elméletét dolgozta ki, másrészt a mérések ér
tékelésének statisztikus problémáival foglalkozott. 
Ez utóbbi témakörrel kapcsolatos eredményeit az 
angol, orosz és magyar nyelven megjelent monográ
fiái tartalmazzák.

A speciális relativitáselmélet területén az eredeti 
Lorentz-féle felfogásból kiindulva kidolgozta egy, 
az Einstein-féle relativitáselmélettől különböző, de 
azonos fizikai eredményeket szolgáltató elmélet 
alapjait. A téma egységes tárgyalását nyújtja az Aka
démiai Kiadó gondozásában megjelent angol nyelvű 
könyve.

A kvantummechanika alapvető kérdéseivel kap
csolatos vizsgálatai elsősorban az elmélet kísérleti 
alapjainak — és ezen belül a fény természetének — 
vizsgálataira irányultak. A fény kettős természeté
nek tisztázására végzett Jánossy-kísérieteket a kvan
tumelmélet értelmezésével foglalkozó szakiroda'om 
a legjelentősebbek közé sorolja.

Jánossy Lajos széles körű tudományszervező és ok 
talómunkát végzett. E tevékenységeire az előzők
ben már utaltam, ezekhez most csak annyit fűzök, 
hogy évtizedeken át tartott előadásokat az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen a fizika különböző te
rületeiről, élete utolsó éveiben pedig a középiskolai 
fizika oktatás tökéletesítése érdekében két gimnázi
umban oktatási kísérletekbe is kezdett.

Közéleti tevékenységéhez tartozik, hogy sok éven 
át tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának, 
részt vett az MSZMP XII. kerületi bizottságának, 
valamint a KFKI Párt és Végrehajtó Bizottságának 
munkájában.

Jánossy Lajos oly korban élt, amely teljes embert 
kívánt — többszörösen is. Mint fizikus, szemtanúja 
és tevékeny munkása volt annak a hőskornak, 
amely a modern fizika kialakulását eredményezte. 
Mélyre látó, eredeti gondolkodó, szellemes kutató
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volt. Találóan írja róla Mihály fia: ... sajátságos 
“élő” fizikát művelt. — Amikor hazatért, alkotó 
részese lett tudományos életünk megújulásának. 
Szervezett, tárgyalt, harcolt, tudománypolitikát csi
nált intézeti és országos szinten, négyszemközti vi
tákban és nyilvánosság előtt. — A közéleti embert a 
humanitás jellemezte, amit ugyancsak motivált ese-

/.

Erwin Schrödinger 1887-ben Bécsben született, nagy
apja műszaki főiskolai tanár volt, így Erwin intellektu
ális környezetben nőtt fel. Schrödinger már kisiskolás 
évei alatt nagy érdeklődést tanúsított a legkülönbö
zőbb tantárgyak iránt. Érdekelte a fizika — ugyanak
kor azonban az antik nyelvek, a költészet és a logika 
problémái iránt is érdeklődött. Az ókor, különösen 
az antik filozófia iránti érdeklődése egész életén át 
folytatódott. Eredetiben olvasta az ógörög szövegeket 
és elméjét nagyon foglalkoztatta ezek értelmezése. 
Egyszer azzal lepett meg bennünket Dublinban, 
hogy a “Kvantumelmélet 2000 éve” címmel hirdetett 
meg egy szemináriumot. Előadásában Zénón para- 
doxonáról beszélt, amely szerint a repülő nyílvessző 
minden időpillanatban nyugalomba, de mozgásban is 
van. Ezt a paradoxont összehasonlította a kvantum- 
mechanika bizonyos elképzeléseivel és a kvantum- 
mechanika kezdetét eredeti módon összekapcsolta 
Zenonnal. Ez a gondolat nagyon hatalmába kerítette.

Schrödinger Bécsben járt egyetemre és tudomá
nyos munkáját is ott kezdte. Szerencséjére olyan taná
rai voltak, mint Hasenöhrl és Exner; azokat az esz
méket és azokat a matematikai módszereket, amelye
ket első tudományos időszaka alatt tanult meg, ké
sőbbi munkájában sikeresen alkalmazta.

Az első világháború után, amelyben tüzértisztként 
szolgált, Bécsben helyezkedett el M. Wien tanársegé
deként. Később Stuttgartban és Boroszlóban is dolgo
zott és hat évet töltött el Zürichben von Laue utóda
ként. A Zürichben eltöltött időszak különösen gyü
mölcsözőnek bizonyult, amelyre mindig szeretettel 
emlékezett vissza.

Zürichben Schrödinger az elméleti fizika egész sor 
témáján dolgozott, és legnagyobb teljesítménye — a 
hullámmechanika megteremtése — is erre az idő
szakra esik.

Jánossy Lajos az idén lennev75 éves. Élete során igen sok kiváló 
fizikussal került kapcsolatba, de közülük talán senkit sem tisztelt 
annyira, mint egykori professzorát, Erwin Schrödingert. Az idei 
év egyben Schrödinger-centenárium is. Úgy érezzük, hogy a 
kettős évfordulóról méltóan emlékezünk meg Jánossy egy kézirat
ban ránk maradt dolgozatának a közlésével.

Király Péter—Náray Zsoltné

tenként a tudomány szeretete, a tudomány iránti 
lelkesedése.

Jánossy Lajos nemcsak a KFKI tudományos arcu
latának, munkastílusának, szellemi életének formá
lásában játszott meghatározó szerepet, hanem elvá
laszthatatlan, jellegzetes, rokonszenves, színes 
alakja volt egész tudományos életünknek.

J á n o s s y  L a j o s

Schrödinger 1927-ben Berlinbe ment, ahol Max 
Planck utóda lett. Berlini tevékenysége 1933-ban 
véget ért, amikoris úgy érezte, hogy nem tud Berlin
ben maradni a fasiszta uralom alatt. Meglehetősen 
hirtelen hagyta el Berlint és szerzett állást Oxfordban. 
Úgy tűnik, hogy az oxfordi tartózkodás nem nagyon 
volt számára kielégítő és 1936-ban — a náci meg
szállás érlelődő fenyegetése ellenére — elfogadott 
egy kinevezést Grazban. Kétségtelenül a szülőhazája 
iránti ragaszkodása volt az egyik erős indítéka arra, 
hogy egy ilyen kinevezést elfogadott. Ausztria el- 
özönlése után el kellett menekülnie az országból.

Genfbe ment, ahol Írország elnökével, De Valera- 
val találkozott. De Valera-nak régi elképzelése volt, 
hogy Dublinban tudományos centrumot alapít és 
meghív sok kiváló tudóst, akiknek — javaslata szerint 
— alkalmas feltételeket teremtenek a tudományos 
munkához. Schrödinger elfogadta a kinevezést és ez 
volt az első lépés a Dublin Institute for Advanced 
Studies megvalósítása felé, amely intézményt nem 
sokkal ezután létre is hozták.

Schrödinger az intézet vezető professzora és az El
méleti Fizikai Iskola vezetője lett. 1956-ban ment 
nyugdíjba és visszatért Bécsbe, ahol életének utolsó 
éveit töltötte.

II.

Schrödinger munkájáról először bécsi diákként 
hallottam. Visszatekintve meg kell vallanom, hogy az 
első verzió, amely eljutott hozzám, gondolatainak va
lamilyen meglehetősen misztifikált torzítása volt. 
Ámde nem sokkal később, 1932-ben, amikor tanul
mányaimat Berlinben folytattam, abban a szerencsé
ben részesültem, hogy személyesen Schrödingertől 
hallottam előadásokat a berlini egyetemen.

Schrödingert mindig is a konvenciókkal nem sokat 
törődő, eredeti személyiségnek ismerték. Első sze
mélyes benyomásom mindig élénken emlékezetem
ben marad. Beléptem a berlini egyetem egyik nagy 
előadótermébe, hogy meghallgassam előadását. Ek
koriban Berlinben a professzorok, sőt a tanársegédek 
is igen gondosan öltözködtek. Belépett egy kis, vidé
kiesen öltözött emberke és elkezdte az előadását he

ERWIN SCHRÖDINGER -  A FIZIKAI NOBEL-DÍJ 
KITÜNTETETTJE 1933-BAN
18 87 -19 68
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vesen gesztikulálva, erős bécsi kiejtéssel. Bevallom, 
első reakcióm a nevetési inger volt. De hamar Schrö
dinger varázsa alá kerültem és megéreztem az általa 
közölt gondolatok mélységét. Miközben előadott, 
úgy tűnt, hogy a témával akkor és ott küzd meg.

Úgy éreztem, hogy mint fizikus igen sokat tanul
tam Schrödingertől, először egyetemi éveim alatt, 
majd húsz évvel később Dublinban, ahol kollégák 
voltunk. Dublinban, amikor találkoztunk, úgy lát
szott, hogy alig változott, azzal lepte meg a lakossá
got, hogy ő az “öreg professzor” , aki kerékpáron 
megy dolgozni, hátán egy hátizsákkal. Később vásá
rolt egy segédmotort, amelyet szemmel látható élve
zettel mutatott be nekünk.

Erwin Schrödinger nagyon erősen individualista 
volt, és ami ilyen esetekben gyakran megtörténik, so
hasem tudott jól kijönni a környezetével. Ez sok kel
lemetlenséget okozott neki és valószínűleg ez volt az 
oka, hogy sohasem alapított iskolát, hanem egyedül 
dolgozott a problémák seregén.

Úgy tűnik, én személy szerint azok közé az embe
rek közé tartoztam, akikkel igen jól kijött. Bár sokkal 
fiatalabb voltam nála, amikor Dublinba érkeztem, ő 
és felesége igen szívélyesen üdvözölt és a baráti kap
csolatok végig megmaradtak.

III.

A fizikai realitáshoz való ragaszkodása volt az, ami 
Schrödingernek a fizikáról vallott felfogását egész éle
tében jellemezte. Egyike volt azoknak a fizikusoknak, 
akik igazán tudták és nagyra értékelték a klasszikus fi
zikát és élete végéig vallotta azt a meggyőződést, 
hogy a klasszikus fizika fogalmait kell — meg ha 
azok bizonyos mértékig módosításra is szorulnak — 
fenntartani, bármilyen fizikai problémával foglalkoz
zunk is.

Schrödinger gondolkodásmódjában lényeges vo
nás volt, hogy klasszikus fogalmakból indult ki és 
mindig a végsőkig gyanakvó volt az olyan fogalmak
kal szemben, amelyek ellentmondani látszottak a hét
köznapi gondolkodásnak. Részt vettem olyan szemi
náriumokon, ahol parázs viták voltak Schrödinger és 
más fizikusok között. Schrödinger egy olyan kijelen
tést tett, amely nagyon mélyen hatott rám és amelyet 
azóta nagyon gyakran idéztem. Ezt mondta: “Az 
emberi nyelvnek van egy nagy hátránya. Lehetővé 
teszi, hogy nyelvtanilag korrekt, de értelem nélküli 
mondatokat mondjunk” . Példaként ezt mondta: 
“Beszélhetünk négyszögletes körről, jóllehet, egy 
ilyen kifejezést használva egyszerűen csak zajt csa
punk a szánkkal, mivel a kör nem szögletes és a 
négyszög nem kerek.” Schrödinger azon a vélemé
nyen volt, hogy az elméleti fizikában gyakran hasz
nálják fel a “négyszögletes köröket” olyan problé
mákkal kapcsolatban, ahol valamit el kell rejteni.

Filozófiai nézetei miatt Schrödinger sohasem 
békéit meg a kvantumelmélettel, és különösen elége
detlen volt a kvantumelektrodinamikával. A kvan
tumelmélet hőskorában (amely elmélet megalkotásá
ban Schrödinger jelentős szerepet játszott) Bohr meg
hívta Koppenhágába, ahol megkísérelte, hogy “meg
mentse Schrödinger lelkét” és egyéni előadásokat tar
tott neki arról, hogy miért korrekt a kvantumelmélet 
az ortodox formájában. Ezek az előadások láthatólag 
nem győzték meg Schrödingert, másrészt viszont ő 
sem tudott olyan konzisztens elméletet javasolni, 
amely az ortodox elméletet felválthatta volna, és így 
Scrödinger élete végéig szkeptikus maradt anélkül, 
hogy képes lett volna pozitív javaslatot tenni arra, 
hogyan kell azokat az elképzeléseket megváltoztatni, 
amelyeket nem kívánt elfogadni.

Amikor utoljára találkoztam vele Bécsben, baráti- 
an elbeszélgettünk és a beszélgetés, mint minden 
ilyen beszélgetés, az elmélet bírálatával foglalkozott. 
Saját kísérleteimről beszélgettünk, amelyek az ő 
egyik kísérleti vizsgálatához hasonlóan (amelyet az 
alábbiakban le fogok írni) a fény alapvető tulajdonsá
gaival foglalkoztak. Rokonszenvét fejezte ki a kvan
tumelmélet megváltoztatására irányuló erőfeszítése
im iránt, de figyelmeztetett: “Ön tudja, hogy az elmé
letet sok igen okos ember építette fel, és nagyon 
nehéz feladat egy ilyen gondosan kidolgozott anyag
ban hibát találni.” Ez a figyelmeztetés bizonyos mér
tékű szomorú beletörődést is tartalmazott.

Közlök itt egy bekezdést abból a levélből, amelvet 
azután kaptam tőle, hogy az első eredményeimet is
mertettem vele. A levelet — mint minden levelét — 
kézzel írta, figyelemre méltóan tiszta írásával.

Kedves Jánossy Úr!
Mindkét eredménye rendkívül fontosnak tűnik 

számomra. A másodikból (ahol egymástól átlagosan 
több mint 3 km távolságban levő “fotonok” számláló
val letapogatható interferenciaképet adnak) követke
zik, hogy nem képzelhető el, hogy “egy foton áthala
dása alatt” csak vagy az egyik, vagy a másik fény úton 
történik valóságos fizikai gerjesztés. Azért mondom, 
hogy ez nem képzelhető el, mert mindkét fényutat 
együtt ténylegesen meg kell tenni ahhoz, hogy a fo
tonbecsapódásoknak egy periodikus eloszlása jöjjön 
létre a felfogó tartományban; éspedig fizikai folyamat 
kell, hogy odaérjen, nem pedig egy gondolathullám, 
amely (kivéve paranoiás parapszichológus elmék szá
mára) a fotonbecsapódások eloszlását nem befolyá
solhatja.

IV.

Még fiatalon, 1919-ben, Schrödinger elvégzett egy 
kísérletet, amely a fizika egyik alapvétő kérdésére irá
nyult. Igen figyelemre méltó dolog az, ha egy elméleti 
fizikus a pályafutását egy bonyolult kísérleti munká
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val kezdi. Ennek a munkának a jelentősége miatt itt 
röviden leírjuk a kísérletet.

A kísérlet Einstein fotonhipotézisével volt kapcso
latos. Einstein hipotézise nagy meglepetést keltett és 
mindig nagyon nehéznek látszott annak megértése, 
hogy a fény, amely igen markáns hullámtulajdonsá
gokkal rendelkezik, hogyan állhat mégis egyenes vo
nalak mentén haladó részecskékből (fotonokból).

Felmerül az a kérdés, hogy a fényforrás egyes 
atomjai milyen fajta sugárzást bocsátanak ki. Einstein 
hipotézisével kapcsolatban egyes Fizikusok megkoc
káztatták azt az állítást, hogy az egyes atom, amikor 
sugárzást bocsát ki, akkor ezt egy szűk kúpban teszi; 
az így keletkező hipotétikus sugárzást hívták “tűsu
gárzásnak”. Maxwell és Hertz jól megalapozott elmé
lete értelmében inkább arra kellene gondolnunk, 
hogy az atomok egyidejűleg minden irányba sugároz
nak és ez a sugárzás nincs egy kúpba bezárva. Schrö
dinger kísérlete, amelyben fényforrásként igen 
vékony wolfrámszálat használt, azt bizonyította, 
hogy a hagyományos nézet a helyes, és a wolfrámszál 
atomjai semmi esetre sem bocsátanak ki semmi olyas
mit, ami a tűsugárzásához lenne hasonló.

Schrödinger, amikor eredményeit publikálta, nem 
tudta, hogy Selényi Pál magyar fizikus — az övétől 
nagyon különböző módszert használva — hasonló kí
sérletet végzett el, de sokkal korábban, és hogy Selé
nyi korai kísérlete ugyanarra a következtetésre veze
tett, mint amelyre Schrödinger jutott. Selényi és 
Schrödinger kísérletei a fénykibocsátás módjának egy 
igen fontos tulajdonságát állapították meg.

V.

A hullámmechanika megfogalmazása volt az a 
nagy tudományos teljesítmény, amelyért Schrödinger 
1933-ban megkapta a Nobel-díjat.

Hogy lássuk ennek a teljesítménynek a hátterét, 
azokból a nézetekből indulhatunk ki, amelyeket a fi
zikusok a múlt század végén vallottak. Ebben az idő
szakban Kirchhoff és mások nagyon bizakodóak és 
magabiztosak voltak a fizika állapotát illetően. Kije
lentették, hogy a fizika lényegében be van fejezve. A 
mechanikával és az elektromágneses elmélettel az 
összes többi problémát meg lehet oldani; azt bizonyí
tották, hogy egyetlen dolog van hátra: pontosan meg 
kell állapítani, hogy milyen erők hatnak az atomok 
között. Azt gondolták, hogy ha egyszer ezeket az 
erőket ismerik, akkor az összes többi probléma arra 
redukálódik, hogy a mechanika törvényeit felhasz
nálva kiszámítsák az atomi rendszerek egyensúlyi 
alakzatait és mozgását.

Ezek a 19. század végén élő remények nem váltak 
valóra. A röntgensugarak, a radioaktivitás, a foto- 
elektromos hatás felfedezése gyorsan követte egy
mást. Ezek a felfedezések nagy meglepetést okoztak, 
és hatásukra a természet törvényeinek ismeretéről al

kotott véleményünk sokkal szerényebbé vált. Kide
rült például, hogy a stabilis atomokat nem lehet úgy 
leírni, mint a Coulomb-erő által egymásra ható elekt
ronok és protonok együttesét. Az így felépített rend
szerek sohasem lennének stabilak és nem lehetne el
várni, hogy olyan módon bocsássanak ki spektrumvo
nalakat, mint a valóságos atomok.

Az első jelentős lépés az atomszerkezet ellentmon
dásmentes elmélete felé Bohr első atommodellje 
volt, amely Rutherfordnak arra a felfedezésére ala
pult, hogy az atomok egy viszonylag kicsi és nehéz 
magból állnak, amelyet elektronok vesznek körül. 
Bohr feltételezte, hogy az elektronok a mag körüli pá
lyákon mozognak, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan 
a bolygók mozognak a Nap körül. Az atomokban 
azonban — a Bohr-hipotézis szerint — az elektrono
kat csak kiválasztott pályákon lehet megtalálni, és 
átugrásuk az egyik kiválasztott pályáról a másikra hir
telen történik. Bohr ezeket a “kvantum-ugrásokat” 
kapcsolatba hozta a fény kibocsátásával és elnyelé
sével.

Anélkül, hogy kisebbíteni akarnánk Bohr nagy ér
demét, rá kell mutatnunk, hogy akkor ezt a modellt 
ideiglenes hipotézisnek tekintették, amely egy sokkal 
kielégítőbb elmélet megfogalmazását kell, hogy elő
segítse. Bohrnak személy szerint nem voltak illúziói 
hipotézisének véglegességét illetően. Éppen emiatt 
eléggé szerencsétlen dolog, hogy ezt az előzetes el
méletet később “kanonizálták” és mind az iskolás 
gyerekeknek, mind pedig a kezdő egyetemi hallgatók
nak ezt az elméletet tanítják, gyakran anélkül, hogy 
az elmélet elégtelenségére figyelmeztetnének.

Bohr első modelljének részint a sikereitől, részint 
pedig az erős hiányosságaitól sarkallva széles körű te
vékenység indult meg azzal a céllal, hogy Bohr elmé
letét valami sokkal véglegesebbel helyettesítsék. Hei- 
senbergnek 1926-ban sikerült megtalálni a klasszikus 
mechanikának egy matematikai általánosítását. Ez az 
általánosítás elvezetett a Bohr-elméletnek mindazok
hoz az eredményeihez, amelyek helyesek voltak, 
ezenkívül azonban nagyon sok olyan jelenséget is 
meglepően pontosan leírt, amelyekre Bohr eredeti el
képzelése nem tudott magyarázatot adni.

VI.

Schrödinger ugyancsak elégedetlen volt a Bohr- 
elmélettel, de ő újfajta módon próbálta megközelíteni 
az atomi jelenségeket, s úgy tűnt, hogy e megköze
lítés alapvetően különbözik Heisenbergétől.

Mivel Schrödinger nem volt megelégedve a Bohr- 
modellel, megpróbálta a Bohr-elméletet úgy átalakí
tani, hogy az elektronpályák és kvantumugrások 
meglehetősen misztikus elképzelése közelebb kerül
jön a klasszikus fogalmakhoz. Schrödinger felhasz
nálta a nagy francia fizikusnak, Louis de Broglie-nak 
igen figyelemre méltó megfontolásait. Pusztán elmé-
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leti megfontolásokból de Broglie arra a következtetés
re jutott, hogy bármely p impulzussal rendelkező ré
szecskét (pl. egy elektront) X =  h/p hullámhosszú
ságú hullámok kísérnek. De Broglie-nak ezt a meg
fontolását meglepő módon igazolták Davisson és 
Germer kísérletei, akik azt találták, hogy fémfóliák 
által visszaszórt elektronok megfelelő hullámhosszú
ságú röntgensugarakhoz hasonló interferenciatulaj
donságokat mutatnak. Az elektronokkal kapott inter
ferenciaképek alátámasztották de Broglie elméletét.

Schrödingernek sikerült pontos formulát adni a 
részecske és az őt kísérő hullámok mozgására, amely 
hullámokat anyaghullámoknak (Materiewellen) 
lehet nevezni. Tisztán fenomenológiai úton kezdte 
megfontolásait, rámutatva, hogy lencsék és prizmák 
viselkedését le lehet úgy írni, hogy a fényt bizonyos 
geometriai törvényeknek eleget tévő sugarakból álló
nak tekintjük. A geometriai optika törvényeinek se
gítségével igen kielégítő leírást kaphatunk az olyan 
optikai jelenségekre, mint a sugarak, lencsék vagy 
prizmák által történő eltérítése. A geometriai optika 
törvényei mindaddig érvényesek, ameddig nagyok 
azok a tárgyak, amelyekre a fény esik, azaz a tárgyak 
nagyok a fény hullámhosszához képest. Mihelyt 
olyan nagyságrendű tárgyakkal rendelkezünk, mint a 
rájuk eső fény hullámhossza, új jelenségek lépnek 
fel, mégpedig az interferencia és a fényelhajlás.

Schrödinger a geometriai optikát és a hullámopti
kát összekötő matematikai összefüggések vizsgálatá
ból indult ki. Azt a zseniális feltevést tette, hogy ami
lyen módon közelítik a fényjelek geometriai pályái a 
fény hullámtulajdonságait, ugyanúgy közelítik a ré
szecskéknek a klasszikus elmélet által számított 
pályái a részecskéket kísérő hullámok mozgását. Az 
optikai analógiát felhasználva Schrödinger megfogal
mazta a részecskék hullámelméletét, amely úgy vi- 
szonylott a részecskék mozgásának klasszikus elméle
téhez, ahogy a geometriai optika viszonylik a hullám
optikához.

Schrödinger bevezetett egy fényfúggvényt, amit 
rendszerint t//-vel jelölnek és amit hullámfüggvény
nek neveznek. A hullámfüggvény eleget tesz néhány 
összefüggésnek, amelyek bizonyos mértékig hasonló
ak azokhoz az összefüggésekhez, amelyeket Maxwell 
talált az elektromágneses mezőre. A ifüggvény így a 
részecskék hullámtulajdonságait írja le. A részecské
ket magukat hullámcsomagokkal, azaz egy nem túlsá
gosan nagy térrészben koncentrált hullámokkal lehet 
reprezentálni. Egy ilyen hullámcsomag a részecské
hez hasonlóan mint egész mozog, ugyanakkor azon
ban belső hullámszerkezete miatt a hullámcsomag in
terferenciajelenségeket hoz létre.

Ráadásul a hullámcsomag — és ez volt a Schrödin- 
ger-féle elképzelés fő nehézsége — hajlamos arra, 
hogy szétfolyjon, ha nincsenek olyan erők, amelyek 
összetartanák.

A Schrödinger által adott egzakt matematikai meg
fogalmazás sok atomi tulajdonság kvantitatív leírását

engedte meg, és emelett a Heisenberg-féle absztrakt 
matematikai formalizmussal egyező eredményre ve
zetett.

Heisenberg és Schrödinger eredményei közötti 
egyezés rendkívül meglepőnek látszott, minthogy a 
két elmélet tökéletesen eltérő nézőpontból indult ki. 
Nem sokkal később Neumann János magyar szárma
zású fizikus tisztázta ezt a problémát. Neumann bebi
zonyította, hogy a két elmélet, bár teljesen eltér felfo
gásában, matematikailag teljesen egyező. A két elmé
let ugyanazt a jelenséget eltérő matematikai formaliz
mussal írja le.

VII.

Schrödinger hullámegyenletének segítségével 
(amiként Heisenberg egyenértékű elméletével is) el
méletileg ki lehet számítani az atomok spektrumát és 
egyéb olyan paramétereket, mint az atomok átmé
rője, mágneses momentuma stb. A számítások ered
ményei kiválóan egyeznek a megfigyelésekkel, így vi
lágos, hogy az elmélet tökéletesen írja le az atomok 
tényleges viselkedését.

Felmerült a kérdés, hogy mi a részletes interpretá
ciója a két matematikai formalizmusnak. A Heisen- 
berg-képet illetően azt hangsúlyozták, hogy ez a for
malizmus nem enged meg további “szemléletes” 
(anschaulich) interpretációt. A kialakult vélemény 
szerint az a tény, miszerint a Heisenberg-féle forma
lizmust nem lehet modell segítségével egyszerűen ér
telmezni, nem hiányossága az elméletnek, hanem el
lenkezőleg, ezt a modern fizika lényeges új vonásá
nak tekintették. Azt sugalmazták, hogy amíg a klasz- 
szikus elméleteknek jellemző vonása az, hogy “mo
dellekre” van szükségük, addig a modern fizika csak 
a jelenségeket leíró absztrakt matematikai formaliz
must ad számunkra, és teljességgel “tudománytalan
nak” tekintették az olyan további kérdések felveté
sét, hogy a használt matematikai szimbólumok a va
lóságban minek felelnek meg.

Schrödinger szemben állt ezzel az új divatú szokás
sal és mindig reménykedett, hogy valamikor lehetsé
gessé válik a kvantumelmélet formalizmusának a 
jobb megértése, reménykedett, hogy a szereplő 
mennyiségek közvetlen fizikai jelentése valamilyen 
későbbi időpontban világossá válik. Ezekkel a remé
nyekkel és nézetekkel Schrödinger egy, a szokásostól 
teljességgel eltérő nézőpontot képviselt, ami sok 
vitára adott okot.

Vili.

A kvantummechanika interpretálását illetően a fő 
kérdés a íjj hullámfüggvény fizikai jelentésével füg
gött össze. Schrödinger elgondolása a ip bevezetése-
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kor kétségtelenül az volt, hogy ez a függvény egy 
igazi hullám amplitúdóját és fázisát írja le. Schrödin
ger azt gondolta, hogy a részecske valójában nincs 
egy pontba sűrítve, hanem “szét van kenődve” egy 
véges tartományba. Ezen a tartományon belül |i/ij2- 
szerű mennyiség írja le a szétkent részecske sűrűség- 
eloszlását.

Schrödingernek ez az igen egyszerű elképzelése 
azonban nehézségekbe ütközött. Két fő nehézség 
volt. Először a matematikai formalizmus; a Schrödin- 
ger-egyenlet ugyanis kiválóan alkalmas volt arra, 
hogy leírja egyetlen részecske, valamint egymással 
kölcsönhatásban lévő részecskék együttesének moz
gását. A i//-nek az az interpretációja, hogy a szétkent 
részecske sűrűségét adja meg, úgy látszott, hogy csak 
egyetlen részecskéből álló rendszer esetében műkö
dik. Továbbá, ha csak egyetlen részecske mozgását 
vizsgáljuk, a ip függvény hajlamos arra, hogy idővel 
szétfolyjon. Ezért az egy részecskét megtestesítő hul
lámcsomagtól azt kell várnunk, hogy az idő folyamán 
növekszik és elegendően hosszú idő után az összes 
részecske egy általános felhőbe olvad össze.

A hullámfúggvény interpretálásának mindkét ne
hézsége eltűnik, ha Max Born egy hipotézisének 
megfelelően feltesszük, hogy a M2 nem a részecske 
szétfolyt sűrűségét reprezentálja, hanem inkább 
annak a valószínűségét adja meg, hogy a részecskét 
különböző helyeken megtaláljuk. Born Így a követ
kező alapfeltevésből indult ki. A ip függvény által 
leírt részecske a valóságban pontszerű. A ip nem adja 
meg pontosan, hogy a részecske hol található, csak 
valószínűségi állítást ad. így feltesszük, hogy nagy 
annak valószínűsége, hogy a részecske megtalálható 
egy olyan helyen, ahol a \p viszonylag nagy értékkel 
rendelkezik, de valószínűtlen a részecske megtalálása 
olyan helyeken, ahol ip értéke kicsi.

Schrödinger nem fogadta el az elméletének Born 
által adott interpretációját, de jobb interpretációt ő 
sem tudott ajánlani. A fentebb idézett beszélgetés és 
levél, ugyancsak ezzel a kérdéssel volt kapcsolatos. 
Megfogalmazták egyesek azt a szélsőséges nézetet is, 
amely szerint ip “gondolat-hullámot” (Gedanken
welle) jelképez, erre a nézetre utalt Schrödinger meg
lehetősen erős kifejezést használva a fentebb idézett 
levélben.

Schrödinger nem a tp statisztikai értelmezését kifo
gásolta. Amit Schrödinger elutasított, az t//-nek egy
fajta kevert interpretációja volt, amelyről láthatólag 
úgy érezte, hogy azt a fentiekben már említett 
“négyszögletes körrel” azonos kategóriába kell 
tenni. Valóban a húszas évek végén és a harmincas 
évek elején sok filozófiai elmélkedést publikáltak, 
amelyek azt állították, hogy az új kvantumelmélet 
megmutatta: a fizikában eltűntek a határok az objek
tum és a szubjektum között; ezek az érvelések ten
denciózusan azt mondták, hogy a gondolkodásunk bi
zonyos mértékig befolyásolja a fizikai folyamatokat. 
Az ilyen állítások — amelyek bizonyos időszakban 
igen gyakoriak voltak — olyan felfogást tükröztek,

amelyet Schrödinger nem kívánt elfogadni. Azért, 
hogy egyes elképzelések abszurditását bemutassa, 
Schrödinger kitalálta a macskával kapcsolatos para
doxont, amelyet számos alkalommal elismételt, né
melykor az ortodox fizikai iskola tagjainak nagy 
bosszúságára.

Born valószínűségi hipotézisét kiterjesztve az 
ember arra a következtetésre jut, hogy egy fizikai 
rendszer (mondjuk egy atom) lehet úgynevezett 
“kevert állapotban”. Hogy ezt a fogalmat világosab
ban megmagyarázzuk, megjegyezzük, hogy egy atom 
különböző állapotokban lehet, pl. alapállapotában, 
ahol az energiája minimális. Az atom lehet úgyneve
zett gerjesztett állapotban is, ilyen állapotban az ener
giája meghaladja az alapállapotbeli energiát. A ger
jesztett atom átmehet az alapállapotba, miközben 
energia szabadul fel és egy foton bocsátódik ki.

A kvantumelméleti terminológiában kevert állapo
tokról is beszélünk, ahol az atom mondjuk 50%-os 
valószínűséggel gerjesztett állapotban van és ugyan
akkor 50%-os valószínűséggel az alapállapotban. Az 
állítás az, hogy a dolgoknak ez a kevert állapota mind
addig fennáll, ameddig egy megfigyelő nem érkezik. 
A megfigyelőről felteszik, hogy végrehajt egy kísérle
tet és ennek a kísérletnek az eredményeképpen azt ta
lálja, hogy az atom alapállapotban van, vagy azt ta
lálja, hogy az atom gerjesztett állapotban van. Az ál
lítás az, hogy az atom állapota csak a megfigyelés 
eredményeként fog a két állapot valamelyikébe “ug
rani”.

A fenti fogalom egészen egyszerű lenne, ha meg
elégednénk azzal, hogy a következőt mondjuk: a kí
sérlet végrehajtása előtt nem tudjuk, hogy az atom az 
egyik vagy másik állapotban van-e, és ezért a megfi
gyelés eredményeképpen a tudásunk megváltozik. 
Egy nyilvánvaló példát adva: lehet, hogy nem tudom, 
hogy van-e pénz a tárcámban. Végrehajtok egy kísér
letet: például előveszem a pénztárcámat és találok 
benne egy bankjegyet és így tudom, hogy van nálam 
pénz. A kvantumjelenségekben azonban a megfigyelő 
szerepét sokkal bonyolultabbnak tekintik.

Schrödinger nem fogadta el azt a fajta érvelést, 
amely Born valószínűségi elképzelésén alapult, és így 
megfogalmazta a következő történetet: képzeljünk el 
egy puskaporral töltött hordót, amelyen egy macska 
ül. A hordóhoz egy gyenge sugárzásnak kitett Gei
ger—Müller számláló által vezérelt gyújtószerkezet 
van erősítve. A számláló az általa kapott első im
pulzus hatására begyújtja a puskaport, felrobbantja és 
megsemmisíti a macskát. A feltevések szerint a Gei
ger—Müller számláló óránként átlagosan egy impul
zust kap. Az egész berendezés egy nagy, zárt sátor 
belsejében van elhelyezve. Bekapcsolva a számlálót 
és egy órát várva azt hisszük, hogy a macska kb. 
50%-os valószínűséggel életben van, és kb. 50%-os a 
valószínűsége annak, hogy a gyújtószerkezet felrob
bant és a macska elpusztult. A kvantummechanika 
szerint — ahogy erre Schrödinger rámutatott — a 
macskát kevert hullámfúggvény írja le, amely olyan
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állapotnak felel meg, ahol a macska 50%-ban halott 
és 50%-ban élő. A hullámfüggvény abban a pillanat
ban “összehúzza magát” , amikor valaki benéz a sá
torba és megállapítja a dolgok valódi állását.

Ezt a történetet sok évvel kitalálása után hallottam 
Schrödingertől. Addigra a történet még egy élvezetes 
kiegészítést kapott. Schrödinger tovább kérdezett: 
“Mi történik, ha azelőtt, hogy a hivatalos megfigyelő 
benézett volna a sátorba, egy kisfiú, akinek ezt szigo
rúan megtiltották, benézett a sátorba, látta a macskát, 
bár határozottan tagadja, hogy így cselekedett? A hul
lámfüggvényre a rossz kisfiú vagy a hivatalos megfi
gyelő hatott?”

Nem kívánom itt részletesen ismertetni, hogy 
ilyen filozófiai érveket vonultattak fel azzal a problé
mával kapcsolatban, amelyet Schrödinger e meglehe
tősen szellemes történettel próbált illusztrálni. 
Ugyanezt a problémát azonban Einstein, Rosen és 
Podolsky is megfogalmazta, szokásosabb tudományos 
érveket használva. Erről a témáról Einstein és Bohr 
között vita támadt, s az érvelés végén úgy látszott, 
hogy mindkét fél arról van meggyőződve, hogy bebi
zonyította a maga igazát. Schrödinger (velem együtt) 
ebben a kérdésben Einstein oldalán állott.

IX.

Berlinben és később Dublinban Schrödinger a leg
változatosabb fizikai problémákon dolgozott. Mindig

EMLÉKEZÉS JÁNOSSY LAJOSRA

Ezelőtt 75 évvel, 1912. március 2-án született Jánossy 
Lajos.

Életútjának számunkra legjelentősebb mozzanata, 
amit ő mindig így írt le és mondott el: “ 1950-ben a 
magyar kormány hívására hazatértem Magyarország
ra...”

Jánossy ezt valóban hazatérésnek érezte, annak el
lenére, hogy az akkor 38 éves tudós, addigi életéből 
mindössze az első hat esztendőt töltötte itthon. Ma
gáénak érezte, a szó nemes értelmében, ezt az intéze
tet is, melynek létrejöttében, kiteljesedésében, sike
reiben meghatározó szerepet játszott haláláig. Ő kez
dettől fogva őszintén hitt abban, hogy a budai hegyvi
dék ezen félreeső helyén, korszerű fizikai kutatás fog 
folyni, a nemzetközi mezőnyben is méltán megbe
csült helyet kivívó kutatóintézet fog állni. Jánossy 
hite a tudomány szeretetéből és politikai elkötelezett
ségéből táplálkozott. A szó igazi értelmében tudós 
volt, az új, a progresszív tudomány, a nagy kollektí
vákban végzett korszerű kutatás híve és terjesztője. 
Soha nem feledkezett meg arról, hogy tudományos

Elhangzott Jánossy Lajos emléktáblája felavatásánál.

nagyon vonzódott a valószínűségelmélet és a statiszti
ka problémáihoz. A második világháború alatt való
színűleg megdöbbentette a katonai hatóságokat 
azzal, hogy egy olyan valószínűségelméleti problémát 
tárgyaló dolgozatot publikált, amelyben az atom
bomba kritikus méretének valamilyen nehezen tisz
tázható kérdését vizsgálta.

Schrödinger igen sokat dolgozott az általános rela
tivitással kapcsolatos kérdéseken és megkísérelte 
egy, a gravitációt, az elektromágneses mezőt és a 
magerőket összekapcsoló egyesített térelmélet megal
kotását. “Mi az élet?” címmel írt egy figyelemre 
méltó könyvet, amelyben a biológiai problémák 
kvantumelméleti vonatkozásaival foglalkozik. Ebben 
a művében kimutatja, hogy az általunk megevett ka
lóriáknak nagy ugyan a szerepe az emberi élet fenn
tartásában, de még sokkal nagyobb annak a negatív 
entrópiának a jelentősége, amelyet a kalóriákkal 
együtt fogyasztunk el.

Schrödinger Dublinből nyugdíjba vonult és vissza
ment Ausztriába, ahol (az őt túlélő) feleségével töl
tötte el az utolsó éveit. Schrödinger nagy gondolkodó 
volt, akinek sok sikerben és csalódásban volt része, 
de akire mindig úgy fogunk emlékezni, mint olyan tu
dósra, aki nagyban hozzájárult a tudomány előrehala
dásához.

1968, Budapest
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gondolkodást, konkrét tudományos ismereteket és 
módszereket csak az képes környezetének átadni, ki
sugározni, aki személyes kutató munkájában újra és 
újra átéli az új felismerésének egyedülálló élményét. 
Országos gondjai, széles körű feladatvállalásai, folya
matos társadalmi tevékenysége mellett is mindig el
sőrendű szerepet biztosított életében a tudománynak. 
Mi, akik a munkatársai lehettünk, még élénken — s 
talán némi nosztalgiával — emlékezünk rá, hogy a dé- 
lelőttjeit mindig a szakmai munkának szentelte. Já
nossy Lajos példájával megtanított bennünket arra, 
hogyan ötvözhető optimálisan a tudós és a tudomány- 
szervező, az iskolát teremtő tanító és az aktívan poli
tizáló közéleti ember szerteágazó tevékenysége egy 
egységes egésszé, melynek célja a szakmai haladáson 
felül, a társadalmi haladás is. Legmegragadóbb benne 
a kutató, a tanító, a tudományszervező és a politikai 
értelemben vett haladás harcosának az egysége volt.

Sok szó esik manapság a demokratizmusnak, mint 
fejlődésünk egyik alapvető feltételének minél telje
sebb, igazi tartalommal bíró, megvalósításáról. Já
nossy Lajos a KFKI-ban eltöltött, sok változást, jót és 
rosszat hozó éveiben mindig ösztönösen érezte a de
mokratizmus szükségességét és időnként, életerőt 
emésztő nagy küzdelmeket vívott megvalósításáért.
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Az ő tudományos demokráciájának a lényege az volt, 
hogy a vitát, a konstruktív vitát helyezte a kollektív 
alkotó munka, az együttgondolkodás középpontjába. 
Szakmai kérdésekben szenvedélyesen vitatkozott. S 
ami elkerülhetetlen, e viták során természetesen té
vedett is. De vajon kinek kell elsősorban megadnunk

a tévedéshez való jogot, ha nem az újat, az ismeret
lent kutató tudósnak? Csakhogy a tévedéshez való 
jog elengedhetetlen kísérője kell, hogy legyen a 
helyes út felismerésének, a korrigálásnak a képes
sége. Jánossy ebben is példát mutatott. Bármennyire 
is elragadtatta magát egy-egy szemináriumon, mindig 
tisztelte a vele szemben állót — sőt azt csak igazán — 
s még a legfiatalabb kutatóval szemben is kész volt 
beismerni tévedését... ha másként nem, egy félszeg 
mosollyal, amelyről persze mindnyájan tudtuk, mit 
jelent.

Soha sem a saját népszerűségére törekedett, 
hanem mindig a fizikát, a tudományt akarta népszerű
vé tenni. S ebben, a küldetésében, egyenrangú part
nerként kezelte az Intézet minden dolgozóját, tettei
vel és szavaival is vallva, hogy a tudományos haladás 
területén közös célért harcolunk mindnyájan, ki-ki a 
saját posztján, a saját eszközeivel.

Azt hiszem Szentágothai Jánosnak, a mélyen értő 
barátnak a szavai idézik fel a legmegrendítőbb tömör
séggel Jánossy Lajos emberi arculatát:

“Itt és most” — mondta Szentágothai búcsúbeszé
dében — “az a nagyon megtisztelő — elsősorban ma
gunkat is megtisztelő — feladatunk, hogy hitet te
gyünk kortárs tudományunk egyik igazi nagyja, egy 
nagyon-nagyon szeretetre méltó igazi ember, feled
hetetlen barát, a tiszta emberi szándék, akarás, humá
num és mélységes tudás példaképének emléke előtt.”

Az intézet kollektívája megőrzi a Jánossy hagyo
mányokat, gondozza gazdag hagyatékát és a mai 
napon ezzel az emléktáblával tiszteleg Jánossy Lajos 
a tudós, a tanító, a kommunista — az ember emléke 
előtt.

SZENT-GYÖRGYI ALBERT HATÁSA 
AZ ELMÉLETI BIOFIZIKÁBAN

1. Bevezetés

Szent-Györgyi Albert a biofizikai kutatásokat megih
lető sok ötlete közül három gondolatot fogunk most 
részleteiben elemezni.

Már 1941-ben, bizonyos biológiai jelenségek értel
mezésénél rámutatott arra, hogy a fehérjék adott kö
rülmények között elektromosan vezetővé válhatnak
[1], Később be is bizonyították például, hogy ha egy 
polipeptid lánc végén levő A kromofór csoport fényt 
nyel el, a gerjesztett elektron energiája a lánc másik 
végén levő B kromofór csoport fluoreszcenciája 
révén sugárzódik ki, jóllehet a kromofórok néhány 
száz angstrom távolságra vannak egymástól [2]. A fe
hérjék elektromos vezetését valószínűsítő további 
biológiai példákat a [3] irodalmi hivatkozásban talál
hatunk. A szilárdtestek modern kvantumelmélete se-

Elhangzott a “Magyarok szerepe a világ természettudományos és 
műszaki haladásában” c. konferencián (Budapest, 1986. aug.)

Ladik János
Erlangen-Nürnbergi Egyetem, Elméleti Kémiai Intézete 

és a Nemzeti Rákkutató Alapítvány Laboratóriuma

gített megmutatni azt, hogy ilyen esemény két eset
ben következhet be:
1. Ha a fehérjében szabad töltéshordozók vannak 

(amelyek biológiai körülmények között legvalószí
nűbben töltésátvitellel — charge transfer — kelet
kezhetnek) .

2. A fehérjékben levő oldalláncok erőteljes rendezet
lensége ellenére valószínű egy hopping mecha
nizmus által létrejövő, jól érzékelhető elektromos 
vezetés megléte. A későbbiekben részletesen fog
lalkozunk azzal, hogy ilyen ugrásos (hopping) ve
zetés milyen körülmények között fordulhat elő. 
Szent-Györgyi Albert előre látta azt is, hogy csak

elektromosan vezető fehérjék képesek magasabb- 
rendű struktúrák kialakítására [4]. Ismét a modern 
kvantumelmélet segítségével sikerült belátni, hogy 
valóban ez a helyzet, ugyanis kölcsönható vezető 
láncok között lényegesen nagyobb van der Waals 
erők alakulnak ki, mint szigetelő láncok esetén.

Szent-Györgyi sokszor hangsúlyozta, hogy a nor
mális sejtműködés fenntartásához könnyen végbe
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menő energia- és töltéstranszport szükséges a DNS 
és fehérjemolekulákban. Kiemelte, hogy rákos állapot 
kialakulásához vezethet, ha ezekben a makromoleku
lákban az elektromos töltések áramlása gátolt [5], A 
későbbiekben megmutatjuk, hogy az oxigénanyag
cseréhez (vagy a növényekben a hatékony fotoszin
tézishez) a fehérjék el nem hanyagolható vezetőké
pességére valóban szükség van, amely Szent-Györgyi 
fő érve volt a fehérjék elektromos vezetését feltéte
lező korai cikkeiben [1 ].

2. Hopping vezetés rendezetlen fehérjékben

Szent-Györgyi Albert javaslatát [1], mely szerint 
fehérjék félvezetővé válhatnak, annak idején általá
nosan elutasították. Két fő érv szólt ez ellen: (1) a fe
hérjék tiltott sávja túlságosan is nagy, (2 ) a fehérjék 
különböző oldalláncai által okozott rendezetlenség 
miatt a megengedett energiák folytonos sávjai nem 
alakulhatnak ki, és a megengedett energiaszintek 
csak nagyon keskeny csúcsokat képeznek az álla- 
potsűrűség függvényben.

Az első ellenérvre válaszolva ki kell emelni, az in 
vivo nagy valószínűséggel létrejövő töltésátvitel 
miatt meglehetősen könnyen keletkezhetnek szabad 
töltéshordozók. Szent-Györgyi javaslata [5] és a mi 
számításaink [6 ] szerint is a két karbonil csoportot 
tartalmazó vegyületek esetében (vegyük példaként a 
metilglioxált) kismértékű (0,03e) töltésátvitel jöhet 
létre a metilglioxál és egy peptidcsoport között [6 ], 
ahol az utóbbi az elektrondonor szerepét játssza. In 
vivo ennél sokkal hatékonyabb töltésátvitel lehetsé
ges a DNS negatív töltésű PO~ csoportjáról a nukleo- 
protein fehérjerésze pozitívan töltött oldalcsoportjai 
felé (az arginin guanidino végcsoportjára, protonált 
lizin oldalláncokra vagy hisztidin kationokra). Meg 
kell említeni, hogy a hisztonok, amelyek a nukleopro- 
teinekben előforduló egyik legfontosabb fehérjék, 
gazdagok az argininban, továbbá azt is, hogy az 
összes kvantummechanikai számítások [7, 8 ] szerint 
a DNS-ben egy 0,05 elektronnyi belső töltésátvitel 
lép fel a cukor csoportról a foszfátcsoport felé. így 
tehát a polinukleotidokban levő foszfátcsoport tény
leges töltése — 1,0e helyett — 1,05e, amely a DNS-ről 
a fehérjékre történő feltételezett töltésátvitel bekö
vetkezését nagyban elősegíti. A szabad töltéshordo
zók fent leírt keletkezése miatt a fehérjék vezetésé
nek tiltott sáv problémája megoldottnak tűnik.

Részletes számításokat végeztünk véletlenszerűen 
elrendezett, nem-periódikus négy komponensű (gli- 
cin, szerin, aszparagin és cisztein) polipeptid láncokra 
a rendezetlen rendszerekre kidolgozott elmélet segít
ségével (az alkalmazott ún. “negatív faktor leszámo
lási, NFC” technikát illetően lásd a [9] irodalmi hivat
kozást.) Kiderült, hogy a rendezetlenség a megenge
dett energiasávok igen erős kiszélesedéséhez vezet 
mind a vegyérték, mind a vezetési tartományokban 
[10]. Ez azt jelenti, hogy ha töltésátvitel útján a DNS-

ről vagy más módon szabad töltéshordozók jutnak 
ezekbe a tartományokba (különösen ha azok a poli
peptid eredetileg üres vezetési sáv részébe kerülnek) 
a hullámfüggvények rendezetlenség miatti lokalizáci
ója ellenére is erőteljes hopping vezetés várható, 
amint azt a részletes számítások is alátámasztották 
[10]. Lineáris algebrából jól ismert, hogy egy tetszőle
ges energiaszinthez a hozzá tartozó sajátvektor (hul
lámfüggvény) nagy pontossággal meghatározható a 
standard inverz iterációs eljárás segítségével [1 1 ], így 
aztán, miután a tanulmányozott rendezetlen (azaz vé
letlen sorrendű) négy komponensű 1 :1 :1 : 1  arányú 
gly, ser, asp és cys rendszer egyedi energiaszintjeit a 
vezetési tartományban a már említett negatív faktor 
leszámolási technika [9] segitségével meghatároztuk, 
kiszámíthattuk a rendszerekhez tartozó hullámfügg
vényeket is [10], A hullámfüggvényeket megvizs
gálva könnyen észrevehető volt, hogy a rendezetlen 
láncok minden állapota egy-egy aminosav részre van 
erőteljesen lokalizálva. Részletes számításokat a ve
zetési tartomány első 15 betöltött és a rákövetkező 40 
betöltetlen szintjére végeztünk. A számítások ab 
inició Hartree — Fock módszerrel történtek — azaz az 
összes elektront és a köztük fellépő összes kölcsönha
tást figyelembe vettük. Az egymásra következő ener
giaszintek közti különbség átlagosan 0,003eV-nak 
adódott, amely kisebb, mint a hőmérsékleti energia 
300 K hőmérsékleten (kB-300 K =  0,03eV). A 
részletesebb megfontolások azt mutatták, hogy egy 
elektron egy N =  300 egységből álló lánc egyik végé
ről a másikra való eljuttatása közben átlagosan 
AEm  =  0,25eV energia szükséges a lánc egyik egysé
géről a szomszédos elemre történő átugráshoz. Ezzel 
az értékkel megkapható az ún. “elemi ugrási sebes
ség” (primary jump rate), amely az A egységről a 
B-re való átugrások másodpercenkénti számát méri 
[12]:

P A-B =  *'fonone_AEi^ /kBT( ? s< X f  I X ? >  ^  ,C j s) 2 (1 )

Itt vfonon az akusztikus fononok frekvenciáját jelenti, 
amely polipeptidekben az oldalláncok egymáshoz vi
szonyított rezgései révén jött létre, c: rés c  saz A és B 
egységekre lokalizált ei és ej energiájú LCÄO hullám
függvények domináns együtthatói és végül x^egy az 
A aminosavra lokalizált atompályát jelent. Az akusz
tikus fononokra tipikusnak tekinthető *»fonon = 
=  1 0 1 2 s_ 1  értékkel számolva PA_g 8 8  1 0 5-nek adódik 
első szomszédok között, 1 0 9, ha az átmenet ugyan
azon az aminosav egységen belül történik, míg máso
dik szomszédok esetén az elemi ugrási sebesség 1 0 3. 
Ezek az adatok jó kvalitatív egyezést mutatnak a vál
tozó hatósugarú hopping mechanizmussal vezető kü
lönböző rendezetlen szilárdtestekre talált PA-B érté
kekkel (a részleteket és a hivatkozásokat megtalálhat
juk a [10] alatt idézett cikkben). A fenti eredmények 
azt mutatják, hogy in vivo szabad töltéshordozók jö
hetnek létre a DNS-ről a fehérjére történő elektronát
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vitel következtében — in vitro környezetben ugyanez 
elektrondonorokkal való szennyezéssel hozható létre 
—, így a fehérjék aperiódikus szerkezetük ellenére 
meglehetősen jó vezetővé válhatnak a hopping me
chanizmus segítségével. A modern elméleti szilárd
testfizikai módszerek felhasználásával Szent-Györgyi 
45 évvel ezelőtti jóslata tehát igazolhatóvá vált.

3. Kölcsönhatás szigetelő és vezető
biopolimer láncok között

Egy személyes beszélgetés során Szent-Györgyi ki
jelentette, hogy a “fehérjék csak abban az esetben ala
kíthatnak ki magasabbrendű struktúrákat” ha elekt
romosan vezetők [4]. Ez a jóslat legendás intuíciójá
nak jó példája. Természetesen nincs a világon (és 
nem is volt) olyan kutató, akinek minden intuitív el
képzelése igaznak bizonyult volna. Mégis, ha egy 
nagy tudós megérzéseinek csak egy kis töredéke is 
igaz, egy ilyen embert különleges géniusznak kell te
kintenünk. Szent-Györgyi kétségtelenül ilyen kutató 
volt.

Az intermolekuláris (vagy láncok közötti) köl- 
csönhatárok elméletét vizsgálva kitűnik, hogy a 
vezető elektrosztatikus tag mellett a legnagyobb járu
lékot a polarizációs és diszperziós erők adják a köl
csönhatáshoz. A perturbációszámítást alkalmazva 
már másodrendben is látható (az állítás azonban igaz 
marad magasabb rendekben is), hogy az A és B rend
szerek közötti diszperziós energia a következőképpen 
fejezhető ki:

AEA +  AEB

a) b)

C itt bonyolult integrálok négyszeres összegét jelenti, 
míg AEA és AEB az A és B rendszerekhez tartozó ger
jesztési energiák. Ha az A és B rendszer egy-egy atom 
vagy molekula, AEA és AEB a legmagasabb betöltött 
és a legalacsonyabb betöltetlen energiaszint különb
ségeként számolható (lásd az l.a ábrát). Ha több A 
és B molekula kölcsönhatva a polyA és polyB láncokat 
alkotják, a megfelelő energiaszintek ún. sávokká szé
lesednek ki (ezek a megengedett energiaszintek foly
tonos tartományai), amelyekből az egyik teljesen be
töltött, a másik pedig teljesen üres (ez látható az l.b 
ábrán). Ilyen esetekben mindkét lánc szigetelő. Ha 
azonban töltésátvitel következtében a láncokon rész
legesen betöltött sávok alakulnak ki (l.cábra) mind
ketten vezetővé válnak. Néhai Laki Kálmánnal 
együtt ki tudtuk mutatni [13], hogy ilyen esetekben a 
diszperziós kölcsönhatás — és ugyanígy a polarizációs 
kölcsönhatás is — több nagyságrenddel megnő, 
hiszen elektronok gerjeszthetők a részlegesen betöl
tött sávokon belül is (AEA—«0, AEB—*0). A valóság
ban a láncok véges hosszúságúak, ezért AE A és AEB 
nem válik nullává, de igen kicsi lesz. Ha a nevező 
kicsi, a (2 ) kifejezés igen naggyá válik, és így a köl
csönhatási energia jelentősen megnövekszik. Ez a 
tény rendkívül fontos a rák kialakulása szempontjából 
is, hiszen ha rákkeltő vegyületek töltésátvitelt okoz
hatnak, megváltoztathatják ezáltal a vegyérték- és ve
zetési sávok betöltöttségét mind a DNS, mind a fe
hérje molekulákban, befolyásolva ezáltal a köztük fel
lépő diszperziós és polarizációs erőket. Ily módon a 
karciogének hatást gyakorolhatnak a genetikai szabá
lyozást irányító DNS-fehérje kölcsönhatásra, még 
abban az esetben is, ha a DNS lánc mentén valahol 
messze kötöttek [14]. Levonhatjuk azt a következte
tést, hogy Szent-Györgyi intuíciója ebben az esetben 
is helyesnek bizonyult.

c)

a e a a e b

A
1

J
TV

a e a a e b

AEÂ 0  AEb-*0

1. ábra
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4. A rák kialakulása

Szent-Györgyi többször hangsúlyozta, hogy a nor
mális (nem rákos) sejtek működéséhez könnyű 
energia- és töltésáramlásra van szükség [5], Ennek az 
elképzelésnek a megértéséhez elsősorban a légzési 
ciklusra kell gondolnunk, amely a normális sejtek 0 2 

anyagcseréje szempontjából döntő fontosságú (a 
rákos sejtekben nem játszódik le 0 2 anyagcsere, ehe
lyett fermentáció megy végbe). Tudjuk, hogy a lég
zési ciklusban elektronoknak kell különböző fehérjék 
egyik végéről a másikra jutniuk. Jóllehet más mecha
nizmusokkal is lejátszódhat fehérjékben elektron- 
transzport — például hidrogénkötésekkel csatolt pro
tontranszport segítségével vagy különböző hem cso
portok közti aromás molekulák közvetítésével —, a 
fehérjében lezajló elektron és energiaszállítás 
legkönynyebb módja mégis a fő polipeptid lánc 
mentén végbemenő transzport folyamat. A 2. bekez
désben láttuk, hogy a fehérjék nagy tiltott sávja és a 
rendezetlenség ellenére is a fenti folyamat meglehe
tősen valószínű egy hatékony elektron- vagy gerjesz
tett állapotban exiton-hopping segítségével. Azok a 
fehérjék (és a DNS), amelyekben elektron (exiton) 
vezetés jön létre jó lehetőséget biztosítanak a biopoli
merekben megvalósuló gyors jelterjedésre, amely 
kétségkívül fontos szerepet játszik a sejtek önszabá
lyozásában.

Köszönetnyilvánítás

A szerző szeretné kifejezni háláját Pungor Ernő 
professzornak, a Magyar Tudományos Akadémia tag
jának, és a Magyarok Világszövetsége Konferenciája

R. L. Garwin tanulmánya a Budapesten, 1986. szeptem
ber 1-jétöl 6-ig tartott 36. Pugwash Konferencián körö
zésre került anyagok között szerepelt.

Mint ismeretes, az első Pugwash konferenciát a tudo
mány és a világ problémáiról 1957-ben tartották a kana
dai Pugwash városkában, amelyről azután a mozgalom 
nevét is kapta. Az első konferencia, majd a konferenciák 
sorozata Bertrand Russel és Albert Einstein 1955-ös fel
hívásának eredményeként jött létre, amely a következő 
szavakkal kezdődött: “Abban a tragikus helyzetben, 
amellyel ma az emberiség szembenéz, úgy érezzük, hogy 
a tudósoknak konferenciát kell tartaniok, hogy felbecsül
jék a veszélyt, amely a tömegpusztító fegyverek fejlődésé
nek eredményeképpen jött létre".

Néhány évtizedes története során a Pugwash mozga
lom számos esetben tudott hozzájárulni — nem egyszer 
döntő mértékben — jelentős nemzetközi kérdések megol
dása előbbreviteléhez: így pl. a légköri nukleáris kísérle-

Fordította: Kovách Adámné

szervezőbizottsága más tagjainak, mert lehetővé 
tették számára, hogy az otthon és külföldön élő 
magyar kutatók előtt beszélhessen a század egyik leg
nagyobb magyar kutatójának, Szent-Györgyi Albert- 
nek a tudományra kifejtett hatásáról.
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Richard L. Garwin
Columbia Egyetem, New York

leket eltiltó szerződés vagy az ún. atomstop szerződés ese
tében. A kubai válság békés megoldásában is lényeges 
szerepe volt a mozgalomnak, ekkor Bertrand Russel, a 
Pugwash akkori elnöke, közvetlen kétoldali kapcsolatban 
volt Hruscsov főtitkárral. Nagy jelentőségű esemény volt 
1982-ben a 111 természettudományi Nobel-díjas Pug
wash nyilatkozata is a nukleáris háború veszélyéről.

Ma a Pugwash mozgalom munkája az évi konferen
ciákban és az évközben tartott néhány szimpózium és 
műhely keretében bonyolódik le. Ezek általában nem 
nagy létszámúak, néhányszor tíz tudós és szakértő vesz 
részt rajtuk. A legnagyobb létszámúak maguk a konfe
renciák, de a résztvevők száma ezeken is kétszáz alatt 
van. A rendezvényeken a részvétel meghívásos alapon 
történik. A mozgatom vezetősége gondosan kiválasztja a 
résztvevőket mind a tudományos színvonal, mind a 
szóban forgó kérdéskörnek megfelelő szakterületnek 
megfelelően. Újabban a tudósokon kívül egyre több ún. 
szakértő is részt vesz (katonák, politikusok), de ez nem 
befolyásolja a Pugwash mozgalom alapvető közelítését,

ÜRVÉDELEM- A MEGVALÓSÍTHATATLAN ÁLOM?
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légkörét, amelyet az 1955-ös felhívás a következőképpen 
fejezett ki: “Ebből az alkalomból (ti. a tömegpusztító 
fegyverek fejlődésének tragikus helyzetében) nem mint 
ennek vagy annak a népnek, kontinensnek vagy hitval
lásnak a tagjai szólunk, hanem mint emberi tények, az 
emberi faj tagjai, akiknek további léte kétségessé vált. ” 

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a Pugwash mozga
lom nemcsak a fentiek (keletkezése, szervezete, munka- 
módszere) miatt nem egyszerűen békemozgalom, hanem 
végső soron érdeklődésének fókuszában általában a tu
domány és társadalom kapcsolatának kérdései állnak, 
így pl. Észak és Dél különbsége és ellentétei, valamint a 
tudomány fejlődésének társadalmi hatásai és a tudósok 
ezzel kapcsolatos morális felelőssége.

(Szerk.)

*  *  *

Reagan elnök álma, a nukleáris lövedékek elleni tö
kéletes védelmet jelentő áthatolhatatlan védelmi 
pajzs eszméje, egyre inkább konkrét formát kezd 
ölteni egy erős politikai-katonai-tudományos szerve
zet tevékenysége eredményeként. De mi az igazi 
célja a stratégiai védelmi kezdeményezésnek (SDI) ? 
Valóban megvalósítható-e? Vajon kevesebbe kerül-e 
a védelem az SDI segítségével, mint — mondjuk — a 
támadási előkészületek SDI nélkül. Ha ezekre a kér
désekre negatív válaszok adhatók, akkor az alapvető 
alternatívák — pl. a fegyverkorlátozás és -korszerűsí
tés — jóval nagyobb biztonságot nyújthatnak, lénye
gesen alacsonyabb költségek mellett. Ez Dr. Garwin 
eszmefuttatásának leglényegesebb pontja és követ
keztetése, az ő nézetei azonban csupán saját nézetei, 
és nem szükségszerűen azonosok az IBM vagy a Co
lumbia Egyetem nézeteivel.

Három évvel ezelőtt Ronald Reagan elnök 1983. 
március 23-án híres televíziós beszédében feltárta a 
világ előtt a stratégiai ballisztikus nukleáris lövedékek 
elleni védekezésre vonatkozó álmát, amely a “nukle
áris fegyvereket tehetetlenné és idejét múlttá tenné” 
Elképzelése szerint a probléma és megoldása egyaránt 
világos. Bár a nukleáris háborútól való elrettentés a 
megtorlás fenyegetése által bevált módszerként 
hatott és fog hatni továbbra is, az Egyesült Államok 
és Szövetségesei nem engedhetik meg maguknak 
azt, hogy biztonságuk alapja a másik társadalmi rend
szer elpusztításának fenyegetésén nyugodjék. Ez volt 
az az álom, amit az elnök megosztott az amerikai 
néppel: egy olyan tökéletes védelmi rendszer, amely 
nemcsak a szovjet atomfegyvereket teszi működés- 
képtelenné, de azt is eredményezi, hogy a mieinkre 
se legyen szükség.

“Ha a védelmi rendszereket párosítjuk a támadó 
rendszerekkel, a kettő együtt határozottan agresszív 
politikát eredményez. Ezt nálunk senki nem akarja.” 
Ezért az elnök kijelentette, hogy hajlandó megosztani 
az ilyen jellegű védelmi technológiát a Szovjetunióval 
annak érdekében, hogy hathatós védelmi rendszerre

tegyenek szert a Nyugattal egyidejűleg, ha nekik ma
guknak nem sikerült azt kifejleszteniök.

Az álomtól a koncepcióig

1985. szeptember 13-án Dr. John Bardeen kijelen
tette, hogy Reagan elnök úgy készítette elő beszédét, 
hogy előzőleg nem konzultált a Pentagonban sem a 
technikai szakértőkkel, akik az e területen folyó kuta
tásban illetékesek, sem pedig saját tudományos ta
nácsadójával Jay Keyworth-szal. Dr. Bardeen tagja 
volt a Fehér Ház Tudományos Tanácsának a “csillag
háborús” beszéd elhangzása idején, egyébként két
szeres Nobel-díjas fizikus: az egyik Nobel-díjat a tran
zisztor felfedezéséért kapta, a másikat a szupraveze
tők elméletének kidolgozásáért. Hamarosan az elnök 
beszéde után Dr. James C. Fletcher vezetésével 50 
tudós és mérnök (a Védelmi Technológiák Kutató 
Csoportja — DTST, ill. az ún. Fletcher Bizottság) 
megkezdte négyhónapos tanulmányát arra vonatko
zóan, hogy lehetséges-e megvalósítani az elnök 
álmát. Ugyanakkor hat politikus-tudósból álló csoport 
“Stratégiai Biztonság a Jövőben” című témában kez
dett párhuzamos vizsgálatokat Dr. Fred S. Hoffmann 
vezetésével. 1983 októberére a Fletcher Bizottság be
fejezte 7 kötetes jelentését, kifejtve azt a véleményt, 
hogy tulajdonképpen egy “gigantikus és hatásos” vé
delmi rendszert kell kiépíteni, figyelembe véve 
azokat a korlátozásokat a szovjet támadó fegyverek 
vonatkozásában, amelyeket a fegyverkorlátozási 
egyezmények és egyéb körülmények eredményez
nek. A Hoffman tanulmány — ezzel ellentétben — 
kételkedik abban, hogy egy ilyen ténylegesen 
működő védelmi rendszer egyáltalán létrehozható, 
de reménytkeltően foglal állást egy szerényebb cél 
várható elérhetőségével kapcsolatban: a védelem ha
tásfokát esetleg 50%-osnak véli a ballisztikus lövedé
kek ellen. E kettősséget az adminisztráció takargatja, 
az elnök pedig továbbra is állítja, hogy az ő védelmi 
álma annyira jó, hogy a nukleáris fegyverekről le is 
lehet mondani, ezalatt a bürokrácia költvén a pénzt a 
védelmi technológiákra és védelmi rendszerekre, ne
vetségessé teszi a tökéletes védelem eszméjét, mint 
egy szalmabábut, amelyet a kritikusai találtak ki.

A Fletcher Bizottság ajánlotta a többrétegű védel
met, amely támadná az interkontinentális ballisztikus 
rakétákat és a tenger alatti indítású ballisztikus löve
dékeket a kiemelés fázisában, a kiemelkedés után és 
közben is végső fázisban. E védelmi rendszer létreho
zásával kapcsolatos kutatások egy program keretében 
kell, hogy folyjanak, ennek a költségei, ha nem volná
nak korlátozva az e célra igénybe vehető anyagi esz
közök, 26 milliárd dollárt emésztenének fel 5 év alatt 
és kb. 70 milliárd dollárt 10 év alatt, amely idő alatt 
még mindig csak információkhoz jutnánk, és nem vé
delmi rendszerhez. Az ötlet az volt, hogy legyen egy 
olyan program, amely a 90-es évekre józan alapot 
szolgáltat arra, hogy eldöntésre kerüljön, milyen vé
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delmi rendszert kell létrehozni ahhoz, hogy megvaló
sítsák az elnök álmát.

1983 márciusára megalakították a Stratégiai Védel
met Kezdeményező Szervezetet (SDIO) és vezetőjé
ül James A. Abraham tábornokot választották ki. Az 
1987. évi költségvetési évre az adminsztráció 5 mil
liárd dollárt kért az SDI céljaira, remélve, hogy elér
nek valamit, ami hasonlít a Fletcher Bizottság által 
ajánlott költségvetési profilhoz. Miért költjük el azt a 
pénzt? Mi a célja az olyan védekezésnek, amelynek a 
technológiája még kutatás alatt áll?

Nem kétséges, hogy az Egyesült Államok és a szö
vetségesek ipara képes arra, hogy elköltsön 70 mil
liárd dollárt technológiai kutatásokra. Ezek a pénzü
gyi források természetesen nem egy másik bolygóról 
jönnek, hanem adókból, különféle díjakból származó 
bevételekből vagy kölcsönökből, amelyeket lehet, 
hogy visszafizetünk, lehet, hogy nem. Akárhogyan 
is, ezek a kiadások jelzik azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a legtehetségesebb kutatók és techniku
sok, a legfejlettebb iparágak mozgósítanak annak ér
dekében, hogy létehozzanak egy megfelelő stratégiai 
védelmet, inkább mintsem a szovjet tankok elleni vé
delmet, a gazdasági versenyképesség javítását vagy 
hasonlót kutassanak. Az anyagi források lekötésénél 
alapvető fontosságú megérteni azokat az előnyöket, 
amelyeket keresünk és annak lehetőségét, hogy 
azokat el is tudjuk érni.

Lehetséges célok

Az SDI program eredményeként létrehozandó vé
delmi rendszernek három lehetséges célja van:
— Olyan tökéletes védelem létrehozása, hogy az 

Egyesült Államok és szövetségeseinek biztonsága 
ne függjön a Szovjetunió elhatározásától a nukleá
ris háború elkerülhetőségét illetően, és amely le
hetővé tenné számunkra, hogy feladjuk azt az ál
láspontot, hogy nukleáris fegyvereinket megtorlás
ra használjuk.

— Olyan védelem, amely visszautasítja a Szovjetunió 
azon hiedelmét, hogy nukleáris támadással katonai 
célokat érhet el, úgy, hogy visszariadjanak az ilyen 
támadástól nem a megtorlás lehetősége miatt, 
hanem azért, mert az előny nem érné meg a ráfor
dítást, és

— olyan védelem, amely javítaná az 1 0 0 0  siló túlélési 
valószínűségét, amelyben az Egyesült Államok 
“Minuteman” típusú rakétái vannak elhelyezve, 
és így erősítik az elrettentést a megtorlás fenyege
tésével.
Az első cél az elnök álma, de valójában azt vissza

utasították azok, akik a programon dolgoznak, mint 
megvalósíthatatlant. A Fehér Ház vezérkara közvet
lenül a “csillagháborús” beszéd után 1983-ban, 
azokat, akik a nukleáris háborútól való folyamatos el
rettentés, a megtorlással való fenyegetés elvének

hívei voltak, vérszomjasoknak nevezte, és szegényes 
képzelőtehetségűeknek, mert nem tudják elképzelni, 
hogy létezik olyan védelmi rendszer, amely lehetővé 
tenné számunkra, hogy felhagyjunk azzal, hogy a 
megtorlással való fenyegetést használjuk elrettentés 
céljaira. A Fletcher Bizottság hangsúlyozta a robbanó
fej “megszületésétől —haláláig történő nyomonköve- 
tésé”-nek követelményét az egész rendszeren át 
azért, hogy eredményesen tönkre lehessen azt tenni, 
és Dr. Fletcher “A Tudomány és Technológia Kérdé
sei” c. folyóiratban 1984 őszén azt állította, hogy 
“egy hatalmas és tévedésmentes programra lenne 
szükség 1 0  millió kódvonalon rendszerezve” egy jól 
működő SDI védekezéshez.

Az utóbbi hónapokban az SDI hivatalvezetői és az 
SDI támogatói nevetségesnek nyilvánították az SDI 
bírálóit, amiért valaha is komolyan vették az SDIO 
követelményeit a 1 0  millió vonalas tévedésmentes 
kódrendszerre vonatkozóan, éppúgy, mint ahogy 
1985 elején kigúnyolták ezeket a kritikusokat, mivel 
azok azt állították, hogy a tökéletességnek ez a szintje 
nem érhető el. Most ezt az álláspontot az SDIO is ma
gáévá tette! Amikor Dr. Simon P. Worden őrnagy
nak, Abrahamson tábornok katonai szárnysegédjének 
tudomására hoztam egy vitában Colorado Springsben 
1985. november 19-én azt a tényt, hogy nem a kriti
kusok, hanem Dr. Fletcher saját személyében állapí
totta meg a szükségességét és megvalósíthatóságát a 
tízmillió vonalas tévedésmentes programrendszer
nek, Worden őrnagy így válaszolt:

“Be kell vallanom, hogy magam is hibás vagyok 
ezekben a kijelentésekben, mivel én írtam a legna
gyobb részét annak az anyagnak, amit Dr. Garwin 
idézett. Ezekért a kijelentésekért szemrehányásokat 
kaptam bizonyos szoftveres mérnököktől. Egyik azt 
mondta, hogy én bizonyára őrült vagy részeg voltam, 
amikor ezeket a kijelentéseket tettem. Talán mind
kettő igaz. Ha valaki elgondolkozik rajta, nyilvánvaló, 
hogy nincs szükségünk tévedésmentes kódra” .

A tökéletes védelem, amely (ha azt kiterjesztik a 
cirkáló rakétákra, halászhajókra és hasonlókra is) le
hetővé tenné számunkra, hogy megváljunk saját nuk
leáris fegyvereinktől, nem is cél az SDI-nél. Egyéb
ként is, a tökéletes védelem nem érhető el, részben 
mivel nem is lehet tökéletes védelmi rendszereket 
készíteni, amely 10 000 vagy 30 000 nukleáris robba
nótöltet támadása esetén (és egymillió vagy még több 
megtévesztő egységet számítva) képes lenne arra, 
hogy valamennyit megsemmisítse egy vagy néhány 
kivételével. Valójában nem is az a fontos, hogy miért 
nem tudnánk egy hathatós SDI-t megvalósítani, 
amikor sikeresen megbirkóztunk az Apolló program 
követelményeivel: hogy egy ember szálljon le a 
Holdon és azt visszahozzák a Földre, vagy Manhattan 
projekt célkitűzésekkel, hogy készítsék el az atom
bombát a II. világháború idején, vagy az űrrepülőgép
pel kapcsolatos célkitűzésével, hanem az, hogy a 
Szovjetunió nem akar leszerelést, amíg a Nyugat ke

133



zében a feltételezett tökéletes védelmi rendszer van. 
A szovjetek számára nyitva állt a választási lehetőség: 
hatástalanítani ezt a rendszert “alárepüléssel” (cir
káló rakétákkal), felülmúlni számszerűségben, vagy 
kijátszani úgy, hogy a szükséges érzékelőket megva
kítják, vagy forgatni a rakétát a gyorsuló fázisban úgy, 
hogy szétszórja az űrbe telepített lézerek által szolgál
tatott hőt, a valódi robbanófejeket a repülés középső 
szakaszában hozzájuk erősített megtévesztő egysé
gekkel ellátni oly módon, hogy mikor egy elhárító 
romboló egység néhány percnyi út megtétele esetén 
ütközik a robbanófejjel, ehelyett egy üres plasztik ba- 
lonnal ütközzék, amely 2 0  m távolságra van kipány
vázva a fóldretérésre szánt űreszköztől. Mindezek az 
ellenintézkedések még SDI előtti technológiát hasz
nálnak, mint ahogy ezt használja a gyorségő hajtóra
kéta is. Az új indító rakéta különben mintegy 50 s-on 
belül képes elérni a teljes ICBM sebességet, azt, ame
lyet a jelenlegi ICBM-ek 120 —130 s alatt érnek el. Az 
ilyen gyorsan égő egy robbanófejes hajtórakétákat 
(“Midgetman”) tanulmányozták a Fletcher Bizottság 
számára a vállalkozók, és úgy ítélték meg, hogy 1 0 0 0  

ilyen rakétára lenne szükség és ennek árát (kutatás
sal, fejlesztéssel, beruházással, pótalkatrészek és az 
üzemeltetési költséget 1 0  évre számítva) egyenként 
kb. 1 1  millió dollárra becsülték.

1985. februárjában Paul H. Nitze nagykövet kinyil
vánította azt a követelményt, hogy az űrvédelemnek 
marginálisan költséghatékonynak kell lennie, ha az 
bevetésre kerül, vagyis kevesebbe kell kerülnie 
annak, hogy megerősítsük a védelmet, mint ameny- 
nyibe a meghiúsítandó támadás kerül. A Nature-ban 
1985. május 23-án publikált szigorú kalkuláció szerint 
kimutattam, hogy gyorsan égő hajtórakétáknál általá
ban elérhetőnek tekintik az 50 s begyújtási időt, és 
hogy ez csak olyan űrtelepítésű lézerekkel ellen
súlyozható, amelyeknek a hatásfoka és minősége 
jóval meghaladja az eddig ismertekét, hacsak nem 
igen nagy számút alkalmazunk a már ismertekből. 
3000 db gyorsan égő rakétát 100 db 25 megawattos 
űrtelepítésű lézer ellensúlyozna, még akkor is ha tö
kéletes, 1 0  m átmérőjű tükrök, amelyek pontosan 
az egyik hajtórakétára irányítottak, 0 , 1  s-on belül a 
másik hajtórakétára lennének irányíthatók.

Támadás elleni további lehetséges ellenintézkedé
sek az űraknák: kicsi, robbanóanyagot szállító műhol
dak, amelyek a támadó műholdakat mindig biztos lő- 
távolban követik, és megfelelő utasításra vagy üt
közés hatására robbanásra készek. Általában az 
űrben alkalmazott védekező rendszereket a másik fél 
ellenintézkedései által könnyen sebezhetőnek tartják. 
Ezt Edward Teller is, akit általában úgy ismernek 
mint a hidrogénbomba megalkotóját és a stratégiai 
védekezés erőteljes támogatóját, számos cikkében és 
nyilatkozatában és kongresszusi beszédében is kifej
tette: “Az űrbe telepített lézerek azonban nem kielé- 
gítőek, igen nagy számban kell alkalmazni azokat, 
borzasztó magas költségekért, ugyanakkor tönkrete- 
hetők még a támadás előtt” .

Jóllehet az elnök álma elhárító nukleáris fegy
vereket jelent, “olyan eszközökkel, amelyek nem
nukleárisak” egyik legfőbb reménység az SDI-t illető
en a röntgensugár lézer, amelyen az Energiaügyi Mi
nisztérium Livermore Laboratóriumában most dol
goznak, és amelynek az energiaellátását hasonló in
tenzitású nukleáris robbanással biztosítják, mint ame
lyet a stratégiai támadó fegyvereknél használnak. Iro
nikus módon az SDI hivatal olykor hangsúlyozza, 
hogy a szovjetek az Egyesült Államok előtt járnak a 
röntgensugaras lézerek kifejlesztésében, és hogy ez 
az a kutatás, amely arra szolgál, hogy kidolgozzák 
hogyan “maradhatnak életben” az SDI mesterséges 
holdak a szovjet lézerekkel szemben, és hogy ez mo
tiválja az SDI-al kapcsolatos ilyen jellegű nukleáris 
fegyverekre vonatkozó fejlesztő munkát. Az SDIO és 
a Livermore Laboratórium azonban nem említi meg, 
hogy a szovjet kutatások előrehaladását teljesen meg
állítaná ebben a versenyben egy átfogó atomrobban
tási tilalom. Véleményem szerint bármilyen röntgen- 
sugár lézer terén meglevő különbség a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok között hasonló a mezőgazdaság 
terén megnyilvánuló különbséghez: a Szovjetunió né
pességének 30%-a dolgozik a mezőgazdaságban, míg 
az Egyesült Államokban csupán 3%.

Ami a harmadik lehetséges célt illeti, hozzájárulni 
a stratégiai megtorló erők fennmaradásához, és így 
tovább erősíteni az elrettentést, mintsem helyettesí
teni azt — ez teljességgel megvalósítható. Ez a cél 
azonban versenyben áll egyéb olyan eszközökkel, 
amelyek alkalmasak arra, hogy biztosítsák a stratégiai 
megtorló erők fennmaradását, és mint ilyen, alapos 
vizsgálat tárgya volt annak a vitának a során, amelyet 
a Stratégiai Eszközökkel Foglalkozó Elnöki Bizottság 
folytatott. Ezt Reagan elnök 1983 januárjában hozta 
létre, és elnöke Brent Scowcroft tábornok volt, aki 
előzőleg Ford és Nixon elnökök nemzetbiztonsági ta
nácsadója szerepét töltötte be. A Scowcroft Bizottsá
got megbízták azzal, hogy tekintse át az Egyesült Ál
lamok teljes stratégiai helyzetét, nemcsak a stratégiai 
védelmet. Jelentésükben a stratégiai védelem nem 
játszott szerepet abban, hogy elősegítse az Egyesült 
Államok jövőbeni biztonságát és abban sem, hogy a 
stratégiai megtorló erőket helyettesítsék. A Scowcroft 
Bizottság 1983 áprilisi és 1984 márciusi nyilvános 
beszámolójában úgy találta, hogy Minuteman rakéta- 
kilövők sebezhetősége nem gyengítette az Egyesült 
Államok biztonságát mindaddig, amíg ez a sebezhető 
védelmi rendszer be volt ágyazva egy olyan rend
szerbe, amely összességében nem volt sebezhető. Ez 
stratégiai cirkáló rakétákat hordozó repülőgépekből 
áll, amelyek fel tudnak szállni mielőtt még atomtá- 
madás elpusztítaná azokat, és stratégiai tengeralattjá
rókból, amelyek az óceánokban vannak elrejtve. A 
Scowcroft Bizottság nagyon is tudatában volt annak, 
hogy a stratégiai tengeralattjárók 40%-a kikötőkben 
van. A több mint 30 tengeralattjáró mindegyikében 
200 robbanófejjel, 4 tengeralattjáró egy-egy kikötő
ben 800 robbanótöltetet jelent, amely csupán 2  szov-



jet robbanófej támadása esetén már sebezhető. Mind
azonáltal az összes megtorló erő elegendő ahhoz, 
hogy egy szovjet első támadó csapás esetén, amely 
több mint 2 0 0 0  tengeralattjáróról indítható robbanó
fejet találna el a kikötőben, a támadás után még 
mindig megvolna a megsemmisítő megtorló csapás 
lehetősége.

A Scowcroft Bizottság azt ajánlotta, hogy a jövőben 
az Egyesült Államok és szövetségeseinek biztonságát 
kis egyes töltetekkel ellátott Midgetman rakéták kifej
lesztésével kell biztosítani, és ezekre kell távlatilag 
kicserélni a 3 töltetes Minuteman és az MX (10 töl
tetes) rakétákat, harcrendbe állítva azokat vagy egyes 
rakétakállásokban (silókban) vagy megerősített mo- 
bilis kilövőhelyeken. Továbbá egy kis tengeralattjáró, 
amely kevesebb töltetet hordoz, mint a jelenlegi Po
seidon vagy Trident, elkerülheti a sebezhetőségét 
azáltal, hogy a tengeren több tengeralattjáró célpontot 
hoz létre. Az Egyesült Államok kormánya számára 
hosszan tanulmányoztam a kis 1 0 0 0  tonnás tenger
alattjárókat, amelyek kis vagy nagy ICBM-eket hor
doznak, vízszintesen elhelyezett kapszulákban a 
tengeralattjáró nyomás alatt levő csarnokán kívül. 
Ezek rendkívül praktikusak, ezért fejleszteteni kell 
őket.

Végül, ha azt akarjuk, hogy megvédjük a Minute
man rakétaállásokat, hogy csökkentsük sebezhetősé
güket egy esetleges szovjet támadással szemben, 
amit pontos, nagyszámú szovjet robbanófejjel hajta
nának végre, ez megoldható a jelenlegi technológiá
val. Nincsen arra szükség, hogy várjunk nyolc vagy 
tíz évet arra, hogy az SDI kutatási program befejeződ
jék annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy valóban 
eredményesen meg tudjuk-e védeni a Minuteman ra
kétatelepeket. 1985. május 23-án Dr. Edward T. 
Gerry, a W. J. Schafer cégtől (amely fontos SDI szer
ződő fél) és én magam együtt közöltük: a “15 egyez
tetett javaslat”-ot az SDI-re vonatkozóan. Ezt 
minden szót mérlegre téve dolgoztuk ki a Dartmouth 
College-ben, több mint egész napon át tartó megbe
szélés és analízis után és a megfontolt véleményalko
tásáról nevezetes Dr. Arthur Kantrovitz vezetésével. 
A 9. számú javaslat így szól: “Folyamatában szem
lélve a nukleáris háborútól való elrettentést megtor
lással történő fenyegetéssel, már létezik megfelelő 
technológia arra, amely hamarabb és olcsóbban meg
oldja a stratégiai erők sebezhetőségének problémáját 
mint az űr komponensek telepítése révén”.

Dr. Gerry a Fletcher Bizottságban az indítórakéta
fázis rendszer felelőse volt. Ez volt az a bizottság, 
amely Reagan elnök számára a stratégiai védelmet ta
nulmányozta, és amely bizottság az SDI programot 
javasolta.

Az, hogy egy olyan tökéletes védelem létrehozását 
tűznék ki célul, amely megengedné a nyugat-európai 
nukleáris fegyverek kihagyását a védelmi rend
szerből, ez hihetetlen, és nem is ez az a megoldás, 
amit keresnek. Ha pedig az a cél, hogy megvédjük a

rakétakilövőket, ez elérhető hamarabb és olcsóbban 
az SDI nélkül. Milyen cél marad akkor, amely igazolja 
azt a hatalmas költséget, amelyet az SDI kutatása 
során költünk el. Az egyetlen, ami megmaradt a 
három célból: “lehetetlenné tenni azt, hogy a Szovjet
unió bízhasson egy az Egyesült Államok vagy szövet
ségesei elleni atomtámadás katonai eredményességé
ben. Nem könnyű elképzelni egy atomtámadást, 
amelynek kitűzött céljait csak egy SDI rendszer 
tudná meghiúsítani és ne volnának ezek sokkal szeré
nyebb eszközökkel is kivédhetők.

1984. január 12-én előadást tartottam a Kaliforniai 
Egyetemen Los Angeles-ben. Két résztvevőt kértek 
fel arra, hogy előadásomhoz 2 0  perces választ készít
senek, az egyik Dr. Fred S. Hoffman volt. Arra a fel
hívásra, hogy hozzon fel példát a ’’nukleáris támadás 
által elérendő katonai célokra“ Dr. Hoffman kijelen
tette, hogy ha jelenleg Európában egy nagykiterjedésű 
hagyományos háború lenne, az Egyesült Államok 
fegyver-rakománnyal töltené fel az Egyesült Államok 
négy kikötőjében állomásozó hajóit. Ma a Szovjetunió 
ezt a négy kikötőt tönkre tudná tenni négy megbíz
ható ICBM (interkontinentális ballasztikus rakéta) 
robbanófejjel, de feltételezve egy 50%-os eredmény
nyel működő űrvédelmi rendszert, a Szovjetunió 
nem számíthatna arra, hogy el tudja pusztítani azt a 
négy kikötőt, ezért meg sem próbálná azt. Ahogy el
mondtam korábban az Egyesült Államok Szenátusá
nál tett tanúvallomásomban (1984. április 25-én), 
akkor azt kérdeztem Dr. Hoffmantól, miért ne kül
dene a Szovjetunió további négy nukleáris robbanófe
jet, értesülvén a nukleáris robbantásoknak mester
séges holdakról történő észlelése vagy szeizmográ- 
fikus megfigyelése útján néhény percen belül arra, 
hogy két kikötő nem semmisült meg. Küldhetnének 
még további robbanófejeket, ami a négy kikötő meg
semmisítését eredményezné, esetleg összesen 8  rob
banófejjel a meglevő 9000 stratégiai robbanófejből, 
amivel a Szovjetunió rendelkezik. Dr. Hoffman azt 
válaszolta, hogy a szovjetek nem mernének ilyet 
tenni, mivel az USA elnöke nukleáris megtorlással 
válaszolna a Szovjetunió ellen. Akkor azt kérdeztem, 
hogy az Egyesült Államok elnöke miért akarná meg
torolni négy kikötő 8  robbanófejjel történt elpusztítá
sát, ha ő nem akarna megtorlást ugyannak a négy vá
rosnak négy nukleáris robbanófej által történő elpusz
tításáért. Erre semmi választ nem kaptam akkor, és 
azóta sem.

Valóban, ki lehet jelölni olyan feladatokat, mint 
pl. az 500 egynéhány Minuteman kilövő elpusztítása, 
amelyet ma nem lehet megtenni, és nem lehet meg
tenni majd jelentékeny védelmi rendszer jelenlétében 
sem. De ezek nem katonailag jelentős feladatok, ka
tonai szempontból az sem lényeges, hogy ha tagadjuk 
azt a hiedelmet, hogy ezt a feladatot meg lehet 
oldani. Valójában a stratégiai védelem három célja 
közül egyik sem érhető el és egyik sem jelentős.
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Tökéletes védelem

A teljesség kedvéért, hadd említsek meg még to
vábbi két tényezőt, amelyeket indoklásként gyakran 
felhoznak a "realisták“, hogy miért támogatják az 
SDI-t. Ezek: a veszély a "kalóznemzetek“ ICBM-itől 
és a szovjet véletlenszerű támadás.

Az érvelés úgy szól, hogy Líbia szerez egy ICBM- 
et és felszerel rá egy lopott nukleáris robbanófejet. 
Akkor túszként tarthatja New York városát azzal fe
nyegetve, hogy útnak indítja az ICBM-et és így le
rombolja New York városát. Egy pillanatra tegyük 
félre a kérdést, hogy mit tehetnek az Egyesült Álla
mok a líbiai halászhajó vagy a kereskedelmi repülőgép 
ellen. Tegyük félre a kétségtelenül fennálló lehetősé
gét a jól látható ICBM elleni rejtett akciónak (ami 
ebben az esetben megérdemelt lenne) még a kilövő 
állásban. Csak megemlitem a 450 Minuteman—II. ra
kétát. A kilövő helyen minden egyes rakéta ütőképes 
nukleáris robbanófejjel van felszerelve. Jóval azelőtt, 
mielőtt bármilyen SDI lehetőség megvalósulna, a 
meglévő USA infravörös riasztó mesterséges holda
kat összekötve néhány ilyen Minuteman—II ICBM- 
mel, megteremtené azt a lehetőséget, hogy találkoz
zék (még útközben) a kalóznemzettől származó rob
banófejjel egy kiadós nukleáris robbanásban, amely 
bizonyára azt eredményezné, hogy azt "impotenssé“ 
és akcióképtelenné tenné.

A szovjet ICBM-ek véletlenszerű útrabocsátásának 
kilátása volt a tárgya számos szerkesztői levélnek és 
néhány rövid cikknek az Egyesült Államokban az 
SDI program támogatására. Úgy vélik, hogy kutatáso
kat kell végeznünk az SDI létesítésével kapcsolatban 
10 éven át, majd további 5 vagy 10 vagy 20 év kell a 
rendszer alkalmazásához, amely azután csökkentené 
a valószínűségét annak, hogy a véletlenül elindított 
szovjet ICBM-ek elpusztíthassák célpontjaikat az 
Egyesült Államokban. Ha ezt a kérdést olyan nagy je
lentőségűnek tartjuk, hogy ilyen nagy költségvetést 
biztosítsunk számára, mint az SDI-é akkor azt meg 
lehet és meg is kell jóval előbb oldani, mielőtt az SDI 
hozzájárulna a védelmi rendszerhez és jóval alacso
nyabb költségen. Ahogy ez bizonyítást nyert a Chal
lenger űrhajón levő két szilárd hajtóanyagú rakéta 
rádió által irányított elpusztítása esetében, minden 
Egyesült Államok-beli bázisról kipróbált rakéta — és 
feltételezhető, hogy minden szovjet bázisról kipróbált 
rakéta is — megsemmisíthető biztonsági parancsra. 
A rakétához erősített robbanótöltetek egy rádióvevő
vel vannak összekapcsolva. A szigorúan titkos jelszó 
rádión át juttatja el az utasítást a repülő rakétának és 
azt repülés közben felrobbantja. Azok, akik igazán 
félnek a szovjet stratégiai rakéták véletlenszerű bein
dításától, ezt a fenyegetést egy éven belül kiküszöböl
hetik. Biztos, hogy a Szovjetunió nem akarja elpusztí
tani az Egyesült Államokat véletlenszerű támadással. 
Mindössze annyit kell tennünk, hogy minden hadmű
veleti USA rakétát (Minuteman, Poseidon és Trident

rakétát) összekapcsoljunk egy parancsra megsemmi
sítő összeköttetéssel. Majd biztosítanánk a Szovjet
uniót, hogy véletlen beindítás esetén rádión sugároz
nánk a megsemmisítő parancsot saját rakétáinknak, 
és hogy megadnánk a Szovjetuniónak is rádión a 
titkos rádió jelszót, azért, hogy rádióirányítással ők is 
el tudják pusztítani a rakétát abban az esetben, ha az 
kicsúszna az Egyesült Államok rádióutasítása alól. 
Hasonlóképpen a Szovjetunió felszerelhetne egy 
megsemmisítő egységet minden egyes hadműveleti 
stratégiai rakétára, amely rádióparancsra működik és 
megengedhetnénk magunknak, hogy pénzügyileg tá
mogassuk ezt a programot, ha jobban félnénk a szov
jet rakéták véletlenszerű támadásától, mint ahogy ők 
félnek.

Mind a "kalóznemzetek“ fenyegetése, mind a 
szovjet véletlenszerű támadás esetében a következ
tetés ugyanaz, hogy ezeket a problémákat meg lehet 
hamarabb és olcsóbban oldani, függetlenül az SDI- 
től, mint ahogy azok megoldhatók az SDI program 
eredményeivel.

Néha azt hallja az ember: "Egy védelmi rendszer 
csak nem ártalmas? Miért ne vállaljuk a kockázatot, 
hogy ha az ember sikerre számíthat? 1985. szept. 
4-én a hadügyminiszter, Caspar W. Weinberger az 
Egyesült Államok fegyveres erői parancsnokainak ki
adott utasításában az SDI-t mint fontos, elsőbbséggel 
rendelkező programot említette a védelmi területen. 
Hamarosan ezután, egy 1985. nov. 13-án kelt Reagan 
elnökhöz írt levélben a genfi csúcs előtt, mégegyszer 
kifejtette nézeteit arról, hogy milyen veszélyt jelen
tene egy szovjet védelmi rendszer, hangsúlyozva, 
hogy még egy, a mi stratégiai rakétáink elleni szovjet 
védelmi rendszer is arra kényszerítene bennünket, 
hogy kiterjesszük stratégiai támadó rendszerünket, 
és úgy méretezzük azt, hogy biztosítsuk áthatolását a 
célpontokra. De ez csak sajátosan amerikai reagálás 
lenne a szovjet védelemre, és a szovjetek nem vála
szolhatnak hasonló módon az Egyesült Államok 
olyan védelmi rendszerére, amely az ő stratégiai rob
banófejeiket részben harcképtelenné tenné?

Ezen a téren is van néhány bizonyítékunk magá
nak az Egyesült Államok hadügyminisztériumának 
hivatalnokaitól. A nukleáris robbantási kísérletek le
hetséges tilalmáról írva Frank J. Gaffney, a hadügy
miniszterhelyettes (1986. január 21-én Edward 
Markey kongresszusi tagnak) azt mondta: “ ...mivel a 
nukleáris fegyverekkel rendelkező nemzetek nincse
nek meggyőződve arról, hogy nukleáris fegyvereikre 
számíthatnak, növelték készleteiket, hogy ezt a bi
zonytalanságot kompenzálják” . így Gaffney minisz
terhelyettes a maga részéről rámutat arra, hogy a 
szovjet válasz a nukleáris robbanófejek hatékonyságá
val kapcsolatos nagyobb bizonytalanságra az lenne, 
hogy növelni kell a stratégiai támadó erőket. Más al
kalmakkor mind Gaffney miniszterhelyettes, mind 
Weinberger miniszter éppen ennek ellenkezőjét állí
tották, éspedig azt, hogy amilyen mértékben az SDI a
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szovjet robbanófejeket kevésbé hatásossá tette, azt 
eredményezné, hogy a szovjetek feladják nukleáris 
stratégiai rakétáik fejlesztését.

Reagan elnök azon reményét, amely olyan véde
lem megteremtését jelentené, amely lehetővé tenné 
a stratégiai támadó fegyverek felszámolását, az ő “ál
mának” nevezi. A probléma az, hogy ez az álom aka
dályozza a stratégiai támadó fegyverek egyébként 
elérhető csökkentését — a csökkentés önmagában is 
értékes, de még értékesebb azért, mivel a csökkentés 
dinamikája lehetővé teszi nyugaton az erők nagyobb 
koncentrálását olyan dolgokra, amelyek a nyugati biz
tonságnak, hatékonyságnak és a nyugati civilizáció
nak valóban érdekében állnak.

Alternatíva

A nagyhatású stratégiai nukleáris erők a Szovjet
unióban éppen annyi robbanófejet számlálnak mint 
az Egyesült Államok stratégiai haderői. Objektív té
nyezők kényszerítették ki a robbanófejek számának 
növelését mindkét odalon, éspedig a megtorló robba
nófejek elpusztításának perspektívája még a célhoz 
vezető útjuk közben (antiballisztikus rakétarendszer 
vagy ballisztikus rakétavédelem); a megsemmisítés 
reménye még a rakéták elindítása előtt (ellentámadás 
a rakétasilók ellen, a stratégiai tengeralattjárók ellen 
irányuló tengeralattjáró elhárító hadviselés); és egy 
kényszerítő, de nem objektív tényező — az egyenlő
ség (paritás) elvéhez való ragaszkodás. A paritás kö
vetelményét ki lehet elégíteni a fegyverkezésnek egy 
mérhetetlenül leredukált szintjén is, amelyet az 
tenne lehetővé, hogy szigorúan betartanák az 1972. 
évi ABM (Anti-Ballistic Missile =  ballisztikus rakéta 
elleni fegyver) szerződést, kiegészítve azt a műhol
dak elleni űrkísérleti fegyverek betiltásával (amely 
egyébként pótolná a további tradicionális ballisztikus 
rakétavédelmet) és ha feladnánk azt a hiábavaló kí
sérletet, hogy képes legyen az egyik fél a másik fél 
stratégiai megtorló haderőit elpusztítani, mielőtt még 
azt bevetné a másik.

Tekintet nélkül arra, hogy milyen pontosak a 
támadó rakéta robbanófejek, azok csak a rakétasilókat 
tudják lerombolni, és nem a rakétákat, amelyeket el 
lehet indítani, még mielőtt elpusztítanák azokat. Ez a 
támadás alatti indítási képesség tény. Elképzelhetet
len, hogy valaki egy olyan első csapást mérő támadást 
feltételezzen, amit a szovjet haderők tennének anél
kül, hogy lenne visszamaradó robbanfejük, amelyet a 
támadás alatti indításra-készen állapotba helyeztek 
volna.

A Reagan elnök és Gorbacsov főtitkár közötti 
megállapodás, hogy a stratégiai robbanófejek számát 
felére csökkentsék, jó jel. Egy éven belül meg lehetne 
valósítani. Az egynél több robbanófej eltávolítása 
minden rakétáról az indítóállomásokon levő stratégiai 
robbanófejek számát mindkét oldalon kb. 2 0 0 0 -re 
fogja csökkenteni és ezt két év alatt el lehet érni, az 
eltávolított robbanófejek átszállításával biztonságosan 
őrzött tárolóhelyekre demilitarizált állapotban a 
hasadó anyagokat a Nemzetközi Atomenergia Ügy
nökség által ellenőrzött rakétákban elhelyezve. 1 0  

éves időtartam után a 2 0 0 0  robbanófejes plafonérték 
fokozatosan leszállítható mind az Egyesült Államok
ban, mind a Szovjetunióban 1000-re. Véleményem 
szerint az Egyesült Államok hadereje az alábbi szintre 
kell hogy beálljon:
— 400 egy-robbanófejes Midgetman a meglevő Mi- 

nuteman silókba telepítve;
— 400 egy-robbanófejes rakéta 50 kis tengeralattjá

róra telepítve, mindegyiken 8  robbanófejjel;
— 2 0 0  légindítású cirkáló rakéta nukleáris robbanó

fejjel, minden egyes kis repülőgépen kettő, ame
lyekből számszerint száz lenne készenlétben az 
USA-ban.
Nyugat számára nem nagy különbséget jelent, 

hogyan helyezi el a Szovjetunió az engedélyezett 
1000 robbanófejet. Ha úgy akarják felszerelhetik 100 
SS —18 rakétára, habár ez támadás esetén nagyobb- 
fokú sebezhetőséget és alkalmazás során kisebb ru
galmasságot jelent.

Gondosan mérlegelni kellene, hogy azok, akik Eu
rópában látni szeretnék a szovjet nukleáris rakétafe
jek csökkentését a jelenlegi 30 000-ről (ebből mintegy 
9000 a stratégiai támadó erőknél) összesen 1000 
szovjet rakétafejre, feltétlenül meg kell hogy értsék, 
hogy ilyen erőteljes redukció nem valószínű, hogy 
megtörténjék, ha a francia, brit és kínai haderők jóval 
felette lesznek a jelenlegi szintjeiknek, ami néhány 
száz robbanófej mindegyikük esetében. Ha ezeket a 
nukleáris haderőket valóban növelik, akkor majd 
kénytelenek lesznek azokat kb. a jelenlegi szintre re
dukálni, ha nem akarják meggátolni a szovjet robba
nófejek számának csökkentését és az USA leltárának 
csökkentését sem.

Az elnök védelmi álma: helyettesíteni az elretten
tést a megtorlás fenyegetésével és az elnöki admi
nisztráció felhatalmazás nélküli állásfoglalása a “na
gyobb komponensű” védelem irányában a jövőre 
nézve, gyengíti a növekvő biztonság kilátásait, sőt 
még azt is gátolja, hogy a jelenlegi szintet fent lehes
sen tartani.
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Összefoglalás

A fizika alapelveinek konkrét szituációkra történő al
kalmazása elősegíti, hogy a diákok jobban megértsék 
azokat, emellett erős motiváló hatása is van. Az 
elmúlt huszonöt év űrkutatási programjai számos 
példát szolgáltatnak az ilyen alkalmazásokra; cik
künkben ezek közül jónéhánynak a középfokú okta
tásban történő alkalmazhatóságát tárgyaljuk. Bemu
tatjuk az űrrepülés égi mechanikáját, űrállomások lé
tesítését az űrrepülőgép segítségével, valamint olyan 
tervezett programokat, mint például a Hubble Űr
távcső. Ezen kívül bemutatunk néhány, az űreszkö
zök indításáról és leszállásáról készített videofilmek 
felhasználásával elvégezhető gyakorlatot.

Kulcsszavak: űrrepülőgép, mikrogravitáció, me
chanika, optikajátékok.

1. Bevezetés

Világűr. Kihívás a kutatásra. Szépsége és titokza
tossága lenyűgöz. Nincs ami jobban megragadná a 
diákok képzeletét, mint az űrutazás leírása. Mennyi
vel könnyebb úgy fizikát tanítani, hogy a bemuta
tandó jelenségeket az űrkutatás során szerzett tapasz
talatainkkal világítjuk meg.

Cikkünkben néhány példán keresztül bemutatjuk, 
hogyan építhetjük be az űrutazást a fizika tantervbe. 
Cikkünkben az űrrepülőgép-programot állítjuk elő
térbe, de természetesen ennél szélesebb körű alkal
mazások is lehetségesek. Háttérinformációkat adunk 
azoknak a tanároknak, akik kevéssé tájékozottak a 
konkrét űrprogramokban.

2. Az űrrepülőgép

Az űrrepülőgép-program (Space Transportation 
System, STS) célja az volt, hogy a legalább száz fel
szállásra alkalmas gépekből álló flotta segítségével ru- 
tinjellegűvé tegyék az űrrepüléseket. Az űrrepülőgép 
három fő részből áll: a többször felhasználható orbi- 
terből, az egyszer használható külső hajtóanyagtar
tályból és két többször felhasználható szilárd hajtó
anyagú rakétából.

Az indítópadot elhagyva az űrrepülőgép nem egé
szen tíz perc alatt eléri a Föld körüli pályát. Ezen idő

(Előadás az 1986. augusztus 18-23 . között Koppenhágában tartott 
GIREP Konferencián. Fordította: Both Előd)

alatt a személyzet legfeljebb a földi nehézségi gyor
sulás háromszorosát érzi. 7850 m/s pályamenti sebes
séggel keringve az orbiter körülbelül egy hetet tölthet 
el Föld körüli pályán. Ez idő alatt a kabinban a tenger
szinten mért légnyomás uralkodik és a levegő kémiai 
összetétele is megfelel a földinek. A kabin belsejében 
a hőmérséklet 18 és 27 °C közötti. A fizikus hallgatók 
megpróbálhatnak olyan űrruhát tervezni, amelyik az 
űrhajósok űrrepülőgépen kívüli tevékenysége esetén 
is biztosítja a megfelelő nyomást, hőmérsékletet és az 
oxigénellátást.

Az űrrepülőgép repülésének tanulmányozása 
során sok helyütt alkalmazhatjuk Newton mozgástör
vényeit és gravitációs törvényét, kezdve az indításkor 
kifejtett óriási tolóerő meghatározásától egészen a 
pályán végzett manőverek vizsgálatáig. Az űrrepülő
gép indításakor végzett idő- és távolságmérések ada
tainak felhasználásával a tanulók meghatározhatják 
az űrrepülőgép sebességét és gyorsulását, valamint a 
rendszer tömegének ismeretében (az orbiter tömege 
75 000 kg, ezen felül 29 500 kg hasznos teher) kiszá
míthatják a szükséges tolóerőt. Az indítás adatai fel- 
használhatók a tanulók ábrázoláskészségének a fej
lesztésére is. A pályára állítás időszakára alkalmazhat
juk az impulzusmegmaradás törvényét változó tömeg 
és sebesség esetén.

A Föld körül keringő orbiterre centripetális erő 
hat, míg sebességét a pálya magassága határozza meg. 
Kepler törvényeinek felhasználásával végzett számí
tások segítségével összehasonlíthatjuk az emberkéz 
alkotta mesterséges holdak és a Hold mozgását. A 
Föld körüli pálya elérésekor a pálya alakja nagyon el
nyúlt ellipszis, ezt követően megfelelő manőverek se
gítségével az űrrepülőgép közelítőleg kör alakú pályá
ra áll. Ezzel kapcsolatban megbeszélhetjük az egyes 
pályák jellemzőit és azok előnyeit.

A Földre történő visszatéréskor végzett manőve
rekkel jól illusztrálhatjuk a vektorösszeadás szabálya
it. Ekkor az orbiter a hajtóműveivel előrefelé repül, 
eközben manőverhajtóművei segítségével oly mér
tékben csökkenti sebességét, hogy pályája belépjen a 
Föld légkörébe. A tanulók számára érdekes lehet, ha 
rámutatunk, hogy a Föld körüli pályán keringő űrre
pülőgépnek nem szükséges orral előrefelé repülnie, 
minthogy a repülés magasságában a légellenállás 
rendkívül csekély.

Számos alkalmazási lehetőség kínálkozik a hőtan 
területén. Amikor az űrrepülőgép eléri a Föld körüli 
pályát, akkor kinyitják a rakodótér ajtajait, hogy bizto
sítsák a rendszer sugárzás útján történő hűtését. A 
visszatéréskor ezzel szemben a gép felülete rendkí-
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vüli módon felforrósodik (egészen 1650 °C-ig), a lég- 
ellenállás következtében. Az orbitert a túlhevüléstől 
kerámiacsempék védik, ezek a felső részen fehérek, 
a nagyobb hőterhelésnek kitett alsó oldalon feketék, 
míg a legjobban felforrósodó részeket, az orrt és a 
szárnyak belépő éleit szén-szén társított anyagból 
készítik. A légellenállás azonban akkor is fontos sze
repet játszik, amikor az űrrepülőgép a Földre való 
visszatérésekor vitorlázórepülőgépként száll. A fól- 
detérés sebessége több mint 1 0 0  m/s, ezt az adatot 
felhasználhatjuk a lassulás és a megálláshoz szükséges 
távolság kiszámítására.

3. Mikrogravitáció

Lenyűgöző élmény a tárgyak súlytalanság körül
ményei közepette tanúsított viselkedését a Földön 
megszokottal összehasonlítani. Mindennapi életünk
ben gyakorta lebecsüljük a gravitáció hatását, egészen 
addig, amíg meg nem kíséreljük megszokott napi te
vékenységünket a mikrogravitációs környezetben 
végezni.

Amikor végigsétálunk a tantermen, ritkán jut 
eszünkbe a Föld vonzóereje, ha azonban végig akar
nánk sétálni a Föld körül keringő űrrepülőgép fedél
zetén, akkor azt tapasztalnánk, hogy ez lehetetlen, 
viszont kitűnően alkalmas a súrlódási együttható, 
Newton törvényei és a szabadesés tárgyalására. Az 
űrben a bútorokat a kéz- és lábrögzítő tartók, hevede
rek helyettesítik.

A világűrben még az olyan egyszerű cselekvések is 
új értelmet nyernek, mint a tollal való írás. A toliból 
ugyanis nem folyik ki a tinta, így a súlytalanság körül
ményei között olyan írószereket kell használni, ame
lyekben sűrített nitrogéngáz nyomja ki a tintát.

Néhány, a Földön használatos berendezést módo
sítanunk kell, ha a súlytalanságban akarjuk használni. 
Mivel a víz nem folyik ki a csapból, a mosdókesztyű
ket permetezővel kell megnedvesíteni. Különleges 
alvó alkalmatosságot kellett tervezni. Az űrbéli für
dőszoba használata minden diák érdeklődését kétség
telenül felkelti, miközben biztosabbá teszik a gyorsan 
áramló levegő fizikájáról szerzett ismereteiket.

Olyan ételtartókat kellett tervezni, amelyek nem 
engedik, hogy az étel szabadon repkedjen, ugyanak
kor lehetővé teszi a szárított élelmiszerekhez a víz 
hozzáadását és az ételek felmelegítését. A legtöbb 
étel eléggé tapadós állagú ahhoz, hogy a kanálban 
megmaradjon és hogy a felnyitott ételtartóban is tá
rolhatók legyenek. A folyadékok viszont kizárólag 
szívószállal fogyaszthatok (kérdezzük meg a tanuló
kat, hogy miért), amit le kell zárni, nehogy a folyadék 
kifolyjék. Megbeszélhetjük a mikrogravitációs kör
nyezetben kiöntött folyadék által felvett alakot is. 
Érdekesség, amire felhívhatjuk a tanulók figyelmét, 
hogy az űrhajósok legtöbb étele és itala szárított. Az 
űrrepülőgép fedélzetén levő tüzelőanyagcellák ugyan

is sok vizet tartalmaznak, ez felhasználható a szárított 
ételek fogyaszthatóvá tételére.

Az űrhajósoknak különleges egészségügyi problé
mákkal is szembe kell nézniük, többek között a súly
talansághoz való alkalmazkodás tüneteivel és azzal, 
hogy terhelés hiányában a csontok kalciumtartalma 
csökken, az izmok pedig elsorvadnak. A fizikai tanul
mányok keretében megbeszélhetjük, hogy milyen fi
zikai jelenségek lépnek fel a gravitációs térben tör
ténő mozgás és munkavégzés során, illetve hogyan 
reprodukálhatók ezek a mikrogravitációs környezet
ben. Ezek az egészségügyi kérdések különösen az 
űrállomások fedélzetén több hónapot eltöltő űrhajó
sok esetében figyelemreméltóak.

Megtárgyalhatjuk a fizikaórán a konvektiv áramlá
sok és az ülepedés hiányát, elemezhetjük azt a tényt, 
hogy a gázbuborékok nem szállnak föl a folyadék fel
színére. Javasoljanak a tanulók olyan eljárásokat a ke
verésre és az ülepítésre, amelyek a földi természetes 
körülményeket helyettesíthetik.

Az űrbéli mikrogravitációs környezetben fényes 
jövő előtt áll a csaknem teljesen tiszta kristályok, a 
nagy szilárdságú ötvözetek és a gyógyszerek előállí
tása, egyik folyamat sem nélkülözi a fizikai alkalmazá
sokat. Az anyagmegmunkálás a jövő űrtevékenységé
nek fontos része lesz.

A tanulók fejében gyakorta él az a tévhit, mely sze
rint a világűrben nem hat a gravitáció. (Sajnos, ez a 
tévhit korántsem csak a tanulókra jellemző, a felnőt
tekre éppúgy. — ford.) Segít a félreértés tisztázásá
ban, ha összehasonlítjuk a Föld körül keringő és a 
Hold felé utazó — például az Apollo — űrhajó mozgá
sát, vagy a Föld körül keringő űrrepülőgép és a Föld 
felszíne közelében szabadon eső test viselkedését. A 
mikrogravitációs környezet a Föld felszíne közelében 
is előállítható, amikor egy repülőgép parabolikus 
pályán mozog. Az amerikai űrhajósok kiképzése 
során használatos KC —135 típusú repülőgép például 
egymás után többször is parabolikus pályán halad, így 
az űrhajósjelöltek minden egyes alkalommal húsz
harminc másodpercig érezhetik a súlytalanságot.

4. A Hubble űrtávcső

Amikor az űrrepülőgépet ismét üzembe állítják, az 
egyik legfontosabb vállalkozás a Hubble Űrtávcső fel
bocsátása lesz. Ez a nemzetközi együttműködésben 
készülő műszer lehetővé teszi, hogy hétszer mesz- 
szebb lássunk, mint jelenleg.

A távcső főtükre 2,4 méter átmérőjű. Az optika ta
nításában való alkalmazhatóságát a túloldali, a távcső 
sugármenetét bemutató ábra illusztrálja. Tanulói 
gyakorlatok során megszerkeszthejük a sugármenetét 
vagy kiszámíthatjuk a távcső fókusztávolságát.

A távcsőhöz tartozó kiegészítő műszeregységek
nek is vannak fizikai alkalmazásaik. Ezek a műszerek, 
köztük a nagy felbontású spektrográf, a nagylátószögű
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és bolygómegfigyelő kamera, a halvány égitestek 
spektrográfja, a nagy sebességű fotométer és a hal
vány objektumok kamerája arra szolgál, hogy a szín
kép ibolyántúli, látható és infravörös tartományában 
megfigyeljék az égbolt nagy területeit és mérjék az 
égitestek fényességének változásait. A műszerek 
működésének elemzése elősegíti, hogy a diákok 
jobban megértsék az optikát és az elektromágneses 
színkép sajátosságait.

5. Játékok az űrben

1985 áprilisában a Discovery űrrepülőgép 51—D 
jelű repülése során közönséges játékokat is fel vittek a 
világűrbe. A kísérlet célja az volt, hogy összehasonlít
sák a játékok földi és mikrogravitációs környezetben 
mutatott viselkedését. Az ismerős játékok segítenek 
abban, hogy a tanulók jobban megértsék az űrbéli 
környezet sajátosságait és a fizika törvényeit.

A játékok viselkedése világosan bemutatja a fizika 
néhány alapelvét. Ha például egy testünkhöz simuló 
ruhadarabot a Föld körüli pályán levetünk, akkor az 
nem fog összeroskadni, ehelyett szép szinuszhullá
mok alakulnak ki, ha az egyik végét megrázzuk. A vi
lágűrben a pörgettyű nem precesszál, a jojó mozgása 
pedig a kezünkhöz közeledve nem lassul le. Ezek a já
tékok kitűnő például szolgálhatnak a gravitáció, a 
forgás, a súrlódás vagy éppen a körmozgás oktatásá
ban. A mágneses erővonalakat például azzal szemlél
tethetjük, hogy egy mágneses golyót átdobunk egy 
felfűzött mágneses golyókból álló gyűrűn.

Volt egy játék, amelyet módosítani kellett, hogy 
pótolják a játék és a fedélzet fala között hiányzó súrló
dást. A repülő egér lábát az űrhajósok kézkrémmel 
kenték be, így az elég ideig érintkezett a fallal ahhoz, 
hogy onnan visszapattanjon és keresztülrepüljön a 
kabinon.

6. Az űrállomás

Az űrállomást állandó használatra tervezik, ame
lyet az űrrepülőgép szolgálna ki. A tervek között az

űrállomással azonos pályasíkban keringő automatikus 
platformok is szerepelnek, továbbá csak a világűrben 
használatos szállítójárművek fejlesztéséről is szó van. 
Minden egyes modul speciális feladatot lát el, elkülö
nül egymástól például a legénység szállása, az anyag
megmunkáló egység és a tudományos laboratóriu
mok. Az űrállomás bővíthető lesz, a megépítendő 
szerkezethez az igényeknek megfelelően később to
vábbi modulok csatlakoztathatók.

Az űrállomás építése olyan műszaki problémát vet 
fel, amilyenekkel a Földön eddig nem kellett megbir
kóznunk. Az ormótlan és szűk űrruhákban dolgozó 
űrhajósoknak külön be kell gyakorolni az eszközök 
használatát olyan körülmények között, amikor 
azokat a gravitáció és a súrlódás nem tartja rendben. 
Míg az anyagok szilárdságára nézve nem olyan szigo
rúak a követelmények, mint a földi körülmények kö
zepette, ezzel szemben a személyzet által lakott egy
ségekben biztosítani kell az állandó légnyomást, 
amihez meg kell oldani a gázok folyamatos szökésé
nek a problémáját.

Az űrállomás építésében fontos szerephez jutnak 
majd a távirányítású manipulátorkarok. Bemutatásuk 
az egyszerű gépek oktatásában lehet segítségünkre. 
Beszélhetünk ezen kívül a napelemek fizikájáról, a 
nyomás alatt tartott egységekről vagy a távközlési 
kapcsolatot biztosító antennákról.

Az űrállomás tervezésekor szem előtt kell tartani a 
majdani személyzet jó közérzetét is, az a cél, hogy az 
űrállomáson három hónapot vagy még hosszabb időt 
eltöltő űrhajósok a lehető legkomfortosabb körülmé
nyek között éljenek. Érdekes feladat lehet a tanulók 
számára a berendezés egyes elemeinek megterve
zése, oly módon, hogy az űrhajósok számára a mik- 
rogravitáció körülményei között is biztosítani lehes
sen a földihez lehető legjobban hasonlító környezetet.

7. Gyakorlatok

7.1 A pályára állítás kinematikája és dinamikája

John Kounas a sloani (Iowa) Westwood Főiskolán 
olyan módszert dolgozott ki, amelyhez csak stopperó
rára és az indításról készített videofelvételekre van 
szükség. Az Egyesült Államokban a legtöbb indítást 
egyenes adásban közvetítik, miközben különböző he
lyeken tájékoztatás jelenik meg a rakéta helyére és se
bességére vonatkozóan. A felvételt végignéző diákok 
az idővel együtt ezeket az adatokat is feljegyzik. Ezek
nek az ismeretében a diákok az idő függvényében gra
fikusan ábrázolhatják a rakéta helyét és gyorsulását. 
A grafikonok felhasználásával elemezhetjük a nem 
egyenletesen gyorsuló mozgás lefolyását és az űrrepü
lőgép Földhöz viszonyított sebességét.

Példaképpen egy a kérdések közül: Mi lehet az oka 
annak, hogy Verne Gyula és a NASA egyaránt Flori
dát választotta az indítás helyszínéül?
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7.2 Játékok az űrben

Az űrrepülőgép 51D jelű repülése során számos 
olyan kísérletet végeztek el, amely véleményünk sze
rint megragadja a valamennyiünkben lakozó gyermek 
(és fizikus) képzeletét. Az űrrepülőgép fedélzetén ti
zenkét játék viselkedését vizsgálták a súlytalanság kö

AZ ATOMMAG “CSOMÓMODELLJE”

Némely atommagok viselkedését bizonyos álla
potaikban értelmezni tudjuk azon feltevés alap
ján, hogy egyéniségüket jól megőrző alrendsze
rek — nukleoncsomók vagy klaszterek — 
együtteséből állnak. Ezt a megfigyelést foglalják 
rendszerbe a csomómodellek. E cikk a csomó- 
modell alapfogalmait ismerteti, rámutatva a mo
lekulafizikával és a kvarkrendszerek fizikájával 
közös aspektusokra.
A vezérfonalat annak a kérdésnek a megvála
szolása adja, hogy a nukleonok megkülönböz- 
tethetetlensége ellenére hogyan lehetséges, 
hogy a klaszterek láthatólag megőriznek valamit 
egyéniségükből. Ezt a cikk egy naiv csomómo- 
dell működésének bemutatásával érzékelteti. A 
válasz abban rejlik, hogy az antiszimmetrikus 
csomómodell alapegyenlete áttranszformálható 
olyan alakra, amely formálisan a csomók relatív 
mozgására felírt egytest-feladatként fogható fel. 
A csomómodell fizikáját igyekszik megvilágítani 
a molekulafizikái adiabatikus modelltől való kü
lönbség elemzése. A diszkusszió során terítékre 
kerül a csomómodell három legszokásosabb vál
tozata: a generátorkoordinátás módszer, a 
rezonálócsoport-módszer és az ortogonalitási 
feltétel módszere.

1. Bevezetés

Az az ötlet, hogy az atommag «-részecskékből áll, 
régibb, mint a nukleonokon alapuló kép. Az a- 
bomlás sikeres leírásán felbuzdulva Gamow 
1929-ben vetette fel. 1932-ig az a-részecskés kép 
amolyan kevésbé rossz magyarázatként versenyképes 
volt a másik közkeletű, de támadható vélekedéssel 
szemben, amely szerint a magot protonok és elektro
nok alkotják. A neutronok felfedezésével azonban 
mindkét kép elavulttá vált. A nukleonok egyrészecs- 
ke-mozgásából kiinduló héjmodell és együttes moz
gásukat posztuláló kollektív modell mellett az az el
képzelés, hogy «-szerű nukleoncsomók, -csoportosu

ló lások vagy “klaszterek” (cluster) fontos szerepet 
játszhatnak a mag szerkezetében, hosszú lappangásra 
kényszerült. Az, hogy a-szerű képződmények léte-

rülményei között. Az erről készített kétórás videofel
vétel 40 dollárért megvásárolható New York állam 
Oktatási Igazgatóságán. A videokazettákhoz tartozik 
a Dr. Carolyn Sumners, a Houstoni Tudományos 
Múzeum Csillagászati és Fizikai részlege igazgatója 
által összeállított tanári kézikönyv.

Lovas Rezső
ATOMKI, Debrecen

zése nem mond ellent a nukleonos leírásnak, kezdet
től fogva világos volt, hiszen az «-részecskéket is 
nukleonok alkotják. Arra viszont, hogy sok 
egyrészecske-állapot nagy súllyal tartalmaz csomóso
dási leíró komponenseket, sőt velük egybe is eshet, 
csak az 50-es évek közepén derült fény. Tudva ezt és 
ismerve az «-részecskék nagyfokú stabilitását, ter
mészetes feltenni, hogy a maradékkölcsönhatás a 
magban is stabilizálni képes az a-szerű képződmé
nyeket. A modern klasztermodellt vagy csomómo- 
dellt ezen elgondolás alapján Kari Wildermuth az 
50-es évek végén fogalmazta meg.

A csomómodell első ránézésre trivialitásnak 
tűnik. Fogalmainak pontos megértéséhez azonban 
meg kell küzdeni az antiszimmetrizálás okozta 
bonyodalmakkal. A konkrét csomómodell-vizsgála- 
tokban ezeken kívül nem csekély technikai nehézsé
get okoz az is, hogy több centrum van, akárcsak a mo
lekulafizikában, e centrumokban azonban nincsenek 
nagy tömegek összpontosítva, mint az atommag az 
atomok közepén. Ezért a klaszterhullámfúggvényt 
nem triviális a tér egy pontján elhelyezett átlagpoten
ciál szolgáltatta egyrészecske-állapotokból fölépíteni. 
Egy így nyert Slater-determináns ugyanis nem tekint
hető tömegközépponti rendszerbeli hullámfüggvény
nek. Ezért át kell térni tömegközépponti rendszerbe, 
amelyben minden jóval bonyolultabb.

E cikkben a csomómodell intuitív bemutatására tö
rekszem. Célom csupán a modell fogalmi megérte
tése, így az előbb vázolt finomságok közül csak az an- 
tiszimmetrizálást fogom részletesebben tárgyalni.*

Ha két magot egymáshoz közelítünk, a nukleonok 
megkülönböztethetetlensége miatt rohamosan elve
szítik egyéni voltukat: nem lehet megmondani, hogy 
melyik nukleon melyik maghoz tartozik. A formulák
ban ennek az felel meg, hogy az antiszimmetrizáló 
operátor a nukleonok koordinátáit összekeveri, és ha 
a fragmentumok hullámfüggvényei átfednek, járulé
kuk semmilyen mátrixelemben nem választható 
külön. így például, ha egyáltalán definiálható a két 
mag között ható kétrészecske-potenciál, az feltétlenül 
erősen nemlokális lesz. Ezért terjedt el az a nézet,

* Az ezen a szinten túlmenő megfontolások apró betűkkel 
vannak szedve.
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hogy valamirevaló nukleoncsomók csak a magok fe
lületén alakulhatnak ki. Ott a csomót alkotó nukleo
nok elég messze kerülnek a többiektől ahhoz, hogy 
észrevetessék a csomók elkülönülését. Ilyen kompo
nensek súlya kötött nukleáris rendszerekben elenyé
sző. így két klaszterből álló rendszer csak szórásban 
alakulhatna ki számottevő valószínűséggel vagy leg
feljebb a csomó leválasztási küszöbenergiájának tájé
kán levő kötött állapotban.

A 2. fejezetben azonban bemutatok egy példát, 
amelyben a legnaívabb fajta csomómodell is 
működni látszik. A 3. fejezetben a csomóképződés
nek egy olyan fogalmát fogom vázolni, amellyel a 
naív csomómodell is összeegyeztethetőnek tűnik, a 
4. fejezetben pedig a csomómodell molekulafizikái 
gyökereit és különféle változatainak egymáshoz való 
viszonyát igyekszem megvilágítani. A cikk végén, a 
konkrét hivatkozások után felsorolom a csomómo- 
dellt bemutató legfontosabb monográfiákat és átte
kintő cikkeket.

2. Egy extrém csomómodell

Félretéve az antiszimmetrizálással kapcsolatos ag
gályainkat, tegyük fel, hogy egy magbeli csomónak és 
a mag többi részének (a magtörzsnek vagy másik cso
mónak) a kölcsönhatása leírható egy közönséges lo
kális potenciállal. Ha nem volna antiszimmetrizálás, 
a magok közti potenciálok követnék a magsűrűségek 
és a nukleon-nukleon kölcsönhatás (kettős) konvolú- 
ciójának alakját. Mivel a könnyű magok nukleonel
oszlása haranggörbe alakú, a nukleon-nukleon köl
csönhatás pedig ezek szélességéhez képest is rövid 
távú, a klaszterek közti kölcsönhatásról is ésszerű fel
tenni, hogy haranggörbeszerű lesz.

Az 1. ábrán látható potenciálokat a 4 0 C a+ a  rend
szer számára alkottuk meg fenomenologikusan, azzal 
a céllal, hogy a potenciál egyes nívóit a 44Ti mag klasz- 
terállapotaival azonosítsuk. Alacsony energiájú cso
móállapotokat elsősorban zárt héjú törzs környékén 
várunk, mert itt a törzshöz adott három-négy további 
nukleon a törzstől idegen új pályára kényszerül, ami 
elősegíti elkülönülésüket. A zárt 40Ca törzs harmo
nikus oszcillátoros héjmodelljében a nukleonok a Os, 
Op, IsOd héjakat töltik be. Ezek a nullponti rezgés 
fölött rendre ORw, fRw és 21Tw energián helyezkednek 
el. A 44Ti további négy nukleonja tehát egyenként 3 
ficü-val, összesen pedig 12Rw-val van nullpontenergi- 
ájuk fölé gerjesztve. Közismert, hogy két részecske 
közös harmonikusoszcillátor-potenciálja egyenértékű 
egy tömegközéppontra ható és egy relatív harmoni- 
kusoszcillátor-potenciál összegével (2. ábra). E két 
oszcillátor tía> paramétere azonos az eredetiével. 
Ezen összefüggés értelmében a négy nukleon elhe
lyezhető úgy a héjmodell oszcillátorában a 40Ca törzs 
fölött, hogy hullámfüggvényük egyenlő legyen egy 
alapállapotú belső «-oszcillátor és egy 1 2 Rw gerjesz

tést hordozó 4 0 C a+ a  relatív oszcillátor állapotával. 
Ez azt jelenti, hogy a relatív mozgás N radiális és L 
pályamomentum-kvantumszáma a 2N +  L= 12 ösz- 
szefüggésnek tesz eleget. Mivel az 1. ábrán levő po
tenciálok egy belső szakaszon nem nagyon különböz
nek egy-egy harmonikusoszcillátor-potenciáltól, a 
40Ca törzs fölé helyezett négy nukleonnak a mi poten
ciálunkban is ésszerű 2N +  L =  12 kvantumszámokat 
tulajdonítani.

r ( f  m )
0 1  2  3 4 5 6  7

1. ábra Fenomelogikus 40Ca+ a  potenciálok a 44Ti alapállapoti sáv
jának leírására. A konvolúciós potenciál alakját a két mag sűrűsé
gének konvolúciója határozta meg, a másik kettő alakja és mind
három potenciál mélysége az energiaspektrumhoz val illesztve [1]

1 2  1 huü 2

2. ábra Két egyenlő tömegű részecske közös centrumú harmo
nikus oszcillátoros potenciáljának összege egyenlő a tömegközép
pontjukra és egymás között ható két ugyanolyan ti cu paraméterű 

oszcillátorpotenciál összegével

Ezt a klaszter—törzs mozgást a valencianukleonok 
lehető legmélyebb állapotából kevertük ki, és joggal 
vélhetjük, hogy az «-szerű korreláció a négy valencia
nukleon között a lehető legnagyobb vonzó járulékot 
adja az energiához. Ezért arra számíthatunk, hogy 
modellünk a 44Ti néhány alacsony energiájú állapotát 
tartalmazza, beleértve az alapállapotot. A 2N +  L = 
=  1 2  megkötés egy harmonikusoszcillátor-potenciál- 
ban hét degenerált nívót ad (N, L) = (6,0), (5,2), 
(4,4), (3,6), (2,8), (1,10), (0,12) kvantumszámok-
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kai A 3. ábrán látjuk, hogy az 1. ábrán bemutatott po
tenciálok ezeket egy rotációs sávhoz hasonló soro
zattá hasítják föl. Az ábrán az alapállapotra épülő kí
sérleti sáv is föl van tüntetve. A potenciálok közül 
kettőnek a szélessége és mélysége is illesztve van, a 
harmadiknak az alakja a 40Ca és az «-részecske 
sűrűségének konvolúcióját követi, és csak a mélysége 
van illesztve.

3. ábra A 4*Ti alapállapoti sávja a kísérlet és az elmélet szerint

A sávok alja meglehetősen, teteje kevésbé jól 
egyezik a kísérlettel. Fontosabb ennél, hogy a modell 
a nívók közti elektromágneses átmenetek valószínű
ségét is kielégítően reprodukálja. A fragmentumok 
relatív mozgásának négyzetes középsugara a mag su
garával körülbelül megegyezik, ami arra utal, hogy az 
«-csomó átlagosan a magsugár környékén tartózko
dik, de jócskán behatol a 40Ca törzs belsejébe is.

Megjegyzendő, hogy a rendszer nem szemléltet
hető egy aszimmetrikus súlyzóval, amely forgásra és 
egyensúlyi helyzete körüli kis amplitúdójú rezgésre 
képes. Igaz, az L kvantumszám forgást, az N pedig ra
diális rezgést jellemez. Az utóbbi azonban nem kis 
amplitúdójú, hiszen a két csomó könnyen átjárható 
egymás számára, és a két módus nem Független egy
mástól. A sávon belüli összehangolt változásuk a rez
gési és forgási gerjesztés egymás rovására való 
egyensúly-eltolódásaként értelmezhető. Mindezen 
okokból a vizsgált modell spektruma erősen eltér az 
aszimmetrikus súlyzóétól.

Példánk egy a tucatnyi hasonló példa között. így 
alapos okunk van föltenni, hogy a csomóképződésről

alkotott ezen naiv elképzelésnek is van értelme. A 
csomóknak, úgy látszik, van realitásuk a mag felüle
tén belül is, és nem rossz közelítés, ha kölcsönhatási 
potenciáljukat lokálisnak feltételezzük, relatív hul
lámfüggvényüket pedig úgy használjuk mátrixelemek 
számítására, mintha a mag egyetlen aktív szabadsági 
foka a csomók közti távolság volna. A következő feje
zetben ezen megállapítást próbáljuk a nukleonok 
nyelvén értelmezni.

3. Mi a csomóképzödés?

Az előző fejezetben láttuk, hogy az antiszimmetri- 
át illető skrupulusainkat félretéve is értelmes ered
ményre juthatunk. A bemutatott modellből azt gon
dolhatnánk, hogy a mag 'P hullámfüggvénye egy

x  = x(íj2) (1)

alakú függvénnyel közelíthető, ahol a csomók
belső, x(ji2) pedig a csomók relatív mozgásának hul
lámfüggvénye. Egy ilyen felírás az A =  Aj +  A2 ré
szecske Hamilton-operátorának

H (1 ,...,A 1 + A 2) =  H1 + H 2 + H 1 2 (2a)

felbontásán alapulna, és a Pauli-elv követelte szim
metria föladását feltételezné. Hogy a modellből 
egyéb mennyiségek (pl. az elektromágneses átmenet 
valószínűsége és a sugárnégyzet) is számíthatók le
gyenek, szükséges, hogy ezek operátorai is hasonló 
aszimmetrikus módon felbonthatók legyenek:

o-(1 ,..., Aj +  Ajj) =  (Ti -(- <r2+ <r12. (2 b)

A modell működése azt jelentené, hogy a

< 0 1 </)2 8 ( f - r 12) |H 12| <b1<f)2>XÍT) =  «x(f) (3)

közelítő Schrödinger-egyenlet megoldásai a

H'P =  E'P (4)

egzakt egyenlet megoldásaival kapcsolatba hozhatók. 
A kapcsolatot a mátrixelemek

< 'P |o - | ' r > ~ < x |o - 1 2 |x , > (5)

megfelelése adná. Most megvizsgáljuk, hogy vajon ez 
az értelmezés helytálló-e.

Az extrém modell működésének magyarázatát pa
radox módon az antiszimmetriára való hivatkozással 
kezdjük. A magyarázat ugyanis a csomóképződés fo
galmának pontos meghatározásával, kezdődik, ami 
viszont az antiszimmetriára hivatkozik.

Csomóképződésen a maghullámfüggvény azon sa
játságát értjük, hogy tartalmaz alrendszerek belső és
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relatív hullámfüggvényének antiszimmetrizált szorza
tából álló

^ 2  =  A1 2 {0i (^i) <̂»2 (^2) y (^1 2 )} (6 )

alakú komponenst. Itt 0x-et és <j>2 - 1  a ^-ben és 
^2-ben foglalt koordinátákra nézve antiszimmetrikus- 
nak vettük, A12-n pedig a csomók közti P permutá
ciókra antiszimmetrizáló

a „  -  (  A ' + A- ) - "  u - ) r  (7)

operátort értjük. A ‘̂ '12-t célszerű

=  fdrVtfO) (8)

formába átírni, ahol a

A u to r s  (f-r i2)} (9)

jelölést vezettük be. A (8 ) képlet értelmezhető úgy, 
hogy benne az Aj + A 2 részecske állapotát egy {'PT) 
bázissal definiált altéren sorba fejtettük.

Definíciónkat a csomósodás mértékének nevezett 
mennyiség bevezetésével tehetjük kvantitatívvá. 
Ezen mennyiségen a 'P hullámfüggvény {'P7} altérbe 
eső komponensének súlyát értjük [2, 3]. Ezt termé
szetesen 'P-nek a {'P̂ J altérbe vett P'P projekciója
ként nyert vektor hossznégyzete adja:

S =  ( < 'P |P ) ( P | 'P > ) =  < 'P |P |'P > , (10)

A projekciós operátort azonban nem adhatjuk meg a 
szokásos /d r I 'P-> K'P-I képlettel, mert a | bá
ziselemek nem ortogonálisak:

A ( ? ,r ) =  <'PT|'P r > ^ 8 ( r - f ) .  ( 1 1 )

Az A(r, ?’) fedésfüggvény 8 (r—r’)-vel csak a mag
méreténél nagyobb | r —r’ | értékek tartományában 
közelíthető:

AííD-j— n------- S(f-f’). (12)
I r—r I — 0 0

A magfizikában általánosan ismert

g( r ) = < ^ T| ^ >  (13)

amplitúdóval definiált 

s =  /drg*(f)g(r)
=  J 'd f< 'P |'P T:><'PT|'P > = (g |g )  (14)

spektroszkópiai faktor ezért nem azonos a csomó
sodás mértékével. (Kerek zárójellel az r “paraméter
koordináta” szerinti integrálással képezett “mátrix
elemet” fogjuk jelölni.)
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Egy állapotnak egy nemortogonális bázissal defini
ált altérre való vetületét egy geometriai analógia segít
ségével alkotjuk meg. Egy térbeli 'P vektor ^  or- 
tonormált vektorok által kifeszített síkra való <? vetü
lnének hossznégyzetét nyilván (4.a ábra) a

CT2 =  I C'Pj1 a  >  12+  I C'Pj I a  >  12 (15)

képlet határozza meg. Ha viszont 'Pj és íF2 nem orto
gonális egymásra, (4.bábra), akkora

g| = <5pJ a  >  =  C'Í'J (16)

kovariáns komponensek mellett a

r ,=  I /Á - 9 ,^  (17)

síkbeli kontravariáns komponenseket is be kell vezet
nünk. Itt Ä-val az egységvektorok A]j =<'P’| P̂’>  ele
mekből álló mátrixát, A-'-gyel pedig ennek inverzét 
jelöltük. A vetület hossznégyzetét a

o-2 =  r igl +  r 2g2 (18)

képlet adja.

9i
4. ábra Síkbeli vektor felbontása (a) derékszögű és (b) ferdeszögű 
komponensekre. A kovariáns komponenseket gj, a kontravariáns 

komponenseket Ti jelöli

A mi példánkban a 'F vektornak 'P, ^ -n e k  és 
'ÍVnek a {'P7} bázis, a g, kovariáns komponenseknek 
a (13)-mal definiált g(T), a báziselemek Anmátrixele
meinek a ( 1 1 ) -ben megadott A(T, ?’) fedési függvény 
felel meg. A (17)rtel analóg kontravariáns kompo
nenseket a

f(T) =  /d f’A -K n D g íD (19)



módon definiálhatjuk. Itt A -'(f, f ’) az

á =  jd T A C r.n  (2 0 )

integráloperátor inverzének magfúggvényét jelöli. 
Mivel az Ä operátornak lehetnek zérus sajátértékei, 
az Ä - 1  inverzét

Ä -'Ä  =  Ä Ä -i= Ä  (2 1 )

módon érthetjük, ahol A az Ä nem nulla sajátértékei
hez tartozó altérre vetítő projektor. A (18) képlettel 
analóg módon a vetületnégyzetet, tehát a csomósodás 
mértékét az

S =  JdrT*(f)g(r) = ( r |g )  (2 2 )

formula adja.

A (19)-ben a (21) definíció azért fogadható el, mert a g benne 
van a A altérben, vagyis ortogonális az

Ä-ytf =  0y(f (23)

egyenletnek eleget tevő yfí függvényekre. Ezt a következőképpen 
láthatjuk be. A (23) egyenlet az Ä operátor magfüggvényének 
(1 l)-ben adott definíciója szerint

<^Ti;dr^r,yg<r)> = o (24)

módon írható át. A “két” itt {'P»}-térbeli vektor, a (24) egyenlőség 
pedig ezen teret kifeszítő bármely <  ¥-1 “brá”-ra fennáll, ezért

/d f^ y g íP )  -  0. (25)

Ebből pedig

(yffl g) =  /  d f < ¥ r Tfi(í> | *  >  =  0 (26)

következik. A (25) egyenlet másik következménye az, hogy y  és 
y +  I^c^yf ugyanazt a 4'12 függvényt adja:

^ 1 2  = /df V ®  = . (27)

Megjegyzem, hogy a (22) egyenletből könnyen 
származtatható a {'P*} altérre vetítő operátor is. A 
(19), majd a (13) képletet (22)-be helyettesítve és 
végül ( 1 0 )-zel összevetve, az

s = ;df/drg(f)A-i(f,r)g(r)
= ; d í / d f < ^ | ^ r> A - i( r , r ) < ^ | ^ >  (28)
=  < ^ | p | ^ >

egyenlőséget kapjuk. A két utolsó sor összevetéséből 
¥  tetszőleges volta miatt kiviláglik, hogy a projektort 
a

P =  /d f /d f ’ | VT>A  - •(?, p) <  VJ  (29)

formula adja.
A csomósodás mértékének ilyen definíciójából 

egyszerűen belátható, hogy ha a t  (6 ) formájú,

akkor T(7) =  Ä (r) és S =  l.A  y-nak (27) szerinti 
többértelműsége megengedi a

y  =  r  = A r  =  Ay  (30)

célszerű választást. A (4) sokrészecskés Schrödinger- 
egyenlet ilyenkor

/ d r < « r|H |% ^ y ( f )  =  E JdPA(f, D-y(F’) (31)

formulára redukálódik. Az Ä (ll)-beli definíciójának 
mintájára bevezetett

ft =  Jd T < V T|H |V ^>  (32)

integráloperátor segítségével pedig a (31) egyenlet

fty  =  EÁ-y (33)

alakba írható. Ez bizony az Ä operátor fellépte miatt 
nem emlékeztet a (3) Schrödinger-egyenletre, a y 
normálása pedig

1 =  < ^ | ^ >  =  (y |Á |y )  (34)

miatt nem emlékeztet a hullámfüggvények normálá- 
sára. Ha azonban (33)-at Ä~1/2-del való — egyelőre 
formális — szorzással és

* =  A»«y =  A - ‘« g f (35)

Ä =  Ä -1«ftA->« (36)

bevezetésével transzformájuk, a

ft«A =  E^ (37)

egyenletet kapjuk. A ft hermitikus (ellentétben pl. a 
(33)-ból nyerhető (Á 'f t)y  =  Ey egyenletben föllépő 
Á 'f t operátorral), a <// normálása pedig 
hullámfüggvényszerű:

1 =  < ^ | ^ >  =  (y |Á |y ) =  (t/r|t/0. (38)

A (35)-ben formálisan bevezetett Á ~ 1/2 operátort precízen 
(21) mintájára az

Ä-1/2Ä1'2 =  Ä 1/2Ä - 1/2 =  A (39)

egyenlettel kell definiálnunk. Ebből látjuk, hogy a (37) jobb oldala 
a <p helyén valójában az

Ä _1/2Ä y =  ÄÄl/2y (40)

kifejezést tartalmazza. A (39) Ä 1/2-del való beszorzása segítségé
vel nyerhető ÄÄ1/2 =  Ä 1/2Ä összefüggés azoban (40)-re alkal
mazva (30) és (35) felhasználása után a

AÄ1/2y =  Ä 1/2Ay =  Ä 1/2y =  ip (41)

összefüggésre vezet, egyezésben a (37) jobb oldalával.
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A (37) levezetésekor ft után az Ä ~ 1/2Ä 1/2 operátort beszúrtuk. 
Ez (39) miatt A beszúrását implikálja. Ez azonban nem volt önké
nyes, mert (25)-ből egyszerűen belátható, hogy ft =  ftÁ, sőt az 
is, hogy

ft =  Aft A. (42)

A (39) A-val balról és Ä ~ l/2-del jobbról való szorzásával, illetve 
ugyanezekkel fordított irányból való szorzással a

Ä Ä -'/2A =  Ä Ä -1/2 =  Ä - 1/2Ä (43)

egyenlőségeket nyerjük. A ft (36)-beli definíciójába (42)-t beírva 
és (43) felhasználásával a

ft =  Aft A (44)
egyenletre jutunk.

A ft-ról számos példán kimutatták, hogy a Á alté
ren nagyon jól közelíthető

AAA =  A(e 1+ e 2+ r)A =
=  A(E1 +  E2 +  t 12 +  V12)A (45)

módon, ahol Ej és E2 a csomók belső energiája, T 1 2 a 
relatív mozgási energia, V1 2 pedig egy lokális potenci
állal igen jól közelíthető: (r | V1 2 |r ’) =V (?)8 (f—T). A 
(45) közelítésben a (37) egyenlet a következőképp 
fest:

AhAip =  eip. (46)

Itt felhasználtuk a (41)-ből és (35)-bői belátható \p = 
= Aip összefüggést, és bevezettük az e =  E—E, —E2 

jelölést.
Ha a két csomót azonos méretű harmonikusoszcil

látor-völgyhöz tartozó héjmodell-alapkonfigurációk 
írják le, meg lehet mutatni, hogy Ä sajátfüggvényei 
ugyanolyan fim paraméterű oszcillátorfüggvények. 
Ezek közül azok a y0 függvények, amelyeket egyré- 
szecske-bázisban a Pauli-elv tiltana, 0 sajátértékhez 
tartoznak, hiszen ezekre a tiltást kifejező 
Ai2 {0 i</>2 yo} =  0  egyenlet miatt

< J4 í.|A i2{0i</>2'yo} '> =
=  Jdf’A(?, F) y 0(T) =  Áy0 =  Oy0- (47)

Az állítás fordítottja is igaz: az Ä-y0 =  Oy0 egyenletből 
A ^í^x^yo) =  0  következik, hiszen az Áy0 = 
=  Oy0 (47) szerint azt jelenti, hogy Ax2 {$i</>2 -y0} orto
gonális a {'í'7} összes bázisállapotára. így megállapít
hatjuk, hogy a (46) egyenletben szereplő A a Pauli- 
elv betartásáról gondoskodik. Ha a h-beli V(r) poten
ciálvölgy alja a fiw paraméterű oszcillátorfüggvénytől 
nem nagyon üt el, akkor a

fit/I =  ei]j (48)

egyenlet legalsó néhány megoldása a Pauli-tiltott álla
potokhoz hasonló lesz. így a (46) egyenlet a (48) 
egyenlettel helyettesíthető, ha a Pauli-tiltott állapo
toknak megfelelő kvantumszámú megoldásokat 
külön előírással kizárjuk.
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A (48) egyenlet az extrém modellben használt (3) 
egyenlettel azonos formájú. A különbség csak annyi, 
hogy

A12=Jdr,< 0 1028(i,- f 12)| H|*x<M (r’-? i2 )> -Ei-E2
helyén most

f i= Ä - |/2f tÄ - ,/2—Ex —E2 (49)
áll. A A projektorral a 2N +  L<12 állapotok vannak 
kizárva, így kvantumszámválasztásunk (2N +  L = 
12) valóban éppen a legalsó Pauli-megengedett érté
ket választja ki. Ki lehet azt is mutatni, hogy a (2) for
májú <T operátorok cTx2 járulékának mátrixeleme 
milyen közelítésben azonosítható ip típusú hullám
függvények közötti mátrixelemekkel. Kiderül, hogy 
egyetlen 2N +  L értékkel definiált klasztersáv állapo
tai közötti átmenetekre ez a közelítés igen jó.

Ezzel a lokális potenciálos klasztermodell működé
sének magyarázatát adtuk. Kiderült, hogy a modell 
alapegyenlete a soktest-problémából nem a kicserélő
dési tagok ( 1 ) szerinti naív elhagyásával és a mátrix
elemek (5) megfeleltetésével vezethető le, jóllehet a 
lokális potenciál alakjára a kicserélődési tagok elha
gyásával is támpontot kaphatunk. A magyarázat 
valódi kulcsa a (35) — (37) transzformáció.

A levezetés során érintettük a klasztermodell leg
fontosabb fogalmait és összefüggéseit. A maghullám
függvényekre tett (6 ), (8 ) típusú föltevés a csomó- 
modell alapváltozatának, a rezonálócsoport-módszer- 
nek (resonating group method, RGM) az indító felte
vése. Az RGM alapegyenlete a (31) vagy a (33) 
egyenlet, benne a fedési operátort (2 0 ) és ( 1 1 ), az ef
fektiv Hamilton-operátort a (32) egyenlet definiálja. 
A (37) szerinti transzformált egyenlet (46) közelítése 
az ortogonalitási feltétel módszerének (orthogonality 
condition method, OCM) az alapegyenlete.

A bevezetésben azt mondtuk, hogy az antiszim- 
metrizálás a két csomó nukleonjainak koordinátáit 
összekeveri, s így nem definiálható egy olyan fizikai 
mennyiség, amely a csomók távolságának volna te
kinthető. Most mégis olyan egyenleteket vezettünk 
le, a (37)-et, (46)-ot és a (48)-at, amelyek egy 
csomók közti relatív hullámfüggvényre vonatkoznak. 
E két tény között nincsen ellentmondás. Vegyük 
észre, hogy e relatív hullámfüggvény egy mestersége
sen bevezetett paraméterkoordináta függvénye, és 
nem egy mérhető relatív koordinátáé. így -  noha 
formális tulajdonságai alapján ip hullámfüggvénynek 
tekinthető — nincs olyan mérhető fizikai mennyiség, 
amelynek a valószínűségi amplitúdója >p volna. 
Ennek egyik konkrét következménye az, hogy még 
ha 'P-t és 'P’-t (6 ) formájúnak vesszük is, a 'P és 'P’ 
mátrixelemeinek ip-re és ip'-re való visszavezetése 
nem egzakt. Egy másik fontos következmény az, 
hogy méréssel S közvetlenül nem határozható meg. 
Azon reakciók modelljeiben, amelyekkel a csomó
képződést vizsgálni lehet, a ip típusú függvények he
lyett T típusú kontravariáns és g típusú kovariáns 
amplitúdók szerepelnek. (E három függvény egymás-



hoz való viszonyát illusztrálja két példával az 5. 
ábra) Ezért e reakciókból közvetlenebb információ 
nyerhető az s spektroszkópiai faktorra, mint a csomó- 
sodás S mértékére [6 ].

5. ábra A g kovariáns és a T kontravariáns amplitúdó, valamint a 
i/> relatív hullámfüggvény az (a) 7Li =  a +  t [4] és a (b) 20Ne =  

160  +  a [5] rendszer alapállapotában

Ezen fejtegetéseknek érdekes folyományai vannak 
a magok nukleonokon alapuló leírása számára. Ha a 
kvarkokat nemrelativisztikus részecskékként kezel
jük, egy atommag kvarkcsomók együttesének fogható 
fel. Ha erről a képről nukleonokra térünk át, az a 
klasztermodell nyelvén azt jelenti, hogy a kvarkcso
mók belső szabadsági fokait kiküszöböltük, és a 
csomók közti relatív koordinátákra tértünk át. Ezek 
az előbbiek szerint nem mérhető fizikai mennyisé
gek. A kvarkcsomók — vagyis a nukleonok — köl
csönhatása lokális potenciállal csak közelítőleg írható 
le, a mátrixelemek pedig a nukleonok relatív hullám- 
függvényével csak közelítőleg fejezhetők ki. A szer
kezetet szondázó reakciókban fellépő nukleon
hullámfüggvény nincs egyértelműen definiálva: a 
reakciótól és annak modelljétől függően hol a kovari
áns — kontravariáns pár, hol inkább a kettő közötti ip- 
szerű hullámfüggvény játszik szerepet. Bár a kvark- 
rendszerekre egy ilyen nemrelativisztikus képet csak 
erős megszorításokkal alkalmazhatunk, nincs okunk 
feltételezni, hogy egy pontosabb leírásban a viszo
nyok egyszerűsödnének. így a nukleonokon alapuló

magfizika pontatlanságainak egyik valószínű forrására 
tapintottunk rá.

4. A klasztermodell molekuláris aspektusai

Az előző fejezet némileg formális fejtegetései után 
ebben a fejezetben a csomómodell fizikájának egy 
másik arculatát próbálom bemutatni: azt, hogy meny
nyiben hasonlít egy nukleáris klaszterrendszer egy 
molekulához. Ezt a célt egy adiabatikus közelítésben 
leírt kétatomos molekula és egy két csomóból álló 
atommag összehasonlításával próbálom elérni.

A molekulafizikái adiabatikus közelítés [7] első lé
péseként megoldják az elektronok sajátérték- 
problémáját a magok rögzített | ? |  távolságainak egy 
sorozatára. Az elektronok minden egyes 
kvantumszám-kombinációval jellemzett állapotára 
így nyert d>(x, t ’) függvények az ? dinamikai változó
nak sajátfüggvényei:

4>(x,1’) =  8 (? -5 ’)< M x).
(50)

A teljes 'P =  ¥ (x , 3) hullámfüggvényt a 4>(x, s’) 
függvények s’ szerinti lineáris kombinációjaként állít
ják elő:

V  = Jds’f(5’)<l>(x, ?’)
=  f(3)<t>t(x)

(51)
(52)

Az f(s) amplitúdót az
Eí'í'l = < 'J ' |H |' I '> /  <'!'| Sk> 

energiafunkcionál minimalizálásával határozzák meg. 
Ezen eljárás azért jogos, mert az elektronok 
elég mozgékonyak ahhoz, hogy a magok helyzetének 
(lassú) változásához folyamatosan alkalmazkodni 
tudjanak. A variációs elvből f(s)-re egy Schrödinger- 
egyenlet vezethető le, amelyben a potenciáltag

W(?) = <<h(x, ?) 1 H —Tn| <f>(x, i>) >t  
<d>(x,'5) | 4>(x,?) >-.

+  W’(S), (53)

ahol H a teljes Hamilton-operátor, TN a magok relatív 
mozgási energiája, W’(s) pedig egy korrekciós tag, 
amely TN-től származik. ((53)-ban a <  > ?jel az x 
elektronkoordináták szerinti integrálást jelöli.)

A magfizikában 4>(x, s) helyébe valamely kétcent- 
rumú héjmodell állapotai léphetnek. Ezek olyan 
Slater-determinánsok (vagy azok kombinációi), ame
lyekben szereplő egyrészecske-fűggvények két, egy
máshoz képest eltolt potenciálhoz tartoznak. Mivel a 
potenciálok középpontjában nincsen semmi, ami a 
molekulafizikái példában szereplő magoknak felelne 
m egh itt nem több, mint a két potenciál középpontját 
összekötő vektor; tehát paraméter, nein pedig dina
mikai változó (6. ábra). Ugyanezen okból az adiaba
tikus közelítés értelmét veszti; (50) nem teljesül, s 
így (52) sem, TN nem is lép fel, s így az (53) helyére
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W(3) =
< <í>(x,s) | H | 4>(x, s) >~ 

<4>(x, s) | <l>(x, s) >t (54)

lép. Ez nem más, mint a kétcentrumú héjmodell 
energiájának várható értéke a völgyek távolságának 
függvényében.

6. ábra Az s paraméter (generátorkoordináta) viszonya a két 
csomó tömegközéppontját összekötő r12 vektorhoz

A W(s) mint potenciál a molekulafizikai Morse- 
potenciálhoz hasonlít, de | s | — 0  esetén véges érték
hez tart (7. ábra). Kis |"s | értékekre a Pauli-elv miatt 
a nukleonok részben nagy kinetikus energiájú álla
potba kényszerülnek, s ezért nő meg itt W(3). Ettől 
eltekintve a potenciál elég sekély, aszimptotikusan 
pedig a szabad magok energiájának összegéhez tart. 
Mint potenciál azon mag-mag potenciálok prototí
pusa, amelyek a Pauli-elvet taszító törzzsel szimulál
ják. Annak ellenére, hogy T nem dinamikai változó, 
megpróbálhatjuk (51)-ben f(T)-t 8 (s — s’)-vei közelí
teni és s"-et optimalizálni. Ezt nevezik gyakran a mag
fizikai Born — Oppenheimer-közelítésnek*. Világosan 
éreznünk kell azonban, hogy ez az x egyrészecske- 
koordinátákból kikombinálható rj2-beli mozgásra 
nézve erős megkötés lehet, hacsak <í>(x, 3) nem 
igazán sok konfigurációból van kikeverve. A csomó- 
modell lényege azonban az, hogy a csomók belső álla
potát minél egyszerűbbnek veszi fel, és a relatív moz
gást határozza meg pontosabban. Modellünk szelle
mében ezért az (51) kifejtést kell megtartanunk.

7. ábra A 7Li =  a + t  rendszer 1 pályamomentumú (a) E(s) =  
=  W (s )-E a- E t energiagörbéje és (b) V(r) potenciálja [4]

Megjegyzem, hogy itt 0 (x , s) csak akkor választható egyszerű 
kétcentrumú héjmodellfüggvénynek, ha a két potenciálvölgy 
azonos méretű harmonikusoszcillátor-potenciál, a csomókonfigu
rációk pedig a Pauli-elv megengedte minimális számú 41(0 gerjesz
tést hordozzák. Ellenkező esetben a teljes tömegközéppont hul
lámfüggvénye a bázisállapotok hullámfüggvényéből nem emelhető 
ki. Az ilyen bázisfúggvények fizikailag értelmetlenek. E hamis tö
megközépponti mozgástól egy jó teljes impulzusé állapotra való 
vetítéssel (impulzusprojekcióval) szabadulhatunk meg [9], Ilyen 
esetben tehát <l>(x, s)-et egy impulzusprojiciált kétcentrumú héj- 
modellállapottal kell azonosítani. Vegyük észre azt is, hogy a mag
fizika számára átértelmezett (51)-ben már nincs nyoma az adiaba
tikus feltevésnek sem, hiszen a dK x^-ek  rögzített bázisállapotok.

* Ez nem tévesztendő össze a Révai János által a 9Be =
=  a +  a + n  rendszerre alkalmazott Born—Oppenheimer-köze- 
lítéssel [8]. Révai modelljében az a-csomók szerkezet nélküli
ek, akárcsak a mi extrém modellünkben, és olyan szerepet ját
szanak, mint a molukulafizikai példában az atommagok. így ez 
a modell közelebb áll az eredeti molekulafizikái Born— 
Oppenheimer-közelítéshez, mint az általunk magfizikainak ne
vezetthez.

A csomómodellnek az (51) feltevésből kiinduló 
változatát generátorkoordinátás módszernek (genera
tor coordinate method, GCM) nevezik. (E módszer 
nemcsak a csomómodellben használható, de egyéb al
kalmazásaira most nem térhetünk ki [10].) Az f(3)-re 
vonatkozó variációs feltételből a

Hf =  EN f (55)

Hill—Wheeler-féle integrálegyenletre jutunk, amely
ben a H és az 5) operátor magfüggvényei a 
következők:

H(S,r) =  «E(x,?)|H |<E(x,r)>t t ,
(56)

N (S ,D  =  « l» (x , í ) |4 » (x ,T )> t l ,

Ez bizony ismét nem Schrödinger-egyenletszerű, 
mert <l>(x, t)  nem ortogonális 4>(x, "5’)-re. A
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Hill—Wheeler-egyenlet (35) —(37) mintájú ortogo- 
nalizálásával azonban most is célt érhetünk. Meg 
lehet mutatni, hogy a

ifj =  N 1/2f, (57)

ft =  N-1/2HN-1/2. (58)

transzformációval ugyanazon ifi-re, ft-ra és 
Schrödinger-egyenletre juthatunk, mint amelyet 
(35) — (37)-ben nyertünk. Az ezen egyenletben föl
lépő potenciál természetesen ugyanazon V-vel köze
líthető, míg W(s)-nek nem jut különösebb szerep. A 
V(r) egészen más természetű, mint W(s): jóval mé
lyebb, és nem feltétlenül van taszító törzse (7. ábra). 
A Pauli-elvet nem taszítással, hanem a megengedett 
állapotoknak a Pauli-tiltott állapotokra való ortogona- 
litásával veszi figyelembe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy fizikailag értelmes állapotokban a 11> nódusszáma 
nem lehet akármilyen kicsiny, tehát t//-nek legalább 
egy adott mértékben hullámosnak kell lennie. A 
Pauli-elvet tehát a klasztermodell nem plántálja át a 
potenciálba, hanem a kinetikus energiában megjelenő 
hatásként kezeli.

A {d>(x, s )} nemortogonális volta két okra vezet
hető vissza. Egyrészt arra, hogy a két csomó tömeg- 
középpontja 4>(x, s)-ben egymáshoz képest maga is 
nullponti rezgést végez. Ez az oszcilláció s-től függet
len, és így N(s, s’) nullától különbözik akármilyen 
nagy s’-ekre is. Ez a nemortogonalitás egy olyan 
transzformációval küszöbölhető ki, amely d>(x, s) 
-bői ezt a relatív oszcillációt leíró oszcillátor- 
sajátfüggvényt dekonvolválja. Az így nyert bázisálla
pot nem lesz más, mint a (9)-ben definiált 'P*. A 
GCM részleges ortogonalizálásával tehát az RGM- 
hez jutunk. A GCM-bázis nemortogonalitásának 
másik oka azonos az RGM-ével: az antiszimmetrizá- 
lás.

A GCM és az RGM eme kapcsolatából világos, 
hogy a két módszer csupán bázisválasztásban külön
bözik. Mivel azonban a GCM-bázis (kétcentrumú) 
héjmodellállapotokból, tehát egyrészecske-függvé- 
nyek Slater-determinánsaiból épül fel, számolni vele 
egyszerűbb, mint a belső és relatív koordinátákkal 
dolgozó RGM-bázissal.

Összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy a klaszter- 
modellek rokoníthatók a molekulafizikái leírásmód
dal, de ez a párhuzam nem vihető túl messzire. A le
írásmódbeli különbség fő oka az, hogy a klaszterek- 
nek nincs az atomok közepén elhelyezkedő maghoz 
hasonló stabil középpontjuk.
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MÁTRAI TIBOR 
1 9 1 0 -1 9 8 7

1987. március 2-án, 77 éves korában elhunyt dr. 
Mátrai Tibor, a fizikai tudomány kandidátusa, ny. 
tanszékvezető főiskolai tanár. Kiváló felkészültségű, 
a fizikát mélyen értő tudóstól, fáradhatatlanul és igé
nyesen tanító tanártól, finomlelkű és mindenki felé 
szeretettel forduló embertől kell most elbúcsúznunk.

1910-ben született Budapesten. A Mátyás Gimná
ziumban 1928-ban kitüntetéssel letett érettségi 
vizsga és az országos fizikai tanulmányi versenyen 
elért második helyezés után természetesnek tűnt, 
hogy tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen 
folytassa. Fizika—kémia tanári diplomáját 1935-ben 
szerezte meg, ugyancsak kitűnő eredménnyel. 
Közben 1932-ben megjelenik első tudományos dol
gozata egy — az elektrolitok határfelületének fizi
kai-kémiai vizsgálatához kapcsolódó — új mérési 
módszerről. 1933 — 36 között asszisztens a budapesti 
Állatorvosi Főiskola Fizika Tanszékén, majd 
1936 —42-ig a Központi Mértékügyi Intézetben fizi
kusként etalon-hitelesítéssel foglalkozik. Talán innen 
ered vonzódása az alapvető fizikai mérési módszerek 
és mérőeszközök iránt; számára a kísérleti fizika a 
hullámhossz vagy fényintenzitás pontos mérésével 
kezdődött, egy jó galvanométer, egy precíziós optikai 
rács a legfontosabb mérőeszköznek számított.

1942-ben Szegedre megy, ahol tanítani kezd az 
akkor megnyílt szegedi Vegyipari Középiskolában. 
Oktatási elve az igényesség, a tiszta és pontos alapfo
galmak megértetése. Az oktatás mellett marad ideje a 
tudományos munkára; bejár a szegedi Tudomány- 
egyetem Fizikai Intézetébe és 1946-ban “summa 
cum laude” fizikus-doktori oklevelet szerez.

1951-ben visszatér Budapestre; a nemrég alakult 
Központi Fizikai Kutató Intézet Spektroszkópiai Osz
tályára nevezik ki. Előbb a Molekulaspektroszkópiai 
Csoportot vezeti, majd az osztály vezetőhelyettese 
lesz. 1954-ben megszerzi a kandidátusi fokozatot, 
ugyanezen évben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
“Schmid Rezső”-díjjal tüntették ki.

A KFKI-ben eltöltött 12 évet sokoldalú tudomá
nyos tevékenység jellemzi. Munkatársaival — nehéz 
körülmények között — kísérleti molekulaspektrosz
kópiai kutatásokat végez, az optika, a relativitáselmé
let és a kvantummechanika alapkérdéseivel foglalko
zik. Megismétli, ill. továbbfejleszti a Wiener-féle in
terferenciakísérletet. A merev testek mozgásának re- 
lasztivikus tárgyalásáról, az inerciarendszer kinemati
kai értelmezéséről írt dolgozatai révén neve bekerül 
a relativitáselmélet történetébe. A kutatások mellett 
marad ideje a hazai tudományos közéletben való 
aktív részvételre, egyetemi oktatásra, fiatal munka
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Mátrai Tibor a molekulaszínképek felvételére használt konkáv- 
rácsos nagyspektrográf bontóelemével (1952 körül)

társai képzésére, könyvírásra. 1963-ban jelenik meg 
— nívódíjjal kitüntetett — “Gyakorlati spektroszkó
pia” című monográfiája. E mondanivalóját tekintve 
tömör, tárgyalásmódjában egyszerű és világos köny
vet ma is haszonnal forgatja minden spektroszkópiá
val, optikával foglalkozó kutató, egyetemi oktató 
vagy hallgató.

Az 1963-as év más szempontból is jelentős Mátrai 
Tibor életében: Budapestről Egerbe, a KFKl-ból a Ta
nárképző Főiskolára kerül, ahol a Fizikai Tanszék ve
zetőjeként tevékenykedik további 13 éven át, 
1976-os nyugdíjba vonulásáig. Munkájában most na
gyobb részt foglal el az oktatás és nevelés. Magasra 
emeli a mércét a fizika oktatásában; ennek elősegíté
sére jegyzetet ír, előadásokat tart, munkatársait és ta
nítványait önképzésre és önálló kutatómunkára ser
kenti és segíti. Az egész magyar fizikaoktatás számára 
nagy nyereség Budó Ágostonnal együtt írt kísérleti fi
zikai kötete.

Kiemelkedő vezető egyénisége az egri tudományos 
közéletnek; elnöke a Heves megyei MTESZ-nek és 
az ELFT megyei csoportjának.

Közben kutatómunkájának folytatására is marad 
ideje és energiája. A hullámmechanika kauzális rein- 
terpretációjáról írt cikkére Louis de Broglie elismerő 
levélben reagált, további munkára ösztönözve őt e 
témában.

A nyugdíjba vonulás nem jelentett számára tétlen
séget. Kandidátusi, doktori értekezéseket opponál, 
vizsgáztat, cikkeket lektorál, rendszeresen részt vesz 
a KFKI-szemináriumokon, bejár a Budapesti Mű
szaki Egyetemre. Utolsó éveiben előrehaladó beteg
sége akadályozta a mozgásban és az írásbeli munká
ban, de friss szelleme töretlen maradt és erős akarat
tal felülkerekedett fájdalmán. Halála előtti utolsó 
nehéz hónapjaiban is könyvei új kiadásának előkészí
tésén dolgozott.



Emberi jellemvonásai közül önfegyelmét, áldozat- 
készségét és emberi jóságát szeretném kiemelni. Ön
magával szemben mind tudományos munkájában, 
mind életvitelében az igényesség, a szigorú és állandó 
önvizsgálat, az erős önkritika jellemezte. Csak 
leszűrt, minden szempontból kifogástalan munkát 
bocsátott ki a kezei közül. Egy-egy problémán sokáig 
vajúdott, gyors és eredeti gondolkodásmódját erős 
akarattal rendszerességre és következetességre szorí
totta. Mások eredményeit tisztelte és elismerte. Ma
gával egyébként keveset törődött. Mindig munkatár
sai, tanítványai, családtagjai voltak az elsők. Saját ér
dekében, anyagi előnyökért soha nem harcolt, de má
sokért mindent megtett. Ahol segítségre volt szük
ség, habozás nélkül segített. Kivétel nélkül minden
kivel szemben kedves és jóhiszemű volt. Mindenki
ben meglátta a legkisebb jót is. Tanítványai, munka
társai tanúsíthatják, hogy hibáktól hemzsegő munká
jukról Tibor bácsi első szava mindig az volt, hogy ez 
nagyszerű, s csak nagyon finoman, mellékesen muta
tott rá arra, hogyan kellene javítani. Voltak, akik e ha
tártalanjóságot megmosolyogták, voltak, akik kihasz
nálták, de senki sem vonhatta ki magát varázsa alól, s 
a legtöbben őszintén szerették érte.

Tisztelt és szeretett Tibor bácsink sírja mellett 
ezért könnyes szemmel, de hálás szívvel emlékezve 
állunk. Búcsúzóul Kosztolányi Dezső Halotti beszé
dének sorait — kissé módosítva — idézzük:

Látjátok feleim, elment a sírba 
És itthagyott bennünket sírva.
Ismertük Őt; nagy volt és kiváló,
Szív, a mi szívünkhöz közelálló.

Csillag László

SOMOGYI GYÖRGY 
1937- 1987

Megdöbbenve értesült mindenki, aki ismerte őt vagy 
tevékenységét, hogy március 4-én a bükki Hajnóczy 
barlangból kiérkezve nemcsak a detektorok szokásos 
cseréjét, de pillanatokon belül életét is befejezte. Hi
hetetlennek tűnt, hogy ez az erős fizikumú, rendsze
resen sportoló, nagy munkabírású, mindig tevékeny
kedő és munkáját szenvedélyesen szerető kutató eltá
vozott körünkből.

Somogyi György 1937. augusztus 31-én Nábrán- 
don (Szatmár megye) született és ott járt iskolába, de 
az általános iskola nyolcadik osztályát már Debrecen
ben végezte el, mert szülei a négy gyerekkel
1949-ben átköltöztek. Negyedik gimnazista korában 
jött először a fotoemulziós mikroszkópos laborba. Fi
zikatanára hozzám irányította, mert a kitűnő tanuló 
szerette volna a tárgyakat nagyobb felbontóképesség
gel is megnézni, mint ahogy azt szabad szemmel te-
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hette. Nem ő volt az első gimnazista, akinek Szalay 
Sándor professzor megengedte, hogy az egyetemi 
tanszékre rendszeresen bejárjon és belekóstoljon a la
boratóriumi munkába. Pontosan jött és csendesen, 
szorgalmasan dolgozott, de egyszer csak elmaradt. 
Gondoltam közeledik a tanév vége, az érettségi. 
Talán már kémiai-fizika szakos tanári oklevelét is 
megszerezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
(1959), amikor megtudtam, hogy édesapja súlyos be
tegsége és halála volt az elmaradásának oka. Hallgató 
korában is szorgalmasan dolgozott az ATOMKI fo- 
toemulziós csoportjában. Ott több tudományos diák
szakköri dolgozatot, díjazott egyetemi pályamunkát 
készített.

A diploma megszerzése után, 1959 — 1968 között, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai 
Intézetében dolgozott gyakornokként, majd tanárse
gédként. A lelkiismeretesen végzett oktatási tevé
kenység mellett bekapcsolódott az intézet tudomá
nyos munkájába is. Első dolgozatai a fotoemulziós 
technikával kapcsolatosak.

Mindig élénken foglalkoztatták a részecskedetek
tálás kérdései. így kezdett el foglalkozni 1964-ben a 
szilárdtest nyomdetektorok kutatásával. Ez a téma 
akkor még nagyon fiatal volt. Somogyi elsősorban a 
könnyű atomi részecskék műanyagfóliákkal történő 
detektálási lehetőségeinek kísérleti tanulmányozását 
választotta feladatának. E vizsgálatok során fedezte 
fel a részecskeenergia és nyomátmérő közötti korrelá
ciót, ami jelentősen bővítette a módszer alkalmazási 
lehetőségét. Egyetemi doktori cím elnyeréséhez 
(1967) is a szilárdtest nyomdetektorok tulajdonságai
ról és alacsony energiájú magfizikai alkalmazásáról 
írta értekezését.

1968-tól az MTA Atommagkutató Intézetének tu
dományos munkatársa, ahol a nyomdetektorok kuta
tásához és a módszer alkalmazásához szélesebb 
bázist kapott. Munkatársaival együtt sikerült kimu
tatni a hármas foton hasadás létezését. Ugyancsak 
először alkalmazták a módszert alfarészecskék szögel
oszlásának mérésénél alacsonyhozamú (d, a) mag
reakciókban. Metodikai eredményei közül ki kell 
emelni a nyomüreg-kialakulás mechanizmusára és a 
nyomfeltárásra, valamint a detektálási érzékenységet 
befolyásoló tényezőkre vonatkozó eredményeit. Kan
didátusi értekezését ezen eredményekre építette, 
amit NAÜ ösztöndíjas útja előtt adott be, majd
1975-ben védte meg, és ezt követően főmunkatársi 
átsorolást nyert. 1974-ben 8  hónapot dolgozott a kiéli 
egyetemen. Itt többek között sikerült kimutatni, 
hogy a nyomdetektoroknál 1967 óta általánosan elfo
gadott “regisztrációs küszöb”-koncepció revízióra 
szorul.

Már a hetvenes évek kezdetétől szélesedett a 
nyomdetektor-technika művelőinek és alkalmazói
nak köre hazánkban és külföldön is. Ez egyre bővülő 
együttműködés-hálózatot eredményezett. A nyomde

tektor-módszer “felnőtt korában” — Somogyi ked
velt kifejezésével szólva — tucatnál több külföldi és 
nagyon sok belföldi partnerrel dolgozott együtt (Fiz. 
Szemle, 35 (1985) 28.). Ezen együttműködések je
lentős részének a természetben való radontranszport 
kutatása volt a témája. Több mint egy évtizedes mun
kával ebben a témában elért eredményeit akadémiai 
doktori értekezésben kívánta összefoglalni, de ebben 
halála megakadályozta.

Eredményei széles körű nemzetközi elismerést 
szereztek számára, 1976-tól a Pergamon Press által 
kiadott “Nuclear Tracks and Radiation Measure
ments” nemzetközi tudományos folyóirat három re
gionális szerkesztőjének egyike. 1976-ban München
ben, 1979-ben Lyonban, 1981-ben Bristolban
1983-ban Acapulcoban, 1985-ben Rómában tagja 
volt a Nemzetközi Szilárdtest Nyomdetektor konfe
rencia tudományos tanácsának. Mindegyik konferen
cián felkért előadóként is szerepelt. Halála napján ér
kezett hasonló felkérés az 1988. évi konferenciára a 
pakisztáni rendezőségtől. 1979-ben Islamabadban 
egy nemzetközi tavaszi iskolán volt meghívott 
előadó, majd Mexikóban is járt hasonló célból. 1983 
decemberét NAÜ szakértőként Vietnámban töltötte, 
majd a római konferencia előtti hetekben az NSZK- 
ban rendezett NAÜ tanfolyamon tartott előadássoro
zatot. Persze az általa 1976-tól haláláig vezetett 
kutató csoportban is mindennapos volt a külföldi láto
gató és a hosszabb időt töltő vendégkutató.

Munkájáért több magas kitüntetésben részesült. 
1970-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Selényi 
Pál díját, 1979-ben Akadémiai díjat, 1980-ban az 
ATOMKI Interdiszciplináris díját, 1981-ben a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1986-ban az 
ATOMKI Intézeti díját kapta meg.

Magánéletével kapcsolatos problémákról csak 
ritkán és keveset szólt. Közvetlen munkatársai közül 
is csak kevesen tudtak róla, hogy tanult vadászkürtön 
játszani, majd zongorázni. A zongorázás kellemes ki- 
kapcsolódásként végig megmaradt életében. Kiéiben 
az intézet labdarúgó csapatán kívül annak kamaraze
nekarában is játszott. Egyetemi hallgató korában tagja 
lett és tanársegéd korában is bent maradt az egyetemi 
kórusban. Külföldön is először a kórussal volt. A sak
kozáshoz, teniszezéshez és fényképezéshez fűződő 
kapcsolata már sokkal ismertebb volt, mert rendsze
resen részt vett a házi versenyeken és pályázatokon, 
legtöbbször előkelő helyezéssel.

Lelkes kutató, dinamikus egyéniség volt, aki a kö
vetelmény szintjét magasra emelte saját magával 
szemben és hasonlót kívánt munkatársaitól, partne
reitől is. Döntő szerepet játszott abban, hogy az 
ATOMKI Nyomdetektor csoportja és eredményei jó 
hírnevének és megbecsülésnek örvendjenek a mód
szer művelői és alkalmazói körében.

Medveczky László
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F I Z I K A  M I N D E N H O L

FIZIKUSOK SZEREPE A KORSZERŰ SUGÁRTERÁPIÁBAN.  
EGY HAZAI TÖRTÉNET

Bozóky László
Budapest

Gyakran hallunk manapság arról, hogy az ipari ter
melő üzemekben, gyárakban elhelyezkedő fiatal fizi
kusok nagy része — az ipari kutató intézeti társaikkal 
ellentétben — nem találja meg a helyét, jóllehet min
denki egyetért azzal, hogy a ma megkívánt gyors 
gyártmányfejlesztésben, új technológiák kidolgozásá
ban sokat tudnának a fizikusok segíteni. Sok helyen 
azonban hazánkban — különböző okokból — nekik 
való munkát nem adnak és lassan elkallódnak.

Kérdés, mi a helyzet az egészségügy területén? A 
“Székesfővárosi Közkórházak Báró Eötvös Loránd 
Rádium és Röntgen Intézetében, a Fizikai Gyógyítás 
Házában” mág megalapításakor, 1936-ban a rutin fizi
kusi munkák ellátására — dózismérések, dóziselosz- 
lás-számítások, egyedi rádium applikátorok készítése 
stb. megszervezték az első 2 fizikusi állást. Bár több 
mint 2 0  éven át ez a szám alig változott, a kobalt
ágyúk megjelenésével a 60-as évek elején a fizikusok 
száma fokozatosan növekedésének indult és ma már 
30—40-re tehető azoknak a fizikusoknak a száma, 
akik felelősségteljes rutin munkájukkal közvetlenül 
részt vesznek a beteggyógyításban.

Ennek egyik — ma legjelentősebbnek mondható 
— területéről, a számítógépes besugárzástervezés orszá
gos méretű hasznosításának a kialakításáról szeretnék 
a továbbiakban rövid áttekintést adni; tehát sem a 
nukleáris medicina diagnosztikai rutin munkáira, 
sem a tudományos kutató munkákra, sem az orvos
képzésben dolgozó fizikus kollégák magas szintű és 
igen fontos szerepet játszó tevékenységére itt nem 
térhetek ki.

A mélyenfekvö daganatok besugárzásának problémái

Több mint háromnegyed évszázada a rosszindulató 
daganatok kezelésének egyik fontos, sok esetben 
egyetlen módja, az ionizáló sugárzásokkal történő besu
gárzás volt. Minél mélyebben fekvő daganatról volt 
szó, annál keményebb, nagyobb áthallóképességű 
röntgensugárzásra volt szükség ahhoz, hogy a daga
natra az elpusztításához szükséges energiát, ponto
sabban a bennük elnyelt dózist el lehessen juttatni, 
anélkül, hogy a környező testszövetek irreverzibilis 
sugárkárosodást szenvednének el. A sugárterápiás or
vosok ezért egyre erőteljesebben igényelték a lénye
gesen nagyobb feszültséggel üzemeltethető röntgen- 
készülék kifejlesztését. Ez sajnos csak részben sike
rült, elsősorban szigetelési nehézségek miatt. Ma is 
csak 400 — 500 kV-ra tehető a gyakorlatilag használ

ható klasszikus röntgencsövekre adható feszültség 
felső határa.

Nagy előrelépést jelentett az atomreaktorok megje
lenése és segítségükkel az ezelőtti rádiumágyúk tölte
ténél 3 nagyságrenddel nagyobb aktivitású és lénye
gesen keményebb -y-sugárzást kibocsátó 60Co sugár
források előállítása. Az ezekkel töltött kobaltágyúk 
sugárzási minősége egy 3 millió voltos csúcsfeszült
ségű klasszikus röntgencső sugárminőségével ekviva
lens és így a 8  — 1 0  cm mélységben fekvő daganatra is 
le lehetett velük juttatni az ezek elpusztításához szük
séges dózist.

A különféle rendszerű részecskegyorsítók röntgen- 
sugárzásának keménységa a 60Co y-sugárzásáén túl 
nagymértékben tovább növelhető, de erre egy Egész
ségügyi Világszervezeti (WHO) felmérés szerint a be
tegeknek 5 — 10%-ánál van csupán szükség [7].

A mélyenfekvö daganatok korszerű sugárterápiájá
nak követelményeit a következő két pontban foglal
hatjuk össze:

1. Nagy áthatoló képességű sugárzást kibocsátó, 
álló és mozgó besugárzásokra alkalmas készülékek: 
kobaltágyúk, gyorsítók.

2. A besugárzás során kialakuló legkedvezőbb dó
ziseloszlás megtervezése, azaz a besugárzási paramé
tereknek, mint a besugárzási irányok, belépési 
pontok, mezőnagyságok, ékszűrők stb. olyan megvá
lasztása, amelyek mellett az elérhető optimális dózisel
oszlás alakul ki, azaz az elnyelt dózis maximuma dag- 
antra esik és ez minél egyenletesebb dóziseloszlású 
besugárzásban részesül, míg a környező testszövetek 
felé a dózis minél rohamosabban csökken.

Új technikai lehetőségeinknek 
országos hasznosítása

Hazánkban az első követelmény már a 60-as évek 
eleje óta adva volt, amennyiben az ország területét 
egyenletesen lefedő sugárterápiás “decentrumok”-ban 
összesen 5 kobaltágyút és az Országos Onkológiai In
tézetben (0 0 1 ) 2  kobaltágyút, valamint egy 26 
MeV-es betatront rendszeresen üzemeltettek, a má
sodik követelmény azonban nem. A dóziseloszlási 
térképek kiszámítása a klasszikus módszerekkel már 
1  beteg esetén is igen sok időt, pontos számítások 
esetén napokat vett volna igénybe és így csak jelentős 
elhanyagolásokkal és csupán a betegek kis, tört részénél 
volt elvégezhető.
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1. ábra Végbéldaganat — pontozott terület — besugárzására ké
szített dóziseloszlási térkép izodózis görbéi három irányból történő 
60Co besugárzásnál, a csontok elnyelésének figyelembevételével. 

A 2 szélső mezőnél 45 fokos elhajlást létrehozó ékszűrővel

Új lehetőségeket tárt fel ezen a területen is a számí
tástechnika térhódítása. Ennek segítésével ugyanis lehe
tőségünk nyílt a besugárzó készülékek — pontos méré
sekkel meghatározott — alapadataiból, valamint a bete
gen elvégzett testkeresztmetszeti és daganat elhelyezke
dési vizsgálatokból, a sugárzás és anyag közti jól ismert 
kölcsönhatások matematikai megfogalmazásával számí
tógéppel kiszámíttatni — akár nagyszámú pontra is — 
az oda jutó elnyelt dózist. Ezt követően számítógép
pel tudjuk felrajzoltatni természetes nagyságban a test
keresztmetszeti ábrát a daganattal és izodózis görbék
kel — lásd például az 1 . ábrán egy végbéldaganat be
sugárzására készített dóziseloszlást — azaz a komplett 
dóziseloszlási térképet, valamint egy adott összdózis, 
pl. 1 gray leadásához szükséges időt.

Bár ilyen módon az elvégzendő számítások meny- 
nyisége nagyságrendekkel megnő, a számítógép — 
megfelelő program esetén — másodpercek alatt el
végzi a többnapi emberi munkát és így a legkorsze
rűbb besugárzástervezés valamennyi erre rászoruló 
betegnél elvégezhető.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a besugárzáster- 
vezésnek fentiekben vázolt számításait, számítógépes 
programok megírását legtöbbször fizikusok szokták 
végezni és ez kizárólag az optimális dóziseloszlás meg
keresését és dokumentálását szolgálja. Semmiképpen 
sem tartozik hozzá maga a dozirozás, azaz annak el

döntése, hogy a daganatra mekkora napi dózisokban, 
mekkora összdózis kerüljön leadásra. Ez kizárólag a 
beteg állapotát, előző kezeléseit stb. jól ismerő orvos
nak a feladata.

A besugárzástervezési célokra írt számítógépi 
programok a feladatok bonyolult, mintegy tucatnyi 
tényezőtől függő voltának megfelelően természete
sen maguk is bonyolultak és így csak nagyszámítógé
pen futtathatók.

Az 1960-as évek közepe táján egy angliai nemzet
közi kongresszuson megismerkedtem Van de Geijn 
holland kórházi vezető fizikussal, aki egy nagy gond
dal megírt EXTDOS nevű besugárzástervezési prog
ramját ismertető előadást tartott. Meghívásomra 
később az Intézetünkbe is ellátogatott és elmondta, 
hogy programját már több mint 60 kórházban hasz
nálják. Más külföldi látogatókhoz hasonlóan ő is 
nagyra értékelte az intézetünkben az ötvenes évek 
második felében terveim alapján megépített új típusú 
kobaltágyúnkat a Gravicert-et, amely egyrészt teljes 
sugárvédelmet biztosít a beteget beállító orvos és asz- 
szisztens számára azáltal, hogy a kobalttöltet minden 
egyes besugárzás után automatikusan elhagyja a besu
gárzó helyiséget, másrészt elektromos áram nélkül is 
üzemeltethető, mert a töltet be- és kitolását a gravitá
ciós erő végzi [1], A MEDICOR hamarosan el is 
kezdte gyártását és a hazai sugárterápiás központok 
ellátásán kívül külföldre is jutott belőle.
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Adva volt tehát hazánkban az egész országot 
lefedő kobaltágyús teleterápiás hálózat, a nagy 
tudású, segítőkész besugárzástervező holland bará
tunk és az ebben az időszakban megalakuló Állam- 
igazgatási Számítógépes Szolgálat (ÁSZSZ). Mint
hogy lassan kezdtek megjelenni az irodalomban 
egyes fejlett országokban nyert adatok arról, hogy a 
korszerű számítógépes besugárzástervezés szerint 
kezelt betegek gyógyulási aránya két-háromszorosa az 
évtizedeken át enélkül, tehát kevéssé megalapozott 
becslések alapján kezelt betegek gyógyulási arányá
nak, elhatároztam, hogy megkísérlem ezt a korszerű be
sugárzástervezést valamennyi kobaltágyús központunk
ban minden egyes erre rászoruló beteg, tehát gyakorlati
lag az egész 10 milliós populációnk számára biztosítani.

Mindenekelőtt a bécsi Nemzetközi Atomenrgia 
Ügynökséget — International Atomic Energy 
Agency (IAEA) — tájékoztattam terveimről és 
miután sikerült egy országos hálózat iránti érdeklődé
süket felkeltenem, hathatós technikai támogatásukat 
kértem. Minthogy az IAEA-ban az alapvetően új 
típusú kobaltágyúm révén ekkor már jól ismertek 
[9], többször hívtak meg Bécsbe munkaértekezletek
re mint orvosi radiológiával, sugárvédelemmel foglal
kozó fizikus szakértőt [8 ], a lehetséges maximális tá
mogatásukról biztosítottak.

Ezzel eldördült a startpisztoly és megindult az 5 
éves, számtalan várt és nem várt nehézségek leküz
désével járó izgalmas harc a hálózat megvalósításáért.

Első feladatomnak tekintettem egy számítógépes 
országos besugárzástervezési hálózat lehetőségeinek, 
valamint költségeinek tisztázását és tervemnek 
ennek megfelelő pontosítását.

Minthogy Van de Geijm barátom az EXTDOS 
programját IBM számítógépre írta [2], [3], 1975 márci
usában felkerestem az IBM, közismert számítógépes 
világcég bécsi központját. Az üvegpalotában, ahol ter
mészetesen egyetlen lépést sem lehetett kíséret 
nélkül megtenni, végül is eljutottam a legilletékesebb 
vezetőségig is megbeszélhettem egy olyan országos 
hálózat létesítésének lehetőségeit, amely biztosítja az 
Egészségügyi Minisztérium által megkívánt központi 
ellenőrzést és a számítógépbe bevitt és ideiglenesen 
ott tárolt személyi adatok titkos voltát, azaz mások 
általi hozzáférhetőségének a kizárását, továbbá az 
alállomásokon és az Onkológiai Intézet-i ellenőrző és 
irányító központban felszerelendő készülékek típusát 
stb. A vezetőség ki is jelölte azt a svéd szakembert, 
aki megbeszéléseink alapján ki fogja dolgozni a rend
szerterv részleteit, ennek költségeit és ez ügyben Buda
pesten fel fog engem keresni. Miután ez ismételten 
meg is történt és minden részletet sikerült tisztáz
nunk, következett a hálózat céljának és megvalósítá
sának leírása, indoklása, valamint a szükséges IBM 
készülékek megvásárlására irányuló kérelmünknek 
az IAEA-hoz való benyújtása.

Miután egy országos hálózat kiépítése is csupán 
egyetlen nagyszámítógépet igényel, és ez a fejlődő or

szágok technikai megsegítésére irányuló IAEA prog
ramban egy igen lényeges költségmegtakarítást jelen
tene, tervemet az IAEA egy nagy kísérletként kezelte 
és az Igazgató Tanács még 1975 őszén megszavazta a 
készülékek beszerzéséhez szükséges mintegy 
120 000 dolláros támogatást. Addig is, amíg a készülé
kek beszerzését lebonyolítják díjmentesen rendelke
zésünk bocsátottak egy Van de Geijm féle komplett 
EXTDOS programtekercset és így megkezdhettük 
ennek adaptálását és fantommérésekkel történő el
lenőrzését a saját Gravicert kobaltágyúinkra.

A programot először egy IBM 360-as számítógépen 
futtattuk le és megállapítottuk, hogy az adaptálás 
megfelel céljainknak. Átérezve egy országos hálózat 
jelentőségét, a SOTE Biofizikai Intézetének igazgatója 
nyújtott igen jelentős támogatást az ESZ 1020-as szá
mítógépükön az általunk kért kapacitásnak és számí
tástechnikai szakemberének rendelkezésünkre bocsá
tásával. Kedvező eredményeink birtokában pontos 
fantomérésekkel folytattuk ellenőrző vizsgálatainkat, 
áttérve később a MTA CDC 3300-as gépére. Szóval, 
nagy örömünkre, ment minden tervünk szerint 
szépen előre.

Ám jött az 1976-os esztendő egyre sötétebb felle
gekkel. Egyrészt az ÁSZSZ megkapta végre a NATO 
hozzájárulását is a már régen Európába átszállított 
Honeywell-Bull nagyszámítógépének az átvételéhez. 
A már nagyon várt négy és fél millió dolláros 
CH—HB 66/ 60 típusú berendezés az államigazgatás 
különféle területeit lesz hivatva szolgálni. Tudtunkra 
adták, hogy ha nem is azonnal, de előbb-utóbb a mi 
országos hálózatunknak is át kell majd térnie a 
növekvő igényeink folyamatos kielégítését ellátni 
amúgy sem vállaló IBM számítógépekről az ÁSZSZ 
HwB számítógépére. A nemzetközi számítógépes ok
tatással leterhelt IBM számítógép akkori szakemberei 
ettől függetlenül egyszerűen nem hittek az országos 
hálózat terveim szerinti megvalósíthatóságában és 
tréfásan azt javasolták, hogyha már postagalambjaink 
nincsenek, szervezzük meg, hogy úttörő pajtások 
vigyék ki és hozzák vissza az állomásokról a gyorsvo
natok postakocsisai által rövid úton továbbított igény
lőlapokat, illetve a kiszámított eredméneket. Ez biz
tosan jobban fog működni — mondták — mint a tele
fonos továbbítás.

Ezt a tanácsot természetesen nem fogadtam el és 
inkább a postánál próbáltam nyomós indokaimmal 
megbízható, jó telefonösszeköttetéseket kieszkö
zölni, ami ha nem is hamar, de végül is sikerült.

Az ÁSZSZ belépésével megváltozott új helyzet 
többek között azt is jelentette, hogy az IAEA-nál be
nyújtott és megszavazott technikai támogatásunkat 
szolgáló készülékeink listáját módosítanunk kell, azaz 
sztornírozni az IBM által nagy gonddal kidolgozott 
hálózati rendszerünkhöz kért készülékeket, amit ter
mészetesen az IBM cég és főleg ennek sok munkát 
végzett svéd főmérnöke igen rossz néven vett, és he
lyettük HwB készülékeket kel kérnünk.
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Egy másik gondot az jelentett, hogy az IAEA ille
tékes gazdasági ügyintézője egyre halogatta Kormány
zó Tanácsuk határozatának a végrehajtását. Ismételt 
sürgetésünk és nálunk járt IAEA vezetők nyomása el
lenére még fél év múlva sem volt hajlandó a készülé
keink beszerzésével foglalkozni. Miután a legmaga
sabb szintű hazai közbenjárás is eredménytelen 
maradt, úgy éreztem, hogy maga a százhúszezer 
dollár forog veszélyben és ezért döntő lépésre hatá
roztam el magam.

A MTA és külögyminisztériumunk támogatásával 
egy félnapos — deviza nélküli — osztrák villám kikül
detést szerveztem meg, hogy egy valamennyi érde
kelt fél jelenlétében megtartandó megbeszlésen el
mozdítsuk a holtpontra jutott hálózatunk sorsát. Az 
Akadémiánk által rendelkezésemre bocsátott gépko
csival, valamint az Államigazgatási Számítógépes 
Szolgálat és az Onkológiai Intézetünk egy-egy képvi
selőjével 1976. november 3-án délután Mosonmagya
róvárra, majd másnap kora reggel Bécsbe utaztunk 
egyenesen a magyar követségre, ahol még egy ottani 
követségi ember is csatlakozott hozzánk.

így mentünk tovább az IAEA-ban megrendezett 
értékezletre, melyen az IAEA szakemberein és raj
tunk kívül jelen voltak még természetesen az érdekelt 
két nagy számítógép konszern képviselői is. Itt nem 
részletezhető viták után sikerült végül is közös meg
egyezésre jutunk. Eszerint tekintettel az IBM lénye
gesen magasabb áraira, az Onkológiai Intézet lemond 
az eredetileg kért IBM készülékekről, amelyeket az 
IAEA legjobb esetben is csak 2 év alatt tudott volna 
kifizetni és nekünk leszállítani, mert az évi kifizetési 
lehetőségei korlátozottak, viszont az IAEA haladékta
lanul nekikezd az azonos feladatok elvégzésére al
kalmas és az ÁSZSZ HwB gyártmányú, új nagyszámí
tógépéhez közvetlenül kapcsolató terminálok, auto
matikus távnyomtatók és egy képernyős terminál beszer
zéséhez pótalkatrészekkel, dokumentumokkal stb., 
mihely megkapja tőlünk ezek pontos specifikációját. 
Ez utóbbi lista összeállítását az ÁSZSZ vállalta 
magára.

Ilyen módon utunk eredményeivel meg lehettünk 
elégedve és több, mint fél éves gondoktól, könyörgé
sektől és izgalmaktól végre megszabadulva, egyetlen 
Schilling elköltése nélkül délután — még magyar ben
zinnel — indulhattunk haza egyenes Budapestre.

Az IAEA alapszabálya előírja, hogy technikai segít
ségnyújtás esetén legalább ezzel egyenértékű anyagi 
ráfordítással kell az új létesítmény megvalósításához 
magának a megsegített országnak is hozzájárulnia. A 
bécsi utunk után elérkezettnek láttam az időt arra, 
hogy most már ezekkel a kérdésekkel is intezívebben 
foglalkozunk. Ezek a következők voltak:

1. Az új készülékek elhelyezéséhez szükséges he
lyiségek, speciális bútorok és segédeszközök, mint pl. 
testkontúr felvevő rajzológép, állítható betegfektető 
asztal, lezárható védőburkolattal ellátott műszer asz
talok stb. Budapesten és vidéken egyaránt. Ezeket 
kevés kivétellel Intézetünkben készítettük el.

2. Az ÁSZSZ és 001 között egy bérelt telefonvonal, 
valamint vidéken egy-egy új telefonállomás léteítése, 
rövid időn belül összesen 6 , ami bizony sok utánjá
rást, energiát és pénzt igényelt.

3. Az üzemeltető orvosok és fizikusok részére 
megrendezendő tanfolyamunkra előadók kiválasztása 
és egy általuk megírandó jegyzet szerkesztése és 
kiadása.

4. A számítógépes besugárzástervezés alapja: a kér
déses besugárzó készüléken elvégzendő különféle 
mérések, dózisleoszlás-meghatározások pontos és 
gyors elvégzését lehetővé tevő doziméterek, vízfan
tomok, emberutánzó fantomok, ékszűrők, tubusok 
stb., valamint ezeknek gépkocsin való szállításához 
szükséges kellékek. Az egyes alállomások eredmé
nyei ugyanis csak úgy hasonlíthatók majd össze, ha 
ezeket a méréseket valamennyi állomáson ugyanazok 
a fizikusok, ugyanazokkal a készülékekkel végzik el. A 
hálózat központjában ehhez már sok mindennel ren
delkeztünk, de sok mindent még ezután kellett 
kifejlesztenünk.

5. Mint már említettem, a kobaltágyúk valamennyi 
állomáson már hosszabb ideje használatban voltak és 
üzemeltetésükhöz egy-egy fizikus is már rendszere
sítve volt. A hálózat beindításához természetesen 
tovább állásokra: orvosokra, fizikusokra, számítás- 
technikusokra, asszisztensekre volt szükség, azaz 
összesen mintegy 20 új állást kellett az Egészségügyi 
Minisztériumtól kieszközölni és ezekre megfelelő 
személyeket keresni. Ez a legnehezebb feladatok 
közé tartotzott és csak fokozatosan sikerült 
megvalósítani.

Visszatérve a hálózat technikai felépítésére és 
működésére az ÁSZSZ-el, a Posta Helyközi Igazgató
ságával és az Eü. Minisztériummal folytatott egyez
tetés során a következő rendszertervet alakítottuk ki:

A hálózat ellenőrző és irányító központja az Onko
lógiai Intézet sugárfizikai osztálya, ahol egy 
Honeywell-Bull képernyős terminál egyrészt Sema- 
tron modemeken és bérelt telefonvonalon keresztül 
állandó összeköttetésben van az ÁSZSZ CH —HwB 
66/60-as nagyszámítógépével, másrészt a saját besu
gárzástervezéseiket kiszolgáló HwB távnyomtatójá
val. A debreceni, pécsi, szombathelyi, miskolci, vala
mint a budapesti Uzsoki utcai alállomások magyar 
modemeken keresztül kapcsolódnak távnyomtatóik
hoz. A hálózat blokkvázlatát induláskor a 2. ábra 
szemlélteti.

Az országos hálózat felépítése és működése

A hálózat felépítésének és működésének megter
vezésénél fontos szerepet játszott az Eü. Minisztéri
umnak a hálózat ellenőrzésére vonatkozó és a betegek 
adatainak titkos kezelésére irányuló — már említett 
— igénye. A hálózat működése közben ugyanis lehe
tőség nyílik arra, hogy emberi, számítógépi, adatátvi-
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2. ábra A Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózat 
blokkvázlata az induláskor (1978). Két évvel később Szegeddel 

bővült

teli, vagy más technikai jellegű tévedésből kifolyóan 
a kiszámított dóziseloszlás térkép, besugárzási idők 
stb. hibásak, ami esetleg a besugárzásra kerülő beteg 
súlyos károsodásához vezethetne. Ennek elkerülésé
re a hálózat működésébe több irányú ellenőrzést iktat
tunk be, amely a tévedések kockázatát egy elfogad
ható mimimumra csökkenti.

Az itt is megkívánt orvosi titoktartás érdekében az 
egyes alállomások számára az ÁSZSZ nagyszámítógé
pében az adatok tárolási helyéhez csak a kérdéses alál- 
lomás által ismert jelszóval való hozzáférhetőséget épí
tettünk be.

Minden egyes besugárzástervezésre kerülő beteg
nél a szokásos diagnosztikai és topográfiai vizsgálatok 
elvégzése után előszűr is ki kell tölteni a hálózat egy
séges adatlapját, amely tartalmazza a beteg nevét, a 
daganat, a besugárzási mód és a besugárzó készülék

megnevezését, a testkeresztmetszet, daganat és a 
lényegesen eltérő sűrűségű területek kontúrvonalait 
polár koordinátákkal megadva stb.

Az alállomások a reggeli órákban termináljuk se
gítségével adataiat a számítógépbe küldik. A telefon- 
vonalakat menetrend szerinti kézi kapcsolással a 
posta kapcsolja. Valamennyi adatközlés beérkezés 
után az OII beindítja a számítások elvégzését, majd 
lekéri a számítógéptől a kiszámított dóziseloszlási térké
peket, a hozzátartozó besugárzási időket és egyéb adato
kat. Ezeket ellenőrzi, a netán szükséges javításokat el
végzi, majd engedélyt ad a számítógépnek arra, hogy az 
eredményeket a beküldő alállomásoknak továbbítsa. A 
távbeszélő központ ismét menetrend-szerinti fix idő
pontokban kézi kapcsolással biztosítja a távadatköz
lést a vidéki állomásokhoz.

Az alállomásoknak mindenekelőtt besugárzási ter
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veiket egy második helyi ellenőrzésnek kell alávetniök 
elsősorban abból a szempontból, hogy megfelelnek-e 
a kitűzött orvosi céloknak. Ha bármilyen okból a terv 
nem kielégítő, újabb tervet kell lefuttatni. Ritkán elő
forduló, sürgős eseteben természetesen már előre 
több tervet lehet lefuttatni és ezekből a legelőnyö
sebbet kiválasztani.

A fentiek szerint tucatnyi területen egyre több 
ember kezdett el dolgozni, hogy összehangolt, lelkiis
meretes munkájuk nyomán Budapesten és vidéken 
egyaránt megteremtődjenek a hálózat effektiv kiépí
tésének és folyamatos működtetésének nélkülözhe
tetlen előfeltételei.

Mindezekről természetesen informáltam és 
egyben ismételten megsürgettem az IAEA illetékese
it, akik bár lassan, de végül is pontosan teljesítették 
vállalásukat: 1977 novemberében repülőgépen, gondo
san becsomagolt ládákban megérkeztek sugárfizikai osz
tályunkra a szép és most 9 év után is jól működő ké
szülékek, bőségesen mellékelt tartozékokkal és pótal
katrészekkel.

Megkezdődhetett tehát végre a készülékek besze
relése, összehangolása, telefonos működtetésűk ki
próbálása először természetesen Budapesten. Az első, 
nagy izgalmakkal várt vidéki telefonos távadatköz- 
léses próbálkozásunkra az Eü. Minisztérium képviselője 
is lejött Debrecenbe, hiszen ettől függött az egész háló
zat további sorsa. Bár kicsit recsegett a telefon, 
olykor bele is szólt a debreceni telefonos kisasszony, 
aki hangot persze nem hallott, hogy “kell-e még a 
vonal” , mire a készülék kinyomtatása leállt, és kezd
hettük az egészet elölről. De végül is már az első kí
sérletünk is sikeres volt.

A gyermekbetegségnek számító hibák kiküszöbö
lésére a Posta Helyközi Igazgatósága minden elisme
rést megérdemlő gyors intézekedésekkel reagált 
addig is, amíg később a telefonbeszélgetések vonalai 
helyett külön távadatközlési célokat szolgáló, auto
matikusan hívható, zavarmentes hálózatot tudott ki
építeni és rendelkezésükre bocsátani.

A vidéki terminálok felszerelésével párhuzamosan 
folyt a nekik legmegfelelőbb magyar modemek kivá
lasztása és beszerzése, nagyobb mennyiségű, megfe
lelő méretű számítógéppapír megrendelése és átvé
tele, a telefon és ÁSZSZ számlák központi Onkológiai 
Intézeti együttes kifizetésének a kiharcolása és nem 
bizonyos összegek átadása a vidéki klinikák és kórhá
zak számára, mert csak így lehetett a hálózat országos 
jellegét, egységét bevinni a köztudatba és az üzemelte
téshez központilag biztosított összegeket az előbb- 
utóbb más célokra történő helyi felhasználástól meg
menteni és ezáltal a hálózat folyamatos működtetésé
nek anyagi alapjait tartósan biztosítani.

Közben elkészült az egyhetes, 25 fős tanfolya
munk jegyzete, megszerveztük a vidéki orvosok, fizi
kusok IBUSZ elszállásolását és lebonyolítottuk az el
méleti előadásokból, bemutatásokból és effektiv el
végzendő gyakorlatokból álló tanfolyamunkat. Ezt

követte egy néhánynapos próbaüzemelés, majd 
1978. október 16-án beindult a Számítógépes Országos 
Besugárzástervezési Hálózat (SZOBH), mely azóta is 
folyamatosan működik [4, 5, 6 ],

A kezdetben fellépő kisebb hibák jelzésére azonnal 
intézkedtünk, hogy Intézetünk egyik gépkocsija 
másnap reggel induljon az ÁSZSZ embereivel és 
műszereivel a meghibásodott vidéki alállomásunkra, 
ahonnét még aznap vissza is tudtak térni. Törések, 
vagy más nagyobb hibák nem fordultak elő.

A szintentartás, illetve fejlesztés érdekében évente 
egyszer konzultációs napot rendeztünk, amelyen a háló
zat dolgozóin kívül a posta és az ÁSZSZ illetékes 
szakemberei is megjelentek. Itt mindenki elmond
hatta tapasztalatait, javaslatait, kérdéseit.

A válaszok, az igen eredményes viták, tájékoztatá
sok biztosították a hálózatban dolgozók egyre szoro
sabb együttműködését a közös cél érdekében.

így pl. a posta fokozatosan valóban kiépítette a 
megígért külön távadatközlési telefonvonalait auto
matikus hívási lehetőséggel (Datex vonalak), ami 
óriási minőségi változáson kívül lehetőséget nyújtott 
a SZOBH működésének egyszerűsítésére, meggyorsí
tására, valamint az időközben Amerikába áttelepült 
holland barátom, Van de Geijn új, még tökéletesebb 
programjára való fokozatos áttérésünkre is.

Ez utóbbi cél érdekében ugyanis meghívtam, hogy 
legközelebbi bécsi IAEA útja során a MTA vendége
ként látogasson meg ismét bennünket. Ez a nyolcvanas 
évek elején meg is történt. Elcsodálkozott a SZOBH- 
unk eddigi eredményein, a több, mint 5000 komplett 
dóziseloszlási térképünkön, az ezekből majd később 
levonható értékes következtetések lehetőségén, ami 
náluk több okból kifolyóan sajnos elképzelhetetlen 
lenne. Ismertette új programjának egyes megoldásait 
és az EXTDOS programmal szembeni előnyeit. Meg
ígérte, hogyha sikerül a SZOBH központi fejlesztéssel 
megbízott fizikusának, József Gábornak hosszabb 
IAEA kiküldetést szereznünk az Egyesült Álla
mokba, akkor ő saját intézményében gondoskodni fog 
új programjának beható elsajátításáról. Mindez meg is 
történt. Ajándékba megkaptuk Van de Geijn új, nagy 
értékű komplett programját és a jelentős munkát 
igénylő áttérés befejezéséhez közeledik.

Időközben elkészült a Szegedi Radiológiai Klinika 
bunker építkezése is és így — 3 éves késéssel — 7. 
alállomásként Szeged is csatlakozhatott a SZOBH- 
hoz. A Medicor ugyan komoly külföldi érdeklődés el
lenére már régen leállította kobaltágyú gyártását, 
franciaországi kapcsolataim révén azonban sikerült 3 
darab Picker rotációs kobaltágyút ajándékba megszerez
nem, csupán a szakszerű rakodásukról és magyar ka- 
mionos hazaszállításukról kellett gondoskodnunk. 
Mivel az összesen 12 tonna összsúly igen sok darab
ból tevődött össze, egyik franciául is beszélő fiziku
sunknak Párizsba történő kiküldetését is meg kellett 
szerveznünk, hogy irányítsa a szétszedést, csomago
lást és rakodást. A három készülékből egyet Szege-
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den, egyet Budapesten az Uzsoki utcai kórházban épí
tettünk be. Ez utóbbiban ez már a harmadik kobalt
ágyú. A harmadik Picker készülék Pécsre került.

Értékelés

Irodalmi adatok szerint a számítógépes besugárzás
tervezés a daganatos betegségek gyógyításában ug
rásszerű javuláshoz vezetett, illetve vezethet. Nyilván
való ugyanis, hogy a besugárzástervezésnek csak 
akkor van értelme, ha egyrészt a nagy pontosságú szá
mítások pontosan felvett adatokra támaszkodnak, 
másrészt, ha a besugárzást pontosan a tervnek megfele
lően azaz gondos beállítással hajtják végre.

A besugárzástervezéshez tehát a szorosan vett szá
mítógépes munkán kívül a legszorosabban hozzátar
tozik az adatfelvétel pontosságának és a megfelelő do- 
zirozásnak a munkája is. Ez korzserű segédberende
zéseket és főként nem gépesíthető, lelkiismeretes 
emberi hozzáállást is igényel. Enélkül a legkoszerűbb 
besugárzástervezés sem fogja a sugárterápia eredmé
nyességét javítani. A korszerű számítógépes besugár
zástervezés tehát nagymértékben interdiszciplináris 
munka, amelya legkorszerűbb diagnosztikai és sugár- 
terápiás kérdésekben jártas orvosok, valamint sugár- 
fizikusok, számítástechnikusok, mérnökök, asszisz
tensek legszorosabb együttműködését igényli.

A SZOBH létrehozása mintegy 5 évet vett igénybe. A 
hálózatban dolgozó fizikusok száma 20—22 között 
mozog. Ilyen országos hálózat tudtunkkal más orszá
gokban még ma sem működik. Az anyagi ráfordítás 
összege magyar részről összesen mintegy 4 millió Ft, 
valamint két-háromszor ekkora értékű IAEA, holland és 

francia ajándék.
A hálózat kiértékelésére, azaz az általa nyert ered

mények reális felmérésére a dolog természetéből ki
folyóan csak hosszabb idő után kerülhet majd sor, 
mert egyrészt egy beteg “gyógyult”-nak csak akkor 
tekinthető, ha 5 évig tünetmentes, amit mindenkép
pen ki kell várni. Másrészt meggyőző statisztikai kiér
tékelésre csak nagyobb számú adat összegyűlése után 
kerülhet sor, ami további jelentős időt igényel.

Ettől függetlenül már most megállapíthatjuk a 
következőket:

1. A mélyenfekvő daganatok besugárzása az 
esetek több, mint 90%-ában a 60Co ^-sugárzása a leg
előnyösebb [7, 8 ], Mind a kisebb, mind a nagyobb 
energiájú y-, vagy röntgensugárzások sugárfizikai, 
sugárbiológiai és gazdasági okokból egyaránt előnyte
lenebbek. A hálózatunkat befolyásoló újabb fejlődésre 
tehát e téren eleve nem számíthatunk.

2. Elfogadható dóziseloszlást mélyenfekvő daga
natoknál csak több állómezős, vagy mozgómezős (ro
tációs) besugárzással lehet megvalósítani. Ezt már fél 
évszázaddal ezelőtt is tudták és a klasszikus 180 
kV-os röntgenbesugárzásoknál is alkalmazták. A da
ganat középpontjába lejutó összdózist meg tudták be

csülni, de a dóziseloszlást a daganaton belül és kívül 
már nem. így nem is csodálkozhatunk azon, hogy 
még a legjobb klinikákon és kórházakban is egyes, év
tizedeken át rutinszerűen végzett besugárzási eljárá
sokról is az utólagosan elvégzett számítógépes besu- 
gárzásterezések kimutatták, hogy rosszak, a dózis
maximum a daganat mellett alakult ki, tehát a gyógyu
lás aligha volt várható.

3. A korszerű számítógépes besugárzástervezés le
hetővé teszi az optimális dóziseloszlás kiszámítását. 
Ezzel már meg is magyarázható, hogy miért található 
az irodalomban — egyes országokban már régebben 
elkezdett új, számítógépes besugárzástervezési mód
szerekkel végzett kezelések eredményei alapján — a 
már említett — 2-3-szor több beteg meggyógyulásá
nak a leközlése.

4. Ha tehát a SZOBH lehetővé tette, hogy hasonló 
eredményeket tudjunk mi is elérni a betegek csekély, 
tört része helyett hazánk valamennyi ilyen betegénél, 
akkor ez már eddig is több ezer ember számára hosszabb 
szenvedés, költséges gyógykezelés, korai elhalálozás stb. 
helyett a gyógyulást, azaz a családhoz és sok esetben a 
termelő munkához való visszatérést jelenthette, azaz az 
egyén érdekeit és a társadalmunk hasznát egyaránt 
szolgálta.

Egy durva becslést végezve: ha évente csak 500 be
teggel és másfél millió forintos működtetési plusz- 
költséggel számolunk, akkor is 1 betegre 4 — 10 ezer Ft 
kiadás esik. A megtakarítás viszont ennek 5 -2 5 -  
szörösére is becsülhető betegenként, azaz ha minden 
más — pénzzel megfizethetetlen humanitárius ha
szontól el is tekintünk, a SZOBH tisztán pénzügyi 
szempontból is feltétlenül gazdaságos.

Végül szeretném megjegyezni, hogy a sugárforrá
sokkal ellentétben a számítógépek továbbfejlődésé
ben még várható előrelépés és az ezzel járó olcsób
bodás, azaz az alállomásoknak professzionális számí
tógéppel való ellátása is. Ez ugyan jelent bizonyos elő
nyöket, de nem pótolhatja az országos hálózat már 
említett előnyeit: a nagyszámú betegekre kiterjedő egy
séges, jó! kiértékelhető és biztonságos sugárkezelést.

Rövidítések:
ÁSZSZ: Államigazgatási Számítógépes Szolgálat
HwB: Honeywell-Bull
IAEA: International Atomic Energy Agency

(Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) 
MTA: Magyar Tudományos Akadémia
NATO: North Atlantic Treaty Organizaton 
OOI: Országos Onkológiai Intézet
SOTE: Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
SZOBH: Számítógépes Országos Besugárzástervezési 

Hálózat
WHO: World Health Organization

(Egészségügyi Világszervezet)
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[1] L. Bozóky, Strahlentherapie, 112 629 1960.
[2] Van de Geijn, Computer Programs, Biomedicine 1 47 1970.
[3] Van de Geijn, Computer Programs, Biomedicine 2 169 

1972.
[4] Bozóky L., Eckhardts., Számítástechnika, 10 10 1979.
[5] Bozóky L., Hantos Zsoltné, Gáti P., Információ Eelektroni- 

ka. 14 316 1979.

IRODALOM

E S E M É N Y E K

Jánossy Lajos születésének 75. évfordulójára emlé
keztünk március 2-án. Az ünnepség a Magyar Tudo
mányos Akadémián tudományos üléssel kezdődött, 
melyen Tarján Imre akadémikus emlékezett az el
hunyt tudósra, majd pedig tanítványai közül Somogyi 
Antal, Király Péter, Farkas Győző, Jánossy Mihály 
és Gnädig Péter számolt be legújabb kutatásairól. Ezt 
követően az MSZMP Központi Bizottsága, a Magyar

Az emlékülés résztvevői

K Ö N Y V E K

JÁNOSSY LAJOS ÉS E. SCHRÖDINGER
LEVELEZÉSE
(KFKI emlékkötet)

Madame Curie jegyezte meg valahol, hogy “a tudo
mányban nem a személyek, hanem a dolgok a fonto
sak” . Jól tudjuk azonban — többek között az ő életé
nek példájából —, hogy a tudomány formálódása 
magán viseli napjaik személyes vonásait, alkotómun
kájuk során elért egyéni sikereiket, botlásaikat vagy 
tragédiáikat. Ezért azok számára, akik megismerni, 
vagy éppen eszményképül akarják választani őket, 
legalább olyan fontos egyéni életükbe, tudományos 
műhelyük belső küszködéseibe is bepillantani, hogy 
egyben eredményeiket, a “dolgokat” is jobban meg
érthessék.

[6] Bozóky L. és mások, Magyar Onkológia, 25 157 1981.
[7] M. Cohen, J. S. Mitcell, Cobalt—60 Teletherapy: A Com

pendium of International Practice, A Joint Undertaking ol 
the IAEA and WHO, Vienna, IAEA 1984.

[8] L. Bozóky, Acta Physica, 55 17 1984.
[9] IAEA and WHO, B. W. Windeyer, J. Becker, L. Bozóky és 

mások, Strahlentherapie, 111/4 632 — 638 1960.

Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem, a Központi Fizikai Kutató Intézet, az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat képviselői, családjá
nak tagjai, tanítványai és volt munkatársai megkoszo
rúzták Jánossy Lajos sírját. Délután került sor a 
KFKI-ban a IV-es épület bejáratánál elhelyezett már
ványtábla felavatására.

Náray Zsoltné

Jánossy Lajos dolgozószobája

Ilyen gondolatokkal vesszük kezünkbe a KFKI 
által, ízléses formában, Jánossy Lajos születésének 
75. évfordulója alkalmából kiadott kötetet, amely Já
nossy—Schrödinger levelezését tartalmazza. A kötet 
tartalma nem ismeretlen a Fizikai Szemle olvasói 
előtt, az 1982. 7. számban ez részben már megjelent.

Az emlékkötet bevezető része vázolja Jánossy és 
Schrödinger barátivá alakuló kapcsolatának formáló
dását, majd a témát Schrödinger — a tudós életfelfo
gását felvillantó — költeményével indítja. Ezután 
fotók következnek: bár mindig tudtuk, mégis meg
lepő, itt szinte élőben újra látni, kik is azok, akik Já
nossy Lajost egyenrangú vitapartnerként kezelték: 
Schrödinger, Dirac, Born és mások.
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Jánossy Lajos 1932-ben Berlinben mint hallgató is
merte meg Schrödingert, akit e kötetben sokoldalúan 
bemutat. Később kapcsolatuk a kozmikus sugarakat 
detektáló berendezésekkel kapcsolatos levelezésük 
formájában újul meg 1944-ben, amikor Schrödinger 
Dublinban, Jánossy pedig Manchesterben dolgozik. 
Később Jánossy is Dublinba kerül, ahol baráti kap
csolatuk véglegesen kialakul. Jánossy végleges haza
térése után kezdődött meg rendszeres levelezésük 
1952-ben, a kötet további része e levelezést tartal
mazza. Fő témája a fény természete és általában a 
kvantumjelenségek értelmezése. Amikor Jánossy el
határozta, hogy kísérletileg megvizsgálja a fény ter
mészetével kapcsolatos állításokat, szakmai támoga
tást kért és kapott barátjától és volt professzorától, 
Schrödingertől, a kvantumfizika klasszikusától, 
akinél többet talán senki sem gyötrődött e problémák 
megoldásán.

Színessé teszi e kötetet Schrödinger fegyelmezett, 
gótbetűs kézírású levelei másolatának közzététele is.

A levelezésben szereplő témák jobb érthetősége cél
jából további két Jánossy cikk szerepel, amelyek a 
fény kettős természetével kapcsolatos vizsgálatokra 
vonatkoznak. Végül Jánossy azon munkája zárja a kö
tetet, amelyben az 1933-ban Nobel-díjat nyert Schrö
dinger tudományos és emberi vonásait írja le. 
Minden ismertetett levél vagy cikk mind arf-edeti nyel
ven, mind magyar fordításban is szerepel, kiegészítő 
magyar nyelvű magyarázatokkal.

A kötet szerkesztői, Király Péter és N. Ziegler Mária 
igen szép és színvonalas munkát végeztek; a KFKI 
így a kiadással méltó módon emlékezett meg Jánossy 
Lajosról. Tekintve azonban, hogy a kötet tudomány- 
történeti szempontból igen fontos dokumentumokat 
tartalmaz, amelyek a hazai olvasók érdeklődésén túl 
nemzetközi igényre is számot tartanak, megérde
melne valamilyen külföldön is jegyzett, ajelen 70 pél
dánynál nagyobb számú, kiadást.

Kroó Norbert
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Satellite Symposium
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Molecular Electronics and Biocomputers 
Budapest, 1987. augusztus 24— 27.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a COMPORGAN Rendszerház Közös Vállalat nemzetközi szatellit szimpóziu
mot szervez MOLEKULÁRIS ELEKTRONIKA ÉS BIOSZÁMÍTÓGÉPEK címmel Budapesten a Technika Házában. 
A rendezvény két fő kongresszushoz csatlakozik:
World Congress of Theoretical Organic Chemists, Budapest, 1987. augusztus 1 2 -  19. (elnök: Csizmadia I. G., 
társelnök: Náray-Szabó G.)
Second World Congress of Neuroscience, Budapest, 1987. augusztus 1 6 -2 1 . (díszelnök: Szentágothai J., 
elnök: Ádám G., általános titkár: Vizi E. S.)
A szatellit szimpózium nemzetközi szervezöbizottsági tagjai a következők: M. Aizawa (Tokio, Japán), A. Aviram 
(Yorktown Heights, USA), R. R. Birge Pittsburgh, USA)r M. Conrad (Detroit, USA), R. H. Friend (Cambridge, 
Egyesült Királyság), R. C. Haddon (Murray Hill, USA), S. R. Hameroff (Tucson, USA), D. Koruga (Belgrade, Jugo
szlávia), A. F. Lawrence (Pittsburgh, USA), J. M. Lehn (Strasbourg, Franciaország), I. Lundström (Linköping, 
Svédország), A. G. MacDiarmid (Philadelphia, USA), R. W. Munn (Manchester, Egyesült Királyság), R. S. Pótem
ber (Laurel, USA), J. Sagiv (Rehovot, Izrael), H. Sasabe (Saitama, Japán), M. Sugi (ibaraki, Japán), J. Swora- 
kowski (Wroclaw, Lengyelország), H. Ti Tien (East Lansing, USA) és J. Zyss (Paris, Franciaország).
A helyi szervezőbizottsági tagok a következők: Bata L. (elnök), Biczó G. (titkár), Buka Á., Groma I. G., Györgyi S., 
Ihring P., Iván B. (amerikai állandó képviselő), Jánossy A., Maróti P., Pekker S., Pogány Cs., Rosta E., Szentesi I. 
és Udvardi L.
A konferencia témaköre — a címnek megfelelően — rendkívül széles: a kereskedelmi forgalomban lévő bioszen
zorok tervezési kérdéseitől kezdve a ma még csak elképzelt molekuláris elektronikai eszközök és bioszámítógé
pek futurológiájáig terjed. Mind kísérleti, mind elméleti kérdések napirenden lesznek.
A részvételi díj 3600 Ft. Számlaszám: MTESZ MNB 232-901 71-2494 1 20/1987 ELFT. Jelentkezési űrlap a társu
latban kapható. Jelentkezéshez egyoldalas (A4-es fénymásolható) összefoglaló mielőbbi beküldését kérjük. A 
rendezvényen leadandó dolgozatokat a Journal of Molecular Electronics közli.

Biczó Géza 
a Szervező Bizottság titkára
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f i z i ka i  s z e m l e
AZ 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  LAPJ A  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 5. szám 1987. május

HARMINCÉVES AZ MTA
MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETE
MEGNYITÓ ELŐADÁS

A harmincéves MFKI jelenéről és jövőjéről beszél
ve, az első gondolatommal a tegnap délutánra kell 
utalnom, amikor is Szigeti György akadémikus dom
borművét az általa alapított intézetben lelepleztük. 
Ez az időbeni összeesés egyáltalában nem a véletlen 
műve, nagyon tudatosan választottuk ezt a lehetősé
get, hogy Szigeti György elképzelésének ma is érvé
nyes, alapvető helyességét nyilvánosan elismerjük.

Az elképzelés szó szerint kiolvasható az alapító 
okiratból: Ez így kezdődik:
1) Az anyagszerkezettel kapcsolatos műszaki

technológiai alapkutatások fejlesztése érdekében
1957. január 1-jétől kezdődően Műszaki Fizikai
Kutató Intézetet kell létesíteni.

2) Az Intézet feladata:
a) tudományos kutatás az anyagszerkezet, fémfizi

ka és vákuumtechnika területén, valamint a 
műszaki-tudományos módszerek fejlesztése,

b) az alapvetően új gyártmányok előállításához 
szükséges alapkutatások elvégzése.

Erre a tevékenységre akkor is szükség volt, vitat
hatatlan, ma még nagyobb szükség van. Érdekes az 
alapítólevélben a műszaki-technológiai alapkutatás 
fogalma, valamint az alapkutatások céljellegének (új 
gyártmányok) hangsúlyozása.

Az, hogy mi a műszaki-technológiai alapkutatás, 
nagyon sokan próbálták már definiálni, de ezeknek a 
definícióknak hasznosságát és relevanciáját csak a 
valódi élettel való szembesítéssel lehet értékelni, 
szem elől nem tévesztve, hogy a célkitűzés kétségen 
kívül innovációmotivált.

Valószínűleg elfogadható az az értelmezés, ame
lyet az Intézet választott: a gyártmányorientált 
műszaki-technológiai alapkutatás egyaránt tartal
mazza a fenti megkötések nélküli alapkutatást és al
kalmazott kutatást egyaránt.

Póriasán kifejezve, ezt úgy értem, hogy nem 
szabad a világegyenletekre visszamenni, hanem alkal-

Megnyitó előadás az MTA MFKI fennállásának 30 éves évforduló
ján tartott tudományos ülésen. (1987. jan. 29.) A továbbiakban 
néhány az ülésszakon elhangzott előadást közöljük.

Nagy Elemér
Műszaki Fizikai Kutató Intézet

mázott kutatási stratégiával kell indulni, ugyanakkor 
azonban az eredményeket a legszigorúbb, korszerű 
alapon kell értelmezni és mindenkor szem előtt tar
tani, hogy a legkisebb váratlan jelenség felléptekor a 
rendelkezésre álló természettudományos alapokat 
kritikusan át kell tekinteni, és ha azok hiányosnak bi
zonyulnak, a megfelelő alapismereteket saját kutatás
sal megszerezni. Elválaszthatatlan igazság azonban az 
is, hogy az így megszerzett ismereteknek eljárássá 
vagy termékké fejlesztése olyan feladat, amely sem a 
kutató intézet, sem a termelő vállalat szűkén értelme
zett elsődleges feladatának nem felel meg.

Műszaki fejlődésünk nem kielégítő volta nem kis 
mértékben abban keresendő, hogy ezen fejlesztési 
feladat mind a kutató intézetben, mind az üzemben 
idegen (és ezért diszpreferált), ebből következően a 
kutató intézeti eredmények az üzem termelésébe 
nem illeszkednek bele, amiért sokszor az üzem eleve 
nem hiszi a kutatások számára releváns voltát és a 
kutatóintézet legfeljebb tűzoltó munkára akarná 
igénybe venni.

Nem szeretném azonban semmiképpen annak a 
látszatát kelteni, hogy a kutatóintézeti pozíciót 
védve, a termelő üzemeket kívánnám elmarasztalni. 
Két okból sem tehetem ezt: először is közismert, 
hogy az üzemek a nyereségükből milyen keveset 
tudnak maguknak megtartani, de a második ok szá
momra talán nyomosabb: ha kétfajta intézmény 
között szakadék van, amellett mindkettő tevékenysé
gére szükség van, akkor nem célszerű fokozatosan 
növekvő hangerővel a partnert elmarasztalni, hanem 
a saját oldalról meg kell kezdeni valami hidat építeni. 
Elég jó tapasztalatom az, hogy a hangerő-csökkentés 
és a hídépítés megkezdése a másik oldalon is hasonló 
tevékenységet indít meg. így lehet csak — saját erő
feszítéssel — az innováció fejlesztési láncszemét 
létrehozni.

A fejlesztő tevékenység helyének meg nem találása 
kritikusan veszélyezteti mind a saját innovációt, 
mind a licenchonosítási tevékenységet. Nagyon sok 
licencvásárlás azért nem hozta a várt eredményeket, 
mert a vevő nem rendelkezett megfelelő fejlesztési
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és kutatási háttérrel: kis zavar után a vélt korrekciós 
intézkedések, a természettudományos ismeretek hiá
nyában, teljesen véletlenszerűek voltak. Ez nagy va
lószínűséggel egy még rosszabb helyzetre vezet álta
lánosságban is, megkérdőjelezve az új technikák li- 
cencvétel általi megszerzési lehetőségét.

Mint az sajnos ismeretes, az akadémiai kutató inté
zeteknek a fenntartásukhoz szükséges összegnek jó 
felét közvetlen pénzbevételekből, tehát vállalatok 
számára végzett kutatásból, licencadásból és termék
előállításból kell fedezniük. Ez az MFKI esetében kö
rülbelül évi 50 millió Ft. Ez borzasztóan nehéz fel
adat, ha úgy kívánjuk megoldani, hogy a jövő fejlő
dési lehetőségeit se blokkoljuk le, emellett még tevé
kenységünkkel az intézetnek és egyben a magyar 
tudományos-műszaki kultúrának nemzetközi elisme
rést is szerezzünk.

Világos, hogy ezt a szóban könnyen kimondható, 
de a valóságban rendkívül nehezen teljesíthető felté
telt kielégítik az olyan műszerek, amelyek a tőkés 
piacon engedmény nélkül adhatók el, olyan eszközök 
rendszeres előállítása, amelyeknek importja embargo 
alá esik, célkutatás vállalása tőkés megbízásra, de 
nyugati árszinten (kb. 3000 Ft/kutató óra).

1956. október 3-án hozta a Minisztertanács azt a hatá
rozatot, amely 1957. január 1-jével Műszaki Fizikai 
Kutató Intézet létesítését rendeli el. Mi tette szüksé
gessé a Magyar Tudományos Akadémia keretei 
között egy, műszaki témákkal foglalkozó kutató inté
zet létrehozását? Ismeretes, hogy 1948 —49-től kez
dődően országunkban számos kutató intézetet alapí
tottak. Ezek közül az MTA intézetei a tudományos 
alapkutatás, az ipari kutató intézetek az ipari fejlesztés 
területén alakították ki tevékenységüket. Hamarosan 
kiderült, hogy ebből a felosztásból kimaradt egy igen 
lényeges feladat, az új tudományos eredmények ipari 
adaptációjának köre. Az alaptudományok művelői a 
gyakran hangoztatott jelmondat ellenére, amely sze
rint “a ma tudománya a holnap technikája” , nem mu
tattak különösebb érdeklődést, az ipari kutatóhelyek 
pedig egyre inkább a gyártás napi problémáinak meg
oldásával voltak elfoglalva. Az új termékek, új tech
nológiák tudományosan megalapozott fejlesztésével 
foglalkozó intézmények hiánya különösen azoknál a 
vállalatoknál volt érezhető, amelyek korábban önálló 
kutató szervezettel rendelkeztek. Egyes iparágakban, 
mint pl. az elektrotechnikai ipartól különvált és roha
mosan fejlődő elektronikai iparban új ipari korszak 
kezdődött, egy új típusú kutató-fejlesztő-adaptáló in
tézetre tehát mindenképpen szükség volt.

Mindamellett az MFKI létrehozása nem volt előz
mény nélküli. Tradíciói az Egyesült Izzó háború előt
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Részletekre bizonnyal ki fognak térni a kollégáim 
a következő előadásokban.

A nemzetközi kapcsolatainkhoz tartozik egy olyan 
vonás is, amire joggal büszkék vagyunk. A szocialista 
országok legmagasabb szinten nemrégiben elhatároz
ták, hogy a gyorsabb fejlesztés érdekében az érintett 
intézmények, vállalatok egymással közvetlen kapcso
latba kell lépjenek. Az intézet tizedik éve végez meg
bízási kutatást a berlini Werk für Fernsehelektonik 
részére, részükről dr. Heine, a kutatás vezetője fog 
felszólalni.

Egy intézet működésével kapcsolatban nagyon 
sokat lehet kérdezni, nagyon sok jogos elvárással 
lehet élni. De nem felejthető el az sem, hogy a jogos 
elvárások, az őket nem teljes mértékben támogató 
pénzügyi szabályozó és felügyeleti rendszer és a sem
miképpen sem elhanyagolható társadalmi környezet 
határozott elképzelésen alapuló tudatos kompromisz- 
szumokat követel meg.

Ez a határozott elképzelés, mondhatjuk, töretlen 
az Intézet 30 éves életében: a nemzetközileg is annak 
értékelt innováció lehetőleg teljes folyamatának 
szemmel követése, természetesen különös tekintettel 
az alapozó és alkalmazott kutatási fázisokra.

Szép Iván
Műszaki Fizikai Kutató Intézet

ti kutatólaboratóriumában gyökereztek és a Szigeti 
Györgyből, Winter Ernőből és Millner Tivadarból 
álló vezető triász tudományos életpályája meghatá
rozó tényező volt az új intézet első feladattervének ki
alakításában. A magasolvadáspontú fémek, a szilárd 
testek szerkezete és a vákuumtechnika kijelölt terüle
tein végzendő kutatások egyrészt a fényforrás és 
elektroncső-gyártás, másrészt az újonnan jelentkező 
félvezetőtechnika új termékeinek és technológiai eljá
rásainak tudományos megalapozását voltak hivatva 
elősegíteni. Az alapítási dátumból látható, hogy az in
tézet megszületésének körülményei nem voltak 
éppen ideálisak. A tényleges megalakulásra nem is 
akkor, hanem csak 1958 folyamán került sor. Ekkor 
kezdődött a kutatógárda toborzása az egyetemek vég
zett hallgatói közül, körvonalazódott a székházra vo
natkozó terv. A székház 1965-ben történő átadásáig a 
tudományos vezetők irányításával folyt az intézet 
kutató gárdájának megszervezése, a fiatal kutatók 
képzése az Egyesült Izzóban, a Híradástechnikai Ipari 
Kutató Intézetben, ill. a Központi Kémiai Kutató In
tézet épületében.

Mindeme hányattatások ellenére az 1968-ban tar
tott tízéves évfordulón az Intézet kutatói már számot
tevő új eredményekről tudtak beszámolni.

Az alapítólevélben meghatározott, a mai megnyi
tóban említett feladatok közül átfogó vizsgálatok foly
tak a jó minőségű izzólámpagyártáshoz nélkülözhe
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tetlen nagykristályos, alaktartó volfrámhuzal kialaku
lási mechanizmusának feltárására, a domináns adalé
kok hatásmódjának kiderítésére, a rekrisztallizáció 
során lejátszódó folyamatoknak fizikai paraméterek 
(elektromos ellenállás, termofeszültség, tartós 
folyás, elektronemisszió) mérésével történő követé
sére, adalékok diffúziójának autoradiográfiás model
lezésére. A kritikus atomfajták (K, Al, Si) más ato
mokkal történő helyettesíthetősége ráirányította a fi
gyelmet a rácsszerkezet idegen atomok által történő 
módosulására mint a kristálynövekedés preferált irá
nyát feltehetően befolyásoló tényezőre.

Új felismerésekhez vezetett az izzólámpákban ív
leégés néven ismert tönkremenetel okainak vizsgá
lata, ahol is az izzószálból magas hőmérsékleten ki
párolgó alkáliion felhőben végbemenő kisülés döntő 
szerepét sikerült bizonyítani.

Az alapítólevélben módszerfejlesztésként megje
lölt feladatok közül a vékony fémrétegek képződésé
nek elektronmikroszkópos vizsgálata vezetett új 
eredményekre a nukleáció és a kondenzáció lépései
nek követésével, a kritikus méretű magok folyadék
szerű viselkedésének megfigyelésével, az aktív mara
dékgázok szerepének bizonyításával.

A félvezető kutatások jelentősége az ötvenes évek 
végére világszerte megnőtt. Szigeti György érdeme, 
hogy az MFKI-ben is jelentős számú kutatót irányí
tott erre a területre. E kutatók először a germánium 
és a germániumeszközök technológiájában a HIKI- 
ben és az Egyesült Izzóban szereztek jártasságot, 
majd a MFKI-ben önálló kutatások kezdődtek az 
egykristályos germániumban tapasztalt inhomogén, 
de periódusos adalékeloszlás okainak felderítésére, a 
plasztikus deformációval bevitt diszlokációk elekt
romos viselkedésének leírására. Modellkísérletek in
dultak epitaxiás germániumrétegek növekedési felté
teleinek tisztázására mind ultravákuumban, mind 
kloridvegyület redukciójával. Mai fogalmak szerint a 
molekulasugaras epitaxia és a CVD-technika kezde
teivel találkoztak az MFKI kutatói — több mint húsz 
évvel ezelőtt.

A korábban említett tradicionális “Tungsram” té
mákon kívül a MFKI-ben folytatódtak a lumineszkáló 
anyagokra vontakozó kutatások, különös tekintettel 
a cinkszulfid különböző módosulataira és az elektro- 
lumineszcencia jelenségére. Tömbös cinkszulfid és 
kadmiumszulfid egykristályok növesztésére irányuló 
sikeres kísérletek alapján a rácshibák szerepére és a 
gőzfázisból történő kristálynövekedési mechaniz
musra vonatkozó értékálló megállapítások születtek. 
Az AII1BV típusú félvezetők közül eredményes kuta
tómunka folyt galliumarzenid és a galliumfoszfid kris
tályok galliumoldatból történő előállítására.

Úttörő munkát végeztek az intézet kutatói a félve
zető heteroátmenetek előállítása és vizsgálata terüle
tén. Az itt készített unikális ZnS-GaP heteropár 
mindmáig a lehetőségek példája a heteroátmenet- 
kutatás számára.

A gazdaságirányítás reformja új követelményeket 
támasztott a hazai kutatással szemben, fokozottabb 
közreműködést a termelési módszerek és termékek 
korszerűsítésében. Ez hosszabb távra előretekintő 
kutatási tervek készítését tette szükségessé. Az 
MFKI az 1969 — 1971 évekre szóló kutatási tervében 
ennek érdekében egyrészt kibővítette alapkutatásai
nak körét, másrészt szorosabb együttműködésre 
lépett a vákuumtechnikai és félvezetőgyártó ipar ku
tató-fejlesztő szakembereivel a már fejlesztésben 
levő új termékek anyagtudományi problémáinak 
megismerése céljából.

Az új tématervben változatlan hangsúllyal szere
peltek a volfrámtechnológiai kutatások, olyan célkitű
zésekkel, mint pl. a volfrám-oxid redukciós fázisainak 
elkülönítése, a volfrámhuzal magas hőmérsékletű 
rekrisztallizációjának és tartós folyásának vizsgálata 
saját-elektron emissziós leképezés segítségével. A 
színtereit volfrámrudak törésfelületeinek vizsgálata 
egyre több információval szolgált a szemcsehatárokon 
felhalmozódott idegen fázis részecskék mibenlétéről. 
A volfrámspirálok szakadási helyeinek elektronmik
roszkópos vizsgálata támpontokat adott e helyek kép
ződésének okairól.

A félvezető kutatásokban a figyelem a felületek és 
határfelületek tulajdonságainak tanulmányozására 
irányult. Atomosán tiszta germánium felületek, oxid- 
réteggel fedett felületek, szilícium-kvarc, szilícium
zafír rétegkombinációk képezték a vizsgálatok tár
gyát. Az AinBv típusú félvezető rendszerekben létre
hozható elektrolumineszcencia kutatása tovább folyt, 
tervszerű fejlesztés történt egy sor új kísérleti
vizsgálati módszer meghonosítására, mint a lassú 
elektronok diffrakciója, vákuum UV-reflexiós spekt
roszkópia, téremissziós mikroszkópia és nem utolsó 
sorban a kristályhibaszerkezet felderítésére szolgáló 
röntgen topográfia. Néhány kiválasztott témában, 
mint a rekombináció törvényszerűségei, plazma- és 
instabilitási jelenségek, színvonalas elméleti vizsgála
tok kezdődtek. Az ipar új fejlesztési problémáinak 
megismerését célozták a fém-szilíciumoxid-szilícium 
(MOS) rendszer oxid-rétegének előállítására és ettől 
függő fizikai tulajdonságainak meghatározására irá
nyuló kutatások.

Visszatekintve erre az időszakra el kell ismerni, 
hogy a témák legnagyobb része aktuális és fontos 
irányzatokhoz kapcsolódott ugyan, de hamarosan ki
derült, hogy az intézet kutató létszáma és technikai 
adottságai nem elégségesek a szükséges hatékonyság 
eléréséhez. Különösen sok gondot okozott a korszerű 
technológiai és szerkezetvizsgálati berendezések, 
műszerek hiánya, így az előrehaladás a kelleténél las
súbb volt és a tervezettnél kevesebb témában volt 
elérhető. Ennek ellenére az intézet ebben az időszak
ban is egy sor nemzetközileg jegyzett eredményt 
mondhat magáénak. Az 1970-ben Budapesten meg
rendezett Nemzetközi Heteroátmenet Konferencia 
először készített világmérleget az e területen folyó
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kutatások eredményeiből és ezek igen tekintélyes há
nyadát az MFK1 kutatói szolgáltatták.

Ez volt az az időpont, amikor a félvezetőkutatások
ban átmenetileg lezárult az új utak keresésének kor
szaka és a vezető ipari államok kutatói is az addig 
felismert lényeges kérdésekre koncentrálták 
erőfeszítéseiket.

Az 1971-ben induló Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv “Szilárdtestek kutatása” főiránya a tu
dománypolitikai célkitűzéseknek megfelelően már 
hangsúlyozottan új anyagok és termékek kidolgozását 
tűzte ki célul, így intézetünk a korábbi jelenségcentri
kus témákat redukálva a hazai műszaki fejlődést szol
gáló, új termékek létrehozását elősegítő kutatásokat 
vett tervbe, több esetben konkrét termékek kidolgo
zását is célul tűzte ki. Ebben az időszakban a félvezető 
kutatások a GaAs és GaP alapú rétegstruktúrákra, az 
ezekben létrehozható elektrolumineszcencia jelensé
gek, dómén folyamatok tanulmányozására koncent
ráltak, melyek eredményeként GaAs és GaP alapú 
“világító diódák” előállítási módszerei is kidolgozásra 
kerültek, kereskedelmi termék színvonalát megköze
lítő paraméterekkel.

A galliumarzenidben létrehozható dómén ván
dorlás alapján a 10 GHz-es tartományban oszcilláló 
diódák technológiáját már konkrét ipari termék céljá
ból dolgozták ki az intézet kutatói, amellett, hogy 
számos új felismerésre tettek szert a fém-GaAs kon
taktus rendszer képződéséről és fizikai tulajdonságai
ról.

A fém-szigetelő-félvezető rendszerek témaköré
ben vizsgálatok kezdődtek memóriacélokat szolgáló 
szilícium alapú töltéstároló struktúrák technológiájá
nak és tulajdonságainak kidolgozására. A tervidőszak 
végén ezek a munkák működő integrált modell- 
áramkörök elkészítésével zárultak.

A volfrámtechnológiai kutatások ebben az idő
szakban az alakítási körülmények szerepének vizsgá
latára terjedtek ki, a kimutatható idegen zárványok 
(oxid, karbid) hatásának vizsgálatára. Egyre több érv 
szólt amellett, hogy a nagykristályos volfrámhuzal 
rosthatárain nagy nagyításban észlelhető pórusfüzé- 
reknek meghatározó szerepük van a rostos szerkezet 
kialakulásában. A szakirodalomnak azt a megállapítá
sát, hogy a pórusok fém-káliumot tartalmaznak, 
0,1 Xm keresztmetszetű elektronsugár segítségével 
röntgenspektroszkópiai úton 1 0 * 17 g pontossággal si
került kimutatni.

A gáztöltésű volfrámlámpákban jelenlevő gázalakú 
adalékok (halogének, szén, oxigén) és az izzó vol- 
frámszál között lejátszódó kémiai reakciók termodi
namikai számításaival sikerült a lámpák működésé
ben meghatározó anyagtranszport törvényszerűségeit 
levezetni és ezek alapján kedvezőbb tulajdonságú ha
logéntöltésű fényforrásokat kidolgozni.

A szilíciumkristályok hibaszerkezetének vizsgála
tában kulcsszerepet játszó röntgentopográfiás mód
szerek teljesítőképességét korszerű röntgen-kamra

konstrukció kidolgozásával sikerült jelentősen megja
vítani.

A hetvenes évek közepén egyre sürgetőbbé vált a 
hazai vaskohászat és acélipar technológiai korszerűsí
tése. A MFKI bekapcsolódott ebbe a tevékenységbe, 
így pl. közreműködött az acélolvadék oxigén- 
tartalmának meghatározására szolgáló szilárd elektro
litcellás módszer bevezetésében, a hengerelt acélle
mezek deformációjának kiküszöbölésére a síkkifek- 
vést biztosító, hengersorszabályozó automatikát fej
lesztett ki és telepített a Dunai Vasmű hengersorára.

A gyakorlati célokat követő kutatások mellett nem 
szorultak vissza az új fizikai jelenségek felderítésére 
,és alkalmazására irányuló kutatások sem. A piezo
elektromos anyagokon elektromos térrel létrehoz
ható ún. akusztikus felületi hullámokkal végzett vizs
gálatok alapján a MFKI kutatói megfelelően mérete
zett fésűs elektródarendszerek segítségével az MTA 
Kristályfizikai Kutatólaboratóriumában előállított líti- 
umniobát kristályokból nagyfrekvenciás szűrőket dol
goztak ki, amelyeket eredményesen alkalmaztak 
hazai tv-készülékekben és gyártásra átvett a Híradás- 
technikai Ipari Kutató Intézet.

Az új méréstechnikák közül az Intézet kutatói to
vábbfejlesztették az Auger-elektronspektroszkópiai 
módszert, amelyet eredményesen alkalmaztak vol- 
frám, molibdén és acél töretfelületek vizsgálatára.

Lényegesen kibővült a fényforrás-fotometria köre 
azáltal, hogy megrendelői igényre egy sor műszert fej
lesztettek ki az intézet kutatói, pl. fényintenzitás
eloszlás mérésére, színvizsgálat és színmérés céljaira. 
Önálló értékesíthető konstrukciónak bizonyult a mik
roprocesszor vezérlésű lámpavizsgáló fotométer, ill. 
a goniofotométer, amelyből külföldi vevők is 
rendeltek.

Az anyagtechnológia fejlődése új, korábban nem 
vizsgált paraméterek mérését tette szükségessé, 
amihez kereskedelmi forgalomban nem voltak kapha
tók megfelelő műszerek. Ebben a helyzetben jó el
képzelésnek bizonyult ilyen célú műszerek, mérőbe
rendezések késztermék formában történő kifejlesz
tése. Kiemelkedő ezek közül a nemzetközi piacon is 
sikert aratott mélynívó-spektrométer, amellyel félve
zető anyagokban az elektromos töltésáramlást káro
san befolyásoló szennyező atomok, rácshibák jel
lemző energiaértéke, koncentrációja, térbeli eloszlása 
meghatározható. A műszert az intézet kutatói a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet munkatársaival közösen 
fejlesztették ki és gyártását a RADELKIS szövetkezet 
végzi.

A hetvenes évek közepén a műszaki fejlődésben 
elmaradt ipari területek közül egyre kirívóbbá vált a 
hazai mikroelektronikai alkatrészipar helyzete. Ezért 
négy kutatóintézet összefogásával LSI-kutató-fej- 
lesztő társulás alakult, amely célul tűzte ki az elsőd
leges fejlesztési feladat, a nagyintegráltságú áramkö
rök korszerű technológiájának gyorsított kifejleszté
sét, valamint felderítő kutatások végzését néhány
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specifikus mikroelektronikai termék (memóriák, 
mikrohullámú és optoelektronikai elemek) megvaló
sítására. E szövetségben az MFKI kutatói is számot
tevő feladatokat láttak el, pl. információ megtartó fél
vezető memóriák (FAMOS, MNOS) technológiájá
nak fejlesztésében, galliumarzenid bázisú mikrohul
lámú keverő diódák kidolgozásával, az integrált szilí
cium áramkörök hibadiagnosztikai vizsgálati rendsze
rének megvalósításában.

Hazai iparvállalatokkal fennálló kapcsolataink mel
lett ezekben az években kezdődött a rendkívül gyü
mölcsöző műszaki —tudományos együttműködés a 
berlini Werk für Fernsehelektronik vállalattal, amely 
lehetőséget adott az optoelektronikai kutatásokban 
szerzett tapasztalatok közvetlen hasznosítására. Vilá
gító diódák hatásfokát, degradációját vizsgálva a 
MFKI jelentősen hozzájárult a gyártástechnológia to
vábbfejlesztéséhez. Az intézet több speciális műszert 
fejlesztett ki ezekhez a vizsgálatokhoz, valamint a 
késztermékek fotometriai adatainak meghatározá
sára.

A VI. ötéves tervben induló Országos Középtávú 
Kutatási—Fejlesztési Terv új feladatokat és új lehető
ségeket állított az intézet elé. Három programban vál
laltunk közreműködést: az anyag- és energiataka
rékos technológiák, a mikroelektronikai alkatrészek 
technológiájának és az anyagtudomány és anyagtech
nológia kutatási—fejlesztési programjában. Mint is
meretes, ezekbe a programokba az érdekelt iparválla
latok is bekapcsolódtak, ami elvileg az új fejlesztési 
eredmények gyorsabb hasznosítását volt hivatva elő
segíteni. Ez a feltevés, sajnos nem bizonyult valós
nak.

Az 1980 — 81. évek restrikciós pénzpolitikája a be
ruházásokat drasztikusan visszafogta, a tőkés piacról 
műszerek, berendezések beszerzését szinte lehetet
lenné tette. Az akadémiai kutatóintézetekre kénysze- 
rített létszámleépítés gyakorlatilag a tervszerű kutató- 
képzést, a feladatokkal arányos létszám fejlesztését 
akadályozta meg. Mindez az intézet tevékenységében 
átmeneti fennakadásokat, kényszerű pályamódosítá
sokat okozott. Jellemző az anyagtudományi program
ban tervezett galliumarzenid kristálynövesztő labora
tórium sorsa, ahol már minden nehézséget sikerült 
elhárítani a kristályhúzó berendezés beszerzése elől, 
az importengedély megtagadása azonban az egész 
ügyletet és ezzel az egész programot meghiúsította. 
A zsugorodó értékű kutatási támogatás kiegészítésére 
egyre nagyobb arányban vált szükségessé értékesít
hető termékek előállítása intézeti keretek között, 
azonnal alkalmazható ipari technológiák fejlesztése. 
Mindamellett ebben az időszakban is létrejöttek új 
gondolatokon alapuló kutatási eredmények, mint pl. 
redox-katalitikus eljárás kidolgozása molibdén 
magnak volfrámspirálisból történő kioldására, az 
anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztési 
programjának keretében, a keményfém-hulladékból 
az értékes kobalt, volfrám, tantál kinyerése elektro

kémiai módszerrel. Egy egészen új elveken alapuló 
környezetkímélő technológia fejlesztése indult meg 
elektrodialízis és oldószeres extrakció alkalmazásá
val, amelyről az ülésszak további részében részlete
sebben lesz szó.

A galliumarzenid bázisú mikrohullámú alkatrészek 
előállításán túl az intézet alkalmazástechnikai felada
tokba is bekapcsolódott, Doppler-modul, oszcillátor 
szerelvény kidolgozásával lényeges ipari és biztonság- 
technikai célok megvalósítását segítette elő.

Résztvett az intézet az “Interkozmosz” tanács 
által szervezett űrkutatási “Eötvös-programban”: gal
liumarzenid és galliumantimonid egykristályok mik- 
rogravitációs körülmények között történő előállításá
hoz anyagmintákat és szerelvényeket készített elő és 
kiértékelte az eredményeket.

Az egykristálylaboratórium kiesése ellenére keres
tünk és találtunk lehetőséget a tervezett kísérletek el
végzésére a pármai MASPEC kutatólaboratóriummal 
kooperálva, ahol sikerült Czochralski-eljárással jó mi
nőségű galliumarzenid egykristályokat előállítani. 
Idehaza a Bridgman-módszer korszerű változatának 
megvalósítására indultak kísérletek. Az AinBv típusú 
vegyületek elegyfázisainak növekvő fontosságát felis
merve ternér, kvaternér és pszeudo-kvaterner ele
gyek előállítására folytak kísérletek.

A fényvezetős távközlési rendszerek világszerte ta
pasztalható terjedése ezek komponenseinek kutatását 
is napirendre tűzte. A mikroelektronikai alkatrész
program keretében megkezdődött a galliumarzenid 
alapú lézerdiódák előállítási módszereinek kidolgo
zása: a fényvezető szálak fizikai paramétereinek meg
határozására vizsgálati módszereket és eszközöket 
dolgoztak ki az intézet kutatói. Lényeges előrehaladás 
történt az AniBv vegyületek epitaxiás rétegnöveszté
sére alkalmas technológiai berendezések beszerzésé
ben. Szovjet licenc megvásárlásával galliumarzenid 
gőzfázisú epitaxiás növesztésére alkalmas üzemi be
rendezés és ismeretek birtokába jutottunk, egy hazai 
fejlesztésű és egy svéd importból származó berende
zéssel a folyadékfázisú epitaxiás növesztés kísérleti 
feltételeit javítottuk.

Sajnos, a technológiai felszereltség javítása csak 
kevés helyen sikerült. Ha figyelembe vesszük, hogy 
az OKKFT programok második fordulója rövid távon 
egy sor iparág modernizálását, új iparágak megterem
tését tűzi ki célul, adottságainkat nem tekinthetjük ki
elégítőnek. Gép-, műszerállományunk műszaki 
értéke 50%-os: néhány 75%-os nagyértékű műszer és 
sok 25%-os kisértékű műszer átlaga. Ilyen feltételek 
mellett hozzájárulásunk a nemzeti elektronizálás 
programjához, vagy a környezetkímélő új technológi
ákhoz csak állóeszköz parkunk számottevő hányadá
nak felújításával lehet hatásos. Az olyan nemzetközi 
együttműködéshez, mint a KGST 2000-ig tervezett 
komplex fejlesztési programja, csak nagyon gondos 
mérlegelés után csatlakozhatunk.

Ez a helyzet tehát látszólag nem nevezhető biztató-
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nak. A MFKI harmincéves tevékenységére visszapil
lantva azonban talán sikerült érzékeltetnem, hogy in
tézetünk eddig sem volt túlzottan a sors kegyeltje. 
Mégis elfogultság nélkül állíthatom, hogy nehéz hely
zetekben az intézet vezetése és dolgozó kollektívája 
mindig talált megoldást a kutatómunka folytatásának 
biztosítására, kezdve a témák korszerűsítésétől, új ak
tuális és az adott helyzetben nagy valószínűséggel el
végezhető feladatok kitűzésétől, a működéshez szük
séges pénzforrások biztosításáig. Az alapítólevélben 
megfogalmazott feladatok annak idején a vá
kuumtechnikai ipar termékeivel kapcsolatos alapku
tatásokat irányozták elő. Egy idő múlva ez túl 
szűkreszabott mozgástérnek bizonyult: az intézet 
nem habozott új tématerületeket kialakítani a szilárd
testek és félvezetők fizikája és technológiája terüle
tén. A műszaki fejlesztés országos céljainak megfo
galmazását követően továbblépett új ipari termékek 
és technológiák kidolgozásának irányában, majd érzé
kéivé az ipari fogadókészség gyakori hiányát termelési 
és applikációs feladatokat is vállalt, sőt termelési koo
perációkba is bekapcsolódott.

Mindez elősegítette a kutatási eredmények közvet
len hasznosítását, de azért észre kell venni, hogy az 
új kutatási feladatok bizonyos fokig háttérbe szorul
tak. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy új műszaki megol
dások, műszaki —tudományos felismerések létreho
zására nem marad elegendő kapacitás, sem idő. Az 
elmúlt harminc év alatt az intézet kutatói létszáma a 
kezdeti 35-ről alig százra növekedett, a székház mére
tei további bővülést nem tesznek lehetővé. így cél
szerűnek látszik a jövőben a nem-kutatási jellegű te
vékenységet különböző társulásokra bízni, és a jelen
leginél nagyobb erőket koncentrálni a közvetlen kuta
tási feladatok megoldására. A műszaki kutatás ipa
runk szerkezeti megújulásának kulcskérdése, ebben 
intézetünk múltjához méltó feladatok megoldásával 
kíván részesedni.

Az alapítólevélben kitűzött feladatok közül vége
zetül csak röviden utalok nemzetközi kapcsolata
inkra, amelyek a már említetteken kívül 1 2  ország 
rokon profilú intézetével állnak fenn és jellegük sze
rint az időközönkénti információ cserétől a többhó
napos közös kutatásig terjednek. Kutatóink publiká
ciós szorgalma is elismerésre méltó: az eltelt harminc 
év alatt közel háromezerre tehető azoknak a közlemé
nyeknek a száma, amelyek mértékadó nemzetközi 
szaklapokban vagy szabadalmi leírás formájában

láttak napvilágot. A munkák összefoglalói intézeti ki
adású monográfiákban, 1977-től kezdve magyar és 
angol nyelvű évkönyvekben hozzáférhetők. Az inté
zet 100 kutatója közül 3 rendelkezik a tudomány dok
tora, 25 a tudomány kandidátusa és 20 egyetemi dok
tori fokozattal. Résztvesz az intézet az aspiránskép
zésben és mint kijelölt kutatóhely, a fiatal tudósok 
képzésében. De ennyi statisztika talán elég!

Harminc évvel ezelőtt magam is ott bábáskodtam 
a MFKI születésénél, irányítottam szakterületemen a 
fiatal kutatójelöltek első lépéseit. Azóta az intézet a 
hazai műszaki kutatás egyik legjelentősebb, külföldön 
is hírnévnek örvendő bázisintézményévé fejlődött. A 
szokásosan egy-egy szakterületre összepontosító ku
tatási intézményekhez képest a MFKI tematikailag 
rendkívül heterogén szervezetnek látszik. De talán 
ez az önmagában is változó, a külső feltételekhez ál
landóan alkalmazkodni képes heterogenitás az, ami 
fenntartja az intézeten belüli interdiszciplináris ráha
tásokat és segít gyorsan határozni egy-egy érdekte
lenné vált téma megszüntetéséről, vagy egy új téma 
beindításáról. Úgy gondolom, hogy ez olyan tulajdon
ság, amely nélkülözhetetlen egy újabb harminc év si
keres tevékenységéhez!
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Megjegyzés: A “MFKI Közlemények” és az “Évkönyvek” gyűjte
ményes formában tartalmazzák a beszámolóban említett eredmé
nyekről szóló, szakfolyóiratokban megjelent közlemények rövid
változatát, az intézeti könyvtárban hozzáférhetők.

ÚJ FÉLVEZETŐ VEGYÜLETEK KUTATÁSA

1. Bevezetés
A mikroelektronika rohamos fejlődése során egyre 
több olyan problémával találkozhatunk, amelyek 
megoldása nem lehetséges a ma már klasszikusnak

Lendvay Ödön
Műszaki Fizikai Kutató Intézet

számító, Si-alapú elektronikai elemekkel. Optoelekt- 
ronikai alkalmazásoknál pl. a Si indirekt sávszerke
zete és a tilos sáv rögzített értéke (1,107 eV 300 
K-en), nagysebességű alkalmazásoknál az elektronok
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telítési drift-sebessége (v <  1 0 5 m s '1) szab korlátokat 
a szilícium gyakorlati felhasználásának.

Az első területen a nagy rekombinációs valószínű
ségek miatt elsősorban a direkt sávszerkezetű félve
zetők, különösen a GaAs alkalmazása jelentős, de 
más anyagok is döntő fontosságúvá váltak a külön
böző hullámhossz tartományban működő félvezető 
fényforrások és detektorok kifejlesztése miatt. 
Ezeket a fénytávközlés és szelektív spektroszkópia al
kalmazza. Különösen az optikai hírközlés rohamos 
terjedése, a telefonösszeköttetések, kábeltelevíziós 
és egyéb szolgáltatások növekvő igényei miatt nőtt a 
fenti optoelektronikai elemek fontossága. A második 
terület; az igen nagysebességű tranzisztorok és IC-k 
területe újabb, mindössze néhány éve indult fejlődés
nek, de jelentőségében már ma is elérte a többi ve- 
gyületfélvezető fontosságát. A szupergyors félvezető 
eszközök működési elve az, hogy megfelelő heteroát- 
menetekben a vezetési sáv diszkontinuitása miatt fel
lépő “kétdimenziós” (2D) elektrongáz töltéshordo
zóinak mozgékonysága tiszta félvezetőkben, pl. 
GaAs-ben — rendkívül nagy; 106 cm2V~‘s- 1  értéket 
is elérhet. Az elektronok sebességének növelése 
rendkívüli módon kiterjeszti az elektronikai elemek 
(pl. tranzisztorok) működési frekvenciáját. (Összeha
sonlításul pl. Si-ban a kisterű elektronmozgékonyság; 
az átlagos elektronsebesség és az alkalmazott elekt
romos tér hányadosának értéke 1,5 • 104 cm2 V- 1s-1, a 
félvezető, tömbi GaAs-ben (n ~  101 7 c n r3) is csupán 
5 • 104 cm W -'s '1).

Mindkét területen a kifejlesztett mikroelektronikai 
eszközök döntő többsége heteroátmenetű eszköz, 
azaz egyszerű félvezetőre (pl. GaAs-re) növesztett 
azonos kristályrácsú, de eltérő kémiai össztetételű ré
tegből, vagy rétegekből álló szerkezet, melyre jel
lemző a heteroátmeneteken keresztül végbemenő 
töltéshordozó injekció. Az utóbbi folyamat szem
pontjából az anyagok kristályrácsának tökéletes illesz
kedése és a megfelelően nagy (A Eg >  1 0 %) tilossáv- 
különbség egyaránt fontos. A kristályrácsok rossz il
leszkedése esetén a fellépő feszültségek a határátme
net deformációjával, ill. a heteroátmenet síkjában 
fekvő diszlokációháló keletkezésével relaxálnak. 
Mindkét esetben jelentősen csökken a töltéshordozók 
injekciós hatásfoka, ezért a heteroátmenetű eszkö
zökben a lehetőség szerinti legtökéletesebb rácsillesz
kedésre kell törekedni.

A különböző kémiai összetételű félvezetők között 
igen ritka a hasonló rácsállandó (a^ , gyakorlatilag 
csak a GaAs (a0  =  0,5653 nm) és az AlAs (a0  =  
=  0,5630 nm) esetén valósul meg; ezért a jelenleg 
ismert heteroszerkezetek egy része ebből a két anyag
ból, vagy ötvözetükből, az (AlxG aj_ x) As-ből áll. 
Az utóbbi, AXB ,_ XC típusú, ún. ternér anyagokban a 
fizikai tulajdonságok egy része, — a rácsállandó is — 
közel lineárisan változik az összetétellel (Vegard sza
bály), ezért mód nyílik a kristályrácsok illesztésére. 
Nehézséget okoz, hogy egy meghatározott összeté

telű ternér fázishoz meghatározott a0  és Eg tilossáv- 
érték tartozik, és ezek ritkán felelnek meg egyidejűleg 
mindkét (rácsillesztési és injekciós) követelménynek. 
A fentiek miatt gyakori négykomponensű (kvanter- 
nér) félvezetők alkalmazása, ahol a 4 szabadsági 
fok (T, p és az x és y összetétel paraméter az 
AxByC i_ x_ yD vagy AxB j_xCyD i_ y fázisokban) 
miatt egy adott rácsállandóhoz széles összetétel (ill. 
tilossáv) tartomány, ill. egy adott a0  rácsállandó tarto
mányhoz egy, meghatározott Eg érték tartozik. Ez 
elvben lehetővé teszi, hogy előre meghatározott tulaj
donságoknak megfelelő heteroszerkezetet hozzunk 
létre.

A fentiek miatt az elmúlt évek során rohamosan, 
néhány területen a tömeggyártás szintjéig fejlődött a 
GaAs homo- és heteroepitaxiás eszközök előállítása, 
és óriási erőfeszítéseket tettek más, új félvezetők fel
fedezésére és alkalmazására is. Az utóbbi területen a 
hazai eredmények is számottevőek, ezek rövid össze
foglalásával foglalkozunk a jelen munkában.

2. Félvezető antimonidok-galliumantimonid

Az új félvezető anyagok közül az egyik legfonto
sabb csoport az AniBvantimonidok családja.

Az antimonidok már a vegyületfélvezető kutatás 
korai szakaszában is fontos szerepet játszottak. A 
szürke ónnal izoelektronos InSb-ról jósolta meg 
Welker a 40-es évek végén, hogy félvezető tulajdon
ságokat kell mutatnia. 1951-től a Siemens kutatólabo
ratóriumaiban állították elő az első III—V félvezető
ket; közöttük az InSb-ot és az AlSb-ot. Óriási feltű
nést keltett, mikor a Ge-ban tapasztalt elektronmoz
gékonyság sokszorosát mutatták ki InSb-ban, és a II. 
és VI. oszlop elemeinek hozzáadásával igazolták 
Welker elképzeléseit a vezetési típus mesterséges be
folyásolhatóságáról, az ún. adalékolásról. 1956-ban 
az amerikai Bell Laboratóriummal együttműködve 
zónázott InSb-ban mérték az addig ismert legnagyobb 
elektronmozgékonyságot; 7,6 -104  cm2V_1s_ 1  értéket.

A többi III—V anyag, elsősorban a GaAs megjele
nésével az antimonidok kutatása gyakorlatilag leállt, 
és csak néhány éve indult ismét meg, elsősorban a 
GaSb vizsgálata kapcsán. A GaSb számos, előnyös tu
lajdonsággal rendelkezik. Olvadáspontja jóval a 
többi, fontos III—V anyag op-ja alatt van; mindössze 
712 °C szemben a GaAs 1237 °C-os, a GaP 1465 
°C-os és az InP 1070 °C-os olvadáspontjával. (Egye
dül az InSb op-ja alacsonyabb a félvezetők között; 
525 °C.) A viszonylag alacsony olvadáspont a GaSb 
egykristályainak előállítását műszakilag egyszerűbbé, 
gazdaságilag olcsóbbá teszi, mint a többi félvezető 
(beleértve az elemi félvezetőket is) kristály előállí
tása. A többszáz fokkal alacsonyabb hőmérséklet 
miatt az alkalmazható berendezések egyszerűbbek, 
az olvadék/szilárd fázis határán, ill. a növekedő kris
tályban keletkező termikus feszültségek kisebbek,
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mint pl. a GaAs esetén. Tovább növeli a különbsége
ket, hogy GaSb-ban a diszlokációk mozgatásához, ill. 
sokszorozódásához szükséges kritikus feszültség 
csaknem egy nagyságrenddel nagyobb, mint a többi 
III—V anyagban. Értéke 15,8 N m irr2, míg pl. InAs- 
ben ez az érték csupán 0,7 Nmm-2, GaAs-ben is 1,9 
N m irr2. A fenti, két tényező következtében viszony
lag egyszerűen növeszthetők diszlokációmentes egy
kristályok a védőolvadékos Czochralski (LÉC) tech
nológiával. Ez rendkívüli módon a GaSb javára 
billenti a mérleget, mivel a többi félvezetőből — 
még a Si-ból is — csak igen nagy műszaki nehéz
ségek árán lehet hasonló minőségű egykristályokat 
előállítani. GaAs esetén nagy mágneses terek és kü
lönleges utóhevítőket alkalmazó Czochralski rend
szerekkel és adalékokkal (pl. In-al) sikerült a p diszlo- 
kációsűrűséget LÉC kristályokban 500 cm - 2  alá szorí
tani, kis hibasűrűségű (p < 100 cm-2) GaAs egykris
tályokat azonban jelenleg is csak kis átmérők (d ~  1 

inch) és horizontális Bridgman technológiák alkalma
zásával tudnak húzni. A két, egykristálynövesztési 
technológia között az a különbség, hogy míg a Czoch
ralski kristályhúzás során a félvezető anyag forgó té
gelyben levő olvadékából ellentétesen forgó magkris
tályra kristályosítanak a szilárd fázis lassú húzásával, 
a Bridgman-módszereknél a magkristállyal érintkező, 
csónakban elhelyezett olvadékon egy, az olvadáspon
tot átmetsző hőmérsékleti gradiens halad végig. Az 
utóbbi eljárást GaSb-ra először áz MTA Műszaki Fizi
kai Kutató Intézetében dolgozták ki [1, 2], A Bridg
man eljárások egyszerűbbek és olcsóbbak, mint a 
Czochralski módszerek. Hátrányuk, hogy a keletkező 
kristályok átmérője általában nem kör
keresztmetszetű, ez viszont csak akkor jelent hát
rányt, ha a kristályokból automatizált gyártáshoz 
szükséges kristálylemezeket kell kivágni. Az MFKI- 
ban kifejlesztett, egyszerű horizontális Bridgman- 
módszer tette lehetővé, hogy az első magyar űrre
pülés során Farkas Bertalan űrhajós először a világon 
GaSb kristályokat növesztett a mikrogravitáció felté
telei között (Eötvös-7 kísérlet) [3], Az űrviszonyok 
közötti kristálynövesztési kísérleteknek nagy az el
méleti és gyakorlati jelentősége, mivel segítségükkel 
választhatóak szét a gravitációs tér és az egyéb hatá
sok (felületi feszültség, elektromos vagy mágneses 
tér) által okozött anyagáramlások, melyek döntő sze
repet játsznak az olvadékos kristálynövesztésekben. 
Mivel az űrtechnológiai kísérleteket az olvadéktech
nológiák energiaszükséglete korlátozza, a GaSb ala
csony olvadáspontja és félvezető alkalmazásai miatt 
ideális anyag az olvadéktechnológiák vizsgálatára. A 
kísérletek számos, érdekes eredményt eredményez
tek; ezek közül kiemelhető a lebegő, faltól nem korlá
tozott kristályosodás és az utóbbi hatás miatt fellépő, 
a földi kristályosodásnál kedvezőbb textúra és 
háttér-szennyező szint kialakulása. Mindkét külön
leges effektus döntő a félvezető kristályok előállításá
ban. (A fenti, GaSb kísérlet fontosságát mutatja,

hogy azóta az NSZK űrprogramjában is megismétel
ték). A földi viszonyok között MFKI technológiával 
növesztett GaSb egykristályok is jobb minőségűek, 
mint a LÉC technológiával előállított GaSb.

A Bridgman-eljárással készült GaSb kristályokban 
az alacsony diszlokációsűrűség mellett az idegen 
anyagok eloszlása is egyenletesebb, mint a LÉC kris
tályokban. A fenti eljárás továbbfejlesztéseként az 
MFKI-ban egy olyan korszerű kristálynövesztő be
rendezést is kifejlesztettek, melyben a hőmérsékleti 
profil vándorlását nem mechanikus úton (az olvadé
kot tartalmazó csónak vagy a kályha mozgatásával), 
hanem mozgó részt nem tartalmazó, sokzónás reak
tor számítógépes vezérlésével oldják meg. Az utóbbi 
rendszer várhatóan olcsó, még tökéletesebb GaSb 
egykristályok előállítását teszi lehetővé, és ezzel elhá
rul az akadály az új félvezető hazai alkalmazásai elől. 
Ezek az alkalmazások két irányba indulhatnak meg. 
A GaSb-ot felhasználhatjuk aktív félvezetőként 
(fotó-, és lavinafotódiódákhoz) vagy hordozókristály
ként Gunn-diódák, lavinafotó- és lézerdiódák vagy 
nagysebességű tranzisztorok előállításához.

3. GaSb alapú heterorendszerek 
szupergyors működésű áramköri és 
optoelektronikai elemek számára

A bevezetőben említett, 2-dimenziós (2D) töltés
hordozó (elektron) gázban elérhető, nagy mozgé
konyság létezését az AlGaAs/GaAs heterorendszer- 
ben igazolták. A GaAs-ben az elektronok effektiv 
tömege 0,067-szerese a szabad elektronok nyugalmi 
tömegének, és a szokásos adalékolási szinteken (n ~  
~  101 7 cm-3) 300 K-en maximális átlagsebességük 
egy FET szerkezetben kb. 50%-kal nagyobb, mint a 
hasonló Si eszközben. A GaAs elektronjainak kö
zepes, szabad úthossza 300 K-en 0,18 p,m, sebessé
gük aszimptotikusan az 5 -105 ms ' 1 értékhez tart. Fo- 
nonokon és ionokon szóródva kis időkre és rövid tá
volságokra a momentum és energia tranziens idők 
különbözősége miatt igen nagy sebességek is fellép
hetnek (velocity overshoot), amely az idő és távolság 
további csökkenésével közel ballisztikus viselkedés 
fellépésével jár. Ilyen esetben pl. kellően kis (szub- 
mikronos) tranzisztor méreteknél a félvezető vegyü- 
letből készült eszközben az elektronok már balliszti
kusán viselkednek, a kapcsolási idők és a működési 
frekvenciák akár 1 0 -es faktorral is meghaladhatják a 
megfelelő Si-eszköz paramétereit. Ha a GaAs-re szé
lesebb tilos sávú G a i_ xAlxAs-t (x=S 0,3) építünk 
fel, a vezetési sáv élében 0,35 eV-os, a vegyérték sáv 
élében 0,23 eV-os ugrás keletkezik, amely a töltés
hordozókat a GaAs-re korlátozza. Donorszinteket 
építve be a GaAlAs-be a heteroátmenet környezeté
ben az 1 . ábrának megfelelően elektronok lokalizálha- 
tóak a GaAs oldalon, amelyeket a potenciálfal a hete
roátmenet közvetlen szomszédságában egy vékony
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1. ábra Kétdimenziós (2D) elektrongáz keletkezése GaAs/ 
GaAlAs heteroátmenet menetén

e k  15 nm) rétegben tart; ez az ún. 2D elektrongáz. 
Ebben az elektronok sűrűsége elérheti a 101 2 elektron 
cm - 2  értéket is. Ha a GaAs tiszta (n =S 101 5 cm-3), az 
elektronok mozgékonysága jelentősen meghaladhatja 
az adalékolt félvezetőben elérhető értéket. A szoba- 
hőmérsékleten már 1 — 3 /u.m-es kapuhosszak esetén 
is a fenti heteroátmenetből készült FET-ben az elekt
ronok átlagos tranzit-sebessége eléri a 2  • 1 0 5 ms_ 1  ér
téket. A kapuméreteket a ballisztikus méretekig csök
kentve alacsony hőmérsékleten ez tovább növelhető, 
egészen a fi, > 106 cm2 V_1s_ 1  értékekig.

A GaAs/GaAlAs rendszerben elért mozgékony
ságok nem jelentenek felső korlátot, mivel a fenti 
rendszerben a mozgékonyság maximális értékét az 
ionok által okozott szórás befolyásolja. Ez durva kö
zelítésben az elektronok effektiv tömegétől és a 
közeg sztatikus dielektromos állandójától; ej;/(m*)2- 
tól függ. Japán kutatók már 1985-ben felhívták arra a 
figyelmet, hogy a III—V anyagok között a GaSb hete- 
rorendszerekben magasabb mozgékonyságok is elér
hetőek, mivel az elektronok effektiv tömege kisebb, 
(m*/m =  0,042, szemben a GaAs 0,067-es értéké
vel), a dielektromos állandó pedig nagyobb, mint a 
GaAs alapú rendszerekben [4], (15,7 GaSb-ban, 
12,9 GaAs-ben). Elméleti számítások azt mutatták, 
hogy a vezetési sáv 0,3, ill. 0,2 eV-os ugrása esetén 
GaSb-ban elérhető a 6  • 106  cm2V_1s_ 1  mozgékonyság 
is 0 K-re extrapolálva. A 2. ábra a mozgékonyság el
méleti változását mutatja GaSb és GaAs alapú rend
szerekben a kétdimenziós elektrongáz koncentráció
jának a függvényében. Az ábrának megfelelően ha
sonló feltételek között (15 nm-es, a tiszta félvezetőt 
és az injektáló, széles tilos sávú ötvözetet elválasztó 
ötvözet, ún. “spacer” esetén) a GaAs/GaAlAs rend
szerben néhányszor 105 cm2 V_1s_ 1  érték érhető el. A 
FET alkalmazásoknál döntő Ns/z szorzat (Ns réteg
koncentráció) a GaSb-os rendszerben 1,8—2,2-szer 
magasabb, mint a GaAs alapú rendszerben.

Részletesen megvizsgálva a barrier nagyság által 
megszabott lehetőségeket, a szupergyors tranziszto-

Ns (errr)
(a)

2. ábra GaSb/ternér és GaAs/GaAlAs heteroátmenetek mentén 
fellépő 2D elektronsűrűség és mozgékonyság elméleti kapcsolata 

[4] alapján.
a) 5 nm “spacer” réteg esetén

b) 15 nm “spacer” réteg esetén

rok fejlesztésére a GaSb/AlGaSb a GaSb/GalnSb és a 
GaSb/GaAsSb rendszer látszik alkalmasnak.

A fenti heterorendszerekben döntő jelentőségű a 
“spacer” réteg, amelynek kellően tisztának és vé
konynak kell lennie, anyaga megegyezik az erősen, 
adalékolt, szélesebb tilos sávú injektáló rétegével. 
Néhányszor 10 nm nagyságrendjébe eső vastagságú 
rétegeket korábban csaknem kizárólag csúcstechnoló
giákkal; molekulasugár epitaxiával (MBO), vagy fém- 
alkilek termikus bontásával (MO CVD) állítottak 
elő. Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében si
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került viszonylag egyszerű, folyadékepitaxiás eljárást 
kifejleszteni ilyen rétegvastagságú félvezetők növesz
tésére is [5] és megindult a GaSb hordozón kialakít
ható, rácsillesztett heteroátmenetek kutatása. A je
lenlegi kutatás két irányba folyik; a kvantumgödör 
mérettartományba eső vékonyréteg technológia kifej
lesztése és az előállított félvezető heterorendszerek 
kutatása irányába. A folyadékepitaxiás technológia 
teljesítőképességének vizsgálatára a jól ismert hetero
rendszerek, — pl. a GaAs—GaAlAs rendszer — ked
vezőbb, mivel ebben az anyagi tulajdonságokról 
számos adat áll rendelkezésünkre, ezért a módszer 
kutatása jelenleg GaAs/GaAlAs szuperrácsok előállí
tása kapcsán folyik. Az új félvezető heterorendszerek 
közül az MFKl-ban a GaAsSb és a GaAlAsSb rend
szerek tanulmányozásában értek el eredményeket; 
ezek a rendszerek a nagymozgékonyságú töltéshordo
zók, a 2D elektrongáz lehetséges előállítása mellett 
elsősorban optoelektronikai alkalmazásai miatt 
fontosak.

A GaAsSb és GaAlAsSb állapotábrája peritek- 
tikus jellegű. Gyakorlatilag csak az alkotó binér ve- 
gyületektől (GaAs, GaSb, ill. AlAs és AlSb) nem túl
ságosan eltérő összetételek állíthatóak elő, ezt rész
ben az MTA MFKI-ban korábban elért eredmények 
igazolják [6 , 7]. A fenti, két anyagból részben lézer
diódák, részben napelemek készíthetőek.

A 3. ábrának megfelelően a fenti anyagpár viszony
lag széles összetétel és rácsállandó tartományban al
kalmas heteroátmenetek előállítására. A jó injekciós 
hatásfokhoz szükséges A Eg ~  0,3—0,4 eV érték 
GaSb hordozó esetén viszonylag könnyen biztosít
ható mind GaAsSb, mind GaAlAsSb-al, a ternér 
azonban nem rácsilleszthető a GaSb hordozóhoz, 
ezért vagy ternér/kvaterner, vagy GaSb/GaAlAsSb 
rendszert kell használnunk tranzisztor vagy opto
elektronikai fejlesztés céljára. Az utóbbi esetben 
GaAs hordozó is alkalmazható, ha változó összeté
telű átmeneti réteget építünk be a hordozókristály és 
a félvezető eszköz aktív tartománya közé. Az MFKI- 
ban a fenti rendszerből állítottak elő kettős, hetero- 
epitaxiás szerkezeteket, melyekben GaAs hordozóra 
változó összetételű (graded) GaAsSb réteget, erre 
pedig rácsillesztett n-GaAlAsSb/GaAsSb/- 
p-GaAlAsSb rétegeket növesztettek. A rácsillesztési 
és injekciós feltételek elméleti vizsgálata alapján a 
fenti, kettős heteroepitaxiás rendszerben az aktív 
GaASySb^y rétegre teljesülnie kell azy > 0,75 felté
telnek, ezt kísérletileg is sikerült biztosítani. Az elmé
leti vizsgálatok szerint a négykomponensű, injektáló 
rétegek nagyobb tilos sávja mellett törésmutatójuk 
kisebb, mint a GaAsSb rétegé, azaz a töltéshordozók 
korlátozása mellett az aktív réteg mentén hullámve
zetés is fellép. A fenti, két tulajdonság egyidejű bizto
sítása a félvezető lézerdiódák előállításának alapfelté
tele, ezért a kettős heteroepitaxiás szerkezet 1 /xm 
körül sugárzó, lézerdiódák fejlesztésének alapanyagá
ul szolgálhat.

4. Pszeudo-ternér antimonidok előállítása 
és alkalmazása

Bár a világ csaknem minden jelentős vegyületfél- 
vezető kutatóhelyén lázas munka folyik új anyagok, 
ill. rácsillesztett heteroátmenetek kifejlesztésére, a 
már említett, első anyagpár; a GaAs/GaAlAs és a 
később felfedezett InP/GalnAsP mellett gyakorlati 
jelentőségű, új rendszereket nem sikerült felfedezni. 
Az MFKI-ban antimonidok körében végzett elméleti 
vizsgálatok azt mutatták, hogy két pszeudo-ternér; az 
AlGalnSb és a GaPAsSb igen kedvező félvezető tulaj
donságokkal kell rendelkezzen. A fenti fázisokra jel
lemző, hogy a szfalerit egy-egy alrácsa mindhárom 
iont (Al-t, Ga-ot és In-ot, ill. P-t, As-t és Sb-t) tartal
mazza. Ezeket a félvezetőket korábban még nem állí
tották elő, homogén fázis formájában történő előállí
tásukat először az MFKI-ban sikerült megvalósítani 
[ 8  — 10]. Mindkét anyagban az egy-egy alrácsban 
helyet foglaló ionok mérete jelentősen különbözik, 
ezért az ionok véletlen eloszlásra való törekvése (ke
veredési entrópiája) mellett korrelációs (a rácstorzu
lást kompenzáló) járulékok is fellépnek.

Az AlGalnSb rendszerben elméletileg meghatá
rozható Tc kritikus hőmérséklet (mely felett a kom
ponensek korlátlanul elegyednek, és a Raoult-féle 
elegyedési szabály érvényes) viszonylag nagyon ala
csony érték; mindössze 205 °C. Ez, valamint a ren
delkezésünkre álló kísérleti adatok azt mutatják, 
hogy a rendszer állapotábrájában nincsenek elegye
dési korlátok, és tetszés szerinti x és y összetétel para
méter felléphet az AlxGayIn1_ x_ ySb rendszerben. A 
különböző összetételű fázisokon végzett vizsgálatok

170

H
U

LL
Á

M
H

O
S

S
Z

 
(p

m
)



azt mutatták, hogy a 4. ábrának megfelelően mind 
direkt, mind indirekt sávú félvezetők előállíthatóak. 
Tömbi anyagok az A1 erős szegregációja miatt nem 
keletkeznek homogén összetétellel, heteroepitaxiás 
rétegek formájában azonban jó minőségű, azonos 
összetételű rétegek növeszthetőek GaSb hordo
zókristályokon [11], melyeken a rácsillesztetlenség 
(misfit) viszonylag kicsi; 0,5% nagyságrendű. A fenti 
rendszerben érdekes kristálynövekedési anizotrópiát 
sikerült megfigyelni; ikertartományokat tartalmazó 
hordozókristályok esetén poláros <111 > ikerkristá
lyok egyikén epitaxiás növekedés, másik felén a nö
vekedés teljes gátoltsága lépett fel. A két, ikerhatárral 
elválasztott felület között az a különbség, hogy ellen
tétes; Ga vagy Sb atomok borítják. Hasonló, érzékeny 
reagálást a kémiai mikrokörnyezetre kristálynöveke
désben más rendszereken eddig nem sikerült kimu
tatni [12, 13]. A folyadékepitaxiával előállított kva- 
ternér összetételek a 4. ábrán bemutatott összetétel
mező AlSb csúcsa környezetében helyezkedtek el, de 
— szemben az AlSb-vel — nagyfokú stabilitást mu
tattak, ami a gyakorlati felhasználást is lehetővé teszi. 
Az MFKI-ban sikerült megoldani a fenti fázis adalé
kolását és p-n átmenet növesztését is. A keletkezett 
diódastruktúra optikai vizsgálata azt mutatta, hogy a 
GaSb/p-AlGaInSb/-n-AlGaInSb rendszerből széles
sávú fotodetektorok állíthatók elő, melyek válasza 
0,7 m-től 1,7 /um-ig terjed [14], Ez a tartomány az op
tikai híradástechnika jelenlegi működési tartománya, 
mivel mind az ún. első optikai ablak 0,85 — 0,95 
yum-nél, mind a második optikai ablak 1,3 — 1,55 
/am-nél (a fényvezető veszteség-minimumai) a fenti 
tartományba esik. Az első optikai ablakban Si-alapú, 
a második optikai ablakban Ge vagy vegyületfélve- 
zető alapú detektorelemeket alkalmaznak. Az új op- 
toelektronikai elem lehetőséget ad az egységes vevő
oldali rendszer kifejlesztésére.

4. ábra  A tilos sáv és a rácsállandó változása az A lxG avIn | x_  Sb  
rendszerben. (A  vonatkozott összetétel-m ezőben  a tilos sáv indi

rekt je llegű ).

A foszfoantimonidok közé tartozó 
GaPxAsySbI_ x_ y rendszerben Tc elméleti értéke 
rendkívül magas; 1990 °C ennek ellenére kísérleti ta
pasztalataink szerint az állapotábrában nem mutat
ható ki pertitektikus jelleg. Az AlGalnSb-hoz hason
lóan szegregációs folyamatok (P szegregáció) miatt 
itt sem állítható elő homogén összetételű térfogati 
kristály, de az MFKI-ban kifejlesztett folyadékepi- 
taxiás eljárással sikerült jó minőségű epitaxiás rétege
ket növeszteni. Már előzetes vizsgálatok is azt mutat
ták, hogy a négykomponensű félvezető fázis egyike a 
legjobb luminescens anyagoknak, és fényforrások 
előállítására ideális anyag. Tilos sávja az összetétel pa
raméterektől Függően széles tartományban, 0,8 
eV-tól 2,1 eV-ig változtatható. Az 5. ábrának megfe
lelően az összetétel-mező legnagyobb részében (0,8 
eV-től 1,6 —1,7 eV-ig) direkt sávszerkezetű, és rácsil
leszthető a legfontosabb vegyületfélvezetőkhöz, a 
GaAs-hez és az InP-hoz. Ez utóbbi a heteroepitaxiás 
rendszerek szempontjából alapvető jelentőségű. Az 
első esetben a rendszer fizikai tanulmányozása azt 
mutatta, hogy a rácsillesztett összetételekhez tartozó 
tilos sáv 5 —20%-kal szélesebb, mint a GaAs tilos 
sávja, a második esetben a kvaternér kes
kenyebb tilos sávú, mint az InP. A fentiek miatt 
lehetőség van n-GaPAsSb/GaAs/p-GaPAsSb, ill. 
n-InP/GaPAsSb/p-InP kettős heteroepitaxiás szerke
zetek kialakítására. Az első esetről sikerült kimutatni, 
hogy a széles tilos sávú pszeudo-ternér törésmutatója 
alacsonyabb, mint a GaAs-é, és ezért a töltéshordozó 
injekció mellett a rekombináció során keletkező foto
nok is a középső, ún. aktív rétegben tarthatóak. A 
rácsillesztési feltétel mellett ezek az utóbbi tényezők 
döntőek egy új félvezető lézercsalád kifejlesztése 
szempontjából.
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Az MFKI-ban megindult kísérletek eredménye
ként folyadékepitaxiás (LPE) módszerekkel sikerült 
a GaAs/GaPAsSb kettős heteroátmenetet előállítani. 
A fenti munka során egyrészt a rácsillesztettséget, 
másrészt A Eg lehető legnagyobb értékét kellett bizto
sítani a P tartalom növelésével. Az LPE kísérleteket 
egy új, MFKI-ban kidolgozott eljárással hajtottuk 
végre, mely igen vékony ( 2 0  nm) rétegek, ill. szuper
rácsok növesztésére is alkalmas [15]. A fenti rend
szerben a hordozókristály mindkét oldalára egyidejű
leg nő epitaxiás réteg. Az egyik oldalon féligvégtelen 
olvadékforrásból, a másik oldalon vékonyrétegből nő 
réteg, mivel a hordozó a növesztés során két félre 
vágja az olvadékforrást. A kísérletek részletes analí
zise azzal a meglepő eredménnyel szolgált, hogy 
azonos olvadékforrásból, azonos termikus program 
(túlhűtés, hűtés, ill. a kettő kombinációja) hatására 
eltérő összetételű szilárd fázis nő fel GaAs hordozó 
két oldalára, ami csak az anyagtranszport eltérő jelle
géből eredhet. Hasonló hatást a rendkívül széles körű 
LPE kutatások ellenére sem figyeltek meg korábban, 
mivel a szigorúan azonos kísérleti feltételek csak a 
MFKI technológiában érhetőek el.

Röntgen (rocking curve) vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a heteroepitaxiás rendszerben sikerült jó rácsil
leszkedést elérni, az illesztetlenség (misfit) mind
össze 0,04—0,09 értékű. A megfelelő eszköz (kon
taktált, hordozó oldalán vékonyított) mintán áramot 
átbocsátva a kettős heteroepitaxiás diódaszerkezet
ben intenzív, 0,9 yu.m-es sugárzást figyeltünk meg. Ez 
egyértelműen bizonyítja, hogy az új kvaterner félve
zető felhasználásával lehetőség nyílik egy új GaAs fél
vezető lézercsalád kifejlesztésére. A fenti eredmény

MÉLY NÍVÓ SPEKTROSZKÓPIA 
ALKALMAZÁSA A FÉLVEZETŐ 
ANYAGKUTATÁSBAN

Töltéshordozóknak félvezetők tilos sávjában kiala
kuló kötött állapotokból történő termikus emissziójá
nak detektálása a kristályrács szándékolt vagy akarat
lan tökéletlenségeiről nyújt információkat. A ter
mikus emisszió mérésére kifejlesztett kísérleti mód
szereket és §z általuk nyerhető anyagszerkezeti isme
reteket tekinti át a dolgozat.

Bevezetés

Az ideális rácsszerkezettől való bármilyen eltérés: 
idegen atomszennyezések, a kristály ponthibái, 
diszlokációk stb. kötött állapotokat eredményeznek a 
félvezető anyagok tilos sávjában. A félvezető anyagot 
felépítő atomok külső elektronhéjától csak egy elekt
ronnal különböző szennyező atomok kötött állapotai 
a tilos sáv széléhez közeli állapotokat — sekély nívó
kat — hoznak létre. A sekély nívók vagy más termi

jelentőségét az mutatja, hogy az elmúlt 15 évben ha
sonló eredményt a GaAs lézerfejlesztésben a világ 
egyetlen, más laboratóriumában sem sikerült elérni.
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Ferenczi György 
Műszaki Fizikai Kutató Intézet

nológiával — adalékok — a félvezető vezetési típusát 
határozzák meg; azokat a hibahelyeket, melyek 
kötött állapotai a tilos sáv belsejében helyezkednek el 
— mély nívóknak nevezzük. A mély nívók a félve
zető anyag elektromos tulajdonságait, például a 
generációs-rekombinációs áram mértékét, nagyfrek
venciás zaját, nagy energia sűrűségű eszközöknél az 
eszköz élettartamát stb. döntő mértékben befolyásol
ják. A gyártási technológia során keletkező mély 
nívók (például a plazmamarás, ionimplantáció, diffú
zió stb. következtében) hátrányosan befolyásolhatják 
a félvezető eszköz tulajdonságait. A hőkezelési folya
matok során lejátszódó kristályhiba-reakciók, a kris
tály növekedése során beépülő saját hibák vagy ezek 
komplexei, a kristályosodási folyamat finom 
részleteiről adnak számot.

A fenti példák sarokkövekként jelölik ki azokat a 
területeket, amelyeken a mély nívók kutatása a félve
zető anyagtudomány egyik legfontosabb vizsgálati
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módszerévé vált. A továbbiakban a mély nívók vizs
gálatának kísérleti módszerei közül az egyik legfonto
sabbat: a tértöltés-spektroszkópiát ismertetjük és al
kalmazásának egyik jellegzetes példáját mutatjuk be.

Tértöltés-spektroszkópia

A mély nívókat létrehozó hibahelyek koncentrá
ciója jellegzetesen a 1 0 1 0 - 1 0 13 atom/cm3 tarto
mányba esik, azaz kimutatásuk a hagyományos anali
tikai módszerekkel általában nem lehetséges. Ezért 
vizsgálatukra a “kutyaharapást szőrével” elv alapján 
jellegzetesen félvezető fizikai módszert kellett 
kidolgozni.

A mély nívók mint kötött állapotok elektronok 
vagy lyukak befogásával töltésállapotukat megváltoz
tatják. Ha sikerül a félvezető anyag egy részéből a 
szabad töltéshordozókat eltávolítani, úgy a mély 
nívók töltésállapotának megváltozása igen érzéke
nyen detektálható. Kiürült, azaz szabad 
töltéshordozó-mentes tartomány p-n átmenet, 
Schottky-átmenet stb. létrehozásával alakítható ki. A 
kiürült tartományon belül létrejövő tértöltést szabad 
töltéshordozók mély nívókon való befogódása meg
változtatja. A rendszer azonban a termikus egyensúlyi 
betöltöttségi feltételekhez vissza kíván térni, mely a 
megkötött töltéshordozók termikus emissziója révén 
következik be. A termikus emisszió a félvezető esz
közön átfolyó áram megváltozásával [1 ], az eszköz 
kapacitásának tranziens megváltozásával [2, 3], vagy 
a félvezető minta teljes szabad töltéshordozó mennyi
ségének [4] tranziens változásával detektálható.

A mély nívók betöltésének legegyszerűbb módja a 
dióda rövidzárásával a kiürült tartomány pillanatnyi 
megszüntetése. Ugyanez a hatás érhető azonban el 
fénnyel vagy bármilyen más sugárzással való kölcsön
hatás esetén is.

A termikus emisszió időállandója a mély nívó akti
vációs energiájára, azaz a tilos sáv szélétől energiában 
mért távolságára, a tranziens változás mértéke a nívó 
koncentrációjára, míg egy mély nívó teljes betöltésé
hez szükséges idő a nívó befogási hatáskeresztmet
szetére jellemző. Az összefoglaló névvel tértöltés- 
spektroszkópiának nevezett kísérleti módszereket a 
termikus emissziót jellemző három paraméter minél 
pontosabb kísérleti meghatározására fejlesztették ki.

Mély nívók tranziens spektroszkópiája

A termikus emisszió detektálására kifejlesztett kísér
leti módszerek közül azok terjedtek el a gyakorlatban, 
melyek a tranziens jelek feldolgozását spektroszkó- 
pikus megjelenítési formában szolgáltatják. A több le
hetséges gyakorlati megoldás közül a legjobb jel/zaj 
viszont a Ferenczi és munkatársai [3] által kidolgozott 
lock-in jelátlagolást megvalósító megoldás biztosítja. 
A mérés elvét az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra Hőmérsékletpásztázásos MNTS mérés elve. 
a) Kapacitástranziens T hőmérsékleten. b )-g )-ig  Különböző hő
mérsékleten mért kapacitástranziensek időállandójának változása 
a hőmérséklet függvényében, h) A lock-in integrátor négyszög 
súlyfüggvényével átlagolt tranziensek a hőmérséklet függvényé

ben a MNTS spektrumot alakítják ki.

A hőmérsékletváltozás hatására változó időállandójú 
tranzienseket egy lock-in integrátor négyszög 
súlyfúggvénye átlagolja.
Az integrált jel:

AC0r
S(t P) =  ----------(1 —exp ( —P/2r))2, (1)

P

ahol
T" 1 =  NccrnVdexp(— ET/kT a termikus emisszió idő
állandója, és

AC0 a maximális kapacitásváltozás,
P a lock-in periódusideje,

Nc vezetési sávbeli állapotsűrűség, 
crn befogási hatáskeresztmetszet,
Vd termikus driftsebesség,
Et a mély nívó aktivációs energiája.

S(r, P) értéke maximális, haP =  2,5r.

Az (1) képletből következően a jel maximumot 
akkor is megtaláljuk, ha a minta hőmérsékletét állan
dónak választjuk, de a lock-in periódus idejét változ
tatjuk folyamatosan. Ezt az esetet a 2. ábrán szemlél
tetjük. A mérési módszert izotermikus MNTS mód
szernek neveztük el.

T = konst 
l

2. ábra Az izotermikus frekvenciapásztázásos MNTS mérési elve. 
a) Mérendő kapacitástranziens, b) —g)-ig Ugyanez a kapacitástran
ziens fokozatosan csökkenő integrálási időalapot használva, h) 

Lock-in integrátorral átlagolt tranziensekből kialakuló MNTS jel.
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Az MNTS módszer előbbiekben bemutatott elve a 
tranziens jelek feldolgozásának módszerét mutatta 
be. A gyakorlatban e jelfeldolgozás egyaránt használ
ható kapacitás- és áramtranziensek vizsgálatára. Az 
áramtranziens amplitúdója azonban arányos a min
denkori emissziós valószínűséggel, ami a kiértékelést 
bonyolultabbá teszi, mint kapacitástranziensek 
esetén, ezért a gyakorlatban az MNTS módszer kapa
citás mérésén alapuló változata terjed el.

Az MNTS módszer legfontosabb előnyei között ér
zékenységét kell említeni. Az általunk kifejlesztett 
SemiTrap DLS —82E típusnéven forgalmazott 
műszer esetén

NT
— ^ -2= 10-6 (2)
n d

érzékenység érhető el, ahol NT a mély nívók koncent
rációja, míg ND-vel a kompenzálatlan adalékkoncent
rációt jelöltük.

A (2) összefüggés szerinti kimutatási határ azt je
lenti, hogy pl. 10 Í1 cm-es szilicium esetében 109 
atom/cm3 koncentrációban jelenlevő szennyezések 
vizsgálhatók.

Az MNTS módszer energiafelbontása tipikusan 10 
meV. Segítségével a mély nívók koncentrációja, befo
gási hatáskeresztmetszete, aktivációs energiája és 
mélységi eloszlása is vizsgálható. A 3. ábrán ez utób
bira mutatunk egy példát.

Mélységi profil

3. ábra  300 keV -os protonokkal besugárzott p-tipusú szilícium 
mintán végzett m élységi profilmérés. A vizsgált centrum  Ev +  
0,36 eV  m élységben található sugárzási károsodási centrum  volt. 
A mért m élységi eloszlás m egfelel a szórási elm életből szám ítható  

eloszlásnak.

Lényeges megjegyezni, hogy a mélységi felbontó- 
képességet a félvezető anyag Debye hossza korlátozza 
csak, amely jellemzően 20 nm szilíciumban. A kapa- 
citív MNTS módszer legfontosabb gyakorlati hátrá
nya, hogy a vizsgálható emissziós időállandó
tartomány a kapacitásmérő mérőjel frekvenciája által 
felülről korlátozott. Gyakorlati okokból a kapacitás- 
mérő mérőjelét általában 1 MHz-re választják, 
amiből következően a legrövidebb megfelelő ér
zékenységgel detektálható tranziens időállandója 
100 fis. A mérőrendszer termikus stabilitása miatt 
10 s-nél hosszabb időállandók mérése nem célszerű, 
így a gyakorlatban elérhető időátfogás öt nagyságrend.

A hőmérséklet függvényében végzett MNTS 
módszer elvi hátránya, hogy a mérés maga hőkezelés, 
amely kristályhiba reakciókat idézhet elő. Az izoter
mikus MNTS módszer ezt a hátrányt ugyan kiküszö
böli, de az öt nagyságrendnyi időbeli átfogás nem 
elég a teljes tilos sáv tanulmányozására, egyetlen hő
mérsékleten. Az (1) összefüggésből következően 
ehhez szilícium esetén szobahőmérsékleten kilenc 
nagyságrendnyi időbeli átfogás lenne szükséges. A 
korlátot tehát a termikus emisszió detektálásának 
módja jelenti, azaz a kapacitásmérés. Könnyen belát
ható, hogy a tértöltési tartományban NT mély nívó 
töltésállapotának megváltoztatása a tértöltési tarto
mányon kívül

a szabad töltéshordozók számát a (3) összefüggés sze
rint változtatja meg.

A szabad töltéshordozók számának megváltozása 
könnyen mérhető, ha a mintát mikrohullámú térbe 
helyezzük és vizsgáljuk a mikrohullámú abszorpció 
időbeli megváltozását. Ezt az új tértöltés-
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spektroszkópiai módszert Mikrohullámú Abszorpciós 
Spektroszkópiának (MAS) neveztük el [4], A MAS 
módszer, mivel a mérőjel frekvenciája 10 GHz, szem
ben a kapacitásmérésnél használt 1 MHz-cel, lehe
tővé teszi az elméletileg megkívánt kilenc nagyság
rendéi időbeli átfogást, azaz alkalmas arra, hogy szo
bahőmérsékleten a teljes tilos sávot tanulmányozhas
suk. Kimutatható, hogy a MAS módszer érzékeny
sége eléri, sőt ideális esetben meg is haladja a kapaci- 
tív MNTS módszer érzékenységét.

Mély nívók azonosítása

Az előzőekben röviden összefoglaltuk a tértöltés- 
spektroszkópiai módszerek által nyújtott kísérleti le
hetőségeket. Egyetlen — döntő fontosságú — kérdés 
azonban megválaszolatlan maradt.

Az MNTS módszerek bármelyike a mély nivó alap
állapoti aktivációs energiáját határozza csak meg, to
vábbi információt nem szolgáltat a mély nívót előidé
ző szennyezésre, ugyanakkor a vizsgálat végcélja a 
mély nívót kiváltó szennyezés azonosítása lenne. Az 
MNTS módszer azonosításra közvetlenül nem al
kalmas. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha elméleti 
számításokkal meghatározható lenne egy szennyezés 
által létrehozott kötött állapot alapállapoti energiája. 
Sajnos az elméleti kutatások ilyen eredményekkel 
még nem rendelkeznek. Az MNTS méréseket szim
metriaérzékeny vizsgálatokkal kiegészítve (pl. uni- 
axiális nyomás alkalmazása, az elektromos térfüggés 
orientáció szerinti tanulmányozása stb.) a hibahelyek 
azonosítása elvégezhető, de ez igen kevés esetben si
került csak. A gyakorlatban közvetett bizonyítékok 
láncolatával lehetséges a hibahelyek kémiai természe
tét meghatározni. Szilícium és germánium esetében a 
közvetett bizonyítás általában eredményes (erre 
adunk példát a következő fejezetben). Vegyületfélve- 
zetőkben, ahol a saját hibák és komplexeik a kristály
növekedés körülményeinek függvényében igen nagy 
változatosságban jöhetnek létre, az azonosítás csak át
meneti fémszennyezések esetében egyértelmű.

Szénszennyezés koncentrációjának meghatározása 
szilíciumban

Szilícium egykristály legfontosabb háttérszennye
zése oxigén mellett a szén. Rácspontban ülő szén
szennyezés elektromosan nem aktív, így jelenléte 
csak közvetetten — precipitátumképző szerepe miatt 
— befolyásolja a kristály elektromos tulajdonságait. 
A szén mennyiségét hagyományosan infravörös ab
szorpció mérésével határozzák meg, amely 1 0 16  

szén/cm3 határérzékenységig alkalmazható. A nagy
bonyolultságú integrált áramkörök gyártástechnoló
giája a korábbiaknál is nagyobb hibamentességet kö
vetel meg, s ezért szükségessé vált a szén szennyezés

koncentrációjának nagyobb érzékenységgel történő 
mérése. Az általunk kifejlesztett módszer [5] haszno
sítja azt a megfigyelést, hogy besugárzás hatására 
(elektron, proton stb.) a rácspontban ülő szénatomok 
intersticiális helyzetbe kerülnek, szobahőmérsékle
ten mozgékonnyá válnak és elektromosan aktív 
komplexeket hoznak létre. Az MNTS módszer segít
ségével az elektromosan aktív komplexek jól vizsgál
hatók, azonban az eddigi vizsgálatok nem tudták el
dönteni, hogy a legvalószínűbb komplexek közül 
(C +  O; illetve Cs +  Cj), amelyeket elektron spin re
zonanciával besugárzott mintákban egyaránt megfi
gyeltek, melyik képződik nagyobb valószínűséggel. 
A differenciális befogási hatáskeresztmetszet-mérés 
elvét használva sikerült bebizonyítani, hogy két füg
getlen állapot eredője idézi elő a korábbi vizsgálatok
ban Ev +  0,36 eV aktivációs energiánál megfigyelt 
sugárzási károsodási centrumot. Megfelelő betöltési 
szekvenciát használva a két állapot aktivációs energiá
ját és koncentrációját is lehetséges volt meghatározni. 
A 4. ábrán bemutatott Arrhenius-plot bizonyítja, 
hogy a két különböző komplexből származó termikus 
emisszió valószínűsége olyannyira közeli, hogy az ál
talunk bevezetett speciális technika nélkül szétválasz
tásunk hagyományos kísérleti módszerekkel nem 
volt lehetséges.

ARRH-PLT K85

4. ábra A Cs +  q  (H4 slo^) és a C +  Oj (H4 fasl) centrumokból 
származó termikus emissziós valószínűség hőmérsékletfüggésé
nek Arrhenius ábrázolása. Összehasonlításul feltüntettük az 
MNTS spektrumban hagyományos mérési eljárással éppen elkülö

níthető H3-as centrum Arrhenius-plotját is.

Különböző szén- és oxigén tartalmú mintákat vizs
gálva a két állapot koncentrációjának háttérkoncent
rációval való korrelációjából egyértelműen igazolni 
lehetett, hogy az Ev +  0,37 eV-os nívót a Cs +  Cj 
komplex, míg az Ev + 0,34 eV-os nívót a Cs +  Oj 
komplex hozza létre. Miután a mélyebb állapot kon
centrációja és a kiinduló szénkoncentráció között egy
értelmű összefüggés áll fenn, a Cs +  Cj komplex 
mennyiségének MNTS-sel való meghatározásából az 
ossz szénkoncentráció is meghatározható. A látszólag 
bonyolult eljárás gyakorlati előnye, hogy a szénkon
centráció mérésének határérzékenységét 1 0 16  

szén/cm3-ről 1 0 1 2 szén/cm3-re változtatta.
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A Műszaki Fizikai Kutató Intézet, amint azt már a 
neve is sejteti, valamiféle közbenső helyen áll az 
alap- és alkalmazott kutatások között. Egy ilyen hely
zetben levő Intézetben az elméleti kutatások szerepe 
nem pontosan ugyanaz, mint a kimondottan alapku
tatásokra létrehozott kutatóhelyeken. Hazánkban 
számos olyan kutatással és fejlesztéssel foglalkozó in
tézmény van, ahol ez a viszony eléggé tipikus, ezért 
hasznos lehet az elméleti kutatások történetét és 
eredményeit, és az ebből levonható tanulságokat a fi
zikus közösség számára közreadni. Természetesen az 
Intézet 30 évéről egy rövid összefogalóban nem lehet 
részletesen beszámolni, ezért előre is megértést kell 
kérni azoktól, akik biztosan jogosan hiányolják majd 
valamely terület említését. Ugyancsak érthető, hogy 
minden ilyen összefoglaló többé-kevésbé szubjektív, 
különösen a mondanivaló célzatos csoportosítása — 
az ebben az ismertetőben szereplő vélemény a szerző 
saját véleménye.

Történelem

Hamarosan az MFKI létrehozása után, kb. 
1960-ban felmerült annak a lehetősége, hogy az Inté
zet keretén belül egy erős elméleti csoportot hozza
nak létre az akkor az országban még kevéssé művelt 
elméleti szilárdtestfizika tanulmányozására. Az 
igénnyel együtt rögtön az is világossá vált, hogy 
két ellentétes álláspont van ennek a csoportnak az In
tézetben elfoglalandó helyével kapcsolatban.

Az egyik vélemény az volt, hogy az elméleti fizika, 
és annak alkalmazása a kondenzált rendszerekre 
(akkor még inkább csak szilárd testeket mondtunk) 
olyan komplex és nehéz feladat, hogy legeredménye
sebben úgy művelhető, ha a megfelelő adottságú és 
elkötelezettségű kutatók (minimálisan 5 — 10 ember) 
egy szorosan együttműködő csoportot alkotnak.

Ezzel szemben állt az a vélemény, hogy az elméleti 
módszerek is hasonlóak a kísérleti technikákhoz, így 
az Intézet minden egyes, szakmai szempontok szerint 
elkülönülő részének szüksége van elméleti embe
rekre, ezért nem önálló elméleti csoportot kell létre
hozni, hanem azt kell elérni, hogy az egyes részlegek 
elméleti problémáival foglalkozó kutatók között 
legyen szoros a kapcsolat. Ez a kapcsolat megtermé
kenyítheti a különböző feladatokkal foglalkozó kuta
tók munkáját, de nem adminisztratív, szervezési ala-

[4] G. Ferenczi, D. Huber, W. Jantsch, G. Brunthaler, Materials 
Science Forum 10—12, 521, (1986)

[5] G. Ferenczi, C. A. Londos, T. Pavelka, M. Somogyi and A. 
Mertens. J. Appl. Phys., megjelenés alatt
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Műszaki Fizikai Kutató Intézet

pokon, hanem a közös érdeklődésen és az emberi 
kapcsolatokon kell, hogy alapuljon.

Bár mindkét elképzelés előnyeit és hátrányait 
hosszan lehetne sorolni, a történelmi tény megma
rad, hogy az utóbbi elképzelés valósult meg, amelyet 
az Intézet akkori vezetése is támogatott.

Az elmélet és a gyakorlat viszonya

Soroljuk most fel a teljesség és az időrendi sorrend 
igénye nélkül azokat az eredményeket, amelyeket az 
Intézetben elméleti eredményeknek tekintettünk és 
nézzük meg ezek kapcsán, miként valósult meg az az 
elvárás, hogy az elmélet és a gyakorlat kiegészíti egy
mást. A felsorolás során az egyszerűség kedvéért 
mindig többesszám harmadik személyt fogok hasz
nálni — akik az egyes területekkel ismerősek, tudni 
fogják, hogy kinek, vagy kiknek a munkájáról van 
szó.

1. A gyakorlati fémek mechanikai tulajdonságait 
elsősorban a diszlokációk határozzák meg. Megmu
tatták, hogy a diszlokációhálózatok viselkedése lénye
gesen különbözik az egyedi diszlokációk tulajdonsá
gainak az összegétől — így például a kimutatásukra 
használt röntgen diffrakciós vonalalakjuk is.

2. A volfrám fém gyakorlati tulajdonságait igen kis 
mennyiségben jelenlevő idegen anyagok, szennyezé
sek határozzák meg. Ezek kémiai analízisét nemcsak 
a rendkívül kis mennyiségük, hanem az is megnehe
zíti, hogy az átmeneti fémeknél mindig számos igen 
bonyolult, komplex fázis is képződik. Egy olyan szá
mítógépes matematikai eljárást dolgoztak ki, amely 
lehetővé teszi az analitikai eredmények kvantitatív 
elemzését.

3. A halogénlámpákban állandó hő- és anyag
transzportjátszódik le. Megfogalmazták ezeknek a fo
lyamatoknak a következetes, nemegyensúlyi termo
dinamikai leírását.

4. Színtereit fémekben, kerámiaszerű anyagokban, 
mind a szerkezet kialakulása, mind a makroszkopikus 
tulajdonságok a pórusos szerkezettől függő jellegzetes 
viselkedést mutatnak. Megvizsgálták ezeknek a tulaj
donságoknak a leírását jól modellező perkoláció elvi 
alapjait, nemcsak a legegyszerűbb matematikai mo
delleken, hanem a gyakorlathoz közelebb álló anizot
rop és véletlen eloszlással rendelkező rendszerekre is.

A PERKOLÁCIÓTÓL A KVANTUMTRANSZPORTIG -  
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5. A félvezetők elektromos és optikai tulajdonsá
gait elsősorban az idegen atomokon, hibahelyeken 
létrejövő átmenetek határozzák meg. Megfogalmaz
ták a makroszkopikus rate egyenletek fenomenolo- 
gikus, irreverzibilis termodinamikai leírását.

6 . A rate egyenletekben megjelenő állandók a 
rendszer atomi tulajdonságaitól függenek. Különböző 
tipikus átmenetekre kidolgozták az elektronátmene
tek mikroszkopikus, kvantummechanikai elméletét.

7. Ugyanezen állandók a tértöltési tartományban 
végzett kísérletekből is meghatározhatók — azok ki
értékelését a gyakorlati esetekben megnehezíti a 
nívók, az átmenetek nagy száma. Számítógépes eljá
rást dolgoztak ki ilyen összetett rendszerek 
kiértékelésére.

A félvezető anyagok elektromos minősítése szem
pontjából legfontosabb galvanomágneses jelenségek 
alapja a Boltzmann-egyenlet, és az abban fellépő 
szórás elméleti vizsgálata.

8 . A plasztikus deformált anyagokon végzett kísér
letek lehetővé teszik a diszlokációk irányított szórásá
nak közvetlen vizsgálatát. Ezeknek a méréseknek az 
értelmezésére meghatározták a diszlokációkon való 
szórás hatáskeresztmetszetét.

9. A klasszikus transzportelmélet alkalmazható
sága kérdéses igen nagy elektromos és mágneses 
terek esetén. Következetes közelítő transzportelmé
letet dolgoztak ki az igen nagy elektromos és mág
neses terekben lejátszódó nemlineáris kvantum
transzport leírására.

10. Az atomi diffúzió ideális kristályban is általá
ban több atom erősen csatolt mozgásával megy 
végbe. Kidolgozták a diffúzió általános elméletét, 
amely az igen könnyű, illetőleg igen nehéz atomok 
mozgásakor jellegzetes viselkedést mutat.

11. Igen vékony rétegekben a transzport tulajdon
ságok eltérőek a tömbi viselkedéstől. Ezt vizsgálták 
meg amorf félvezető rétegekre.

12. Az összetett rétegrendszerek optikai tulajdon
ságai és felépítése ellipszometriával határozható meg. 
Számítógépes eljárást dolgoztak ki a kísérleti adatok 
kiértékelésére több réteg esetén.

13. Számos esetben szükség volt a különböző esz
közök (elsősorban mikrostruktúrák) elméleti értel
mezésére, méretezésére. Esetenként a kísérleti meg
valósítás nehézségei miatt, azok számítógépes szimu
lálására, optimalizálására is.

A fenti, hiányos felsorolásból is látható (még ha 
talán a részletek nem is mindig érthetőek), hogy 
milyen sokrétűek lehetnek azok az elméleti, talán he
lyesebb lenne úgy fogalmazni, azok a matematikai és 
elméleti eszközökkel elvégzendő feladatok, amelye
ket egy az MFKI-hoz hasonló intézetben a gyakorlat 
felvet. Valamit azonban szükséges rögzíteni. Attól, 
hogy matematikai módszereket használunk, nem 
biztos, hogy a megfelelő kutatás elméleti kutatás, el
méleti fizika lesz.

Hogy az esetleges félreértéseket elkerüljük, szeret
ném hangsúlyozni, hogy a jelen sorok írója mélysége
sen tiszteli (sőt maga is végzett ilyent) a fejlesztési 
munkák során felmerülő méretezési, tervezési szi- 
mulálási feladatokat. Egészen biztos, hogy egy össze
tett áramkör (esetleg csak egy elemének) a tervezése 
semmivel sem könnyebb matematikai feladat vagy 
kisebb szellemi teljesítmény, mint pl. egy többré- 
szecskés kvantummechanikai rendszer alapállapotá
nak a meghatározása. (Valószínűleg ezt ismerik el, 
amikor az előbbit végző szakembereket általában lé
nyegesen jobban fizetik a fejlett ipari államokban!) 
Mégis a nemzetközi gyakorlatban az előbbit mérnöki, 
fejlesztő munkának, az utóbbit elméleti kutatómun
kának minősítik.

De még ilyen esetekben is kellő óvatossággal kell 
eljárnunk. Von Kármán munkásságának igen lénye
ges része egyszerűen a hangnál nagyobb sebességgel 
repülő gépek tervezéséhez volt szükséges. Ettől füg
getlenül, és függetlenül a ma szokásos (mondhatnánk 
divatos) hosszadalmas számítógépes modellezések
től, neki sikerült a hidrodinamika, a turbulencia terü
letén maradandót alkotni; és függetlenül a gyakorlati 
motivációtól, soha senki sem vitatta, hogy a problé
ma, amivel foglalkozott elvi jelentőségű, elméleti 
fizika volt.

Ezért tudomásul kell venni, hogy bár éles határ 
nincsen, de a munkákat, amivel foglalkozunk, többé- 
kevésbé minősíteni lehet, ha nem is a probléma ere
dete, de annak alapján, hogy milyen céllal, milyen 
eszközökkel és esetleg milyen (maradandó) ered
ménnyel foglalkozunk egy adott feladattal.

így talán vitathatóan, de a 2., 7. és 12. pontban fel
soroltak valószínűleg nem elméleti munkák, hanem 
a kísérleti munka befejező, kiértékelő lépései. Ez 
utóbbi a számítógépeknek rohamos elterjedésével 
ma már minden laboratóriumban természetes, mond
hatnánk kötelező is.

Az elkülönülés útjai

A felsorolásból talán az is kiderült, hogy a gyakor
lati élet (napjainkban a kutatások messze nem elég
séges támogatása miatt egyre parancsolóbb) feladatai 
csaknem lehetetlenné teszik átfogó, igazán elvi prob
lémák művelését. Természetesen az elméleti eszkö
zöket használó kutató arra törekszik, hogy a feladatát 
a lehető legmélyebb szinten oldja meg. Miután talán 
kevésbé korlátozzák a materiális korlátok, ez rögtön 
magában hordozza az elkülönülés lehetőségét. Ez a 
szükségszerű elkülönülés, amit azzal jellemezhet
nénk, hogy egyre kevesebb a köze a gyakorlat által, 
esetünkben, az MFKI-ban felvett problémákhoz, két 
fontos forrásból ered.

Az egyik az, hogy egy kicsit más szemmel nézi az 
elméleti beállítottságú ember a feladatát, mint aki 
egy adott kísérletet szeretne elvégezni, megérteni,
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vagy talán egy adott eszközt szeretne reprodukálni. 
Az elmélet számára legalább olyan fontos az általános 
elemek feltárása, mint a konkrét feladat megoldása, 
persze az út általában a konkréttól az általános felé 
vezet. Ezt a törekvést erősíti az a nem mindig beis
mert tény is, hogy a mai túlszervezett, szcientomet- 
riával átszőtt világunkban “jobban fizet” olyan prob
lémákkal foglalkozni, amivel több területen, feltehe
tően többen foglalkoznak.

A másik, talán még fontosabb forrás, hogy min
denki szeretne az adott területen, az adott körülmé
nyek között a lehető legtöbb eredményt elérni. Ezt a 
“többet” azonban nem szükségképpen az Intézet, az 
adott laboratórium feladataihoz, hanem a hasonló te
rületen a világ bármely táján dolgozó kutatók eredmé
nyeihez kell mérni. Szabadjon ezt két tipikus példával 
megvilágítani.

Amikor a 60-as évek közepén a félvezetőkben lét
rejövő elektronátmenetek, a rekombináció mikrosz
kopikus mechanizmusát vizsgáltuk, természetes volt 
a számolások eredményeit az éppen felfedezett injek
ciós lézer (ami nem más, mint egy jól szabályozott su- 
gárzásos rekombináció makroszkopikus méretekben) 
kezdeti kísérleti adataival összevetni. Akkor sem 
lézer, sem azok az extrém körülmények (pl. nagy 
mágneses tér) nem voltak még az Intézetünkben, 
amelyek a nagy mágneses térben való rekombináció 
vizsgálatát indokolták volna; mégis természetes volt 
az általános megértésen kívül ezeket az izgalmas kér
déseket konkrétan is megvizsgálni.

A 70-es évek történetéhez kapcsolódik másik pél
dánk. A volfrámkutatás miatt hagyományos színtere
léshez kapcsolódva az Intézet tervbe vette az akkor 
már potenciálisan a jövő anyagának tartott kerámiák 
kutatását. A kerámiák előállítása (színterelése), ma
radandó inhomogén szerkezete és az abból következő 
fizikai tulajdonságok mind modellezhetőek a mate
matikában már korábban ismert perkolációs jelenség
gel. A perkoláció durván az, hogyha valamely rend
szerben véletlenszerű lokális kapcsolatokat hozunk 
létre, akkor a rendszer globális tulajdonságai — pl. az 
egyik szélétől a másikig terjedő összefüggő kapcsolat 
— jellegzetes viselkedést mutatnak. Alacsony elemi 
kapcsolatszámra, sűrűségre nincs globális összeköt
tetés, egy bizonyos kritikus sűrűség felett a globális 
összeköttetés hirtelen megjelenik, és a koncentráció
val jellegzetesen változik. Ez a perkolációs modell 
számos fizikai jelenséget leírhat, nagyon hasonló a fá
zisátalakulások jelenségéhez; lényegében a leírás alig 
függ a konkrét fizikai jelenségtől, amire alkalmazzuk, 
többé-kevésbé univerzális.

Természetes volt, hogy a színterelés elméleti kér
déseivel foglalkozó kutatóink a perkolációs probléma 
minden részletét tanulmányozzák, függetlenül attól, 
hogy a megfelelő kerámiakutatás az Intézetben még 
lényegében nem is indult meg.

Amit eddig a két önkényesen kiválasztott példa 
kapcsán leírtunk, az jórészt még az elkülönülés első
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fázisához tartozhat. Ezeknek a konkrét munkáknak a 
kapcsán azonban olyan technikákat sajátítottunk el, 
olyan szakmai, emberi kapcsolatokra tettünk szert, 
hogy természetes módon olyan feladatokkal kezdtünk 
foglalkozni (esetleg részben külföldön), amelyek 
már kevésbé kötődnek az Intézet egyéb tevékenysé
geihez. A fenti két példán folytatva:

A rekombinációs elektronátmenetek csak részei 
az általánosabb transzport jelenségeknek. A 70-es 
évek végén a félvezető eszközök méreteinek rendkí
vüli csökkenésével felmerült a kérdés, hogy a szük
ségszerűen rendkívül nagy elektromos (és mágneses 
terek) módosítják-e a szokásos transzportelmélet ér
vényességét. Szemléletesen szólva (1. ábra), ha pl. az 
elektromos tér igen nagy, akkor a töltött részecskéket 
nemcsak az ütközések között gyorsítja, hanem az üt
közés elemi kvantummechanikai folyamatát is módo
síthatja. Rendelkezve az általános kvantumtranszport 
eszközeivel, természetes volt ezzel a kérdéssel is fog
lalkozni, és sikerült többek közt az irodalomban 
hosszabb ideje meglevő ellentmondást feloldani — 
bár alig hihető, hogy a számolás eredményei kapcso
latba hozhatók olyan kísérletekkel, amelyeket az 
MFKI-ban a belátható jövőben végezhetünk.

í-

A másik területen a perkoláció esetében az elmé
leti munka során olyan hatásos számolási módszert, a 
Monte Carlo-szimulációt sajátították el kutatóink, 
hogy amikor a 80-as évek elején az érdeklődés a min
tázatképződés felé fordult, természetes módon 
tudták a saját módszereiket hatásos módon alkal
mazni ezen az új területen is. A mintázatképződés 
igen sok fizikai jelenség, — pl. kristálynövekedés, di- 
elektromos letörés (villám), határfelületek kialaku
lása közel kétdimenziós folyadék és növekedő légzár
vány között... — közös megnyilvánulása. Ezt a hason
lóságot jól szemlélteti a 2. ábra, amelyen egy hókris
tály és egy alkalmasan rögzített dielektromos letörés 
képe látható egymás mellett.

1. ábra  Szórás igen nagy elektromos térben.



2. ábra

A hasonlóság valószínű alapja a változást hajtó 
mikroszkopikus nemlineáris egyenletek azonos szer
kezete a különböző esetekben. Tényleg a legutolsó 
évek eredménye, hogy a korábban túl bonyolultnak 
látszó rendszerek (pl. hókristályok) kialakulását is 
megkísérelték követni. Ez csak részben köszönhető 
az egyre hatásosabb számítógépek elterjedésének, 
inkább az játszott közre, hogy a statisztikus fizikával 
foglalkozó kutatók az elmúlt évtizedben megszokták, 
hogy az igen bonyolult viselkedéseknek is lehet lé
nyegében egyszerű alapja. Ezt a várakozást fényesen 
igazolja, hogy a hókristály közel sem egyszerű képét 
csaknem tökéletesen sikerült kutatóinknak szimulál
nia számítógépes mintázatképződéssel, ha a mintázat 
kialakulását a természetben valószínűleg megvaló
suló diffúzió által limitált aggregációval írta le (3. 
ábra).

Találkozás magasabb szinten ?

A fenti példákon láttuk, hogy miképpen különül el 
az elméleti alapkutatás a közvetlen intézeti gyakorlat
tól. Az elemi dialektika azt sugallná, hogy az eredmé
nyes elméleti munka is visszahat a kísérleti mun
kákra, mint ahogy az összefogó elméleti diszciplínák

3. ábra

kidolgozása mindig új kísérleti felfedezésekre 
vezetett.

Valahogy az az érzésünk, hogy ez a folyamat, leg
alábbis a mai valóságában, Intézetünkben némileg 
nehezebb. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az alap
kutatásra szánt összegek annyira lecsökkentek, hogy 
ha még kutatóink szeretnének is új jelenségek átfogó 
kísérleti vizsgálatával foglalkozni, nem biztos, hogy 
minden anyagi és egyéb eszköz lehetőségükre állna.

Ezért a kísérleti és elméleti munka együttélésének 
a módja Intézetünkben a közeljövőben is valószínű
leg az lesz, hogy az elméleti eszközökkel rendelkező 
kutatók időről időre belekapcsolódnak egyes méré
sek, jelenségek értelmezésébe; idejük jórészében 
azonban törekednek a megfelelő területek legfrisebb 
elméleti és kísérleti eredményeihez kapcsolódó kér
désekkel foglalkozni.

A LÁTÁSI ÉRZÉKEK
OBJEKTÍV MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A fotometria feladata, hogy fizikailag mérhető meny- 
nyiségekből olyan mérőszámokat hozzon létre, 
melyek az emberi észlelő világosságérzetével jól kor
relálnak. Színes fényeknél erre a célra a klasszikus fo
tometria egydimenziós rendszere már nem használ
ható. A világosságérzet kialakulásában a fény színe is 
szerepet játszik. A fiziológiai mechanizmusok rövid 
áttekintése után egy elvi megoldást és egy empirikus 
korrekciós módszert ismertetünk, amelyek lehetővé 
teszik színes képmegjelenítők jeleinek érzet szerint 
helyes világosság értékelését.

S c h a n d a  J á n o s
Műszaki Fizikai Kutató Intézet

1. Bevezetés

Az emberiség ősi vágya, hogy a természet jelensé
geit megmérje. Nem kivételek ez alól azon jelenségek 
sem, amelyek közvetlenül kapcsolatban állnak az 
emberi érzékietekkel, mint pl. a hallással vagy a látás
sal. A fény — a látható színképtartományban áramló, 
az emberi érzéklettel korreláló rendszerben meghatá
rozott, sugárzott elektromágneses teljesítmény 
mérése az érzékietekkel arányos objektív mérések 
közt különleges helyet foglal el, mert egységét felvet
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ték a nemzetközi egységrendszer (SI) alapegységei 
közé: A candela az egyetlen olyan fizikai egységünk, 
amely szubjektív elemet is tartalmaz, a különböző 
hullámhosszúságú sugárzások fénykeltő hatását 
emberi észlelőkön végzett kísérletek segítségével ha
tározták meg, s számos ilyen mérést átlagolva szabvá
nyosították 1924-ben a láthatósági görbét, az ún. 
V(X)-függvényt.

A fotometriát a 20-as években a nappali- és 
izzólámpa-világítás mellett észlelt jelenségek szám
szerű leírására dolgozták ki. Az elmúlt több, mint 60 
év alatt lényegesen bővült a mesterséges fényforrások 
köre, újszerű fénykeltési módszerek terjedtek el, 
(gondoljunk pl. a napjainkban egyre nagyobb jelentő
ségre szert tevő többszínű képmegjelenítőkre, tv kép
ernyőkre stb.). Javult a színképi érzékenységmérés 
pontossága is. Ezért a fotometria alapjait felül kellett 
vizsgálni, a klasszikus módszerek alkalmazhatósági 
határait meg kellett állapítani és új eljárásokat kellett 
kidolgozni, amelyek a modern fénykeltő eszközök 
esetén is az érzetekkel összhangban lévő számértéke
ket nyújtanak.

Hazánkban a fotometria kultúrája néhány, a fény
források méréstechnikájával foglalkozó intézményre 
korlátozódott, s a fotometria modern módszerei alig 
ismertek a fizikus társadalom szélesebb körében. 
Jelen dolgozattal fel szeretnénk a figyelmet hívni 
arra, hogy a fotometria területén számos kérdés vár 
még megoldásra, érdemes és szükséges e szakterület 
elemeit tanítani, a kutatásokba bekapcsolódni, mert 
ennek az emberi fény- és színlátás mechanizmusának 
megismerésén túlmenően gyakorlati következményei 
vannak: a fotometria modern eredményeinek felis
merése lehetővé teszi, hogy környezetünket optikai
lag optimalizáljuk, olyan ’fényklímát’ hozzunk létre, 
melyben könnyebben, megerőltetés nélkül, szemein
ket kímélve dolgozhatunk. A fotometria területén 
elért eredmények közvetlenül felhasználhatók kör
nyezetünk humanizálására, amely talán minden kuta
tómunka végső értelmét jelenti.

A továbbiakban az ún. fotopos vagy nappali látás 
fotometriájára korlátozzuk magunkat, azaz azon foto
metriai jelenségekre, amelyek a világosban látásért 
felelős csapocskák közvetítésével jönnek létre, 
amikor világosságérzeten kívül színérzet is 
keletkezik.

2. A klasszikus fotometria

A nappali látás tartományában végzett kísérletek 
azt mutatták, hogy a világosságérzet* az érzetet ki
váltó inger (stimulus) erősségével arányos. Azaz 2x,

*A fényinger fizikai stimulusa által létrehozott, a fény mennyiségi 
jellemzőjére vonatkozó szubjektív érzetet világosságnak nevez
zük. Az ingeroldali mennyiségek mindig tartalmazzák a “fény” 
jelzős szerkezetet.

3x nagyobb fényinger, 2x, 3x erősebb világosság érze
tet hoz létre. Ha két fényingert azonos világosságénak 
ítéltünk meg, úgy a két fényingert egymásra szuper- 
ponálva a szemünkben keletkezett világosságérzet az 
egyik fényinger kétszeres mennyisége által kiváltott 
világosságérzettel azonos lesz. Ez a lineáris additivitás 
a klasszikus fotometria alaptörvénye.

Egy második megfigyelés szerint azonos teljesít
ményű, de különböző hullámhosszúságú sugárzások 
eltérő világosságérzetet hozhatnak létre. Ezen hul
lámhosszfüggés számszerű meghatározására a gya
korlati élettől távol fekvő, de jó reprodukáló
képességű módszert alkalmaztak: ha két különböző 
színű hullámhosszúságú stimulust felváltva juttatunk 
az emberi szembe, és a váltogatás frekvenciáját foko
zatosan növeljük, úgy igen alacsony frekvenciákon 
(néhány Hz) mind színi, mind intenzitás lüktetést ér
zékelünk. A váltogatás frekvenciáját növelve előbb 
szűnik meg a kétféle szín érzékelése, mint az inten
zitás különbségből származó lüktetés (flicker). Ezen 
közlés váltogatási frekvenciáján (kb. 15 Hz) az inten
zitások szabályozásával lüktetési minimumot állítha
tunk be. A minimumhelyzetben a két sugárzás 
flicker-fotometriai fénysűrűségét azonosnak vesszük. 
A flicker-fotometria módszerével meghatározott lát
hatósági görbét hívják V (X)-görbének. Spektrális 
menetét az 1 . ábra szemlélteti.

1. ábra A nappali látás relataív spektrális érzékenységgörbéje.

A fentiekben vázolt lineáris additivitási feltételezés 
értelmében összetett spektrummal rendelkező opti
kai sugárzás fényerősségét az egyes elemi hullám
hossztartományokban sugárzott teljesítménynek a 
V(X)-görbével való súlyozása után való összegzéssel 
határozhatjuk meg, azaz a fényáram ( 0 ) a sugárzott 
teljesítmény spektrális eloszlásának (Sx) és a V (X)- 
görbének konvolúciós integráljaként keletkezik:

830nm

*  = /  SxV(X)dX, ( 1 )
360nm



ahol a 360nm és a 830 nm a V (X)-görbe értelmezési 
tartománya, amely határokon kívül értéke zérus.

A km arányossági tényező az egységrendszer törté
nelmi fejlődésének eredménye. Ahhoz, hogy a fény
áram lumenben mért értéke ne térjen el lényegesen a 
jelenségi definíciók mellett a korábbiaktól km =  683 
1 m/W-ot kellett választani.

3. A klasszikus fotometria határai, 
a látásmechanizmus

A flicker-fotometriával meghatározott V (X)-görbe 
kísérleti körülményei lényegesen eltérnek a minden
napi színes-látás körülményeitől. Ezért várható volt, 
hogy egymás mellé helyezett színes felületek világos
sága nem okvetlenül lesz azonos, ha a felületek mért 
fénysűrűsége azonos (az 1 . képlet szerint meghatáro
zott érték, ha Sx helyébe a (W/m2-ben mért su
gársűrűséget helyettesítjük.

— Eltérések mutatkoztak, ha mindkét felület su
gársűrűségét arányosan csökkentették, azaz a 
fotopos tartományból a mezoposba mentek át, 
amikor a szem másik fajta fényérzékelői, a pálci
kák is működésbe léptek; ezzel az esettel azon
ban nem kívánunk a jelen dolgozatban foglal
kozni;

— ha mindkét felület méretét azonos mértékben 
növelték vagy csökkentették: a vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a V (X)-görbe csak 2...4°-os lá
tómező esetén írja le helyesen a szem 
világosság-érzékenységét, mind nagyon kis 
fényfoltátmérők esetén (pont — fény), mind 
nagyobb kiterjedésű felületeket nézve eltérések 
lépnek fel. 1 0 °-os látómezőre meghatároztak 
egy kiegészítő színmérő rendszert, de azt talál
ták, hogy a lineáris additivitás ezen látószögű 
esetben már nem teljesül elég pontosan ahhoz, 
hogy érdemes legyen 1 0 °-os láthatósági görbét 
definiálni, s az 1 . képlethez hasonló elven 
1 0 °-os fotometriai rendszert létrehozni;

— ha a felületek élénk színűek voltak (színtelített
ségük nagy volt), úgy ugyancsak eltérések mu
tatkoztak: fehér, akromatikus felülethez hason
lítva az azonos fénysűrűségű színes felületek vi
lágossága mindig nagyobbnak mutatkozott, leg
nagyobb volt az eltérés a mély kék színű felüle
tek esetén, de jelentős eltérés lépett fel vörös 
mintáknál is. Legkisebb eltérést zöld és sárga 
színek vizsgálatakor tapasztaltak.

A továbbiakban ezen színfüggő világosság/fény- 
sűrűség diszkrepanciára kívánjuk figyelmünket fordí
tani, mert ez az a terület, amely a minket napjainkban 
körülvevő színes környezetben a legfeltűnőbb, a 
modern fénykeltő eszközök értékelésében a legfőbb 
gondot okozza.

A közelmúlt biológiai, fiziológiai és pszichológiai 
kutatásai kimutatták, hogy a nappali látás intenzitás

tartományában működő csapok 3 féle fotopigmenst 
tartalmaznak, amelyek a látható színképtartomány 
hosszú (h) közepes (k), ill. a rövid (r) hullámhosszai
ra érzékenyek. A 2. ábrán a háromféle fotopigmens 
hozzávetőleges abszorpciós görbéjét tüntettük fel. A 
fotopigmensek fény hatására történő lebomlása és 
újra szintetizálódása a csapokhoz kapcsolódó idegsej
tekben ingerületeket hoz létre. A kutatások kimutat
ták, hogy a sejtek egymáshoz kapcsolódása, jeleik 
egymás ellen csatolódása a három primér csapjelből 
végül is három szekunder jelcsoportot hoz létre, ame
lyek világosság kontraszt, vörös-zöld és sárga-kék in
formációtartalommal rendelkeznek. Ezek létrejöttét 
a 3. ábrán bemutatott vázlattal tehetjük szemléle
tessé, és működését az alábbiak szerint értelmezhet
jük: a h és k típusú csapok ingerlése során kialakul 
egy ingerelt mező (a fovea kis tartománya, ahová a 
fényinger esik), s körülötte egy nem ingerelt mező. 
A bipoláris és amakrin sejteken át a ganglion sejtek
hez (lásd 4. ábra) ennek során olyan ingerület jut, 
hogy a ganglion sejtektől az agyközpont felé továbbí
tott információ az ingerelt/nem ingerelt mezők eltérő 
ingereltségére jellemző. A világos/sötét kontraszttal 
arányos jelsorozat színképfüggése lényegében megfe
lel a V (X)-görbének. Ezen ideg-impulzus sorozat 
kialakulási-lecsengési időállandója egybe esik a 
flicker-fotometria világosság lüktetési ha
tárfrekvenciájával, és nagyban felelős az ember rész
letfelismerő képességéért.

A h és k típusú csapok jelei egymás ellen kapcso
lódva hoznak létre olyan jelsorozatot, melynek gya
korisága növekvő vörös vagy zöld ingerléssel nő, il
letve csökken. A h és k típusú csapok jeleinek össze
gét az r típusú csapok jeleivel negálva hasonló módon 
sárga/kék információt hordozó jelsorozat jön létre. 
Ezen színcsatornák a színtanból jól ismert “ellen
szín” elmélet modern megfogalmazását adják: e két 
csatornapárban az átlagos idegaktivitáshoz képest nö- 
velt/csökkentett aktivitás jön létre, ha az ingerlő fény 
színe vörös vagy sárga, illetve zöld vagy kék.

A klasszikus fotometria V (X)-görbéje jól leírja a 
jelenségeket, ha a fény közel színtelen, azaz a két 
színcsatornapár idegaktivitása nyugalmi értékű, ha 
viszont a két csatornapárban a vörös, illetve a kék in
gerlés megnő, úgy ezek az akromatikus kontraszt 
jelhez hozzáadódó ingerlést hoznak létre, s így a kék, 
ill. vörös színű fényfolt világossága nagyobb, mint az 
ugyanolyan fénysűrűségű fehér fényé. (Az elmélet 
szerint a fehérhez képest a vörös, ill. zöld, a sárga, ill. 
kék ingerlésnek egyformán többlethatást kellene ki
váltania; azt, hogy a sárga és zöld irányban a hatás 
miért kisebb, ezt ez a primitív kép még nem 
magyarázza).

Matematikailag megfogalmazva,,és a h, k, r foto
pigmens abszorpciós színképek helyett ezeknek a 
CIE színösszetevő függvényekbe történt transzfor
mációját használva az Y értékkel arányos fénysűrűség 
helyett L** vektor-fénysűrűséget definiálhatunk,

181



ahol

2. ábra A három csapféleség relatív spektrális érzékenysége.

3. ábra A háromféle csapjelből antagonisztikus kontraszt-, vörös
zöld (trita-) és sárga-kék (deuta-) jel keletkezésének elvi vázlata.

4. ábra A retina felépítése

L** =  (A2 + T2 +  D2 ) 1 / 2  (2)
és

A =  0,000 X +  0,954 Y +  0,010 Z,
T =  0,799 X — 0,646 Y — 0,167 Z, (3)
D =  0,000 X -  0,058 Y +  0,030 Z.

Az elmélet a háromféle jel vektoriális összegezését 
tételezi fel, továbbá azt, hogy a kontrasztjel lényegé
ben az Y csatorna jele, ez felel meg a V (X)-görbének, 
amelyet a kék tartományban érzékeny Z csatornával 
kis mértékben korrigáltak. (Ez megfelel egy közel 40 
éves felismerésnek, hogy a V (X)-görbe a kék szín
képtartományban alacsonyabban fut, mint ahogy azt 
a kísérletek indokolnák).

Az emberi színes-látás háromféle súlyos rendelle
nessége a protanopia, deuteranopia és tritanopia. Ké
zenfekvő lenne ezeket valamelyik csap-pigmens hiá
nyával kapcsolatba hozni. Ezt a felfogást tükrözi a 3. 
egyenletrendszerben a T és D jel, mely a “trita”- és 
“deuta’Mnformáció típusokra utal.

A fentiekben vázolt színes látási modell még egy 
jelenséget tud magyarázni, amely a modern világítási 
rendszereknél gyakorlati fontosságú: a színes tárgyak 
színe a világítás színképi eloszlásának tág határai 
között állandónak tűnik. Ha mesterségesen gyorsan 
változtatjuk a színes környezetet megvilágító fény
forrás színképét (pl. nagynyomású Hg-lámpa vagy 
nappali fényű, pl. Tungsram F7-es fénycső világítás
ról izzólámpa világításra kapcsolunk át), úgy első pil
lanatban érzékeljük a színpont eltolódást, pl. a fehér 
papír rövid ideig sárgás—vöröses árnyalatú lesz. De 
néhány másodperc után szemünk hozzászokik az új 
világításhoz, a fehér papírt ismét fehérnek látjuk, a 
zöld füvet zöldnek stb. (Néhány fényforrás esetén 
egyes minták nem nyerik vissza teljesen megszokott 
színüket, ezt a jelenséget a fényforrás színvisszaadási 
tulajdonságaival írjuk le.) Azt, hogy a szem “hozzá
szokik” az új világítási környezethez, színi áthangoló- 
dásnak nevezik. Értelmezésének egy lehetséges 
módja az egyes csapaktivitásoknak a környezeti át
lagos ingerléshez való hozzáidomulása, új egyensúlyi 
helyzetek kialakulása.

4. A fotometria modern útjai

Az előző fejezetben vázlatosan érintett gondolatok 
alapján több kutató is megkísérelte, hogy a fotometri
át továbbfejlessze, alkalmassá tegye pl. színes kép
megjelenítők (display) érzet szerint helyes értékelé
sére. Mivel napjainkig ezen a téren egyértelmű és ál
talánosan elfogadott módszer nem született, színes 
mezők világosság/fénysűrűség viszonyának értékelé
sére a CIE (a Nemzetközi Világítástechnikai Bizott
ság, ez a szervezet dolgozta ki a korábbi nemzetközi 
ajánlásokat is) empirikus módszert ajánlott:
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A vizsgált mintának nemcsak fénysűrűségét, de 
színösszetevőit és színkoordinátáit is meg kell hatá- y 
rozni. Ez az 1. képhez hasonló három integrál ki
számításával történik, amelyeknél a V (X)-görbe he
lyébe a CIE x(X), y(X), z(X) színösszetevő függvé
nyek (lásd 5. ábra) lépnek:

X =  K JS xx(X) dX, Y =  K /S xy(X)dX,
Z =  K /S xz(X)dX, (4) o, 5

0

6. ábra Az azonos fénysűrűség világosság korrekciós tényezők 
vonalai a CIE színdiagramban. P a különböző hőmérsékletű 

fekete testek színpontjainak görbéje .

szert javasol. Gyakorlati képmegjelenítőknél ez napja
inkban nem lép fel.

A 6 . ábrában tüntettük fel a 6 . képlet által szolgál
tatott fénysűrűség — világosság korrekciós tényező
ket a CIE x, y színdiagramban. Az ábrán látható még 
néhány, a köznapi szóhasználat szerinti színmeghatá
rozás és az ún. Planck-vonal a különböző hőmérsék-

. , , ,. ........................................  letű fekete testek színpontjait tartalmazó görbe (színi
- • J SZm, s®8 *J;ŝ 8 eve a enysuruseg áthangolódás után az ilyen színpontú világítást fehér-

szmi korrekcióját határozhatjuk meg: nek látja az emberi szem).

C =  0 ,2 5 6 -0 ,184y-2,527xy+4,656x3y+
+  657xy4. (6 )

5. Összefoglalás
Ennek a korrekciós számnak a felhasználása — a

CIE igen óvatos fogalmazása szerint — úgy történik, A fentiekben megkíséreltük röviden körvonalazni, 
hogy hogy a fotometria klasszikus és fizikusok részéről

“számoljuk a log (L) +  C értéket (L:fénysűrűség). sokszor elhanyagolt területén milyen újabb kutatási 
A két stimulus közül az látszik majd világosabb- eredmények születtek.
nak, melynek log (L) -f C értéke a nagyobb. Ha a A fiziológiai és pszichológiai kutatások nagyrészt 
két stimulus log (L) +  C értéke azonos, a két sti- megtörténtek, s most a fizikusokra vár, hogy ezek fel- 
mulus egyező világosságú lesz” . használásával olyan új fotometriai rendszert hozzanak
Ha az y koordináta kisebb, mint 0,02 (mély kék létre, amely alkalmas a modern világítási eszközök 

színek) az ajánlás a 6 . képlet helyett grafikus mód- érzet szerint helyes értékelésére.

ahol K fényforrások esetén 683 lm/W, s melyekből 
az x, y, színkoordinátákat az alábbi módon kapjuk:

X Y
X = --------------- , Y = ----------------.(5 )

X +  Y +  Z X +  Y + Z

5. ábra A CIE színmeghatározó függvények spektrális menete.
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ATOMMAGOK SZUPERDEFORMÁLT 
ÁLLAPOTOKBAN

Nagyspinű állapotok és a mag 
alakváltozásai

Az atommagok szerkezetének tanulmányozásában 
manapság az egyik legaktívabb terület a nagyspinű 
magállapotok vizsgálata. A nagyenergiás részecskéket 
szolgáltató nehézion-gyorsítók lehetővé tették, hogy 
a magreakciókban egyre nagyobb gerjesztési energiá
jú és impulzusmomentumú (spinű) magállapotokat 
hozzunk létre. Ezen állapotok nagy spinje a mag szer
kezetétől függően jön létre: 1 ) a mágikus számok kö
zelébe eső (gömbszerű és a diszkosz alakú ún. 
“oblate”) magok esetén valamely gerjesztett állapot 
egyrészecske-gerjesztések összegeként áll elő. Ekkor 
a magot alkotó egyedi nukleonok nagyobb spinű pá
lyákra mennek át és a magspin az egyenként viszony
lag magas nukleonspinek összege. Ezért az ilyen 
magok bomlássémájában az állapotok elhelyezkedése 
mind energiában mind spinben rendszertelen, s azok 
között hosszú élettartamú izomér állapotok találha
tók. 2) A mágikus számok között elhelyezkedő, már 
alapállapotukban is deformált — háromtengelyű és a 
szivar alakú ún. “prolate” — magok nagyspinű álla
potai elsősorban a mag kollektív mozgása révén kép
ződnek. A kollektív mozgások közül a tengely körüli 
forgás (rotáció) és az alakrezgés (vibráció) a legfonto
sabb, ezért a deformált magok nívósémájában gyak
ran megfigyelhetők az alapállapotra, illetve nagyspinű 
gerjesztett állapotokra (a sávfejre) felépülő rotációs/- 
vibrációs sávok. A rotációs sávokhoz tartozó nívók 
energiáját a sávfej energiájához viszonyítva az

*ft2
E =  —  1(1+1) (1)

2J

összefüggés adja meg, ahol J a mag tehetetlenségi 
nyomatéka, I a kollektív forgás impulzusmomen
tuma. Bizonyos — a mag szerkezetétől függő — for
gási frekvenciáknál a magasabb spinű állapotok csak 
azáltal gerjeszthetők, hogy egy vagy több részecske 
spinje a forgástengely irányába áll be. Ebben az új álla
potban azután ismét a forgómozgás révén növelhető 
a spin. Ekkor két különböző állapotra felépülő rotá
ciós sáv kereszteződéséről beszélünk, és az effektust 
“backbending”-nek (magyarul: visszahajlási jelen
ségnek) nevezzük. Ez az elnevezés arra utal, hogy az 
I spin növekedtével az-Hw forgási frekvencia ebben a 
tartományban csökken, azaz az Ej energiák nem kö
vetik az (1) összefüggést. A sávkereszteződés “gyor
sasága” az egyrészecske-konfigurációk közötti köl
csönhatás erősségétől függ. A mag egyrészecske- 
szerkezetében bekövetkező átrendeződés, illetve a 
rotációs nívók a forgó héjmodell (Cranking Shell 
Model =  CSM) keretében értelmezhetők.

Nyakó Barna
ATOMKI, Debrecen

A minél nagyobb spinű állapotok kísérleti előállítá
sára, azok elméleti értelmezésére való törekvés elve
zetett a mag alakváltozásainak megfigyelésére, illetve 
ezek bekövetkeztének megjósolására. Elméleti szá
mítások szerint bizonyos gerjesztéseken túl az 
egyrészecske-pályák átrendeződésének mértéke vagy 
annak hatása oly nagy lehet, hogy a mag alakja meg
változik: a spin növekedtével az eredetileg “prolate”- 
deformációjú mag háromtengelyű, vagy gömbszerű 
alakhoz tartozó állapotai lesznek energetikailag ked
vezőbbek. Hasonló effektus miatt az eredetileg 
gömbszerű magok háromtengelyű, majd “prolate” 
magalakba mehetnek át. Az impulzusmomentum to
vábbi növelésével a mag alakja először igen nagy mér
tékben megnyúlik, ún. szuperdeformált alak jön 
létre, majd a tömegszámtól függő kritikus impulzus- 
momentum érték felett bekövetkezik a maghasadás. 
A különböző stabil magalakok speciális esetekben 
akár egyszerre is előállhatnak, amikor alak- 
koegzisztenciáról beszélünk.

A mag alakváltozásait tanulmányozó elméleti 
munkák felhívták a figyelmet a szuperdeformált 
atommagok előfordulásának lehetőségére. A továb
biakban az idevonatkozó elméleti jóslásokat körvona
lazzuk, majd a 152Dy példáján keresztül ismertetjük 
azokat a méréseket, amelyek igen nagy spinek esetén 
a szuperdeformált magalak első kísérleti kimutatását 
eredményezték. Az alapállapotában közel gömb 
alakú 152Dy a spin növekedtével alakváltozáson megy 
keresztül, amelynek eredményeképpen 2 : 1  nagyten- 
gely/kistengely arányú forgási ellipszoiddá alakul. 
Erre az említett mag y-spektrumában észlelt rotációs 
sáv, az e sávhoz tartozó nagy tehetetlenségi nyoma
ték, valamint a kérdéses magállapotok élettartama 
alapján következtettünk. Ezek az eredményeink szol
gáltatták a ma ismert legnagyobb impulzusmomen
tumú (60fi) magállapotot. Összefoglalásként a szu- 
perdeformáltság kísérleti kimutatása által motivált új 
kutatási irányokat körvonalazzuk.

A szuperdeformáltságról

A magspektroszkópiai adatok értelmezésére hasz
nálatos magmodellek közül a legjelentősebb sikereket 
a magdeformációk figyelembe vétele mellett alkalma
zott héjmodell érte el. Eszerint az atommagot alkotó 
nukleonok az összes többi nukleon által keltett átlag
potenciáltérben diszkrét energiájú nívókon mozog
nak, s a mag gerjesztésekor a Pauli-elv miatt csak 
meghatározott betöltetlen pályákra mehetnek át. 
Ezen egyrészecske-nívók héjakba tömörülnek, a ré
szecskeszámtól függően sűrűn, illetve ritkán 
(üresen) benépesített energiatartományok keletkez-
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nek. Egy adott részecskeszámra az egyrészecske- 
energiák alapján meghatározható az a magalak, amit 
az atommag energetikailag előnyben részesít, vagyis 
amelyre az összenergia minimális. Zárt héjakra ez az 
alak gömbszimmetrikus, s a héjlezáródást megvaló
sító proton-, illetve neutronszámokat nevezzük má
gikus számoknak. E számoktól távolodva a gömb
szimmetrikus magtörzset a zárt héjon kívül elhelyez
kedő nukleonok, vagy az azon belül elhelyezkedő 
“lyukak” deformálják, mely deformáció visszahat az 
egyrészecske-energiákra. Valamely előírt magalakra 
ez alapján megadhatók az energetikailag kedvező 
egyrészecske-konfigurációk. Ilyen modellszámítások 
szerint speciális magdeformációk esetén az 
egyrészecske-energiák ismét héjakba rendeződnek, s 
ezáltal újabb részecskeszámok válnak mágikussá. 
Ezek a részecskeszámok — hengerszimmetrikus 
oszcillátor-potenciált használva — olyan magdefor
mációkhoz tartoznak, melyekre a szimmetria- 
tengelyre merőleges, illetve az a körüli forgás saját
frekvenciái (o>jj ca3) úgy aránylanak egymáshoz, 
mint kis egész számok. Domináns héj-szerkezet a 2:1 
(prolate) és az 1:2 (oblate) arányokra várhatók. Szá
munkra a későbbiekben az első eset lesz érdekes. A 
magalak gömbtől való eltérésének, a mag deformált- 
ságának mértékét leggyakrabban a ß, y  paraméterek
kel adjuk meg, ahol a ß a mag “elnyúltságára” jel
lemző kvadrupól deformáció és arányos a mag 
hosszú és rövid tengelye különbségének és e tenge
lyek átlagának hányadosával. A y szög a hen
gerszimmetriától való eltérést méri, s nem-nulla érté
keire a mag háromtengelyűvé, illetve lapult gömb ala
kúvá válik (1. 1. ábra). A deformált magokra koráb
ban mért legnagyobb ß=  0,2—0,25 értékekkel szem
ben a fenti egész számú frekvencia arányokhoz a ß 
szokatlanul nagy (0,35—0,6) értékei tartoznak, me
lyeknek megfelelő magalakot hívjuk szuperdefor- 
máltnak.

A bevezetésben említettük, hogy deformált ma
gokra a kollektív forgómozgás kap nagyobb szerepet 
a spin kialakításában, s mivel többé-kevésbé az 
összes nukleon a forgás hatása alá kerül, az 
egy részecske-pályák — spintől függő mértékben — 
módosulnak. Ezáltal a szuperdeformációnak megfe
lelő héj-szerkezet és a héjlezáródást jelző mágikus 
számok is spinfüggővé válnak. Alább ilyen értelem
ben beszélünk “deformációs” mágikus számokról.

Szuperdeformált magok előfordulása a fentiek 
alapján kétféle extrém körülmény között képzelhető 
el: az egyik eset az, amikor a mag ugyan alapállapot
ban van, de a benne lévő protonok és/vagy neutronok 
száma megegyezik vagy igen közel esik ezekhez a 
“deformációs” mágikus számokhoz. Ilyen “egzotikus 
atommagok” előállítására irányuló kísérletekről Ha
milton és Maruhn tanulmányában kaphat áttekintést 
az érdeklődő olvasó (Tudomány 1986/9). A másik le
hetőség az igen nagy gerjesztési energiák esete, 
amikor “deformációs” mágikus számokkal rendel

kező mag nagy impulzusmomentumú állapotai mel
lett ölt szuperdeformált alakot. Cohen és munkatársai
1974-ben a folyadékcsepp modell alkalmazásával rá
mutattak, hogy a magok az impulzusmomentum nö
velésekor alakváltozásokon mehetnek keresztül, s 
kellően nagy impulzusmomentum értékekre az A — 
— 145 tömegszámig kialakulhat szuperdeformált — 
2 : 1  tengelyarányú — egyensúlyi magalak, még mi
előtt a mag a hasadással szemben instabillá válna. Ezt 
követően széles magtartományban végeztek 
héjmodell-számolásokat is annak kiderítésére, hogy 
mely magok esetén várható szuperdeformált magalak 
fellépte. A Nilsson—Strutinsky-modell alapján a ré
szecskeszám és a magdeformáció függvényében meg
határozott összenergia minimumok, illetve az ezek
nek megfelelő egyrészecske-energiák vizsgálatából 
kiderült, hogy a Z =  64,66 proton-, illetve N = 
=  82,88 neutronszámok ß — 0 , 6  deformáció esetén 
mágikussá válnak és egészen nagy spinekre is azok 
maradnak.

I. ábra A magdeformációk leírására használt ß - y  sík. A gömb
szimmetrikus magokra ß =  0; y  =  0°. A ß ^ 0  értékeire a mag 
egyik tengelye a y = 0 0 esetben megnyúlik (“prolate” magok), a 
y=60° esetben összenyomódik (“oblate” magok), s ez lesz a 
szimmetriatengely. A közbenső -y-értékekre a mag mindhárom 

tengelye különböző hosszú (háromtengelyű magok).

Ebbe a tartományba esik a 8 6  neutront és 6 6  pro
tont tartalmazó 152Dy atommag. A korábbi gamma
spektroszkópiai vizsgálatokból egyértelmű, hogy ez a 
mag alapállapotban enyhén lapult gömbszerű, és 
nagy spinű izomér állapotai vannak. Az egy részecske
gerjesztésekkel előálló nagy impulzusmomentumú 
(I =£ 30fí) yrast-állapotok (adott spinre a legalacso
nyabb energiájú állapotok) mellett azokkal egyidejű
leg létezik egy gyengén deformált struktúra is, ame
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lyet az itt bemutatására kerülő kísérletsorozat előtt 
I =  18ft spinű állapotig ismertek (1. 2. ábra). A 
nagyspinű állapotok “diszkrét” gamma-spekt
roszkópiai módszerekkel történő tanulmányozása 
mellett vizsgálták e mag bomlásakor keletkező foly
tonos gamma-sugárzást is. Ezt az indokolta, hogy ne
hézion reakciók alkalmazása esetén a y-spektrumban 
— a dipólus jellegű (El) statisztikus gamma
bomlások alkotta folytonos háttéren felül — egy 
néhány 100 keV szélességű “kvázi-folytonos” 
eloszlás jelentkezik (1. 3. ábra) az 1,0 —1,5 MeV ener
giatartományban. Ezeknek a gammáknak a multipola
ritása dominánsan E2-jellegűnek adódott, tehát azok 
az atommag kollektív mozgásának megfelelő állapo
tok bomlásából származnak. A dipólus sugárzásnak a 
kvadrupólus sugárzáshoz viszonyított nagy átmeneti 
valószínűségét ugyanis csak a mag forgása esetén a 
rotációs sávokon belüli igen gyors ún. “feszített” E2- 
átmenetek (A I =  2 a gamma által elvitt impulzus- 
momentum) múlhatják felül. A fenti energiatarto-

152
Dy

2. ábra A 152Dy nívósémája: a jobb oldalon az egyrészecske- 
gerjesztések révén előálló nagyspinű yrast-állapotok láthatók, 
több hosszú élettartamú izomér állapottal, a bal oldalon egy kis 
prolate-deformációjú alakban megfelelő rotációs sáv [1. Phys.

Rev. Letters 56 (1986) 2680 közleményt és hivatkozásait].

mányban a gammasugárzás “kvázi-folytonosságá- 
nak” egyik magyarázata lehet, hogy igen sok párhu
zamos rotációs sáv gerjesztődik, és a nagy nívósű
rűség miatt már nem lehetséges az egyedi állapotokon 
keresztül történő y-átmenetek kísérleti felbontása. A 
“kvázifolytonos” gamma-sugárzás E2-jellege és 
ehhez a gamma-energia tartományhoz rendelhető át
lagosan I ^  40fi spinértékek arra engedtek következ
tetni, hogy a 152Dy esetleges szuperdeformált mag
alak melletti kollektív forgómozgásához kapcsolódó 
— várhatóan extrém gyors — gamma-bomlások ré
szét képezik ennek az eloszlásnak.

3. ábra 152Dy y-spektruma nehéz bombázó részecskével létreho
zott magreakció esetén. A nagy energiáknál lévő “statisztikus” 
háttér, illetve a kis energiáknál jelentkező “diszkrét” y-átmenetek 
mellett az — 1,0—1,5 MeV tartományban megfigyelhető 
“dudor” — a sugárzás mért E2-multipolaritása alapján — a mag 

kollektív mozgására utal.

Ezen előzmények több kutató csoportot késztettek 
a szuperdeformáció elméleti és kísérleti tanulmányo
zására a 152Dy esetében. Dudek és munkatársai a spin 
és a magdeformáció függvényében vizsgálták héj
effektusok jelentkezését. Woods-Saxon potenciál al
kalmazásával elvégzett számításaik mutatták, hogy 
az összenergia-felületeken a ß  — 0 ,6 ; y — 0 ° defor
mációra új minimum-hely fejlődik a spin növekedté- 
vel. Ez igen nagy spinek esetén abszolút minimummá 
válik, ami valószínűsíti az alapállapotában gömbszerű 
152Dy magra szuperdeformált magalak létrejöttét. Ezt 
szemlélteti a 4. ábra, ami egyben azt is mutatja, hogy 
a héj-effektusok fellépte miatt az egyrészecske- 
gerjesztésekkel szemben a kollektív gerjesztések 
gömbszerű magokban is versenyképesek lehetnek. 
Ebben a spintartományban a yrastállapotok ezek a 
kollektív állapotok lesznek. Szuperdeformált magalak 
létezése esetén tehát olyan magállapotok megfigyelé
sére számíthatunk, amelyek igen rövid élettartamú- 
ak, energiáik rotációs sávokba rendeződnek, s ezekre 
a sávokra — a mag erős megnyúltsága miatt — a tehe
tetlenségi nyomatékra nagy érték várható.
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Y = 6 0 °  y  = 0 °

4. ábra Totális-energia felületek a 152Dy atommagra különböző 
impulzusmomentum értékekre a ß —y  síkon. Az abszolút mini
mum helyét x, a lokális minimumét »jelöli, a szintvonalak távol
sága 1 MeV. Szembetűnő a ß — 0,6; y  — 0° deformációnál lévő 
minimum “erősödése” a spin növekedésével. [Dudek magán

közlés] .

A Schutz és munkatársai, illetve a Styczen és mun
katársai által elvégzett első vizsgálatok hoztak ugyan 
néhány kísérleti eredményt, melyek a 152Dy atommag 
kollektív mozgására utaltak, azonban az alkalmazott 
magreakciók, illetve a detektálási technika nem 
tették lehetővé a szuperdeformáltság létezésének bi
zonyítását. Ez rámutatott, hogy az ilyen típusú vizsgá
latokban fontos szerepe van a magreakció helyes 
megválasztásának, megfelelő detektorrendszer és 
adatfeldolgozási módszer alkalmazásának, amely le
hetővé teszi olyan kis intenzitású gamma-átmenetek 
tanulmányozását is, mint amilyenek a szuperdefor
mált állapotok esetén várhatók. A továbbiakban a 
152Dy atommagra vonatkozó kísérleti eredményeket 
e szempontok tükrében mutatjuk be.

A szuperdeformáltság kísérleti kimutatása

A 152Dy atommagban igen nagy spineknél várható 
szuperdeformált magalak kimutatását eredményező 
kísérletsorozat az angliai Daresbury Laboratórium és 
a Liverpooli Egyetem Magszerkezeti Csoportjának 
együttműködésében 1983-ban kezdődött. Ebben az 
évben készült el a Daresbury Laboratórium új 20 
MV-os tandem Van de Graaff generátora, valamint a 
TESSA2 (Total Energy Supression Shield Array) de
tektorrendszer, lehetővé téve a legmegfelelőbb mag
reakció megválasztását, és a legfejlettebb méréstech
nika alkalmazását.

A magreakció kiválasztásában lényeges szempont 
volt, hogy a keletkező közbenső atommagokat a leg
nagyobb impulzusmomentum mellett, de a legalacso
nyabb “maghőmérsékletnél” állítsuk elő. Előbbi 
ahhoz szükséges, hogy a legnagyobb spinű állapoto
kat is észlelhessük, míg utóbbi ahhoz, hogy a neutro
nok elpárolgása után a 152Dy mag lehetőleg yrast,

vagy közel-yrast állapotai gerjesztődjenek, megnö
velve ezáltal az esetleges rotációs sávokon keresztül 
történő bomlások valószínűségét. E kívánalmak első
sorban a különösen neutrongazdag nagyenergiás ne
hézion nyalábokkal, pl. 4 8 Ca, elégíthetők ki, ezért a 
1 0 8 Pd(4 8 Ca, 4n) 152Dy (fúzió-párolgás)-típusú mag
reakciót használtuk 205 MeV bombázó energiánál. 
Statisztikus modellszámítások szerint ekkor a 
végmag 60 —65tí spinű állapotai is gerjesztődnek. A 
“hagyományos” koincidencia mérésekben két 500 
/ag/cm2 vastagságú, 95%-ban dúsított 108Pd izotópot 
tartalmazó öntartó céltárgyat egymástól körülbelül 
fél milliméter távolságra helyeztünk el. Ezzel az el
rendezéssel biztosítottuk a reakcióhozam növelését 
úgy, hogy a keletkező végmagok vákuumba kilö
kődve gyakorlatilag az eredeti sebességüket meg
tartva mozogtak. így mind a rövid, mind a hosszú 
élettartamú nívók bomlásából származó gamma
átmenetek teljes Doppler-eltolódást mutattak, azaz 
nem lépett fel intenzitásveszteség. (A vizsgált atom
magban a magasan gerjesztett nívók tipikus élettar
tama néhány ps és néhányszor tíz ps tartományba 
esik, ezért a céltárgyban eltöltött <  1 0 0  fs-nyi idő 
alatt a fékeződés miatt fellépő Doppler-eltolódás a 
mért gamma-energiákban a detektorfeloldásnál 
kisebb, vagy azzal összemérhető eltéréseket okoz.)

A TESSA2 detektorrendszer alkalmazása (1. 5. 
ábra) két szempontból jelent lényeges előrelépést a 
hagyományos gamma-koincidencia mérésekhez 
képest: 1/ a Ge-detektorok számának növelése révén 
nagy hatásfokkal (és emellett jó energiafeloldással) 
képes gamma-sugárzások vizsgálatára. A Compton- 
szupressziós detektorok alkalmazásával a gamma
gamma koincidencia mérésekben fontos fotocsúcs- 
fotocsúcs típusú események aránya közel egy nagy
ságrenddel növekedett a háttérhez viszonyítva. A 
p =  fotocsúcs-intenzitás/teljes intenzitás mennyiség 
hagyományos Ge(Li) spektrométer esetén p =  0,2,
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míg a TESSA2 Ge/Ge(Li) detektoraira a tipikus 
érték p =  0,57 (Ep = 1,2 MeV energiánál)). 2/ A de
tektorrendszer másik fontos eleme az 50 bizmutger- 
manát (BGO) szcintillációs detektorból álló központi 
rész — a céltárgyat közel 4 ít térszögben körülvéve — 
lehetővé teszi a Ge-detektorokkal koincidenciában 
lévő gammakaszkádok összenergiájának, valamint a

kaszkádban résztvevő gamma-bomlások számának 
— multiplicitásának — meghatározását. E két 
mennyiség felhasználásával a vizsgálni kívánt 
reakciócsatorna kiemelhető a nyitott csatornák 
közül, tovább növelve ezáltal az igen kis intenzitású 
események kimutathatóságának valószínűségét.

5. ábra A TESSA2 detektorrendszer metszete. A NaI Compton- 
szupressziós detektorokban elhelyezett Ge(Li)-detektorok a y — y  
koincidenciák mérésére, az 50 bizmutgermanát — (BGO) detek
torból álló központi rész pedig a y-kaszkádok összenergiájának és 
a kaszkádban előforduló y —k számának (a multiplicitásnak) a mé
résére szolgálnak. [Twin és munkatársai. Nucl. Phys. A409 (1983) 

343c].

Hogyan “nézzük ” az adatokat?

A TESSA2 detektorrendszer által gyűjtött, és ese
ményenként mágnesszalagon tárolt G e—Ge —BGO 
koincidencia-események feldolgozására az energia
korrelációs módszert használtuk, amelyben a koinci
denciában lévő sugárzások gyakoriságát vizsgáljuk a 
gamma-energiák függvényében. Az így előálló Eyl — 
— E y 2  kétdimenziós korrelációs spektrum kollektív 
forgómozgást végző magok esetében sajátos “hegy
völgy” szerkezettel rendelkezik: az Eyl =  E y 2  ener
giáknak megfelelő 45°-os átló mentén nincsenek kor
relált események, mivel rotációs sávon belül nincs 
két azonos energiájú átmenet (backbending-et 
kivéve); az átlóval párhuzamos “hegyvonulatok” vi
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szont a sávban egymást követő két -y-esemény koinci
denciája miatt jönnek létre. Ilyen “hegy-völgy” szer
kezet előfordulása egy gömbszerű mag korrelációs 
spektrumában tehát egyértelműen jelezné a kollektív 
gerjesztéseket előnyben részesítő deformált struktúra 
kialakulását. A rotációs sávokhoz tartozó nívók 
energiáját megadó ( 1 ) összefüggés alapján megmutat
ható, hogy a 45°-os átlóra szimmetrikusan és azzal 
közel párhuzamosan elhelyezkedő két legintenzívebb 
“hegyvonulat” távolságát (valamelyik tengellyel pár
huzamosan mérve) a

8h2



összefüggés adja meg, ahol J (Jl az atommag ún. di
namikus tehetetlenségi nyomatéka a kérdéses rotá
ciós sáv(ok)ra. A “hegyvonulatok” W távolságának 
ismeretében megadhatjuk a mag tehetetlenségi nyo
matékét, amiből a mag szimmetria-tengelyre merő
leges tengely körüli forgására a tehetetlenségi nyoma
ték és a ß, y deformációs paraméterek közötti

/---- /8 sin (30°-i-y)
/4 7T }(3)

összefüggés alapján (M az atommag tömege, R0 =  
=  l,2 -A 1/3 fm) következtetni lehet a mag deformált- 
ságának mértékére is. (A “hegyvonulatok” közötti 
“völgy” szélessége állandó, ha a sáv tehetetlenségi 
nyomatéka is állandó; sávkereszteződéseknél (“visz- 
szahajlás” , vagy “felhajtás”) a W értéke akár nullára 
is lecsökkenhet — “félszigetek” esetleg “hidak” 
jönnek létre a két “hegygerinc” között, jelezvén a 
közel azonos gamma-energiák előfordulását.) A 
TESSA2 típusú detektorrendszerek által szolgáltatott 
adatok minőségi ugrást jelentettek az energia
korrelációs spektrumok használhatóságát illetően, 
hiszen a Ge-detektorok hatásfokának és a Compton- 
szupresszió jóságát megadó p érték gamma- 
energiafüggésének mérésével lehetővé vált olyan hát
térlevonási eljárás kidolgozása, ami a spektrumból el
távolítja azokat a nem-korrelált koincidencia esemé
nyeket, amelyekben az egyik, vagy mindkét Ge- 
detektor Compton-szóródott gamma-sugárzást ész
lelt. A Ge-detektorok jó energiafeloldása révén így a 
korrelációs spektrum szerkezetének finomabb részle
tei is meghatározhatóvá váltak. A módszert korábban 
a kis energiafelbontású Na(I) szcintillációs detekto
rokkal felvett adatok kiértékelésére használták, ahol 
a rossz detektorfeloldás miatt, nem lehetett ele
gendően pontosan megadni a J tehetetlenségi 
nyomaték értékeket.

A 152Dy atommagra kapott E.^ — E y 2  energia
korrelációs spektrumot a 6 . ábrán láthatjuk. A 152Dy 
végmagra vezető 4n reakciócsatornát — a mintegy 50 
millió koincidencia-eseményből — a BGO detektorok 
által szolgáltatott totális energia és multiplicitás alap
ján, a korrelációs spektrumban várható esetleges kol
lektív jegyeket pedig az adatok tömörítésével (egy 
csatorna — 10 keV) emeltük ki. A tengelyekkel pár
huzamos igen intenzív sávok és egyéb rendszertele
nül elhelyezkedő pontok az (egyrészecske) yrast- 
állapotok bomlásával kapcsolatos koincidencia
események, míg a spektrumban a 45°-os átlóval pár
huzamos két “hegyvonulat” jelentkezése annak bizo
nyítéka, hogy a magreakcióban kollektív forgómoz
gást végző magok is keletkeznek.

Annak eldöntésére, hogy az észlelt rotációs 
sáv (ok) kis deformációjú vagy szuperdeformált mag
alakhoz rendelhető(k)-e a J tehetetlenségi nyo
maték pontos meghatározása szükséges. Az említett 
tömörítési eljárás miatt ez nem lehetséges, ezért

1,3 keV csatornaszélesség mellett előállítottunk egy 
A Ey = | E ? 1  — Ey2 | egydimenziós spektrumot, 
amely a korrelációs spektrum 45°-os átlóra vett merő
leges vetületének felel meg, s így alkalmas a W érté
kének meghatározására. A 7. ábrán látható spektrum 
-  a 785-1330 keV-es < Ey > = (E , + E 2)/2 át
lagos energia tartományra — A E ?( =  W/2) =
=  (47 ±1) keV-nél mutatja a korrelációs spektrum
ban észlelt “hegyvonulatnak” megfelelő csúcsot. Az 
ebből számolt J =  (85 ±2)fi2/MeV dinamikus 
tehetetlenségi nyomaték értéke a merev gömbnek el
képzelt A — 152 tömegszámú atommag J0( = 
=  0,0139-A5/3 fi2 /MeV) tehetetlenségi nyomatéká- 
nak 1,4-szerese, amihez a (3) összefüggés alapján, 
y = 0 ° feltételezése mellett, ß —0 , 6  kvadrupól defor
máció rendelhető. A korrelációs spektrumban 
0 ,8 ^ E y^ l,3 5  MeV energiatartományban észlelt 
“hegy-völgy” szerkezet tehát a tehetetlenségi nyoma 
ték alapján értelmezhető a 152Dy atommag szuperde
formált állapotai megnyilvánulásaként, amikor is a 
mag 2 : 1  nagytengely/kistengely arány mellett, a szim
metriatengelyre merőleges tengely körül végez forgó
mozgást. Feltételezve, hogy a mag (klasszikus me
revtestként forog, azaz) impulzusmomentuma I =  
=  J a) és fi a» — E.y/2 összefüggést felhasználva, a 
“hegyvonulatot” alkotó gamma-átmenetek igen 
nagy spinű, I =  34 — 5841, magállapotok bomlásának 
feleltethetők meg. Mindez szép összhangban van 
azon elméleti számolásokkal, amelyek az I =  30—70 
lí spintartományban ß — 0 , 6  és y— 0 ° deformációra a 
totális energiában minimumot, azaz stabil magalakot 
jósoltak.

6. ábra A 152Dy energia-korrelációs spektruma a nem-korrelált 
háttér levonása után. Az Ey.l~.Ey2 koincidencia-események gya
korisága a négyzetek területével arányos. Az 0,8 < E y <1,35 MeV 
tartományban megfigyelhető — 45°-os átlóhoz közeli és azzal pár
huzamos — ‘'hegyvonulatok” a mag kollektjv mozgását jelzik. A 
vonulatok közötti távolság alapján ez a kollektív mozgás szuperde
formált mag szimmetriatengelyre merőleges tengely körüli forgá
sával azonosítható. [Nyakó és munkatársai: Phys. Rev. Lett. 52 

(1984) 507],
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7. ábra A korrelációs spektrumban észlelt “hegyvonulat” 45°-os 
átlótól mért átlagos távolságát megadó AE  ̂ spektrum, az 
<  Ey >  ”  (Eyi +  Ey2) /2 =  785 — 1330 keV tartományra. 
A AEy =  47 keV-nél lévő csúcs, a W =2 AEy és a (2) összefüggés 
alapján, J 'J* =  (85 ±2) fiVMeV tehetetlenségi nyomatékot ered
ményezett. Feltüntettük a különböző tehetetlenségi nyomatékok 
esetén várható e ( — ß )  deformációt és néhány magalakot. [1. a 

6. ábra hivatkozását].

A korrelációs spektrumban észlelt rotációs szerke
zet némely tulajdonsága különösen érdekes: — a be
csült spin-tartomány felső határa igen közel esik a 
magreakció során a rendszerrel közölt impulzusmo
mentum értékhez, ami arra enged következtetni, 
hogy a szuperdeformált sáv(ok) közvetlenül a statisz
tikus gamma-bomlások révén táplálódnak, és ezekre 
a spinekre valószínűleg azok az yrast-állapotok. — 
Az alsó spinérték várhatóan 34 -fí-nál is kisebb, 
hiszen az ismert intenzív yrast-átmenetek miatt a kor
relációs módszerrel nem állíthatjuk, hogy a hegyvo
nulat nem folytatódik az Ey<800 keV energiákra. A 
megfigyelt hosszú gamma-kaszkád különösen stabil 
szerkezet kialakulását jelzi, hiszen mintegy 600 keV- 
es energiatartományban a tehetetlenségi nyoma
ték állandó, amire a A E y spektrumban 47 keV-nél 
talált csúcs kis szélessége utal. Ez azt jelenti, hogy a 
gyors E2-átmenetek mindaddig a szuperdeformált sá- 
vfokjban tartják a gamma-intenzitást, ameddig a 
sávból az yrast-állapolokban történő (feltehetően di
pólus) átmenetek valószínűbbek nem lesznek, mint 
a sávon belüliek. Az e magra végzett totális-energia 
számolások alapján ez abban a spin-tartományban kö
vetkezhet be, amelyben a két különböző magalaknak 
megfelelő energiaminimum közötti potenciálgát any- 
nyira lecsökken, hogy a szuperdeformált sávból más 
struktúrákba való bomlás megengedetté válik. E 
bomlási mechanizmus alapján szuperdeformált álla
potok az ismert yrast-állapotoknál akár 3 — 4 MeV-vel 
nagyobb gerjesztési energiájúak is lehetnek.

Diszkrét szuperdeformált állapotok

A szuperdeformált magalak létezésének fentebb 
ismertetett első kísérleti megfigyelése, s ezen 
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sáv(ok) némely különös tulajdonsága arra ösztönzött, 
hogy vizsgálatainkat kiterjesszük a szuperdeformált 
és az oblate magalak között kapcsolatot teremtő 
gamma-bomlások keresésére is. Az alábbi lehetősé
geket kell megvizsgálni: 1 /  a szuperdeformált állapo
tok a 60ns-os izomér feletti nagyspinű állapotokat 
táplálják; 2 / a 60ns-os izomér alatti állapotokat táplál
ják; 3/ az állapotra épülő rotációs sávot táplálják. (Az 
I =  18fi-ig ismert sáv folytatását a 60ns-os izomér 
alatti állapotok tanulmányozása során találtuk meg, 
ami az izomér állapotot elkerülve egészen 4öfi spinig 
“együtt él” — koegzisztenciában van — a nagyspinű 
yrast-állapotokkal.) 4/ Eddig ismeretlen állapotokban 
keresztül történik legerjesztődésük.

A TESSA2 által szolgáltatott adatok elégtelennek 
bizonyultak annak kiderítésére, hogy a fent körvona
lazott kapcsolatok valamelyike létezik-e, ezért egy 
újabb kísérletet hajtottunk végre a TESSA3 detektor
rendszerrel a következő geometriai elrendezésben: a 
céltárgytól 5 cm-re elhelyeztünk egy Au-fóliát, 
amelynek vastagságát úgy választottuk meg, hogy a 
céltárgyból kilökődött 162Dy magok abban lefékeződ
jenek, de átengedje a bombázó nyalábot. A Ge- 
detektorok, jó kollimáltságuk miatt, csak a céltárgy
ban vagy attól < 1 cm-es távolságban bekövetkező 
“gyors” gamma-átmeneteket “látják” (a választott 
bombázó energiánál 1 ns alatt kb. 1 cm-t repülnek a 
magok vákuumban), a hosszú élettartamú izomér ál
lapotok és az alattuk elhelyezkedő nívók bomlása vi
szont a gyűjtő-fóliában — késleltetve játszódik le. 
Ezeket a bomlásokat csak a központi részt képező 
BGO detektorok észlelik (közel 100% hatásfokkal). 
Felvéve egy olyan idő-spektrumot, amely az első ko
incidencia (prompt G e—Ge —BGO esemény) bekö
vetkezte és a rákövetkező BGO esemény között eltelt 
időt méri, lehetőség nyílik arra, hogy a prompt 
gamma-események közül kiválogassuk azokat, ame
lyek az izomér állapotokat valamilyen módon táplál
ják. Ez a kísérlet az alábbiakban jelentett előrelépést: 
1/ A TESS A3 az 50 BGO szcintillációs detektorból 
álló központi rész mellett már 12 Ge-spektrométert 
foglal magába, amelyek kompaktabb BGO —NaI 
Compton-szupressziós detektorokban koaxiálisán he
lyezkednek el, és a céltárgyat sugárirányból nézik. A 
Ge-detektorok számának megduplázása a y —y- 
koincidenciák detektálásának valószínűségét növeli. 
2/ A magreakciókban keletkező neutronok a Ge- 
detektorok anyagával kölcsönhatásba lépve (n, n’ 
gamma) folyamatok révén a koincidencia
spektrumok hátterének jelentős forrását képező 
gamma-sugárzást eredményeznek. Mivel a TESSA- 
rendszerekben a Ge-detektorok elegendő távolságra 
vannak a céltárgytól ahhoz, hogy meg tudjuk külön
böztetni a magreakcióban keletkező prompt gamma
sugárzást a neutronok által késleltetve kiváltott 
gamma-sugárzástól, ezért egy megfelelő idő
spektrum felhasználásával ezeket a késleltetett gam
mákat a koincidencia-spektrumokból eliminálhatjuk, 
ami javítja a csúcs/háttér arányt. Mindkét tényező az



igen kis intenzitású gamma-átmenetek kimutatható- 
ságának az esélyét növeli. 3/ Az alkalmazott geomet
riai elrendezés segít annak tisztázásában, hogy a szu
perdeformált állapotok az izomér állapotokat elkerülő 
kis prolate deformációjú rotációs sávot táplálva, vagy 
a nagyspinű yrast-állapotokat, s ezáltal az izomér álla
potokat is táplálva gerjesztődnek-e le.

Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy ezek
kel a méréstechnikai fejlesztésekkel párhuzamosan 
jelentős előrelépés történt az adatfeldolgozás terén is, 
amelyet a nagy kapacitású gyors mágneses tárolók 
(Winchester diszkek) elterjedése tett lehetővé. Az 
eseményeként tárolt koincidencia-adatokból a hagyo
mányos módszerrel ellentétben, nem egydimenziós 
spektrumokat, hanem a gamma-energia korrelációs 
módszert alkalmazva, nagyfeloldású (maximum 
4096x4096 csatornás) kétdimenziós spektrumo(ka)t 
állítunk elő. Az egydimenziós koincidencia
spektrumok elkészítése ezekből a mátrixokból je
lentős számítógépidő megtakarítása mellett végez
hető el, s ezáltal nagymértékben csökken a kísérlet és 
a belőle nyert magfizikai információ megjelenése kö
zötti idő is.

Ebben a kísérleti elrendezésben mintegy 150 
millió y — y  koincidencia eseményt gyűjtöttünk, az 
idő, valamint a 152Dy végmagokra vezető 4n reakció
csatorna kiválasztására használt totális-energia és 
multiplicitás információkkal együtt. Két Eyl — E y 2  

korrelációs-mátrixot állítottunk elő az adatokból: az 
“izomér”-mátrix azokat az eseményeket tartalmazza, 
amelyekre 150ns-on belül a BGO-detektorok újabb 
“izomér” bomlást észleltek, míg a “prompf’-mátrix 
esetén ez a feltétel hiányzott. A két mátrixból előállí

tott egydimenziós koincidencia-spektrumok tanulmá
nyozása mindkét mátrix esetén egy igen hosszú, 19 
gamma-átmenetből álló rotációs sáv kimutatására ve
zetett, amelyre a 647keV-es és a 693keV-es vonalak
nak megfelelő spektrumok alapján bukkantunk rá. A
8 . ábrán bemutatott új rotációs sávot úgy kaptuk, 
hogy összegeztük az izomér- és a prompt
mátrixokból előállított, s az új átmenetekkel koinci
denciában lévő eseményeknek megfelelő spektrumo
kat. A sáv legérdekesebb jellemzői a következők: a/ a 
19 gamma-átmenetre, a mintegy 20 MeV-es gerjesz
tési energia tartományban a J tehetetlenségi 
nyomaték közel állandó értékű: az energiakülönbség 
a -y-energia növekedésével 46 keV-ről fokozatosan 
48 keV-re növekszik, s ennek megfelelően a J 2J 
érték 8 8 fi2/MeV-ről 83fi2/MeV-re csökken. Ez igen 
közel van a szuperdeformált 152Dy magra jósolt 
tehetelenségi-nyomatékhoz, s ugyancsak jól egyezik 
az energia-korrelációs módszerrel korábban kapott 
(85 ±2)fi2/MeV értékkel. Ebből arra következtethe
tünk, hogy az észlelt diszkrét-vonalas rotációs sáv a 
folytonos spektroszkópiai módszerekkel talált szuper
deformált szerkezethez tartozik, vagy azonos azzal, 
b/ A szuperdeformált sávot alkotó gamma-átmenetek 
"intenzitása a legfelső néhány nívóra fokozatosan nö
vekszik, majd le egészen a 700 keV-es energiákig 
közel állandó. A sáv alján mért gyors intenzitáscsök
kenés a szuperdeformált és a normál deformáltságú 
állapotoknak megfelelő energiaminimumok közötti 
potenciálgát adott spinnél bekövetkező hirtelen eltű
nésére utal, ha ugyanis a sávon belüli és a sávból való 
kibomlások közötti versengés szabályozná az átmene
tek viselkedését ez az intenzitáscsökkenés fokozatos 
lenne.

8. ábra A 152Dy szuperdeformált állapotainak bomlásából szár
mazó diszkrét y-átmenetek, melyekre feltüntettük a kérdéses 
magnívóhoz rendelt impulzusmomentum értéket (A TESSA3 de
tektorrendszerrel gyűjtött adatok. [Twin és munkatársai. Phys.

Rev. Letters 57 (1986) 811 közlemény alapján].
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A szuperdeformált állapotok spinjét az izomér- 
mátrixból előállított spektrumok alapján határoztuk 
meg, mivel a 60ns-os izomér-bomlásokkal való koin
cidenciafeltétel megkövetelése révén a szomszédos 
5n (1 5 1 Dy) és 3n (1 6 3 Dy) reakció-csatornák járuléka 
teljes mértékben eliminálható (ezeknek a magoknak 
nincs ilyen hosszú élettartamú izomér állapota). Az 
izomér-mátrixból előállított koincidencia-spekt
rumban a 60ns-os izomér feletti 19* és 25* spintarto
mányba eső állapotok bomlásából eredő gamma
vonalakat találtunk, tehát azok a szuperdeformált ál
lapotok bomlásából táplálódnak. A háttérlevonás 
után mért intenzitások alapján ezeket az yrast 
(oblate) állapotokat a szuperdeformált állapotok 
21,5fi átlagos spinnél táplálják. Mivel közvetlen kap
csolatot jelző gamma-átmenetet nem találtunk, felté
teleztük, hogy a szuperdeformált sáv dipólus-jellegű 
statisztikus gamma-kaszkádokkal bomlik az oblate ál
lapotokba. E kaszkádok “alján” néhány gamma
átmenet jelentősebb intenzitást gyűjthet össze, s való
ban az Ey =  571, 627, 770, 1005 keV energiáknál — 
a nívósémában egyelőre el nem helyezhető — átme
netek a mért intenzitások alapján esetlegesen betölt- 
hetik ezt a szerepet. Mivel a szuperdeformált állapo
toknak 55-fí környékén, ill. e felett yrastnak, vagy 
közel-yrastnak kell lenniük, a J ^  tehetetlenségi 
nyomaték mért értéke mellett ez azt jelenti, hogy a 
sáv alját képviselő állapotok mintegy 4 MeV-vel az 
yrast oblate állapotok felett helyezkednek el (1. 9. 
ábra). Amennyiben a 647 keV-es vonalhoz — a szu-

Spin (ti)

9. ábra A kollektív sávok legerjesztődése a 152Dy-ban. A kis pro
late deformációhoz tartozó sávhoz (1. 2. ábra) viszonyítva a szu
perdeformált sáv a legnagyobb spinekre az yrast-állapotokat képvi
seli, míg a sáv alján valószínűleg statisztikus-szerű dipólus átme

netekkel bomlik ajelölt egyrészecske-állapotokba. [1. 8. ábra].

perdeformált állapotokat páros spinűnek feltételezve 
— a 26+ —24+ átmenetet rendeljük hozzá, s a környe
zetében észlelt intenzitás-csökkenést figyelembe 
vesszük, a sáv alján a legerjesztődés átlagos spinje 
24,8h-nak adódik. így a statisztikus jellegű bomlások 
mintegy 3,3 15 értékű spincsökkenést reprezentálnak, 
ami reálisnak tekinthető érték, ha figyelembe vesszük 
az ehhez szükséges statisztikus bomlások számát, il
letve az yrast vonal meredekségét ebben a tartomány
ban. így a szuperdeformált rotációs sáv a 2 2 + — 60+ 
közötti páros spinű állapotokat reprezentálja, melyek 
a 30 MeV-es gerjesztési energiákig terjednek. A spin
hozzárendelésben azonban ± 2 h bizonytalanság van, 
mert a vizsgált y-energia-tartományban (0—3 MeV) 
nem találtunk olyan átmenetet, amely a szuperdefor
mált és az oblate, illetve a prolate állapotok közötti 
kapcsolat, s ezáltal a spinek egyértelmű rögzítését le
hetővé tette volna. A szuperdeformált sáv a totális 
gamma-intenzitás 2,2%-át hordozza, amely I =  50fi 
alatt megfelel az energia-korrelációs mátrixban talált 
“hegygerinc” teljes intenzitásának. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az általunk talált sáv a legalacsonyabban 
fekvő ún. yrast szuperdeformált sáv és 50tf felett — 
az esetlegesen létező “gerjesztett” szuperdeformált 
állapotok ezt az yrast sávot táplálják.

Szuperdeformált-e valóban a 1 6 2 Dy?

A szuperdeformált állapotok fenti módszerrel 
meghatározott spinjét a forgási frekvencia (hw — 
— E^/2 ) függvényében a 1 0 . ábrán láthatjuk, amely 
mutatja azt is, hogy a lineáris tartományt a kisebb 
spinek irányában meghosszabbítva az átmegy az 
origón. Ez a jelenség legegyszerűbben azzal magya
rázható, hogy a legnagyobb spineknél — viszonylag 
széles spin-tartományban — a mag klasszikus merev 
testként végez forgómozgást. (Hasonló jelenséget 
más atommagokra is megfigyeltek.) Kérdés, vajon a 
szuperdeformált sávra általunk mért nagy tehetetlen
ségi nyomaték (J ^  =  85fi2/MeV) valóban annak a
jele, hogy a 152Dy a 2:1 tengelyaránynak megfelelő 
kvadrupól deformáció mellett (merev testként) 
végez forgómozgást, avagy valamilyen más mecha
nizmus okozza ezt a nagy J (2) értéket? A 156Dy atom
magban ugyanis, viszonylag széles spin
tartományban állandó és ehhez közeli értékű J ,2> 
tehetetlenségi nyomatékot találtunk ß — 0 , 2  kvadru
pól deformációhoz tartozó rotációs sávok esetén, 
ahol azonban a nagy tehetetlenségi nyomatékot az 
első proton-sávkereszteződésnél fellépő erős köl
csönhatás okozza. Ismeretes, hogy sávkereszteződé
seknél az egyrészecske-pályák között fellépő gyenge 
kölcsönhatás esetén “visszahajlás” (backbending), 
míg erős kölcsönhatás esetén “felhajlás” (upbending) 
figyelhető meg. Igen erős kölcsönhatás esetén ez a 
“felhajlás” fokozatossá válhat, ami nagy J (2) értéke
ket eredményezhet.
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10. ábra A szuperdeformált állapotok spinje a forgási frekvencia 
függvényében. A lineáris szakasz meghosszabbítása átmegy az 
origón, ami arra utal, hogy a mag széles spintartományban klasz- 
szikus merevtestként forog. Az alsó rész a kis prolate- 
deformációjú rotációs sáv hasonló viselkedését mutatja. [1. 8. ábra].

A 1 5 2 Dy-ban talált szuperdeformált sáv eredetének 
egyértelmű eldöntése a kérdéses magállapotok élet
tartamának mérése útján lehetséges. Ha valóban szu
perdeformált magalakról van szó, akkor nagy az 
atommag Q0 elektromos kvadrupólmomentuma, s 
ezáltal a B(E2) kvadrupól átmeneti valószínűségek 
értéke is, amiből a

16 7T
Q2 Ő~—  B(E2) (eb), 

konstans
B(E2) = ------------  (e2 b2)

TE5y

összefüggések alapján következik, hogy a kérdéses 
magállapotok r  élettartama (ps-ban) rövid (Ey a ki
bocsátott gamma-sugárzás energiája MeV-ben). A 
szuperdeformált magalaknak megfelelő ß —0 , 6  defor
mációval — felhasználva, hogy forgási ellipszoidra 
(első közelítésben) Q0 =  0,757 -Z-Rg- ß (Z az A tö
megszámú mag rendszáma, R0 =  1,2-A 1 / 3  fm) — 
egy Ey = 1 MeV-es gamma-sugárzást kibocsátó mag
nívó élettartama t—50 fs-nak adódik. Ilyen rövid 
élettartamok mérése a fékezési Doppler-eltolódás 
(angol nevéből DSA) módszerrel lehetséges, ami a 

1 0 _1 5 s < r < 1 0 ' 12s élettartam-tartományban alkal
mazható. Ez a módszer feltételezi a fékezési folyamat 
ismeretét, ami nehézion reakciók esetén többnyire 
teljesül.

Az élettartam-mérésekben 15 mg/cm2 vastagságú 
arany hátlapra párologtatott 1 mg/cm2 vastagságú 
108Pd céltárgyat használtunk a koincidencia mérésben 
kapott hozammal azonos reakcióhozam érdekében.

A meglökött atommagok a céltárgyban, illetve az Au- 
hátlapban teljesen lefékeződnek. A r —1 ps élettar
tamú nívók bomlásából eredő gamma-átmenetek 
nem mutatnak Doppler-eltolódást, az ennél rövidebb 
élettartamú állapotok bomlásából eredő gammák vi
szont a tényleges nívóélettartamtól függő Doppler
eltolódást szenvednek. így lehetséges az igen rövid 
élettartamok meghatározása, illetve a gyors és lassú 
átmenetek szétválogatása. A TESSA2-vel nyert 
adatok alapján sikerült kimutatnunk, hogy a folytonos 
gamma-sugárzásban észlelt rotációs szerkezet igen 
gyors gamma-átmenetekből épül fel. Eljárásunk indi
rekt úton szolgáltatott erre bizonyítékot, mivel a vi
szonylag kis statisztikájú adatokból az egyedi állapo
tok élettartamát nem lehetett meghatározni. A fenti 
becslésnek megfelelően feltételeztük, hogy a “hegy
gerincet” létrehozó sugárzások 1 0 0  fs-nál rövidebb 
élettartamú nívók bomlásából származnak, azaz gya
korlatilag a maximális Doppler-eltolódásnak megfe
lelő energiákat kell detektálnunk. Az yrast- (egy- 
részecske) állapotokra ps-nál hosszabb élettartamokat 
mértek, tehát ezek a meglökött magok teljes leféke
ződése után bomlanak, azaz az általuk kibocsátott 
gamma-sugárzás energiájában nem észlelhetünk 
Doppler-eltolódást. Az előbbi “gyors” és az utóbbi 
“lassú” gamma-átmenetek szétválasztására most is 
az energia-korrelációs módszert használtuk: előállí
tottunk egy korrelációs mátrixot a Ge-detektorokat 
úgy hitelesítve, hogy a Doppler-eltolódást nem 
mutató lassú átmenetek a különböző detektálási szö
geknek megfelelő spektrumokban azonos csator
nákba essenek, és egy másik mátrixot, amelyre a de
tektorok hitelesítése olyan volt, hogy a feltételezetten 
maximális Doppler-eltolódást mutató gyors átmene
tek essenek azonos csatornákba. Ezáltal a korrelációs 
intenzitás az első esetben a lassú átmenetekre 
megnő és lecsökken a gyorsakra, s fordított helyzet 
áll elő a második esetben: a gyors átmenetekre nő 
meg az intenzitás és lecsökken a lassúakra. Ez köny- 
nyen belátható, ha figyelembe vesszük, hogy a külön
böző detektálási szögek miatt a nem-kiválasztott át
menetekre valamely (E0 1 —E02) koincidencia intenzi
tása az E0 1 ± A E 01 és E0 2 ± A E 0 2  által meghatározott 
négyzetben oszlik szét. Ha a 1 5 2 Dy-ban talált nagy 
J (2)Sáv tehetetlenségi nyomatéké rotációs sáv olyan 
nívók bomlásából származik, amelyek élettartama a 
ps nagyságrendbe esik (ami a kis prolate deformációjú 
rotációs magokra általában elmondható), akkor a kol
lektív mozgásra jellemző “hegy-völgy” szerkezet az 
előző mátrixban, míg ha szuperdeformált állapotok 
bomlásából származik az utóbbi (a maximális 
Doppler-eltolódás feltételezése mellett előállított) 
mátrixban lenne kimutatható. A két mátrixból nyert 
A E y(< E y>) spektrumokból (1. 11. ábra) nyilván
való, hogy a rotációs szerkezet a maximális Doppler
eltolódás feltételezése mellett megfigyelhető, míg a 
másik esetben nem. A A E y spektrumban a korábban 
kapott A E y =  47 keV-nél észleltük a “hegygerinc-
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nek” megfelelő csúcsot, ami azt jelenti, hogy az azt 
létrehozó gammák valóban maximális, vagy ahhoz 
igen közeli Doppler-eltolódást szenvednek. A mérési 
hibákat figyelembe véve a Doppler-eltolódási ténye
zőre (a mért és a maximálisan lehetséges eltolódás 
aránya) F > 0,85, a hozzá tartozó élettartamokra 
pedig <  100 fs adódik. Ez alapján a B(E2) átmeneti 
valószínűségekre alsó korlátot tudunk csupán megad
ni, amit a ß =  0 , 6  szuperdeformált és egy ß — 0 , 2
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11. ábra A szuperdeformált állapotok élettartamának becslése ér
dekében az energia-korrelációs mátrixokból előállított A E spekt
rumok különböző < E y >  tartományokban, a “háttér” levonása 
után. Igen gyors átmenetek (a -y-energiákban maximális 
Doppler-eltolódás) feltételezése mellett A E y =  47 keV-nél mind
egyik tartományban jelentkezik a “hegyvonulatnak” megfelelő 
csúcs (jobb oldal), míg lassú átmenetek (nincs Doppler-eltolódás) 
feltételezésekor nem. [P. J. Twin és munkatársai: Phys. Rev. Let

ters. 55 (1985) 1380 alapján.]

12. ábra A szuperdeformált sávot alkotó y-sugarak B(E2) átme
neti valószínűségeire kísérletileg meghatározott alsó korlátok 
(szaggatott vonal) a l l .  ábra alapján becsült F (t) ún. lassítási té
nyezőnek megfelelő 100 fs élettartamokra (1. betétábra). E <  1,1 
MeV-re figyelembe vettük, hogy a magasabban fekvő állapotok 
hatása miatt az élettartamokat hosszabbnak mérjük. Megadtuk a 
ß =  0,2 és ß  =  0,6 kvadrupól deformációkra várható B(E2)- 
értékeket is. (Weisskopf-egységekben: W. u.). [P. J. Twin és mun

katársai: Phys. Rev. Letters. 55 (1986) 1380].

normál-deformált esethez tartozó B(E2) értékekkel 
összehasonlítva a 12. ábrán mutatunk be. Láthatjuk, 
hogy a vizsgált állapotok igen rövid élettartamúak, fo
kozottan kollektív jellegűek és a szuperdeformált 
magalaknak megfelelő ß =  0 , 6  kvadrupól deformá
ciót részesítik előnyben.

A TESSA3-mal végrehajtott mérésből már lehe
tővé vált a diszkrét magállapotok élettartamának 
konkrét meghatározása és ezáltal a kérdéses magalak
hoz tartozó Q0 kvadrupólmomentum megadása is. A 
35° és 145° detektálási szögeknél meghatározott 
Doppler-eltolódási tényező csak az I =  30fi spin kör
nyékén csökken le F — 0,8-ra a legnagyobb spineknél 
mért és a maximális Doppler-eltolódásnak megfelelő 
F =  1 értékről. Ezek az adatok jól illeszthetők kons
tans Q0 =  19 eb feltételezése mellett (1. 13. 
ábra), amiből az átmeneti valószínűségekre 
B(E2) =  (2,5 ±0,5) kWe adódik (1 kWe =  1000 
Weisskopf-egység), ami igen közel van a ß =  0,6 de
formációra elméletileg jósolt B(E2) =  2,39 kWe át
meneti valószínűség értékhez. Normál-defor- 
máltságú magokra Q0=  3 —5 eb. Ez ékesen bizonyít- 
aja, hogy az észlelt nagy tehetetlenségi nyomatékú ro
tációs sáv valóban szuperdeformált magalakhoz tarto
zik, s ez a deformáció az élettartam-mérések tanúsága 
szerint is állandó.

Spin (h)
13. ábra A szuperdeformált sávbeli y-sugarakra mért F értékek a 
spin függvényében ( • )  és konstans Q0 =  20 eb esetén (foly
tonos vonal). (F =  a mért és a maximálisan lehetséges Doppler
eltolódás hányadosa). A legjobb illeszkedés Q0 =  19 eb elekt
romos kvadrupólmomentum értékhez tartozik. [Bentley és mun

katársai alapján: Phys. Rev. Letters, közlés alatt.)

Perspektívák

Az ismertetett kísérletsorozat az első egyértelmű 
bizonyítékot szolgáltatta arra, hogy nehézion
reakciókban igen nagy bevitt impulzusmomentum 
árán létrehozható szuperdeformált magalak, amely 
hasadás helyett előnyben részesít még olyan kollektív
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legerjesztődési formát is, amelyhez 2 : 1  tengelyarány- 
nak megfelelő kvadrupól deformáció tartozik. Láthat
tuk, hogy ez a magalak a totális-energia felületen a 
kis deformációkhoz tartozó minimumtól jól elkülö
nülő második minimumnak felelt meg, amelyet a 
teljes gamma-intenzitás csupán 2%-a reprezentál. Az 
igen nagy hatásfokú új detektorrendszerek 
(TESSA2, TESSA3, — Daresbury Laboratory, 
Anglia; HERA — Berkeley, USA; Chateau de Chris- 
tal — Strasbourg, Franciaország; ESSA30 — nyugat
európai országok közös detektorrendszere) napjaink
ban lehetővé teszik még ilyen kis intenzitású esemé
nyek kimutatását is, s ezáltal egy új terület megszüle
tését a “diszkrét” y-spektroszkópiában: részletes 
magszerkezeti információk gyűjtésének lehetőségét 
az atommag totális-energia felületén fellépő második 
energiaminimumban.

Szuperdeformált magalak előfordulását a korábban 
említett elméleti munkák más atommagra is jósolták, 
s egy másik eset — ugyancsak a Liverpooli Egyetem 
és a Daresbury Laboratórium közötti együttműködés 
keretében — a 132Ce atommagban talált, 52h spinig 
terjedő rotációs sáv, amely a mért tehetetleségi nyo
matékok és nívóélettartamok alapján szintén a szu
perdeformáció kísérleti bizonyítékának tekinthető. 
Ezek a kísérleti eredmények az atommag legnagyobb 
spinű állapotainak részletes tanulmányozását teszik 
lehetővé, s egyben számos ma még megválaszolatlan 
kérdést vetnek fel, amelyekre a választ hasonló kísér
leti munkák adhatják meg. A teljesség igénye nélkül 
felsorolunk néhányat ezekből a kérdésekből: 1 / 
Amint láttuk, a szuperdeformált állapotok spinje csak 
közelítőleg ismert, ezért a következő lépések egyik 
legfontosabbika olyan diszkrét y-átmeneteket találni, 
amelyek a szuperdeformált és az yrast-állapotok kö
zötti kapcsolatot egyértelműsítik. A szuperdeformált 
sávból történő valószínűleg igen komplex bomlási 
módok feltérképezése várhatóan lehetséges lesz a ki- 
fejlesztés alatt álló leghatékonyabb detektorrendsze
rekkel (ESSA30, Nord Ball — a skandináv országok 
összefogásával megépülő és az ESSA30-cal kompati
bilis detektorokat magába foglaló rendszer). Az 
ESSA30 alkalmazásával tervezett legújabb méréseink
— a HERA rendszerrel kapott tapasztalatok alapján
— csupán akkor kecsegtetnek eredménnyel, ha a 
koincidencia-mérést kiegészítjük kifinomultabb mé
réstechnikai módszerekkel, amelyek lehetővé teszik 
a szuperdeformáltság jegyeinek kiemelését. 2/ Szu
perdeformált magalak létét elméletileg több atom
magra jósolták. Az ezek szisztematikus keresésére 
irányuló kísérletek lehetővé tennék a számításokban 
használt egyrészecske-pályáknak, az extrém magalak 
alkalmazott modell-állandókra gyakorolt hatásának 
stb. tesztelését. Erre elsősorban a 1 5 2 Dy-mal szomszé
dos páratlan neutron-, illetve protonszámú magok 
esetleges szuperdeformált sávjai intenzitásának, ger
jesztési energiájának, spinjének stb. vizsgálata célsze

rű. Ugyancsak az elméleti számolások tesztelését 
szolgálná annak vizsgálata, hogyan függ a szuperde
formált sávok gerjeszthetősége a bombázó
energiától, valamint az alkalmazott magreakció típu
sától. 3/ Tisztázásra szorul az a kérdés is, miért és 
hogyan táplálódik a szuperdeformált sáv a tapasztalt 
intenzitás mellett, s miért viszonylag gyengék az 
egyéb (gerjesztett) szuperdeformált sávok. Az egyik 
feltételezés szerint szerepe lehet ebben a statisztikus 
El-átmenetek megnövekedett valószínűségének, 
amelyet az óriás dipólus rezonancia (GDR) egyik 
komponensének kis energiák felé történő jelentős el
tolódása okoz. (Elméleti számítások alapján a 152Dy 
mag nagy kvadrupól deformációja az óriás-rezonancia 
felhasadását eredményezi.) A legújabb kísérleti 
munkák a GDR és a szuperdeformáltság közötti kap
csolat keresését célozzák.

Ezeknek és hasonló kérdéseknek a megválaszolása 
a további, várhatóan izgalmas kutatások feladata. A 
szuperdeformált magalak kísérleti kimutatása min
denesetre ráirányította a figyelmet erre az igen ér
dekes kutatási területre, s elindított egy folyamatot, 
amely a ma ismert legextrémebb magok szerkezeté
nek kiderítésére és elméleti leírására irányul. Amint 
az a kísérleti technika ismertetése során bizonyára ki
derült, a legnagyobb spinű állapotok tanulmányozásá
ban eddig elért és a jövőben várható eredmények 
csupán a legfejlettebb és igen költséges y- 
spektroszkópiai detektorrendszerek alkalmazása 
révén vált lehetővé, ezért e sorok írója köszönettel 
tartozik a Liverpooli Egyetemnek és a Daresbury La
boratóriumnak, hogy részese lehetett a fenti eredmé
nyeket szolgáltató méréseknek.
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A NAGYNYOMÁSÚ Na-LÁMPÁK BEGYÚJTÁSA SORÁN S z á n t ó  J á n o s ,  H o l l ó  S á n d o r ,

BEKOVETKEZO ELEKTRÓD-ERÓZIÓ

1. A nagynyomású Na-lámpa elektródáinak kilé
pési munkáját csökkentő katódaktivátor a lámpa 
működése során részben eltávozik az elektródákról. 
A lámpa begyújtásakor a katódaktivátor eróziója 
drasztikus, szabadszemmel is látható jelenség, míg 
stacionárius állapotban állandó, kisméretű disszocia- 
tív párolgás formájában zajlik le.

Az aktivátor eróziója több okból is nemkívánatos 
jelenség:
— Az elektródáról eltávozott aktivátor nyomán nő a 

katód kilépési munkája, ami a lámpa átütési- és 
égésfeszültségének növekedéséhez vezet.

— A kisülési cső falára rakódó aktivátor csökkenti a 
cső transzmisszióját s ezáltal fényhozamát.

— Az A120 3 kerámiával érintkezésbe kerülő oxigén
tartalmú anyag oxigén leadása révén jelentős 
mértékben növeli a Na-/3-aluminát képződés 
reakciósebességét [lásd pl. 1 . ] és ennek megfele
lően meggyorsítja a Na fogyást, ami a Na-lámpa 
élettartamát csökkenti.

Technológiai cél tehát az elektróda aktivátor erózi
ójának csökkentése. Ahhoz, hogy megfelelő javasla
tokat tehessünk szükséges ismernünk az aktivátor 
erózióját kiváltó folyamatokat, hogy azokat tudatosan 
befolyásolva csökkenteni tudjuk nemkívánatos 
hatásukat.

Ebben a munkában a drasztikusabb jelenséget, az 
aktivátornak a váltóáramon üzemeltetett lámpa be
gyújtása során elszenvedett erózióját vizsgáltuk.

Ezt a jelenséget a szakirodalomban [pl. 2.] a be
gyújtás folyamán minden katódi félperiódusban meg
jelenő glimm- és anomális glimm állapottal hozzák 
összefüggésbe azt állítván, hogy az aktivátor erózióját 
az ekkor jelentkező nagy katódesés hatására felgyor
sult töltőgáz ionok (Xe+) porlasztó hatása okozza. Kí
sérleti eredményeink azonban nem értelmezhetőek 
ezzel a képpel.

2. 400 W-os zafircsöves Na-lámpa áramát, kapocs
feszültségét és az elektródáról távozó aktivátorból 
származó (Bí2 SrW06) Ba 455,4 nm-es emissziós vo
nalát regisztráltuk, és ezzel egyidejűleg nagy sebes
ségű kamerával fényképeztük az elektródát és annak 
környékét 1 0  0 0 0  kép/s-os filmsebességgel az 1 . 
ábrán látható elrendezésben a termoemissziós ív 
kialakulásáig.

Eredményeinket a következőképpen foglalhatjuk 
össze: A katódi félperiódus mindig a glimm kisülésre 
jellemző, a katódot beborító Xe-fénnyel indul. 
Ennek időtartama egybeesik az újragyújtási csúcs szé
lességével (2. ábra). Nagyobb áramerősségnél, 
amikor már az anomális glimm kisülés sem képes a 
plazma fenntartásához szükséges töltésmennyiséget

N y í r i  B a l á z s  
Tungsram R. T.

kiváltani a katódból, a glimm hirtelen összeomlik, és 
egy mozgó talppontú ív állapotba (mozgó foltos ív) 
billen át a plazma.

1. ábra A mérési elrendezés elvi vázlata .

J----- L
6 1 2  3 -te-10* sj

2.ábra A plazma és a hozzátartozó áram-(a.), feszültség-(b.) és a 
Ba 455,4 nm-es emissziós vonalintenzitásának (c.) alakulása az in
dítástól számított 6. katódi félperiódus elején, az idő függvényében.

Ez az állapot általában a félperiódus végéig fenn
marad. Néha a félperiódus végén a glimm-állapot 
még rövid időre visszatér. A mozgó foltos ív megjele
nésekor a kapocsfeszültség leesik, és megnő a Ba 
455,4 nm-es vonalának intezitása, azaz megindul az 
aktivátor eróziója (2 . ábra).

A fentiek alapján nehéz lenne az aktivátor erózióját 
a becsapódó Xe-ionok porlasztó hatásának tulajdoní
tani. A glimm, ill. anomális glimm fázisban ugyanis 
az újragyújtási csúcs és az ív állapotra jellemző fe
szültség különbsége lényegében a katódesést növeli,
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másszóval a plazmának ebben az állapotában a ka- 
tódba csapódó Xe-ionok lényegesen nagyobb energi
ára tesznek szert, mintha a plazma ív állapotban 
lenne. Ennek ellenére az aktivátor eróziója a glimm-, 
ill. anomális glimm fázisban — sem a gyorsfilm szína
nalízisével, sem pedig a Ba 455,4 nm-es vonalának 
megjelenésével — nem mutatható ki. Ezzel szemben 
igen intenzív ez az erózió a plazma mozgó foltos ív ál
lapotában, amikor pedig a becsapódó Xe-ionok ener
giája jóval kisebb.

Ez az ellentmondás az alábbi magyarázattal oldható 
fel: Az aktivátor eróziója nem a becsapódó Xe-ionok 
porlasztó hatásának következménye. A plazma 
mozgó foltos ív állapotában az aktív katód folt átmé
rője nagyon kicsi, ezért igen nagy elektron 
áramsűrüségnek kell létrejönni ahhoz, hogy a katód a 
plazma fenntartásához szükséges töltésmennyiséget 
biztosítani tudja. Az aktivátor a kezdeti alacsony ka- 
tódhőmérsékleten elektromosan szigetel, ezért a 
rajta átfolyó nagysűrűségü áram nyomán lokálisan fel
lépő jelentős Joule-hő hirtelen megemeli az aktivátor 
hőmérsékletét és annak robbanásszerű hőtágulása az 
aktivátor lelökődéséhez vezet. A helyzet ennél bo
nyolultabb, mert az aktivátoron áthaladó nagy elekt
ron áramsűrűség nemcsak az aktivátor hőtágulását 
növeli meg lokálisan, hanem elektrolitikus folyama
tok is végbemehetnek az oxigéntartalmú anyagban, s 
ezek az aktivátor kémiai bomlásához (és ezért oxigén 
felszabadulásához) vezethetnek. A fenti folyamatok 
eredményeképpen nemcsak atomok és ionok, hanem 
kisebb-nagyobb aktivátor darabok egyben távoznak a 
katód felületéről. További, a roncsolást fokozó hatása 
lehet annak, hogy a részben ionok formájában leváló 
és a felületből még alig eltávolodott aktivátor nagyban 
fokozza a téremissziót. A kilépő elektronok hatására 
a távozó aktivátor részecskék tovább ionizálódnak, 
és az így kialakuló plazmagömböcskék a továbbiak
ban szétterjednek. ílymódon a levált anyag részben 
közvetlenül a kisülési cső falára, részben pedig a 
kisülő térbe kerülve a pozitív oszlop részévé válik. Ez 
utóbbit a diffúzió, majd a következő anódi félperió
dusban — annak az elején — a Xe gáz áramlása szál
lítja a cső falára.

A mozgó foltos ív állapotban a katód két domináns 
elektrontermelő mechanizmusa a tér- és a termikus 
emisszió. Stabil termoemissziós ív akkor jön létre, ha 
az elektródák egész tömegükben elegendően mele
gek. Az elektróda a katódi félperiódusban az ív talp
pontján keresztül melegszik lokálisan, de nagyon in
tenziven. A közölt hőmennyiség azonban elhanyagol
ható ahhoz képest, amelyet anód állapotban vesz fel 
az elektróda nagy felületén azáltal, hogy az érkező 
elektronok kilépési munkájukkal fűtik. Az elektróda 
tehát az anódi félperiódusban melegszik jobban, amit 
kísérleteink is igazolnak: az egyenáramon üzemelte
tett lámpa begyújtása 2-szer, 3-szor annyi idő alatt 
zajlik le, mint a váltóáramon üzemeltetett párjáé. A 
katód felmelegedésével együttjár a lámpa feszültségé

ben az újragyújtási csúcsok és a glimmállapot eltű
nése, de az általános véleménnyel ellentétben nem 
ez az oka az addig heves katóderózió megszűnésének, 
noha a kettő egyszerre történik. Valójában a termoe
missziós ív kialakulása véget vet mind a glimm- 
állapotnak, mind pedig a mozgó foltos ív állapotnak, 
s ez utóbbi miatt szűnik meg a heves elektróda erózió.

Kiegészítésül még megjegyezzük, hogy a gyorsfil
mek és a hozzájuk tartozó többi mért fizikai mennyi
ségek még sok más, részben feldolgozatlan ered
ményt tartalmaznak (gázáramlások, ív talppont 
mozgás, egyenáramú begyújtás stb.). Ezek azonban 
nem tartoznak ezen dolgozat szűkebb értelemben 
vett tárgyához.

3. A katódaktivátor eróziójának fenti értelmezése 
új szempontokat ad a Na-lámpa elektródáinak terve
zéséhez: Nem látszik pl. célszerűnek, hogy az elekt
róda külső felülete nagy mennyiségben és/vagy nagy 
vastagságban aktivátorral legyen borítva. Ugyanakkor 
a monoréteges borítottság nem releváns az erózió 
szempontjából. Megfelelőbbnek tűnik tehát egy 
körül zárt, csak a csúcsán nyitott konstrukció. Felme
rül jobb elektromos vezetőképességű aktivátor hasz
nálatának gondolata, amely kisebb ellenállása lévén 
kevésbé melegedne fel az átfolyó nagysűrűségű áram 
hatására. Számba kellene venni oxigént nem tartal
mazó katódaktivátor alkalmazásának lehetőségét is, a 
kisülési cső katódból származó oxigén szennyezettsé
gének mérséklésére.

A fenti méréssorozat elvégzésének további ered
ménye egy olyan, rutinmérésként is alkalmazható 
vizsgálati módszer kidolgozása, amely lehetővé teszi 
a különböző katódok begyújtása során elszenvedett 
eróziójának mérését, ill. összehasonlítását az idő- és 
energiaigényes tartóségetés mellőzésével. Jelen ösz- 
szeállításunk azért nem megfelelő erre a célra, mert a 
fenti mérésben a katódról távozó Ba 455,4 nm-es vo
nalának intenzitását az elektróda előtti térrészről ké
peztük le a monokromátor belépő nyílására. Amint 
azonban a gyorsfilmeken jól látszik, az ív talppontja 
nemcsak a katód csúcsának közelében, hanem gyak
ran a tövében mozog. Ekkor a levált aktivátor nem, 
vagy csak részben jelenik meg a katód előtti térrész
ben, tehát fényemissziója a jelen elrendezéssel nem 
mérhető. Az új eljárás lényege az, hogy az 1. ábrán 
látható elrendezésben a leváló aktivátor anyagának 
egy vagy több jellemző vonalát nem egy adott helyen, 
hanem a fényforrást fotométergömbbe helyezve, tér
beli integrálással az egész lámpában detektáljuk.

4. Röviden összefoglaljuk legfőbb eredményein
ket: A nagynyomású Na-lámpa begyújtása során be
következő elektródaerózió mechanizmusának magya
rázatára az eddigi elképzelésektől eltérő modellt dol
goztunk ki, amely a töltőgáz ionok glimmállapotbeli 
porlasztó hatása helyett a plazma mozgó foltos ív álla
potában a talppontban létrejövő nagysűrűségű 
áramot teszi felelőssé az erózióért. Ennek a felisme
résnek komoly konzekvenciái vannak a nagynyomású 
Na-lámpa katódfejlesztésére nézve.



Az elvégzett kísérletek másik gyakorlati következ
ménye egy olyan eljárás kidolgozása, amely alkalmas 
a katódaktivátor begyújtása alatti eróziójának gyors, 
összehasonlításra alkalmas mérésére.

IRODALOM

[1.1 Luthra, K. Symposium on High Temperature Lamp Che
mistry ed.Zubier E. 1985. Toronto, Canada p. 156.

[2.] Hirayama, C. et.al. Journal oflES 1981.jan. p. 90.

E S E M É N Y E K

30  ÉVES AZ MTA
MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETE

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai 
Kutató Intézete (MFKI) januárban ünnepelte 30 
éves fennállását. A jubileum alkalmából az intézet 
alapító igazgatójáról, Szigeti György Kossuth-díjas 
akadémikusról emlékeztek meg az intézet dolgozói, 
egykori tanítványai és barátai. Szigeti György 1957-től 
1974-ig az intézet igazgatója, 1978-ban bekövetkezett 
haláláig tudományos tanácsadója volt. A vákuumfizi
ka, lumineszcens anyagok és a félvezető fizika terüle
tén végzett kutatásaival, továbbá mintegy negyven 
szabadalmával tette nevét nemzetközileg is ismertté. 
A hazai műszaki alapkutatások szervezése és irányí
tása mellett kiemelkedő szerepet vitt többek között 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat munkájában is. Az 
újjáalakulást követő évben, 1948-ban alelnök, 1954 
és 1968 között főtitkár, 1968-tól 1976-ig elnöke, 
azután pedig tiszteletbeli elnöke volt a Társulatnak.

Január 28-án a Farkasréti temetőben az Intézet 
dolgozói nevében Szép Iván, Felcser Béláné és 
Aszódi Gábor megkoszorúzták Szigeti György sírját. 
Ugyanezen a napon Nagy Elemér akadémikus, igaz
gató, az intézet Fóti úti székházában felavatta Szigeti 
György dombormű-emléktábláját és méltatta a nagy 
előd érdemeit.

A IV. kerület vezetői részéről jelen voltak és tiszte
letüket nyilvánították Dr. Káder Gyula, a Pártbizott
ság titkára, »és Fekete János, a IV. kerületi Tanács 
Elnöke.

Az ünnepségen Kroó Norbert, az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat elnöke megemlékezett Szigeti 
Györgynek a Társulat életében betöltött kiemelkedő 
szerepéről.

Január 29-én az MFKI munkatársai az Akadémián 
egész napos tudományos ülésszakkal emlékeztek az 
eltelt 30 esztendőre és vázolták az intézet jövőjéről, a 
fejlődés további menetéről alkotott elképzeléseiket.

Nagy Elemér akadémikus megnyitójában emlékez
tetett arra, hogy mindaz, amit Szigeti György az inté
zet alapító oklevelében lefektetett, máig is időszerű.

SZIGETI GYÖRGY
® o < S7S 

m

AKADÉMIA

Meggyőzően fogalmazta meg az alap- és alkalmazott 
kutatás viszonyát, a kutatóintézetek és az ipar szük
séges kapcsolatát. Tarján Imre akadémikus, az MTA 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya nevé
ben emlékezett meg a MFKI alapításának idejéről és 
méltatta az intézetnek a szilárdtestfizikai kutatások 
néhány területén végzett tevékenységét. Prohászka 
János, az MTA Műszaki Tudományok Osztályának 
alelnöke a műszaki tudományban elért eredményeket 
értékelte és tolmácsolta Vajda Györgynek, az osztály 
elnökének üdvözletét.

Szép Iván összefoglaló előadásában az eltelt 30 
évben az Intézetben elért értékálló tudományos ered
ményeket tekintette át.

Lendvay Ödön, Bartha László, Schanda János, 
Zsoldos Lehel, Mojzes Imre, Barna B. Péter, Ferenczi 
György és Beleznay Ferenc a jelenleg müveit terüle
teken tervezett feladatokkal ismertették meg a 
hallgatóságot.
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Az izzólámpa oly fontos alapanyaga, a volfrám je
lenleg is kutatás témája, de kibővült más magasolva- 
dáspontú fémek kutatásával, ez kiegészült az acél 
vizsgálatával és jelenleg a fémeket helyettesíteni 
képes különleges kerámiák kutatásához ért a fejlődés. 
Az egykori rádiócsövek kutatását a tranzisztorok, 
majd az integrált áramkörök kutatása váltotta fel és a 
félvezető alapokon nyugvó világító diódák, félvezető 
lézerek, mikrohullámú rezgéskeltők kifejlesztése és 
kutatása került előtérbe.

Az optikai kutatások számára a fényvezető szálop
tikán keresztül történő kommunikáció követelmé
nyei diktálják a feltételeket, a szerkezetkutatások szá
mára pedig az integrált áramköri technika vagy a fél
vezető lézerek szolgáltatják a szubmikroszkópos vizs
gálati tartományokat.

Az évforduló alkalmából köszöntjük a jubilánst és 
a következő évtizedekre még több sikert kívánunk az 
intézet dolgozóinak.

L. Ö.

FIZIKUSNAPOK ’87  DEBRECENBEN

A MTA Atommagkutató Intézete és a Debreceni 
Kölcsey F. Művelődési Központ, több más szervezet 
és intézmény támogatásával a korábbi évek hagyomá
nyainak megfelelően az idén is megrendezte a nagy- 
közönség számára a fizikusnapokat. A március első 
hetében lezajlott rendezvények mottója a “fizika és 
mindennapi élet” volt. Lovas István akadémikus 
megnyitó szavai után elsőnek Florváth Zoltán 
(KFKI) a lézerek jelenlegi alkalmazásairól és jövőbeli 
felhasználási lehetőségeiről beszélt. A kísérleti bemu
tatóval színesített előadás közel 1 0 0  érdeklődőt von
zott. Vajon tyúk-tojás paradoxon a fizika és számítás- 
technika kapcsolata? Mit köszönhet a számítástechni
ka a fizikának és viszont? Hogyan alakítják át min
dennapjainkat a számítógépek? Következő nap 
ezekre a kérdésekre adott választ előadásában Csá
kány Antal (KFKI). Harmadik nap Barta György aka
démikustól a Föld szerkezetének kutatásáról, az itt al
kalmazott fizikai módszerekről hallhattunk. Az 
előadó a magyar geofizikai kutatások történeti átte
kintése mellett a fóldmágnesség vizsgálatának iz
galmas fejleményeiről is szólt.

A mai ember vonzalma és iszonya a túlerős 
hangok iránt. Meddig kellemes és mikortól kezdve 
zavaró a hang? Mindezekről Tarnóczy Tamás (MTA 
Természettudományi Kutatólaboratóriumai) beszélt 
— ismét másnapon — hangtani kísérletekkel gazdagí
tott előadásában. Az elmúlt évekhez hasonlóan meg
rendezésre került — elsősorban fizika tanárok részé
re — az oktatási fórum. A fórum vitaindító előadását 
a speciális relativitáselméletről Vermes Miklós 
tartotta.

A fizikusnapokat az előadáson kívül — szokásosan 
— számos egyéb program is színesítette. Az érettségi 
előtt álló középiskolások számára bizonyára igazi erő
próba volt az egyetemi “próbafelvételi” vizsga fiziká
ból, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel nem
csak Debrecenben, hanem a környező városokban 
(Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Püspökladány) 
is megrendezésre került. Lehetőség nyílott az 
ATOMK1 laboratóriumainak megtekintésére is. Az 
ATOMKI munkatársai ismét tartottak rendhagyó fizi
kaórákat az intézet laboratóriumaiban, ahol a diákok 
a modern fizikai kutatások eszközeivel, módszereivel 
és eredményeivel ismerkedhettek meg. A különböző 
témájú órákon 2 2  osztály összesen csaknem 600 diák 
vett részt. A leglátogatottabb órák az alacsony hőmér
sékletek fizikája, ciklotronok és alkalmazásaik, Van 
deQraaff típusú magfizikai gyorsító és gyakorlati al
kalmazásai, a sugárvédelem alapelemei és földtani 
kormeghatározás tömegspektrometriai módszerekkel 
voltak. A fizikusnapok rendezvényei között volt az 
ATOMKI által kiírt középiskolai pályázat eredmény-

Érdeklödö lámpáink Csákány Ama! előadásán.

Tarnóczy Tamás előad.
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hirdetése is (erről egy külön cikkben számolunk be). 
Az elektrosztatika és tömegspektrometria témaköré
ből kaptak programozási feladatokat azok a diákok, 
akik részt vettek a számítástechnikai vetélkedőn. A 
fizikusnapok rendezvényeit fizikai kísérletbemutató 
és játékos vetélkedő zárta le.

A fizikusnapok szervezői a rendezvényeket támo
gató intézményekkel (KLTE Fizikai Intézete, Ybl 
Miklós Műszaki Főiskola, Hajdú-Bihar Megyei Peda
gógiai Intézet, TIT Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Debreceni Akadé
miai Bizottság), közösen bíznak benne, hogy a fizi
kusnapok programjai nemcsak a résztvevők termé
szettudományos ismereteinek bővítésére adtak alkal
mat, hanem kellemes időtöltésre is lehetőséget 
nyújtottak.

Langer Gábor 
ATOMKI

INTÉZETI DÍJAK AZ ATOMKI-BAN

Az 1987. évi intézeti díjakat az ATOMKI igazgatója 
az intézet április 4-i ünnepélyén adta át.

Az ATOMKI DÍJ-ban NYAKÓ BARNA tudo
mányos munkatárs részesült az igen nagyspinű szu
perdeformált állapotok kimutatásával kapcsolatosan 
elért eredményeiért.

Nyakó Barna az intézetben végzett kiváló munkája

K Ö N Y V E K

Szabó S. András
A RADIOAKTÍV SZENNYEZŐDÉS 
MEGJELENÉSE
BIOLÓGIAI KÖRNYEZETÜNKBEN 
(Biofüzetek sorozat)

Az atomenergia alkalmazásaival kapcsolatos kérdéskör feltehető
en még soha nem foglalkoztatta annyira az ország lakosságát, 
mint a csernobili reaktorbalesetet követő időben. A hirtelen meg
jelenő, de közvetlenül nem érzékelhető “misztikus” veszély az 
emberekben a bizonytalanság és védtelenség érzetét váltotta ki, s 
idegesség forrása volt az általában hiányos tájékozottság is. A tájé
koztatásra vállalkozók felelősségét ilyen körülmények között fo
kozza az olvasók^agy hallgatók szakismeretének hiányossága, kö
vetkezésképpen a félrehallás, a téves értelmezés veszélye is.

A Biofüzetek kiadványsorozat (Mezőgazdasági Kiadó, Planétás 
Vgmk, Budapest, 1986.) 17. füzeteként jelent meg Szabó S. 
András “A radioaktív szennyeződés megjelenése biológiai környe
zetünkben” című dolgozata. “Ez a füzet — amely bemutatja az 
élelmi anyagok természetes és mesterséges eredetű radioaktivitá
sának kialakulását, és tájékoztató jelleggel adatokat is közöl az élel
miszerekben mérhető sugárszennyezettségi szintekről — főleg 
azoknak íródott, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak sugárbio
lógiával, atomtechnikával. Elsősorban azoknak a kertészkedők- 
nek, kiskerttulajdonosoknak szól, akik a zöldséget, főzelékféléket, 
gyümölcsöt maguk termelik meg, s szeretnének kissé többet tudni 
az élelmiszerek sugárszennyeződéséről és a sugármentesítési lehe
tőségekről. Egyúttal segíti az Olvasó tájékozódását a csernobili

mellett Daresburyban-Liverpoolban részt vett, sőt 
több vonatkozásban meghatározó szerepet töltött be 
a szuperdeformált, igen nagyspinű magállapotok ki
mutatásában (1 5 2 Dy). Eredményeiért több nemzet
közi elismerésben is részesült (meghívások, felkéré
sek stb.), továbbá a közölt cikkek és hivatkozások vo
natkozásában 1986-ban az intézetben a legelsők 
között volt.

Az INTERDISZCIPLINÁRIS DÍJ-at a nemrégi
ben elhunyt SOMOGYI GYÖRGY önálló cso
portvezető kapta a nyomdetektor technika széles 
körű és eredményes interdiszciplináris alkalmazá
saiért.

Somogyi György számos hazai és nemzetközi 
együttműködésben végezte interdiszciplináris kutatá
sait, amelyek közül kiemelkednek a radium- 
emanáció viselkedésére vonatkozó eredményei a ter
mészetben és az emberi környezetben. Tevékenysé
gét igen széles körű nemzetközi elismerés kísérte.

Az OKTATÁSI DÍJ-at CSEH JÓZSEF tudo
mányos főmunkatársnak ítélték oda.

Cseh József az elmúlt években kiemelkedő kutató 
munkája mellett igen széles körű oktatási tevékeny
séget folytatott diplomamunkások, nyári gyakorlato- 
sok, tudományos diákkörös hallgatók, továbbá ösz
töndíjas tanár vezetésével. Ezen túlmenően 
gyakorlatot is vezetett, illetve speciálkollégiumot 
tartott.

B. D.

atomerőmű-balesetet követő radioaktív szennyeződés értékelésé
hez, hozzájárulva a mendemondák kiküszöböléséhez, s a valós 
helyzetet tárja fel a nem szakértők számára.”

A szerző szándékát a kiskerttulajdonosok népes táborában va
lóban felmerült jogos kérdések egyértelműen igazolják. A dolgozat 
megírásakor a szakemberek már kellő távlatból szemlélve az ese
ményeket, azokról reális képpel rendelkeztek — a kiadvány meg
jelenésének időzítése így rendkívül szerencsés. A munka erényei 
között elsősorban a háttér-ismeretanyag részletes tárgyalását em
líthetjük, ami a témakörben való tájékozódás elengedhetetlen fel
tétele. A sugárfizikai jelenségek és adatok mellett a szennyeződés 
folyamatának fizikai, kémiai és biológiai törvényszerűségeit, s a 
védekezés lehetőségeit is kimerítően, egyben közérthető formá
ban tárgyalja. A csernobili balesetről és hazai következményeiről 
korrekt, de meglehetősen szűkszavú tájékoztatást ad a szerző, így 
az érdeklődő olvasók kíváncsiságát aligha elégíti ki. A füzet írása
kor már ismert mérési adatokra jobban támaszkodva a megnyug
tató végkövetkeztetések is megalapozottabbnak tűnnének. Szó es
hetett volna a méréstechnikáról is, legalább annak igazolására, 
hogy speciális laboratóriumokban léteznek az ellenőrzés technikai 
és szellemi feltételei. Honnan tudhatja ugyanis a kiskert tulajdo
nosa, hogy a salátájával mikor és mit kell tennie?
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A nem szakember számára az atomerőmű balesete és a nukleá
ris robbantások közötti különbségek nem mindig világosak. A tisz
tánlátás hiánya vezet például az atomenergia békés hasznosításá
nak indokolatlan ellenzéséhez is. Szerencsés lett volna ezért, ha a 
szerző néhány mondatot szentel az atomerőművek és az erőművi 
balesetek ismertetésére. Félő ugyanis, hogy ennek hiányában az 
atomrobbantások és a csernobili baleset következményei között 
több alkalommal vont párhuzam félreérthető a laikus olvasó 
számára.

A füzet megjelenésével összességében szerencsésen bővült 
azon tájékoztató írások sora, melyek segítik az olvasót az 
1986-ban oly sokszor hallott, de sokak számára új fogalmak 
megértésében.

Uray István

Magyar napóra-katalógus
TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmány, Budapest

A napóra az egyik legősibb csillagászati műszer. Megszületését az 
ember időmérés iránti igényének köszönheti. Az idő mérésére jó 
alkalmat ad a különféle csillagászati jelenségek megfigyelése, így 
pl. a Nap látszólagos égi mozgásának a ügyeimmel kísérése is.

Nem tudjuk, ki készítette az első napórát az azonban bizonyos, 
hogy legegyszerűbb változatát, a gnómont — amely nem más mint 
egy függőlegesen a földbeszúrt pálca, de lehet akár több tíz méter 
magas obeliszk is — a babiloniak is ismerték. A gnómon vetette 
árnyék szisztematikus megfigyelésével a valódi helyi idő állapítható 
meg, továbbá a tropikus év hossza, amint erre már a régi görögök 
is rájöttek.

A görögök és a rómaiak meglehetős tökéletességre vitték a 
gnomonika, a napóra-szerkesztés tudományát, melynek gyakorlati 
jelentősége a középkori F.urópában mutatkozott csak meg igazán, 
a felfedezések korában.

A mechanikus órák megjelenésével lehetőség nyílt a viszonylag 
pontos napórák által mért idő “konzerválására”, tehát nem volt 
okvetlenül szükség napsütésre az idő meghatározásához. A me
chanikus órákat eleinte a napórák mutatta idő után állították be, 
ami könnyen érthető, ha az előbbiek kezdeti tökéletlenségére, 
napi egy-két órás pontatlanságára gondolunk. Az órák tökéletese
désével azonban kiderült, hogy a napóra mutatta idő hol siet. hol 
késik a most már egyenletesen járó mechanikus órákhoz képest. 
Ennek az az oka, hogy bolygónk nem kör-, hanem ellipszispályán 
kering a Nap körül, így mozgása nem egyenletes: napközeiben 
gyorsabban, naptávolban pedig lassabban halad. A középidő és a 
napóra által mért valódi helyi idő közötti különbséget idöegyenlet- 
nek nevezzük. Ennek grafikus ábrázolása, az ún. analemma görbe 
segítségével viszonylag pontosan olvashatjuk le a középidőt. Az 
ilyen görbével ellátott napórák a múlt században jelentek meg, 
amikorra ez az egyszerű csillagászati műszer már régen elveszí

tette jelentőségét; szerepét az égitestek delelésének pontos megfi
gyelésére használt meridiántávcsö vette át.

Napórák persze ma is készülnek, talán éppen napjainkban ké
szülnek legszellemesebb változataik.

A régi napórák tudománytörténeti jelenősége kétségtelen. Az 
oktatásban a naprendszer alapelvének. Földünk — és a bolygók — 
keringésének egyik kísérleti bizonyítékaként használhatók fel. A 
müvészetkedvelők a szépen kivitelezett, falra festett vagy kőbe fa
ragott középkori napórákban lelhetik örömüket. Az építészek ma 
is alkalmazzák őket épülethomlokzatok vagy kertek, parkok díszí
tésére. A magasabb geometriával foglalkozók a sík-és gömbhá
romszögek érdekes gyakorlati alkalmazásaival találkozhatnak, ha 
a legkülönbözőbb felületekre kiképzett napórák beosztásait 
tanulmányozzák.

A pálcás időmérőket alapvetően két csoportba sorolhatjuk: rög
zített és hordozható napórákra. A rögzített napórákat épületek 
(templomok, kolostorok, iskolák stb.) falán vagy kertekben, par
kokban találhatjuk, oszlopra szerelten. A hordozható napórák so
rában találhatunk egyszerű, csontból, fémből készült zsebnapórá
kat éppúgy, mint díszes, különféle geometriai alakzatokra kikép
zett valóságos kézműves remekeket Hordozható napórákkal ma 
már csak múzeumokban, gyűjteményekben találkozhatunk.

Az utóbbi években világszerte megnövekedett az érdeklődés a 
rögzített napórák iránt. F.gyre-másra alakulnak a nemzeti napóra 
adatgyűjtő szervezetek. A franciák pl. több mint 4 ezer napórái 
mértek fel hazájukban! Jelentős napóra adatgyűjtő csoportok 
működnek pl. az NDK-ban és Szlovákiában is.

Hazánkban 1982-ben alakult meg a TIT Csillagászat Baráti 
Köre keretében a Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport, mely 
többek között a hazai rögzített napórák feltérképezését, adataik 
felkutatását és állaguk megóvását tűzte ki célul. A gyűjtőmunka 
szervezését 1980-ban kezdte meg Keszthelyi Sándor, napjainkban 
több mint száz hazai és külföldi napóra gyűjtővel áll kapcsolatban.

A Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport ez irányú tevékeny
ségének fontos állomása volt a Magyar napóra-katalógus kiadása. 
A 72 oldalas kiadvány több mint 300 napóra fontosabb adatait so
rolja fel, jórészt a hazai kutatásoknak köszönhetően.

A füzet első része elsősorban az adatközlőkhöz szól, a gyűjtő
munka, a napórák leírásának főbb szempontjait veszi sorra. A má
sodik részben 155 magyarországi pálcás időmérő “lelőhelyét”, 
készítőjének nevét, készítésének idejét találhatjuk meg az eset
leges forrásmunkák társaságában. A harmadik, függelék rész, a 
környező országokban levő, az 1918 előtti. Magyarországhoz tar
tozó területeken készült napórák adatait sorolja fel. nem kis rész
ben támaszkodva Xántus János erdélyi, ill. Pavel Adanwv felvidéki 
gyűjtésére.

A katalógus nagyjából a kutatómunka 1983 eleji állását tükrözi. 
Az azóta eltelt időben az ismert, katalogizált napórák száma közel 
a duplájára nőtt, így indokoltnak tűnik egy második kiadás, de leg
alább egy kiegészítés megjelentetése. Az esetleges újabb kiadásban 
azonban célszerű lenne feltüntetni a vertikális napórák tájolását és 
a napórák méretét is. Sokat javítana a kiadványon, ha a száraz fel
sorolást néha a jelentősebb napórákról készült fényképek színesí
tenék. A napórák szerelmesei és az érdeklődők azonban így is 
hiánypótló kiadványhoz jutottak.

Miiser Attila
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Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 6. szám 1987. június

AZ ERŐFORRÁSOK KIELÉGÍTŐEK AnatolijAlekszandrov
MÉGIS PROBLÉMA AZ ENERGIA! Moszkva
PRIORITÁSOK A SZOVJET ENERGIAPOLITIKÁBAN

Keressük az energiatartalékokat

Annak ellenére, hogy a Szovjetunió a világon az 
egyetlen a nagy ipari országok között, amely 
fűtőanyag- és energiaszükségletét saját forrásaiból 
elégíti ki — sőt még exportál is ezekből, az energia- 
gazdaság optimális fejlesztése, a meglévő források kö
rültekintő felhasználása fontos feladat és komoly 
probléma számunkra. Az SZKP XXVII. kongresz- 
szusa, amikor megfogalmazta az ország előtt álló fel
adatokat, megállapította, hogy az energiaprogrammal 
összhangban a fűtőanyag- és energiakomplexumot 
2 0 0 0 -ig alapjaiban kell átalakítani.

Ez a program különlegesen fontos állami doku
mentum, amelyet a SZU folyó ötéves tervidőszakára 
és a 2 1 . század kezdetéig terjedő periódusra dolgoztak 
ki a SZU szociálökonómiai fejlődésének figyelembe
vételével.

— Milyen okok késztették a szovjet tudósokat arra, 
hogv hosszú távú energiaprogramot dolgozzanak ki?

Az okok közül az első a legfontosabb azzal az 
egész népgazdaság számára alapvetően fontos straté-

Anatolij Alekszandrov akadémikus interjúja Alekszej Putyincev, 
az APN közgazdasági kommentátora számára.

Anatolij Alekszandrov született 1903-ban. 1946 óta foglalkozik 
atomreaktorokkal — ezen belül atomenergetikával. Munkássága 
kiterjed a dielektrumok fizikája és a nagymolekulájú vegyületek 
tulajdonságaira. Tőle származik a szilárd testek ellenállásának egy 
statisztikus elmélete.
Anatolij Alekszandrovot — 1954-ben, 1960-ban és 1973-ban — 
tüntették ki a “Szocialista Munka Hőse” érdemrenddel. Vezette a 
SZU Tudományos Akadémia Fizikai Problémák Intézetét 
(1946 — 1955), és 1960 óta vezetője az “I. V. Kurcsatov Atom
energia Intézetnek”. 1975 és 1986 között háromszor választották 
a SZU Tudományos Akadémiája elnökévé.

giai feladattal függ össze, melyet az SZKP XXVII. 
kongresszusa fogalmazott meg. Ez pedig nem más, 
mint áttérés az intenzív gazdálkodásra. Lehetetlen 
ezt a feladatot megoldani anélkül, hogy létrehoznánk 
a racionális energiafelhasználás új tudományos
technikai bázisát, és az energiamérleg optimális 
struktúráját. Ez viszont csak akkor sikerülhet, ha lé
nyegesen növeljük a szovjet gazdaság nagy hányadát 
adó fűtőanyag- és energiakomplexum hatékonyságát.

Ezekben az iparágakban összpontosul jelenleg pél
dául az összes állóalap kereken egynegyed része, a 
munkaerő egyötöde, és ide fordítódik az ipari beruhá
zások egyharmada. A jövőben a gazdaság volumené
nek növekedésével nő az energiahordozók iránt meg
nyilvánuló igény is. A fűtőanyag- és energiakomp
lexum méretei nagyobbak lesznek, és egyre több 
munkaerőt és nagyobb beruházási intenzitást igényel. 
Ez a második fontos oka annak, hogy a fejlesztésben 
új stratégiát kezdeményezzünk. Az állam munkaerő- 
és anyagtartalékai természetesen nem korlátlanul 
nagyok. Ezért olyan optimális módozatot kell kidol
goznunk, amelyben a népgazdaság minden ága és te
rülete egyenletesen fejlődhet; egyik sem marad el a 
munkaerő vagy az anyagi eszközök hiánya következ
tében.

Meglehetősen bonyolult probléma ez. Olyan, talaj- 
közeiben fellelhető ásványi kincseink, amelyeket 
eddig könnyűszerrel aknáztunk ki, kimerülnek, kö
vetkezésképpen mélyebbről, vagy a szárazföldi ta
lapzatból kell kinyernünk. Arra is rákényszerülünk 
ezen felül, hogy a szegényebb lelőhelyeket is művel
jük. Ehhez bonyolultabb módszerek szükségesek, 
tehát drágább lesz a termelés. A szénbányákban az át
lagos fejtési mélység 450 m-re nőtt; régebbi területe
ken — például a Donyec-medencében — egyes bá
nyákban a szenet 800 m-ről vagy még mélyebbről 
hozzák a felszínre. A kőolajszondák átlagos mélysége 
már a három km-t is meghaladja, és egyes vidékeken
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a kőolaj kutatása és kinyerése 4 — 6  km-ről történik. 
A SZU európai része néhány olyan régi telepének — 
amely eddig a leggazdagabbnak és legkönnyebben 
elérhetőnek számított — a kimerülése miatt viszony
lag szerényebb előfordulásokat is számításba kell 
venni, főleg a kőolajtermelésben. így az újonnan fel
tárt olajelőfordulásokkal egyre inkább csak a régi ka
pacitáskiesést tudjuk behozni — ezt is rosszabb geoló
giai, klimatikus és egyéb természeti feltételek között, 
tehát egyre nagyobb erő- és anyagráfordítással. A kő
olajtermelés növeléséhez újabb és újabb eszközöket 
kell igénybe vennünk. Növekszik ezzel a kitermelés, 
ami kétségkívül fontos és hasznos, de ugyanakkor 
nagyon költséges eljárásokat kell bevezetnünk. 
Elengedhetetlen tehát, hogy a kőolajrétegek hozamát 
lényegesen emeljük, és a termelőberendezéseket 
tökéletesítsük.

— Ennek ellenére a Szovjetuniónak nincs oka az ag
godalomra. Országunk gazdasága a saját erőforrásaira 
támaszkodhat; a SZU-ban található a világ kőolaj- és 
szénelőfordulásának kb. egynegyede és a földgáz 
egy harmada...

Ha így nézzük a dolgot, a Szovjetunió valóban 
nem függ külföldi szállításoktól, és készletei nemcsak 
a saját szükségleteire, de exportra is elegendők. Nem 
jelenti azonban azt, hogy a SZU energiaproblémái fá
radság és nehézségek nélkül megoldhatók. Az olaj-, 
szén- és földgázkészletek túlnyomórészt olyan távoli, 
kevéssé feltárt vidékeken fekszenek, ahol zord a 
klíma: elsősorban Szibériában. Másrészt az ipari po
tenciál legnagyobb része, a legnagyobb városok az 
ország európai részén vannak; itt lakik a lakosság 
mintegy háromnegyede, itt állítják elő az ipari termé
keknek kb. 80 százalékát. Az előrejelzések szerint — 
akkor is, ha keleten a termelő erők gyorsított ütem
ben fejlődnek — az energiának messze a legnagyobb 
hányadát a SZU európai területein fogják felhasz
nálni.

1. ábra Gyors tenyésztő reaktorok
A SZU az egyetlen ország, ahol már két ipari tenyésztő reaktor 
működik. A nagyobb teljesítményű az uráli Belojarszkban van fel
állítva, ez 600 000 kW-os. Fejlesztés alatt van egy 800 000 kW-os, 

valószínűleg sorozatban gyártható reaktor is.

Ebben a helyzetben az energiagazdaság fejlesztésé
hez helyes stratégiát kell választanunk; olyat, amely 
lehetővé teszi, hogy a népgazdaság nemcsak a legkö
zelebbi években, de a távoli jövőben is nehézségek 
nélkül fejlődhessék. Meg kell határoznunk az ener
giaellátás racionális szerkezetét, a legfontosabb nyers
anyagok termelésének mértékét, és a nagy fűtőanyag- 
bázisok fejlesztésének sorrendjét. Ezen túlmenőleg 
azt is figyelembe kell venni, hogy az energiagazdál
kodás kimondottan bonyolult rendszer — sok belső 
összefüggéssel —, és nagy a tehetetlensége. Nem 
bírja el a hirtelen fordulatokat.

2. ábra A fűtőanyag- és energiaforrások felhasználási struktúrája a 
SZU-ban (%-ban)

A fűtőanyag- és energiakomplexum szerkezeti változásai a követ
kező húsz évben:
— A kőolaj és a földgáz részhányada csökken.
— Az atomenergia részaránya nő.
— A legmegbízhatóbb energiaforrás, a szén részaránya stabilizá

lódik.

Éppen ezért az energiával kapcsolatban nagy súly- 
lyal esik latba a hosszú távú tervezés és a prognoszti
ka. Kézzelfoghatóan nyilvánulnak meg itt a szocialista 
gazdaság legfontosabb előnyei — az a lehetőség, 
hogy a jövő szükségleteit előrelássuk, felbecsüljük és 
megtervezzük, és koncentráljuk a meglévő erőforrá
sokat a kulcsirányokba.

A SZU Tudományos Akadémiája az utóbbi évek
ben behatóan foglalkozik energetikai problémákkal. 
Áll ez mind az energiagazdálkodással összefüggő 
alapkutatásokra, mind a széleskörűen jelentkező gya
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korlati feladatok megoldására. Egynéhányat szeret
nék csak említeni ezek közül: a fűtőanyagkészletek 
feltárásának új módszerei, az irányított magfúzió tu
dományos alapjainak kidolgozása, a hidrogén
energetika tudományos-technikai és gazdasági kérdé
sei, MHD-generátorokkal felszerelt erőművek, eljá
rások a szintetikus folyékony hajtóanyagok előállítá
sára, a magenergia biztonságosságának növelése és al
kalmazási területeinek kiterjesztése, az energiataka
rékosság elméleti és gyakorlati vonatkozásai, orszá
gunk energiamérlegének strukturális tökéletesítése 
és a nem hagyományos, kimeríthetetlen energiaforrá
sok hasznosítása.

A SZU Tudományos Akadémiájának azon intéz
ményeiben elért eredmények, amelyek az energia 
kérdésével foglalkoznak, képezik a SZU energiaprog
ramjával összefüggő elméleti és gyakorlati feladatok 
megoldásának az alapját.

3 .  á b r a  A  j ö v ő  e n e r g i a f o r r á s a i  
M H D - e r ö m ü  v e k

A SZU európai része centrumában fekvő Rjazany közelében vége 
felé közeledik a világ első MHD-erőművének építése, amelynek 
kapacitása 582 000 kW. A gázturbina-generátorral kombinált 
MHD-berendezések a hőerőművek kapacitását 10 — 15%-kal nö

velik, és 25 — 30% fűtőanyagmegtakarítást tesznek lehetővé.

4 . á b r a
A nemzeti jövedelem energiaintenzitása (az 1980. évi %-ában)

— Az SZKP KB-nek a XXVII. kongresszuson el
hangzott politikai beszámolójában szerepei, hogy az ener
giaprogramot áthatja a fűtőanyag- és energiakomplexum 
teljes rekonstrukciójának gondolata. Mi a rekonstrukció 
lényege ?

Röviden megfogalmazva: át kell térni a gazdaság 
intenzív fejlesztésére, ezzel együtt az energiával való 
takarékoskodásra. Hogy mi a jellemzője ennek az 
átállásnak? Először is az iparban kell energiataka
rékos eljárásokat széles körben bevezetni, különösen 
áll ez az olyan energiaigényes ágakra, mint a kohá
szat, vegyipar, építőipar és a közlekedés. Sok energiát 
spórolhatunk meg például, ha a tehergépkocsikba dí
zelmotorokat építünk. Másodszor: modern technoló
giát kell alkalmazni az alapanyagiparban, automatizált 
rendszereket felhasználni a technikai folyamatok irá
nyítására, és modernizálni kell az energiagazdaságot. 
1986 és 1990 között másfél milliárd rubelt fogunk for
dítani a hőerőművek technikai felújítására. Az ener
giablokkok ellenőrző és irányító rendszerét újjá kell 
alakítani, és a sok üzemanyagot fogyasztó berendezé
seket le kell szerelni.

Jellemzi ezt az átállást végül az energiafelhasználás 
szerkezetének megváltoztatása, a drága és csak korlá
tozott mennyiségben rendelkezésre álló fűtőanyagok
nak olcsóbb és könnyebben elérhető anyagokkal 
való helyettesítése. Mindenekelőtt a kazánházakban 
és erőművekben kell a folyékony tüzelőanyagot szén
nel és hasadó anyagokkal felváltani. A kőolajat ezzel 
szemben mint a vegyipar nyersanyagát és mint hajtó
anyagot nagyobb hatásfokkal fogjuk felhasználni, és 
csak ott, ahol azt mással nem tudjuk pótolni.

Rá kell mutatnunk, hogy az olajjal még nem 
bánunk elég takarékosan: sokkal többet használunk 
belőle, mint amennyi szükséges. A takarékosság egy 
további tartaléka az, ha a kőolajat sokkal jobban 
finomítjuk.

5 .  á b r a  A  j ö v ő  e n e r g i a f o r r á s a i  
M a g f ú z i ó

A TI5 új szovjet fúziós reaktorban először alkalmaztak szuprave
zető mágnesrendszert és rendkívül nagy teljesítményű generátort 
mágneses hullámok előállítására. Előreláthatólag a T15-tel véget 
ér a kísérleti szakasz, és megkezdődhet egy kutató reaktor építése.
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6 .  á b r a  K ő o l a j t e r m e l é s
(gázkondenzátumokkal együtt, millió tonnában)

A nyersolajtermelés 1985-ös visszaesés összefügg a távoli, nehe
zen megközelíthető szibériai előfordulások feltárásakor jelentkező 

nehézségekkel.
A termelés növelését 1990-ig elsősorban az olajrétegek magasabb- 
fokú kihasználásával érik el (jelenleg ez 45%; összehasonlításul az 

USA-ban kb. 33%).
A SZU részesedése a világ kőolajtermelésében 23,8% (1985).

8 .  á b r a  F ö l d g á z t e r m e l é s  
(milliárd m3-ben)

A földgázipar történetében a legnagyobb termelésnövekedést a 
SZU-ban 1985-ben érték el, 53 milliárd m3-rel.

A Szovjetunió részesedése a világ földgáztermelésében 36% 
(1985).

7. á b r a  K i m e r í t h e t e t l e n  e n e r g i a f o r r á s o k  
N a p e n e r g i a

1986-ban kezdte meg működését a Krímben, a Fekete-tenger mel
lékén az első szovjet, 5000 kW teljesítményű kísérleti naperőmű. 
Üzbegisztánban (Közép-Ázsia) tervek készülnek egy 300 000 
kW-os erőmű építésére.

A program tervezi a magenergetika gyorsabb 
ütemű fejlesztését országunk európai részén — az 
Uraiban és a Kaukázusban —, ahol kevés a szerves 
fűtőanyag. Az atomerőművek energiatermelését a 
kétezredik évig a mainak mintegy 5 —7-szeresére kell 
növelni.

— A szovjet energiapolitikában bekövetkezett változá
sokat a polgári sajtó sokféleképpen kommentálta. Ezek 
közül a legtöbben így vélekednek: A Szovjetunió energia- 
tartalékai, elsősorban az olajkészletek lassan kimerül
nek; közel van az a nap, amikor nemhogy exportálna, de 
majd importálni lesz kénytelen. Van-e alapjuk ezeknek a 
spekulációknak?

A SZU energiapolitikájának megváltozása egészen 
más okokra vezethető vissza, mindenekelőtt gazda
sági tényezőkre. A 70-es évek közepe óta például a 
szovjet olajtermelés első helyen áll a világon, és nincs 
szándékában feladni ezt a pozícióját. A becsült tartalé
kok nagysága — ebben benne vannak a fel nem tárt 
készletek is — arra jogosít fel, hogy a jövőt optimis
tán nézzük. Vannak ezen kívül olyan vidékek is a 
Szovjetunióban, ahol szénhidrogéntartalmú fűtő
anyagból még nagy mennyiségek rejtőzhetnek. Ezek 
a területek, pl. Kelet-Szibéria vagy a távol-keleti rész, 
nincsenek még alaposan felkutatva. Sokkal gazdagabb 
telepek rejtőzhetnek itt, mint amennyit jelenleg sejt
hetünk. Nagy tartalékok vannak még az északi és 
keleti selfzónákban és a Kaspi-mélyföldön.

Ugyanakkor az a nézetünk, hogy ma már nem ra
cionális az olajtermelést olyan ütemben növelni, 
mint azt eddig tettük. Az utóbbi évtizedben mintegy 
háromszorosára nőtt az olaj tonnánkénti kitermelési
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költsége. Nem szabad minden áron növelni a terme
lést — számításba kell venni minden költséget, a 
direkt és indirekt hatásokat, a közeli és távoli pers
pektívát, valamint a népgazdaság egészének érdekét 
és lehetőségeit. A kilencvenes évek elején az olajter
melésnek optimális szinten kell stabilizálódnia.

Mindezen körülményeket figyelembe vette a SZU 
energiaprogramja, és tervbe vette a prioritások meg
változtatását az előttünk álló évtizedben. Elsősorban 
a fóldgáztermelés meggyorsításáról van szó, amely 
csak fele annyiba kerül mint az olaj felszínre hozatala. 
Csak a földgázzal lehetséges a legközelebbi években 
a kőolajnak tüzelőanyagként való felhasználását a ter
vezett mértékben redukálni — az olaj helyettesítése 
földgázzal nem igényel nagy beruházást. Ezen túlme
nően több földgáz termelésével több gázkondenzátu- 
mot nyerünk. így tudjuk a hajtóanyagtermelés bázisát 
szélesíteni.

9. á b r a  A  k ő o l a j v e z e t é k e k  é s  a  k ő o l a j t e r m é k e k  t o v á b b í t á s á t  s z o l g á l ó  
c s ő h á l ó z a t  t e l j e s  h o s s z a  

(ezer km-ben)
A  f ö l d g á z v e z e t é k e k  t e l j e s  h o s s z a  ( e z e r  k m - b e n )

A világ technikai gyakorlatában először fordult elő, hogy öt évnél 
kevesebb idő alatt (1981 — 1985) hat nagyátmérőjű (1420 mm-ig) 
távvezetéket (pipeline-t) építettek meg. Teljes hosszuk több, mint 

20 000 km, és évente 200 milliárd köbméter földgázt szállítanak. 
1986 és 1990 között újabb, hét földgázvezetékből álló rendszer 
készül el északon, a tjumeni előfordulás számára; ehhez tartozik 

még a KGST-országokat ellátó “Progressz” export-távvezeték.

— Arról van szó tehát, hogy a “köolajenergetika’ 
helyéta “fóldgázenergetika"foglalja majd el?

A kilencvenes évek közepére elérjük a fóldgázter
melés maximumát, majd -  ahogy az olaj esetében is 
történt — a helyzet stabilizálódik. Az energiapotenci
ált ekkor az atomenergia és a külszíni szénfejtések fel- 
használásával növeljük.

1 0 .  á b r a  K i m e r í t h e t e t l e n  e n e r g i a f o r r á s o k  
G e o t e r m i k u s  h ő

A szovjet Távol-Keleten, Kamcsatkán működik 1965 óta a 11 000 
kW kapacitású Pausetszkája geotermikus erőmű. Ugyanott épül 
majd meg a 200 000 kW-os Mutnovszkaja-erőmű. A jövőben 
Észak-Kaukázusban, Közép-Ázsiában és a Kárpáton-túli területen 

hoznak létre geotermikus erőműveket.

í i m  19?0 1980 1990
A Szovjetunió energiatermelése második a világon, és gyorsan 
csökken a távolság közte és az első helyen álló USA között; míg 
1960-ban a SZU energiatermelése az USA-éhoz képest csak 33% 

volt, addig 1985-re ez 60%-ra nőtt.

1 1 . á b r a  E n e r g i a t e r m e l é s  ( m i l l i á r d  k  W h - b a n )
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Barnaszén : 

Széntelepek

Földgáz

’Kőolaj- és fóldgáztartalmú rétegek

1 2 . á b r a  A  S Z U  l e g f o n t o s a b b  k ő o l a j - ,  f ö l d g á z -  é s  s z é n e l ö f o r d u l á s a i

Távlatilag a hasadó anyagok és a szén lesznek a fő 
tüzelőanyagfajták. Az atomenergetika továbbfejlesz
téséhez és a szénelőfordulások közelébe telepített 
nagyteljesítményű hőerőművek építéséhez (éppen 
úgy mint a széntermelés fejlesztéséhez) tekintélyes 
idő szükséges, mivel új kapacitásokat kell létrehozni 
az energetikai gépgyártásban, új külszíni fejtéseket 
kell elkezdeni stb. így a földgáz egyfajta pufferként 
szerepel, a túlnyomóan kőolajra alapozott energiagaz
daságról a hasadó anyagokból és szénből nyert ener
giatermelésre való áttérés időszakában. A jövőben 
azonban a földgázt fokozottabban alkalmazzuk mint 
a vegyipar nyersanyagát.

1 3 .  á b r a  K i m e r í t h e t e t l e n  e n e r g i a f o r r á s o k  
Kiszlogubszkája, az első szovjet árapály-erőmű 1968-ban épült a 
Barents-tenger partján. Oda tervezik a másik, Kolszkája árapály
erőművet, amely évente mintegy 50 millió kilowattóra elektromos 

energiát fog szolgáltatni.

A Szovjetunió területén található a világ szénkészletének majd
nem fele, és a Földön ismert hét óriásmedence közül öt; az itt 
rejlő szénvagyon több, mint 500 milliárd tonna. A SZU szénterme

lése a világtermelés 15,1%-a (1985)

14. ábra Széntermelés (millió t.)
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— Az összes rendelkezésünkre álló energiaforrás 
között jogosan tartják az energiával való takarékosko
dást a legolcsóbbnak. Számítások vannak arra, hogv a 
termelés növetése 2—3-szór többe kerül, mint az energia
takarékossági intézkedések. Egyszerűbb talán “szoro
sabbra húzni a nadrágszíjat’', mint kolosszális összegeket 
befektetni a hasadóanyagokra és szénre alapozott ener
giatermelés fejlesztésébe?

Okosan kell termelnünk és okosan kell felhasznál
nunk. A két folyamat összefügg; semmiképpen sem 
zárják ki egymást. Az aktív energiatakarékossági poli
tika a SZU energiaprogramjának alfája és ómegája. 
Ebben a politikában a nyolcvanas évek folyamán új 
hangsúlyok fognak megjelenni.

Az utóbbi két évtizedben a SZU-ban tüzelőanyagot 
elsősorban az energiagazdaság átalakításával takarí
tottunk meg. Nagyon hasznosak voltak olyan komoly 
intézkedések, mint a vasúti közlekedés villamosítása, 
tömeges fűtőerőmű-építés, — ezek a berendezések a 
hőt és az elektromosságot nagyon gazdaságosan és 
nagy hatásfokkal termelik —, valamint az egyes erő
művek aggregátjainak teljesítménynövelése.

Már kimerült sok tartalék. Új utakat kell keres
nünk — erről már szóltam. Az pedig a népgazdaság 
egyes ágaiban új, “takarékos” technológiai eljárások 
széles körben történő bevezetése. így fogjuk elérni a 
fűtőanyag- és energiamegtakarítás kétharmadát.

' A z  a t o m e r ő m ü v e k  
ö s s z t e l j e s í t m é n y e  
( m i l l i ó  k W - b a n )

, 1985—1990 között 
4 —6 millió kW 

j teljesítményű 
I atomerőmű épül.

1 5 .  á b r a

A z  a t o m e r ő m ü v e k  r é s z e s e d é s e  a z  ö s s z - e n e r g i a t e r m e l é s b e n  ( % - b a n )  
1985-ben Angliában az elektromos energia 19%-át, az NSZK-ban 
31%-át, Belgiumban 60%-át és Franciaországban 65%-át adták az 

atomerőművek.

Az energiamegtakaritás szorosan összekapcsolódik 
a szovjet gazdaság egészének szerkezeti átalakításá
val: a gépgyártás növelésének meggyorsításával, az 
intenzív kutatómunkát és kevés energiát igénylő 
ágak hányadának növelésével, az ipari termékek 
teljes volumenében az olyan legkorszerűbb termékek 
arányának a növelésével, mint az elektronikus adat- 
feldolgozó készülékek, lézerek, robotok.

Az atomenergetikával különösen sok szerves fűtő
anyagot spórolhatunk meg — enélkül a probléma ra
dikális megoldása el sem képzelhető.

— Milyenek az atomenergia közeli és távolabbi pers
pektívái a Szovjetunióban ?

Amikor harminc évvel ezelőtt a világon elsőként 
beindult az 5000 kW teljesítményű szovjet atomerő
mű, sokan úgy vélték, hogy ez csak a tudósok és mér
nökök játszadozása — sohasem fog nagy méretekben 
elterjedni és nem versenyezhet az olajjal, a földgázzal 
és a szénnel. Ma már erre senki sem gondol, hiszen a 
világon több mint 300 atomerőmű van.

A SZU-ban jelenleg a termelt áramnak több mint 
tíz százalékát adja, és ez az arány 1990-re a termelés
nek több mint egyötödére nő.

Évszázadunk vége felé az atomenergetikára a nagy 
egyedi teljesítményű (1000-1500 megawatt) ter
mikus reaktorokkal működő erőművek lesznek jel
lemzők. A litvániai Ignalina atomerőművében már 
üzemben van az első 1500 MW-os blokk. Nálunk 
többféle — grafitmoderátoros, vízhűtéses — ter
mikus reaktort alkalmaznak. Sokkal alacsonyabb itt a 
termelés önköltsége, mint a fűtőolajjal működő 
hőerőművekben.

Ezek a reaktorok azonban a természetes uránnak 
csak 0,7%-át alkotó 235-ös tömegszámú izotópjának 
bomlását hasznosítják, és a termelésben csak elhanya
golható mértékben vesz részt a 238-as izotóp, amely 
a főtömeget képezi. Ezek a reaktorok ezért jelenlegi 
hatásfokuk mellett nem használják ki teljes mérték
ben az uránban rejlő potenciális energiát.

— Mi a megoldás?
Az alapkutatásban dolgozó fizikusok felfedezései 

alapjaiban változtatták meg az elképzeléseinket. Ki
derült, hogy működhetnek más elv alapján is reakto
rok. Az új tapasztalatok alapján kifejlesztették a gyors 
neutronokkal dolgozó ún. gyors tenyésztőreak
torokat. Ezek felhasználják az egyébként csak ballasz
tot képező 238-as uránt, és új hasadó-üzemanyaggá, 
plutóniummá alakítják át. így a gyors tenyésztőreak
torok nemcsak energiát termelnek, de ugyanakkor fű
tőanyagot is az atomenergetika céljaira.

A Szovjetunióban üzemel már néhány ilyen te
nyésztőreaktor. Az első, 350 MW teljesítményű a 
Kaspi-tenger keleti partján Sevcsenkóban működik, 
és nemcsak áramot és hőt termel, de a tengervíz- 
sótalanító berendezéseket is ellátja gőzzel. Az itt 
nyert tapasztalatok alapján vált lehetségessé egy na
gyobb teljesítményű, 600 MW-os reaktor felépítése, 
amely az uráli Belojarszk atomerőművében van 
üzemben.
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Ugyanilyen konstrukciós elvek alapján épül jelen
leg egy tenyésztőreaktor, amelynek kapacitása elérte 
már a 800 MW-ot, és folyamatban van egy 1600 
MW-os tenyésztőreaktor tervezése is. Az atomener
getikában a termikus reaktorok és a gyors tenyésztők 
kombinációjával lehetséges olyan fűtőanyag
körfolyamatot létrehozni,, amely terjedelmében és 
időben gyakorlatilag határtalan.

Néhány szó ezeknek a rendszereknek a technikai 
részleteiről. A hűtőany.ag folyékony nátrium, de vizs
gálják azt is, hogy lehetséges-e gázokat, így héliumot 
vagy nitrogéntetroxidot alkalmazni. A gázhűtésű 
reaktorok azért érdekesek, mivel lehetővé teszik ajö- 
vőben a munkahőmérséklet bizonyos növelését és a 
technológiai folyamat egyszerűsítését.

— A SZU energiaprogramjában kilátásba helyezik 
egy sor új típusú hőszolgáltató atomerőmű építését. Isme
retes, hogy Ön már a hatvanas évek végén felvetette azt 
a gondolatot, hogy az atomenergiát használják fel ilyen 
célokra. Kifejtené-e részletesen, hogyan valósítják meg 
ezt az elgondolást?

Az atomenergetika a világon mindenütt erőművek 
építésével kezdődött el. Még ha minden erőművet 
atomenergiával működtetnénk, akkor is igen nagy 
lenne a természetes fűtőanyagok felhasználása. A 
magenergetika bevonása a hőszolgáltatásba nem 
kisebb jelentőségű feladat az atomerőművek 
építésénél.

A Szovjetuniónak van már programja atomfűtő- 
erőművek és hőellátó üzemek építésére. Bilibinóban 
— amely egyébként a Csukcs-félszigeten található — 
1973 óta üzemel az első atomfűtőerőmű. Ilyen fűtő
erőműveket kell felállítani nagy számban a SZU euró
pai részének néhány nagy ipari centruma közelében.

És Gorkij és Voronyezs Közép-Oroszországban el
sőnek a világon atomenergiával fűtött kazánberende
zéseket fog kapni, amelyek tucatnyi olyan kazánházat 
helyettesítenek, amelyek szenet és pakurát fogyaszta
nak. Ezek a berendezések 300 000 — 400 000 lakosú 
nagy területeket fognak meleg vízzel és technológiai 
célokat szolgáló gőzzel ellátni.

— Más-e ezeknek a berendezéseknek a konstrukció
ja, mint a hagyományos atomerőmüveké?

Az atomenergiával működő hőszolgáltató üzemek 
városhatárok mellett létesülnek; a tervekben a biz
tonság magasabb szintjét irányozták elő. Ezt biztosít
ják az új berendezések technikai paraméterei is: ala
csonyabb hőfokon és kisebb nyomáson dolgoznak, és 
az aktív zónában kisebb az energia intenzitása. A 
konstrukció maga egyszerűbb, tehát üzembiztosabb; 
nagyobb biztonságot ad a megkettőzött épület is.

— Milyen tanulságokat vonhatunk le a csernobili sze
rencsétlenségből a magenergetika számára ?

Ez az esemény nem teszi szükségessé a Szovjet
unió energiapolitikájának felülvizsgálását. A kor
mányszervek már nyilatkoztak erről. Időközben meg
állapítást nyert, hogy az üzemzavarra azért került sor, 
mivel az atomerőmű személyzete a legdurvább

módon megszegte a reaktorüzemeltetés szabályait. 
Súlyosak voltak a felelőtlenség, a hanyagság és a fe
gyelmezetlenség következményei. Az életbeléptetett 
rendszabályokkal sikerült a helyzetet mind az erőmű
ben magában, mind a környező területeken rövid 
időn belül alapvetően megjavítani. A sérült reaktort 
megbízható módon ellenőrzés alatt tartjuk; nincs ok 
az aggodalomra.

Az atomenergetikai fejlesztés irányításának maga
sabb szintjét és nagyobb felelősséget akarunk elérni 
— és egyúttal az atomerőművek üzemét is tökéletesí
teni —, az Atomenergia Minisztérium megala
kításával.

Az SZKP KB Politikai Irodája hangsúlyozta a 
széles körű nemzetközi együttműködés, az egyes 
országok közös erőfeszítéseinek fontosságát a nukleá
ris biztonság szavatolása terén. Országunk kész a 
Nemzetközi Atomenergia Hivatal munkájában konst
ruktívan résztvenni, és aktuálisnak tartja, hogy a kü
lönböző országok tudósai együttesen fejlesszenek ki 
új-generációs reaktort.

16. ábra Kimeríthetetlen energiaforrások 
Szél

A SZU területén a szélenergia 15 —20-szorosa a folyók vízi 
energiakészletének. Kereken 15 000 kisebb (max. 30 kW-os) 
szélenergia-berendezés működik, de kipróbálás alatt van egy 100 

kW-os berendezés is.

A biztonsághoz tartozik az is, hogy megakadályoz
zuk atomenergia-objektumok esetleges háborús vagy 
terrorakciók általi megrongálását.

A szakértők számításai szerint a legkisebb mennyi
ségű robbanóanyaggal előidézett robbantás három
szor akkora sugárszintet idéz elő mint a csernobili 
üzemi baleset. Ezért keltett olyan nagy figyelmet a 
világ gondolkodó emberei körében az SZKP KB főtit
kárának Mihail Gorbacsovnak augusztus 18-i nyilat
kozata. A nyilatkozat utal arra, hogy Csernobilből azt 
a tanulságot kell levonnunk, “hogy az emberek által 
kifejlesztett fegyvereket sohasem szabad bevet
nünk“.

A magenergetikát fejleszteni kell, és egyre újabb 
alkalmazási területeket kell találni számára; ezek 
között az első a hőszolgáltatás.
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— És mi a helyzet a radioaktív hulladék 
problémájával?

Ez valóban lényeges kérdés, az atomenergetika 
egyik árnyoldala. Meg vagyok azonban győződve, 
hogy ezt a kérdést sikeresen megoldjuk, bármilyen 
méreteket ölt majd az atomenergia felhasználása. 
Természetesen nem engedhető meg, (ahogyan ez 
egy ízben Angliában megtörtént) hogy a radioaktív 
hulladékot egyszerűen a tengerbe dobják. Vannak 
erre már évek során megbízhatónak bizonyult mód
szerek. Van a Szovjetunióban egy erre specializált 
kutató és termelő egyesülés, a “RADON” , melynek 
feladata a radioaktív hulladék tárolása, és erre a célra 
optimális módszerek kifejlesztése.

Radikális megoldást igazán csak akkor fogunk ta
lálni, ha működnek az ipari termonukleáris reakto
rok. Ezek felhasználhatók majd a “hagyományos” 
atomenergia-berendezések hulladékainak megsem
misítésére is.

— Az irányított termonukleáris reakciók létrehozá
sára a hajsza az ötvenes években indult meg. Optimista 
előrejelzések hangzottak el akkoriban: a szakemberek 
úgv vélték, hogy a feladat fizikailag olyan egyszerű, és vi
lágos, hogv nagyon gyorsan megoldható. Azóta több, 
mint harminc év telt el, és még mindig messze vagyunk 
attól, hogy a magfúziót kordában tartsuk...

A feladat méretét jelzi, hogy arról van szó, hogy a 
Nap, illetve a csillagok belsejében végbemenő folya
matokat akarjuk — kis dimenziókban — utánozni. 
Az már régen ismeretes, hogy mik a feltételei a ter
monukleáris energia gazdaságos felhasználásának. 
Ezeknek a feltételeknek a megteremtése azonban 
rendkívül nehéz. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy a fizikusok előtt álló probléma messzemenően 
bonyolultabb, mint bármelyik más tudományos
technikai probléma, amely a természettudományok 
fejlődése során korunkban felvetődött.

— Mivel járulnak hozzá a szovjet tudósok a probléma 
megoldásához?

A szovjet tudósok szerepe úttörő volt. Megfogal
mazták az alapelveket, és elvégezték az alapvető kí
sérleteket. 1950-ben a szovjet tudósok eredeti mód
szert találtak a plazma mágneses rögzítésére. így 
jöttek létre a TOKAMAK-típusú berendezések, a 
magfúzió megvalósításának legreményteljesebb 
konstrukciói. A világon ma több mint 70 TOK AMAK 
működik. 1979-ben szovjet javaslatra kezdték el az 
1NTOR elnevezésű nemzetközi TOKAMAK elkészí
tését. A szovjet tudósokon kívül ebben a nemzetközi 
munkában résztvesznek az USA, Japán, valamint a 
nyugat-európai EURATOM-szervezet országainak 
tudósai.

— Az SZKP KB főtitkárának Mihail Gorbacsovnak 
és az USA elnökének Ronald Reagannek 1985 novem
beri találkozója után aláírt szovjet—amerikai közös köz
leményben a két állam legfőbb képviselői kiemelték az 
irányított magfúzió megvalósítására végzendő munka je
lentőségét. Állást foglaltak az ezen a téren kialakítandó

nemzetközi együttműködés mellett. Mi az Ön véleménye: 
meg tudja gyorsítani az együttműködés ennek az időszerű 
problémának a megoldását?

Bármely országban elért bármilyen eredmény a 
tudomány új vívmánya. Természetesen okosabb 
közös erőfeszítéseket tenni az eredmények érdeké
ben. Ez nemcsak gyorsabban visz a célhoz, de — ami 
rendkívül fontos — a bármelyik fél részéről mutat
kozó költségeket is csökkenti. Egy ilyen kísérleti be
rendezés annyiba kerül, mint egy nagy autógyár.

Ebben a vonatkozásban megemlítem, hogy volt 
példa kölcsönösen hasznos együttműködésre a magfi
zikában. 1955-ben Genfben az atomenergia békés fel- 
használásáról tartott konferencián több előadásban 
részletesen beszámoltak azokról a tapasztalatokról, 
amelyeket a Szovjetunióban, a világon elsőként felé
pített ipari atomerőmű üzemeltetésénél szereztek. 
Ezzel segítettek csökkentetni az atomenergetikával 
szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, és hozzá
járultak, hogy az atomenergia felhasználása az egész 
világon, így az USA-ban is, gyorsabb ütemben való
suljon meg.

1 7. á b r a  A  S Z U  e g y s é g e s  e n e r g i a h á l ó z a t a  
A SZU energiarendszerében olyan hálózatok kapcsolódnak össze, 
melyek — a ritkán lakott távol-északi, közép- és északkelet

szibériai vidékeket kivéve — átfogják az ország egész területét.

A SZU egységes energiarendszerében összekapcsolódik több, 
mint 700 erőmű; ezen keresztül bonyolódik le az energiafo

gyasztás 90%-a. A távvezetékek hossza 4,5 millió kilométer.

1. Centrum
2. Északnyugat
3. Dél
4. Észak-Kaukázus
5. Kaukázuson túli terület
6. Közép-Volga vidék

7. Ural
8. Kazahsztán
9. Szibéria

10. Közép-Azsia
11. Kelet

1956. áprilisában tartotta Igor Kurcsatov akadé
mikus, egy szovjet kormánydelegáció tagjaként Ang
liában, Harwellben híres előadását a szovjet kutatók
nak az irányított magfúzió megvalósítását célzó mun
káiról. A világ újságjai másnap szenzációként számol
tak be az előadásról, mivel olyan kutatásokról esett
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szó, amelyek Angliában és az USA-ban államtitoknak 
számítottak. A Szovjetunió nevében Kurcsatov fel
szólította a világ kormányait és tudósait, hogy erőiket 
ne a fegyverkezési versenyre, hanem a kimeríthetet
len energiaforrást jelentő magfúzió leigázására fordít
sák. Két évvel később a második genfi konferencián 
már a termonukleáris szintézis területén végzett nyu
gati munkákról is nyíltan beszéltek; itt először jöttek 
össze a SZU, USA és Anglia magfúziós programjában 
résztvevő tudósok. Kiderült, hogy a kutatások sok 
szempontból párhuzamosan folynak. Meggyőző bi
zonyítéka volt ez az együttműködés szükségességé
nek. A tudósok személyes kapcsolata elősegítette sok 
tudományos probléma megoldását.

Még arra is rá szeretnék mutatni, hogy a magfúziós 
munka ütemét minden ország úgy határozza meg, 
hogy az összhangban legyen a saját energiapolitikájá
val és anyagi lehetőségeivel. Az egyes országok a ter
monukleáris technikát csak saját ipari bázisukra ala
pozhatják. Ezt a nagy feladatot viszi előbbre a nem
zetközi együttműködés. Emellett mi arra is képesek 
vagyunk, hogy az utat egyedül járjuk végig.

-  Mik a kilátások? Az Ön véleménye szerint mikorra 
lesznek ipari termonukleáris berendezéseink ?

Ha a kutatások ütemét tekintjük, akkor a feladat fi
zikai részét a következő években megoldjuk. Már 
most meg kell teremteni azonban annak a feltételeit, 
hogy áttérhessünk a technikai és technológiai fej
lesztés bonyolultabb és felelősségteljesebb szakaszá-

A PROLOG ÚJ ELVŰ NYELV 
ÉS KITERJESZTÉSEI 
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓRA

Bevezetés

A PROLOG ún. új elvű logikai nyelv, melynek fő jel
lemvonása, hogy a benne írt programok logikai for
mulákból álló definíciók. Ezért a PROLOG-ot dekla
ratív nyelvnek tekinthetjük, ahol a feladat megfogal
mazása során nem a hogyant (a megoldó algorit
must), hanem a mit (a feladatot) kell megadni. Ter
mészetesen a “mit”-be beleértjük annak a “világnak” 
a leírását is, amelyben a feladatot megadjuk.

A rendszerbe beépített tételbizonyító ezután a vilá
got leíró formulahalmazból, mint axióma rendszerből 
megpróbálja automatikusan levezetni a feladatra 
adható válaszokat.

A Prolog előretörése a Mesterséges Intelligencia 
(MI) kutatások területén abban rejlik, hogy 
1981-ben a japán 5. generációs számítógép-projekt 
ezt a nyelvet választotta alapnyelvéül. Ez azt jelenti, 
hogy a 90-es évek új generációs japán számítógépei
nek a “gépikódja” a PROLOG valamilyen kiterjesz
tése lesz. Ma a PROLOG a LISP után a második legel
terjedtebb MI nyelv.
2 1 0

Kőolaj! (gázkondenzátorokkaljegyütt)

Elektrom os energia

18. ábra  Szovjetunió helye a világban és Európában a tüzelőanyag- 
és energiaterm elésben (1985)

Futó István
Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központ

Az első PROLOG interpretert Marseille-ben készí
tették 1972-ben. A második ilyen interpreter azonban 
már Budapesten készült 1975-ben (Szeredi 1975.), 
amelynek érdekessége, hogy benne készültek a 70-es 
évek közepén az első nagyméretű alkalmazások (Dar
vas—Futó—Szeredi 1976, Futó —Darvas —Szeredi 
1978.). 1978-ban Edinburghban elkészült az első 
PROLOG compiler is (Warren 1978.).

A következő hazai lépés az SZKI-ban 1982-ben az 
MPROLOG (moduláris PROLOG), ill. a még ugyan
ebben az évben elkészült T-PROLOG (Futó —Sze
redi 1982.) diszkrét szimulációs nyelv volt, mely az 
MPROLOG egy valódi kiterjesztése diszkrét szimulá
ciós célokra. Ezt 1985-ben a ТС-PROLOG (Futó —- 
Papp—Szeredi 1985.) rendszer követte, amely mára 
folytonos szimulációt is támogatta. A fejlődés nem
csak a nyújtott szolgáltatások számának és minőségé
nek növekedésével jellemezhető, hanem a teljesít
ménynövekedéssel is.

1975-ben a NIM IGÜSZI-ben készített PROLOG 
interpreter az akkor nagyon korszerűnek számító 
ICL —1906/A gépen 30 következtetést tudott másod

ra. A jövő század első negyedében már sok millió ki
lowatt teljesítményű, nagy termonukleáris erőművek 
üzembeállítása válik lehetségessé.



percenként, a jelenlegi interpreter az IBM-PC/AT-n 
1600 következtetést végez másodpercenként (LIPS). 
Ez compiler esetén a generált kód végrehajtására to
vábbi 5 —7-szeres gyorsulást jelent, Macintosh-on pl. 
eléri 1 0  0 0 0  következtetést másodpercenként (mikro 
VAX 50000, SUN III. 60000 LIPS).

A továbbiakban az MPROLOG, T-PROLOG, TC- 
PROLOG rendszereket kis példákon keresztül mutat
juk be. A komolyabban érdeklődők számára az iroda
lomjegyzék végén található kézikönyveket ajánljuk.

Programozás MPR OLOG-ban

A hely szelleméhez híven, mivel a cikk a fizika 
iránt érdeklődők, ill. fizikával foglalkozók számára 
készülő folyóiratban jelenik meg, a példák is fizikai 
környezetből származnak.

A PROLOG programok alapelemei

A PROLOG programok háromféle alapelemből 
épülnek fel, melyek a:
(i) Tényállítások, amelyek egyszerű igaz állításo

kat fejeznek ki. (Ezek logikai értelemben relá
ciók.) pl.:

forráspontja (víz, 1, 373).

A víz forráspontja 1 bar nyomáson 373 K 

nagy a sűrűsége (higany).

A higany nagy sűrűségű

megalkotta (általános-relativitás-elmélet, einstein).

Az általános relativitáselméletet Einstein alkotta 
meg.

A PROLOG-ban az elemi objektumokat jelölő 
egyszerű kifejezéseket kisbetűvel jelöljük és 
szintaktikusán azonosítóknak tekintjük. Ilyen 
azonosítók a számok, a kisbetűkből álló soro
zatok, kis betűkből álló sorozatok, melyek 
“ — ” jellel vannak elválasztva.

(ii) Következtetési szabályok, melyek feltételes állí
tásokat fejeznek ki. (Logikai értelemben impli
kációk.)

nő (gáz, nyomása):-
állandó (gáz, térfogata), 
nő (gáz, hőmérséklete), 

csökken (gáz, nyomása):-
állandó (gáz, hőmérséklete), 
nő (gáz, térfogata).

A fenti két következtetési szabály az általános gáztör
vény két különböző megfogalmazása, miszerint, ha a

gáz térfogata állandó és nő a hőmérséklete, akkor nő 
a nyomása, ill. ha a gáz hőmérséklete állandó és nő a 
térfogata, akkor csökken a nyomása.
A jeltől balra álló relációt következménynek, 
míg a jobbra álló relációkat előfeltételeknek hívjuk. 
Amennyiben a procedurális értelmezést kívánjuk 
használni, akkor tekinthetjük a levezetési szabályt 
egy eljárás deklarációnak is, ahol a következmény 
lesz az eljárás feje, míg az előfeltételek az eljárás 
törzse.
(iii) Kérdés, ill. kérdés sorozat, amelyek a megol

dandó feladatot, mint bizonyítandó célt fogal
mazzák meg a rendszer számára.

? forráspontja (víz, 1,373).

igaz-e, hogy a víz forráspontja 1 bar nyomáson 373 K

Most nézzük meg, hogyan lehet a fenti építőkockák- 
bó' egy teljes PROLOG programot felépíteni.
Tegyük fel, hogy PROLOG programunk bizonyos 
anyagok forráspontjait tartalmazza tényállítások for
májában. Látni fő jük, hogy ebben az esetben a 
PROLOG, mint egy relációs adatbáziskezelő rendszer 
fog működni.

(1) forráspontja (acél, 2773).
(2) forráspontja (éter, 307).
(3) forráspontja (terpentin, 435).
(4) forráspontja (víz, 373).

Ezek után, ha most feltesszük a következő kérdést: 
igaz-e, hogy a terpentin forráspontja 
1 baron 435 K;

? forráspontja (terpentin, 435), 
akkor a PROLOG rendszer a “yes” válasszal áll meg.
A fenti adatbázisunk a valóságban sokkal több infor
mációt tartalmaz annál, hogy csak “ellenőrzésre” 
használjuk: igaz-e, hogy egy adott anyag forráspontja 
egyenlő az adott számmal. Hajói megnézzük, valójá
ban még a következő jellegű kérdések is 
megválaszolhatók:

(i) mely anyag forráspontja egyenlő egy 
adott számmal ( 1  bar nyomáson),

(ii) egy adott anyag forráspontja hány K,
(iii) mely anyagnak hány K a forráspontja.

A fenti kérdésekben az a közös, hogy nem egy 
adott nevű objektumra kérdezzük rá (értékre), 
hanem az objektumok egy olyan halmazának olyan 
elemére vagyunk kíváncsiak, amelyekre fennáll egy 
adott kapcsolat (esetünkben forráspontja).

A kérdésünkre adott válasz tehát nem egyszerűen 
egy “yes” vagy “no”, hanem a kapcsolatot kielégítő 
objektumnév, vagy nevek. Ahhoz azonban, hogy 
ilyen kérdéseket meg tudjunk válaszolni, be kell ve
zetni a változó fogalmát. A válasz megkonstruálása 
folyamán a változó pontosan egy a kérdésnek eleget 
tevő objektum nevét fogja felvenni. (A PROLOG vál
tozók csak egyszer kaphatnak értéket!) Új értékadás 
csak az ún. visszalépés esetén lehetséges, lásd 
később).
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Ezek után (i) — (iii)-nek megfelelő kérdések és 
válaszok.

? forráspontja (Anyag, 435).
Anyag =  terpentin 

?forráspontja (éter, Hőmérséklet).
Hőmérséklet =  307 

?forráspontja (Anyag, Hőmérséklet). 
Anyag =  acél 
Hőmérséklet = 2773

Amint látható a változót MPROLOG-ban nagybetűvel 
jelöljük. Azt a mechanizmust, amely egy változónak 
értéket ad, egyesítésnek nevezzük.

A PROLOG rendszer a kérdés megválaszolása 
során keres egy olyan tényállítást, amely a változók 
megfelelő egyesítése révén illeszthető a kérdéssel. 
Ilyen illeszthető állítás volt a 

? forráspontja (terpentin, 435) 
a forráspontja (Anyag, 435) kérdéssel az Anyag = 

=  terpentin egyesítés mellett.
A példában látható az is, hogy a PROLOG-ban 

nincs különbség bemenő és kimenő paraméterek 
között. Az első esetben az első paraméter (argumen
tum) volt a kimenő és a második a bemenő, a máso
dik esetben az első paraméter bemenő volt, a máso
dik kimenő, míg a harmadik esetben mindkettő 
kimenő volt.

Bővítsük most ki az adatbázisokat néhány további

több alternatívát is kipróbált amíg az első választ 
megtalálta.

Ez annak köszönhető, hogy a PROLOG az ún. 
LRDF (Left to Right, Depth First) algoritmust hasz
nálja a keresési tér bejárására. A “Left to Right” azt 
jelenti, hogy a kérdéssorozatnak először mindig a leg- 
baloldalibb kérdését próbálja megválaszolni. Ezt 
mindaddig teszi, amíg vagy el nem fogynak a kérdé
sek, vagy pedig valamelyik kérdést már semmelyik al
ternatívával sem tudja illeszteni. Alternatívának az 
azonos reláció nevű tényállításokat, vagy azonos relá
ció nevű fejjel rendelkező szabályokat hívjuk. Ilyen 
alternatívák esetünkben a “folyadék (terpentin)” és 
a “folyadék (víz)” . A Depth-First mélységben elő
ször pontosan az alternatívák kiválasztására vonatko
zik, először mindig az első illeszthető alternatívát vá
lasztja, ha ez sikeresen illeszthető, akkor rátér a kö
vetkező kérdésre.

Amennyiben a kapott változó helyettesítések mel
lett a következő kérdés nem válaszolható meg, úgy 
visszalép a rendszer az első olyan kérdéshez, amely
nek van még ki nem próbált illeszthető alternatívája. 
Most ezt illeszti és újból tovább próbálja megvála
szolni a maradék kérdéssorozatot.

A fent elmondottakat a PROLOG program végre
hajtási fájával szemléltethetjük.

? folyadék (Anyag), forráspontja (Anyag. Hőmérséklet),

állítással.
(1) forráspontja (acél, 2775).
(2) forráspontja (éter, 307).
(3) forráspontja (terpentin, 435).
(4) forráspontja (víz, 373).
(5) folyadék (terpentin).
(6 ) folyadék (víz).

A fenti kis adatbázis segítségével egyszerre három új 
fogalmat is be tudunk mutatni:

— a kérdéssorozatot,
— az ún. beépített eljárásokat,
— a visszalépést.

Tegyünk fel most ugyanis egy összetett kérdést; 
melyik az a folyadék, amelynek forráspontja kisebb 
mint 400 K és mi ennek a hőmérsékletnek az értéke? 
Ezt az alábbi módon fogalmazhatjuk meg.

(7) ? folyadék (Anyag), 
forráspontja (Anyag, Hőmérséklet), 
Hőmérséklet <400 K.
Anyag =  víz 
Hőmérséklet = 373

A (7) egy kérdéssorozat, amelyre az Anyag =  víz és 
Hőmérséklet =  373 válaszokat kapjuk.

Az X<Y egy ún. beépített eljárás. Ilyen beépített 
eljárások szolgálnak a numerikus műveletekre, 1 / 0  

műveletekre, a végrehajtás vezérlésére, a programok 
dinamikus, futás közben történő módosítására. A 
fenti beépített eljárások közül részletesebben csak az 
utóbbival fogunk foglalkozni még.

A válasz megkonstruálásakor a PROLOG rendszer

Mivel a “forráspontja (terpentin, Hőmérséklet)” 
nem illeszthető további alternatívával, így a vissza
lépés folytatódott a “folyadék (Anyag)” kérdésig, 
melynél már lehetett új alternatívát választani. A vá
lasztott alternatívák a zárójelekben találhatók. Az új 
alternatíva mellett a program már sikeresen lefut, 
mivel a 373 <400 reláció igaz.

Nézzük meg most hogyan működik a PROLOG 
rendszer, ha a tudásbázisa szabályokat is tartalmaz. 
Legyen a továbbmódosított programunk a következő:
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(1) forráspontja (acél, 2773).
(2) forráspontja (éter, 307).
(3) forráspontja (terpentin, 435).
(4) forráspontja (víz, 373).
(5) folyadék (terpentin).
(6 ) folyadék (víz).
(7) gáznemű (Anyag, Hőmérséklet) :-

folyadék (Anyag), 
forráspontja (Anyag, Forráspont), 

Hőmérséklet is Forráspont +  1.

A (7) szabály azt állítja, hogy ha az anyag egy folyadék 
és a forráspontja ennek az anyagnak a Forráspont, va
lamint a hőmérséklet egyenlő a forráspont + 1  fok 
akkor az anyag ezen a hőmérsékleten már gáznemű 
lesz.

Tegyük fel most a következő kérdést: melyik 
anyag gáznemű 400 K alatt, és milyen hőmérsékle
ten.

1 gáznemü (Anyag, Hőmérséklet), Hőmérséklet <400.
(7)

(3)

? folyadék (Anyag), forráspontja (Anyag, Forráspont), 
Hőmérséklet is Forráspont +1, 

Hőmérséklet <400.

Anyag =  víz

forráspontja (viz Forráspont),

Hőmérséklet is 
Forráspont +1. 
Hőmérséklet <400,

forráspontja (terpentin. Forráspont),

Hőmérséklet is Forráspont +1, 

Hőmérséklet <400 

Forráspont »  435

Hőmérséklet is 435 +1,
Hőmérséklet <400.

Hőmérséklet =* 436 

7 436 <400

(4) Forráspont = 373

? Hőmérséklet is 373 +1,

Hőmérséklet <400. 
Hőmérséklet =  374

l  374 <400.

(ii) Egy PROLOG változónak, ún. logikai változó
nak (nem azonos a hagyományos nyelvek logi
kai változóival!) csak egyszer adhatunk értéket 
és az ezt az értékét mindaddig megőrzi, amíg 
visszalépés során az értékadás pontja elé nem 
lépünk. Visszalépéskor a változók újból felsza
badulnak.

(iii) A beépített eljárások kiértékelése lehet hamis 
vagy igaz, ilyenkor az eljárástól és az imple
mentációtól Függ, hogy visszalépés történik 
vagy hibaüzenet.

PROLOG programok automatikus, 
futás közbeni módosítása

Amint az előzőekben láthattuk a PROLOG progra
mot, valójában tényállításokból és szabályokból 
állnak, amelyek logikai formulák (Horn-formulák).

Ezek után egy program módosítása új tényállítá
sok, ill. következtetési szabályok feltételét, vagy a 
régiek törlését jelenti. A felvételt és törlést a megfe
lelő beépített eljárások segítségével lehet végrehaj
tani. Lehetőség van új formula végleges felvételére, 
ilyenkor a visszalépés során sem törlődik a program
ból, ill. visszaléptethető felvételre, ilyenkor visz- sza- 
lépés során törlődik egy űjonan felvett formula. 
Ugyan ez igaz a formulák törlésére is.

Az új formulák felvételére az 
add —statement (F) ill. add —statement —b (F) 

beépített eljárások szolgálnak, a “ —b” a visszaléptet
hető változatot jelenti (backtrackable).

Formulák törlésére pedig a 
del —statement (F) ill. del —statement —b (F) 

eljárások szolgálnak, ahol F vagy egy tényállítás, vagy 
egy szabály.

Anyag ■= viz 
Hőmérséklet ** 374.

A végrehajtási fa alapján az alábbi megállapításokat 
tehetjük:
(i) A PROLOG általános feladatmegoldási straté

giaként az ún. visszafelé történő következte
tést használja. Ez azt jelenti, hogy a kérdésből 
kiindulva azt megpróbálja olyan újabb kérdés- 
sorozatra visszavezetni a szabályok és tényállí
tások alapján, melyek előfeltételei az adott 
kérdés bizonyíthatóságának. Ezt mindaddig 
folytatja, amíg esetleg visszalépéseken keresz
tül, minden az így kapott kérdéssorozat 
minden kérdése meg nem válaszolható az 
adatbázis tényállításai, ill. a beépített eljárások 
sikeres végrehajtása alapján.

írjuk át az utolsó programunk szabályait az add —- 
statement (F) felhasználásával.

(1) forráspontja (acél, 2773).
(2) forráspontja (éter, 307).
(3) forráspontja (terpentin, 435).
(4) forráspontja (víz, 373).
(5) folyadék (terpentin).
(6 ) folyadék (víz).
(7) érvényes—általános—gáztörvény (Anyag,

Hőmérséklet) :-
gázneművé —válik (Anyag, Hőmérséklet).

(8 ) érvényes—általános—gáztörvény (Anyag,
Hőmérséklet) :-
add-statement-b (nyomás (alacsony)), 
gázneművé-válik (Anyag, Hőmérséklet).

(9) gázneművé—válik (Anyag, Hőfnérséklet):-
nyomás (alacsony), folyadék (Anyag), 

forráspont (Anyag, Forráspont), 
Hőmérséklet is Forráspont — 1 .
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(10) gázneművé—válik (Anyag, Hőmérséklet):- 
folyadék (Anyag), forráspont (Anyag,

Forráspont), 
Hőmérséklet is Forráspont +1.

A fenti programban (1) — (6 ) már ismert.
(7) — (8 ) jelentése: érvényes az általános gáztörvény 
egy anyagra valamilyen hőmérsékleten, ha az anyag 
ezen a hőmérsékleten gázneművé válik, vagy feltesz- 
szük, hogy a nyomás alacsony és az anyag így gáz
neművé válik.

Gázneművé válik valamilyen anyag egy adott hő
mérsékleten, ha a nyomás alacsony, az anyag folya
dék, a hőmérséklete pedig 1 K-nel kisebb mint a for
ráspont (9), vagy az anyag folyadék, a hőmérséklete 
pedig 1 K-nel magasabb mint a forráspont (10).

Nézzük meg most a program futását a végrehajtási 
fa alapján (1. ábra). Az eddigi példákból úgy tűnik 
mintha a PROLOG-ban az argumentumokként csak 
egyszerű objektumok; változók, azonosítók, számok 
szerepelhetnének. A valóságban ennél sokkal bonyo
lultabb, összetett objektumokat is használhatunk. Az 
összetett objektumok Függvények, amelyek argumen
tumai maguk is lehetnek egyszerű vagy összetett ob
jektumok. Ismeretes továbbá a lista, valamint egy 
speciális operátorfogalom is, ez utóbb infix két argu- 
mentumú fűggvényjelölést tesz lehetővé.

Példa összetett objektumokra:
Fizikus (einstein, született (ulm, dátum (1879, 3, 

14)).
most tegyünk fel néhány kérdést erre az állításra 
? Fizikus (X, Y).
X =  einstein
Y =  született (ulm, dátum (1879, 3, 14))

? Fizikus (X, született (Y, Z). 
X =  einstein 
Y =  ulm
Z =  dátum (1879, 3, 14)

? Fizikus (X, született (Y, dátum (Z, U, U)), 
mivel a dátumban a hónap és nap száma nem egyezik 
meg. A válasz “no”.
Amint látható a mintaillesztés egy rendkívül erős 
eszköz összetett struktúrák részstruktúráinak 
kikeresésére.

A PROLOG-ban a standard végrehajtási mecha
nizmust ún. beépített vezérlő eljárásokkal lehet mó
dosítani. Ezek a visszalépést módosítják, letiltva bizo
nyos alternatívák választását, ezzel is szűkítve a kere
sési teret.

? érvényes — általános—gáztörvény (Anyag, H őm érséklet), Höm érséklet<373.

/ ? nyomás (alacsony), 
folyadék (Anyag), 

forráspont (Anyag, Forráspont), 
I lőm érséklct is Forráspont +  I , 

I lőm érséklct <373.

gázncmüvé —válik (Anyag, H őm érséklet), 
Hőmérséklet <373.

? folyadék (Anyag),
.forráspont (Anyag, Forráspont),

nem illeszthető a tudásbázissal: 
visszalépés

forráspont (terpentin. Forráspont), 
Hőmérséklet is Forráspont +  1, 

Hőmérséklet <373.
Forráspont =  435

Hőmérséklet is 435 +  I 
Hőmérséklet <373.

H őm érséklet =  436

436 <373

hamis: visszalépés

\ H őm érséklet is Forráspont +  1, 
 ̂ Hőmérséklet <373.

1

\

(<)

Anyag =  víz

forráspontja (viz. Forráspont), 
H őm érséklet is Forráspont +  I, 

I löm érséklet <373. 
Forráspont =  373

H őmérséklet is 373 +  1, 
Hőmérséklet <373. 

H őmérséklet =  374

374 0 7 3  

hamis: visszalépés

(7)

add —statem ent —b (nyomás (alacsony)), 
gáznem űvé — válik (Anyag, H őm érséklet).

Hőmérséklet <373.
“ nyomás (alacsony)" tényállítás 
bekerül a programba

? g áznem üvé-vá lik  (Anyag, H őm érséklet), 
H őm érséklet <373.

nyomás (alacsony), folyadék (Anyag), 
forráspont (Anyag, Forráspont), 

H őmérséklet is Forráspont +  1, 
H őm érséklet <373.

(5)

folyadék (Anyag), 
forráspont (Anyag, Forráspont). 

Hőmérséklet is Forráspont -f 1, 
H őm érséklet <373.

Innen minden ugyanaz, mint azelőtt, 
de a víz esetén most a I lőm érséklct *
=  372 <373

I. ábra
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Számítógépes szimuláció PROLOG alapokon

A szimuláció, amikor is utánozzuk egy létező vagy 
tervezés alatt álló rendszer működését, tekinthető 
egy speciális problémamegoldó folyamatnak. Több 
egymás utáni iteratív lépésben megváltoztatjuk a 
bemenő paramétereket vagy magát a modellt, amíg a 
kívánt viselkedést nem kapjuk.

A szimulációval kapcsolatos egyik gyakran hangoz
tatott megjegyzés, hogy nem direkt optimum vagy 
megoldáskereső eljárás, mivel csak imitálja a vizsgált 
rendszer működését. Amennyiben egy adott helyzet
ben az eredeti rendszer hibásan működik, úgy ugyan
ezt teszi a szimulációs modell is és semmilyen “taná
csot” nem tud adni, hogy hogyan oldjuk meg a 
problémát.

A legelterjedtebb interaktív szimulációs eszközök 
sem segítenek továbbá azon, hogy a különböző alter
natívákat, csak az egyes szimulációs futások után 
lehet kipróbálni, mindig elölről kezdve a szimulációt.

Ennek oka az, hogy nincs olyan belső eszközünk, 
amely lehetővé tenné a közbülső állapotok megőrzé
sét és a visszatérést egy ilyen állapotba.

Egy PROLOG alapú szimulációs eszköz már a 
PROLOG természeténél fogva rendelkezhet ilyen 
belső mechanizmussal.

Egy standard PROLOG rendszer azonban önmagá
ban még nem felel meg a rendszerszimuláció által fel
vetett követelményeknek. Ahhoz, hogy egy PRO
LOG alapú rendszer szimulációs futásokra alkalmas 
legyen, megfelelő módon ki kell terjeszteni, 
mégpedig:

(i) biztosítani kell az időben párhuzamosan 
zajló folyamatok leírásához szükséges esz
közöket,

(ii) egy speciális belső ütemező segítségével le 
kell tudni futtatni ezeket a párhuzamos fo
lyamatokat a szimulációs időben.

A továbbiakban megint csak példákon keresztül 
kerülnek bemutatásra az ilyen módon kiterjesztett 
PROLOG rendszerek.

A T-PR OLOG diszkrét szimulációs rendszer

Egy diszkrét szimulációs rendszer, diszkrét model
lek készítésére szolgál, ahol az idő diszkrét lépések
ben változik. A szimulációs rendszernek lehetőséget 
kell biztosítani:

(i) folyamatok (modelljeinek) létrehozására 
(new ( )) és törlésére (delete — process
( )),

(ii) folyamatoknak időtartamra történő felfüg
gesztésére (hold ( )),

(iii) folyamatoknak feltételre való felfüggeszté
sén (wait ( )), wait—for ( )),

(iv) folyamatok közötti kommunikációra (send
( )).

A T-PROLOG rendszerben a fenti funkciókat a záró
jelbe tett beépített eljárások segítségével valósítottuk 
meg.

A T-PROLOG rendszer működése az alábbi kis 
példával illusztrálható:

Legyen adott egy kikötő három különböző móló
val, melyeket móló-a, móló-b és móló-c-vei jelölünk. 
A “móló-a” távolsága a kikötő bejáratátjelző világító 
toronytól 2, a “móló-b” 3, a “móló-c” ugyancsak 2 
időegység távolságra van.

Egy hajó kikötése a következő tevékenységsoro
zatból áll: a kikötő megközelítése a világító toronyig, 
engedélykérés valamelyik mólónál történő kikötésre, 
várakozás az engedélyre, a móló megközelítése, kira
kodás. A kirakodás 8  időegységig tart. Az engedélyt 1 
időegység alatt a rendelkezésre álló mólók alapján a 
kikötőigazgatóság adja ki.

Jelenleg rendelkezésre állnak a “móló-b” és 
“móló-c”. Kérdés, melyik mólónál fejeződik be a ki
rakodás 1 1  időegység alatt.

A feladat egy lehetséges T-PROLOG beli 
megfogalmazása.

(1) kikötés (Móló),
megközelítése (Móló), 
kirakodás (Móló).

(2) megközelítése (Móló),
móló —kiválasztása (Móló), 
várakozás—engedélyre (Móló), 
odahajózás (Móló).

(3) móló—kiválasztása (móló-a).
(4) móló —kiválasztása (móló-b).
(5) móló—kiválasztása (móló-c).
(6 ) várakozás engedélyre (Móló): —

send (engedély —kérelem (Móló)), 
wait —for(ok).

(7) odahajózás (Móló): —
távolsága (Móló, Idő), 
hold (Idő).

(8 ) távolsága (móló-a, 2 ),
(9) távolsága (móló-b, 3),

( 1 0 ) távolsága (móló-c, 2 ).
( 1 1 ) engedélyezés: —

wait —for (engedély-kérelem (Móló)), 
rendelkezésre—áll (Móló) 
hold ( 1 ), 
send(ok).

( 1 2 ) rendelkezésre —áll (móló-b),
(13) rendelkezésre—áll (móló-c).
(14) kirakodás (Móló): —

hold (8 ).
(15) ? new (kikötés (Móló), hajó, 0 ,1 ) ,

new (engedélyezés, kikötőigazgatóság). 
Móló =  móló-c.

A fenti T-PROLOG modellben két párhuzamos fo
lyamat működik; a hajó viselkedését leíró, valamint a 
kikötőigazgatóság tevékenységét szimuláló.

A két folyamat a (15) kérdéssorozat megadásával 
a new (,,,) és new (,) eljárások lefuttatásával hozzuk
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létre. A “hajó” nevű folyamatnak a “kikötés 
(Móló)” nevű feladatot kell “O” és “ 11” időegység 
alatt megoldani, míg a “kikötőigazgatóság” folyamat 
(process) feladata az “engedélyezés” . A továbbiak
ban mind a “kikötés (Móló)” , mindpedig az “enge
délyezés” egymástól függetlenül végrehajtandó 
MPROLOG kérdésnek tekinthető, amelyeket egy
mással “párhuzamosan” vagy “egyidejűleg” kell 
megoldani, nem pedig egymás után mint eddig.

( 1 ) —(2 ) értelemszerű,
(3) —(5) a móló kiválasztásának lehetőségeit 

adja,
(6 ) egy újabb T-PROLOG beépített eljárá

sokat tartalmazó formula:
a várakozás az engedélyre azt jelenti, 
hogy előbb elküldünk egy engedélyké
relmet (“send” üzenet küldő beépített 
eljárás), majd várakozunk mindaddig, 
amíg egy “ok” üzenet nem érkezik;

(7) az idő múlásának modellezését szem
lélteti.
Az odahajózást egy mólóhoz megelőzi 
a móló távolságnak meghatározása 
időegységre, majd a folyamatot felfüg
gesztjük a megadott időegységnyi idő
tartamra, ezzel modellezve az idő mú
lását (“hold” beépített eljárás);

( 1 1 ) az engedélyezési tevékenység áll:
— egy várakozásból egy üzenetre, 

amely tartalmaz egy engedélyké
relmet valamelyik mólónál tör
ténő kikötésre,

— annak eldöntéséből, hogy ren
delkezésre áll az adott móló,

— az engedély megadásának időigé
nyét leíró hold ( 1 ) beépített eljá
rásból,

— egy“ok” üzenet elküldéséből.
Most nézzük meg hogyan fut le az előbbi

T-PROLOG-program:
1. A 0-dik időpontban a new ( ) beépített eljárá

sok hatására létrejönnek a hajó és a kikötőigaz
gatóság nevű folyamatok.

2. Elkezdődik a “kikötés (Móló)” kérdés megvá
laszolása.
Ennek során (2), (3), (6 ) felhasználásával 
megtörténik a “móló-a” kiválasztása, elmegy 
az “engedélykérelem (móló-a)” üzenet, majd 
a “hajó” folyamat végrehajtása felfüggesztődik 
az “ok” üzenetre várva.

3. Megkezdődik az “engedélyezés” kérdés (cél) 
megválaszolása. Mivel érkezett egy “engedély- 
kérelem (móló-a)” üzenet ( 1 1 ), a kikötőigaz
gatóság (folyamat) tevékenysége folytatódik 
annak ellenőrzésével, hogy rendelkezésre 
áll-e a “móló-a” . Mivel ilyen állítás nem szere
pel a programban (12), (13), visszalépés.

4. Az egyetlen új alternatíva a móló kiválasztásá
nál létezik. Móló =  móló-b érték mellett.

5. A továbbiakban minden úgy megy mint 2. 
3-nál, de most rendelkezésre áll a kívánt 
móló. A rendlkezésre állás eldöntése 1 időegy
ségbe telik, ezért a folyamatot felfüggesztjük 1 

időegységnyi időtartamra, legközelebb a 
0  +  1 =  1 időpontban fog folytatódni tevékeny
sége.

6 . Most mind a két folyamat fel van függesztve a 
hajó egy üzenetre vár, a kikötőigazgatóság 
arra, hogy a szimulált idő 1- legyen. (Most 
még mindig “0”). A továbbiakban a szimulált 
időt rendszeridőnek fogjuk hívni.

7. Miután nincs aktivizálható folyamat a rend
szerben, a rendszeridő a legkorábban előjegy
zett folyamat aktiválási időpontjára áll. Ez ese
tünkben 1 .

8 . Mivel a rendszeridő 1, aktiválható a “kikötő
igazgatóság” , amely elküldi az “ok” üzenetet 
és sikeresen befejezi működését.

9. Most már a “hajó” is aktiválható, mivel meg
érkezett az üzenet, amire várt, megkezdődik 
az odahajózás a móló-b-hez (8 ). A móló távol
sága 3. A “hajó” folyamat futtatása felfüggesz
tődik 3 időegységnyi időtartamra.

10. Mivel nincs másik aktiválható folyamat a 
rendszeridő 1 +  3 =  4 lesz és újból aktiválódik 
a “hajó” folyamat, megkezdve a kirakodást 
(14).

11. Mivel a kirakodás 8  időegységig tart, így most 
8  időegységre felfüggesztésre kerülne a 
“hajó” folyamat. 4+8 =  12 és ez nagyobb 
mint a befejezésre előírt 11 időegység. Vissza
lépés.

12. Az új alternatívát újból csak a móló kiválasztá
sánál lehet meghatározni: “móló-c” .
Ezek után az előzőekhez hasonlóan futtatva a 
T-PROLOG programot, 11 időegység alatt 
megoldható a feladat.

A TC-PROLOG kombinált 
diszkrét/folytonos szimulációs rendszer

A folytonos szimulációs modelleknél egyes kom
ponensek viselkedését egyenletrendszerek írják le. A 
TC-PROLOG esetében ezek elsőrendű differen
ciálegyenlet-rendszerek lehetnek. Amennyiben a 
komponens viselkedését magasabbrendü differenciál
egyenletek írnák le, úgy azokat ún. kanonikus alakra 
kell hozni.

y ( n ) =  f(t, y , y ’, . . . ,  y(n-l) egyenlet
kanonikus alakja
yi = y’
y2  =  y l’
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yn’ = fn(t, y l , y n )  yn(to) = yno 
kezdeti érték probléma TC-PROLOG-ban az 
alábbi módon fogalmazható meg: 

init-of-eq (folyamat): 
sv(yl): = ylO,

sv(yn): = ynO. 
equations-of (folyamat): - 

db (yl): kifejezés-1,

dv (yn): - kifejezés-n.
“kifejezés-1”, “kifejezés-n” az fi, ... fn függvé
nyeknek megfelelő aritmetikai kifejezések. Ezekben 
a kifejezésekben az yl, ... yn értékeit sv(yl), ..., 
sv(yn)-et jelöljük, míg a “t”-t tnow-al. Az “init- 
of-eq (folyamat)” és az “equations-of(folyamat)” ar
gumentuma annak a folyamatnak (komponensnek) a 
neve, amelynek viselkedését az egyenletrendszer 
leírja. Az sv ( ), dv ( ) kifejezéseket állapotválto
zónak nevezzük.

Az állapotváltozók értékeinek lekérdezésére spe
ciális beépített eljárások szolgálnak. Lehetőség van 
egy folyamatnak a felfüggesztésére — a “wait- 
for-condition(C)” beépített eljárás segítségével — 
mindaddig, amíg egy állapotváltozóra valamilyen fel
tétel nem teljesül. Ugyancsak lehetőség van alternatív 
egyenletrendszerek megadására is. A TC-PROLOG 
működésére tekintsük meg az előbbi hajós példa egy 
módosítását. Ebben az esetben a hajó mozgását, ame
lyet egyenesvonalú egyenletesnek fogjuk feltételezni, 
egy differenciálegyenlet fogja megadni.

Az egyes alternatívákat “;”-vel (pontos vessző) 
választjuk el. Ez egyébként megengedett MPROLOG 
tulajdonság. Pl. a PROLOG résznél megismert 
“gázneművé-válik (Anyag, Hőmérséklet)” szabályt 
az alábbi alakban is felírhattuk volna.

gázneművé —válik (Anyag, Hőmérséklet): -
nyomás (alacsony), folyadék (Anyag), 

forráspont (Anyag, Forráspont), 
Hőmérséklet is Forráspont— 1; 

folyadék (Anyag), Forráspont (Anyag, 
Forráspont),
Hőmérséklet is Forráspont +1.

(1) kikötés (Móló):
megközelítése (Móló), 
kirakodás (Móló).

(2) megközelítése (Móló): —
móló —kiválasztása (Móló), 
várakozás—engedélyre (Móló), 
odahajózás (Móló).

(3) móló—kiválasztása (móló-a).
(4) móló — kiválasztása (móló-b).
(5) móló — kiválasztása (móló-c).
(6) várakozás—engedélyre (Móló): —

add—statement —b (állapot (várakozás)), 
send (engedély—kérelem (Móló)), 
wait —for(ok).

(7) odahajózás (Móló): —
távolsága (Móló, Távolság), 
add—statement—b (állapot (hajózás)), 
wait—for—condition (sv (у) 3= Távolság), 
add —statement—b (állapot (kirakodás)).

(8) távolsága (móló-a, 10).
(9) távolsága (móló-b, 15).

(10) távolsága (móló-c, 10).
(11) kirakodás (Móló): —

hold (8).
init—of—eq (hajó): — 

sv(y): = 0.
equations—of (hajó): — 

állapot (Állapot),
(Állapot = várakozás, 

dv (y): =  0 ;
Állapot = hajózás, 

dv (y): = 5,
Állapot = kirakodás, 

dv (y): = 0). 
step —size (hajó, 1).

A hajó  tevéken ységén ek  m egadása

A k ik ö tö igazga tó ság  tevéken ységén ek  leírása

(12) engedélyezés: —
wait —for (engedélyezéskérelem (Móló)), 
rendelkezésre—áll (Móló), 
hold (1), 
send (ok).

(13) rendelkezésre—áll (móló-b).
(14) rendelkezésre—áll (móló-c).

? new (kikötés (Móló), hajó, 0, 11), 
new (engedélyezés, kikötőigazgatóság).

Amint a programból látható, két alapvető különbség
van a diszkrét és a kombinált (diszkrét-folytonos)
modell között.
(i) A hajó mozgását egy egyenletrendszer írja 

le, ahol у (sv(y)) a hajó által megtett út, y’ 
(dv (y)) pedig a hajó sebessége. (A hajó sebes
sége 5 tengeri mérfódl/h.

(ii) A mólók távolsága nem időegységben, hanem 
hosszegységben van megadva.
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A hajó viselkedését egy kombinált, diszkrét/foly- 
tonos folyamat írja le. Ez jól látszik pl. az “odahajózás 
(Móló)” szabályban, ahol kiszámítjuk a móló távolsá
gát, beállítjuk a hajó mozgásegyenletrendszerének ál
lapot nevű paraméterét “hajózás”-ra, majd felfüg
gesztjük a hajó tevékenységét mindaddig, amíg az 
egyenletrendszerből számított út (sv (y)). nagyobb- 
egyenlő nem lesz, mint a móló távolsága. Abban az 
időpontban, amikor ez a feltétel teljesül, a hajó meg
érkezett a mólóhoz, a hajónak megfelelő folyamat 
újra aktiválódik és áttér a “kirakodás (Móló)” tevé
kenység végrehajtására. A “step—size (P, S)” állítás
sal az integrációs lépésközt állítjuk le. (Ez lehet vál
tozó hosszúságú is, megadhatók szabályok az integrá
ciós lépésköz mindenkori kiszámítására.)

Összefoglalás

A cikkben röviden ismertetésre került a PROLOG 
logikai alapú új elvű programozási nyelv és annak 
rendszerszimulációra történő kiterjesztései. Alap
nyelvként az SZKI MPROLOG rendszerét vettük, 
melyre ráépült (valódi kiterjesztésként, tehát nincs 
dupla interpretáció) a TPROLOG diszkrét és az TC- 
PROLOG diszkrét/folytonos szimulációs rendszer.

Úgy gondoljuk, hogy a PROLOG-on alapuló vagy

A NEMZETKÖZI FIZIKAOLIMPIA 
AMERIKAI SZEMMEL

Évek óta rendeznek nagy sikerű nemzetközi verse
nyeket olimpia névvel matematikából, kémiából és fi
zikából. Az 1986. évi matematikaolimpia (sorrend
ben a 27.) Varsóban volt. 37 ország 210 középiskolai 
tanulója mérte össze tudását. Legnagyobb pontszá
mot (100 felett) az Amerikai Egyesült Államok, a 
Szovjetunió, az NSZK, Kína az NDK, Románia és 
Magyarország diákjai értek el. Egyénileg két szovjet 
és egy magyar versenyző kapott legtöbb pontot. 
1967-ben a matematika olimpia Kubában lesz. Már 
évek óta a versenyeken mind az öt világrész képvi
selve van.

A 17. fizikaolimpiát 1986-ban az angolok rendez
ték Londonban 21 ország részvételével. Az élen a 
Szovjetunió, Románia, Nagy-Britannia és Magyaror
szág csapatai szerepeltek. Az USA elsőízben vett 
részt a versenyen, miután az előző években megfi
gyelőkkel képviseltette magát. Versenyzői az össz- 
pontszám szerint a nyolcadik helyet foglalták el. A 
kitűzött feladatok nem voltak szerencsések. A rendel
kezésre álló 5-5 óra munkaidőből a hosszú körülmé
nyes szövegek elolvasása is sokat elvett. Hatása meg-

PROLOG-gal kombinált szimulációs rendszerek új 
lehetőségeket adnak a számítógépes szimulációval 
foglalkozó szakemberek számára.

IRODALOM

(Battani—Meloni 1973)
G. Battani, H. Meioni: Interpreteur du language de programation 
PROLOG, Université d’Aix Marseille 1973.
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F. Darvas, I. Futó, P. Szeredi: Some Applications of 
Theoremproving based MI in QSAR. International Symphosium 
on QSAR, Shul 1976.
(Futó —Darvas—Szeredi 1978)
I. Futó, F. Darvas, P. Szeredi: The Application of PROLOG to the 
development of QA and DBM systems. Logic and Data Bases, ed
H. Gallaire, J. Minker, Plenum Press, New York 1978.
(Futó—Szeredi 1977)
Futó I., Szeredi P.: Mesterséges Intelligencia nyelvek, a PROLOG 
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Kunfalvi R ezső
Budapest

mutatkozik az eredményekben, így az elért pontszá
mokban. Egy-egy versenyző a szabályok szerint maxi
málisan 50 pontot szerezhet a két versenynapon. 
Most az elért legnagyobb pontszám 37,93 volt (egy 
szovjet versenyző eredménye). A legjobb magyar 
versenyző 28,94 pontot hozott.

Londonban jelent meg másodszor fizikaolimpián 
Európán kívüli ország. A Physics Today beszámoló
ban és vezércikkben foglalkozik a részvétellel, ame
lyet erős vita előzött meg. A korábbi vélemények a 
részvételről igen eltérőek, főként pedig kedvezőtle
nek voltak. Vitatták, hogy érdemes-e egyáltalában 
olyan 5 tanulót versenyre küldeni, aki amúgy is fi
zikus pályára megy. Tudnak-e amerikai diákok sok 
éves tapasztalattal rendelkező európai országokkal 
versenyezni? Ha az eredmény rossz lesz, nem fogja-e 
kedvezőtlenül befolyásolni a közvéleményt olyan 
irányban, hogy “a fizika nehéz tantárgy”.

Látjuk, hogy az amerikaiak nem indultak nagy vá
rakozással a versenyre. Viszont az eredménnyel meg 
vannak elégedve. A vezércikk írója — az amerikai fi
zikatanárok egyesületének főtitkára — megállapítja,
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hogy az egész ország büszke lehet az 5 fiatalra, akik 
méltóan képviselték az országot az első alkalommal, 
mikor három harmadik díjat hoztak (a magyar csapat 
ugyancsak három harmadik díjat, de hozzá még két 
dicséretet érdemelt). Mind az öt versenyző egyete
men folytatja tanulmányait, többnyire fizikaszakon, 
éspedig igen neves egyetemeken. Egyébként az USA- 
ban megfelelő jelöltek kiválasztása azért nehezebb 
mint másutt, mert ott a legtehetségesebbek már 
15-16 éves korukban beiratkoznak az egyetemekre, 
és így középiskolások versenyén nem vehetnek részt. 
(Európában mindenütt 18-19 éves korban fejezik be 
a tanulók érettségivel a középiskolát.) A cikk írója 
hangoztatja, hogy az amerikai iskolákban a fizikata
nítás színvonala alacsony, inkább hasonlít a fejletlen 
országokéhoz, mint Európához. A korábbi viták fo
lyamán azonban elhangzott az a vélemény is, hogy az 
európai iskolák sablonos tantervei elnyomják az ér
deklődést és a kreatív szellemet, a tipikus felada
toknak nincs sok köze a természet aktív megközelíté
séhez, tehát rossz hatással lehetnek az Egyesült Álla
mok számára.

A versenycsapat kiképzője és vezetője a verseny 
után leszögezi, hogy egy ilyen olimpia kitűnő alkalom 
arra, hogy törekvő fiatalok és tanáraik az átlagnál 
többet produkáljanak. A politikusok és az oktatásért 
felelősök tegyenek meg ezután mindent a matematika 
és a természettudományok színvonalának emelésére. 
Az intellektuális teljesítmény nyerjen legalább 
akkora megbecsülést mint a sport.

Az olimpián résztvevő együttes tagjai meglepően 
jellegzetes és reális képet nyújtottak az amerikai társa
dalom összetételéről akár családi, akár földrajzi szár
mazást tekintve. P. Graham Coloradót képviselte, 
több iskolai versenyt nyert. H. H. Fukuda Honolulu
ból jött, sport és számítástechnika érdekli. P. D. 
Mauskopf Észak-Karolinából, hegedül, vakációban 
félvezető-laborban dolgozott. Srinivasan Sheshan 
Virginiából ugyancsak számos díj és ösztöndíj nyer
tese, nyáron az IBM laboratóriumában szívesen 
látták. J. R. Zucker Californiából, 16 évével ő volt 
legfiatalabb tagja az együttesnek, sportol, komputer
rel foglalkozik és különféle díjakat nyert. Ha a neve
ket és az arcokat nézzük a csoportképen, akkor úgy 
érezzük, hogy legtöbben új generációt képviselnek az 
Egyesült Államokban.

A kiválasztás nem lehetett egyszerű probléma. 
(Nálunk a Középiskolai Matematikai Lapok, az orszá

gos versenyek, az Ifjúsági Fizikai Kör és vidéki cso
portok megbízható alapot nyújtanak az előzetes válo
gatáshoz, és a kiképzőtábor hozza meg a végleges 
döntést.) Először anyagi alapot kellett teremteni. Az 
előző évben Jugoszláviába az olimpiára küldött meg
figyelő lelkes előadást tartott tapasztalatairól az Ame
rican Institute of Physics választmánya előtt. Ennek a 
központi szervezetnek tagjai a különböző fizikai tár
sulatok, így az Amerikai Fizikusok Társasága és az 
Amerikai Fizikatanárok Társasága. Ök vállalták a 
szervezést a többi egyesület támogatásával. Szétküld- 
tek 20 000 levelet fizikatanárokhoz. Kérték, hogy leg
alább egy-egy tanulót, esetleg többet javasoljanak. Ne 
a pillanatnyi jegyeket vegyék alapul, hanem válasszák 
ki azt a tanulót, akit eddigi tapasztalataik alapján a leg
tehetségesebbnek ítélnek. A javasoltak közül kivá
lasztottak kétszázat, velük kidolgoztattak 40 tesztkér
dést és két hosszabb problémát. Közülük 23-at hívtak 
be előkészítő táborba. Három kiesett, mert már 
kémia, vagy matematika olimpiára jelölték őket. A 20 
megmaradó részére a Maryland egyetemen rendeztek 
kiképzést. Megoldották az előző olimpiák feladatait 
és előadásokat hallgattak a fizika különböző fejezetei
ből (pl. optikáról itt hallottak egyesek először!). A 
versenycsapat öt tagja ezután még szorgalmasan olva
sott, feladatokat oldott meg, ki termodinamikát 
tanult, ki kísérletezett.

Le lehet szögezni, hogy mind kitűnően érezték 
magukat, amikor 2 0  másik ország 1 0 0  fiataljával talál
koztak. A különböző nyelv nem okozott nehézséget, 
fizika volt a közös nyelv. Vitatkoztak, sportoltak, ját
szottak, élvezték az országnézést. Körmérkőzésben a 
kubaiak megverték az USA csapatát. A vezetők már 
az előkészítésnél megmagyarázták nekik, hogy ne 
érezzenek izgalmat, nem fontos a nyerés, fő a részvé
tel. Azért persze izgultak és akartak nyerni. Nem oko
zott meglepetést, hogy a négy első díj közül hármat a 
Szovjetunió, egyet Románia vitt el. Meg voltak elé
gedve a saját szerényebb eredményükkel, hiszen első 
szereplésről volt szó. Az öt fiatal közül kettő a Stan
ford egyetemre megy, egy a Harvardra, egy Berkeley- 
be és egy a Carnegie-Mellon egyetemre.

A részvétel kitartó pártolói is meg vannak elégedve 
az eredménnyel. Remélik, hogy a szereplés az olimpia 
jótékony hatással lesz az USA fizikaoktatására meny- 
nyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Alkalmas 
arra is, hogy a közvélemény figyelmét a fizikára és a 
fizikaoktatásra irányítsa.
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F I Z I K A  M I N D E N H O L

G É P E S ÍT H E T Ö -E  A Z E N E 1? TarnóczyTamás
MTA Természettudományi laboratóriumok

1. Mesterséges hangerősítés

Ma már az elektroakusztikai hangerősítés bevonult a 
zenei gyakorlatba. A közvetítések és a hanglemez- 
fölvételek sajátságos követelményei éreztetik a hatá
sukat a zenében is, a lejátszás vagy visszaadás körül
ményei pedig befolyásolják a zenei élvezettel kapcso
latos igényeinket, sőt ítéletünket. Ez elől nem lehet 
elzárkózni, hiszen a legnagyobb anyagi lehetőséget 
éppen a közvetítések és fölvételek teremtik meg a ze
nekarok működése számára. Viszont zenei minőség 
szempontjából bizonyos káros hatásokkal is számol
nunk kell. A visszajátszás dinamikája kisebb (alap
zaj), a hangszínben jelentős torzítások keletkeznek 
(hangszóró), nincs térélményünk, amit csak részben 
és rosszul helyettesít a sztereofónia vagy a kvadrufó- 
nia, végül akusztikai zavart okoz a felvételi és a le
játszó helyiségek közötti térbeli és zengésbeli 
különbség.

A hátrányos oldalak ellenére is rohamos a konzer
vált zene termelése és igénye. Először is rögzítsük, 
hogy vannak olyan esetek, amikor kell a hangerő
sítés, van olyan eset amikor szabad vagy célszerű 
ilyet használni és van, amikor okvetlenül kerülendő az 
alkalmazása.

Kell mindenütt, ahol a “zenei konzervet” föl kí
vánjuk nyitni. Rádiózás, televíziózás, filmnézés, 
lemez- és szalaghallgatás csak így lehetséges. Az 
ilyen fajta elektroakusztikai láncnak mindig van föl
vételi oldala, továbbítási vagy konzerválási módja, 
végül lejátszási oldala. A fölvételi oldalon a zenész és 
a technikus együttműködésével készül el az anyag, a 
közbeeső állapot a technikus kezében van, a lejátszás 
a hallgató kénye-kedve szerint alakul.

Lehet-e ilyen körülmények között esztétikailag ki
fogástalan zenét produkálni? Biztos, hogy nem. De 
azért sok szempontból lehet többet vagy talán inkább 
mást nyújtani, mint az élő zenében. Csak kettőt 
emelek ki, a lehetőségek sorából. Az egyik az utólagos 
igazítás (csak rögzített anyagon), a másik a keverés 
(mindenfajta közvetítéskor).

Utólagos igazításra hangversenyen nincs lehető
ség. Az egyszer elrontott kürtbelépés, vagy a kis 
együttjátszási hiba elhangzott, és élményünkben

1 Az ismertetés első része megjelent a Zenei akusztika (1982) 
című könyvemben, azt azonban a remélt második kiadás szá
mára további részekkel bővítettem. Ez utóbbi eszmefuttatáso
kat most először adom közre.

nyoma marad. Ez lemezfelvételkor nem fordulhat 
elő, mert utólagos kiigazításra az újrajátszástól 
kezdve a vágáson és betoldáson keresztül a 
lassítással-gyorsítással módosított intonációig számos 
lehetőség áll rendelkezésünkre. A nyers fölvételt 
olyan sokszor és olyan sokan hallgatják vissza, hogy 
minden apró hibára fény derül. Más kérdés az, hogy 
túl sok beavatkozással, betoldással az előadás elve
szítheti egységességét. Az ellenőrzések alkalmával 
azonban ez is észrevehető és legföljebb egyes na
gyobb részeket (tételeket) újrajátszanak.

A fölvételi-oldali keverésnek két lehetősége is 
van. Az azonosidejű keverés úgy értelmezendő, hogy 
a különféle helyeken fölállított mikrofonok jelének 
egymáshoz viszonyított intenzitását szabályozzuk. 
Az egyes hangszercsoportok, szólisták, énekszőta- 
mok külön-külön mikrofonozása persze nem azt je
lenti, hogy ezekbe a többi hang nem szól bele, de a 
mikrofonok irányíthatók (fölvételi kúpszög), sőt föl
vétel közben irányításuk, akárcsak erősítésük is, vál
toztatható. A keverőasztalnál természetesen zenész 
ül, aki a karmesterrel egyetértésben, de már szinte 
önálló alkotótársként avatkozik bele a hangzási össz
képbe. Ismeretes, hogy például Stokowski nagyon 
szeretett keverni.

Néhány különleges hatás, ami természetesen elő
adáskor nem valósítható meg, kétségkívül új esztéti
kai élménnyel gyarapította a zenehallgatást. Az ének
karok szövegérthetősége általában elég rossz. Ha 
azonban a szólam a távoli mikrofon mellett egy olyan 
közeli mikrofont is kap, amelyet néhány kiválasztott, 
tiszta szövegejtésű énekes felé irányítunk, a két mik
rofon hangjának megfelelő keverésével a hangtömeg 
is megmarad és a szövegérthetöség is kiváló lesz. Ezt 
hangversenyen nem lehet elérni.

Ha Muszorgszkij Borisz Goduno\ját operában 
látjuk, a forradalmi jelenet kórustömegének hangja 
elsodorja Variám és Miszail szólamát még akkor is, 
ha egészen előre jönnek a színpadon. Hallgassuk meg 
ugyanezt a jelenetet hanglemezen. Anélkül, hogy a 
tömegarányok megváltoznának, a két szökött szer
zetes szólama tisztán és érthetően érvényesül.

Mind a két említett hatás lényegében teremakusz
tikai jelenség. A közel felállított mikrofon az énekes 
közvetlen hangját veszi föl, a terem zengése csak 
igen kis mértékben érvényesül. A távoli mikrofon 
már a zengőtérben van. Az operaházi közönség 
minden tagja mindig és mindegyik hangforrásra
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nézve a zengő térrészben2 foglal helyet, ezért nem 
hallhatja ki a szólistát, hacsak ezt a berendezés hang
erőbeli, hangszínbeli vagy elhelyezésbeli műfogással 
meg nem könnyíti számára.

A keverés különböző időben fölvett hangok között 
is végrehajtható. A visszajátszási (play-back) techni
kával akár egy vonósnégyest is össze lehet hozni 
külön-külön fölvételekből, vagy valaki önmagával 
énekelhet duettet. Nemcsak ilyen technikai trükkök
re alkalmazzák az eljárást, hanem nehéz műszaki fel
adatok megoldására is.

A lejátszás oldaláról szemlélve szintén említhető 
néhány különleges akusztikai jelenség. Ezekben első
sorban a kis helyiség (a lakószoba) akusztikai adottsá
gai döntők. Hallgatáskor — teljes ellentétben a hang
versenytermi vagy operai állapotokkal — mindig a su
gárzó közvetlen hangterében vagyunk. Ez a tény 
többek közt lehetetlenné teszi a teljes dinamika ki
használását. A pianókat az elég magas alapzajszint 
miatt föl kell erősíteni (egy városi lakásban 50 — 55 
dBA alapzaj egyáltalán nem ritka). Ez elviselhetet
lenné teszi a fortisszimókat, hiszen azok ekkor 115 
dB környékére esnek. De az igen erős hang egyben 
torz is, azonfelül a közvetlen hangtér miatt — ahol 
más alakúak a hallásgörbék, mint a zengőtérben — 
mindez még kellemetlenebbül jelentkezik. Ilyenkor 
tehát le kell venni a hangerőből. Az egész visszahall- 
gatás állandó szabályozásból áll, ami a zenei élvezetet 
nagy mértékben csökkenti. A megoldás kétféle lehet. 
A fejhallgatós lehallgatás az egyik. Az alapzajokat ki
rekeszti, a hallásgörbék is egyenletesebbek. Hátránya 
a terhes viselés. A másik megoldás az volna, ha a föl
vételkor már tekintetbe vennék a lejátszástechnikai 
adottságait és nem a dinamika szélesítésére, hanem 
inkább zsugorítására törekednének.

A zenekarok játékában, az énekben, de még a be
szédben is meg kell tanulni a “rádiós” dinamikát. A 
mf hangerő a helyén maradhat, a két véget arányosan 
összébb kell szorítani. Sok karmester ismeri ezt a 
fogást, és azok előadásai nem is tartalmazzák a fenti 
hibát. De élő hangverseny közvetítésekor nem lehet 
engedményeket tenni, ilyenkor tehát a zenei rende
zőnek a keverőasztalnál kell segítenie. De nem úgy 
ám, hogy a forte belépésekor húzza vissza a szabályo
zót — amit naponta tapasztalhatunk —, hanem a par
titúrából követve az előadást, gondos és lassú elősza- 
bályozással. A hangerő-szabályozók ugyanis hangszínt 
is változtatnak. A hirtelen hangszínváltozás pedig 
nagyon csúnya hatású.

A színészeknek és énekeseknek egyáltalán nem ta
nítják meg a mikrofon használatát. Ezért a stúdióban 
is a “színházi” technikát használják és azt gondolják, 
hogy teljesen elektroakusztikai módszerekkel (mik
rofontávolság, hangerőszabályozás stb.) mindent

2 A közvetlen hangtérben a szabadtéri hangterjedés törvénye
uralkodik, a zengő hangtérben a távolsággal már alig változik a 
hangenergia.

helyre lehet hozni. Nem lehet, elsősorban a bekövet
kező hangszínváltozások miatt, másodsorban azért, 
mert a közvetlen hangtér teljesen más akusztikai kö
rülményeket jelent, mint a zengő hangtér. Az érzel
mesen suttogó, , majd később haragjában ordító szí
nész több kellemetlenséget okoz az otthon hallgató
nak, mint amennyi esztétikai örömöt. És ezt még az 
egyébként rossznak tartott hangerőszabályozással 
sem lehet úgy-ahogy helyrehozni, mert a szöveg di
namikájára nincs “partitúra”.

A végigtárgyalt nehézségek mindenképpen jelent
keznek azokban a helyzetekben, ahol mesterséges 
hangerősítés szükséges. Másodikként említsünk 
olyan eseteket, amikor szabad vagy célszerű a hasz
nálata. Három ilyen eset van: beszéd túl nagy helyi
ségben, erősítővel működő hangszerek hangja és a 
szórakoztató vagy könnyűzenei vegyes műsorok 
kényszerhelyzete. Ezeket nem részletezzük. Mind
egyiknek kívánnivalót hagy hátra a minősége, a ter
mészetes hanggal szemben jóval nagyobb a hallgatóra 
gyakorolt terhelő hatása és eredményes műszaki 
megoldása nagyon drága. A jó hangminőség elérésé
hez nemcsak túlméretezett teljesítmény kell, hanem 
tökéletes hangszóró, pontos és korszerű elektro
akusztikai segédberendezések, mint a késleltető és 
zengető rendszerek. Az alkalmazók legtöbbször csak 
a túlméretezéssel, sőt annak kihasználásával élnek, 
ami a hangerőt 10 — 20 dB-el a megszokott szint fölé 
emeli, s ez hangszínben természetellenes és hangerő
ben tűrhetetlen.

Tájékoztatásul közüljük, hogy a helyesen beállított 
hangintenzitásokból visszaszámítva, 1 0 0  főre vonat
koztatva beszédre 0,5 — 1 W, zenére pedig 1—3 W 
elektromos erősítő teljesítmény elegendő. A valóság
ban ezeknek az értékeknek 10...50-szeresét hasz
nálják.

Ahol pedig egyáltalán nem szabad mesterséges 
hangerősítést használni, az a hangversenyterem és az 
operaház. Legalábbis 25 000...30 000 m3 belső térfo
gat alatt. Ahol operákban megpróbálkoztak a “kor
szerű” lehetőségek kihasználásával, mindenütt meg
buktak vele. Különleges hanghatások keltésére sok
szor alkalmazzák, de normális színpadi énekhang erő
sítésére soha.

Ennek nagyon egyszerű oka van. A hangszóró sok 
saját rezonanciával rendelkező rezgő rendszer, amely 
csak állandósult rezgési állapotában követi a kénysze
rítő elektromos meghajtás rezgéseit, berezgéskor és 
lecsengéskor a saját tulajdonságai kerülnek előtérbe. 
Márpedig a zenében az átmeneti állapotok a legjelen
tősebbek a hangszín kialakítása szempontjából. A 
hangszóró uniformizálja a hangszíneket. Bárki 
énekel, az egyéniséget a hangszóró a saját akusztikai 
tulajdonságaival egészíti ki. Ez pedig meghamisítja az 
egyéni hangszínről alkotott ítéletünket. Ne felejtsük 
el, hogy operában soha nem lehet azt a felvételtechni
kai minőséget előállítani, mint egy hanglemez stúdió
ban. Amellett a színésznek mozognia kell, tehát a kis
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— adóval ellátott — hordozható mikrofonok minősé
gére kell hagyatkoznia. A sokmikrofonos megoldás 
nagyon zavarná az előadást, a padlóba rejtett mikrofo
nok pedig a technikai kivitelezés nehézségei mellett 
minőségileg is kifogásolhatók.

A varsói operaházban próbálkoztak olyan megol
dással, hogy Gounod Faust-jában Mefisztó fiákeren 
jön be a színpadra. Még a fiáker belsejében kezd el 
énekelni a mikrofonba, majd amikor kilép a szín
padra, rendes hangján énekel tovább. Az ellentét 
olyan megdöbbentő volt a kétféle hangszín között, 
hogy ezt a rendezői fogást el kellett vetni.

2. Mesterséges térhatások

A fő hibája az ismertetett eljárásoknak — kivéve, 
ha minden hangszernek saját hangszórója van — a 
térhatás teljes hiánya. A hangszóró jóformán egy 
pontba sűríti össze a térben kiterjedt, irányban válto
zatos és távolságban sem mindig azonos hangforrás 
egészét. A hang térhatású átvitelére ezért már korai 
próbálkozások is történtek. A sorban első az 1881 
szeptemberében a párizsi világkiállításon bemutatott 
Ader—Hospitalier—Puskás-féle operaelőadás közvetí
tése volt (1. ábra). A F. X. Ader által kifejlesztett 
nagyérzékenységű szénmikrofonpár egyike a színpad 
szélének bal, másik a jobb oldalán volt elhelyezve, s 
telefonvonal útján két hallgatókagylóval volt össze
kötve. A párizsi Nagyopera előadását közvetítették a 
Kiállítási Palota egyik termébe.

I. ábra Korabeli ábrázolás az 1881. évi első sztereofon operaköz
vetítés hallgatásáról

A korabeli leírásból: “Minden egyes látogató egyik 
füle a jobb oldali, másik füle a bal oldali színpadi mik
rofonnal volt összekötve. így tehát, ha az énekes tá
volodik az egyik mikrofontól és közeledik a másik
hoz, az ének hangja az egyik fülben gyöngül, a másik
ban erősödik. A hatás a sztereoszkópnak a szemre 
gyakorolt hatásához hasonlóan hat a fülre.” A kísérle
tet Puskás Tivadar 1881. december 22-én Berlinben

(Bolygó Hollandi), 1882. január 30-án és február 4-én 
Budapesten is bemutatta. Budapesten a Hunyadi Lász
lót közvetítették az akkori Nemzeti Színházból a 
pesti Vigadóba.

A másik fontos kísérlet 1933. április 27-én a Bell 
Laboratórium kezdeményezésére folyt le Philadel
phia és Washington közöt. A fölvétel helyszínén 3 
mikrofon volt fölállítva, Washingtonban a Constitu
tion Hallban pedig ennek megfelelően 3 hangszóró. 
A vázlat a 2. ábrán látható. Az átvivő rendszer kiváló 
minőségű volt (40... 15 000 Hz átvitel és 80 dB dina
mika, torzítás nem volt észlelhető), az összeköttetés
hez vivőfrekvenciás telefonkábeleket használtak. A 
hangszórók teljesítményét csatornánként 150 W-ban 
állapították meg (a mély hangok átvitelének biztosítá
sára). A három csatornába külön hangszín- és hang
erőszabályozó, továbbá közös erősítőszabályozó volt 
iktatva. A keverést L. Stokowski sajátkezűleg vé
gezte, a zenekart onnan 320 km-re A. Smallens 
vezényelte.

A zenekari előadáson fölül, amit mind minőség
ben, mind térhatásban tökéletesnek ítéltek, néhány 
pszichoakusztikai kísérletet is végeztek. A hallgatók 
a háromcsatornás átvitelt ítélték a legjobbnak. Az 
egyik legmeggyőzőbb kísérlet véletlen következmé
nye volt. Már minden készen állt, a hangszórók a 
színpadon a függöny mögött voltak elhelyezve és a 
szakértő közönség is a teremben tartózkodott. Köz
ben módosítást kellett végrehajtani a philadelphiai 
színpadon. Mivel a vonalak össze voltak kapcsolva, a 
Washingtonban tartózkodó megfigyelők azt hitték, 
hogy saját színpadjukon beszélgetnek és kalapálnak a 
munkások. Más alkalommal két trombitás — az 
egyik Philadelphiában, a másik Washingtonban —

2. ábra A Philadelphia —Washington kísérlet vázlata. Bővebbet a 
szövegben

duettet játszott. Közben megbeszélés szerint azonos 
értelemben mozogtak a színpadokon. A megfigyelők 
benyomása akkor az volt, hogy egyetlen trombitás ját
szik duettet önmagával.

Ezek a megdöbbentő hatások megismétlődtek, 
amikor az 50-es években az első sztereofon lemezfólvé- 
telek megjelentek a piacon. Az embereket meglepte 
és be is csapta a közeledő, majd távolodó vonat, a hol
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itt, hol ott pattogó pingponglabda élménye. Az igazi 
térélmény azonban nem valósult meg. A háromcsa
tornás rendszernél az irány-meghatározás csak akkor 
helyes, ha a hangforrás és a hallgató szimmetrikus 
helyzetben van. A későbbi kétcsatornás úgynevezett 
A —B rendszereknek nagyjából ugyanez a hibája. 
Csak H. Lauridsen, fiatalon elhunyt dán mérnök föl
fedezése, a kétféle irányérzékenységű, de azonos 
helyen elhelyezett mikrofonnal való hangfólvétel 
(M—S rendszer) segített ezt a nehézséget némileg 
áthidalni.

Azonban más baj is van, mégpedig teremakuszti
kai. A mikrofonok ugyanis nemcsak a közvetlen 
hangot veszik, hanem mind időben, mind térben bi
zonyos közvetlen/zengő viszonyt is. A hangszórók 
másfajta irányjellegűek és más teremben szólnak, 
tehát semmiképpen sem tekinthetők a mikrofonok 
teremakusztikai folytatásának; a lehallgató teremben 
a fölvevő terem akusztikai adatai alárendelt szerepet 
kapnak. A legrosszabb a helyzet, ha a két terem közel 
azonos utózengési idővel rendelkezik (ez egyébként 
minden fajta hangközvetítésre vonatkozik). Ilyenkor 
ugyanis az eredő utózengés többé nem szabályosan 
csökkenő folyamat. A kedvezőbb eset, ha a fölvétel 
nagy utózengésű térben folyik és azt saját szobánkban 
hallgatjuk. A lehallgató oldali kis utózengési idő nem 
akadályozza az akusztikai illúziót, vagyis azt az 
érzést, hogy a hangesemény terében vagyunk. A film
színházaknak is azért kell kis utózengésűeknek lenni
ük, hogy a fölvétel minden akusztikai jellege érvénye
sülhessen benne. Fordítva, ha ugyanis nagy utózen
gésű térben hallgatunk meg különböző fölvételeket, 
mindig csak a lehallgató tér akusztikáját fogjuk 
érzékelni.

Valamikor úgy képzelték el egy terem akusztikai 
leképzését, hogy válasszuk gondolatban középen 
ketté a termet. A hangforrás felé helyezzünk el sok 
mikrofont, s a hallgató felé ugyanott irányítsunk e 
mikrofonokkal vezérelve ugyanannyi hangszórót. 
Térhatás szempontjából ekkor ugyanazt kapjuk, 
mintha az elválasztó fal és az átalakító rendszer nem 
lett volna jelen. Csakhogy ez nem igaz! A gondolati 
fal a terem két részében nagyon eltérő akusztikai vi
szonyokat teremt. Elképzelt rendszerünk csak a köz
vetlen hangteret képezi le úgy-ahogy (hiszen a hang
szóróknak saját irányjellegük van), de semmiképpen 
nem képezi le azt a zengő térrészt, amit a képzelt 
fallal az elsődleges hangból eleve kirekesztettünk.

A teljes élményű sztereofon hangközvetítés tehát 
zsákúton, de elraktározott zenében sem vezet célhoz. 
Ezért már 1939-ben K. de Boer holland kutató 
mérnök egy más módszert kísérletezett ki. Műfejet 
készített és a két fül helyére két mikrofont helyezett 
el. A műfej árnyékoló hatása is és a két mikrofon kö
zötti időkésés is megfelelt az emberi adatoknak. A 
két csatorna információs anyagát a hallgató két fülén 
tartott hallgatókagylóba vezetve, ugyanaz a térérzés 
észlelhető, amit a fölvevő műfej helyén érezne a hall

gató. Ezúttal a hallgató akárhol helyezkedik el, a 
hangversenyterem fölvételi pontjában képzeli magát. 
S ha ezt ideálisan választottuk ki, a fölvétel minden 
hallgatója a legjobb helyen “ülhet” . A kellemetlen 
fejhallgató használat sem kötelező, mert a későbbi 
kutatások megállapították, hogy a műfejjel fölvett 
hangnak két, megfelelő korrekciós láncon átvezetett 
és két, megfelelő távolságban elhelyezett hangszórón 
megvalósított közvetítése ugyancsak térhatású 
hangot kelt. Sőt, bizonyos értelemben térhatásúvá 
válhat az egyetlen mikrofonnal fölvett, de bizonyos 
kapcsolástechnikai fogásokkal elválasztott több 
hangszórón közvetített hangesemény is. Persze, az 
utóbbi esetben a hangforrások távolságérzete hiány
zik és irányérzete is csak a mély-magas áttekintő érzé
kelésben jelentkezik. A műfejes fölvétel és két hang
szórós sugárzás azonban jobb térhatást kelt, hallgató
kagylós lehallgatással pedig jobb irányhatást is létesít, 
mint a legjobb M — S sztereofon fölvétel.

A műfejes fölvételi eljárás a hanglemezfólvételi 
technikában a 60-as évek óta bevezeti eljárás; különö
sen a francia (Charlin) és olasz (Angelicum) cégek 
használták. Ma már általánosan elismert módszer. Az 
ilyen fölvétel mindenfajta (akár mono, akár sztereo) 
lejátszással összeférhető.

O. Vermeulen (1955) szintén ebben az irányban 
gondolta a lehetőségeket továbbfejleszteni. A termé
szethűség fokozására a lejátszáskor mesterséges kés
leltetéssel (és mesterséges zengetéssel) a térhangot is 
megerősítette. Ezzel a zengő tér diffúz voltát növelte 
(3. ábra)  és a közvetlen hang mellett a zengő hang

3. ábra A Vermeulen-féle ambiofon hangtér előállításának váz
lata. A mágneses úton késleltetett hangot még külön meg is lehet 

zengetni

szabályozási lehetőségét is bevezette. A következő lé
pésben már fölvételi terem zengő hangját keverték be 
a hátsó hangszórókba (D. Kleis, 1958). Ez a rendszer 
a sztereofóniától független csatornájú ambiofónia. 
Lényegében ennek jelentek meg gyors egymásután
ban a különféle változatatai, amelyekhez megfelelő 
elektronikus kapcsoló és átalakító elemek is járulnak.
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A 70-es években megjelent a kvadrufóniának neve
zett, két vonalon futó, de négy hangszóróban vég
ződő átvitel is, amely csak egyik változata a sok — 
főként üzletpolitikai célból kialakított — rendszer
nek . 3

3. Elektromos hangszerek

Ha az volna vizsgálódásunk fő szempontja, hogy 
az elektromos hangerősítés mióta kap szerepet a 
hangszerek végső, hallható hangjának kialakításában, 
nagyon messze kellene visszanyúlnunk. Amit ma 
elektromos gitárnak, elektromos mandolinnak stb. 
nevezünk, az nem más, mint a rezonanciákat és a su
gárzást elősegítő mechanikai szerkezetek fólcserélése 
elektroakusztikai erősítéssel. Ha ezek elektromos 
hangszerek, akkor az énekesnő — aki a mikrofont jó
formán a szájába veszi — szintén elektromos énekes
nőnek volna nevezhető.

A valódi elektromos hangszerek tehát nem ezek, 
és két csoportba sorolhatók. Az egyikben forgó 
elemek segítségével létesítünk periódusos változáso
kat és ezeket akár közvetlen mechanikai-elektromos 
átalakítással, akár optikai, mágneses vagy ultrahangos 
közvetítéssel elektromos jelekké alakítjuk (4. ábra). 
Az így keltett periódusos, lecsengő vagy éppen zörej- 
jellegü jeleken ugyancsak elektromos módszerekkel 
további módosításokat lehet végezni. Például szűrő- 
körökkel formánsok alakíthatók ki, vagy a jelek telje
sen szinuszossá tehetők, összelebegtethetők, kever-
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4. ábra Két elektromos hangkeltési elv vázlata: a) forgótárcsás 
megoldás, b) elektromos oszcillátorokkal és szűrőkörökkel készí

tett megoldás

3 K vadra- és nem kvadro-, mert a latin is, meg a származéknyel
vek is csak i, a és u hanggal csatlakoznak ehhez a tőhöz. A hely
telen magyar gyakorlat a “sztereo” mintájára vélte képezhet
nek az új szóalakot.

hetők stb. Látjuk, hogy ezúttal nem a hagyományos 
hangszerek erősítéséről vagy pótlásáról, hanem új 
hangszínek előállításáról van szó. A dolog természe
téből kifolyólag a hangok kialakításának stratégiája 
leginkább az orgonáéhoz hasonló (regiszteres hang- 
színváltoztatás), így a billentyűs klaviatúra átvétele is 
természetesnek látszik (pl. Hammond-orgona).

A másik hangszercsoport egy lépéssel tovább 
jutott. Ezekben az alap-hanganyagot nem forgó tár
csák segítéségével állítják elő, hanem elektromos 
úton. Erre többféle mód kínálkozik. Ha két nagyfrek
venciás elektromos rezgőkört hatni engedünk egy
másra, lebegés keletkezik közöttük. Ha a lebegések 
száma másodpercenkint 16 és 16 0 0 0  között van, 
hangszórón keresztül hallhatóvá tehető. Ha az egyik 
rezgőkör valamelyik elemét (például kondenzátorá
nak kapacitását) folytonosan változtatni tudjuk, a le
begés s így a hangmagasság is folytonosan változni 
fog. A változtatást természetesen fokozatokban is vé
gezhetjük, s ezek a fokozatok akár a diatonikus, akár 
a kromatikus skálahangok, akár ezek törtrészei 
lehetnek.

Azonban nemcsak alaphangok állíthatók így elő. 
Vegyük úgy, hogy az egyik rezgőkör felhangdús 
fűrész-rezgést kelt (megfelelő visszacsatolással), a 
másik viszont tiszta szinuszosat. Ha most a kettőt 
úgynevezett szorzó keveréssel kapcsoljuk össze, az 5. 
ábra diagramjának megfelelő találkozási helyeken

Tisztahang magassága

5. ábra Két hang szorzati keveréséből keletkező új hangok. A 
rögzített felhangdús (zenei) hanghoz változtatható frekvenciájú 
szinuszos hangot keverve, hol új zenei hangokat, hol pedig újsze
rűén hangzó keverékhangokat nyerhetünk (W. Meyer-Eppler, 

1955.)

keletkeznek új hangok. Az ábrán az abszcisszán a 
színes q hanghoz a változóan hangolt szinuszos hang 
azon frekvenciáit kereshetjük meg, amelyek határo
zott hangmagasságot idéznek elő (az ábrán a találko
zási pontok). Más helyeken nemharmonikus rendsze
rű keverékhang keletkezik, hasonlóan a rudak vagy a 
harangok hangjához. A harmonikus esetekben kotta
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példán szemléltetjük a keletkező hangokat 6. ábrán. 
A két kottapéldában a c^-höz (üres hangjegy) egy alsó 
és egy fölső oktávnyi terjedelemben keverjük a szi
nuszos hangot (negyed kotta az Ö-sorokban). Ami 
keletkezik, annak első tagjai az alsó két (K) sorban 
láthatók. A virtuális alaphangok szögletes zárójelbe 
kerültek. Az egész példa W. Meyer-Epplertől4 szár
mazik (1955) és lényegében ez a “mixtura-trautonium" 
alapelve.

6. ábra Az 5. ábra módszerével előállítható új harmonikus 
hangok sora néhány esetben. A felső példasorban a szinuszos 
hang alulról csatlakozik a színes hanghoz (Ö), a második sorban 
találhatók a kevert hangok (K). Közülük az egész jelzésűek az 
alaphangok, zárójelben a virtuálisak. A kis, szárnéiküli, fekete 
hangjegyek a keletkezett felhangok. Ugyanez ismétlődik abban az 
esetben, ha a szinuszos hang a színes hang fölött van. (W. Meyer- 

Eppter, 1955.)

Sajnos, hanggenerátorokkal az a nagyfokú pontos
ság, ami a valódi felhangsor mesterséges előállításá
hoz szükséges volna, nem érhető el. De igaz, hogy 
ilyesmit a hangszerektől sem követeltünk meg. A 
hanggenerátorok legtöbbje csak 1 %-ra megbízható, 
részben a külső körülmények (hőmérséklet, páratar
talom), részben az alkatrészek pontatlansága és idő
beli öregedése miatt. A javítás ezúttal csavarhúzóval 
megy, ezért a zenész mérnöki tudása elenegedhetet- 
len. Az alaphang természetesen átmehet ugyanazo
kon az átalakítási fázisokon, mint a korábbi csoport 
hanganyaga. A szinuszos hangból akár négyszögjelet 
vagy fűrészfog alakot lehet képezni. A hangszer 
külső megjelenése ezúttal is az orgonához vagy a har- 
monóiumhoz hasonló. Példaként Oskar Sala 
mixtura-trautonium hangszerének képét mutatjuk be 
a 7. ábrán.

A változatok száma azonban beláthatatlan. Az 
egyik rezgőkör valamelyik elemének kivezetése a 
térben szórt kapacitást hoz létre, s ez a közelében 
levő tárgyak kapacitásával befolyásolható. Például a

4 W. Meyer-Eppler: Die elektronischen Instrumente... (in: Gra- 
vesano, Herausg.: W. Meyer-Eppler, Mainz 1955.)

kéz közelítésével elhangolódik, s ekkor persze az 
összelebegésből származó hangmagasság is változik. 
Semmi különleges nehézséget nem jelent a másik 
kéz számára az intenzitás-változtatás hasonló megol
dása. A hangszer megszólaltója két kézzel “vezényel
heti” a hangmagasságot és hangerőt, s persze szintén 
lehetőség nyílik regiszterváltásra — például lábkap
csolókkal. Ilyen hangszert már nagyon régen készítet
tek, például 1927-ben L. Theremin (L. Sz. Tyermen) 
orosz fizikus mutatta be a róla elnevezett “ theremint' 
vagy éter-hangszert. Akkoriban főként a különleges 
hatású, az éneklő fűrészhez hasonló glisszandóját di
csérték, ezt azonban a mai módszerekkel már sokkal 
hatásosabban is meg lehet valósítani.

Kifinomultabb változatát szerkesztette meg ennek 
a típusú elektromos hangszernek M. Martenot, fran
cia zenetanár és műkedvelő fizikus. Hangjai billen
tyűvel szólaltathatók meg, de a jobb kéz mutatóujjá
val kapacitív finomszabályozás (negyedhang) is le
hetséges. A hangkeltés ezúttal is monofon, de a bil
lentyűk lenyomásával a hangszínt is, egy külön bil
lentyűvel pedig az intenzitást is változtatni lehet. A 
hang időtartamát, kötését, kiemelését, szaggatását 
kitűnően lehet szabályozni. Ezáltal elfogadható 
zenekari- és szólóhangszer vált az “ Ondes
Martenof - ból.

Milhaud, Honegger és Messiaen is írt szimfo
nikus zenét illetve hangversenydarabot rá, Cantelo- 
ube pedig Vercingetorix című operájában 4 martenot 
hangszert alkalmazott. Mégsem honosodott meg ze
nekari hangszerként a többi elektromos próbálkozás
sal (Hammond-orgona, electronium, mixtura-trauto- 
rium, theremin hangszer stb.) együtt. Pedig 1955-ig 
legalább 60 hangversenyen szerepeltek. Csakhogy 
ekkor már más szelek fújdogáltak a zenei kísérletek 
terén.

Maga Martenot is próbálkozott közbenső megol
dással. Hangszóróhanggal vezérelt húros-rezonátoros 
hangszert szerkesztett. A “pálma” nevet viselő nagy 
álló rezonátordoboz mindkét oldalán 1 2 - 1 2  húr van 
kifeszítve kromatikus hangolással. A hangszórómotor 
a húrok közös nyergét gerjeszti. A húrok közül 
mindig azok jönnek rezgésbe, amelyek a gerjesztő 
hanggal harmonikus viszonyban vannak, de ezek a 
gerjesztés megszűnése után tovább zengenek. Mind
ez különleges hanghatásokat kelt.

Az említett újabb próbálkozások azonban már 
nem is új hangszerek készítésére, hanem magának a 
hangalakításnak új módszereire irányultak, tehát a 
hangkészletet állították elő elektromos, majd inkább 
elektronikusnak nevezhető úton. Ez esetben a zenei 
hang előzetes megmunkálásra szorul, sok vágás, ma
nipulálás, montírozás kell ahhoz, hogy a “zene” ösz- 
szeálljon, s ennek előadása szalagjátszóról gördül le. 
Főként a rádió, a televízió és a film használja ezt a 
formát és főként fantasztikus történetek kíséretére. 
Természetes előadásra kevéssé alkalmas, mert túl 
hosszadalmas és nehézkes a kezelése. A számítógépes
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7. ábra Oskar Sala, amint az általa szerkesztett mixtura- 
trautoniumon játszik. F. Wincket: Klangstruktur der Musik 

(Berlin, 1955.) c. könyvéből.

megoldások ezen a téren segíthetnek, de akkor "'gép- 
zené' válik a művészetből.

Amint látjuk, nagyon széles a skálája az elekt
romos jellegű hangszereknek. Végeredményben 
abban semmi zeneellenesség nincs, ha a mechanikus 
hangszereket föl fogják váltani. A villamos is kiszorí
totta a lóvasutat. Ez a probléma tárgyi része. Van 
azonban zenei oldala is. Éspedig két álláspont vitázik 
egymással. Az egyik szerint az új lehetőségek többletet 
jelentenek a zenében, a másik szerint először csak 
uniformizálják, végül pedig unalmassá és fárasztóvá 
teszik a zenét. A pszichoakusztikusok annyiban tá
masztják alá az utóbbi érvet, hogy hangszórókon ke
resztül sokkal fárasztóbb a zenehallgatás, mint akkor, 
ha a természetes hangszerekkel előadott zenét élvez
zük. Amellett a hangszóró olyan gyönge láncszeme 
az elektroakusztikai rendszernek, hogy arra bízni hal
lási ízlésünket, súlyos visszamaradás a jelen helyzet
hez képest.

Viszont M. Martenot érvén (1955) is el kell gon
dolkoznunk, miszerint “az az alapvető benyomás, 
amelyet a hangi mozgás hív életre, fontosabb érték- 
termelő, mint maga a zene”. A zenésznek ez a véle
ménye a rohanó idők jele. A magreakció és a lézer- 
technika korában minden művészet ki akar törni a ha
gyományos kereteiből. Ennek egyik útja-módjaa szin
tetikushang előállítása.

Emberi beszédhangokat mechanikus úton Kempe- 
len Farkas a XV111. sz. végén már elő tudott állítani. 
Ennek a szerkezetnek elektromos megfelelője 
1939-ben “Voder” néven készült el. Ugyanígy töre
kedtek zenei vagy azt helyettesítő hangok — eleinte 
mechanikus, később elektromos — keltésére, össze
állítására sőt vezérlésére is. A fejlődés rohamos volt. 
Theremin első próbálkozásai 1920 körül folytak, az 
első mestergées szalagra rögzített zenét 1948-ban 
mutatták be, szintetikus elektronikus zene 1950 óta 
létezik és a számítógépes vezérlés 1957-ben valósult 
meg először. A közönség első válaszát az a világraszó
ló botrány jellemzi, amely 1954. december 2-án rob
bant ki Párizsban, amikor Hermann Scherchen egy 
Mozart és egy Csajkovszkij szimfónia között bemu
tatta Edgar Varasé “Deserts" című zenekari hangsze
rekre és úgynevezett tárgyias zenét tartalmazó hang
szalagra írt darabját.

Egy hangszer-féleséget mégis ki kell emelnünk: az 
elektronikus orgonát. Egyik fajtája úgy működik, 
hogy valamely valóságos orgona hangjait mikrofonon 
keresztül fölveszik és digitális átalakítás után memó
riaegységekben tárolják. Lejátszáskor a digitális jele
ket visszaalakítják analóg hangokká, amit aztán 
hangszórón szólaltatnak meg. A hangszer készítői 
szerint ez nem is mesterséges, hanem elraktározott 
hang. Több-kevesebb módosítással (színváltoztatás.
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utózengés stb.) még hozzá is tudják a hangzást alakí
tani annak a teremnek az akusztikájához, ahol a 
hangszert használni fogják.

A másik eljárás korszerűbb elektronikai elveken 
alapszik. Minden hanghoz tartozik néhány alaphang
szín, jelenleg 6  szinuszos oszcillátor saját burkológe
nerátorral (modulátorok), továbbá lehetőség van 32 
változatban (algoritmusok) ezeket a modulátorokat 
pontosan kiszámított kapcsolati séma szerint (sorosan 
vagy párhuzamosan) összekapcsolni. Ezáltal a legvál
tozatosabb hullámformák állíthatók elő. Az alaphan
gok stabilitását kvarcóra biztosítja, a hangerősség fo
lyamatosan szabályozható. Az 1980-as évek eleje óta 
mindkét fajta orgona olyan mértékben tört be a 
piacra, hogy már-már veszélyezteti a hagyományos 
orgonaépítő ipart.

A szerkesztők még arra is rájöttek, hogy a hangszó
róhang természetellenes voltát jól ellensúlyozhatják 
egyes játéksorok hangmódosítására alkalmazott cső
rezonátorokkal. Ezek az orgona nyelvsípjainak tolda
lékcsöveihez hasonló szerepet töltenek be és fománs- 
hatást létesítenek. Amellett sugárzásuk is kedvezőbb 
a hangszóróénál és még külsőleg is a valódi orgona 
hatását keltik.

4. Elektronikus zene

A továbbiakban valami egészen másról kell beszél
nünk. Nem az elektromos hangszerek befogadásáról 
vagy be nem fogadásáról van szó, hanem a zenei gon
dolkodás teljes átalakításáról. Ennek a fajta zenének 
tárgyi anyagát elsősorban elektromos, illetve elektro
nikus eszközökkel állítják elő. A módszerek tisztázot
tak, de a kivitelezésben számos irányzat létezik.

Történetileg nagyjából 1950 jelenti a fordulópon
tot. Jóformán egyszerre indult el két új irányzat. Pá
rizsban P. Schaeffer a legkülünbözőbb természeti, 
állati és emberi hangokat vette szalagra és ezek mani
pulálásával alkotott újszerű hatásokat (musique conc- 
réte =  tárgyias vagy konkrét zene). W. Meyer-Eppler 
ugyanebben az időben tisztán elektronikus hangkel
téssel és módosító műveletekkel az elektronikus zené
nek elnevezett kísérleteket kezdte el kölni központ
tal. Ez utóbbi irányzat volt a mérnökileg fölkészül- 
tebb (Meyer-Eppler az információelmélet területén 
is jelentős alkotó volt). Módszereit ezért a tárgyias 
zene is igyekezett átvenni. Azonban 1958 után, első
sorban J. Xenakis (építész, 12 évig Le Corbusier asz- 
szisztense) javaslatára a francia iskola elhagyta a 
konkrét zene elnevezését és kísérleti zenéré változ
tatta törekvéseinek jelszavát. Azóta azonos értelem
ben fölváltva használják az elektronikus zene és kí
sérleti zene elnevezéseket.

5 Experimentelle Musik. Herausg.: F. Winckel. Berlin, 1970.

Az alábbiakban az eredeti elektronikus zene alko
tóelemeit és összeállítási elveit vázoljuk föl.

Az alkotóelemek: 
a szinuszos hanggenerátor, 
a zörejgenerátor és 
az impulzusgenerátor.
Az első fajtából többre (legalábbra tízre) van szük

ség, hogy tetszőleges hangszíneket lehessen összeállí
tani. A zörejgenerátor úgynevezett “fehérzajt” 6 kelt, 
s ebből különféle szűrőkörökkel különböző hangszi- 
nezetű zörejhangok állíthatók elő. Az impulzusgene
rátor jeleivel rezonanciás jellegű rezgőköröket ger
jesztve, különböző formánsjellegíí zenei hangok 
kelthetők.

A feldolgozás módozatait fokozatosan fejlesztették 
ki. A moduláció lehetővé teszi, hogy eredetileg nem 
létező összetevők is keletkezzenek az akusztikai 
anyagban. A gyorsítás-lassítás a frekvenciasáv szűkí
tését, illetve kiszélesítését hozza magával. A frekven
ciasávot egyébként tetszőlegesen vágni, korlátozni is 
lehet. Ezáltal a zörejhangnak is határozott hangszíne
zetet (pl. énekelt magánhangzó jelleget) lehet adni. 
A ritmus és a dinamika akár hagyományos módsze
rekkel vezérelhető, akár számítógéppel programozha
tó: (már akkor is alkalmazták a számítógépet, egyelő
re csak segítségül). A természetes időirányú folyama
tok meg is fordíthatók, végül pedig bármelyik alkotó
elem külön is, vagy egyes összeállított részek együtt 
is megzengethetök.

A végső rendezéshez több módszer is rendelkezés
re áll. Például a különféle, szalagra vett, állandósult 
állapotú hangokból kivágott darabokat egy semleges 
(mágnesréteg nélküli) szalagra lehet ragasztani, 
amint azt a 8. ábrán láthatjuk. A szalag hosszanti irá
nyában időjelek segíthetik a pontos szerkesztést, rá 
merőlegesen a decibel skála rögzíthető, hiszen a fölra
gasztott mágneses hanganyagok teljes hangerővel 
csak akkor jelentkeznek, ha a szalagot teljes szélessé
gében betöltik. A dinamika ezen második szabályozá
sához csak olló kell (persze nem vasból vagy nikkel
ből). Az így kipróbált szalagot lehet aztán átjátszani a 
végleges előadó szalagra.

X. ábra Különféle hangmagasságú és színezetű hangok dinamikai 
elosztása semleges szalagra való ragasztással. Az egyes hangjelle
geket különböző vonalkázással szemléltetjük.

A végső rögzítés előtt azonban szokás még bizo
nyos simításokat végezni a hanganyagon. Elsősorban 
a kiegyenlítődési folyamatok szabályozásáról van szó. 
Mint tudjuk, a hangszerek egyéni jellegét éppen ezek 
a folyamatok szabják meg. A berezgés és lecsengés

6 A fehérzaj színképe azonos sávszélességben azonos energia- 
mennyiséget tartalmaz.
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meredeksége és a különböző részhangok felnöveke
dési idejének különbözősége a zenei anyag legfino- 
mabban érzékelhető paraméterei. Az elektronikus 
zene szerkesztőinek tapasztalata, ízlése és az állandó
an azonos hangélmények elkerülésének igénye itt 
mutatkozik meg legvilágosabban. Mindez a munká
ban is nagy megpróbáltatást jelent, rendkívül idő- és 
munkaigényes tevékenység.

Ezek után az “emlékező” rész, a programvezérlés 
és a tárolás megoldása marad hátra, amit a szalagtech
nika és a számítógépek mind jelentősebb munkába 
vonása simán megoldhatóvá tett.

Amit idáig összefoglaltunk, nem az elektronikus 
zene, hanem annak anyaga és szerkesztési lehető
sége. A zenét magát azonban meg kell komponálni? 
Erről később szólunk, most azonban illik néhány 
megjegyzést ejtenünk ennek az irányzatnak a pszicho- 
lógiai-akusztikai-esztétikai lehetőségeiről, előnyeiről 
és hátrányairól. A hagyományos hangszerekkel kel
tett hang minden megszólaltatáskor egy kissé más. 
Benne van a művász egyénisége és esetleges hibázása 
is. A generátorok hangja azonos paraméterbeállítás 
mellett mindig pontosan ugyanaz. A pontos azonos
ság azonban bizonyos értelemben hátrány, hiszen is
meretes a teljesen azonostól való pszichológiai ide
genkedésünk. Ezért alkalmas módszerekkel, pl. 
Gauss-féle eloszlási függvény szerinti változások be
vezetésével, véletlenszerű ingadozásokat alkalmaz
nak az elektronikus hangszerkezetek élénkítésére. 
Persze csak nagyon mérsékelten, mert az irányzat 
egyik érve az elektronikusan szerkesztett zene mel
lett éppen az, hogy az előadás zenekartól, karmester
től és külső körülményektől függetlenül mindig 
azonos legyen. Az “előadás” ilyenténképpen szük
ségszerű unalmasságát zenén kívüli módszerekkel — 
fényhatások, balett stb. — enyhítik. Sőt énekhanggal 
vegyített operai előadásokkal is bőven próbálkoztak. 
Ma mindinkább keverik a természetes és az elektro
nikus hangkeltés módszereit. 7 8

Mivel az elektronikus zene alapanyagában többé 
nem a hangmagasság kapja a legfontosabb szerepkört, 
hiszen ilyen esetleg nem is létezik, az új zenében a 
hangszín és annak időbeli alakulása lesz a döntő té
nyező. Ezzel természetesen el kell vetni a régi kotta
soros fóljegyzést és valami mást kell helyette kitalálni 
(9. ábra). Továbbá, az erősen megdolgozott labora
tóriumi hanganyag — legalább is részben — csak sza
lagon vihető át a zenekarba, tehát a zenészek mellett 
a kapcsolgató technikusok munkába állítása is kívá
natos. Harmadszor, a zeneszerző a hangmérnökben 
egyenlő rangú munkatársat kap, akivel csak közösen 
valósíthatja meg elképzeléseit.

Éppen innen adódnak a nehézségek. Mind a 
három említett tényező olyan új helyzetet teremt,

7 Nicole Lachartre: Les musique artificielles. Diagrammes du 
Monde, Avril, 1969.

8 Erre mutattak be nagyon meggyőző példákat 1986 nyarán a to
rontói 12. Nemzetközi Akusztikai Kongresszuson.
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9. ábra K. H. Stockhausen “Bewegungen” című partitúrájának 
egy részlete. A fölső sáv (a) a hangszinek és hangmagasságok táb
lázata, középen (b) a pontos időértékek (nálunk nem pontos, és 
nincsen minden szakasz beírva) mágnesszalag centiméterekben 
kifejezve, lent pedig (c) a dinamikai diagram látható decibelben 
és a fölfutási vagy elhalási meredekséggel (Universal kiadás). 
Ugyancsak a Klangstruktur der Musik könyvben W. Meyer-Eppler 
cikke.
amely teljes zenei átnevelést kíván meg. A zeneszer
zőnek nemcsak az előadóművészi szerepet kell átvál
lalnia, hanem egyben technikusnak, akusztikusnak 
és számítógép-szakembernek is kell lennie. Erre az 
ötvözetre nem sok a valószínűség, pedig különben 
nem ismerheti meg a szerző az új lehetőségeket és 
nem léphet működésbe a fantáziája.

Térjünk még vissza a 9. ábrára. Ez a vázlatszerű 
fóljegyzés K. H. Stockhausen "Bewegungen” című 
partitúrájának egy részletét ábrázolja.9. A fölső sáv
ban a hangmagasságra és a hangszínre vonatkozó uta
sítások szerepelnek, középütt van az időtartam, 
mágnesszalag-centiméterekben megadva, az alsó 
sávban pedig a hangerő változások váza ismerhető föl 
decibel meredekségben ábrázolva. Ezen vázlat alap
ján egy hangtechnikus úgy-ahogy el tudja látni fölada
tát, bár lényegesen több az egyéni szabadsága, mint a 
zenésznek a kotta lejátszásában. Valószínűleg ezért 
kell a zeneszerzőnek a hangtechnikussal közösen ki
alakítania a végleges alkotást.

Az elektronikus zene szerkesztőjének már egysze
rűen nincs más lehetősége, mint sablonok alapján 
dolgozni. Ebből a kényszerzubbonyból csak az egé
szen nagyok képesek kibújni. Nagyon helyesen foglal 
álláspontot Újfalussy József a Budapesten 1963-ban 
megtartott elektronikus zenei ankéton, hogy egy 
nagy zeneszerző biztosan ebből az anyagból is képes 
lesz nagy műveket létrehozni. K. Stockhausen, J. Xe
nakis vagy P. Boulez műveit meghallgatva kétségkí
vül azt érezzük, hogy a tiszta akusztika hat ránk, 
annak minden különlegességével és megdöbbentő 
erejével. Többszöri hallgatás után azonban csökken 
az esztétikai hatás és növekszik a “már ismerem” 
elemek száma. Mivel sokkal kevesebb az előadásban 
az esetlegesség (a szalag mindig ugyanúgy szól),

9 W. Meyer-Eppler: Elektronische Musik (in: Klangstruktur der 
Musik, Herausg.: F. Winckel, Berlin, 1955.)



mint a hagyományos forma mellett, sok meghallgatás 
az unalmasságig is elvihet.

Ebből a szempontból talán a józan középút, tehát a 
hagyományos (például énekkari- és hangszerhang) 
és az elektronikus rendszerek egyeztetése lesz a vég
leges megoldás.

5. Konkrét zene

Legkevesebb köze van a hagyományos zenéhez a 
tárgyias (konkrét) zenének. Azonban ez sincs előz
mény nélkül. A színpadi zenében régóta szerepel a 
szélgép és a mennydörgés, Richard Strauss pedig a 
szimfonikus zenében is rendszeresített (természete
sen nagyon mértéktartóan) tárgyszerű zörejhangsze
reket. A nagy lehetőségek azonban csak az elektroni
kus korszakban jelentkeztek. Az elektronikus próbál
kozások “élettelenségét” próbálták pótolni valóságos 
életbeli zörejekkel. Nem a Honegger-féle Pacific 231, 
vagy Moszlov-féle Gépzene volt az előrendelő ideál, 
hanem inkább sokféle természetes és gépi hang (nyá
vogás, csikorgás, mennydörgés) szalagra vétele, 
majd átdolgozása útján újabb megdöbbentő hanghatá
rok keresése. Maga az összeállítás ezúttal is szalag
darabokból, kézi vagy gépi vezérléssel oldható meg. 
Ennek az irányzatnak kevés zeneszerző hódolt be.

Nemcsak a tárgyias zene hívei, de az összes kísér
leti zenei központok, amelyek száma ma már megha
ladja a százat, kimondva, kimondatlanul elvetették a 
zenei élvezet pszichoakusztikai alapelveit és klasz- 
szikus európai ízlésrendszert, főleg a dallamot és a 
harmóniát. Olyasmire hivatkoztak például, hogy fö
lösleges a pontos magassági lejegyzés, amikor az erős
ségi fokozatokban 6 - 8  taggal megelégszünk. A kettő

közti szükségszerű különbséget mai tudásunkkal vilá
gosan értjük, de az 50-es években a fenti érvre hivat
kozással még el akarták vetni a megszokott hangje
gyes lejegyzést. A legtávolabbra — mint sok másban 
— ebben is J. Cage merészkedett, aki odavetett vo
nalakkal jelezte a dallammenetet (10. ábra) és az 
énekesre bízta, hogyan oldja meg a rejtvényt. 10

További érvként a keleti zenei rendszerek szá
munkra idegen, de valójában zenei értékkel bíró 
hangsoraira hivatkoztak. Végül egy filozófiai érvre, 
hogy miért volna az úgynevezett zenei hang esztétikai
lag nagyobb érték, mint az élet bármelyik más — eset
leg zörejszerű — hangja? Ez a két érvelési pont való
ban meggondolásra késztet, de a gyakorlati megoldá
sok mind szélsőségesebb túlzásai még a szakmai köz
véleményben is nagy ellenérzést váltottak ki.

A legnagyobb sikert kétségtelenül a természeti és 
emberi hangok zeneies formában előadott értelmes 
szöveggel való összehangolása hozta meg. Ezek a sza
lagok (például “Hommage á Joice”) ma is nagy 
hatást keltenek a hallgatóban és többszöri lehallgatás 
után is tartalmaznak addig föl nem fedezett szép
ségeket.

P. Shaeffer eleinte betétként ilyen alapanyagokkal 
dolgozott: lélegzési zörejek, szótöredékek, kiáltás, si
koltás, búgó hangok, fütyült melódiák, lépések zaja, 
ajtóbecsapódás, kopogás, előkészített zongora- és 
hangszerhangok. Az előkészített (preparált) zongora 
John Cage amerikai szerző találmánya még az 
1938-as avangard időkből. Egyes húrokra mindenféle 
zörgő vagy csillapító anyagok vannak ráaggatva, vagy 
a húrok el vannak hangolva. Cage egyébként a leg
szélsőségesebb híve volt a zeneieden zenének, dada
ista és hindu-kínai elmélkedő eszmékkel eltelve. Ő 
találta ki a “zenei esemény” (musical happening) fo

to. ábra Részlet J. Cage “Aria” című művének partitúrájából. A 
teljes időtartam 30 másodperc (vízszintes tengely). A különféle 
hangszínekre elképzelt “dallammenetek” különböző színekkel 
(itt vastagság vagy szaggatás) vannak jelölve, az ordináta a hang- 
magasságra utal, a szöveg hangokkal vagy öt nyelvből vett szavak

kal a dallamvonalakhoz van írva. Az előadónak teljes szabadsága 
van hangerőben, deklamálásban, hangsúlyozásban, felkiáltások
ban, sőt nevetésben, gyönyörhangok hallatásában stb. H. Snick- 
ensclmiith (1969) alapján.

10 H. H. Stuckenschmidt: La musique du XXe siécle. Hachete, 
Paris 1969.
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galmát, valamint első gyakorlati híve a teljesen sors
szerű (indetermisztikus) zenének. Viszont nem volt 
elsősorban elektronikus párti: nem is értett hozzá. 
Mégis nagy hatással volt kortársaira. A donauescliing- 
eni zenei napokon (az új zenei törekvések rendszeres 
bemutatóján) 1954-ben mutatkozott be társával, 
David Tudorral, egy 13 perces “2 zongoristára” írt 
darabbal. Ö folyamatosan játszott az előkészített 
zongoráján, miközben állandó sercegés, dobogás, 
durrogás és egyéb staccato-szerű zörejek hallatszottak 
(szala&játszóból). Társa ezalatt elővett egy kis furu
lyát, majd egy gyermektrombitát, s azokon macskasi- 
vítást hallatott. Később egy vaslemezt kalapált, majd 
alámászott a zongorának és különféle javításokat vég
zett rajta, miközben Cage nyugodtan tovább zongorá
zott. Egy másik esetben a két zongora néma maradt, 
azonban 8  magnetofonról a teremben elhelyezett 8  

hangszóró adta a műsort. Ismét más alkalommal több 
rádiót szólaltatott meg egyszerre (mindegyiket más 
műsorral) és a keletkezett zűrzavar képezte az elő
adás átfogó esztétikai alapját. Különös, hogy még 
1960-ban sem csillapodott le teljesen ez az abszurd el
járás, amikor New Yorkban bemutatták Cage “ Thea
ter piece I960" című darabját. Ebben egy alt éne
kesnő, egy tuba játékos valamint két táncos szerepelt, 
de egyidejűleg abszurd cselekmények is folytak a 
színpadon. Színes kaucsuklabdákra lövöldöztek, az 
egyik szereplő borotválkozott, a hangszóró a Tannhä
user indulót harsogta, az énekesnő közben a “parlez- 
moi d’amour” dalt énekelte. Ezalatt Cage is tevé
kenykedett: egy sarokban állva lassan 1-től 23-ig szá
molt, majd újra kezdte. Az egész együttes cirkusz 
benyomását keltette.

A modern zene alapjában véve sokkal tovább volt 
mértéktartó, mint akár az irodalom, akár a képzőmű
vészet. A “korszerű” művészeti törekvések alapvető 
pszichológiai okokból haladnak az egyszerű, sőt a le
egyszerűsített kifejezési módok felé. A festészetben 
már szinte megszoktuk, hogy 2-3 tónussal és vonallal 
“művészi alkotást” lehet létrehozni. A bökkenő csak 
az, hogy ha már a szakértő sem tudja megkülönböz
tetni az 5 éves gyermek rajzát a nagy művészétől, 
akkor hová tegyük eddigi értékrendünket? Ugyanez a 
helyzet azokkal a zenei törekvésekkel kapcsolatban, 
amelyeket a “happening” szóval szoktak jellemezni. 
Gyerekkorunkban mi is játszottunk olyanokat, hogy 
papírt helyeztünk a zongora húrjaira és itt-ott megko
pogtattuk a szekrényét, de fogalmunk sem volt róla, 
hogy ez “zenei kompozíció” . Nehéz elképzelni, hogy 
az olyan hangi ötletek megvalósítására, amit ügyes 
középkáderek tökéletesen teljesíteni tudnak, miért 
kell nagy művészeknek vállalkozni?

6. Szerkesztett zene

Az előzőkben fölvázolt zsákutca a szakmai ko
molyság elhanyagolása miatt jelentkezett. Ennek el
lenkezőjére is van azonban példa a kortárs zenében: 
230

ez a szerkesztett (szeriális) zene esete. A szeriális 
zene egyáltalán nem kötődik elektronikus eszközök
höz és nem is korunk találmánya. Igaz, hogy tudatos 
megindítói a század eleji bécsi iskola tagjai, főként 
Arnold Schönberg és Anton Webern, de minden 
XX. századi zeneszerző élt ezzel a módszerrel, 
Bartók és Stravinsky is bőven.

A szerkesztés elsődleges alapelve a zenei anyag át
gondolt fölhasználása dallami, ritmikai, dinamikai és 
hangszinezeti szempontból, valamint a kijelölt anyag 
logikai (matematikai, geometriai) földolgozása. Vall
juk be, mindez ősidők óta a szerkesztés alapja. A 
XVIII. században is minden szerző tudta, hogy zenei 
anyagát milyen hangnemekben, milyen kitérésekkel 
fogja közölni, motívumait hogyan fogja kidolgozni, 
ismételni, variálni. Az alapelvek, persze, még mé
lyebbre és távolabbra nyúlnak vissza: a zene önmagá
ban véve szerkesztés. A legvilágosabban az egyszerű 
dalban és a kánonban mutatkozik meg ez.

Az új zenei törekvésekben azonban a zenei mon
danivalónál is lényegesebbé vált a szerkesztési váz, a 
mateamtikai vagy geometriai számítások, az arany- 
metszés, sőt akár Fibonacci-sor követése. Ezt az ab
szurd zenét már nem lehet hangnemhez kötni, ezért 
a szeriális törekvések szorosan összefüggnek a tizen- 
kétfokúsággal, az atonális zenével. Világos, hogy 
csak ezáltal válhatott teljesen szabaddá — matemati
kai problémává — a szerkesztés, mert nem gátolják 
hangnemi és harmóniai kötöttségek. Messiaen a 
40-es években már Schönberg — Berg — Webern-féle 
vonalat elvetve az időtartamon kívül elsősorban a 
hangszínre és az intenzitásra alapozza a zenei szer
kesztést. Egyik úttörő művében (Quatre études de 
rythme pour piano)

36 melodikus hangot,
24 időtartamot, mint ritmikai sort,

7 intenzitásértéket és 
7 harmonikus formát használt föl a 

szerkesztéshez.
Egyes esetekben a hangmagasság-fogalom eltűnik 

a sorozatokból és ilyen összeállítás jelenik meg:
17 ritmikai forma, amelyek mindegyike 
29 akkordban valósulhat meg, de mindez 
17-féle időtartam változatában. 11 

Máskor Messiaen melódia-szerű hangmeneteket 
kombinál szótagokkal, Petrarca szerinti versmérték
re. Az 50-es években átveszi az elektronikus zene 
módszereit és a tárgyaias zene eszközeit. Csakhogy 
ez a mereven kezelt és mindinkább “csak” szerkesz
tett zene a zenétől idegen ötletekkel, kevés zenei in
tuícióval halad végig a darabon. Igaz, hogy vaslogika 
érvényesül benne, de mégis csak egy lépés az emberi
től a gépi felé.

Meg is jelent a visszahatás, éspedig Jannis Xe
nakis elméleti (La crise de la musique sérielle) 12 és 
zeneszerzői tevékenysége révén. Xenakis, zenész

11 Az adatok ugyancsak Stuckenschmidt könyvéből valók.
12 Gravesaner Blätter No. 1, 1955.



kortársaihoz képest fölényes matematikai fölkészült
séggel rendelkezvén, alaptalannak találta a Messiaen- 
féle elképzelést (14 év korkülönbség is van közöt
tük). Helyette a szerkesztett lineáris polifóniát kí
vánta új alakban visszaállítani. Szerinte a zenei forma 
úgy hat ránk, mint egy statisztikai természetű auditív 
mozaik. Ezt a hatást a zenei szövet valószínűségszá
mítási módszerekkel való megszerkesztése útján véli 
elérni.

A Xenakis által (1963) formális zenének elkeresz
telt eljárás érdekes paradoxona, hogy a véletlenszerű 
hangmenetekhez nagyon is szigorú matematikai tör
vények alkalmazásával lehet eljutni.

Az csak természetes, hogy ezek után aligha tekint
hetjük forradalmi lépésnek a számítógépek és vélet
len-generátorok bekapcsolását a zenei szerkesztésbe. 
Még az ötvenes évek végén működött a “Datatron" 
nevű zeneszerző számítógép. Szerkesztői az utolsó 
1 0  év száz népszerű dalát statisztikázták föl a számító
gép új munkamódszerének kialakításához. Ezek az 
A —B jellegű dalok kétszer 8  ütemben 35—60 hangot 
tartalmaztak (a második rész a szélesebb statisztikai 
szétterülésű). A dallamokban általában öt fölfelé 
menő hang után a hatodik lefelé tart, vagy ennek tü
körképe fordul elő. Mindezt betáplálták a gép memó
ria részébe, továbbá néhány mozarti dallamszabályt, 
végül még bizonyos megengedő és tiltó rendelkezése- 
kQt. A hang egymásutánját rendszertelennek hagyták

meg, vagy telefonszámok szerint vezérelték. A gép a 
szabályok alapján egy óra alatt 4000 dallamot állított 
elő.

A polifon zenét szerző számítógép első modellje is 
rövidesen munkába állt. Készítői Xenakisszal együtt
működve a következő stilisztikai forrásokkal kívánták 
a gépet működtetni:

1. A programkészítő (zeneszerző) által szabott 
föltételek, pl. ellenpontozás, harmóniai szabályok, 
sorozati szabályok, grafikus hangvezetés;

2. a stílusra vonatkozó statisztikus föltételek, 
vagy valószínűségi táblázatok;

3. a számítógép saját választású stílusa, vagyis a 
gép maga ad programot a zenei szövet elkészítésére.

A harmadik fajta szabályozás föltételezi a tökélete
sen “gondolkodó gépeket” . Ez azonban jelen pillanat
ban csak kezdeti fokon van megvalósítva. A törekvé
sek tehát tovább folytatódnak.

Összefoglalólag annyit mondhatunk, hogy a 
15 — 2 0  évig tartó forradalmi zenei törekvések sok ér
dekeset, újat és használhatót hoztak létre. De mind
egyik ágazat, mint önálló irányzat — különösen túl
hajtott formájában — csődöt mondott. Az utolsó, itt 
nem részletezett 2 0  év pedig megérlelte a konszolidá
ciós áramlatokat. Bár a mai zene minden fölhasznál
hatót fölhasznál az új eredményekből, elveti az embe
rieden mechanizálást és robotosítást. Az emberi elme 
még semmi mással nem pótolható!

A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

SZEMELVÉNYEK A TERMODINAMIKÁBÓL ÉS A Poór István
STATISZTIKUS FIZIKÁBÓL ELTE. Általános Fizika Tanszék

A GIBBS-FÉLE PARADOXON

A paradoxon látszólagos ellentmondást jelent, amit 
általában fel lehet oldani. A fizika tanításában és az el
méletek fejlődésében fontos szerepük van ezeknek a 
paradoxonoknak. A tanításban azért fontosak, mert a 
feloldásukhoz mindig pontos értelmezésre és az el
mélet lényeges pontjainak a precíz tárgyalására van 
szükség. Ha egy paradoxont nem lehet megoldani, 
akkor az elméletet kell tovább fejleszteni.

Példaként érdemes először az egyik legegyszerűbb, 
jól ismert paradoxonnal, a hidrosztatikai paradoxon
nal foglalkoznunk. Ennek az a lényege, hogy egy A 
felületű vízszintes lapra a felette lévő h magasságú 
vízréteg mindig hdgA erőt fejt ki (d a sűrűség, g a ne
hézségi gyorsulás), függetlenül attól, hogy mennyi 
víz van a felület felett. Az állítást könnyű kísérlettel 
bizonyítani. Az E ábrán látható felfelé szélesedő E 
edény állványhoz van rögzítve. Az edényben köny- 
nyen mozgó D dugattyú a kétkarú mérleg egyik karjá
hoz csatlakozik. I. ábra
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Ha az edénybe folyadékot töltünk, akkor ez a 
mérleg — az edény alakjától függetlenül — csak a du
gattyú felületére ható, a hidrosztatikai nyomásból 
származó erőt méri. Mi tartja a többi folyadékot, il
letve felfelé keskenyedő edény esetén mi fedezi a hi
ányzó erőt?

A feloldás egyszerű. Ha az edény nem függőleges 
falú, akkor az edény falára ható, a hidrosztatikai nyo
másból származó erőnek is van függőleges kompo
nense. Ennek az erőnek a reakció ereje felfelé széle
sedő edény esetén tartja a többlet folyadékot, felfelé 
keskenyedő edény esetén pedig megadja a hiányzó 
nyomóerőt. Az edény szerepének figyelembevétele 
adja meg tehát a paradoxon feloldását.

J. Willard Gibbs amerikai matematikus és fizikus 
által 1873-körül észrevett és az 1878-ban elkészült 
“On the Equilibrium of Heterogeneous Substances’’ 
című könyvében tárgyalt, azóta róla elnevezett 
Gibbs-féle paradoxon feloldása jóval nehezebb. Lé
nyegileg arról van szó, hogy ha két azonos nyomású, 
hőmérsékletű, és anyagi minőségű gázt összekeve
rünk, akkor a keveredési entrópiára nullától külön
böző értéket, Nk In 2-t kapunk. Ez nyilván abszur
dum. A paradoxonnak egy másik megfogalmazása 
szerint két azonos minőségű gáz keveredése esetén 
az entrópiaváltozás nulla, de ha a két gáz különböző, 
akkor az entrópiaváltozás a gázok anyagi minőségétől 
függetlenül mindig kN In 2. Tartson a két gáz minő
sége egymáshoz, akkor a határérték marad kN In 2, 
de a helyes eredmény azonos gázok esetén a nulla.

A továbbiakban bemutatjuk a paradoxon néhány 
lehetséges feloldását. A számításoknál csak ideális 
gázzal foglalkozunk.

Az [1—4] könyvekben az ideális gáz entrópiája
ként az S =  kN ln V kifejezés szerepel. Számítsuk ki 
ennek alapján egy N, részecskeszámból álló Vx térfo
gatú 1-es gáz és egy N2 számú és V2 térfogatú 2-es gáz 
keveredésekor — természetesen azonos hőmérséklet 
és nyomás mellett — az entrópia változását.
A keveredés előtt

S =  kNj InVj +  kN2 In V2,

míg utána
S’ =  k (Ni +  N2) In (V1 +  V2),

helyes lenne akkor az entrópia nem lehetne állapot- 
jelző, mert függne a gáz előéletétől.

Az ellentmondás feloldása abban van, hogy az ent
rópiát S = kN In a la k b a n  kell megadni. Ennek az a 
magyarázata, hogy a klasszikus fizikában a rendszer 
azonos fajta részecskéit megkülönböztetjük egymás
tól. így ha két részecskét felcserélünk az egy másik 
mikroállapotnak felel meg. Ez nem tartható. Emiatt a 
termodinamikai valószínűségben N! osztó jelenik 
meg, amely az ln N! =  N ln N közelítéssel az

S =  kNln-ft

összefüggésre vezet. Ez az összefüggés megoldja 
előző problémánkat. Ugyanis, ha most tekintünk egy 
1 fajta gázt, Nj részecskeszámmal, és V! térfogattal, 
és egy 2 gázt N2 részecskeszámmal és V2 térfogattal, 
akkor az entrópia keveredés előtt:

V! V2

S =  kNjln —+  kN2ln —  ■
N, 2 N2

A keveredés után mindkét gáz egyenletesen fogja 
kitölteni a V2 +  V2 térfogatot, így az entrópia:

V! +  v 2 V, +  V,
S ’ =  kNjln — ------- - +  k N 2ln —-------2Ni N2

Az entrópia változása:

V 4-V V +V V V
AS=S’—S=kN,ln -+ kN ,ln  —----- - -k N . ln  —t— kN2ln — -  ,

N, N2 N, N2

vagy összevonás után:

AS =  N ,kln V. +  V2 
V,

+  N 2kln Vi +  V2 
V,

Azonos nyomás és hőmérséklet esetén a térfogatok 
arányosak a részecskeszámokkal, így

N N
As=N1k l n ---- hN2ln —  ,

n 2 n 2

ami pozitív mennyiség, tehát keveredéskor az entró
pia növekedik. Ha N 2 =  N2 =  N akkor S = 2Nkln2.

Ha azonos minőségű gázról van szó,akkor az 
entrópia a keveredés után:

így az entrópiaváltozás
AS =  S’ -  S =

=  k (Nj +  N2) In (Vj +  V2) -  kNjlnVj -  kN2 lnV2 

Legyen a két gáz azonos minőségű és

N 2 =  N2 =  N ésV , =  V2 =  V,

így:

S ^ k í ^  + N^ln V! +  V2
N 2 +  N2 '

AS =  S’- S  =  k(N, +  N2)ln Vl +  V2-k N ,ln  — - k N 2ln  ^
n , + n 2 1 n , n 2

de azonos gázokra

ekkor

AS =  2kN ln 2V -  2kN ln V =  2kN In 2.

Az eredmény természetesen ellentmondás. Ha

(Vj +  V ^/ÍN j +  N,) = Vj/N, =  V2/N2, így 
AS = 0,

ahogy azt vártuk.
A fentiekben vázolt nehézségek miatt egyes tan 

könyvek [5] nem is beszélnek Gibbs-féle paradoxon
2 3 2



ról. Az az érzésünk, hogy az eddig elmondottak sem 
teljesen meggyőzőek. A következő gondolatmenet 
meggyőzőbb [6 j.

Minden spontán termodinamikai folyamat során 
bizonyos kölcsönhatásokat jellemző intenzív 
mennyiségek kiegyenlítődése játszódik le. Két 
azonos hőmérsékletű és nyomású különböző gáz 
keveredésének a hajtóereje a kémiai potenciál. Az az 
érzésünk, hogy a kémiai potenciál számbavétele 
nélkül nem adható meggyőző magyarázat a problémá
ra. Legyen tehát az 1 gáz N1 térfogattal, N} részecs
keszámmal, Mi1 kémiai potenciállal, az 1 állapotban 
kezdetben ne legyen 2 gáz, azaz legyen N£=0, Ml=0.

A 2 állapotban a paraméterek hasonló jelölésekkel 
V„ N|, /aj és Nf =  0, /xf = 0. Ha megindul a ke
veredés, akkor az egészen addig tart, amíg

MÍ =  Mi =  Mi és M2 = Ml =  M2 -

A kialakult egyensúlyi állapotban az entrópiát a 
következő függvény írja le:

 ̂ E-fpV ^.jNj /z2 N2 H Mi Ni M2 N2 

T T
Fejezzük ki H-t az állandó nyomáshoz tartozó Cp faj
hővel, akkor a keveredés előtt:

N j(cpT — /u,])

N?(cpT —/u.0
S2 =  ----- ------------—  .

T

Legyen: N j =  N,, =  N2 és N =  N ^ N a , akkor a
keveredés után

s _  N-CpT-AijNj —/a2N2 
T ‘

így az entrópiaváltozás

Ni (m,-M i) +  N2 (/a2—/z2)

Mivel
M| >  Mi, így m! -  Ml > 0  és 
mivel
M2 > M2, M2 ~  M2 > 0,

E S E M É N Y E K

VÁNDORGYŰLÉS DEBRECENBEN

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat XX. jubileumi 
Vándorgyűlést 1986. augusztus 25 — 28. között Deb
recenben rendezte meg, “A fizika más tudományok
ban” mottóval. A tanácskozásnak az MTA Atommag 
Kutató Intézete adott otthont.

tehát
AS >  0 mindig, ha /Xj ^  (x2 és 
AS =  0 ha és /xj — /u,2.

Tehát, ahogy azt várjuk, különböző gázok esetén 
van entrópiaváltozás. Azonos gázoknál nincs.

Nem tisztáztuk még azt a problémát, hogy mi tör
ténik akkor, ha az egyik gáz nagyon közeledik minő
ségileg a másikhoz. Lehet-e ez egyátalán? Erre a kö
vetkező válasz adható. “ /zj és /z2 éppúgy különböző 
jellegű kölcsönhatások jellemző intenzív mennyisé
gei, mint pl. T és p. Lehet, hogy T és p számszerűen 
megegyeznek, miáltal az egyenletek dimenziómentes 
formájában p=T  írható, de ez semmiképpen nem je
lentheti a T —* p határátmenetet, vagyis azt, hogy a 
termikus kölcsönhatás mechanikaivá válna” [6 ], 

Képtelenség tehát két különböző kölcsönhatás ha
táresetben való egybevetése. Nincs olyan fizkai folya
mat, amelyben a Mi —* M2 határátmenet értelmet 
nyerne. Vágy ahogy egy másik szerző fogalmaz: “A 
valóságban egy molekula vagy teljesen azonos egy 
másikkal vagy lényegesen különbözik tőle. A termé
szet struktúrája nem folytonos....” [7].

Leírásunkban az egyszerűség kedvéért csak az ide
ális gázzal foglalkoztunk. Számításainkban így az 
egyszerű állapotegyenletet használhattuk. Nem ide
ális gázokra a gondolatmenet ugyanez.
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A megnyitó ünnepségen résztvettek Hajdú-Bihar 
megye párt- és állami vezetői. Kroó Norbert akadé
mikus, a Társulat elnöke megnyitója után Dr. Gyar
mati Kálmán, a Megyei Tanács elnökhelyettese üd
vözölte a résztvevőket és adott tájékoztatást Debre
cenről, a régióról, a város kulturális-tudományos 
múltjáról és jelenéről. Szalay Sándor akadémikus a 
Debreceni “Fizikus Iskolát” mutatta be.
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A megnyitó ünnepséget követően öt szekcióban 
összesen 17 átfogó előadást hallgatott a mintegy 
százfős hallgatóság.

Kroó Norbert akadémikus megnyitja a Vándorgyűlést

Zimányi József a “Fizika és az agy működése” 
címmel tartott előadást, majd Bacsó József a fizikai 
módszerekkel végzett anyagcsere vizsgálatokról be
szélt. Horváth László előadása a membránkutatásban 
használatos spektroszkópiai módszerekről szólt, 
Király Péter az Eötvös-kísérletben elért új fejlemé
nyeket ismertette.

A második szekcióban Schiller Róbert arról be
szélt, hogy létezik-e fizikai kémia. Előadásának címe: 
Ami megmarad és ami növekszik. Sohár Pál az 
NMR módszer szerves kémiai felhasználásáról szóló 
előadását követően Mezei Ferenc a neutron spin echo 
spektroszkópiai alkalmazásait ismertette.

Ezt követően Berényi Dénes bemutatta az 
ATOMKI-ben 1985. november 15-én felavatott 
MGC típusú ciklotront, melyen az üzembehelyezést 
követően azonnal beindult néhány jól előkészített 
projekt. Ezek a munkák átölelik a magfizikai alapku
tatást, az atomfizikai kutatásokat, továbbá gyakorlati 
alkalmazásokat is. A bevezető előadás után a résztve
vők meglátogatták a ciklotron laboratóriumot.

Látogatás az ATOMK1 újonnan felavatott ciklotron laboratóriu
mában

A harmadik szekcióban igen érdekes előadás hang
zott el a fizika, közelebbről a termodinamika mód
szereinek felhasználásáról a közgazdaságtudomány
ban, előadója Martinás Katalin volt. Nagy érdeklődés
2 3 4

kísérte a Halley-üstökös kutatása során elért nemzet
közi és magyar eredményeket, melyeket Szegő 
Károly ismertetett. Balogh Kadosa előadásában be
mutatta a nemesgáz tömegspektrometriai alkalmazá
sát a földtudományban.

27-én este egy kellemes hangulatú, közvetlen fo
gadást szerveztek az ATOMK1 munkatársai az Intézet 
éttermében, ahol Németh Judit tarott pohárköszön
tőt, és összegezte az addigi tapasztalatokat.

Az utolsó napon az V. szekcióban orvosi-biológiai 
alkalmazások ismertetésére került sor. Damjanovich 
Sándor előadásának címe: Fizika az orvostudomány
ban volt, majd Vámosi Bertalan a PÉT módszer 
neuron pszichiátriai jelentőségéről beszélt, végül 
Tompa Kálmán az NMR tomográfiái lehetőségeit 
ismertette.

Az ATOMKI MGC ciklotron nyalábcsatornájának részlete

A Vándorgyűlés berekesztéseként kitüntetéseket 
és Társulati tudományos díjakat adott át a Társulat 
főtitkára.

A Vándorgyűlés Kovács Istvánnak, az ELFT főtit
kárának zárszavával ért véget.

Bíbok György



FIZIKAI CENTRUM ÉS TUDOMÁNYOS- 
MŰSZAKI PARK DEBRECENBEN

1986 decemberében két szerződést írtak alá 
Debrecenben. Az egyiket, amely a Debreceni Fi
zikai Centrumot hozta létre, a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem rektora és az ATOMKI igazgatója írták 
alá (ehhez csatlakozott 1987 februárjában a Debrece
ni Orvostudományi Egyetem is), a másikat, a Debre
ceni Tudományos-Műszaki Parkot megalapítót, öt 
debreceni és környéki nagyvállalat, a városi és 
megyei tanács, a TECHNOVÁ Bank és az ATOMKI, 
valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetői 
kötötték meg.

A Centrum tulajdonképpen a különböző főható
sági keretek áttörését jelenti és összeegyezteti az 
egyes intézmények önállóságát a közös érdekű ügyek
ben az együttes cselekvéssel, illetve a rendelkezésre 
álló anyagi és szellemi lehetőségek hatékonyabb ki
használásával. 1987 februárjában megtartotta első 
ülését a Centrum tanácsa, amelynek tagjai az intéz
mények vezetői (rektorok, igazgatók), a tanszékve
zetők és a főosztályvezetők (az ATOMKI esetében), 
elnöki tisztét pedig évenként váltakozva az 
ATOMKI, a KLTE és a DOTE képviselője látja el. 
Már az első tanácsülésen — többek között — könyv
tári bizottság felállítását határozták el, amely koordi
nálja a fizikai tanszékek és intézetek folyóirat és 
könyvbeszerzését és szervezi ezekhez a minél jobb 
hozzáférési lehetőséget. Megkezdték a tudományos

Vili. MAGYAR MAGFIZIKUS TALÁLKOZÓ

1986. június 30.—július 3 között a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Atommagkutató Intézete adott ott
hont a kétévenként sorra kerülő Magfizikus Találko
zónak. A választás ezért esett az ATOMKI-re mivel 
itt fejeződött be az elmúlt ötéves terv legnagyobb je
lentőségű magfizikai beruházása, itt adták át az első 
magyarországi ciklotront.

A Találkozón közel százan vettek részt az Atom
magkutató Intézet, a Központi Fizikai Kutató Intézet, 
a KLTE Kísérleti Fizikai Intézete, az Izotóp Intézet, 
a Mecseki Ércbányászati Vállalat, az ELTE Atomfizi
kai Tanszék, a BME Fizikai Intézete, a Paksi Atom
erőmű Vállalat, valamint más intézetek munkatársai 
közül.

A találkozón 53 előadás hangzott el. Ezek között 
szerepeltek a kísérleti és elméleti mag- és atomfiziká
ban az utóbbi két évben itthon, illetve magyar kuta
tók közreműködésével külföldön elért eredmények. 
Előadások számoltak be alkalmazott magfizikai kuta
tásokról, valamint magfizikai módszerek interdiszcip
lináris és ipari alkalmazásairól. Viszonylag kevés szó 
esett azonban a hazai magfizikai kutatásokhoz kap
csolódó instrumentális fejlesztésekről és az előadók

potenciál és a tudományos tematika, valamint az ok
tatási feladatok áttekintését, hogy az átfedéseket ki
küszöbölhessék és egymás terveinek teljesítését elő
segíthessék. Havonta Centrum Szemináriumot tarta
nak, amelyen nemcsak az oktatók és kutatók, de a 
felső éves hallgatók is részt vesznek.

Mint az alapítók köréből magából is látható, a Park 
egészen más jellegű szervezet. Az ún. tudományos
műszaki vagy ipari innovációs parkok igen sokféle 
konkrét formában jöttek és jönnek napjainkban is 
létre világszerte. Még elnevezésükben sem egysége
sek. Lényegük mindenesetre a szorosabb, szervezet
szerű kapcsolat az ipar és tudomány között, a kettő 
közötti gyors “transzfer” biztosítása, sőt bizonyos 
“szimbiózis” (közös telephely) lehetővé tétele. A 
debreceni Park esetében legfontosabbnak egy olyan 
rátermett emberekből álló kis kollektíva (a Park veze
tői és személyzete) létrehozását tekintették, amelyik 
hivatásszerűen szervezi a kapcsolatot, viszi a szük
séges információkat a megfelelő helyekre az ipar és a 
tudományos műhelyek között; elősegítik a berende
zések és technológiák átvitelét a termelésbe, új 
anyagvizsgálati eljárások bevezetését, műszaki fej
lesztések “know-how”-k és szabadalmak hasznosítá
sát, kooperációk létrehozását. Az eredmények már 
kezdenek mutatkozni és a későbbiekben adva van a 
lehetőség egy közös telephely kialakítására is.

B. D.

néhány kivételtől eltekintve nem ismertették a kuta
tásaikhoz kapcsolódó elektronikai, módszertani és 
számítástechnikai fejlesztéseket. Elmaradtak a magfi
zikához “születés jogán” tartozó kutatásokban (pl. 
tömegspektrometria) elért eredmények és tervek be
mutatásai is. Ugyanakkor a mostani előadások és a 
korábban ismertetésre került eredmények alapján 
megállapítható volt, hogy az atomfizikában az elmúlt 
tizenöt évben dinamikus fejlődést sikerült elérni 
mind az instrumentális fejlesztések, mind a nemzet
közileg elismert eredmények tekintetében.

A Találkozó programja elég zsúfolt volt, mivel hiá
nyoztak az összefoglaló jellegű előadások és a Szer
vező Bizottság minden jelentkezőnek lehetőséget biz
tosított eredményeinek ismertetésére. Az előadások
kal kapcsolatban sajnálatos módon meg kell említeni, 
hogy néhány nem logikusan felépített, nem jól szem
léltetett (pl. olvashatatlan ábrák) előadást is hallot
tunk, holott ezek többsége tartalmilag értékes volt. A 
jövőben nagyobb gondot kell fordítanunk az előadá
sokra!

Új vonás volt a Találkozón, hogy egy napot kihe
lyezett ülésként Hajdúnánáson tatottunk. Ide olyan
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előadásokat vittünk, melyek a helyi műszaki értelmi
ség és az ottani természettudományi tárgyakat tanító 
tanárok érdeklődésére tarthattak számot. A konferen
cia résztvevői számára viszont az Egyesült Izzó hajdú
nánási gyáregységében tett látogatás volt hasznos, 
talán kicsit szemléletformáló is.

A magyar magfizika fejlődésével kapcsolatban a ta
lálkozón ismertetett eredmények alapján néhány álta
lános motívumot célszerű kiemelni.

Mindenekelőtt örömmel nyugtázhatjuk, hogy az 
ország közismert gazdasági nehézségei — melyek az 
alapkutatásra fordított összegek reálértékének csök
kenéséhez vezettek az elmúlt években — a magyar 
magfizika eredményeire eddig jelentős látható nega
tív hatást nem fejtettek ki. Az elmúlt két év eredmé
nyei mennyiségben és minőségben is hasonlóak 
voltak a korábbi években elért eredményekhez. Jól 
látszott azonban, hogy az alapkutatási eredmények 
többsége nemzetközi együttműködések keretében 
realizálódik, amelyekben a magyar kutatók tipikus 
esetben csak szaktudásukat és tapasztalataikat adják 
az eredményekhez és elég ritka az az együttműködés, 
amelynek keretében pl. Magyarországon készített 
magfizikai mérőműszer kerül külfödi gyorsítók 
nyalábcsatornáira.

Megállapítottuk ugyanakkor, hogy az alkalmazott

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
ÉRME, 1 9 8 5 -  1986

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmét 1985-ben 
Ketskeméty István a JATE Kísérleti Fizikai Tanszéké
nek és az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszé
ki Kutatócsoportjának a vezetője kapta. Szűkebb 
szakterülete: molekulafizika, lumineszcencia és lé
zerfizika, ebből a témakörből szerezte meg 1964-ben 
a doktori fokozatot. Tudományos pályafutásának kez
deti szakaszában főleg a lumineszcencia polarizáció
jával foglalkozott. Kísérleti kutatómunkája során 
több, a lumineszcencia jellemzők meghatározására 
szolgáló készüléket konstruált. A szekundér lumi
neszcencia különböző hatását Budó Ágoston tanítvá
nyaként és munkatársaként vizsgálta; eltért eredmé
nyei ma már a lumineszcencia fenomenológiai elmé
letének alapvető tételeihez sorolhatók. A keverékol
datok lumineszcenciája egzaktabb értelmezésének 
megalapozásához jelentősen hozzájárult. A moleku
lák közötti energiaátadás értelmezésére az 1960-as 
évek elején kidolgozott elméletére még ma is sokan 
hivatkoznak. A Sztyepanov-féle univerzális reláció 
korrekt bizonyítása is a nevéhez fűződik. A fluoresz
káló oldatok energiahatásfokának felső korlátjára vo
natkozó termodinamikai megoldásai élénk nemzet
közi visszhangot váltottak ki. A lumineszcencia elmé-
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magfizika változatlanul sikeres tudományterület és 
jelentős a magfizikai alapkutatások kisugárzása más 
kutatási és fejlesztési területekre. Széles körben alkal
mazzák az olyan nukleáris analitikai módszereket, 
mint a PIXE, P1GE, RBS, REÁ, neutron aktivációs 
analízis, de a szilárdtest nyomdetektorok, az elektron 
spektrométer fejlesztések, a pozitron annihilációs 
analízis, valamint a tokárnak vizsgálatok is a mag- és 
atomfizikai alapkutatásban gyökereznek.

Az alkalmazott magfizikai kutatások jövője hosszú 
távon azonban az alapkutatások szintjétől függ. A Ta
lálkozó kapcsán örömmel vehetjük tudomásul, hogy 
ha szerényebb volumenben is, mint szeretnénk, de 
vannak eredményes alapkutatások és biztosítottnak 
látszik jövőjük is.

Összegezve az eddigieket elmondható, hogy a Ta
lálkozó elérte célját. Bemutatta a magyar magfizika 
elmúlt két évének fejlődését, problémáit, terveit. Le
hetővé tette, hogy a különböző kutatóhelyeken elért 
eredmények kifejlesztett módszerek, berendezések 
közvetlenül jussanak el más területeken dolgozók tu
domására. Interdiszciplináris fórumot nyújtott a mag
fizikát közös nyelvként beszélő, de különböző tudo
mányterületen dolgozók számára egymás munkájuk 
jobb megismerése, szolgálva ezzel a magfizika jövő
beni fejlődését is.

Hertelendi Ede

letét gazdagító tevékenysége mellett igen értékesek 
és idézettek a kísérleti munka során nyert mérési 
eredményei.

Ketskeméty István 1967-ben lézervizsgálatot kez
deményezett és indított el a kutatócsoportban. Mun
katársaival együtt jelentős eredményeket ért el a fo
lyadéklézerek jellemzőinek a lézerfolyadék fluoresz
cencia jellemzőire való visszavezetése terén. Jelenleg 
az általa vezetett kutatócsoportban a lézerkutatással 
egy nemzetközileg is elismert kutatógárda foglalko
zik. A legutóbbi időben Ketskeméty István kutatásai
nak fő területe a lumineszcencia hatásfokának vizsgá
latán kívül, a bikromatikus lézerfesték spektroszkó
piai tanulmányozása.

Ketskeméty István tudományos eredményeiből 
több mint 80 idegen nyelvű publikáció jelent meg, és 
a nyilvántartott hivatkozások száma is több mint 350. 
Eredményeit a lumineszcencia és a lézerfizika kérdé
seivel foglalkozó alapvető monográfiák idézik. Eddigi 
tudományos pályafutása során számos tanítványt 
nevelt és vezetése mellett sok fiatal munkatárs szer
zett egyetemi doktori címet, ill. kandidátusi 
fokozatot.

Ketskeméty István széles körű tudományos köz



életi tevékenységet fejt ki. Több mint tíz éve a Mate
matikai és Fizikai Osztály tanácsadó tagja. Az MTA
III. Osztályához tartozó Fizikai Bizottságában 20 éve 
dolgozik. A TMB Fizikai és Csillagászati Szakbizott
ságának 7 évig volt tagja és jelenleg is az. Az ELFT 
Csongrád megyei Csoportjában 1950 óta tölt be 
vezető funkciót, az elnöki tisztséget pl. több mint 1 0  

évig töltötte be. Jelenleg is tagja a vezetőségnek, és 
mint tanszékvezető ís nagyon sokat segít a fizika 
Csongrád megyei népszerűsítésében.

Eddigi munkásságát számos kitüntetéssel is elis
merték. 1959-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
lett, ugyanebben az évben megkapta az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Schmid Rezső-díját,
1965-ben az Akadémiai Díj I. fokozatában részesítet
ték. 1967-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 
1978-ban pedig a Munka Érdemrend arany fokozatát 
kapta meg.

1986-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmét 
Lovas István kapta. Lovas István 1955-ben 
kapott fizikusi diplomát az Eötvös Loránd 
T udományegyetemen.

Először a debreceni Atommag Kutató Intézetben 
dolgozott, a magyarországi szén- és ércbányák kőze
teinek urántartalmát vizsgálta, helyszíni sugárméré
sek segítségével. A KFKI-ben 1956-tól dolgozik. Fel
váltva foglalkozott a magfizika kísérleti és elméleti 
problémáival, később az érdeklődése egyre inkább az 
elméleti magfizika felé fordult.

Polarizált pozitronok szétsugárzására vonatkozó 
vizsgálataiért 1960-ban elnyerte az Eötvös Társulat 
Schmid Rezső-díját. 1962-től az ELTE, 1969-től 
pedig a KLTE oktatási munkájában vesz részt. 
1986-tól az Elméleti Fizikai Tanszék vezetője.

Korábban fő kutatási területe a magfizikai rezo
nanciajelenségek voltak, újabban a maganyag 
halmazállapot-változásaival foglalkozik.

1964-ben a koppenhágai Niels Bohr Intézetben 
egy évig, 1967-től két évig Dubnában, 1973-tól két 
évig a jülichi Kernforschungsanlage-ban dolgozott. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1979-ben levelező 
tagjai sorába választotta. 1980-tól tagja az Európai 
Akadémiának. Tisztségviselője, illetve tevékeny 
tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak és az Eu
rópai Fizikai Társaságnak.

A Központi Fizikai Kutató Intézetben elnöke volt 
a Tudományos Tanácsadó Testületnek. Jelenleg a 
TMB Fizikai és Csillagászati Szakbizottságának 
elnöke.

A Társulat 1985. évi díját a Fizikai gondolkodás 
terjesztéséért Pár is György és Zámori Zoltán kapták 
magasszintü ismeretterjesztő munkáikért.

1986-ban pedig Jéki László a KFKI párttitkára 
kapta, másfél évtizedes tudományos ismeretterjesztő 
tevékenységéért.

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
TUDOMÁNYOS DÍJAI, 1 9 8 5 -  1 9 86

A Bródy Imre díjat 1985-ben Szendrö István kapta a- 
lacsony nyomású CVD (Chemical Vapour Deposit) be
rendezések és eljárások kifejlesztéséért és sikeres alkal
mazásáért. Szendrő István 1970-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikus diplo
mát. Először a TUNGSRAM Félvezető Fejlesztésén, 
majd 1982-től a Mikroelektronikai Vállalatnál dolgo
zik. Egyebek között a következő kutatási-fejlesztési 
témákkal foglalkozott: Radioaktív analízissel adalék
eloszlás mérése szilícium egykristályban; p-n átmene
tek környékén a kisebbségi-töltéshordozók élettarta
mának mérése különböző nehézfém szennyezések 
esetén; arany adalékolás koncentrációjának mérése 
termikus stimulált áram (TSC) segítségével; bipoláris 
analóg és digitális áramkörök technológiájának fej
lesztése; fém-félvezető átmenetek fizikai, elektromos 
tulajdonságainak vizsgálata. 1978-ban kezdett foglal
kozni alacsony nyomású CVD berendezés konstruá
lásával és építésével. Az üzembeállított berendezéssel 
vékonyréteg előállítási technológiát dolgozott ki. Fog
lalkozott plazmával gyorsított CVC eljárások elméle
tével, berendezés üzembeállításával és az eljárásnak 
a félvezető technológiában történő alkalmazásával.

A Gyulai Zoltán-díjat Nagy Dénes Lajosnak ítélték 
alacsony hőmérsékleten, nagy külső mágneses térben 
végzett Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálataiért. Nagy 
Dénes Lajos 1967-ben szerzett fizikusi diplomát az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Azóta a KFKI- 
ban dolgozik; jelenleg tudományos főmunkatárs és a 
Magfizikai Főosztály vezetője. Szakterülete a 
Mössbauer-spektroszkópia, amelynek metodikájával 
és szilárdtestfizikai alkalmazásaival foglalkozik. Leg
fontosabb eredményeit mágneses fázisátalakulások, 
relaxációs jelenségek, a Goldanszkij —Karjagin- 
effektus, textúra-vizsgálatok, az Fe2+-ion hiperfinom 
kölcsönhatásai, valamint az elektron-befogás utóha
tásainak vizsgálata terén érte el. Több ízben kapott 
meghívást az erlangeni egyetem Fizikai Intézetétől. 
1974-ben itt mutatta ki, hogy külső mágneses tér 
para- és antiferromágneses anyagokban nagyfokú tex
túrát képes kelteni. A mágnesesen perturbált 
Mössbauer-spektrumok módszerével meghatározta a 
Fe2+-ionra ható kristálytér szimmetria tulajdonságait 
egy sor kristályos anyagban, majd kimutatta, hogy e 
szimmetriatulajdonságok nem-kristályos környezet
ben is megőrződnek. Legfontosabb eredményét 
1982-ben érte el, ugyancsak Erlangenben. Kimutatta, 
hogy az elektron-befogás utóhatásaként az elektron
héj Zeeman-nívóinak nem-egyensúlyi populációja a 
Mössbauer-spektrumban anomális vonalak felléptére 
vezet. Ezt az új effektust, amelyről 1983-ban meghí
vott előadásban számolt be a seeheimi nemzetközi 
Mössbauer-konferencián, azóta nemcsak a KFKI, 
hanem az erlangeni és a mainzi egyetemek
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Mössbauer-csoportjai is intenzíven vizsgálják aktív 
közreműködésével.

A Goldanszkij — Karjagin-effektussal és a textúrá
val kapcsolatos eredményeit 1980-ban megvédett 
kandidátusi értekezésében foglalta össze. 1974-ben 
KFKI Intézeti Díjat kapott. Eddig 57 tudományos 
publikációja jelent meg, ezekre több mint 180 esetben 
hivatkoztak. 1970 és 1980 között tagja volt az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Tanácsának, 1975 és 1980 
között a Magfizika és Alkalmazási Szakcsoport 
vezetőségének.

A Novobátzky Károly-díjat Lendvai Endre kapta az 
elektron-pozitron szétsugárzásának az egyesített mérték
elméletek keretei között történő vizsgálatáért. Lendvai 
Endre 1975-ben végzett az ELTE TTK fizikus 
szakán, azóta az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszé
ken dolgozik, jelenleg tudományos főmunkatárs.
1976-ban egyetemi doktori címet szerzett, 1985-ben 
védte meg kandidátusi értekezését. Kutatási témája a 
semleges gyenge kölcsönhatást közvetítő vektorbo- 
zon kimutatása, és az általa okozott effektusok részle
teinek tanulmányozása volt nagyenergiájú e+e~ ütkö
zésekben. így analizálta, miként mutatkozik meg a Z 
bozon hatása a mezon-antimezon és barion- 
antibarion végállapotokban, továbbá a hadron, és a 
mezon, illetve barion egyrészecske inkluzív folyama
tokban. Kandidátusi értekezésében egy további prob
lémával is foglalkozott, nevezetesen több Z bozon lé
tezésének lehetőségével, és ezek kísérleti kimutatha- 
tóságával. A kérdés beható tanulmányozása után a 
Weinber—Salam-féle standard modelltől való jól 
mérhető különbségekre mutatott rá.

A Schmid Rezsö-díjat Polonyi János •'.apta a kvan- 
tumtérelméletek nem-perturbatív megoldása terüle
tén elért eredményeiért.

A Setényi Pál-díjat Varga Dezsőnek ítélték a mag
spektroszkópia és az elektronspektroszkópia céljára szol
gáló berendezések kifejlesztéséért és alkalmazásáért. 
Varga Dezső 1963-ban szerzett fizikusi diplomát a le- 
ningiádi Zsdanov Állami Tudományegyetemen. Az 
egyetem elvégzése után az MTA Atommag Kutató 
Intézetébe került, ahol bekapcsolódott a magspekt
roszkópiai osztályon folyó, és elsősorban a magasabb- 
rendű radioaktív bomlási folyamatok tanulmányozá
sára koncentráló kutatásokba. A kis relatív intenzi
tású pozitron-sugárzások vizsgálatáról készítette el 
egyetemi doktori értekezését 1967-ben. 1973-ban 
kezdte el több, köztük elvében is új elektrosztatikus 
elektron spektrométer tervezését, építését mag- és 
elektronspektroszkópiai vizsgálatok céljaira. Az első 
berendezésen azóta is szilárd minták felületének ana
lízise folyik fotoelektronspektroszkópiai (XPS) 
módszerrel. Ennek továbbfejlesztett változata a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia Intézetének 
készült és segítségével az irodalomban ismert eddigi 
legjobb feloldást sikerült elérni konverziós elektro
nokra vonatkozóan. Egy szabadalmaztatott újabb tí
pusból jelenleg három működik — az ATOMKI-ban,

a BME Szervetlen Kémiai és az NME Fizikai Intéze
tében. Később a nagyenergiájú ion-atom ütközések 
kísérleti kutatásában dolgozva az irodalomban egye
dülálló, az elektronok energia- és szögeloszlásának 
egyidejű mérésére alkalmas spektrométert tervezett, 
amellyel az ATOMKI kutatócsoportjával együtt a 
Dubnái Egyesített Atommag Kutató Intézetben vég
zett eredményes méréseket. Tevékenysége során 
részt vett mind a magspektroszkópiai, mind az elekt
ronspektroszkópiai módszerek gyakorlati célú alkal
mazásában. 1982-ben védte meg kandidátusi érteke
zését.

Az Akadémikus Bizottság az Acta Physica Hunga- 
rica 1985. évi nívó díját az 1984-ben megjelent 54. és 
55. kötetekben található cikkek (54/1984/111, 
54/1984/119, 55/1984/214, 55/1984/247) alapján 
Hevesi Imrének ítélte oda vékony rétegek optikai tulaj
donságainak vizsgálatáért. Hevesi Imre a Szegedi 
József Attila Tudományegyetemen szerzett matema
tika-fizika szakos tanári diplomát 1953-ban, azóta a 
JATE Kísérleti Fizikai Tanszéken dolgozik. Kandidá
tusi értekezésében vanádium-pentoxid egykristályok 
optikai tulajdonságaira vonatkozó kutatási eredmé
nyeiről számolt be. Az MTA Lumineszcencia és Fél
vezető Tanszéki Kutatócsoporton belül, a félvezető 
kutatórészleg munkáját irányítja 1970 óta. Vezetésé
vel a kutatórészleg jelentős tudományos eredménye
ket ért el, elsősorban a szilárdtest és a lézerfény köl
csönhatásának vizsgálata területén. Különösen ki
emelkedő eredmények születtek a vanádium-oxidok 
lézerek alkalmazásán alapuló előállítása, valamint a 
különböző módszerekkel előállított kristályok és réte
gek lineáris és nemlineáris optikai jellemzőinek a 
meghatározása terén. Doktori értekezését is e téma
körből írta meg 1985-ben.

Az 1986. évi Schmid Rezsö-díjat Sörlei Zsuzsa kapta, 
“Új lézerek, ill. lézerrendszerek építése, tulajdonságaik 
vizsgálata és alkalmazásuk, különös tekintettel a plaz
madiagnosztikára, lézerfény önfókuszálásának vizsgá
lata plazmában. ” c. pályázatáért. Sörlei Zsuzsa egye
temi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegye
tem fizikus szakán végezte. Diplomamunkáját a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet Optikai Főosztályán ké
szítette, ugyanitt kezdett dolgozni 1969-ben. 
1973-ban kezdett lézerekkel foglalkozni. OMFB meg
bízásra egymódusú rubinlézert épített holografikus 
interferometriai vizsgálatok végzéséhez és lézer mo- 
dellméréseket végzett. Ezután egymódusú rubinlé
zerrel pumpált osztott visszacsatolású festéklézer épí
tésébe kezdett. Vizsgálta a festéklézer tulajdonságait 
különböző oldószerek használatának, festékkoncent
rációnak, a pumpálás erősségének, koherenciájának 
függvényében. Optimális paraméterek mellett a kifej
lesztett festéklézer 7420Á — 10 500Á tartományban 
hangolható, csúcsteljesítménye MW nagyságrendű, 
és elérhető 0,1 cm ' 1 sávszélesség. 1976-tól a KFKI 
Plazmafizikai Osztályán az újonnan szervezett termo
nukleáris célprogram keretében tevékenykedik.
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Akkor kezdett el lézer-plazma vizsgálatokkal és inter- 
ferometrikus plazmadiagnosztikával, távoli infra
vörös lézer fejlesztéssel foglalkozni. Kifejlesztett egy 
nagy megbízhatóságú, C 0 2 lézerrel optikailag pum
pált 118/um hullámhosszon működő távoli infravörös 
lézerrendszert, mely a hozzátartozó heterodin inter- 
ferométerekkel és elektronikus regisztrálással a T —7 
és T —15 tokárnak plazmasűrűségének mérésére szol
gál. A lézerrendszert a Kurcsatov Intézetben üzem
behelyezték és próbaméréseket végeztek vele. To
vábbi lényeges eredménye, hogy egymódusú rubinlé
zer nyalábot fókuszálva levegőben lézerplazmát állí
tott elő és vizsgálta a lézerfény önfókuszálásának 
tulajdonságait.

A Setényi Pál-díjat Urbán László kapta a szabad és 
magban kötött nukleon kvarkszerkezet eltérésének 
(EMC effektus) vizsgálatáért. Urbán László 1966-ban 
szerzett fizikus oklevelet az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen. Az MTA Elméleti Fizikai Kutató 
Csoportjának munkatársaként magfizikai témával, 
könnyű magok energiaszintjeinek számolásával fog
lalkozott. 1971 óta a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Részecskefizikai Osztályán dolgozik, jelenleg mint tu
dományos főmunkatárs. Itt a semleges kaonok rege
nerációjával kapcsolatos kísérletekben működött 
közre 1978-ig, közben két évig, a kísérletet végző 
együttműködés keretében, Dubnában is dolgozott. E 
munkájáért megosztott Akadémiai Díjban részesült 
1974-ben. A kaon regenerációs kísérlet anyaga szol
gált egyetemi doktori dolgozata alapjául, a disszertá
ciót 1975-ben védte meg. Ezt követően egy másik 
nagy nemzetközi együttműködés, az Európai Müon 
Együttműködés (European Muon Collaboration, 
EMC) munkájába kapcsolódott be. Az EMC a 
mélyen rugalmatlan müonszórás, illetve ennek segít
ségével a nukleonszerkezet és a hadronok keletkezési 
mechanizmusának tanulmányozására alakult meg öt 
nyugat-európai ország 13 laboratóriumának részvéte
lével. A méréseket az együttműködés a CERN nagy- 
energiájú müonnyalábjánál elhelyezett spektrométer 
segítségével végezte. A több éven át tartó méréssoro
zatban — más eredmények mellett — az eddigieknél 
pontosabban, illetve részletesebben sikerült megha
tározni a nukleonok belső szerkezetét jellemző ún. 
struktúrafüggvényeket. A mérési eredmények lehe
tővé tették a különböző magokban kötött nukleonok 
szerkezetének összehasonlítását is. Az általános vára
kozás az volt, hogy a magban kötött nukleonok szer
kezete elsősorban a nukleon magon belüli mozgása 
miatt különbözik a szabad nukleonétól. Az EMC 
mérési eredményei azt mutatták, hogy vas és deutéri
um target esetében kapott struktúrafüggvények há
nyadosa lényegesen különbözik egytől és az arány 
x-től (kvarkimpulzus) való függése teljesen más a 
modellek alapján várthoz képest. Az eredmények 
publikálása után intenzív elméleti és kísérleti kutatás 
indult meg a jelenség értelmezésére, ez a folyamat 
még jelenleg is tart.

Urbán László 1977 és 1979 között dolgozott a kí
sérlet helyszínén, a CERN-ben és hazatérése után 
itthon vett részt a fizikai kiértékelésben. Mint a jelen
legi részecskefizikai kísérletek túlnyomó többsége, 
az EMC kísérlet is egy nagy létszámú kutatógárda 
közös munkáját igényli, az egyes kutatók munkájának 
elismerését az együttműködésen belül elsősorban a 
publikációk szerzői listájára való felvétel jelzi. Urbán 
László a CERN-ben töltött idő alatt — a mérések és a 
fizikai analízisben való részvétel mellett — a feldol
gozás egyik alapprogramjának kifejlesztésében vett 
részt. Munkája elismerését mutatja, hogy az EMC va
lamennyi publikációjában szerepel szerzőként. 
Urbán László kandidátusi disszertációját az EMC kí
sérlet első eredményei alapján írta meg és 1982-ben 
sikerrel megvédte.

A Bródy Imre-díjat 1986-ban Cseh József kapta az 
atomok molekulaszerü gerjesztéseinek feomenologikus 
vizsgálatáért. Cseh József 1974-ben a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem fizikus szakán végzett és azóta az 
MTA Atommagkutató Intézetének Elektrosztatikus 
Gyorsítók Osztályán dolgozik. Itt először a rezonan
ciaállapotok leírásával kapcsolatos vizsgálatokba kap
csolódott be. Később könnyű magok rezonanciareak
cióinak kísérleti tanulmányozását és analízisét vé
gezte. Ebben a témában készítette el és védte meg 
egyetemi doktori értekezését 1977-ben.

1978-ban az Argonne National Laboratory-ban 
nehéz-ionreakciók kutatásában vett részt. 1979 és 
1981 között a Varsói Egyetem Magfizikai Tanszéké
vel folytatott együttműködés keretében tanulmá
nyozta a direkt befogási reakciókat. A kandidátusi fo
kozatot 1984-ben nyerte el.

Az utóbbi időben a rezonanciareakciók kutatásával 
kapcsolatban vizsgálatai magszerkezeti kérdésekkel 
bővültek, különös tekintettel a cluster és molekula ál
lapotokra. A kísérletek és azok reakcióelméleti kiér
tékelése során olyan rezonanciaparamétereket 
kapott, amelyekből molekulaszerű gerjesztések 
létére lehetett következtetni. A He bombázásnál a 
vizsgálatok törzs +  alfarészecske konfiguráció azono
sításához vezettek: a 1 4 N-ben egy gerjesztett törzs + 
alfa konfiguráció átlagos súlya bizonyult nagynak, a 
28Si magban pedig több állapot bomlási tulajdonságait 
és az egész állapotsorozat jellemzőit ilyen szerkezettel 
tudta értelmezni. A 2 4 M g+160  rendszerben a rezo
nanciák léte már önmagában is speciális szerkezetet 
(molekulaállapotokat) sejtetett. Ezt a következtetést 
a parciális szélességek vizsgálata valóban megerősí
tette. A molekulaszerű gerjesztés gyakran felhasadva, 
több magállapotra szétoszolva jelentkezik. Cseh 
József azt a kérdést vizsgálta meg, hogyan lehet a kí
sérleti adatokból az egyszerű szerkezet jellemzőire 
következtetni és milyen információ nyerhető a frag- 
mentáló kölcsönhatásra nézve. E módszerrel sikerült 
jellemeznie egy molekulaállapotnak és egy másfajta 
egyszerű gerjesztésnek, nevezetesen egy óriás rezo
nanciának az átfedését is.
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Néhány olyan magra vonatkozólag, amelynek mo
lekulaszerű gerjesztései vannak, modellszámításokat 
végzett a kölcsönhatóbozon-közelítés keretében. A 
dipólus szabadsági fokokra alapozott modell dinami
kai szimmetriái segítségével alfa-szórásban észlelt 
(részben saját kísérleti vizsgálatokból származó) re
zonanciák rendszerezését végezte el és a legismertebb 
rezonáló nehézion-rendszer, a 12C +  12C példáján a di
pólus és kvadrupólus leírás egymáshoz való viszo
nyát, illetve azok valamennyi lehetséges dinamikai 
szimmetriáinak helytállóságát elemezte. A 
kölcsönhatóbozon-közelítésnek a molekulaszerű álla
potokra való itt említett alkalmazásai az úttörő jellegű 
felhasználások közé számítatnak.

Az 1986. évi Novobátzky Károly-díjat megosztva 
kapta Vicsek Tamás a “Fraktál struktúra, dinamika és 
mintázatképződés cluster-modellekben. ” c. pályázatá
ért, és Kertész János a “Geometriai skálázás, nem
egyensúlyi folyamatok és mintaképzödés cluster- 
modellekben ” c. pályázatáért.

Vicsek Tamás 1972-ben szerzett oklevelet a Lo
monoszov Egyetem (Moszkva) fizika szakán. Diplo
mamunkájának témája a gyengén kölcsönható Bose- 
gázok alapállapoti energiájának elméleti vizsgálata 
volt. 1972-től az MTA Műszaki Fizikai Kutató Inté
zetében dolgozik, jelenleg tudományos főmunkatársi 
beosztásban.

1976-ban egyetemi doktori címet szerzett. A “Kri
tikus viselkedés az átlapoló korongok és diffúzió per- 
kolációs modelljeiben” című kandidátusi dolgozatát 
1983-ban védte meg. 1981-ben 5 hónapot töltött a 
Londoni Egyetem King’s College-ének fizika tanszé
kén ösztöndíjasként. 1983 őszétől 20 hónapig mint 
vendégkutató dolgozott az Emory Egyetemen Atlan
tában (USA).

A perkolációs rendszerek kutatása terén elért ered
ményeiért 1983-ban (Kertész Jánossal közösen) Aka
démiai Kutatási Jutalmat kapott. Jelenleg elsősorban 
a diffúzió kontrollált folyamatokban létrejövő mintá

zatok és fraktál struktúrák számítógépes szimuláción 
alapuló vizsgálatával foglalkozik.

Kertész János 1976-ban az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen szerzett fizikus oklevelet, azóta a 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozik, 
jelenleg mint tudományos munkatárs. Kezdetben fo
lyadékok atomi dinamikájával foglalkozott; erről írt 
dolgozata alapján 1980-ban szerzett egyetemi doktori 
címet. 1980 óta egyensúlyi (perkolációs, bolyongási), 
ill. nemegyensúlyi (diffúzió limitált aggregációs) rács
statisztikai cluster-modellekkel foglalkozik.

Az Akadémikus Bizottság az Acta Physica Hunga- 
rica 1986. évi nívó díját Balog Jánosnak és Hraskó Pé
ternek ítélte oda a “Schwinger model in temporal 
gauge” című cikkükért. (Acta. Phys. Hung. 58. 
233-253, 1985.).

Balog János az ELTE fizikus szakán szerzett diplo
mát 1978-ban. Ezután doktori ösztöndíjasként az 
ELTE Atomfizika Tanszékre került, ahol “CP sértés 
a Weinberg modellben” című dolgozatára egyetemi 
doktori címet kapott. Rövid ideig ezután az Atomfizi
ka Tanszéken tanársegéd volt, majd 1982-től 85-ig az 
ELTE Elméleti Fizika Tanszéken dolgozott ösztön
díjas aspiránsként. Ez alatt az idő alatt meghívás alap
ján két hónapot Leningrádban, majd kétszer egy hó
napot a berni egyetemen töltött. Jelenleg a KFKI 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Elméleti Osz
tályának munkatársa.

Hraskó Péter a Műszaki Egyetem elvégzése után 
került a KFKI-ba, ahol kísérleti fizikusként neutron
fizikával foglalkozott. Később elméleti irányba for
dult az érdeklődése, jelenleg a KFKI Elméleti Ré
szecskefizikai Osztályán dolgozik. Fő kutatási területe 
a klasszikus és a kvantumtérelmélet. Az utóbbi évek
ben a mágneses monopólusok elméletéről és a nem- 
ábeli mértékelméletekről publikált dolgozatokat. Az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat részecskefizikai szek
ciójának elnöke.

Lendvai János

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle, számokat, melynek 
ára 15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet. 

Kérjük levélben jelezzék, hogy melyik számot, hány 
példányban kérik címükre eljuttatni.

Címünk: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1371 Budapest, Fő u. 68.
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E R E D M É N Y E K

VÍZ A MARSON

Már a múlt században kialakult a felfogás, hogy a 
Marson víz, sőt tengerek vannak. A Lowell és Schia
parelli által feltételezett Mars-csatornák is ezt a vizet 
lettek volna hivatottak levezetni. A pontosabb megfi
gyelések azonban egyre-másra cáfolták ezeket a néze
teket. A Mars-tengerek homokpusztaságoknak bizo
nyultak, a sarki “jégmezőkről” kiderült, hogy 
vékony szilárd szén-dioxid réteg, és a Mars-csatornák 
optikai csalódásnak bizonyultak. A Mars-légkör víz
gőztartalmát földi megfigyelésekkel nem sikerült 
megbízhatóan kimutatni és az időnként fellépő ha
talmas porviharok igen száraz éghajlatra engedtek kö
vetkeztetni. A Viking-szondák a Mars-légkör vízgőz
tartalmát 0,03 térfogat százalékra becsülték. A Mars
légkör legnedvesebb részén az északi pólussapka 
alatt nyári napfordulókor kb. 0 , 1  mm csapadéknak 
megfelelő vízmennyiség van. A teljes Mars-légkör 
víztartalma kb. 1,3 km3 jéggel vehető ekvivalensnek.

Valószínű, hogy a Mars életének korábbi szakaszá
ban mégis tartalmazott vizet. Squyres számításai sze
rint a disszociációs vízveszteség jelenleg 6  -1 0 1 1 mole
kula m - 2  s_1, ami a Mars élete folyamán 250 méteres 
vízrétegnek felel meg.

Rendkívüli feltűnést keltettek ezek után a Mariner 
9 felvételei, melyek az áramló víz munkájának 
számos morfológiai jelét mutatták. Hasonlóan a 
Viking-Orbiter felvételein is sok folyam-völgy 
(kanyon), folyómeder volt megfigyelhető. Jellegzete
sek az ún. “kifolyócsatornák” (outflow channels), 
melyek elsősorban az északi síkságok és a déli kráter
vidékek határán találhatók. Leggyakrabban az ún. 
“kaotikus vidékeken” erednek. A kaotikus vidékek 
meredek falakkal határolt mélyedések, melyek fene
kén szabálytalan tömbök, megdőlt oszlopok láthatók. 
Valószínűleg beszakadt egykori fennsíkok. A kifolyó
csatornák több száz kilométer hosszúak és néhány tíz
kilométer szélesek. Néha mélyen vágódnak be a 
Mars-felületébe, máskor sekélyek és kettősek. A 
földi viszonyokkal ellentétben torkolati vidékeiken 
alig látjuk nyomát hordalékos üledékeknek. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy csak időnként áramlik 
víz bennük, bár akkor tekintélyes mennyiségben.

Vízáramlásra mutató további felszíni képződmé
nyek az ún. “lefolyási csatornák” (runoff channels). 
Ezek mind csoportosan lépnek fel; falaik meredek 
sziklásak, fenekük lapos. A lefolyási csatornák vala
mennyien öreg magas fennsíkon találhatók és 
számuk az egyenlítő felé nő. Idősebb koruk abból kö
vetkeztethető, hogy a becsapódási krátersűrűség 
rajtuk nagyobb.

Úgy tűnik a Marson vannak rövid periódusok 
amikor nagy mennyiségű víz áramlik, úgy, hogy a 
völgyvidékeket katasztrófaszerűen árvíz önti el. Ha

sonló geomorfológiai képződmények ismeretesek az 
USA Washington állama keleti részén, ahol a Missou
la és a Bonneville tavak áradási és történelmi idők
ben számos ilyen kiömlési csatornát alakítottak ki. A 
morfológiai hasonlóság a két geológiai képződmény 
között igen nagy, de a marsbeli képződmények 
sokkal nagyobbak.

A legnehezebb probléma annak a megmagyarázása 
miféle folyamat tesz szabaddá időnként ilyen nagy 
mennyiségű vizet. Ma a Mars felszínén víz csupán 
jég, esetleg igen kis mennyiségű gőz formájában 
lehet jelen. A víz felszabadulására többféle mechaniz
must kockáztattak meg: gleccserjég megolvadása vul
kánkitörések következtében, szén-dioxid-víz-klatrá- 
tok hirtelen nyomáscsökkenése, a talajjég megolva
dása geotermális hő következtében a kaotikus vidéke
ken, a Marspálya szekuláris változása következtében 
beálló periodikus felmelegedések. Mindegyik feltevés 
nehézségekbe ütközik. Az a feltételezés, hogy a me
derképződményeket, nem víz, hanem jégár vájta ki, 
morfológiai okokból nem valószínű.

Sokan a kaotikus vidékekben látják a vízfelszaba
dulás forrását, de ezek térfogata nem látszik elegen
dőnek a kiömlő víz mennyiségének fedezésére.

Carr ezért azt hiszi, hogy a Mars mélyebb rétegei
ben kiterjedt talajvízrendszer húzódik meg. Itt a víz a 
porózus kőzetben felitatva foglal helyet, e fölött 
pedig az állandóan fagyott talajréteg szigeteli el a kül
világtól. A kaotikus vidékek beomlása nyomán tör
ténő talajnyomás csökkenés szöktette fel a vizet a mé
lyebb rétegekből.

A vízkitörések szempontjából számbajöhetnek 
egyes laposfenekü bemélyedések, melyek meredek 
falakkal maródnak be a felszínbe, és egész völgy
rendszereket képeznek. (Fretted terrains.) Ezek 
közül a kisebbeket valószínűleg termokarszt képződ
ményeknek kell tekinteni. A talajjégre mutatnak 
egyes törmelékkel fedett becsapódási kráterek. 
(Rampart craters.) Ezek esetében a becsapódási hő 
nem volt elég a kőzettörmelék megolvasztására, de a 
felolvadó talajjég a törmelékkel iszapos pépet képe
zett, melynek eróziós hatásai felismerhetők. Valószí
nű még, hogy az északi Mars-síkságok poligonális tö
résmintázatát is a víztartalmú talaj ismételt megolva
dása és visszafagyása okozta.

Végül pedig egyes kémiai és ásványtani bizonyíté
kok is a Marsbéli talajjég létezése mellett szólnak. 
Egyelőre bizonytalan, hogy milyen mennyiségben és 
milyen kémiai formában kötődik a víz a Mars
ásványokhoz. Elsősorban víztartalmú agyagásványok 
jönnek számításba, mint amilyen a motnmorillonit, 
nontronit és saponit. A Viking-szonda talajelemzései, 
valamint a Mars-talaj infravörös reflexiója alapján le
hetséges, hogy a Mars-talaj palagonit részecskékből 
áll. A palagonit a bazalti üveg hidrotermális bomlás- 
terméke. Ilyen a Mars-regolit is.

Döntő bizonyítékok csak további Mars-szonda le
szállásoktól várhatók.

Szimán Oszkár



O L V A S T U K  -  H A L L O T T U K

1987. február 23-án egyetemes idő szerint 7.35 
órakor felrobbant a Nagy Magellán Köd egyik csil
laga, amelyet SN 1981a szupernóvának neveztek el. 
A robbanással járó fényfelvillanást, amelyet a déli fél
teke csillagászai észleltek, megelőzte egy erős neutri- 
nókitörés. Ezt a neutrinókitörést regisztrálta Japán
ban a Kamioka nevezetű cinkbányában elhelyezett 
Kamiokande II. közös japán—amerikai mérőberen
dezés. Ez a mérőberendezés 3000 tonna víz ekviva
lens mélységben helyezkedik el, 1 0 0 0  méterre van a 
főid felszíne alatt, Nyugat-Japánban. A detektor 12 
neutrino által kiváltott elektroneseményt regisztrált 
13 másodpercen belül. Az elektronok energiája 7,5 és 
36 MeV között váltakozott. Az első két esemény irá
nyát sikerült meghatározni és ez a Nagy Magellán 
Köd felé mutatott. A maradék események konzisz
tensek voltak egy izotrópeloszlással, amely azonban 
jelentheti azt is, hogy az antineutrinók előbb szóród
tak a világűrben igen ritkán, de mégis csak fellelhető 
protonokon, és így némi időkéséssel érkeztek meg, 
elvesztve ezzel eredeti irányukat. A mérőberendezés 
az észlelést megelőző másfél évben is működött és ez 
idő alatt egyetlen ilyen eseményt sem regisztrált.

A Mont Blanc alagútban működő olasz —szovjet 
mérőberendezés ugyancsak regisztrált neutrinókitö
rést, mégpedig 5 eseményt, ezt azonban mintegy 4,5 
órával azelőtt, hogy a Kamiokande detektor regiszt
rált volna. Ez ellentmondás, és úgy tűnik, hogy a két 
mérőberendezés közül valamelyik valószínűleg csak 
véletlen fluktuációt regisztrált. Ebben a helyzetben 
nagy fontossága van egyéb mérőberendezéseknek. A 
Dél-Dakotában levő Homestake-ben elhelyezett de
tektor sem regisztrált egyetlen eseményt sem, ez 
azonban magyarázható a berendezés viszonylagos kis 
méretével.

Az ún. IMB-kollaboráció 8  eseményt regisztrált 
mintegy 20 és 40 MeV között, néhány másodpercen 
belül, azonos időben, mint a Kamioka kísérlet. Ez a 
berendezés Clevelandban (Ohió) helyezkedik el. 
Mérték a neutrinókitörést Bakszánban is a Kaukázus
ban, ahol a szovjet kutatók, mintegy 30 s-os késéssel 
18 eseményt regisztráltak; az időkésés nehezen ma
gyarázható.

A Bajkál-tóban elhelyezett 36 fényészlelő (foto- 
elektronsokszorozó), amely neutrinódetektálás célját 
szolgálja, elvben szintén képes lett volna a kitöréssel 
járó neutrinóimpulzus jelzésére. Sajnos minden 
évben a legvastagabb jég időszakában, azaz február 
végén, március elején végzik el a berendezés ellenőr
zését és ilyenkor a mérőberendezést kikapcsolják, ki
emelik a vízből és csak április elején kezdődik az 
újbóli működése. Szerencsétlen véletlen, hogy ez az 
időszak egybeesett a szupernóva kitörésével.

Ez az első neutrínó-csillagászati kísérleti megfigyelés, 
amelyet végeztek.

A neutrinókitörés megelőzi a fény fellobbanását, 
ugyanakkor a szupernóvarobbanás gravitációs energia 
felszabadulásával is jár, ezt azonban a jelenlegi mérő- 
berendezésekkel nem sikerült észlelni. Mindenesetre 
az a tény, hogy a szupernóvarobbanás kezdeti pillana
tában neutrínókat regisztráltak, sok más asztrofizikai 
jelenségre is fényt vet. Először is valószínűleg el kell 
vetni azt a hipotézist, hogy a neutrínó esetleg elbom
lik, ami megmagyarázhatná az ún. “Nap-neutrinó rej
télyt” , mivel ebben az esetben nem érkezett volna 
neutrinójel a detektorokra. Ugyanakkor feltehetőleg 
a neutrínónak nincs tömege, vagy legalábbis 11 eV- 
nél kisebb, tudniillik, ha ez a tömeg nagyobb 
lenne, akkor a különböző energiájú neutrínók, ame
lyek különböző sebességgel repültek, különböző 
időben érték volna el a Földet. Úgy tűnik, a moszkvai 
kísérletnek, amely 20 és 45 eV közötti tömeget jósol 
a neutrínónak, ez a mostani kísérlet ellentmond.

Ez a szupernóvarobbanás két szempontból is kü
lönlegesnek számít: egyrészt Keppler óta ez az első 
szabad szemmel látható szupernóvarobbanás, a 
másik, hogy viszonylag közel, mintegy 170 000 fény
évre tőlünk történt. Az a csillag, amely szupernóva
ként jelent meg februárban, szabad szemmel is lát
ható volt. Ez az első közeli szupernóva, amelyet a 
modern csillagászat és az űrkutatás tökéletes eszkö
zeivel megfigyelhettünk. A szupernóva robbanás igen 
fontos szerepet játszhat életünk létrejöttében, ugyanis 
a vasnál nehezebb elemek, ilyen szupernóva robba
násokban keletkeznek és szóródnak szét a világűrben.
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XXXVII. évfolyam 7. szám 1987. július

A DEUTERON HULLÁMFÜGGVÉNYÉNEK Erő János
VIZSGÁLATA NAGY IMPULZUSÁTADÁSÚ REAKCIÓKKAL Központi Fizikai Kutató Intézet

Az atommag fizikája iránti érdeklődést az utóbbi 
években egyre fokozódó mértékben motiválja az a 
gondolat, hogy az elemi részecskék jól ismert belső 
struktúrája feltehetően befolyással van a nukleonok 
magon belüli viselkedésére is. Ez egyrészt módosít
hatja a pontszerű nukleonokból felépített atommag 
klasszikus képét, másrészt próbatétel elé állítja az 
elemi részek különböző elméleteit is, mert azoknak a 
részecskék egy különleges, nagy sűrűségű környezet
ben való viselkedéséről is számot kell adniuk.

Jól érzékelhetjük a problémát, ha egy pillantást 
vetünk az 1. ábrára. Ez két nukleon térbeli eloszlását 
tünteti fel, ami szabad nukleonokon végzett szórás
kísérletekből jól ismert. A két nukleon távolsága 
1 , 8  fm, vagyis a magon belüli átlagos nukleontávol
sággal egyezik meg és jól látható, hogy ezen a távolsá
gon a két nukleon jelentős mértékben átfedi egymást.

i 1.8 fm i 
k---------------- *

l.ábra Két nukleon sűrűségeloszlása, amelyek egymástól a 
magon belüli átlagos nukleontávolságnak megfelelő 1,8 fm távol

ságra vannak

Hogy az átfedési tartományban pontosan mi történik, 
azt ma még nem lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy 
itt a nukleonok kvark szerkezetében valamiféle válto
zásnak kell bekövetkeznie. Ennek hatására a nukleo
nok gerjesztett állapotba juthatnak, több kvarkot tar
talmazó objektumok alakulhatnak ki, de az sincs ki
zárva, hogy rövid időre megszűnik a nukleonok 
egyedi léte és az atommagban levő összes kvark egy 
közös zsákban gyűlik össze.

A VIII. Magyar Magfizikus Találkozón (1986. jún. 30— júl. 3., 
Debrecen) elhangzott előadás anyaga. Társszerzők: Erő J., Fodor 
Z., Kecskeméti J., Koncz P., Kovács Zs. és Seres Z.

Ezek a jelenségek a mag állapotfüggvényében új, 
eddig figyelembe nem vett szabadsági fokok felléptét 
eredményezik, amelyek tanulmányozása az elméleti 
vizsgálatok mellett kísérleti oldalról is megindult. Te
kintettel arra, hogy a legértékesebb információk kis, 
1 fm körüli távolságokon lejátszódó jelenségektől vár
hatók, különös figyelmet érdemelnek a nagy impul
zusátadás mellett lejátszódó folyamatok, hiszen kis 
távolságokhoz a kölcsönhatások Fourier-spektrumá- 
ban nagy impulzus-komponensek kapcsolódnak.

Az atommag belsejében bekövetkező, nagy impul
zusátadással járó események kiválasztására igen al
kalmas magreakció az ún. kvázi-szabad szórás. Ennél 
a reakciónál a nagyenergiájú primer részecske behatol 
a magba és annak csupán egy nukleonjával, vagy eset
leg egy kisebb nukleoncsoporttal lép kölcsönhatásba, 
míg a mag többi nukleonjának mozgását változatlanul 
hagyja. Az ütközés eredményeként mind a primer 
részecske, mind a meglökött nukleon (nukleoncso
port) kiszóródik a magból, a folyamatot “szemlélő” 
többi nukleon pedig a maradék magot alkotja. 
Könnyű belátni, hogy a maradék mag impulzusa — 
ami tehát a kvázi-szabad szórás során nem változott 
meg — azonos nagyságú, de ellentétes irányú, mint 
amivel az ütközés pillanatában a kilökött nukleon 
rendelkezett az eredeti atommagban, hiszen ez 
utóbbi a reakció bekövetkezése előtt nyugalomban 
volt. Mivel a maradék mag és a kilökött nukleon ere
deti impulzusa között ilyen szoros összefüggés áll 
fenn, a kvázi-szabad szórás lehetőséget ad a magon 
belüli impulzusállapot vizsgálatára, a nukleonok 
belső impulzuseloszlásának meghatározására.

A deuteron vizsgálata 1 Ge V-es protonokkal

Különleges helyet foglal el az atommagok között a 
deuterium, mint a kötött állapotban levő legegy
szerűbb, mindössze egy protonból és egy neutronból 
álló nukleoncsoport. Egyszerűsége egyrészt arra ad 
lehetőséget, hogy különböző kölcsönhatási modellek
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esetén a hullámfüggvényt kellő pontossággal ki lehes
sen számítani, másrészt azt eredményezi, hogy a kí
sérleti vizsgálatoknál a másodlagos kölcsönhatásoktól 
származó effektusok minimálisak lesznek. Ezek az 
előnyök indították a KFKI kutatócsoportját arra, 
hogy a Leningárdi Magfizikai Intézet munkatársaival 
közösen kísérleteket végezzen a deuteron hullám
függvényének alaposabb vizsgálata céljából, különös 
tekintettel annak rövid távú, vagyis a nagy impulzus
komponensek tartományában való viselkedésére.

A  kísérletek a leningrádi intézet szinkrociklotron- 
jánál folynak 1 GeV energiájú protonokkal és a deute
ron protonján végbemenő kvázi-szabad szórás tanul
mányozására irányulnak. A mérőberendezés vázlatos 
rajza a 2. ábrán látható. Céltárgyként (T) cseppfolyó
sított deuterium szolgál. A szórt, ill. a deuteronból ki
lökött proton egyikének (pj) vizsgálata mágneses 
spektrométerrel történik (MA), míg a másik protont 
(p2) kvadrupól mágnesekből (QH, QV) és szcintillá- 
ciós detektorokból felépített, a repülési idő mérésére 
is alkalmas kvadrupol-spektrométer regisztrálja.

2. ábra A pd—*ppn kvázi-szabad szórás vizsgálatára szolgáló kísér
leti berendezés. T: cseppfolyós deutérium céltárgy; MA: mágneses 
analizátor; QH, QV: kvadrupol-mágnesek; C: szén céltárgy, anali

zátor; MWPC: sokszálas proporcionális kamrák

Mindkét spektrométer lehetővé teszi a protonok kj 
és k2 impulzusának meghatározását, amiből a mara
dék mag szerepét játszó, a folyamatban csupán szem
lélőként résztvevő neutron k3 impulzusa az energia- 
és az impulzusmegmaradás figyelembevételével hatá
rozható meg.

A kvázi-szabad szórási folyamatot vázlatosan a 3. 
ábra mutatja. A primer proton a deuteron protonján 
szóródik, míg a neutron változatlan, a deuteronon 
belüli mozgásnak megfelelő impulzussal halad 
tovább. Ezt a képet zavarhatja meg például a reakció 
előtt vagy után a részecskék egymáson bekövetkező 
szóródása, de bonyolultabb másodlagos folyamatok 
is felléphetnek. A kísérlet célja éppen e zavaró hatá
sok mértékének tisztázása.

3. ábra A kvázi-szabad szórás pólusdiagramja

Részletesebb információk érdekében célszerű volt 
kiegészíteni a kísérleti berendezést egy olyan eszköz
zel, ami a szórt protonok polarizációjának meghatáro
zását is lehetővé teszi. Ismeretes, hogy szabad 
proton-proton szórás esetén a részecskék spinvetüle- 
tének várható értéke a szórás után zérustól különböző 
lehet, a részecskék — szögtől és energiától függően 
— meghatározott polarizációval rendelkezhetnek. 
Várható, hogy ugyanekkora lesz a polarizáció a deute- 
ronban lezajlott kvázi-szabad szórás esetében is, ha a 
másodlagos folyamatok zavaró hatása elhanyagol
ható. Ezek viszont erős depolarizáló hatást képesek 
kifejteni, ezért a polarizáció mérése érzékeny mód
szert kínál szerepük tisztázásához.

A kísérleti berendezésben a kvadrupol-spektro
méter után szénből készült céltárgy (C) helyezkedik 
el (1 . 2 . ábra), amelyben a reakcióból származó p2 pro
tonok rugalmas szórást szenvednek. A szórás szögét 
sokszálas proporcionális kamrák (MWPC) mérik, a 
polarizáció mértéke az észlelt jobb-bal aszimmetriá
ból egyértelműen meghatározható.

Az első mérések eredménye a 4. ábrán látható. Az 
abszcisszán a p2 protonok impulzusa van felmérve, 
az ábra felső részén szaggatott vonal mutatja, hogy 
ehhez a visszalökött neutronoknak mekkora k3 im
pulzusa tartozik. A protonok polarizációját, azt, ami

4. ábra A szórt protonok polarizációja impulzusuk (k2) függvényé
ben. Mérési pontok: üres kör (o) kvázi-szabad szórás, telt kör(®) 

pp szórás (ellenőrző mérés)
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kvázi-szabad szórás esetén várható, folytonos vonal 
mutatja az ábra alsó részén. A mérési pontok közül a 
telt kör a szabad protonon (hidrogén céltárgyon) való 
szórás esetén mért polarizáció. Ez megegyezik az 
adott szögben más szerzők által mért értékkel és így a 
mérőberendezés helyes működését bizonyítja. Az 
üres körökkel jelölt két mérési pont a deuteron cél
tárggyal megfigyelt polarizáció a szórt proton két kü
lönböző impulzusánál. A kvázi-szabad szórás esetén 
várható értéktől való nem túl nagy eltérés arra mutat, 
hogy az adott esetben másodlagos effektusok a kvázi
szabad szórás folyamatát csak kevéssé befolyásolják. 
Mint az ábrából látható, ez a két mérés a belső im
pulzus kis értékeinél, a k3 = 0  körüli tartományban 
történt. A további mérések a polarizáció nagyobb 
belső impulzusoknál való meghatározására irá
nyulnak.

A deuteron hullámfüggvényének szerkezete

Az előzőkben ismertetett módszer és hasonló jel
legű más mérések elvileg alkalmasak arra, hogy a 
deuteron hullámfüggvényének kis távon való viselke
désére felvilágosítást adjanak, de a tapasztalat szerint 
a különböző modellek közötti eltérés túl kicsi ahhoz, 
hogy a kísérlet egyértelműen választani tudna közü
lük. Ennek megvilágítása és egy érzékenyebb kísérleti 
módszer bemutatása céljából kicsit részletesebben 
kell megismerkedni a deuteron hullámfüggvényének 
szerkezetével.

A deuteron, mint tudjuk, J =  1 teljes impulzusnyo
matékkal rendelkező részecske, amelyben a két nuk
leon spinje azonos irányba mutat, vagyis S =  1 spin 
kvantumszámú triplett állapotban van. A deuteron 
teljes impulzusnyomatéka ennek a spinnek és a két 
nukleon egymáshoz viszonyított mozgásából szár
mazó L pályanyomatéknak az összecsatolásából 
adódik. Ez utóbbi a 0 és 2 értékeket veheti fel, más 
szóval a deuteron hullámfüggvénye az L = 0  pálya- 
nyomatékú S állapot és az L=2 nyomatékú D állapot 
szuperpozíciójaként áll elő. Ez a kétfajta hullámfügg
vény az origó közelében igen eltérő módon viselke
dik: míg az S-hullám kis távolságoknál — véges po
tenciál esetén — konstans értéket vesz fel, addig a D- 
hullám r2 szerint a zérushoz tart. Ebből az követke
zik, hogy a két nukleon közötti kölcsönhatás kis tá
volságokon gyakorlatilag csak a hullámfüggvény S- 
komponensét tudja befolyásolni, a D-komponens 
arra nem érzékeny. Emiatt a teljes hullámfüggvény 
alakja is csak kevéssé függ a kölcsönhatás rövid távú 
viselkedésétől.

Mindezt jól illusztrálja a deuteron hullámfüggvé
nyének impulzus reprezentációban ábrázolt képe (5. 
ábra). Az ábrán a kísérleti pontok a nagyenergiájú 
stripping reakció (telt körök) és az elektronszórás 
(üres körök) útján nyert értékeket mutatják a belső 
impulzus függvényében. A várható impulzuseloszlás 
különböző feltételezésekkel számítható ki. Legegy-

0 300 600
k (MeV/c)

5. ábra A deuteron hullámfüggvény impulzus reprezentációban, 
pick-up reakcióval ( • )  és elektronszórással (o) mérve. A foly
tonos görbék a Paris potenciállal ( — ), ill. 6 kvark keveredéssel
( -----) lettek kiszámítva. Az S- és D-komponenseket szaggatott

( --------- ), ill. pontozott (...... ) vonal ábrázolja
szerűbb azt feltételezni, hogy a két nukleon közötti 
kölcsönhatás ugyanolyan, mint amit szabad nukleon
nukleon szórás esetén lehet megfigyelni. Jelenleg 
ennek egyik legjobb leírását az ún. Páris potenciál 
adja, az ezzel számított impulzuseloszlást tünteti fel a 
vastag folytonos vonal. A szaggatott és a pontozott 
görbe külön-külön ábrázolja az S- és a D-kompo- 
nensnek megfelelő u(k), ill. w(k) függvények impul
zuseloszlását (u2 és w2). Látható, hogy a 300 MeV/c 
feletti impulzustartományban, éppen ott, ahol a köl
csönhatások kis távolságokon való viselkedése érez
tetné a hatását, a hullámfüggvény D komponense do
minál, amiről tudjuk, hogy igen kevéssé érzékeny 
ezekre.

A Páris potenciálon kívül végeztek számításokat 
arra az esetre is, amikor feltételezték, hogy a deute
ron hullámfüggvényében kis valószínűséggel jelen 
van egy olyan állapot is, amelyben a két nukleon 
egyedi léte megszűnik, és az őket alkotó kvarkok egy 
közös, 6  kvarkból álló rendszert (6 q) alkotnak. Az 
így kapott impulzuseloszlás, amelyet a vékony foly
tonos vonal ábrázol, sokkal jobb egyezést mutat a kí
sérlettel, mint a Páris potenciállal végzett számítás 
eredménye és ezzel alátámasztja a 6 q rendszer jelen
létére tett feltevést. Ugyanakkor a viszonylag kis ef
fektus bizonyító erejét csökkenti, hogy hasonló nagy
ságrendben vannak azok a korrekciók is, amelyeket a
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különböző végállapoti kölcsönhatások, vagy a nukle
ongerjesztések miatt kell számításba venni.

Polarizált deuteronokkal tervezett mérések

Kézenfekvő gondolat, hogy a pontosabb eredmé
nyek érdekében célszerű lenne a hullámfüggvény S- 
komponensét a D-komponenstől elkülönítve vizs
gálni. Erre meg is van a lehetőség, ha a kísérleteket 
nem rendezetlen spinbeállású, hanem polarizált deu
teronokkal végezzük. Deuteronok esetében kétféle 
polarizációt szokás megkülönböztetni; az egyik a jól 
ismert vektorpolarizáció (Pz), ami az impulzusnyo
maték vetületének átlagértékét jellemzi, a másik a 
tenzorpolarizáció (Azz), amit a vektorok egy adott 
irányba eső és az arra merőleges komponenseinek 
viszonya határoz meg.

Polarizált deuteron esetében polarizáltak maguk a 
deuteront felépítő nukleonok is, mégpedig eltérő 
módon az S és a D állapotban. Könnyen megvilágít
ható a helyzet egy egyszerű példával, amikor a deute
ron egy adott irányban, például a pozitív z tengely irá
nyában teljesen polarizált (Pz= l ) ,  vagyis impulzus
nyomatékának vetülete Jz= +  1. Tekintsük először 
az S állapotot. Mivel a pályanyomaték most L =  0, a 
Jz=  +1 érték csak úgy valósulhat meg, ha a proton és 
a neutron spinje is -l-z irányába mutat, vagyis mind
két nukleonnál a spin z komponensének várható 
értéke Sz=  +  l/2 , a nukleonok teljesen polarizáltak. 
Más a helyzet a D állapotban. Itt a Jz=  +1 eset a pá
lyanyomaték vetületének LZ=0,1 és 2 értékénél is 
megvalósulhat SZ=1,0 és —1 spinvetületek mellett. 
A három komponens arányát a Clebsch-Gordan 
együtthatók adják meg és a nukleonok spinjének ve- 
tületére eredőül az Sz= —0,4 várható értéket 
szolgáltatják.

Végeredményben azt látjuk, hogy S állapotban a 
deuteronban a nukleonok polarizációja +1, míg D ál
lapotban —0 ,8 , vagyis lényegesen különböző a két 
esetben. Ezt a körülményt lehet kihasználni alkalmas 
kísérleti berendezéssel a két különböző pályanyoma- 
tékú állapot szétválasztására. Kvázirugalmas szórás 
esetén például, ha a reakció polarizált deuteronon 
ment végbe, várható, hogy a szemlélő szerepet játszó 
nukleon megőrzi magon belüli polarizációs állapotát 
és ily módon felvilágosítással tud szolgálni arra 
vonatkozóan.

A deuteronban a nukleonok polarizációja termé
szetesen az S- és D-komponensek eredőjeként alakul 
ki és két komponens a = u/w arányától az alábbi 
módon függ:

4 a2—l y f l a —4 
z 4 a2—2V3a+5

Az a hányados értékét, illetve annak a belső impul
zustól való függését a bennünket végső fokon érdeklő 
kölcsönhatás természete határozza meg. A már is
merős Páris potenciál esetében a 6 . ábrán látható foly-

—— —i------------1 !--------- 1________ i______ ___
0 KX) 200 300 400 5CD

k (MeV/c)

6. ábra A szemlélő nukleon várható vektor- és tenzor- 
polarizációja teljesen polarizált deuteronok esetén, a belső im
pulzus függvényében. A görbék Paris potenciállal (Páris------),
0,5%-os (0=0,005 -----) és 5%-os (0= 0 ,05 ..... ) 6q keveredést fel

tételezve lettek számítva

tonos vonal mutatja a polarizáció impulzusfüggését. 
Ettől jelentősen eltér a szaggatott vonallal rajzolt 
görbe (ß —0,005), amit azzal a feltételezéssel számol
tak, hogy a deuteron hullámfüggvénye, mindössze 
0,5%-ban, tartalmaz 6 q állapotot is. A különbség 
szinte drasztikussá vált, amikor a 6 q állapot részará
nyát 5%-nak tételezték fel (pontozott vonal, 
>3= 0,05). Ez az ábra meggyőzően mutatja, hogy 
milyen kiváló lehetőséget nyújt a hullámfüggvény 
részletekbe menő tanulmányozására polarizált deute
ronok alkalmazása és egyidejűleg a reakciótermékek 
polarizációjának mérése.

Hasonló a helyzet egy másik típusú mérésnél is, 
amelynél a deuteron tenzorpolarizációját kell megha
tározni rugalmas proton-deuteron szórás esetében. 
Az S- és D-komponens hányadosától Azz az alábbi 
módon függ:

3 ( l -2 v 5 ü )
Azz 4(1 + a 2) ’

ami a Páris potenciál, a 0,5%-os, ill. az 5%-os 6 q keve
redés esetében a 6 . ábrán látható impulzusfúggésre 
vezet.

A kísérlet elvégzése — akár az egyik, akár a másik 
esetet nézzük is — nem könnyű. Egyrészt polarizált 
deuteronokra van szükség, másrészt a belső impulzus 
meglehetősen nagy, 2 — 300 MeV/c feletti értékeinél 
kell mérni, ahol — mint az az 5. ábrán látható — a 
hullámfüggvény 3 — 4 nagyságrenddel kisebb, mint 
kis impulzusoknál és ennek megfelelően a magreak
ció határkeresztmetszete is ilyen mértékben csökken 
le.

A kísérlet elvégzésére a saclay-i (Franciaország) 
SATURNE proton-szinkrotronnál van reális lehető
ség. Ez a gyorsító néhány száz MeV-től 3 GeV energi
áig szolgáltat protonokat, de hasonló energiákra 
nehéz ionokat, közöttük természetesen deuteronokat 
is képes gyorsítani. Számunkra egyik legfontosabb tu
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lajdonsága, hogy a deuteronnyalábot polarizáltán is 
elő tudja állítani, ami különösen alkalmassá teszi a 
fenti kísérletre. Mindössze annyit kell módosítani az 
eredeti elképzelésen, hogy a deuteront nem céltárgy
ként, hanem bombázó részecske gyanánt kell hasz
nálni és a céltárgy lesz cseppfolyós hidrogén.

Ütközés után a kvázi-szabad szórás eredménye
ként keletkezett mindhárom nukleon nagy sebesség
gel halad előre, közöttük a folyamatban szemlélőként 
résztvevő, a belső polarizációra vonatkozó informáci
ót is hordozó “visszalökött” nukleonnal. Célszerű a 
kinematikai feltételeket úgy megválasztani, hogy 
szemlélő nukleon most a proton legyen. Ez jelen eset
ben még kis belső impulzusok esetén is elegendő 
nagy energiával rendelkezik a jó hatásfokkal való de
tektáláshoz és a polarizáció méréséhez.

A mérőberendezés teljesen hasonló lehet a 2. 
ábrán látható kísérleti elrendezéshez. A viszonylag 
egyszerű, a kvázi-szabad szórás korábbi vizsgálata 
során már kifejlesztett méréstechnikát és adatfeldol
gozást igénylő kísérlet elvégzésére a leningrádi kuta
tócsoport tett javaslatot, amit a SATURNE program- 
bizottsága el is fogadott. A kísérletben a tervek sze
rint részt vesz a KFKI kutatócsoportja is egy 
Leningrád-Budapest-Saclay együttműködés kereté
ben. Az első kísérletre 1987 őszén kerül sor, ekkor 
dől el, hogy a még tisztázatlan elvi problémák (pl. a 
végállapoti kölcsönhatás szerepe) és a technikai ne
hézségek (pl. a kis hatáskeresztmetszet) milyen pon
tossággal teszik lehetővé a választást a deuteron kü
lönböző elméleti modelljei között.

A HEISENBERG-FÉLE HATÁROZATLANSÁGI ELV 
ÉS HATÁROZATLANSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK

R é d e i  M i k l ó s
ELTE Filozófia Tanszék

A nem relativisztikus kvantummechanika egyik 
“klasszikus” tétele a következő jól ismert tétel 
(Heisenberg-tétel, Heisenberg határozatlansági relá
ció): Legyen H szeparábilis Hilbert tér, A, B, C (nem 
feltétlenül korlátos) önadjungált operátorok DA, DB, 
Dc értelmezési tartományokkal, 0 pedig egy p 
sűrűségmátrixszal megadott állapot és tegyük fel, 
hogy a következő feltételek teljesülnek:
(1) létezik D C DA fi DB Pl Dc H-ban mindenütt 

sűrű lineáris altér,
(2) (AB —BA)x =  iCx (xeD),
(3) ha A, B és C közül valamelyik nem korlátos, 

akkor p véges rangú

N

P =  I x nen ® e n
n

úgy, hogy en e D, ha pedig A, B, C korlátosak, 
akkor p tetszőleges.

Jelölje (t ^(A), cr^íB), <r0 (C) A, B, C 0 állapotra vo
natkozó szórásnégyzeteit. Ekkor fennáll a következő 
egyenlőtlenség:

°>(A) o-^B) < C > J 2

ahol <  C >  . jelöli C-nek várható értékét a 0  

állapotban.

Megjegyezzük, hogy az (1) — (3) feltételek kiro
vása szükséges, ellenkező esetben ugyanis előfordul
hat, hogy az egyenlőtlenségben szereplő mennyisé

gek valamelyike nem értelmezett. (A Tételt ebben a 
formában [Matocsi, 1975]-ből idéztük.)

A Heinsenberg-tételnek szokásos, a legszélesebb 
körben elterjedt értelmezése, hogy “egy kvantumob
jektumnak nincs olyan állapota, melyben az egymás
sal nem kommutáló operátorokkal reprezentált fizikai 
mennyiségeknek a bizonytalansága tetszőlegesen ki
csi volna” . Ez utóbbi kijelentést a továbbiakban 
“Heisenberg-elv”-nek fogjuk nevezni.

A Heisenberg-tételnek ez az interpretációja még 
elég határozatlan és több különböző módon pontosít
ható attól függően, hogy benne a meglehetősen bi
zonytalan “bizonytalanság” kifejezés tartalmát, jelen
tését miképpen adjuk meg. Legalábbis a következő 
pontosítások lehetségesek és elő is fordulnak mind a 
szak- mind pedig az “interpretációs” irodalomban:
(I) bizonytalanság mint mérési hiba, pontatlan

ság,
(II) bizonytalanság mint a kvantumobjektum álla

potának “belső” , méréstől, megfigyeléstől 
független bizonytalansága, statisztikus jellege,

(III) bizonytalanság mint az állapotnak bizonyos fi
zikai mennyiségek szempontjából tekintett 
koncentráltsága, élessége, lokalizáltsága.

Ezen (I) — (III) értelmezések bármelyike szerint 
pontosítjuk is a Heisenberg-elvet, amennyiben azt a 
Heisenberg-tétel által kikényszerített, megalapozott 
interpretációnak tekintjük, a szórásnégyzetet azono
sítjuk az (I) — (III) szerinti értelmezésű bizonyta
lanság mértékével. Ennek az írásnak az a célja, hogy 
összefoglalja néhány olyan újabb publikáció gondolat- 
menetét — s ezáltal felhívja a figyelmet ezekre — me
lyekben a szerzők rámutatnak ennek az azonosítás
nak, s ezzel a Heisenberg határozatlansági elv és a

2 4 5



Heisenberg határozatlansági reláció viszonya szo
kásos értelmezésének problematikusságára, újragon
dolják e viszonyt és új javaslatokat tesznek a 
Heisenberg-elv matematikai kifejezésére vonatko
zóan.

A Heisenberg-tétel és -elv története Heisenberg 
híres cikkével kezdődik [Heisenberg, 1927.], s jólis- 
mertsége ellenére tanulságos feleleveníteni Heisen
berg gondolatának lényegét: Legyen H =  L2 (R) egy 
egydimenzióban mozgó részecskét leíró Hilbert-tér, 
Q és P a helyzet és impulzus operátorok [Q, P] =  il 
(egy sűrű halmazon). Tekintsünk egy olyan </>f 
vektorállapotot, mely a helyzetre vonatkozóan a 
| £ (q) |2 =  const. exp.(—q2/2<r2) Gauss-eloszlást 
meghatározó L2 (R) -beli £ állapotvektorral van meg
adva. Az impulzuseloszlás ekkor — minthogy Q és P 
egymás Fourier transzformáltjai P =  F_1QF (F jelöli 
a Fourier—Plancherel operátort L2 (R)-en) — az 
| (F£)(p) I2  =  const.exp.i —p2 /2o--2) szintén Gauss- 
eloszlással van megadva. Heisenberg a Gauss- 
eloszlással adott fizikai mennyiségek bizonytalansága 
mértékének a Gauss-eloszások szélességét D Q = 
=  2 -J2 or, D P =  2 yílMer tekintette. így tehát a két 
bizonytalanság szorzatára a DQ DP = const, összefüg
gést kapta. Minthogy Gauss-eloszlások esetén a széles
ség és a szórás arányosak, ( | £ (q) |2 szórásnégyzete 
o-2, | (F£) (P) |2 szórásnégyzete o--2) ezért a DQ DP = 
=  const, összefüggés ebben a speciális esetben a 

(Q) o- 0  (P) =  const, összefüggéssel ekvivalens.
Még Heisenberg cikke megjelenésének évében 

megjelent Kennard cikke, [Kennard, 1927.], mely
ben szórásokra vonatkozó Heisenberg-tétel van bizo
nyítva kanonikusán konjugált operátorok esetére, de 
tetszőleges, azaz nem feltétlenül Gauss-eloszlást adó 
állapotra. Heisenberg maga tekintette úgy Kennard 
eredményét, mint amely a határozatlansági elv precíz 
matematikai kifejezése [Heisenberg, 1930.]. A 
Heisenberg-tételt Robertson bizonyította az általános 
esetre 1929-ben [Robertson, 1929.], aki szintén a 
szórást tekinti a határozatlanság mértékének “össz
hangban a statisztikus gyakorlattal”.

De mi a probléma a szórásnak a bizonytalanság 
mértékeként való elfogadásával?

Tekintsük a bizonytalanságnak (III) szerinti értel
mét, azaz mint lokalizáltságot és tekintsük ismét az 
egydimenziós esetet, legyenek Ed, Epa helyzet és im
pulzus operátorok spektrál mértékei. Ekkor ha X a 
valós számoknak egy korlátos és zárt (kompakt) rész
halmaza, akkor annak valószínűsége, hogy a rend
szernek a £eL2 (R) állapotvektorral adott «/^állapotá
ban Q értéke az X halmazba esik, a (Ed(X)) = 
= / x | £ | 2 dfx szám. (/x a Lebesgue-mérték R-en.) 
Ha Y szintén kompakt, akkor annak valószínűsége, 
hogy az impulzus értéke Y-ba esik (a «/̂  állapotban) 
</>£ (EP(Y)) =  / Y | F£ | 2 d/x. Ha most a «/>̂ állapot 
olyan, hogy «/>̂ (Ed(X)) =  1, akkor £ tartója benne 
van X-ben, és minthogy a Paley—Wiener tétel szerint 
(pl. [Rudin, 1973.] (ha £ tartója kompakt, akkor F£

tartója az egész számegyenes, ezért «/>f (EP(Y)) sem
milyen kompakt Y-ra sem lehet egyenlő 1-gyel, azaz 
az impulzus eloszlása nem korlátozódhat semmilyen 
korlátos és zárt halmazra (azaz az impulzus ekkor 
egyáltalán nem lokalizálható). Világos ugyanekkor, 
hogy ha cr,^ (Q) és c ( P )  léteznek, akkor végesek, 
és természetesen kielégítik a Heisenberg-tételbeli 
egyenlőtlenséget. A Heisenberg-tétel tehát nem 
fejezi ki helyesen az állapotnak a két (Q és P) fizikai 
mennyiség szempontjából vett együttes lokalizálha- 
tatlanságának tényét [Gibbins, 1981.], [Jammer, 
1982.], [Busch és Lahti, 1985.]. Minthogy a Heisen
berg tétel igaz, ez azt jelenti, hogy a szórások nem 
adekvát mértékei a lokalizáltságának, vagy legalábbis 
annyit mondhatunk, hogy a diszperziónak a valószí
nűség eloszlás koncentráltsága mértékeként való in
terpretációja nem fér össze az eloszlás koncentráltsá
gának a valószínűségszámításban elfogadott értelme
zésével, mely szerint a valószínűségi mértéknek a tar
tója az, amely mutatja, hová van koncentrálva az 
eloszlás.

Tekintsük most a bizonytalanságnak (I) szerinti- 
értelmét, azaz mint mérési hibát. A kérdés most így 
szól: Mennyiben tekinthető a szórás mérési hiba mér
tékének? Erre a kérdésre vonatkozóan Fényes Imre 
válaszát idézzük: általában, az eloszlás konkrét isme
rete nélkül a szórás ismerete a mérési pontosságot il
letően semmitmondó. Fényes érvelésének a lényege 
a következő (részletesen 1. [Fényes, 1980.]): Legyen 
f egy valószínűségi változó /x eloszlással és < f >/x 
várható értékkel. Ekkor

H(a) =  pt( [x : | f(x) — <  f >/*| >  a})

annak valószínűsége, hogy f értéke kívül esik az 
< f >/x körüli 2 a hosszúságú intervallumon. Ha /u, 
szórása f-en jól jellemzi a mérési hibát, akkor azt 
várjuk, hogy a =  XÍtr^ (f) ) 1 / 2  esetén H (a) X ^  1-re 
már biztosan kicsi. A Csebisev-egyenlőtlenség

/u,([x: |f(x) -  < f >/li| >  X(crM (f))1/2}) 1/X2

szerint azonban ezt általában nem várhatjuk: X-nak 1 
körüli értékeire az egyenlőtlenség semmitmondó. 
Annak biztosításához, hogy f értéke legalábbis na
gyobb valószínűséggel essen a várható érték körüli 
2 a hosszúságú intervallumba mint azon kívülre, 
a Csebisev-egyelőtlenség szerint a-t legalább 
'JKcr (f)) 1/2-nél nagyobbnak kell választani.

Némileg meglepő is volna, ha egy </> állapotnak va
lamely A fizikai mennyiség ezen állapotbeli mérésé
vel kapcsolatos mérési bizonytalanságát cr  ̂ (A) jól 
jellemezné, hiszen intuitive természetes azt várni, 
hogy egy mérési bizonytalanságot kifejező mennyiség 
nem pusztán csak 0-től és A-tól, hanem valamiképp 
a mérési szituációtól is függ.

Nem az idézett érvelésre alapozva, és Fényesre 
sem hivatkozva [Deutsch, 1983.], valamint Partovi
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[Partovi, 1983.] a mérési bizonytalanság mértékére ( 
egy ilyen, a mérési körülményektől már függő men
nyiséget javasolnak, s ennek segítségével próbálják a 
Heisenberg-elvet a Heisenberg-tételnél alkalmasabb 
formában kifejezni. Gondolatuk — cikkükben nem 
hangsúlyozott — alapja a klasszikus entrópia: ha p  
egy valószínűségi mérték M-en és [dj] M-nek egy 
(véges) felbontása mérhető halmazokkal, akkor az 
ezen {d,} felbontás által meghatározott entrópia defi
níció szerint az

SM({d,}) =  -  $ Midp log, W ) )

szám. E mennyiség jelentése: megmutatja, hogy átla
gosan hány igen-nem kérdésre van szükség annak el
döntéséhez, hogy egy véletlen kísérlet eredménye a 
{dj felbontás mely elemébe esik. Ha f egy M-en értel
mezett mérhető valós függvény (véletlen fizikai 
mennyiség), akkor a fizikai rendszernek egy /a-vei jel
lemzett állapotában egy f-re vonatkozó mérésben a 
/x(f_1 ((dj)) valószínűségeket határozzuk meg, ahol 
{dj} a — mérőműszer felbontása által meghatározott
nak tekintett — véges felbontása a valós számoknak 
diszjunkt Borel-halmazokra. így az f mérésével (a /a 
állapotban, a {dj} jellemezte mérési szituációban) kap
csolatos entrópikus bizonytalanság a

% (f, {dj}) =  -  Z/A(f_1 (dj)) log2 /x.(f~1 (dp)

szám. Minthogy egy kvantummechanikai rendszer 
nem jellemezhető egyetlen mértéktérrel, hanem 
minden egyes kvantumállapot valamely megfigyel
hető mennyiséggel együtt definiál egy mértéket 
R -en, természetes o- (f, {dj}) kvantummechanikai 
megfelelőjét a következőképp definiálni: Legyen EA 
és spA az A önadjungált operátor spektrálmértéke és 
spektruma, <f> pedig állapot. A <f> állapotnak az entró
pikus bizonytalansága az A fizikai mennyiségen a 
{dj}-vel jellemzett mérési szituációban a

o>(A, {dj}) =  -  EA(dj)) In 0 (EA(dj))

szám (<f>(EA(dj)) =  0, ha spA D dj =  0 és akkor 
<£(EA(dj)) In </>(EA(dj))-t definíció szerint nullának 
tekintjük az xlnx folytonossága miatt).

Ha két, A és B önadjungált operátorokkal repre
zentált fizikai mennyiséget mérünk a {dj} mérési 
szituációban az U(A,B,{dj}, <f>) — cr^A, {dj}) +  
+  o-^(B, {dj}) együttes bizonytalanságra bármely 4>e 
vektorállapotban fennáll a következő tétel ([Partovi, 
1983.]):

U(A,B, {dj}, 2* 2 In (2/sup || EA(dj) +  EBfap ||),

mely alsó korlátot szab az együttes bizonytalanság
nak.

Partovi szerint a fenti Tétel a Heisenberg-tételnél 
adekvátabban fejezi ki a Heisenberg-elvet — 
amennyiben azt a mérési bizonytalanságra vonatko

zóan értelmezzük — az eddigieken kívül azért is, 
mert teljesít két, Deutsch által megfogalmazott 
[Deutsch, 1983.] fontos feltételt:
(1) a Tételbeli alsó korlát nem függ az állapottól, 

nem úgy mint a Heisenberg-tételben, melynek 
következtében a Heisenberg-tétel teljesülhet tri
viálisan nem triviális esetekben is (pl. akkor, ha 
A és B nem kommutálnak, de A-nak van és 
B-nek nincs (vagy fordítva) sajátvektora és a 
rendszer ezen sajátvektor által meghatározott ál
lapotban van, vagy ha a rendszer olyan £ vektor
ral adott állapotban van, melyben <  C >  <j>e =  0, 
de £ nem sajátvektora sem A-nak sem B-nek);

(2) a Tételbeli alsó korlát akkor és csak akkor lesz mi
nimális (zérussal egyenlő), ha A és B rendelkez
nek legalább egy közös sajátvektorral.

A Heisenberg határozatlansági elv és Heisenberg 
határozatlansági reláció megkülönböztetéséhez szin
tén ragaszkodva a határozatlansági elv kielégítő mate
matikai megfigalmazását keresve más stratégiát 
követ Uffink és Hilgevoord [Uffink és Hilgevoord, 
1985. a —b.]. Részint visszanyúlnak Heisenberg ere
deti gondolatához és a bizonytalanság mértékének 
azon intervallum hosszát tekintik, melyre az eloszlás 
nagy része koncentrálva van (a pontos definíciót lásd 
alább), részint pedig megvizsgálják tüzetesen, hogy 
egyes tipikus kvantummechanikai kísérleti és gondo
latkísérleti szituációkban (egy- és kétréses, valamint 
neutron szórási kísérletek), melyekben a határozat
lansági elvre hivatkoznak, ténylegesen mit tekinte
nek az állapot határozatlansága mértékének.

Heisenberg fentebb részletezett eredeti gondolatá
nak természetes általánosítása egy £eL2 (R ) állapot
vektorral adott, de egyébként tetszőleges, helyzetre 
vonatkozó eloszlás globális N-szélességének azt a leg
kisebb Wn(£) számot tekinti, melyre

Qo+wN(f) / 2

/  | £(q) | 2 d/n(q) =  N
Oo-W n ( £ ) / 2

valamely q0 R-ra, ahol N egy 0 és 1 közé eső tetsző
leges, de 1-hez közelinek gondolt szám. A Csebisev- 
egyelőtlenség most

<Q>* + A%(Q),/2s U(q)|2 d/A(q) 2 * 1  — 1 /A2

alakba írható, s ha N-et N =  1 — A- 2  formában írjuk, 
adódik, hogy WN(f)/2  =S A<r J Q ) 1/2, azaz WN(f) =£ 
S  2 (1— N ) ~ 1 / 2  0 -4. (Q)1/2. így tehát a szórás felső 
korlátja az N-szélessegnek, de — mint Uffink és Hil- 
gewoord hangsúlyozzák — ez a felső korlát lehet 
nagyon “rossz” és éppen ezért javasolják a szórást az 
N-szélességgel helyettesíteni a Heisenberg-elv mate
matikai kifejezésében. A szórás rossz viselkedésé-
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nek oka az, hogy a szórásnégyzet definíciójában 
(<  Q >  0  =  0-t feltételezve)

o-*/Q) =  J V U W d M q ) ,
a | £(q) l2 valószínűségsűrűség q-nak a négyzetével 
van szorozva, és ez az eloszlás egymástól távoli része
inek a súlyát növeli meg a szórásnégyzet kifejezésé
ben (a szórás “taildependent”), ami akkor is naggyá 
teheti a szórást, ha a távoli részekben az összes való
színűségnek csak kis hányada található. Ezt fejezi ki a 
következő Állítás [Hilgevoord és Uffink, 1985. b]: 
Minden e, 8  >  0 számhoz és tetszőleges C konstans
hoz van olyan P valószínűségsűrűség, hogy

f  P(q)dfi(q) =5 e és f q 2 P(q) d/*(q) ^ C .
| , | a e

így tehát a Heisenberg-tétel önmagában nem teszi le
hetetlenné, hogy létezzen olyan állapot, melyben 
két, nem felcserélhető operátorral reprezentált fizikai 
mennyiségnek az eloszlása egyszerre kis N-szélességű 
legyen, a Heisenberg-elvnek pedig — Uffink és Hil
gevoord szerint — éppen ennek kizárása a tartalma. 
Kifejezi azonban ezt a kizárást a következő tétel 
[Landau és Pollak, 1961.]): Legyen N >  1/2, ekkor 
van olyan C(N) konstans, hogy WN(£) Wn(F£)3= 
C(N). Azaz Fourier transzformációval összekapcsolt 
valószínűségeloszlások N-szélességeinek szorzata 
nem lehet akármilyen kicsi. Ez a tétel tekintendő 
Uffink és Hilgevoord szerint Heisenberg eredeti, 
azaz a (nála Gauss)-eloszlás szélességét felhasználó 
gondolatmenete, ill. annak eredménye általánosításá
nak N-szélességre.

Azonnal adódik a kérdés: Erősíthető-e a legutóbbi 
tétel abban az értelemben, hogy az erős, a Fourier 
transzformáltságra vonatkozó feltételt gyengítjük. Vi
lágos, hogy a tétel általában, két tetszőleges eloszlásra 
nem lehet igaz, hiszen két, egymástól független va
lószínűségeloszlás N-szélességeinek szorzata akár
mekkora lehet. A problémát tehát így kell fogalmazni: 
Meg lehet-e adni az A és B operátorok kommutációs 
tulajdonságaival egy olyan feltételt, melyből egy 
W a(0) W®(<f>) 2 = (A, B, N, és esetleg <f>-tő\ függő) 
konst, alakú egyenlőtlenség következik legalábbis 
“elég sok” <f> állapotra, ahol W£(0), W j*(</>) jelöli A 
és B <f> állapotbeli eloszlásainak N-szélességét. Ilyen 
általánosabb tételről nincs tudomásunk.

Uffink és Hilgevoord szerint Landau és Pollak- 
tétele még mindig nem fejezi ki elég jól a Heisenberg- 
elvet, s ezt a véleményüket a szerzők Bohrnak a két
réses kísérlettel kapcsolatos, a Heisenberg-elvre hi
vatkozó gondolatmenetének felelevenítésével tá
masztják alá. Bohr ugyanis arra a kérdésre, vajon meg 
lehet-e mondani, hogy a kétréses kísérletben a ré
szecske mely résen haladt át, úgy válaszol, ez nem le
hetséges a kétréses kísérletben tapasztalt interferen
ciakép megőrzése mellett, mert ehhez a részecske fo- 
tolemezen történő becsapódása által a fotolemeznek 
a visszalökődését, pontosabban azt az impulzuskü
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lönbséget kell mérni, melyet az a különbség okoz, 
hogy a részecske az egyik vagy a másik résen halad át. 
Ekkor azonban a fotolemez impulzusát eme impul
zuskülönbségnél pontosabban kell mérni és ez — a 
Heisenberg határozatlansági elv következtében — 
olyan nagyságú bizonytalanságot eredményez a foto
lemez helyzetében, mint az interferencia csíkok tá
volsága a fotolemezen, így ezek a csíkok nem jelen
nek meg [Bohr, 1970.].

Mint a tárgyalt szerzők hangsúlyozzák [Uffink és 
Hilgevoord, 1985. a.], az interferencia csíkok eltűné
séhez nem elégséges a fotolemez helyzetbizonytalan
ságának a globális szélesség értelmében elég nagynak 
lenni, mert nagy globális szélességű eloszlás is állhat 
egymáshoz képest interferencia csíkokat eredménye
zően elhelyezkedő viszonylag éles csúcsokból (s 
ugyanez megfér természetesen nagy szórással is). így 
tehát Bohr gondolatmenete nem alapozható sem a 
Heisenberg határozatlansági relációra, sem pedig 
Landau és Pollak-tételére, s amennyiben Bohr joggal 
hivatkozik a Heisenberg-elvre érvelésében, akkor a 
Heisenberg-elvnek egy olyan matematikai kifejezést 
kell keresni, melyben az eloszlásnak nemcsak a glo
bális, hanem a finomszerkezete is szerepel.

Hogy mi legyen a finomszerkezetet tükröző 
“belső bizonytalanság” mértékének matematikai ki
fejezése, azt a szerzők a kétréses kísérletből követ
keztetik ki. Az interferencia csíkok eltűnésének az a 
feltétele, hogy a fotolemez helyzeteloszlása — a glo
bális szélesség megengedte határokon belül — olyan 
legyen, hogy az eloszlás feltételezett csúcsainak át
lagos szélessége egyenlő legyen az interferencia 
csíkok távolságával. Ekkor ugyanis a lemezre érkező 
részecskék becsapódási helyei ezen átlagos csúcsszé
lesség meghatározta intervallumon belül nagyjából 
egyenlően valószínűek, így jellegzetes interferencia 
csíkokat eredményező felhalmozódása a becsapódá
soknak nem alakulhat ki. A i// állapotfüggvény auto- 
korrelációs függvénye | f(q’) | =  J  ifi* (q) <//(q—q’) 
dfi(q) érzékeny ip-nek a csúcs-struktúrájára, ha ifi 
rendelkezik egyáltalán többé-kevésbé határozott 
csúcsszerkezettel — ha nem, az alább definiálandó át
lagos csúcsszélesség akkor is létezik ugyan, de nem 
informatív, q’ =  0 -nál | f | felveszi maximális értékét 
(| f(0 ) | =  1 ) és q’-t növelve | f(q’) | akkor kezd észre
vehetően csökkenni, amikor q’ i/»-nek átlagos csúcs
szélességét éri el. így ha M tetszőleges, de 1-hez kö
zelinek gondolt szám, ifi átlagos M-csúcsszélessége 
definíció szerint az a legkisebb wM(i//) azám, amelyre

|f(wM(i/»)) | =  | J i/j(q—wM(i/j)) dfi(q) = M.

E definíció jogosságát az mutatná, ha be lehetne 
látni, hogy a kétréses kísérleti szituációnak megfele
lően WN(F</»)-et csökkentve (a fotolemez globális im
pulzusbizonytalansága) wM(ip) megfelelő mértékben 
növekszik, legalábbis alkalmas M, N számokra. Ezt 
meg is lehet tenni, ezt fejezi ki a következő Tétel 
([Uffink és Hilgevoord, 1985. a.]): Ha M s= 2N — 1,



(és csak akkor) fennállnak a következő egyenlőtlen
ségek:

M + l - N
wM(i/») Wn(F i/>) 5*2 arc cos ( ------------- ),

N
M +  l - N

wM(Fi/») WN(t/>) 3= 2 arc cos ( ------------- ).
N

E Tételt felhasználva Bohr gondolatmenetének a kö
vetkező kvantitatív forma adható: Az egymástól (x 
irányban) 2 d távolságra elhelyezkedő 2 a szélességű 
rések mögött 1 távolságban elhelyezkedő ernyőre ér
keznek a p0  impulzusú részecskék. Az egyik vagy a 
másik résen történő áthaladás különbségéből szár
mazó impulzuskülönbség p0 d/l nagyságrendű, s így 
ha a fotolemez állapotfüggvénye (x irányban) i/>, az 
impulzus eloszlásának nagy — mondjuk 0,95-része 
— a p0 d/l-lel jellemzett hosszúságú intervallumra 
kell hogy koncentrálva legyen, azaz kell, hogy 
Wn(F i/») <  p0 d/l (N =  0,95) fennálljon. Ekkor azon
ban a legutóbbi tétel miatt (pl. M =  0,8 választással) 
wM(ip) >  p0d/l, p„d/l pedig az interferencia csíkok tá
volságát jellemzi. [Uffink és Hilgevoord, 1985.a.].

Megjegyezzük végül, hogy vannak még más, itt 
nem ismertetett kísérletek is a Heisenberg határozat
lansági elv kifejezésére: [Bauer és Mello, 1978.], 
[Price, 1983.].
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SZILÍCIUM ALAPÚ FÉNY-ÉS HŐÉRZÉKÉLŐK Pásztor Gyula 
Mikroelektronikai Vállalat

A szilíciumegykristály a félvezető technika elterjed- 
ten alkalmazott alapanyaga. Elterjedtségét elsősorban 
a planár technikának* köszönheti. Ez az eljárás 
ugyanis nagy termelékenységű, mivel egyetlen műve
lettel, egyidejűleg több ezer érzékelő megmunkálását 
teszi lehetővé. Az utóbbi időben világszerte terjed a 
technika alkalmazása az érzékelők előállításában.

Ebben a cikkben a MEV-nél folyó fény- és hőérzé- 
kelő-gyártás különböző típusairól adunk rövid 
áttekintést.

Ezt a technikát a szilícium-dioxid kedvező sajátosságai teszik lehe
tővé. Ez az anyag kémiailag igen stabil, néhány tized mikrométer 
vastagságú rétege nagy hőmérsékleten is jól elzárja a kristály felü
letét bediffundáló idegen atomoktól. Optikai litográfiái módszerrel 
egy adott ábra szerint eltávolítva a réteget, kívánt alakú p-n átme
netet hozhatunk létre. Ezt az eljárást nevezik planár technikának. 
A termikus úton növesztett oxidréteg a szilícium felületi atomok 
vegyérték-elektronjait kémiai kötésbe viszi, ezáltal nagyságren
dekkel csökkenti a felület rekombinációs sebességét, ami stabil, 
kis értékű visszáramban és más elektromos jellemzők kedvező 
változásában tükröződik.

Rövid áttekintés néhány félvezető fizikai 
alapfogalomról

Az ideálisan tiszta egykristályos szilícium néhány 
K-os igen alacsony hőmérsékleten szigetelő, mivel a 
szilíciumatom négy vegyérték elektronja a rács kötés
pontjaiban helyhezkötött állapotban van. Elektromo
san vezetővé úgy tehetjük ezt a kristályt, ha elsza
kítjuk az elektronokat a kötéspontoktól. Ehhez kb.
1,2 eV-os energiára van szükség. Ezt az energiát pl. 
bevilágítás útján közölhetjük. A látható fény fotonjai
nak energiája általában nagyobb ennél a megadott ér
téknél. A foton elnyelődve szabaddá tesz egy elekt
ront, és annak helyén egy elektronhiány, más szóval 
lyuk keletkezik. Mind az elektron, mind a lyuk áram- 
vezetésre alkalmas töltéshordozóként szerepel. Az 
elektron egységnyi negatív töltésű, a lyuk viszont 
egységnyi pozitív töltésű szabad töltéshordozóként 
viselkedik. Azt, hogy az elektronhiányt mint pozitív 
töltéshordozót tekinthetjük, a buborék analógiával
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szemléltethetjük a legjobban. A buborék, mint a 
teret folyamatosan betöltő folyadék hiánya, ellenkező 
irányban — felfelé — mozog a gravitációs térben, 
mint a súlyos részek. Hasonlóan a lyuk, mint a 
kristályrács kötéspontjait egyenletesen betöltő elekt
ronok között keletkezett hiány, ellentétes irányban 
mozog a villamos térben, mint a szabaddá tett elekt
ron. Ezeket az energetikai viszonyokat a sávszerkezet 
szemlélteti.

/. ábra A szilícium sávszerkezete és a félvezető fotoeffektus

A töltéshordozók generálásának egyik módjáról a 
fotogerjesztésről már említés történt. Töltéshordozót 
generálhatunk a hőenergia segítségével is. Ilyen 
módon keletkezett töltéshordozók koncentrációja a 
hőmérséklettel exponenciálisan növekszik.

Töltéshordozót adalékatomok beépítésével is jut
tathatunk a félvezetőbe. Ha ezek az adalékatomok 
egy vegyérték elektronnal többet tartalmaznak mint a 
szilícium, (négy vegyérték elektronja van) akkor az 
néhány K feletti hőmérsékleten elszakad kötéspontjá
ról és szabaddá válik, visszahagyva egy egyszeresen 
pozitív töltésű, ionizált helyhez kötött töltést. Az 
ilyen adalékatomot donornak nevezzük. A három 
vegyérték elektronú adalékatomok egy ellentétes fo
lyamat eredményeként pozitív szabad töltéshordozó
kat, lyukakat adnak a félvezető kristálynak és negatív 
helyhez kötött töltések keletkeznek. Ezek az 
akceptorok.

Az adalékatomok sajátossága, hogy csak egyféle 
típusú töltéshordozót — donoroknál elektront, ak- 
ceptoroknál lyukat — szolgáltatnak, ellentétben a 
fény-, illetve hőgerjesztéssel, amelynél azonos szám
ban keletkezik mindkét fajta töltéshordozó. Adalék
atomok segítségével előállíthatunk olyan félvezető 
kristályokat, amelyekben valamelyik töltéshordozó
fajta koncentrációja lényegesen felülmúlja a másikét, 
így ha az elektronvezetés van túlsúlyban, n típusú fél
vezetőről, ellentétes esetben p típusúról beszélünk. 
Azt a töltéshordozót, amely kisebb koncentrációban 
van jelen, kisebbségi töltéshordozónak nevezzük.

A félvezetőben az időben állandó töltéshordozó
koncentráció egy dinamikus egyensúlyi állapot ered
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ményeként jön létre. Ez az egyensúly két ellentétes 
folyamat, a gerjesztés és a rekombináció között 
alakul ki. Ezeknek a folyamatoknak a sebességéről 
meggyőződhetünk, ha az egyensúlyt egy igen rövid 
időre megbontjuk, pl. egy rövididejű fényimpulzussal 
bevilágítjuk a félvezetőt és vizsgáljuk, hogy hogyan 
áll vissza a korábbi egyensúlyi állapot. Az egyensú
lyon felüli töltéshordozók koncentrációja exponenci
ális időfüggvénnyel csökken. Ennek karakterisztikus 
időtartamát élettartamnak nevezzük. Mivel a rekom
binációt mindig a kisebb számban jelenlevő partner 
szabályozza, ezért ezt a kisebbségi töltéshordozók 
élettartamának szokás tekinteni.

A félvezetőknél kétféle áramvezetési mechaniz
must különböztetünk meg és ez a töltéshordozók 
áramlásának kétféle mechanizmusából származik. 
Ezek: a diffúziós és a drift áramvezetés. Az elsőt a töl
téshordozók koncentrációjának grandienséből létre
jövő diffúziós áramlás, a másodikat a félvezető belse
jében létrehozott villamos tér hatására létrejövő 
drift-(sodródó)áramlás létesíti.

A félvezető kristály egyik részébe donorokat, a 
többi részbe akceptorokat juttatva p-n átmenet jön 
létre. Áram és bevilágítás. nélkül a p-n átmenetben 
egy beépített (kontakt) potenciál gondoskodik a dif
fúziós áramlás megakadályozásáról. Ez a p tartomány
ból lyukakat (ahol azok nagy koncentrációban 
vannak) juttatna az n oldalra (ahol a lyukak elhanya
golható mennyiségben vannak), és megfordítva, 
elektronokat a p oldalra. Az ellentétes irányú töltés
hordozó áramlás azonos irányú áramot jelentene, vi
szont kiinduló feltevésünk az, hogy a félvezető áram
mentes.

Külső feszültséget kapcsolva a p, illetve n oldal 
közé, ezzel a beépített potenciált növeljük vagy csök
kentjük. Az utóbbi esetben a diffúziós áram megin
dul. Ezt a polaritást nevezzük nyitóirányúnak. Bevilá
gítva a p-n átmenetet, a létrejövő fotoeffektus mind
két oldalon kisebbségi töltéshordozókat gerjeszt. A 
beépített potenciál — amely olyan előjelű, hogy a 
többségi töltéshordozó áramát gátolja — a kisebbségi 
töltéshordozók áramát segíti. így — egy külső körben 
rövidrezárva a p-n átmenetet — a rövidzáron áram 
folyik. Ezt nevezzük rövidzárási áramnak. Záróirányú 
külső feszültség alkalmazása nem változtatja meg szá
mottevően ezt az áramot. Árammentes állapotban a 
megvilágított p-n átmeneten üresjárási feszültség ke
letkezik. A p-n átmenet áram feszültségkarakteriszti
kája tükrözi ezeket a vázolt jelenségeket (2 . ábra).

Az olyan (p-n átmenetet tartalmazó) félvezetőt, 
amelynél a működés során nem alkalmaznak külső 
feszültséget,fényelemnek, azt viszont, amely rendel
tetésszerű alkalmazás esetén zárófeszültséget is kap, 
fotodiódának hívják.

A foton, energiájától függően, különböző mély
ségbe hatol be a kristály belsejébe. A behatolás mély
sége fordítottan arányos az energiával. A p-n átváltás 
síkjától távol generált töltéshordozók közül sok 
elvész a rekombináció következtében. Hasonló a
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sorsa a kristályfelülethez túl közel generált töltéshor
dozónak is (3. ábra). Ezért a fotoáram hullámhossz- 
függését megadó spektrális érzékenységi görbe 
olyan, amely csökken a hosszúhullámú ( \ >  1 /um-es 
hullámhosszúságú infrasugárzás) és a rövidhullámú 
(X< 0,4 /um hullámhosszú ultraibolya sugárzás) tar
tományokban.

rövidzárási |
áram

bevilágított

nyitófeszültség

2. ábra  A p-n átm enet karakterisztikája m egvilágítva és sötétben

könnyen szerelhető — például felragasztható egy 
kívánt felületre — és emellett viszonylag nagy érzé
kenységű. Háromféle méretben és kiviteli alakkal 
készül.

A 10x10 mm hatásos optikai felületű BPV 210 tí
pusjelű nagy fényelem, a 2x3,5 mm2-es BPV 113 kis 
fényelem, és a BPV 120-as ikerfényelem, — amely 
egy chipen két kis fényelemből áll — képviselik ezt a 
három kiviteli formát. (4. ábra). A fényelemek rövid
zárási árama a megvilágítás erősségével egyenes 
arányban nő, így ez az elrendezés különösen alkalmas 
a m e g v ilá g ítá s  in te n z itá s á n a k  mérésére.'

Az 5. ábrán látható kapcsolásban a műveleti erősítő 
kimenő feszültsége Uki a rövidzárási árammal és ezál
tal a megvilágítás erősségével arányos. Fénymérésre 
a nagy fényelem alkalmas elsősorban, mivel nagy op
tikai hatásos területe miatt viszonylag nagy a rövidzá
rási árama (IRz =  650 /uA, F=1000 lx fényerősség
nél) . Mivel mindhárom fényelem-típus azonos verti
kális rétegszerkezettel készül, ezért azt várhatjuk, 
hogy a rövidzárási áram az optikailag hatásos terüle
tekkel arányos. Ezt a feltevést a gyakorlat is jól iga
zolja. A BPV 113-as kis fényelem rövidzárási árama 
40 /uA, F =  1000 luxnál.

= rövidzárási áram

F é n y é r z é k e lő k

Elterjedten alkalmazott fényérzékelő a fé n y e le m .  
Ezt a különböző félvezetőgyárak sokféle kiviteli alak
ban állítják elő. A MEV tokozatlan fényeleme igen

5. á bra  A m egvilágítás intenzitásának m érése fényelem m el

Ö  1,9+0.1 0,4+01

txp

b  3,8+0, 2

hátoldal 
" aranyozva

]
rn z'z crp

. katód

0, 4+0,1

hátoldal 
- aranyozva

hátoldal 
' aranyozva

IP
+ -  +

4- -

a. ) kis fényiem (BPV 113)
b. ) ikerfényelem (BPV 120)
c. ) nagy fényelem (BPV 210)

4. ábra Fényelemek
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J. ábra Szilícium fényelem spektrális érzékenységi görbéje



A fény elemek spektrális érzékenységét a 6. ábra 
mutatja. Az ábrán feltüntettük az emberi szem érzé
kenységének hullámhosszfüggését is. Ebből látható, 
hogy a fényelemek érzékenysége lényegesen széle
sebb spektrális tartományt fog át, mint a látható fény 
tartománya és felöleli egy részről a lágy ultraibolya 
fényt, másrészről a közeli infravörös fény 
hullámhossz-tartományát is. Ezt a sajátságot kihasz
nálhatjuk a fekete vagy szürke sugárzónak tekinthető 
sugárforrás színhőmérsékletének mérésére, ismert 
hullámhosszán (X1( X2) áteresztő monokromatikus 
színszűrők Tl5 T2 segítségével. A mérés elvét a 8. 
ábra magyarázza, míg a mérőelrendezést a 7. ábrán 
láthatjuk. A cél az Fx, F2 fényintenzitások hányadosá
nak mérése, ebből ugyanis kiesik a sugárforrás isme
retlen méretére, szürkeségére, távolságára jellemző 
komponens és csupán a szín hőmérsékletre jellemző 
komponens marad meg. Az arány meghatározásához 
kihasználhatjuk a fényelemek üresjárási (áram
mentes) állapotára jellemző sajátságot, miszerint a fe
szültség a fény intenzitásának logaritmusával arányos. 
Az ismertetett elv különösen jól alkalmazható h őm ér
sé k le t m érésére, su gárzási p iro m éte r kialakításánál, 
főként abban a hőfoktartományban, amely egyéb 
módszerekkel (termoelemmel, ellenálláshőmérővel) 
nehezen mérhető, tehát a viszonylag nagy hőmér
sékleteknél.

A fényelemek jól alkalmazható helyzetérzékelök-  
nek. Ha az ikerfényelemet a 9. ábrán látható kapcso
lásban egy fényponttal vagy vonallal bevilágítjuk, 
kimenő feszültsége polaritást vált, ha a fény az a) 
helyzetből a b) helyzetbe kerül. A két különböző po
laritásé fényérzékeny területet egy 0,15 mm széles
ségű holt zóna választja el egymástól.

K ó d tá rc sa  h elyze tén ek  meghatározása a robottech
nika szokásos feladata. Erre a célra két kis fényelem a 
legalkalmasabb, a 10. ábra szerinti elrendezésben. A 
kódtárcsán árnyékvető csíkok vannak L távolságra 
egymástól. A két BPV 113-as fény elemre — ugyan
csak L osztástávolsággal — fém árnyékvető lemezt

8. ábra Színhőmérséklet-mérés elve

Ismeretlen színhőmérsékletű fény

1 i t  1 * * i 1 i m i i
T ------------------------- ------------------------ T

F2 M
I 1

1 1 , v - - n  1 1
I 1 □

Fényelem 1. ^ Fényelem 2.

0
!  u kí~  iQg —2

7. ábra Sugárforrás színhőmérsékletének mérésére szolgáló elrendezés
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6. ábra Érzékenység hullámhosszfüggése



9. ábra Ikerfényelemes helyzetérzékelő
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10. ábra Kódtárcsa helyzetének meghatározása

helyezünk el úgy, hogy L/2 távolsággal eltolt helyzet
ben legyenek. A kódtárcsa résein átjövő fény — az 
ábrán látható helyzetben — rájut az a) jelű fény
elemre, de nem jut rá a b) jelűre, mivel ott a kód- 
tárcsa árnyéka éppen ráesik az árnyékvető maszk 
által szabadon hagyott, fényérzékeny kristályfelület
re. így az a) fényelemen feszültség jelenik meg, míg a 
b)-n nem lesz feszültség. A kódtárcsa elmozdulása 
L/2 távolsággal azt eredményezi, hogy a helyzet meg
fordul. így az Uki feszültség L/2 távolságonként pola
ritást vált. Impulzusszámlálót kapcsolva a kimenetre 
meghatározhatjuk a kódtárcsa elfordulásának mérté
két.

A fényelemek működési sebességét illetően az a 
helyzet, hogy üresjárási üzemmódban igen lassú 
(fmax^ 10 kHz), amely nem elegendő sokvonalas 
kódtárcsa esetén, viszont elfogadható rövidzárási 
üzemmódban (fmax =̂ 100 kHz). Ebben az üzemmód
ban viszont az érzékenysége kisebb. Viszonylag 
gyors működése nagy fényérzékenységgel párosul a 
fototranzisztorban.

A fototranzisztort úgy tekintjük, mint egy olyan 
lezárt p-n átmenetű fotodiódát, melynek áramát a 
tranzisztor áramerősítésének (hFE) megfelelő mér
tékben, felerősíti. A BPT141 típusjelű fototranzisztor 
áramerősítése viszonylag nagy, (hFE=  300, átlago
san) így az érzékenység növelése viszonylag nagy
fokú. Ez még tovább fokozódik azáltal, hogy a tran
zisztortokba, a csipre fókuszált üveglencse van besze
relve. így előáll a kb. 25 mA-es fotoáram 1000 lux 
megvilágítás esetén. A fototranzisztor kollektor-bázis 
diódáját fényelemként, vagy fotodiódaként is használ
hatjuk. (11. ábra) Ez utóbbi esetben a letörési fe
szültségnél kisebb zárófeszültséget kapcsolunk a 
kollektor-bázis közé, és az ekkor folyó záróáram ará
nyos lesz a bevilágítás mértékével. A kétféle dióda
üzemmód mellett kétféle tranzisztor-üzemmód is le
hetséges attól függően, hogy bekapcsoljuk-e a tran
zisztor bázis kivezetését külső áramkörbe, vagy sem? 
A négyféle üzemmódot a Texas “Optoelektronikai 
receptek” c. könyv jelölését megtartva, a 1 2 . ábrán 
látható jelképi jelöléssel ábrázolhatjuk. A hermetiku-
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san lezárt tok és a belső fizikai felépítés eltérése azt 
eredményezi, hogy a BPT 141 fényelem üzemmód
ban kisebb sötétáramú, amely kedvező jel/zaj sajátsá
got eredményez kis fénynél. Ebben az üzemmódban 
viszonylag gyors működésű is, a rövidzárási áram 
tranziense kb. 0,5 fxs felfutási és esési idővel jelle
mezhető, szemben a szabad bázisú üzemmód kb. 
6 p s -os idejével. A BPT 141 tranzisztor kollektor- 
bázis diódájának jó zárókarakterisztikája azt eredmé
nyezi, hogy az eszköz lezárt állapotban fotodiódaként 
is kedvező sajátságokat mutat. Ebben az üzemmód
ban a sebessége még tovább növekszik, olyan mér
tékű a zárókapacitás csökkenése a zárófeszültség ha
tására. Elmondható, hogy ekkor a sebességet csak a 
kapacitásból és a külső áramkör ellenállásából kép
ződő RC időállandó korlátozza.

11. ábra Megvilágított dióda l-U jelleggörbéje. 
A működés tartományai

Az ismertetett fototranzisztort síküveg-ablakkal 
ellátott tokba is szereljük. Ennek típusjele BPT 131. 
Ennek optikai látószöge szélesebb, + / —45°, szem
ben a BPT 141 + /  —15°-os látószögével. A síküveg
ablak alkalmazásának következtében az érzékenység 
csökken, kb. az 1/4-ére a BPT 141-hez viszonyítva. 
Mindkét tranzisztortípusnál a bázis ki van vezetve. A 
báziskivezetést olyan esetben célszerű bekötni, 
amikor a tranzisztor valamilyen más funkciót is 
betölt, például egy Schmidt trigger része.

A BPT 141-es típus a Telefunken BPV 14 vagy a 
Texas TIL 81 foto tranzisztorának, míg a BPT 131-es 
a Telefunken BPT 13, ill. a Texas TIL 99-nek felel 
meg. Az említett “Optoelektronikai receptek” című 
Texas könyv számos alkalmazást ismertet a két tí
pusra. Elmondható, hogy ezekben az alkalmazások
ban a MEV-típusok is azonos módon megfelelnek. 
Mindezeket az alkalmazásokat terjedelmi okokból 
nem ismertetjük, csupán néhány különösen fontos al
kalmazásra térünk ki.

Az op tocsa to ló  egy fényemittáló diódából (LED) 
és egy fototranzisztorból áll (13. ábra). Ez elektromo
san szigetelt kapcsolatot létesít a csatoló két oldala, a 
bemenet és a kimenet között. Az alkalmazás fő terü

letét is ez a sajátsága határozza meg. Például optocsa- 
tolón keresztül juttathatunk vezérlő jelet egy fóldpo- 
tenciálon lévő áramkörből, nagyfeszültségen lévő 
áramkörbe.

Ha a fényút valamilyen elmozduló réssel megsza
kítható, akkor optokapcso lóró l beszélünk. Forgótár
csán kialakítva réseket, az optokapcsoló például for
dulatszám mérésére használható. R eflex ió s  optocsatoló  
esetén a fény egy reflektáló felületről visszaverődve 
jut a vevőnek nevezett fototranzisztorba. A reflexió 
megváltozása (pl. fehér felületen egy fekete csík) in
formációt hordozhat, ha a reflektáló felületet elmoz
dítjuk. Ilyen alkalmazást találunk pl. az árucikk-kód 
dekódolóban.

Szilícium  h őérzék é lő  ellenállás

Egykristályos szilícium fajlagos ellenállásának hő- 
függése alkalmassá teszi ellenálláshőmérő kialakítá
sára. Habár az irodalomban már korábban közöltek 
kísérleteket ilyen érzékelőkről, tömeges előállításuk 
mégis az utóbbi években (1983) kezdődött. Ezek a 
korszerű integrált áramköri technológia alkalmazásá-
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12. ábra Fototranzisztor különféle üzemmódjainak jelölése



optocsatolő
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optokapcsoló

13. ábra Optocsatolók alkalmazásai

val készülnek. Az 1981. évi toulouse-i ESSDERC 
konferencián hallottunk először a terjedési ellenállás 
elvén alapuló szilícium hőérzékelőről. Ez az elv lehe
tővé teszi, hogy a 25 °C-on mérhető ellenállás
értékében szűk toleranciát valósítsunk meg. Ezt a 
planár technológia azon sajátsága teszi lehetővé, 
hogy viszonylag pontosan lehet általa a mikronmére
tek tartományába eső geometriát reprodukálni. Ezt a 
lehetőséget korlátozza az I. C. technológiában fel
használt kristályszeletek azon sajátsága, hogy az ada
lékanyag inhomogenitása miatt a fajlagos ellenállás
nak, és ebből kifolyólag az elkészült érzékelőknek 
nagy a szórása. A nagy félvezetőgyárak ezt a problé
mát úgy oldják meg, hogy erre a célra előállítanak ne- 
utronadalékolás útján (a Si-P magátalakulás felhasz
nálásával) olyan szilíciumkristályt, amely mentes 
ettől a hibától. A MEV-ben ennek a problémának új
szerű megoldását találtuk meg, amellyel a hagyomá
nyos kristályszeletekből is lehet jó kihozatallal hőér
zékelőket előállítani. Ezek a hőérzékelők PTS 
111-112-115 típusjellel készülnek, és a kialakult nem
zetközi gyakotlat szerint tranzisztortokba vannak sze
relve. Kétféle tranzisztortokot, a TO 18 és az SÓT 32 
típust használjuk erre a célra. Ezekben a tokok
ban az emitter, báziskivezetésekre van rákapcsolva a 
hőérzékelő ellenállás. Ez az ellenállás 25 °C-on 1000 
Ohm, melytől a maximális eltérés 1, 2, 5%, melyre a 
típusjel harmadik számjegye utal. Egy ilyen hőérzé
kelő ellenállása a Kelvinben adott hőmérséklet közel 
négyzetes függvénye. Ezt a hőfúggést a 14. ábrán lát
hatjuk. Egy szűkebb tartományban (kb. + / —10 °C) 
ez a karakterisztika jól közelíthető egyenessel. Ha vi
szont egy szélesebb hőfoktartományt veszünk, akkor 
az egyenestől való eltérés már számottevő. Ennek kö
vetkeztében ha az ellenálláshőmérőt a 15. ábra sze
rinti hídkapcsolásban használjuk, akkor a híd kimene
tén levő feszültség és a hőmérséklet között általában 
már nem egyenes az arányosság. Az Rp hídellenállás 
megfelelő megválasztásával elérhetjük, hogy a 
kimenő feszültség hőmérsékletkarakterisztikáján —

R (T )

14. ábra A hőérzékélő ellenállásának és a híd 
kimenőfeszültségének hőmérsékletfüggése

I------------------------------- 1

15. ábra Ellenálláshőmérő hídkapcsolásban
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melynek inflexiós pontja van — az inflexiós pont a 
mérendő hőfoktartomány közepére essen. Ebben az 
esetben a linearitás tartományát lényegesen kiszéle
síthetjük (kb. + / —50 °C-ra).

Ezek a hőérzékelők megközelítően olyan érzéke
nyek, mint a termisztorok, időbeli stabilitásuk vi
szont jóval kedvezőbb. Hőmérési tartományuk; 
— 55 °C. V—+ 125 °C. Lehetséges alkalmazási terü
letük igen széles, orvosi elektronikai alkalmazástól 
(bőrhőmérő) ipari hőmérsékletmérésekig terjed. 
Néhány kiragadott alkalmazási példa: Mesterséges hi
degpont termoelemhez, fűtővíz hőmérsékletmérése, 
termosztát (pl. hűtőszekrény) hőmérője, hőmegfu- 
tási védelem teljesítmény-elektronikai elemeknél, 
vagy villamos motoroknál. Külön említést érdemel 
folyadékok konvektiv hőáramának mérése. Ez a fela
dat például fűtővíz által szállított hőteljesítmény 
mérése esetén (pl. lakásfűtésre felhasznált hőenergia 
mérése). Ebben az esetben nemcsak a fűtővíz hőmér
sékletét, de az áramlás sebességét is meghatározhat
juk e hőérzékelő segítségével. E két mennyiség szor
zata pedig a hőteljesítményt adja. Ilyen mérési elren
dezést láthatunk a 16. ábrán. Az RT1-en olyan nagy 
mérőáram folyik, amely a hőérzékelőt számottevően

LÉZERFIZIKAI KUTATÁSOK SZEGEDEN

Budó Ágoston és Ketskeméty István neve fémjelezi azt a 
szegedi tudományos iskolát, amely a lumineszcenciaku
tatások révén a (60-as években) nemzetközi hírnévre tett 
szert.

1966-ban felfedezték a festéklézereket. Ezek a lézerek 
különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyrészt 
hangolhatok, azaz hullámhosszuk széles tartományban 
folytonosan változtatható, másrészt minden eddigi képze
letet felülmúlóan rövid időtartamú impulzust képesek 
generálni.

A 70-es évek elején világossá vált, hogy a festékléze
rek fejlesztését a kísérleti jellegű természettudományok 
széles körének fejlődése is sürgetően igényli, s ezért a fes
téklézerek vizsgálata a lézerfizikai kutatások központi 
problémája lett.

A festéklézerek aktív anyagai éppen azok a luminesz- 
káló szerves anyagok, amelyek fotofizikai sajátságainak 
tanulmányozása terén a szegedi iskola oly sok sikerrel je
leskedett. így azután nem volt véletlen, hogy 1970-től a 
szegedi lumineszcenciakutatások súlypontja áthelyeződött 
a festéklézerek vizsgálatára.

A festéklézerek készítésének egyik legkritikusabb 
problémája a kellően intenzív, kellően gyors gerjesztő

felfűti. A hőmérséklet növekedése az áramlás sebes
ségétől is függ. Az R t 2  hőérzékelő mérőárama vi
szont olyan kicsi, hogy a hőmérséklet-növekedés el
hanyagolható mértékű. így ez a hőérzékelő a közeg 
hőmérsékletét méri. A két hőérzékelő által mért hő
mérséklet eltérése így az áramlás sebességére vonat
kozó információt hordoz és ezáltal a két mért adatból 
a szállított hőteljesítmény meghatározható.

Az ismertetett alkalmazási példákkal csupán a sok
oldalú felhasználhatóságra kívántunk rámutatni. Tel
jességre már csak azért sem törekedhettünk, mivel 
ezek köre állandóan bővül.

Bor Zsolt
JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

fényforrás előállítása. Erre a célra villanólámpát, vagy 
10—20 ns impulzus idejű lézereket használnak. A ger
jesztő lézerek beszerzését a devizagazdálkodás ismert ne
hézségein és az embargó korlátozásokon kívül az is nehe
zítette, hogy az igényeknek megfelelő paraméterű ger
jesztő lézereket még a fejlett országok kereskedelme se 
tudott ajánlani.

Ezért azután 1973-tól Szegeden a festéklézerek ger
jesztésére alkalmas impulzus üzemű gázlézerek, pl. N2 és 
excímer lézerek fejlesztése is folyik. A téma azóta önálló 
kutatási iránnyá terebélyesedett.

Mivel kutatási eredményeinket külföldi szaklapokban, 
és ipari intézmények számára készült beszámolókban 
tettük általában közzé, ezért szükségét látjuk annak is, 
hogy a fizika iránt érdeklődő, de nem közvetlenül a lézer
fizika területén dolgozó kollégák számára is hozzáférhe
tővé tegyük kutatási eredményeinket.

Ezért a Fizikai Szemle hasábjain egy több részes soro
zatot indítunk, amelyben a szegedi lézerkutatások másfél 
évtizedének eredményeit ismertetjük. Gondot fordítunk a 
más szakterületek számára fontos alkalmazási lehetősé
gek ismertetésére is.
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LÉZERFIZIKAI KUTATÁSOK SZEGEDEN I. 
NITROGÉNLÉZEREK

Kovács Gábor, Hebling János, 
Rácz Béla, Bor Zsolt

JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

1.1 A nitrogénlézer működése

A nitrogénlézer aktív anyaga N 2 gáz. A lézerműkö
déshez szükséges kényszerített emisszió a nitrogén
molekula első és második pozitív sávjának energia
szintjei között jön létre. Az első pozitív sáv átmenetei 
800 — 1 2 0 0  nm közé, míg a második pozitív sáv átme
netei 337,1—337,2 nm közé esnek. Gyakorlati okok
ból csak az utóbbi, a közeli ultraibolya tartományban 
működő lézerek terjedtek el.

A nitrogénmolekula termsémájának a lézer műkö
dése szempontjából lényeges része az 1 . ábrán lát
ható, a szintekre jellemző legfontosabb adatokkal 
együtt.

10 r
r  3ír a <-> __

337,1 nm
«3_

 ̂ M -Cu IS ....

őc-4-10~'7 cm2 
6B‘1,2-1Cf'7cm2

L

1. ábra A nitrogénmolekula termsémájának részlete

A gerjesztett állapotokat a molekulák elektromos 
kisülésben létrehozott és felgyorsított elektronokkal 
való ütközése hozza létre. Az ábrán trB és <rc jelentik 
az elektronütközéssel való gerjesztés hatáskereszt
metszeteit a működés szempontjából legkedvezőbb 
elektronenergia értéknél. Ugyancsak az ábráról lát
ható, a C állapot élettartama sokkal rövidebb (40 ns) 
mint a B állapoté (10/u.s), ezért folytonos gerjesztéssel 
populációinverziót létrehozni lehetetlen. Ezért a nit
rogénlézer csak impulzus üzemben működhet.

Egy ilyen rendszer tranziens viselkedését egy ug
rásfüggvénnyel való gerjesztéssel vizsgálhatjuk [1 ], 
A 2. ábra a B és C állapotok populációjának időbeli 
változását szemlélteti. A számításhoz az 1. ábra adata
it használtuk fel. Jól látható, hogy annak ellenére, 
hogy a B állapot populációja jóval nagyobbá válik 
mint a C állapoté, mégis a kezdeti felfutó szakaszon 
populációinverzió jöhet létre.

Az ilyen, stacionárius populáció-inverzióval nem 
rendelkező rendszereket szokás önhatárolt rend

szereknek nevezni. Az ábráról az is leolvasható, hogy 
a nitrogéngázt csak rövid ideig (~  40 ns-ig) érdemes 
gerjeszteni. A gázkisülésekre vonatkozó megfontolá
sokkal az is megmutatható, hogy a fenti igen rövid 
időre viszont 500—2000 A/cm 2 áramsűrűséget kell 
biztosítani.

2. ábra A populáció inverzió kialakulása a nitrogénlézerben

Ilyen nagy áramú gyors gázkisülések longitudinális 
(az áram iránya és a lézer optikai tengelye párhu
zamos) , ill. transzverzális (az áram iránya merőleges 
az optikai tengelyre) elrendezésben hozhatók létre. 
A gyakorlatban a jobb hatásfok miatt a transzverzális 
elrendezés terjedt el. Impulzussorozat generálásakor 
a N2 gázt áramoltatni kell, mivel az 1. ábrán látható A 
állapot élettartama 1 s és az innen való gerjesztés 
hatáskeresztmetszete igen kicsiny. Az áramlási sebes
séget akkorára kell választani, hogy két impulzus 
között az aktív gáz kicserélődjék.

1.2 A nitrogénlézerek gerjesztési módszerei

Rövid ideig tartó nagyfeszültségű, nagyáramú, 
elektromos impulzusok előállítására számos módszer 
ismeretes, itt csak a gyakorlatban széleskörűen elter
jedt, és általunk is használt két módszert ismertetjük. 
Ezek lényege, hogy valamilyen módon az elektró
dákra egy nagyfeszültségre töltött kondenzátort úgy 
kapcsolunk, hogy a lézercső kisülési árama a kapcso
lóelemet megkerülve, közvetlenül a kisülési csövön 
keresztül folyjék. így biztosítható, hogy a kisülési 
áramimpulzus idejét és erősségét a kapcsolóelem in
duktivitása és ellenállása ne korlátozza.
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Az impulzusgenerátorok kapcsolási rajza a 3. 
ábrán látható, az “a” kapcsolást Blumlein- 
generátornak a “b”-t pedig kapacitástranszfer generá
tornak nevezzük. A Blumlein-generátor működése a 
következő: a nagyfeszültségű tápegység a C2 és Q  
(10 — 20 nF) kondenzátorokat ugyanarra a nagyfe
szültségre tölti fel az R (10 kfi) ellenálláson keresz
tül. A K kapcsolót bekapcsolva Ct kb. 100 ns alatt 
kisül a kapcsolón keresztül, és a lézer elektródái 
között megjelenik a nagyfeszültség (10 — 20 kV), 
amely jóval nagyobb lehet az adott elektródatávolság- 
nyomás értékhez tartozó statikus átütési feszültség
nél. A gyors lavina ionizáció következtében a lézercső 
ellenállása leesik 0,1 — 1 fi-ra és C2 töltése a lézercsö- 
vön keresztül Cr be áramlik. A kisülés időtartamát a 
C j—C2-lézercső áramkör időállandója, csúcsáramát 
pedig a hullámimpedanciája határozza meg.

lézercsö

3. ábra A nitrogénlézerek gerjesztésére alkalmas nagyfeszültségű 
impulzusgenerátorok

A 3. ábra szerinti kapacitástranszfer impulzus ge
nerátorban kezdetben a K nyitott állásánál a Cx kon
denzátor az R (10 k íl)  ellenálláson keresztül töltődik 
fel nagyfeszültségre. A K kapcsoló zárásakor a Cx és 
C2 kondenzátor párhuzamosan kapcsolódik, Q  töl
tése C2-be áramlik, és a lézer elektródái között megje
lenik a nagyfeszültség. A kisülés idejét és csúcsáramát 
a C2-lézercső áramkör paraméterei szabják meg.'

Természetesen az alkalmazott nagyfeszültség 
(10—20 kV) és az előforduló nagy csúcsáram 
(50 — 100 kA) mechanikus kapcsolók alkalmazását 
nem teszi lehetővé. A K kapcsolóként régebben trig- 
gerelhető szikraközt, manapság (a radarokban is 
használt) hidrogén töltésű tirátront alkalmazzák. A 
szikraközt az olcsóság, technikai egyszerűség mellett 
a bizonytalan működés és rövid élettartam jellemzi. 
A tirátronok hosszú élettartamú, megbízható, elekt
ronikusan jól vezérelhető eszközök.

1.3 A nitrogénlézerek sajátosságai

Az előzőekben tisztáztuk a nitrogénlézerek spekt
roszkópiai működési sémáját, a gerjesztésük elekt
romos módszereit, konkrét felépítésük leírásához 
még szükséges egy fogalom megismerése, amely a 
későbbiekben is fontos szerepet játszik, ez az erősített 
spontán emisszió (ESE). A lézerekben — néhány 
speciális kivételtől eltekintve — az aktív közeg alakja 
az optikai tengellyel párhuzamos, hosszú, hengersze
rű test. A hossz és átmérő hányadosa tipikusan öt és 
száz közé esik. Az ilyen geometria kedvező, mivel a 
lézer optikai tengelyének irányában az aktív centru
mok száma nagy lehet. A nagy erősítéssel rendelkező 
közegekben, mint egyes gázok és a festékek, azonban 
ez az ESE felléptével jár.

Az ESE kialakulása a következő módon megy 
-végbe, az aktív közegben keletkező spontán fotonok 
terjedési irányuktól függően különböző utat tesznek 
meg a fent említett geometria miatt. Az optikai ten
gelyre merőleges irányba a rövid úthossz és az erő
sítés exponenciális jellege miatt ez az effektus lénye
gesen gyengébb. Ezért egy rezonátor nélküli, nagy 
erősítéssel rendelkező aktív közegből a hossztengely- 
lyel párhuzamosan kicsiny divergenciájú, nagy inten
zitású lézerszerű nyaláb lép ki mindkét irányba. Ezt 
nevezik ESE-nek. Az ESE divergenciájának szöge kö
zelítőleg megegyezik az aktív közeg térátlóinak szö
geivel. Rezonátor híján az ESE spektrális és koheren
cia tulajdonságai lényegesen eltérnek a lézerekétől. 
Az ESE alacsony jóságú rezonátorral rendelkező léze
rekben mint zavaró effektus is felléphet.

A nitrogénlézerekben az erősítési tényező igen 
nagy lehet, az aktív közeg hosszának és magasságának 
aránya 100, így az ESE igen jelentős szerepet játszik a 
működésében. A lézercső hossza a gyakorlatban 
50 — 100 cm, azaz a fény oda-vissza futási ideje 
3—6 ns, a lézer impulzus ideje pedig 10 ns körüli, 
ezért a rezonátor hatása nem tud jelentős lenni. A nit
rogénlézerek így többnyire nem valódi lézerek, 
hanem egy aktív közegből és egy 1 0 0 %-os tükörből 
álló ESE-t sugárzó fényforrások.

1.4 Az első hazai nitrogénlézerek

1973 őszén született meg az elhatározás a József 
Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszé
kén, hogy festéklézerek gerjesztésére nitrogénlézert 
kell kifejleszteni. Az első hazai nitrogénlézer 1974 ja
nuárjában működött, és májusban BNV-n kiállításra 
került. Ennek a lézernek a felépítését mutatja a 4. 
ábra. A nagyfeszültségű impulzusgenerátor síktápvo
nalakból felépített Blumlein-generátor volt [1].

A 2. a ábrán szereplő K kapcsoló egy elektromosan 
triggerelhető (indítható) szikrakor volt, amely úgy 
volt kialakítva, hogy 10 kA nagyságrendű áramot 
tudjon kapcsolni.
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Mint látható, technikailag a legegyszerűbb megol
dásokat választottuk, olyanokat, amelyek házi kivite
lezése nem okozott nehézséget. A 10 Hz ismétlődési 
frekvencián kapott 1 mJ körüli energia számos festék- 
lézeres kísérlet elvégzésére elegendő volt, de a rend
szer megbízhatóságát és az impulzusok stabilitását te
kintve inkább csak biztató kezdetnek volt tekinthető 
és rendelkezett néhány hátrányos tulajdonsággal:

— a lézer kondenzátorait alkotó polietilén szigete
lővel felépített rendszer nem bizonyult eléggé meg
bízhatónak, néhány száz órás maximális élettartam
mal rendelkezett,

— a kisülés térben nem volt stabil, az optikai ten
gelyre merőleges irányban, függőlegesen változott a 
helye, így a lézernyaláb (főleg nagyobb ismétlődési 
frekvenciákon) térben változtatta a helyét,

— az impulzusról impulzusra való stabilitás nem 
volt megfelelő ahhoz, hogy mintavételes technikával 
lehessen időmérést végezni,

— a síkkondenzátorok 1 m2-es helyet foglaltak el, 
így az egész rendszer nehezen kezelhetővé vált,

— a kapcsoló szikraköz élettartama rövid volt.

ALLMNRJM
TÜKÖR

4. ábra Az első hazai nitrogénlézer felépítése

Az említett hátrányok kiküszöbölésére, ill. opti
mális gerjesztő rendszer kifejlesztésére széles körű 
vizsgálatokat kezdtünk. Ilyen jellegű vizsgálatokat az 
irodalomban nem találtunk, ennek legfőbb oka az 
eredmények ipari fontossága, így saját vizsgálatainkat 
is csak az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szá
mára készített 1977. ás 1978. évi beszámolóinkban 
rögzítettük. Ezek alapján olyan kisülési cső elrende
zést alkalmaztunk, melynek keresztmetszetét a kon
denzátorokkal együtt vázlatosan az 5. a ábra mutatja, 
néhány tipikus kimenő energia gáznyomás karakte
risztikával (5. b ábra).

A 4. ábrán bemutatott N 2 lézer konstrukcióban a 
szikraköz alkalmas volt ugyan a szükséges nagy áram
erősség kapcsolására, azonban nem lehetett megbíz
hatóan indítani. Ez a lézerimpulzusok energiaszórását 
növelte, és kizárta annak lehetőségét, hogy akár csak 
néhány impulzuson keresztül is a lézer bekapcsolási 
idejének bizonytalansága kisebb legyen 1 0  ns-nál. 
Ezeket a problémákat úgy sikerült megoldanunk, 
hogy szikraköz helyett hidrogén töltésű tirátront 
alkalmaztunk.

rézlemez a

5. ábra Impulzuskondenzátorokkal táplált nitrogénlézer (a) és ka
rakterisztikái (b)

A 4. ábrán bemutatott elrendezést a fent leírt mó
dosításokkal továbbfejlesztve a 70-es évek végére ki
alakítottunk egy olyan alacsonynyomású nitrogénlé
zer típust, amely megbízhatóan működött, és működ
tetése nem kívánt fizikusi szakértelmet. így ezt a lé
zertípust nemcsak mi tudtuk felhasználni festéklézer 
gerjesztésére, de az ország számos kutatóhelyén al
kalmazták nem lézeres szakemberek a saját kutatásaik 
során. Ennek a lézertípusnak a jellegzetes paraméte
reit az I. táblázat középső oszlopa mutatja.

I. táblázat

alacsony
nyomású

atmoszféra 
nyomású (TEA)

hullámhossz [nm] 337,1 337,1
sávszélesség [nm] 0,12 0,08
impulzusenergia [mJ] 1,5 0,2
impulzusidőtartam [ns] 6 “»"8 1,0
impulzusteljesítmény [kW] 250 200
az impulzusok ismétlési 0+ 50 0+ 50
frekvenciája [Hz]
a fénynyaláb méretei [mm] 6x 2 0 1 x3
divergencia [mrad] 1 ,5x6 2x 10
az energia szórása ±4% +6%
jitter < ± 2  ns < ± 2  ns

Az impulzusüzemű lézerek alkalmazásának je
lentős részében (dinamikai vizsgálatok) annál jobban 
használható a lézer, minél rövidebb fényimpulzust
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bocsát ki. A nitrogénlézer impulzushossza hatéko
nyan csökkenthető az aktív gáz nyomásának emelésé
vel. Ilyen célból a gáznyomást előnyös a külső légköri 
nyomásra növelni, mert ez nemcsak az impulzus- 
hossz csökkenésével jár, de ebben az esetben nincs 
szükség vákuumpumpára, így a berendezés lényege
sen egyszerűbb, mint az alacsony nyomású lézer.

Szegeden 1978-ban készült el az első atmoszféra 
nyomású (az angol “transversally excited atmosphe
ric” szavak rövidítéseként gyakran TEA lézernek ne
vezett) nitrogénlézer [2]. Ennek a lézernek a gerjesz
tésére síktápvonalakkal felépített, szikraközzel kap
csolt Blumlein-generátor szolgált, azonban már 
1979-ben tirátron volt a kapcsolóelem szikraköz he
lyett. Ennek a lézernek a legfontosabb adatait az I. 
táblázat harmadik oszlopa tartalmazza.

Az alacsony és az atmoszféra nyomású nitrogénlé
zer paramétereit összehasonlítva láthatjuk, hogy bár 
az alacsony nyomású lézer fényimpulzusának ener
giája jelentősen nagyobb, mint az atmoszféra nyo
mású lézeré, a csúcsteljesítményben nincs jelentős 
különbség az eltérő impulzushosszak következtében.

tunk végre a tirátront indító áramkörben. Ennek hatá
sára a lézer jittere nagymértékben lecsökkent.

A lézer bekapcsolási késését számos lassan, egy 
irányba változó, másodperces és perces időállandóval 
rendelkező tényező befolyásolja. Ezek közül a legfon
tosabbak az aktív gáz nyomása, a nagyfeszültség, a ti
rátron hőmérséklete.

Megfelelő automatikai rendszerrel gondoskodni 
lehet arról, hogy a lézer indítójele és fényimpulzusa 
közötti idő állandó értéken maradjon. Az elvet a 6 . 
ábra szemlélteti.

1.5 A 80-as évek fejlesztési eredményei

A 70-es és 80-as évek fordulójára tehát kialakult 
két olyan N2 lézer alaptípus, amelyeket széles körben 
lehetett alkalmazni. Ezeknek a típusoknak több pél
dányát alkalmazzák ma már az ország különböző ku
tatóintézeteiben és kórházában, és néhány példány 
külföldi alkalmazókhoz is eljutott. A lézerek felhasz
nálóinak (beleértve ebbe a körbe saját Tanszékünket 
is) tapasztalatai alapján egyre inkább kibontakozott a 
N2 lézerekkel szemben támasztott olyan igény, hogy 
a kimenőenergia növekedése mellett javuljon a lézer 
energiájának stabilitása, csökkenjen a fényimpulzu
soknak a triggerelő elektromos jelhez viszonyított 
megjelenési idejének a bizonytalansága (jitter), vala
mint a készülék elektromos zavarkisugárzása. Csak 
ilyen fejlesztések után lehetett eleget tenni olyan igé
nyeknek, mint amilyeneket pl. a KFKI-ban végzett 
mágneses buborékmemória-vizsgálatok jelentettek
[3] (lásd e dolgozat sorozat 4. részét). Ezekhez a vizs
gálatokhoz két független 1 0 0  ps-os fényimpulzusra 
volt szükség, amelyek között a késleltetést 0 — 1 /as 
között kellett változtatni, és a késleltetésnek a beállí
tott érték 500 ps-os környezetében kellett maradnia 
többszáz fény villanás alatt is.

Az új követelmények kielégítéséhez a meglévő 
két N 2 lézer alaptípust kellett optimalizálni. Először 
is a lézer nagyfeszültségű impulzusgenerátorában haj
tottunk végre változtatásokat. A Blumlein-generátor 
helyett kapacitás transzfer-generátort alkalmaztunk, 
mivel a tapasztalatok szerint ezzel nagyobb fényener
gia érhető el. A számítások szerint legjobb hatásfokot 
(a fényenergia és a betáplált elektromos energia 
hányadosa) a kondenzátorok kapacitásainak Cj/C 2 = 
=  1 aránya esetén lehet elérni. Változtatást hajtot-

6. ábra Aktívan szabályozott késleltetésű nitrogénlézer blokkváz
lata

Az indító impulzus és a fotodiódával detektált 
kimenő jel közötti késést minden impulzusra egy 
start-stop áramkör méri. Amennyiben a késés nő 
vagy csökken, megfelelő előjelű és a változással ará
nyos amplitúdójú kimenő jelet ad. Egy feszültség
késleltetés konverter növeli vagy csökkenti a késlel
tetést, hogy a következő impulzusra a késés újra az 
eredeti érték legyen. Ily módon az alapvetően statisz
tikus eloszlást mutató jittert nem lehet csökkenteni, 
de a hosszú idejű változást jelentősen lehet csökken
teni (lásd 7. ábra).

7. ábra Egy aktívan szabályozott késleltetésű nitrogénlézer jitteré- 
nek tipikus eloszlása

A 7. ábrán a vízszintes tengelyen a mért bekapcso
lási idő, a függőlegesen az egyes időkhöz tartozó im
pulzusszám van feltüntetve. Figyelemre méltó, hogy 
a mérés több mint 30 percen keresztül folyt!
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A fejlesztés jelentős részét képezte a lézerben ke
letkező elektromágneses zavarkisugárzás vizsgálata 
és elfojtása. Olyan árnyékolási konstrukciót sikerült 
kidolgozni, amellyel a lézer zavarsugárzása a gyakor
lati felhasználás szempontjából elhanyagolható mér
tékűre lecsökkent.

Kutatásokat végeztünk a TEA nitrogénlézer para
métereinek javítására. Ennek során felhasználtuk az 
alacsony nyomású nitrogénlézernél már alkalmazott 
optimalizáló eljárásokat. Ebben a munkában külön fi
gyelmet fordítottunk a N2 gáz kisülés előtti ionizáció
jának vizsgálatára, ugyanis enélkül a magasabb nyo
mástartományban stabil lézerműködést nem lehet 
létrehozni. Az előionizáció speciális megoldásával si
került egy új, a közepes (30—50 kPa) nyomástarto
mányban stabilan működő nitrogénlézert kifejlesz
teni. A közepes nyomású nitrogénlézer egyesíti az 
alacsony és az atmoszféra nyomású nitrogénlézerek 
előnyeit. Ennek köszönhető a viszonylag nagy ener
gia és a rövid impulzus, mely révén a csúcsteljesítmé
nye felülmúlja mind az alacsony, mind az atmoszféra 
nyomású lézer csúcsteljesítményét.

A vázolt változtatásoknak az eredményeként kifej
lesztett alacsony, közepes és atmoszféra nyomású nit
rogénlézerek legfontosabb paramétereit a II. táblázat 
tartalmazza. II. táblázat

alacsony
nyomású

közepes
nyomású

atmoszféra
nyomású

impulzusenergia [mJ] 3 1,7 0,1
impulzusidőtartam [ns] 6 1,6 0,7
impulzus-csúcsteljesítmény [kW] 500 1060 140
az impulzusok ismétlési 0+50 0+50 0+50
frekvenciája [Hz]
a fénynyaláb méretei [mm) 6x 2 0 4 x 8 2 x 3
az energia szórása % ±0,4 ±0,5 ±1,0
jitter [ns] ±0,1 ±0,1 ±0,1
zavarkisugárzás (1 cm2-es <0,3 «0 ,3 <0,3
hurokkal mérve a lézertől 
0,5 m-re) [mV]_________

Látható, hogy az alacsony nyomású lézer energiája 
jelentősen növekedett, az atmoszféra nyomású lézer 
impulzushossza csökkent, a közepes nyomású lézer 
fényének csúcsteljesítménye meghaladja az 1 MW- 
ot. Ezeknél az előnyös változásoknál még jelen- 

. tősebb a legtöbb felhasználó számára a lézerek nagy 
energiastabilitása, és kis jittere. Nagyon fontos to
vábbá a kis zavarkisugárzás, hiszen ez teszi lehetővé, 
hogy a lézert bonyolult, nagyérzékenységű mérő- 
rendszer tagjaként lehessen alkalmazni.

A Szegeden készült nitrogénlézerek felveszik a 
versenyt bármely külföldi nitrogénlézerrel, az ener
giastabilitás és a jitter tekintetében. A nitrogénlézer 
energiájának további növelésével nem érdemes fog
lalkozni, mivel a nitrogénmolekula energiaszintjei
nek bizonyos kedvezőtlen tulajdonságait semmikép
pen sem lehet kiküszöbölni. Ha egy alkalmazónak a 
nitrogénlézer által előállítottal egyező tulajdonságú 
(nagyteljesítményű, rövid, ultraibolya) fényimpul
zusra van szüksége, melyek energiájának azonban 
100 mJ nagyságrendűnek kell lennie, akkor excimer 
lézert kell alkalmazni. Az impulzusüzemű gázléze
reknek ez a nagyenergiájú fajtája hazánkban először
1985-ben kezdett el működni Szegeden. Erről a lézer
típusról a következő számban írunk.
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F I Z I K A  M I N D E N H O L

LIPID-FEHÉRJE KÖLCSÖNHATÁS 
MEMBRÁNOK LIPID KETTÖSRÉTEGÉBEN

Horváth László
MTA Szegedi Biológiai Központ 

Biofizikai Intézet

Az élővilág alapvető építőanyagai a lipidek, az amino- 
savak és a nukleotid bázisok. Az amonisavak lánc
szerű összekapcsolódásával létrejövő fehérjék és a 
spirálisan rétegzett bázispárokból felépülő nukleinsa- 
vak térszerkezete olyan közismert, hogy a fehérjék a -  
hélixe vagy a DNS kettős spirálja a laikus számára a 
molekuláris biológia emblémája. Nem mondható el 
ugyanez a lipidekről, illetve a lipidekből és fehérjék
ből felépülő biológiai membránokról, melyek szerke
zetkutatása — mintegy két évtizedes késéssel — a 
70-es évek elején bontakozott ki. A kezdeti elmaradás

fő oka az volt, hogy a membránok folyadékkristályos 
szerkezetének vizsgálatára teljesen új kísérleti mód
szereket kellett kidolgozni. Ma már a membránok 
molekuláris szerkezetét — elsősorban mágneses re
zonancia (ESR és NMR) spektroszkópiai vizsgálatok 
révén — ugyanolyan részletességgel ismerjük, mint a 
fehérjéket és a nukleinsavakét. Ebben a cikkben átte
kintést adunk a membránszerkezet-kutatás elmúlt 
évtizedének egyik legfontosabb felismeréséről, a 
membránok szupermolekuláris szerveződését és 
működését irányító lipid-fehérje kölcsönhatásról.
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1. A biológiai membránok szerkezete

Melyek a lipid építőkockák? A lipidek pálcika 
alakú, amfifil molekulák, melyek majd 400 külön
böző fajtáját izolálták prokarióta és eukarióta sejtek
ből. Ez a sokféleség első pillanatra merőben eltér az 
aminosavakra és nukleotidbázisokra jellemző építő
kocka elvtől, miszerint az összes fehérje, illetve nuk- 
leinsav kisszámú alkotórész kifogyhatatlan változa- 
tosságú permutációja. Ha alaposan szemügyre vesz- 
szük a leggyakoribb lipidosztály, a foszfolipidek szer
kezetét, akkor rögtön felismerjük a foszfolipidek épí
tőkockáit: a glicerinvázat és az ehhez — foszfát cso
porton keresztül — kapcsolódó poláris fejcsoportot, 
illetve a két — észterkötéssel kapcsolódó — zsírsav
láncot. Az 1. ábrán bemutatjuk a leggyakoribb fejcso
port és zsírsav építőkockákat; ezek különböző kombi
nációi mind más-más lipidnek felelnek meg. Megje
gyezzük, hogy ezek az építőkockák a lipidmetabo- 
lizmus során külün-külön szintetizálódnak, vagyis a 
lipidek építőkocka elvének ugyanolyan mélyebb 
biokémiai-ökonómiai oka van, mint a fehérjék és 
nukleinsavak esetében.

1. ábra  A foszfolipidek külön-külön szintetizálódó építőkockákból 
épülnek fel. Az invariábilis glicerin-foszfátvázhoz többféle poláris 

fejcsoport és apoláris zsírsavlánc kapcsolódhat.

A sejtek lipidállományának teljes feltérképezése 
szinte lehetetlen emiatt a sokféleség miatt. Szokás 
szerint a lipidösszetételt egyrészt a különböző fejcso
portú lipidosztály ok hányadával, másrészt a zsírsavak 
lánchosszával és telítettségi fokával jellemezzük. A li- 
pidösszetétel genetikailag szabályozott: például a bak
tériummembrán meghatározott arányú PC:PE, míg a 
vörös vértestek membránja PC:PE:PS:SM keverék. 
(Egy kis rövidített lipid nevezéktan: PC — foszfatidil- 
kolin, PE — foszfatidiletanolamin, PS — foszfatidil- 
szerin és SM — szfingomyelin.) Nemcsak a fejcso
port, de a zsírsav összetétel is jellemző egy-egy fajra 
(ill. fajtára). A különböző hőmérsékleten tenyésztett 
sejtek a telítetlen és telített zsírsavak mennyiségének

változtatásával biztosítják, hogy a membrán egész 
felszíne széles hőmérsékleti tartományban fluid álla
potú legyen; ez a homeoviszkózus adaptáció tétele.

Hogyan határolják a lipid membránok az intracellulá- 
ris térrészt a külvilágtól? A lipidek amfifil jellegük, 
vagyis a poláris fejcsoport és az apoláris zsírsavláncok 
együttes jelenléte miatt vizes oldatokban csak kismér
tékben oldódnak; molekulaaggregáció révén azonban 
az amfifilek változatos fázisokat képeznek vizes olda
tokban. A membránok szerkezeti alapja a lipid kettős
réteg fázis (2. ábra). V. Luzzati és munkatársai rönt
gendiffrakciós mérések alapján kimutatták, hogy a 
kettősréteget alkotó lipidek két szoros helykitöltésű 
(kétdimenziós hexagonális) molekularéteget formál
nak, amelyek apoláris zsírsavláncaikkal egymásba ol
dódnak és így a kettősréteg két határfelületén csak a 
poláris fejcsoportok kerülnek kapcsolatba a vizes fá
zissal. A sejt plazmamembránja egy többé-kevésbé 
gömbszerűen zárt kettősréteg, melynek középső apo
láris része a vízoldékony ionok és molekulák számára 
átjárhatatlan potenciálhegy.

U S nm

2. ábra  Vízben az amfifil lipidek molekuláris kettősrétegbe rende
ződnek: az apoláris fázis létrejötte a vízszerkezet nagy szabad ener

giát igénylő átrendezését minimalizálja.

A kettősrétegbeli lipidek molekuláris rendezett
sége a molekulák intramolekuláris és laterális hőmoz
gása miatt nem kristályszerű. J. Seelig javaslatára a li- 
pidsokaság átlagos molekuláris rendezettségének 
kvantitatív mérésére Saupe-típusú rendparamétere
ket vezetünk be, melyek főértékei szelektíven deute- 
rált lipidekkel, illetve paramágneses és fluoreszkáló 
lipidanalógokkal kísérletileg meghatározhatóak. A 
pontosabb leíráshoz figyelembe kell vennünk, hogy a 
zsírsavlánc flexibilis, azaz minden C—C kötés körül 
intramolekuláris izomerizációs forgást végezhet. 
Megmutatható, hogy energetikailag legkedvezőbb a 
mind-transz állapot; rotációs izomér ±  120°-os elfor
gatással hozható létre, melyek energiája 2 kJ/mol-lal 
nagyobb. H. M. McConnell és J. Seelig egymástól 
függetlenül ESR és NMR spektroszkópiai mérések 
alapján fedezték fel, hogy a zsírsavláncok flexibilitása 
a kettősréteg belseje felé haladva nő. Ezen eredmény
ből kiindulva a szerző munkatársaival ESR és vibrá
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ciós spektroszkópiai mérésekkel igazolta, hogy a 
rendparaméter lánc menti változásából, az ún. 
rendparaméter-profilból, a rotációs izomerek lánc 
menti eloszlása elméleti úton meghatározható.

Az (időre és sokaságra átlagolt) rendezettség 
adatok mellett a membránalkotó lipidek intramoleku- 
láris dinamikáját is feltérképezhetjük, ha a mágneses 
rezonancia spektrumok vonalszélesség-analízisével 
meghatározzuk a különböző mozgási módusokhoz 
tartozó korrelációs időket. A későbbiek megértéséhez 
két eredményt kell kiemelnünk. A lipidek gyors, 
hossztengely körüli forgása miatt a zsírsavlánc nagy 
helyigényű rotációs izomerizációja csak szomszédos 
molekulák kooperatív konformációs átrendezésével 
valósítható meg. D. Chapman nyomán azt a hőmér
sékletet, amelyen a mind-transz állapotú zsírsavlán
cokban a rotációs izomérek ugrásszerűen felszapo
rodnak fázisátmeneti hőmérsékleteknek nevezzük; a 
fázisátmenet egy endoterm folyamat. A fázisátmeneti 
hőmérséklet felett, az ún. fluidfázisban, a zsírsavlánc 
végek mozgása gyakorlatilag izotóp és olyan gyors, 
mint a megolvadt paraffinban. Ezzel szemben a 
láncok felső részei és a glicerinváz továbbra is nagy
fokú molekuláris rendezettséget mutat.

M ily e n  a z  in te g rá lis  m e m b rá n fe h é r jé k  té r s z e r k e z e te  a  
lip id  k e t tő s r é te g b e n ?  A fehérjék egyes aminosavak po
láris, mások apoláris jellege miatt, maguk is amfifil 
struktúrák. A membránfehérjéket két csoportba so
rolhatjuk: perifériális és integrális fehérjék. A perifé
riális fehérjék globuláris polipeptidek, melyek felszí
nén nincsen exponált apoláris aminosav oldallánc és 
ezért a fehérje teljesen vízoldékony; a felszíni ionos 
aminosavak elektrosztatikus erőkkel kötik a moleku
lát a membránfelszín töltött fejcsoportjaihoz. Tipikus 
példa erre a mitokondriális citokróm c és a myelin bá- 
zikus fehérje. Ezzel szemben az integrális membrán
fehérjék külső felszíne gazdag apoláris aminosavak- 
ban (mint pl. Ala, Met, Leu, Val, Tpr, Phe, Tyr) és 
emiatt kézenfekvő feltevés, hogy a hidrofóbicitástól 
függően a fehérje részben vagy egészben beágyazódik 
a kettősréteg apoláris régiójába.

S. J. Singer és G. L. Nicolson a membránt stabili
záló intermolekuláris erőket és az oldódás Gibbs-féle 
szabad energiáját mérlegelve rámutatott, hogy a 
lipid- és fehérjemolekulák amfifil jellegüknél fogva 
ionos és poláris csoportjaikkal a membrán-víz határfe
lületen horgonyzódnak és maximális oldására töre
kednek (AG — — 200 kJ/ponttöltés). Ezzel szemben 
az apoláris csoportok egymással aggregálódva a ket
tősréteg belsejébe húzódnak, hogy a vízzel érintkező 
felszínt minimalizálják (AG ~  —330 kJ/pont- 
töltés): A biológiai membránok Singer—Nicolson- 
féle fluid mozaik modelljét a 3 . á b rá n  mutatjuk be. 
Termodinamikai megfontolások alapján belátható, 
hogy az integrális membránfehérjék nem emelhetőek 
ki lipid kettősréteg környezetükből a molekula (álta
lában irreverzibilis) konformációs átrendezése 
nélkül. Emiatt a membránfehérjék szeparálása vagy 
lipidkörnyezetének megváltoztatása során állandóan

biztosítani kell a hidrofób környezetet. A Racker-féle 
detergens dialízis módszernél a membránfehérje- 
molekulák eredeti lipidkörnyezetét átmenetileg de
tergens micellákkal helyettesítjük, majd ezt fokozato
san cseréljük ki egy új lipidkörnyezetre.

3. ábra  A biológiai membránok Singer—Nicolson által javasolt 
fluid mozaik modellje, melyben az amfifil fehérjék apoláris felszíne 

beágyazódik a lipid kettősréteg apoláris rétegébe.

Csak néhány membránfehérje térszerkezete isme
retes röntgendiffrakciós kísérletekből. A legalaposab
ban vizsgált membránfehérje a bakteriorodopszin, 
egy baktérium fényenergia hasznosító kulcsfehérje. 
Ez a membránfehérje a membrán síkjában kétdimen
ziós kristállyá aggregálódik; erről a periodikus struk
túráról R. Hendersonnak sikerült az első nagyfelbon
tású molekulatérszerkezetet meghatároznia (3 . 
á b r a ) . A bakteriorodopszinról, a vörös vértestbeli 
glikoforinról, a szarkoplazmikus retikuluumbeli Ca- 
ATPázról, a mitokondriális citokróm c oxidázról 
eddig megismert nagyfelbontású térszerkezetek 
közös vonása, hogy a polipeptidlánc apoláris aminosa- 
vakban gazdag szekvencia részei a-hélixet formálnak 
a lipid kettősrétegben. Ezt a következőképpen magya
rázzuk: a vízben oldott fehérjét hidrátburok veszi 
körül, de hasonló hidrátburok a membránon belül 
nem alakulhat ki. így a polipeptidlánc a maximális 
számú szerkezetstabilizáló hidrogénkötés érdekében 
a-hélixet formál (AG ~  —18 kJ/H-kötés). A memb
rán tipikusan 4,5 nm-nyi vastag kettősrétegét 23 ami- 
nosavból álló hélixszel hidalhatjuk át. A teljes poli
peptidlánc általában több hélixszel töri át a hidrofób 
réteget: a 247 aminosavból álló bakteriorodopszin 
esetén például 7 transzmembrán hélixről tanúskod
nak az elektron denzitás térképek. A hélix formáló 
szekvencia részek közötti, ionos aminosavakban 
(Arg, Lys, Glu, Asp) gazdag szakaszok membránon 
kívüli hurkokat alkotnak.
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A membránfehérjék hidrofób felszíne és a lipidek 
közötti kölcsönhatás feltérképezésére az volt a mun
kahipotézisünk, hogy a fehérjék felszíni egyenletlen- 
ségeit a flexibilis lipid zsírsavláncok töltik ki. Ily 
módon a membránkomponensek közötti hidrofób 
kölcsönhatás maximális, és az apoláris réteg folyto
nossága sem szakad meg. A következő két fejezetben 
ennek a speciális membránbeli lipid-fehérje kölcsön
hatásnak sztatikus és dinamikus vonatkozásait vizs
gáljuk meg.

2. A lipid-fehérje kölcsönhatás sztatikus leírása

Az integrális membránfehérjék felszínén lejátszó
dó jelenségek molekuláris feltérképezéséhez spekt
roszkópiai módszereket kell alkalmazni. A követke
zőkben leírt kísérleteknél a membránba olyan jelzett 
lipideket építünk be, melyeknek zsírsavlánca kémiai
lag módosított. ESR spektroszkópiai kísérletek eseté
ben a jelzett csoport egy paramágneses nitroxid sta
bilis szabad gyök; NMR vizsgálatokhoz szelektív deu- 
terálással jelöljük meg a lipidet. A zsírsavlánc bárme
lyik szénatomjánál beépíthető a jelzett csoport; célja
inknak legmegfelelőbb az apoláris láncvégi módo
sítás. Az itt leírt ESR kísérletekben a nitroxid csoport 
a 14. szénatomhoz kapcsolódik. Feltételezzük, hogy 
ez a kémiai módosítás nem változtatja meg a lipid 
alapvető amfifíl tulajdonságait és ezért ezekkel a mo
lekulapróbákkal a lipid kettősréteg átlagos rendezett
sége és dinamikai sajátságai pontosan meghatározha
tóak. Fontos sajátságuk, melyet kiaknázunk, hogy a 
lipid kettősrétegben szabadon diffundálhatnak.

Mivel fluid állapotú lipid kettősrétegek belsejében 
a zsírsavlánc-végek gyors izotróp mozgást végeznek, 
ezért ebben a környezetben az elektron spin-magspin 
hiperfinom kölcsönhatás spektrális anizotrópiája kiát- 
lagolódik és így 3-vonalból álló izotróp spektrum ész
lelhető. A 14N (1=1) izotróp hiperfinom csatolási ál
landója 1,45 mT. A továbbiakban ezt a spektrumot 
“fluid lipid” spektrumnak fogjuk nevezni.

Van-e a fehérjéknek a membránon belül hidrofób 
"szolvatációs burka”? 1973-ban P. C. Jóst és O. H. 

Griffith szintetikus foszfatidilkolin (PC) kettősré
tegbe detergens dialízis módszerrel membránfehérjé
ket épített be és azt tapasztalta, hogy a spinpróbaként 
alkalmazott paramágneses lipidanalógok ESR spekt
ruma két komponensű volt. A 4. ábrán saját kísérle
teimből mutatok be ilyen spektrumokat. Az egyik 
spektrum komponens megegyezik a fehérjementes 
fluid lipid spektrummal. Épp ezért ha a lipid-fehérje 
komplex spektrumából digitálisan kivonjuk a fehérje
mentes vezikulák fluid lipid spektrumát, akkor látha
tóvá válik egy második spektrum teljes alakja, ame
lyet a két komponensű spektrumban a szélektől elte
kintve mindenhol elfed a 3-vonalas fluid lipid 
spektrum.

4. áb ra  A kettősrétegbe épített spin jelzett lipidek spektruma a 
membránfehérjék jelenlétében két komponensű: a fluid lipid 
spektrum mellett megjelenik a szolvatációs lipideknek megfeleltet

hető immobilizált komponens.

A második komponens eredetét legjobban azok a 
kísérletek világítják meg, melyekben a lipid/fehérje 
arányt változtatjuk (4. ábra). Egy — fehérjénként 
változó — lipid/fehérje arány eléréséig előbb mindig 
csak egy komponens jelenik meg (4.a. spektrum), 
mely azonos fagyasztott oldatok immobilizált spekt
rumával. Emiatt kézenfekvő feltételezni, hogy ez a 
komponens a membránfehérje felszínén immobilizált 
lipideknek felel meg. A lipid/fehérje arány növelésé
vel a lipidfelesleg a fehérje körüli második és távo
labbi lipidburkokat hozza létre, melyek spektruma 
azonos a gyors mozgásban lévő fluid lipidekével. Kö
zepes lipid/fehérje arány mellett mindkét komponens 
jól megfigyelhető, nagy lipid/fehérje aránynál a fluid 
lipid spektrum dominál (4.b—c. spektrum).

Kézenfekvő a fehérje felszínén immobilizált lipi
deket szolvatációs molekuláknak tekinteni, melyek a 
kettősrétegbe beépülő membránfehérje és a lipidek 
közötti hidrofób kölcsönhatást biztosítják. A szolvatá
ciós lipidek dinamikai sajátságai a fluid lipidekétől 
igen eltérőek, mivel flexibilis zsírsavláncaik a lassúbb 
mozgású fehérje felszínéhez illeszkednek: ez a dina
mikai csatolódás immobilizációjuk oka. Az 5. ábrán 
lipidek és membránfehérjék korrelációs időskáláját és 
tipikus ESR spektrumát foglaltam össze.

Hány lipid szükséges az aktív fehérje konformáció
hoz? A fent leírt kísérletből meghatározhatjuk a fe
hérje körüli immobilizált szolvatációs lipidek számát, 
hiszen a két spektrumkomponens (integrális) inten
zitása arányos a szolvatációs és a fluid populációban 
lévő lipidek számával. Kiindulásként tételezzük fel, 
hogy a kettősrétegben lévő nem jelzett (L) és spin 
jelzett (L*) lipidek kompétícióban vannak P számú 
fehérje n • P számú felszíni szolvatációs helyéért.
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5. ábra  A mozgékony lipidek a membránfehérjék felszínén kény
szermozgást végeznek és emiatt legalább egy molekularétegnyi 
lipid a méreténél fogva sokkal lassúbb fehérje mozgásához csatoló- 
dik. Ezeknek a szolvatációs lipideknek a spektruma az ESR időská

láján immobilizált.

Egyensúlyban minden szolvatációs lipidhely 
betöltött:

f|jL +  f̂ L* =  n* P,

ahol fb és a megfelelő populációk szolvatációs 
helyen lévő hányadát jelöli. Kísérletileg mérhető 
mennyiség: L/P a lipid/fehérje, ill. L*/P a spin jelzett 
lipid/fehérje arány, továbbá az ESR spektrumok in
tegrális intenzitás arányából mérhető f£. Ezekkel a 
mennyiségekkel az alábbi anyag mérlegegyenletet 
kapjuk (L*/P « L /P  közelítéssel):

(L/P) 1 a - P D

K • n K f*b

A fluid és immobilizált spin jelzett lipidek (1— f£)/f£ 
hányadát a lipid/fehérje arány függvényében ábrá
zolva egyenest kapunk, melynek (extrapolált) nulla
helye a fehérje felszíni szolvatációs helyek száma és y- 
tengely metszete az asszociációs állandó reciproka

1 _
k  ü - g r b •

A myelin proteolipid fehérje titrálásának eredményét 
mutatom be a 6. á b rá n . Minden pont egy-egy re
konstrukciós kísérletnek felel meg, melyben a mye- 
linből izolált fehérjét különböző mennyiségű szinte
tikus PC jelenlétében liposzómákba építettem. Az 
egyenes extrapolált nullahelyéből meghatározott n- 
érték 10 lipid/fehérje-alegység. D. Marsh — ezeket 
az adatokat más membránfehérjékkel elvégzett lipid/- 
fehérje titrálással összehasonlítva — kimutatta, hogy 
a kísérletileg meghatározott lipid/fehérje sztöchio- 
metria jól megfelel a fehérje kerületén geometriai 
megfontolások szerint elhelyezhető szolvatációs lipi
dek számával.

6. ábra  A fluid és szolvatációs lipidek titrálása a lipid/fehérje 
arány függvényében. A vizsgált myelin proteolipid fehérje szolva

tációs lipidburkát 10 foszfolipid molekula alkotja.

A fehérjék biokémiai aktivitása szintén függ a li
pid/fehérje aránytól. Általános tapasztalat, hogy a 
szolvatációs lipidburkától megfosztott fehérjék aktivi
tása gyakorlatilag nulla; amint azonban a detergens 
micellákat fokozatosan új szolvatációs lipidburokkal 
váltjuk fel, az aktivitás részben vagy teljesen helyreál
lítható. A Na, K—ATPáz és a citokróm c oxidáz ese
tében az aktivitás meredeken nő mindaddig, míg a li
pid/fehérje arány el nem éri n-1, ahol az aktivitás telí
tésbe megy. Úgy tűnik tehát, hogy az aktív fehérje- 
konformációhoz legalább egyrétegű szolvatációs li- 
pidburok szükséges.

M ily e n  a la p o n  v á lo g a tn a k  a  f e h é r jé k  a  lip id ek  
k ö z ö t t?  Fejcsoport módosítással a spin jelzett PC-ből 
különböző fejcsoportú lipidek szintetizálhatóak, me
lyekkel fehérjék lipid specificitását vizsgáltuk. Ezek
ben a kísérletekben a nem jelölt PC-hez 1%-nyi 
mennyiségű spin jelzett foszfatidsavat (PA), foszfati- 
dilkolint (PC) és foszfatidiletanolamint (PE) adtunk. 
A lipid kettősrétegben a nem jelölt PC és a spin jelzett 
lipidek között kompetíció alakul ki fehérjével szom
szédos helyekért. A 7. á b rá n  bemutatott spektrumo
kon szembetűnő, milyen eltérő az immobilizált kom
ponens intenzitása. Mivel mindhárom lipidből ugyan
annyi szükséges a szolvatációs burok kialakításához, 
ezért rögtön megállapítatjuk, hogy a PA/PC kompetí- 
cióban a fehérje elsősorban PA-t (7.a spektrum), míg 
a PE/PC kompetícióban PC-t választ szolvatációs li- 
pidnek (7.c. spektrum).
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7. ábra  A különböző foszfolipidek kompetícióban vannak fehérje 
felszíni szolvatációs helyekért. A fehérjék lipidspecificitása ESR 

mérésekkel meghatározható.
Figyelemre méltó, hogy a fehérjék lipidspecificitá- 

sát nem hidrofób, hanem Coulomb-erők határozzák 
meg. Ennek csak az lehet a magyarázata, hogy a 
membránfehérjék vizes fázisba kinyúló szakaszai — 
pozitívan töltött aminosavak révén — negatív fejcso
port töltésű lipideket vonzanak magukhoz. Amint a 
PA negatív fejcsoport töltését pH titrálással vagy 
alkáli kationok elektrosztatikus árnyékolásával meg
szüntetjük, a lipidspecifícitás is megszűnik. Ugyanezt 
tapasztaljuk más ionos lipidekkel is.

A lipid/fehérje kölcsönhatás miatti Gibbs-féle 
szabadenergia-változás felírható a titrálásból megha
tározott K asszociációs állandó segítségével:

böző membránfehérjék lipidspecificitási sorrendje je
lentősen eltér. Mivel a Coulomb-kölcsönhatás a tölté
sek közötti távolság reciprokától függ, kézenfekvő 
feltételeznünk, hogy a fehérje töltött aminosav oldal
láncainak konformációja és a lipid fejcsoport töltések 
relatív térbeli elhelyezkedése fogja végső soron a 
kölcsönhatás tényleges erősségét meghatározni.

3. A lipid-fehérje kölcsönhatás dinamikai leírása

Miről ismerhető fel a szolvatációs és szabad helyek 
közötti dinamikus kicserélődés? Az eddig elmondottak 
során a membránfehérjék felszínén meglévő egyen
súlyi folyamatok leírására szorítkoztunk és nem vizs
gáltuk a szolvatációs és szabad helyek közötti kicseré
lődést. Ennek a dinamikus folyamatnak várható 
spektrális következményeit H. M. McConnel 
nyomán a (kémiai) kicserélődéssel módosított Bloch- 
egyenletekből számíthatjuk ki. A megfigyelt spektru
mok kétkomponensű voltának megfelelően tételez
zük fel, hogy a minta makroszkopikus mágnesezett- 
sége szolvatációs (MJ és szabad (Mf)  helyen lévő 
spin mágnesezettségek összege. Mb időbeli változását 
az alábbi differenciálegyenletet írja le:

hasonló egyenlet írható fel Mf időbeli változására. 
t ' 1 és t “ 1 a szabad helyről szolvatációs helyre, illetve 
onnan szabad helyre ugrás valószínűségét adja meg; 
egyensúlyban:

AG =  -R T  • ln (l/K ), PA-ra: AG =  2,6 kJ/mol.

Láthatóan a kölcsönhatás miatti szabadenergia- 
változás lényegesen nagyobb a termikus energiánál. 
A különböző lipidekre kapott AG értékek alapján el
készíthetjük a lipidspecifícitás sorrendjét. Olyan lipi- 
dek esetében, melyekre nincsen teljes titrálási görbe, 
elegendő a lipideket spin jelzett PC-vel páronként 
összehasonlítani azonos lipid/fehérje arány mellett: 
ilyenkor AG-t a relatív asszociációs állandó segítségé
vel határozhatjuk meg. A myelin proteolipid-fehérje 
esetén a specificitási sor a következő: 
PA>PS>PC =  PG =  SM>PE. Pillanatnyilag még 
kevés kísérleti adat áll rendelkezésre, de az eddig 
közölt adatok alapján megállapítható, hogy a külön

Tb1/ 1? 1 =  ( l - f p / f * b .

A spin mágnesezettségre vonatkozó Bloch-egyenletet 
a kicserélődési tagokkal kibővítve a következő egyen
leteket kapjuk:

- j P  +  { - í(cü- a)lj)-(-r;1 +  T2,;1}Mb- r 7 1M f =

=  iyBjM«,

- rb1Mb+ { - i ( a,- wf> +  T71+ T 2,71}Mf=

= i-yBiM .̂

Ennek stacionárius megoldása egy spektrumvonal 
formula:

Mb+Mf= —-yBjM0 f̂ (o>— &>f-FiT2,f 1) -F(l—f )̂(qj— <̂>b+ íT2,71) + í(t71 + t71) 
{w-Cüb+ i(T71 +  T2,71)}{w-0)f+i(T71-(-T2,71)}+T71T71
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Az ESR abszorpció a mágnesezettség imaginárius ré
szével arányos.

A kicserélődés okozta spektrális változások igen 
szemléletesen nyomon követhetőek abban az egysze
rű esetben, amikor a kétféle környezetnek megfelelő 
mindkét spektrum egyszerű Lorentz-görbe (8 , á b 
ra ) . Lassú kicserélődés esetén, amikor rbx és r”1 <?

(wb— &>,), a kicserélődés hatására a két komponens 
kis mértékben egymás felé eltolódik és a spektrumvo
nalak félértékszélessége megnő:

T21 =  Tj,“1 +  T ~ \

Mind a vonalkiszélesedésből, mind a spektrumeltoló
dásból közvetlenül meghatározható a kicserélődés se
bessége. A kicserélődési sebesség további növekedé
sével a két komponens összeolvad: ebben az átmeneti 
tartományban már a vonalszélesség-analízis nem ele
gendő a kicserélődési sebesség meghatározásához, 
mert a spektrum nem két Lorentz-görbe összege. 
Gyors kicserélődés esetén az eredeti két komponens 
helyett egyetlen kiátlagolt vonalat észlelünk, melynek 
vonalszélesség-változásából megint meghatározható 
a kicserélődési sebesség. A 8. ábrán bemutatott spekt
rumsorozatot azonos integrális intenzitásra normál- 
tam, hogy a vonalkiszélesedés, majd keskenyedés 
miatti amplitúdóváltozások jobban érzékelhetőek 
legyenek.

8. ábra  Kétféle környezet közötti (kémiai) kicserélődés spektrális 
hatása: az Mb és Mf közötti energiakülönbséghez viszonyítva lassú 
kicserélődés esetén kétkomponensű, gyors kicserélődés esetén 

egykomponensű spektrumokat észlelünk.

A nitroxid spektrum, a g- és ^-tenzor anizotrópiája 
miatt, a különböző orientációban megfigyelhető 
elemi abszorpciók összege. A kicserélődési sebesség 
meghatározásához szimulált két komponensű spekt
rumokat hasonlítottam össze a kísérleti spektrumok
kal. Ez a módszer tetszés szerinti kicserélődési sebes
ség esetén is alkalmazható, szemben a közelítő vo
nalszélesség analízissel. Első lépésként szimuláll 
(egykomponensű) immobilizált és 3-vonalas izotróp 
spektrumot illesztettem szolvatációs és fluid lipid 
spektrumokhoz a komponensek legjobban egyező

spektrum paramétereinek meghatározásához. Máso
dik lépésként a szimulált két komponensű spektrum 
és a kísérleti spektrum legjobb egyezéséhez két to
vábbi paramétert kellett optimalizálnom: a súlyfaktort 
(f£) és a kicserélődési sebességet (r"1). Az elmondóU  
tak illusztrálására a 9. á b rá n  egymásra rajzolt szimu
lált és kísérleti spektrumsorozatot mutatok be.

C s e r é lh e tő e k -e  a  f e h é r je  s z in té z isk o r  a s s z o c iá l t  s z o lv a 
tá c ió s  l ip id e k ?  Mivel minden lipid/fehérje komplex 
spektrum két komponensű, így azonnal megállapít
hatjuk, hogy legfeljebb — az ESR időskálájánál — las
súbb kicserélődéssel kell számolnunk. Ennek hatása 
a 3-vonalas fluid komponensen szembetűnő. A 
komplex spektrumában a fluid komponens félérték
szélessége 0,01—0,04 mT-val nagyobb mint a fluid 
lipid spektrumában (vagyis 0,10mT-ról 0,11—0,14 
mT-ra nő) és ennek megfelelően csökken az amplitú
dója. Pontosabb értékeket spektrumszimulációval ha
tároztam meg. A 9. ábrán látható spektrumsorozat 
pH titrálás spektrális hatását vizsgálja. A spektrumok 
mellett áll a legjobb egyezést adó r"1 kicserélődési se
besség, mely ebben a kísérletben 2 -106 és 1,2 -107 s_1 
között változott.

9. ábra  A kicserélődési sebesség legpontosabban szimulált és 
mért spektrumok összehasonlításával határozható meg. A myelin 
proteolipid fehérje szolvatációs lipidburkában lassabban cserélőd

nek a negatív fejcsoport töltésű foszfolipidek.

Amint az alkalmazott spin jelzett sztearinsav (SA) 
poláris részén pH titrálással negatív töltést hozunk 
létre, az immobilizált komponens intenzitása megnő, 
pontosabban (1— fj)/f£ megháromszorozódik, és 
ezzel párhuzamosan a r"1 kicserélődési sebesség har
madára csökken. A csökkenés azonban nem jelenti a 
kicserélődés teljes megszűnését: még a specifikus lipi
dek is gyorsan cserélődnek a fehérje felszínén. A 
szabad helyekről a laterális diffúzió által meg
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határozott sebességgel érkezik minden lipid: r"1 =  
= 2 — 5 -107 s-1 és az újonnan érkező fluid lipidek fo
lyamatosan cserélik a szolvatációs lipidburok állomá
nyát. Valójában a lipidspecifícitás pontosan azt jelenti, 
hogy bizonyos lipidek az átlagosnál hosszabb ideig 
tartózkodnak a fehérje szolvatációs burkában.

Bár közvetlen mérési adatunk csak néhány rekons- 
tituált lipid/fehérje rendszerről van, minden okunk 
megvan annak feltételezésére, hogy a lipid/fehérje- 
kölcsönhatás dinamikája a biológiai membránokban 
is hasonló. Ha ugyanis a fehérjeszintéziskor asszociált 
szolvatációs lipidek többségét nem lehetne cserélni, 
akkor utólag inkorporált (exogén) lipidek — mint 
például a spin jelzett lipidek — nem juthatnának a 
szolvatációs burokba. Ez azonban ellentmond aJcísér- 
leti tapasztalatnak.

Miért nem mutatható ki szolvatációs lipid NMR-rel? 
Az első ESR kísérletek nyomán hamarosan más 
membrán spektroszkópiai módszerekkel is megvizs
gálták a lipid/fehérje komplexeket. Kétségtelenül a 
legnagyobb várakozás az NMR vizsgálatokat előzte 
meg, hiszen J. Seelig és munkatársainak szelektíven 
deuterált lipidekkel végzett mérései minden korábbi
nál mélyebb és pontosabb bepillantást kínáltak a 
membránszerkezetbe. Meglepetésre azonban az 
NMR-rel nem lehetett immobilizált lipideket kimu
tatni. Az ESR és NMR eredmények közötti kínos el
lentmondást a két módszer eltérő időskálájának felis
merése magyarázza meg. A mágneses rezonancia 
spektroszkópiában határkörfrekvenciát definiálha
tunk a spektrális anizotrópia segítségével (0,1 mT =  
=  2,8 -lO6 s-1).

nitroxid ESR: r 1̂ =  (Azz — A xx) =  3*108 s-1 
deutérium NMR: r;1 =  (Vxx -  V J  =  2 . ÍO^S"1.

Minden olyan mozgás, melynek körfrekvenciája 
ennél a határértéknél nagyobb, az adott módszer idő
skáláján gyors mozgás és ezért az elektron spin- 
magspin hiperfinom kölcsönhatás (ESR), illetve a 
magspin kvadrupólus (NMR) anizotrópiáját 
kiátlagolja.
Gondoljuk csak meg: az ESR spektrumok azért két- 
komponensűek, mivel az ESR módszer határ kör- 
frekvenciájához viszonyítva a fluid lipidek mozgása 
gyors (>10® s_1), míg a szolvatációs lipidek mozgása 
lassú (<107 s_1). Ennek megfelelően a fluid lipidek 
spektruma (gyors mozgás által) kiátlagolt, míg'a szol
vatációs burokban immobilizált lipideké porspekt
rum. Emellett az ESR időskáláján lassú kicserélődés 
(<107 s_1) jó spektrális feloldást is biztosít. Ugyane
zek a mozgások a sokkal lassúbb NMR időskálán 
gyors mozgások és ezért az NMR spektrumok mind 
az intramolekuláris mozgás, mind a kicserélődés 
miatt kiátlagolódnak. Eredményül egykomponensű

spektrumokat (8. ábra) kall kapnunk; a kicserélődés 
meghatározható a vonalkiszélesedésből. Az első cikk
ben ezt a vonalkiszélesedést tévesen a fehérje “fluidi- 
záló” hatásának tulajdonították, pedig az nem intra
molekuláris mozgás, hanem (az NMR idősákálájánál) 
gyorsabb kicserélődés következménye. Ez az NMR 
adatok ma elfogadott interpretációja.

4. Összefoglalás

A membránfehérjék lipid kettősrétegbe merülő 
apoláris felszínét szolvatációs lipidek veszik körül, 
melyek flexibilis zsírsavláncaikkal a lassúbb mozgású 
fehérje egyenetlen felszínéhez illeszkednek. A dina
mikai csatolódás miatt a szolvatációs lipidek az ESR 
időskáláján immobilizáltak és emiatt spektrumuk a 
fluid lipidekétől különbözik. A spektrumkomponen
sek integrális intenzitásából a szolvatációs lipidek 
sztöchiometriája meghatározható. A különböző lipi
dek kompetícióban vannak fehérje felszíni helyekért. 
A lipidspecificitást elsősorban Coulomb-erők hatá
rozzák meg. A fluid és szolvatáviós helyek közötti 
(kémiai) kicserélődés az ESR időskáláján lassú: se
bessége 106 —107 s_1. A fluid lipidek a laterális diffú
zió által meghatározott sebességgel érkeznek a fe
hérje felszínéhez és folyamatosan cserélik a szolvatá
ciós lipidburok állományát. A lipidspecifícitás azt je
lenti, hogy bizonyos lipidek az átlagosnál 2 —5-ször 
hosszabb ideig tartózkodnak a szolvatációs burokban.
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E S E M E N Y E K

CSEKŐ ÁRPÁD 85 ÉVES

Az idő feltartóztathatatlan múlása közben az egyén 
és a közösség életében egy-egy állomás, amikor egy 
munkálkodó ember elérkezik életének valamilyen ál
lomásához. Most is ez következett be: Csekő Árpád 
85 éves lett!

Csekő Árpád pedagógus szülők gyermeke, szülei 
falusi iskolában tanítottak. Már diákkorában előfor
dult, hogy az iskolában helyettesítette szüleit. Itt kez
dődött pedagógus pályafutása, melynek folyamán 
majdnem minden iskolatípusban értékes tevékenysé
get fejtett ki.

Tanítóképző intézeti tanári oklevéllel lett 
1924-ben tanársegéd a polgáriiskolai Tanárképző In
tézetben. Tanított Jászberényben a Tanítóképző Inté
zetben, majd hasonló intézet igazgatója volt Pápán. 
1946-tól kezdve Budapesten volt tanár először a XII. 
kerületi Állami Tanítóképző Intézetben, 1949-től a 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, majd 1957-től a 
Petőfi Sándor Gimnáziumban. Innen került 
1960-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kí
sérleti Fizikai Tanszékéhez, ahol fizikaszakos tanárok 
képzésében vett részt. Ettől az intézménytől ment 
nyugdíjba 1969-ben, 67 éves korában. Az azóta eltelt 
időben, mint nyugdíjas tanított 1984-ig a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán óraadóként. 1970-től az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakta
nácsadója és ennek megbízásából régi fizikai tanesz
közök felkutatásával, rendezésével, meghatározásá
val és restaurálásával foglalkozik. Munkájával pótol
hatatlan kincseket ment meg a jövő számára. Életé
ben pillanatnyi szünetet sem ismer, minden idejét a 
lelkes, önfeláldozó munka tölti ki ma is.

Amikor Csekő Árpád tanári munkáját akarjuk jel
lemezni, akkor elsősorban a kísérletező, a “tapasztal- 
tatáson alapuló” módszerét kell kiemelnünk. De
monstrációs és mérő kísérletei mellett mindig 
nagyon ügyelt a tanulók aktivizálására, munkáltatá
sára és a tanulói kísérletekre. Az érdeklődő tanulók 
számára sokszor külön szakkört is vezetett. Gondos 
előkészítés, osztályfoglalkoztatás, színesen, érdeke
sen, módszeresen vezetett óra, lebilincselő lelkes elő
adásmód jellemezte tanítását. Mindez tárgyának sze- 
retetéből fakadt és az eredmény: tanítványaival meg
szerettette a fizikát, rávezette őket a tudományos is
meretszerzés módszerére.

Árpád bácsi kísérletező tevékenysége nemcsak a 
régóta ismert kísérletek ügyes bemutatásából állt. Új 
eszközöket tervezett és épített. Újító, tervező és kivi
telező munkássága a mindenkori tanszergyárral való 
állandó kapcsolatában is realizálódott. Újításai össze
gyűjtve egész kötetet tennének ki, különféle folyóira
tok hasábjain számos cikkben megtalálhatók. Az 
1945 után tervezett “Csekő láda” néven ismert kész

let az akkor életre hívott általános iskolai kísérletező 
munkát volt hivatva elősegíteni. Ezirányú könyvírói- 
munkája is hiánypótló volt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a tanárje
löltek számára tartott módszertani, laboratóriumi 
gyakorlatokat ugyanilyen szellemben vezette. Sok 
fiatal tanárjelöltet tanított meg a kísérletezés, mérés 
technikájára, a kísérletek bemutatásának számos 
fortélyára.

Csekő Árpád az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
aktív tagja mind a mai napig. Rendszeresen részt vesz 
mind a középiskolai, mind az általános iskolai fizika- 
tanári ankétokon. Itt egyrészt az általa összegyűjtött 
és az ankét témájához illeszkedő régi eszközöket ál
lítja ki az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
képviseletében, másrészt önálló, saját tervezésű, leg
újabb kísérleti összeállításait is bemutatja az érdek
lődő tanárok számára. A Társulat életének minden 
megnyilvánulásában aktívan részt vesz. Minden elő
adáson jelen van, rendszeresen vezetett jegyzetei ér
tékes dokumentumok. Jelenleg is egyik társszerzője 
a Fizikai Szemlében a középiskolai tanári ankétről 
szóló fényképes beszámolóknak.

Irodalmi munkássága tükrözi sokoldálú tevékeny
ségét. Társszerzője volt egy egész sor szakmódszer
tani könyvnek: Természettan a líceum IV. o. számára 
(1941, Jeges Károllyal), A fizika csodavilága (1949, 
Koczkás Gyulával), Az elektromosság világa (1949, 
társszerzők Csada, Dobó, Koczkás, Kunfalvi), Fizi
kai kísérletek és eszközök (1950, Csada, Jeges, 
Öveges), Útmutató a fizikai és technikai szakkörök 
számára (1952, Kiss, Vermes), Fizikai kísérletek 
gyűjteménye I.—III. (1959, több társszerzővel), 
Hasznos mulatságok (1971, Karvaszné, Resko- 
vicsné), Történelmi fizikai szemléltető eszközök 
(1972, Rajnainé), Fizikai kísérletek az általános isko
lában (1977, Bellay). Egyedi szerzője volt több szak
köri füzetnek és módszertani kiadványnak. Kezdettől 
fogva tagja volt az Élet és Tudomány, valamint a Fizi
kai Szemle szerkesztőbizottságának, (ez utóbbinak a 
mai napig). A Fizikai Szemle a Természettudomá
nyok tanítása, a Fizika tanítása, az Újítók Lapja és a 
Köznevelés hasábjain megjelent cikkeinek a száma 
százakra rúg; ezek tárgykörei: a fizikatanítás módszer
tana, kísérletezési technika, új kísérletek, eszközök, 
könyvismertetők, beszámolók.

Csekő Árpád munkásságáért eddig is sok kitünte
tésben részesült: “A szocialista kultúráért” (1954), 
“Kiváló újítói oklevél” (1956), Újítómozgalmi emlé
kérem ezüst fokozata (1974), Mikola-díj (1969), 
MTESZ-díj (1977), “A szocialista kultúráért (1987), 
TIT aranykoszorús jelvény (1984). E kitüntetések so
rozatát teljessé tette a Társulat Eötvös-érme, elis
merve ezzel is Csekő Árpád életművét.

Kunfalvi Rezső—Radnai Gyula
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A HALLEY-ÜSTÖKÖS NYOMÁBAN

1986 novemberében ilyen címen nyílt meg a Nemzeti 
Múzeum épületében a Természettudományi Mú
zeum és az Országos Műszaki Múzeum időszakos ki
állítása. Fennállása során a patinás épületben még 
nem rendeztek ilyen tudományos-technikai jellegű 
kiállítást. Ennek időszerűségét nemcsak a Halley- 
üstökös 1985/86-os nap- és földközelsége adta, 
hanem az, hogy a nevezetes üstökös kutatási munkái
ban még sohasem vett részt annyi magyar tudós és 
szakember, mint ebben az elmúlt időszakban.

A Halley-üstökös 1986. március 10-én, a Chilében működő ESŐ 
Obszervatórium 1 m átmérőjű Schmidt-tükrös távcsövével készí
tett felvételén. A csóva különös alakja a napszél által megzavart 

mágneses tér hatásával magyarázható

A szokatlan — természettudományos és műszaki 
— témájú, gazdag és látványos kiállítás elsősorban a 
Halley-üstökös eddigi megismerésének történetével 
ismerteti meg látogatóit, de általános bevezetést is ad 
az üstököskutatás fejlődésébe és az üstökösök, to
vábbá más apró égitestek közötti összefüggések feltá
rásába. Természetes, hogy a régebbi múltban észlelt 
üstökös-feltűnések — mint egyéb rendkívüli termé
szeti jelenségek — babonás félelmet keltettek. A 
klasszikus ókorban és a középkor legnagyobb részé
ben — főként Arisztotelészre hagyatkozva — földi 
eredetűnek képzelték őket, amelyek szinte kizárólag 
rossz befolyással vannak a földi életre. Ilyen nézete
ket tükröznek azok a hazai nyomdákban előállított le
írások is, amelyekből a kiállítás is bemutat néhányat.

A távcső előtti kor legkiválóbb észlelő csillagásza, 
Tycho de Brahe gondos és pontos méréseiből lett 
nyilvánvalóvá, hogy az üstökösök a Holdnál jóval tá
volabb haladó égitestek. Tycho szerint pályájuk kör 
alakú. Igen érdekes, hogy a bolygópályák alakjának 
nagy felismerője, Kepler viszont egyenesnek tartotta 
az üstökösök pályáját.

Edmond Halley a 18. század elején már a newtoni 
fizika mozgástörvényei alapján számolhatta ki az 
1531-es, 1607-esés — az általa is látott — 1682-es üs
tökösök pályáit a feljegyzett észlelési adatokból. A 
három üstököspálya minden paramétere oly hasonló 
volt egymáshoz, hogy Halley kimondhatta: egy és 
ugyanaz az üstökös jelent meg 75 — 76 évenként. 
Méltán viseli az ő nevét ez az üstökös, amely — elő
rejelzése szerint — 1758-ban vált ismét láthatóvá, és 
1759 tavaszán ért napközeibe.

Ebben az időben, a 18. század második felében a 
csillagászat terén hazánk felzárkózott Európa na
gyobb kultúrnemzetei közé. A század végén már öt 
nagyobb csillagvizsgáló is létesült és működött Ma
gyarország akkori területén. De sajnos, még mielőtt a 
Halley-üstökös ismét földközelbe ért volna, mind
ezek az obszervatóriumok műszereiket tekintve már 
elavultak, és ezért vagy más okból már egyik sem 
működött 1835-ben. Az üstökös akkori feltűnéséről 
egy újabb, 1815-ben a Gellért-hegyen létesült, Urá
niáé nevű egyetemi csillagvizsgálóban végeztek csak 
megfigyelést. A létesítése idején igen korszerű, jól 
felszerelt csillagvizsgálót az osztrák ágyuk 1849-ben 
használhatatlanná tették — néhány megmaradt 
műszeréből egy-kettő a kiállításon látható.

A csillagászat tudományos művelése hazánkban a 
19. század utolsó évtizedeiben kizárólag magán ob
szervatóriumokban folyt. A Konkoly—Thege Miklós 
által 1871-ben és a Gothard Jenő által 1881-ben alapí
tott ógyallai, ill. herényi obszervatóriumokban 
később Európa-szerte elismert asztrofizikai kutatások 
indultak meg. A tudományos munka egyik fő témája 
az üstökösök és meteorok színképi vizsgálata volt. E 
kutatási lehetőségeket J. Fraunhofer német fizikus 
1814. évi napszínkép-tanulmányozása indította meg. 
A neves kutató ekkor fedezte fel a Nap színképében 
az azóta is az ő nevét viselő sötét vonalakat. (Alap
vető kutatásainak egyik fő optikája, a “Crownglas 
Nro 9” jelű üvegprizmája ajándékozás útján később 
Konkoly-Thege Miklóshoz került, s ma az Országos 
Műszaki Múzeum őrzi — és a kiállításon bemutatja.) 
Konkoly és Gothard spektroszkópiai vizsgálatokra 
használt műszerei közül többet is láthatnak a kiállítás 
látogatói.

Az üstökös következő nap- és földközelségét már 
az egész tudományos világ figyelme kísérte. Több 
ezer fényképfelvétel örökítette meg a közhit szerint 
veszélyes közelségbe került égitestet. Akkoriban 
igen sokan rettegtek tőle, elsősorban nem az ókori
középkori babonás nézetek miatt. A tudomány képvi
selői ugyanis megállapították, hogy az üstökös gáz
anyaga ciánt (helyesebben cián-gyököt, CN) is tartal-
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máz, továbbá azt, hogy a Föld minden bizonnyal át 
fog haladni az üstökös gázcsóváján. Szinte hiábavaló 
volt a napilapokban is közzétett sok megnyugtató 
cikk a természettudósok tollából, a május 2 0 -a körüli 
napokat-éjeket szorongva várták szerte a világon. A 
Föld valóban áthaladt a roppant ritka csóva végső ré
szein, de a légköri elektromosság jellemzőinek rövid 
ideig tartó és nem jelentős mértékű anomáliáin kívül 
semmiféle hatása nem volt kimutatható ennek a talál
kozásnak. Mindez a kiállítási anyagokon is nyomon 
követhető.

Néhány évtized múlva az ember kijutott a vi
lágűrbe. Elsőként rádióhullámait küldte az égitestek 
felé (lásd Bay Zoltán 1946-os sikeres Hold-radar kí
sérletét), majd 1957-től űrszerkezetek is indultak a 
Földről. 1961-től egyre gyakrabban és egyre hosszabb 
ideig tartózkodott az ember is új munkahelyén, a vi
lágtérben. Természetes volt az a gondolat, hogy a kö
zeledő Halley-üstökös felé felderítő-kutató műszere
ket indítson, amelyek segítségével közelről tanulmá
nyozhatja a Naprendszer ősi anyagát tartalmazó üs
tökös magját is. Szovjet, nyugat-európai és japán 
űrszondák indultak útnak, sőt amerikai űrszakembe
rek megváltoztatták egy már régebben felbocsátott és 
munkába állt Nap-kutató űrszondájuknak pályáját (és 
nevét), és a Halley felé irányították. 1986 tavaszán 
egy egész “Halley-armada”: hat műszeres szonda kö
zelítette meg az üstökös magját. Minket ezek közül a 
legközelebbről a Vega—1 és —2 érdekelt a nemzet
közi Vega-programban való részvételünk miatt. Szov
jet, bolgár, csehszlovák, lengyel, NDK-, NSZK-, 
USA-beli és osztrák intézmények és kutatók mellett 
jelentős szerep jutott — más magyar intézményeken 
kívül — a Központi Fizikai Kutatóintézet és a Buda
pesti Műszaki Egyetem Mikrohullámú Híradástech
nikai tanszéke kutatóinak is ebben az igen komplex 
vállalkozásban.

A Vega—1 szonda kis látószögű tv-kamerájának egyik felvétele az 
üstökös magjáról az 1986. március 6-i közelség alkalmával

A magyar szakemberek a Vega-szondák adatgyűjtő 
berendezését (BLISZI), a töltöttrészecske-analizátort 
(PLAZMAG), az üstökösből származó gázionok ér

zékelésére és energiaeloszlásuk meghatározására, va
lamint a Nap kozmikus sugárzásának regisztrálására 
szolgáló detektort (TÜNDE) és a televíziós rendszer 
(TVS) bizonyos egységeit tervezték és készítették a 
nagy számú földi ellenőrző berendezéseken kívül. 
Kétségtelen, hogy elsősorban a csehszlovák mechani
kával mozgatott, szovjet CCD-képérzékelővel és 
francia optikával felszerelt, magyar elektronikájú tv- 
rendszer működését kísérte általános figyelem. A két 
felvevő kamera teleobjektívekkel működött, amelyek 
közül az egyiknek 150, a másiknak 1 2 0 0  mm az effek
tiv gyújtótávolsága. Ez utóbbi már nem is teleobjek- 
tívnek, hanem komoly méretű tükrös távcsőnek ne
vezhető. Ennek mindenben a szondákon levőkkel 
azonos mása a kiállításon már méreteivel is kiemelke
dik az ott látható egyéb hazai gyártmányú felszerelési 
tárgyak közül, és jól érzékelteti a nagy nemzetközi 
Vega-vállalkozás arányait és feladata nagyságát.

A Giotto- és Vega-szondák “helyszíni”, továbbá 
az obszervatóriumok és a Dél-Európába utazott hazai 
amatőrök földi felvételei arra hivatottak rámutatni, 
hogy napjainkban az üstököskutatás már csak komp
lex módon végezhető.

A kiállítást megtekintő — vagyis az üstököskutatás 
történetén áthaladó — látogató rájöhet arra, hogy 
hazánk természettudósai és technikai szakemberei az 
idők során mint több, komolyabb és elismertebb sze
repet játszottak és játszanak a különös kis égitestek 
tulajdonságainak kutatása és felderítése terén. Óha
tatlanul arra is kell gondolnia, hogy a természettudo
mányok és a műszaki élet területein mennyi jelentős 
és érdekes hazai eredmény várhat még feltárásra és is
mertetésre. És lehetetlen, hogy ne töltse el jogos 
büszkeség a Vega-programban résztvett fizikusok és 
műszaki szakemberek eredményeit látva, hiszen va
lamennyi magyar berendezés hibátlanul működött az 
üstökös közelében uralkodó egészen rendkívüli kö
rülmények között is.

A kiállítás megnyitója, Márta Ferenc akadémikus, az MTA alel- 
nöke, az Interkozmosz Tanács elnöke (jobbról a második) a kiál

lítás rendezői között 1986. november 13-án

Elismerés és köszönet illeti a nevezett mú
zeumokat a szép, szakszerű és igen tanulságos kiál
lítás megrendezéséért, amely a tervek szerint ez év 
végéig látogatható. Porion Thewrewk Aurél
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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  
T U D O M Á N Y O S  D Í J A I H O Z  E L K É S Z Ü L T E K  
A Z  É R M É K

A tudományos teljesítmény elismerésére Társulatunk 
díjakat alapított. Ezek sorában a legrégebbi a Bródy 
Imréről és a Schmid Rezsőről elnevezett két tudomá
nyos díj volt. Az évek folyamán négy további díjat ala
pítottak a Gyulai Zoltánról, a Novobátzky Károlyról, 
a Detre Lászlóról és a Selényi Pálról elnevezetteket. 
Kezdetben ezeket a díjakat ünnepélyes keretek 
között, többnyire a Közgyűlések vagy a Vándorgyűlé
sek alkalmából adták át egy szerény pénzösszeg 
kíséretében.

Később a díjazottak egy oklevelet is kaptak, az 
egyre szerényebbnek számító összeg mellé.

Ismételten felmerült az a kívánság, hogy a díjak 
olyan maradandó értékű, művészi emlékérmek le
gyenek, amelyek képesek méltó módon kifejezni a dí
jazott irányában megnyilvánuló elismerést, a díj név
adója iránt érzett megbecsülésünket és a Társulathoz 
való ragaszkodásunkat. A közelmúltban sikerült ezt a 
régen megfogalmazott kívánságot teljesíteni két sze
rencsés körülmény összetalálkozása révén. Egyrészt 
ugyanis Csikszentmihályi Róbert szobrász művész vál

lalkozott az érmek megalkotására, másrészt több In
tézmény vállalkozott a mecénási szerepre.

Csikszentmihályi Róbert neve ismert és jó csen
gésű a fizikusok számára, minthogy ő alkotta meg azt 
a különlegesen szép és kifejező plakettet, amelyet a 
Magyar Tudományos Akadémia alapításának 175. év
fordulója alkalmából adományoztak a hazai tudomány 
fejlődéséért munkálkodóknak. Most a mecénások 
sorába tartozik a Csillagászati Kutató Intézet, a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet, a Műszaki Fizikai 
Kutató Intézet és a Tungsram RT. Ezen intézmények 
jóvoltából sikerült a hat emlékérem elkészítésének 
anyagi fedezetét biztosítani. Segítőkészségükért az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat elismerését és köszö
netét szeretném tolmácsolni.

Csikszentmihályi Róbert műveiről készült képeket 
mellékeljük.

A közeljövőre nézve tervünk a következő: felajánl
juk az Intézményeknek azt a lehetőséget, hogy a ko
rábbi években díjazottak számára emlékérmet ado
mányozhassanak. Az érmek ára az előállítási költség 
kétszerese (kb. 2000 Ft). Az így befolyt összegből to
vábbi érmeket kívánunk előállíttatni, amelyeket 
majd az 1987 utáni években fog odaítélni a Társulat.

Lovas István
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europhpcs
Europhysics Letters,
az Európai Fizikai Társulat új folyóirata

Az Európai Fizikai Társulat 1986-ban egy új fizikai fo
lyóiratot indított el. Az új folyóirat magában foglalja 
és helyettesíti a francia Journal de Physique Lettres 
és az olasz Lettere A1 Nuovo Cimento folyóiratokat.

Már az első év folyamán számos magas színvonalú 
cikk jelent meg a folyóiratban neves szerzőktől, 
köztük több Nobel-díjastól. A szerzők között számos 
olyan magyar van, aki jelenleg külföldön dolgozik, 
azonban Magyarországon dolgozó szerzőtől eddig 
még nem jelent meg dolgozat a folyóiratban. Ismerte
tésünk egyik célja éppen az, hogy a gyorsan publikáló,

színvonalas folyóiratra felhívjuk a fizikusok figyel
mét. Ezt a célt szolgálja a folyóirat néhány eredeti ol
dalának ismertetése is.

Amint az Associate Partners névsora mutatja, a fo
lyóirat alapító tagjai között szerepel az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat is. Az ELFT részvételét az tette lehe
tővé, hogy Mezei Ferenc a Társulat nevében tízezer 
svájci frankkal hozzájárult a folyóirat megindításához 
szükséges alaphoz.

Mezei Ferenc önzetlen gesztusához ezúton mon
dunk a Társulatunk nevében köszönetét.

Kovács István 
ELTE

europhysics
letters
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T o  O u r  R e a d e r s  a n d  A u th o r s M e s s a g e  f r o m  t h e  P r e s i d e n t

It is embarassing for an Editor-in-Chief to begin his welcoming note with an 
apology for the slimness of the first issue of Europhysics Letters—44 pages 
instead of 64. But it is not unknown for a new publication to take a little time to 
settle down and, with the choice between delaying publication by a week or 
starting with a smaller issue, we settled for the latter.

As the cover page proclaims Europhysics Letters incorporates Lettere al 
Nuovo Cimento and Journal de Physique Lettres, both of which ceased 
publication at the end of 1985. Thus, far from  increasing the number of physics 
periodicals, we are relacing two by one. Nor should this step be regarded as 
simply one of rationalization. It is much more than that. In starting this truly 
International Journal, EPS is acting as advocated by its constitution on one of 
•those matters which it is desirable to handle on an international level».

The word •incorporating* does not mean that Europhys. Lett, simply collects 
material that would have been published by its predecessors and issues it under 
a single cover. We hope that, thanks to the close and constant operation of the 
four partners (see the President's message in this number) and to their great 
expertise in the relevant fields, Europhys. Lett, will eventually develop a 
character of its own.

Let me describe the progress of a manuscript from the author’s desk to the 
production stage. As soon as the Staff Editor Mrs. Christina Bouldin-Thompson 
at the EPS Secretariat in Geneva receives a MS, she informs (usually by telex or 
telephone) the Co-Editor in whose area of competence the paper falls and sends 
him a copy of the MS. The Co-Editor chooses 2 referees and the Staff Editor 
sends them, on behalf of the Co-Editor, copies of the MS. The referees' reports 
are returned to the Co-Editor and the Staff Editor, and, depending on the 
recommendations, the paper can either proceed to the production stage or will 
have to be amended or rejected. Further correspondence with the referees and 
with the author will be conducted by the Co-Editor or by the Staff Editor acting 
on his behalf. Final acceptance or rejection is the responsibility of the 
appropriate Co-Editor who, in the case of rejection, will personally inform the 
authorfs). We hope that these procedures will render the passage of the MS 
through the various stages a worthwhile scientific exercise.

A  panel of some 45 Advisory Editors will play an important role in running 
Europhys. Lett.; they will advise, from time to time, the Co-Editors in their field 
of specialization, they will help to establish a roster of referees, they will monitor 
the quality of the journal and will publicize it. The roles of the Editorial Board 
and the Panel of Advisory Editors are thus not hierarchical but complementary.

Although Europhys. Lett, will accept papers in English, French, German 
and Russian, we expect that most of them will be in English. Let me assure our 
authors that we shall not try to improve their style or correct unconventional 
grammar—we shall only insist that the meaning should be clear.

N. KURT1.

V Á K U U M  É S  V É K O N Y R É T E G -  
T E C H N O L Ó G I A I  E S Z K Ö Z Ö K ,  
M É R Ő B E R E N D E Z É S E K  É S  A N Y A G O K  
H A Z A I  F E J L E S Z T É S E  É S  G Y Á R T Á S A .

A IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottsága, az Eötvös Loránd Fizi
kai Társulat, a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos 
Egyesület, valamint az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egye
sület “Vákuum- és vékonyrétegtechnológiai eszközök, mérőbe
rendezések és anyagok hazai fejlesztése és gyártása” témában ren
dezett szemináriumot.

Igen jó hangulatú, pezsgő és informatív összejövetel volt az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat helyiségeiben 1987. június 9-én 
megrendezett szeminárium. Az egynapos szemináriumon rövid 
előadások ismertették a hazai kutatás-fejlesztés és eszközgyártás 
területén elért, a szakterülethez kapcsolódó új fejlesztési eredmé
nyeket. Új, eddig szokatlan jelenség volt, hogy az előadások és a 
résztvevők majdnem fele gazdasági munkaközösségekből, ill. kis
szövetkezetekből verbuválódott. Az előadások és a kiállításon be
mutatott termékek azt mutatták, hogy ezek a kis szervezetek a 
hazai kutatás és gyártás igényeihez jól illeszkedő tevékenységet 
folytatnak és jelentősen hozzájárulnak a szakmai kultúra terjeszté
séhez. Mint a beszámolókból megtudtuk, van érdeklődés a terüle
ten dolgozó intézmények új eredményei iránt, a készülékek je
lentős részét konkrét ipari igények, megrendelések teljesítésére 
készítették. Az ismertetett készülékek között megtalálható volt 
mind a szilíciumtechnológiához kapcsolódó technológiai berende
zések sora, mind az eredetileg kifejlesztett speciális készülékek 
széles választéka.

The publication of this first issue of Europhvsics Letters is tlic culmination 
o f Ole efforts of many physicists over a number of years, but in particular this 
new journal has only become a reality through the initiative and willingness of 
the French Physical Society and the Italian Physical Society to restrict 
publication of letters in their own Jounwls and thivugh the willingness of the 
Institute of Physics to provide essential initial financial support.

Although the early running was made'by these three Societies, practical 
support has also been given by many other national societies which make up the 
European Physical Society.

Europhysics Letters is intended to be a journal of high quality, publishing 
short communications of importance with the minimum of delay. It is a journal 
organized and managed by physicists. It is the first journal to be published 
entirely by the Europen Physical Society. It therefore marks an important 
milestone in the progress towards the greater unity in physics in Europe which 
began with the creation of the European Physical Society in 1968. While that in 
itself is important, even more important is the possibility that the journal will 
contribute significantly towards the more effective dissemination of the results of 
our scientific endeavours not only throughout Europe but to all parts of tlic 
globe.

G. H. Stafford 
15 November 1985

Az előadások között módszertani előadások is szerepeltek, be
mutatva azt, hogy a meglévő eszközparkhoz csatlakozva is tovább 
lehet lépni. A szemináriumhoz csatlakozó kiállításon a résztvevők 
megtekinthették, nem egy esetben ki is próbálhatták a kiállított 
műszereket.

A rendezvényt kerekasztal megbeszélés zárta, igen aktív rész
vétel mellett.

Az első kérdés az volt, hogy miért jutnak el nehezen a szakte
rületen keletkező új eredményekről szóló információk az illetékes 
szakmai körhöz.

Az alulinformáltságban szerepet játszik a (Péter István, 
KFKI), hogy a korábbi időszakban a kutatóintézetek általában 
nem a külső igényekre alapozva fejlesztettek és az információ nem 
egyszer csak személyes kapcsolatok útján terjedt. További problé
mát jelent, hogy a megszerzett információ gyakran nem alakul 
egységes egésszé (Szabó Levente, Debrecen, Műszaki Tudomá
nyos Park), pedig az információ valójában így lenne használható 
és hatékony. További problémát jelent az, hogy a külföldi, elsősor
ban nyugati cégek igen intenzív piaci munkájához ma még nem ha
sonlítható a magyar gyártók piaci tevékenysége (Hantai Ödön, 
TUNGSRAM).

Nehézséget jelent, hogy hazánkban a vákuumtechnikai képzés 
nem tart lépést az igénnyel (Bíró Istvánná, TUNGSRAM, Mojzes 
Imre, MFKI). A Komplex 2000 program sok érdekes fejlesztés 
megvalósítását tenné lehetővé, azonban erről is kevés információ
val rendelkezünk és nem világos a rendelkezésre álló források 
hozzáférhetősége (Lohner Tivadar, KFKI). Egy másik vélemény 
szerint (Vályi-Nagy József, MTA Müszerbizottság) a lehetősége
ket még a hazai kutatás nem merítette ki. Az informáltság javítását 
szolgálná az, hogy ilyen szemináriumok évente kerüljenek meg
rendezésre, valamint a szakterület eredményeit egy rendszeres 
időközönként megjelenő Vákuum Évkönyv összefogná, s ezáltal 
hazai publikálási fórum jönne létre (Varga Gábor, TUNGSRAM).

Az informáltságot úgy is lehet javítani, ha a meglévő rendsze
reket jobban kihasználnánk, így a hazai kutatás-fejlesztési infor
mációs rendszert is (Szigethy Dezső, OMIKK). Az informáltság 
valóban rossz, hiszen a jelen rendezvényről sem kapott mindenki 
időben hírt (Elekes Péter, BME).

A következő kérdés, amely igen nagy érdeklődést váltott ki, az 
volt, hogy miért nincs számottevő berendezésgyártás, pedig ezt a 
hazai alkatrészválaszték lehetővé tenné. Célszerű lenne, ha az al
katrészekből berendezést és ahhoz kapcsolódó technológiát 
együtt lehetne értékesíteni, hiszen így nagyobb haszon is képződ-
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hetne (Horváth Gábor, MEV.) Gyakori jelenség, hogy a hazai al
katrészek, műszerek gyakran külföldi berendezésekbe szerelve 
kerülnek vissza az országba. Ez önmagában nem hiba, csak lát
nunk kell azt is, hogy így a nyereség jelentős része nem nálunk 
képződik (Bohátka Sándor, MTA ATOMKI).

A résztvevők felkérték az MTESZ Vákuumfizikai és Vékony
rétegtechnológiai Bizottságát, hogy az informáltság javítása érde
kében 1987-től kezdődően adjon ki Vákuum Évkönyvet. Az Év
könyv tartalmazná a hazai kutatás-fejlesztés új eredményeit és a 
szakterülethez kapcsolódó gyártmányismertetőket. Az előadások, 
ill. gyártmányismertetők dr. Mojzes Imre tud. főosztályvezető 
(MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, 1047 Bp. IV., Fóti út 56.) 
részére szeptember 30-ig küldhetők meg.

A résztvevők egyöntetűen támogatták azt a javaslatot is 
(Szendrő István, KFKI), hogy az MTESZ illetékes szervezetein 
keresztül is hirdessék meg az egyes fejlesztési programokat és a pá
lyázati feltételeket. így mindenki jobban informált lenne.

A résztvevők elfogadták azt a javaslatot, hogy a szemináriu
mon elhangzottakat a Vákuumfizikai és Vékonyrétegtechnológiai 
Koordinációs Bizottság foglalja össze és küldje el az illetékes 
szervekhez.

F E L H Í V Á S

Az IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottság, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egye
sület, valamint az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület 
szervezésében 1987. jún. 9-én “Vákuum- és vékonyréteg- 
technológiai eszközök, mérőberendezések és anyagok hazai fej
lesztése és gyártása” címmel rendezett szeminárium kerekasztal- 
megbeszélésen a résztvevők támogatták azt a javaslatot, hogy 
1987-től kezdődően Vákuum Évkönyv jelenjék meg. Ennek gon
dozására az MTESZ Vákuumfizikai és Vékonyrétegtechnológiai 
Koordinációs Bizottságát kérték fel. A tervezett kiadvány bemu
tatná a hazai kutatás-fejlesztés és a területhez kapcsolódó gyártás 
új eredményeit és termékeit. A kiadványban max. 3 oldal terje
delmű dolgozatokat, ill. a kifejlesztett gyártmányok ismertetőit 
lehet közölni. A cél az, hogy ezeket az eredményeket, visszame
nően is, szélesebb körben összegyűjtsük és rendszerezve az érdek
lődők rendelkezésére bocsássuk.

A bizottság kéri, hogy a tervezett kiadványba szánt cikkeket, 
gyártmányismertetőket 1987. szept. 30-ig küldjék meg a bizottság 
titkárához (dr. Mojzes Imre, MTA Műszaki Fizikai Kutató Inté
zet, 1047 Budapest, Fóti út 56. Telefon: 691—472, telex: 
22 — 7728). Az anyag elkészítésére vonatkozó részletes tájékozta
tót szintén tőle lehet megkérni. A bizottság szívesen fogad a terve
zett kiadványra vonatkozó minden javaslatot.

az MTESZ Vákuumfizikai és Vékonyrétegtechnológiai 
Koordinációs Bizottsága, Eötvös Loránd Fizikai Társulat

T Á R S U L A T I  É L E T  H A J D Ú - B I H A R  M E G Y É B E N  
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  
S Z E R E P E  A  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O S  
G O N D O L K O D Á S  T E R J E S Z T É S É B E N

A teljességre törekvés igénye nélkül, a társulati élet 
néhány fontosabb területéről adunk tájékoztatást.

Szemináriumok. Az a korábbi gyakorlat, amely sze
rint a Társulat megyei Csoportjának vezetősége előa
dókat kért fel aktuális témák bemutatására, az utóbbi 
időben háttérbe szorul. Ennek elsődleges oka, hogy 
az intézmények szerveznek a teljes fizikus nyilvános

ság számára hozzáférhető, széles spektrumú szemi
náriumokat.

Fizikusnapok. 1987 márciusában nyolcadik alka
lommal került megrendezésre. Törekvésünk, hogy 
minden korosztály találjon a rendezvények közt a 
maga számára vonzó programot. Részletesebben 
külön foglalkoztunk vele a Fizikai Szemle 1986/9. 
számában.

Hatvani István Fizikaverseny. Az 1986/87. tanév
ben hatodik alkalommal hirdettük meg.

Célunk: változatos, érdekes feladatok adásával ér
deklődést ébreszteni, kitartó munkára serkenteni 
(pontszerzés). Fontosnak tartjuk, hogy ne csak szá
mításos feladatokban tudjanak a diákok a fizikáról 
gondolkodni.

A versenynek az általános iskolák 8 . és a középis
kolák 1 —2 . osztályos tanulói lehetnek a résztvevői. 
Ezzel a sajátos korösszetétellel a középiskolába való 
átmenetet akarjuk megkönnyíteni a tanulók számára.

Az iskolák tanévenként sokszorosított formában 
kapnak:
— 4 feladatsort ( 8  — 8  feladat), később a helyes meg

oldásokat, ez utóbbit kétévenként kötetbe ösz- 
szegyűjtve is,

— eredménylistát, a tanulók pontszámairól, iskolák 
szerint csoportosítva.

A döntőbe a legtöbb pontszámot elérő tanulók 
jutnak, az általános- és a középiskolások külön kate
góriában (összesen kb. 30 versenyző). Itt előbb elmé
leti, majd gyakorlati, mérési feladatokon kell bizonyí
tani felkészültségüket.

Nagyon népszerű a versenyzők között az évente 
két alkalommal, a lehetőségek szerint más—más fel
sőfokú intézmény fizika tanszékén tartott kísérletbe
mutató, ritkán látható, érdekes kísérletekből. A kísér
letekhez kapcsolódó kérdésekre adott jó válaszokért 
könyvutalványt lehet nyerni.

Az 1986/87-es tanévben 621 benevezett verseny
zőt tartottunk nyilván (33 általános iskolából 228 fő 
és 21 középiskolából 393 fő), akik összesen 11 255 
feladatmegoldást küldtek vissza.

Hat főből álló versenybizottság írja a feladatokat, 
javítja a visszaküldött megoldásokat. A versenyzők 
jutalmazását és a tanárok számára adható szerény tisz
teletdíjat különböző szervezetek, intézmények és vál
lalatok anyagi támogatása teszi lehetővé.

Diákolimpiái élőkészítő. Éppen tíz éve alakult. 
Évente kb. 2 0  taggal, két csoportban működik.

A kezdők (a Hatvani verseny és az Országos Te
hetségkutató Fizikaverseny legjobb résztvevői közül 
kerülnek ki) a mechanika és a geometria köréből ol
danak meg feladatokat.

A haladók (az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen jól szereplőkkel kiegészítve) versenyfela
datokat oldanak meg a mechanika, a termodinamika, 
az elektrodinamika, az optika és az atomfizika köré
ből. Alkalmanként mérőkísérleteket is végeznek az 
előkészítő tagjai.
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Fizikái Centrum. Új színfoltot jelent a Hajdú-Bihar 
megyei, — elsősorban a debreceni — fizikával foglal
kozó intézmények életében az, hogy 1986 decembe
rében az ATOMKI és a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem vezetője aláírt egy keretszerződést, amely
hez azóta csatlakozott a debreceni Orvostudományi 
Egyetem is. A létrehozott Fizikai Centrum önkéntes 
társuláson alapul. Különböző főhatóságokhoz tartozó 
intézményeket kapcsol össze, konkrét együttműkö
dési területeken. A debreceni fizika egységes hagyo
mányaira épül.

A közvetlen cél: együttműködés a műszerek, léte
sítmények, általában a szellemi és az anyagi lehetősé
gek hatékonyabb kihasználására, az oktatás és a ku
tatás érdekében.

A Társulat megyei Csoportja ebben a csoportosu
lásban jelenleg keresi a helyét és feladatait. Szerepe 
nem meghatározó, de jó kiegészítő lehet, pl. a közép
fokú oktatással összefüggő kérdésekben, a tanárok és 
a diákok mozgósításával.

Megyei MTESZ Tudományos Ülésszak munkájában 
való részvétel. Évente más—más központi témához 
(ebben az évben a márka és a minőség javításának le
hetőségei) kapcsolódó előadásokat szerveznek a tag
egyesületek, gyakran több különböző intézet és 
üzem közreműködésével. Kiállítások, kerekasz- 
tal-megbeszélések, poszterek stb. egyaránt a kitűzött 
téma sokoldalú megközelítését tekintik feladatunknak

Végül megemlítjük, hogy évente két vezetőségi 
ülést tartunk, mindig más—más oktatási, vagy ter
melő intézménynél. Ez lehetőséget ad arra, hogy a 
soron következő témák megbeszélése mellett a helyi 
eredményekkel, gondokkal is megismerkedjünk, 
azok megoldását a Társulat sajátos lehetőségeivel 
segítsük.

Nagy Mihály 
Debrecen

K Ö N Y V E K

Dr. Tomcsányi László:
Atomabszorpciós praktikum
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1986.

A praktikum kilenc részben, 170 oldalon tárgyalja az atomabszorp
ciós spektroszkópia elméleti és gyakorlati vonatkozásait.

Az első részben az AAS alapelvét ismerteti a szerző, miközben 
az atomspektroszkópia többi módszerének lényegére is kitér.

A második rész az AAS analitikai jellemzőivel foglalkozik: így 
a koncentrációmeghatározással, a kiértékelés módszereivel, a sze
lektivitással, érzékenységgel, kimutatási határral, a módszer vélet
len és rendszeres hibájával, valamint az AAS módszerek helyével 
az analitikai kémia módszerei között.

Az atomizálás fizikai kémiai folyamatait tárgyalja a harmadik 
részben. Foglalkozik a lángatomizálással, mint az atomizálás legré
gibb és egyben legelterjedtebb módszerével és az újabban egyre 
szélesebb körben alkalmazott elektronikus (kemence) atomizálás 
módszerével. Mindkét módszer ismertetésénél kitér a minta bejut

tatásának, az atomizálás részfolyamatainak, a zavaró hatásoknak, 
valamint azok megszüntetésének leírására.

A negyedik részben az AAS készülékeket ismerteti. A készülé
kek részegységeinek — megvilágító fényforrások, atomizáló egy
ségek, fényfelbontó egység, fénymérő egység — bemutatására 
mintaként egy Pye-Unicam SP 9 típusú atomabszorpciós spekt
rofotométert választott. Vázlatosan bemutatja az AAS készülékek- 
elektronikai felépítését és ismerteti a háttérabszorpció korrekciójá
nak három módszerét. Néhány élvonalbeli AAS készülék adatait 
hasonlítja össze egy hatvanas években gyártott készülék adataival.

Külön részt szentel (ötödik rész) a mintaadagolás, adatkezelés 
és automatizálás kérdésének, bemutatva néhány készülék auto
mata mintaváltóját és adatfeldolgozási rendszerét.

Hasznos tanácsokat ad a minta- és kalibrálóoldatok készítése 
című részben (hatodik rész). Leírja a törzsoldatok készítésének 
módját vizes és nemvizes közegben, megnevezi az AAS elemzés
ben használható és nem használható nemvizes oldószereket. Fel
sorolja az AAS elemzésnél nemvizes kalibrálóoldatokhoz használ
ható fémorganikus vegyületeket is. Foglalkozik a minta
előkészítés átalános szempontjaival és módszereivel folyadék és 
szilárd minták esetén, végül az extrakciós elválasztás és dúsítás 
kérdésével.

A hetedik részben az ÁSS széles körű alkalmazásának leírását 
adja a következő anyagok elemzési körülményeit vizsgálva: a me
zőgazdasági analízisek között: a talajok, növények a klinikai, bio
kémiai alkalmazás során: a plazma, szérum, teljes vér, vizelet, 
szövetek;

a fémipari alkalmazások során: az alumínium-, magnéziumöt
vözetek, réz alapú ötvözetek, vas, acél, ólom- és ónötvözetek, ne
mesfémek, cink alapú ötvözetek és cirkónium ötvözetek;

az olajok és olajszármazékok elemzése során: a kenőolajok, ke
nőzsírok, nyersolaj és származékai, tüzelő- üzemanyagok;

a szilíciumtartalmú anyagok analízise;
a víz és ipari szennyvizek elemzése.
E felsorolt anyagok AAS elemzése számára módszergyűjte

ményt ad a nyolcadik rész, ahol konkrét gyakorlati feladatok meg
oldásához kapunk hasznos segítséget.

A kilencedik rész egy AAS laboratórium minta-előkészítő he
lyiségének és műszerszobájának berendezését írja le.

A praktikum kiadása hiányt pótol, hiszen az AAS módszer ha
zánkban is a mikroanalitika egyik legfontosabb eszköze. Eddig az 
1979-ben, 1981-ben és 1984-ben a Pye-Unicam Ltd. által kiadott, 
B. A. Milner és P. J. Whiteside által írt angol nyelvű útmutatót 
használhattuk. A praktikum tulajdonképpen e munka magyar for
dítása kiegészítve a szerző által írt módszertani fejezettel, melyek
ben — az alumíniumipari-analitika területén szerzett — saját ta
pasztalatai különösen értékesek. A könyv irodalomjegyzéke felö
leli a főként angol nyelvű AAS irodalom javát (125 idézett 
munka).

A szoros szakmai szempontokon túl a munka jelentős szakmai 
nyelvi szempontból is, mivel magyar szakkifejezések következetes 
használatával segíti a magyar nyelvű AAS irodalom további nyelvi 
fejlődését is.

Murányiné Szeleczky A nnamária 
ATOMKI

O. Zinke— H. Seither
Ellenállások, kondenzátorok, tekercsek
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1986.

A szerzőpáros eredetileg a Springer kiadónál 1982-ben megjelente
tett hasonló című kötetének második, kiegészített kiadásával je
lentkezett a Műszaki Könyvkiadó.

A kötet megjelenésének aktualitást ad, hogy az aktív áramköri 
elemek fejlődése következtében a passzív áramköri elemek terüle
tén is további fejlődés figyelhető meg. Ez vonatkozik mind a szer
kezeti kialakításukra, mind az előállítási technológiára.
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A kötet — címének megfelelően — három önálló részből áll:
1) Ellenállások és anyagaik;
2) Kondenzátorok és szigetelőanyagok (dielektrikumok);
3) Tekercsek, transzformátorok és mágneses anyagok.

Az egyes fejezetek első pontjaként ismerteti az alapfogalmakat, 
a passzív áramköri elemek működésének fizikai alapjait, továbbá 
a pontosság korlátáit. A további pontok az egyes típusok konkrét 
leírását adják.

Az ellenállásokról szóló fejezetben külön pontban kerülnek is
mertetésre a pozitív (PTK), ill. negatív (NTK) hőkoefficiensű 
ellenállások, a termisztorok, a mágneses térrel vezérelt alkat
részek, a varisztorok, s a szupravezetők. További pontokban tár
gyalja az ellenállások frekvenciafüggését, zaját, nonlinearitását. Is
merteti az ellenállások kialakításait, vizsgálati módszereit, és a vo
natkozó szabványokat.

A kapacitásokról szóló fejezet az ismert és használt nagyszámú 
műanyag kondenzátortípus bemutatásán kívül foglalkozik a kerá
mia, csillám, kvarc és üvegkondenzátorokkal, továbbá külön 
pontban a nedves és száraz elektrolitkondenzátorokkal. Ebben a 
fejezetben is képet kapunk a kapacitások kialakításáról, vesztesé
geiről, vizsgálati módszereiről és megbízhatóságukról.

A tekercsekről írt fejezet részletesen ismerteti a különböző 
mágneses magú tekercseket, a maganyag tulajdonságait, a mág
neses anyagok legfontosabb paramétereit.

Az átdolgozott második kiadás értékét növeli a társszerzők 
közreműködésével összeállított és a függelékben közölt megbízha
tósági analízis, mely tisztázza az alapfogalmakat, és a megbízható- 
sági paraméterek meghatározását.

A közölt leírásokon túlmenően mintegy 300, tárgykörök sze
rint rendezett irodalomjegyzék is segít a további részletes ismeret 
megszerzéséhez.

A 364 oldalas mű igen gondosan szerkesztett. Közel 300 ábra 
és számtalan táblázat teszi szemléletessé mondanivalóját. A kötet 
elején jelmagyarázatot ad, végén tárgymutató segíti a tájékozódást. 
Gondos és következetes a képletek kezelése, számozása.

A kötetet hasznosan forgathatják a témában dolgozó erős
áramú és műszeripari mérnökök, technikusok, de hasznos anya
got tartalmaz a villamosipari műszaki főiskolásoknak is.

Bibók György 
ATOMKI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium,
az Ipari Minisztérium,
az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa,
a Közlekedési Minisztérium,
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium,
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége,
az Országos Anyag- és Árhivatal,
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság,
a három ráfordítás-csökkentő programhoz kapcsolódóan 19S7.
évre

országos pályázatot hirdet

“ÉSSZERŰ ANYAG- ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG 
MEGVALÓSÍTÁSA, MELLÉKTERMÉK ÉS HULLADÉK 

HASZNOSÍTÁSA”

címmel.

A pályázat a részvételt illetően nyilvános, jellegében titkos 
rendszerű.

A PÁLYÁZAT FŐ CÉLJA:

A “Gazdaságos anyagfelhasználásra irányuló technológiai kor
szerűsítés”, az “Energiagazdálkodás” és a “Melléktermék- és hul
ladékhasznosítás” ráfordítás-csökkentő központi gazdaságfejlesz
tési programok végrehajtásának elősegítése, a programok hatókö
rének bővítése, az eredményesen bevezethető új eljárások, javas
latok felszínre hozása és a hatékony megoldások elterjesztésének 
gyorsítása.

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI:

A gazdaság bármelyik területét érintően olyan pályázatokat lehet 
beküldeni, amelyek új, vagy korszerűsített technológiák és termé
kek alkalmazása és előállítása, valamint egyéb megoldások révén 
a gazdaságosabb anyag- és energiafelhasználásra, hulladékhaszno
sításra irányuló javaslatokat tartalmaznak. Pályázni olyan javasla
tokkal lehet, amelyek
— a benyújtás időpontjáig üzemszerűen meg nem valósított (be 

nem vezetett), új vagy hagyományos megoldások jelentős 
korszerűsítését eredményező módszereket tartalmaznak,

— a ráfordításokat mérséklő különböző pályázatok korábbi fordu
lóiban még nem vettek részt,

— realizálásuk esetén legalább egy gazdálkodó szervezetnél a faj
lagos nettó anyagköltségek (beleértve az energiaköltségeket 
is) számottevő csökkentését teszik lehetővé,

— reális piaci igényeken alapulnak, megvalósításuk feltételei adot
tak (fogadókészség biztosított), kellő jövedelmezhetőséggel al
kalmazhatók.

A pályázatok bírálata során előnyben részesülnek azok a pálya
művek, amelyek:
— megvalósításuk, bevezetésük esetén a ráfordítások mérséklé

sén, a bruttó termelés nettó anyaghányadának csökkentésén 
keresztül a gazdálkodó szervezetek jövedelemtermelő képessé
gét számottevően bővítő javaslatokat tartalmaznak,

— beruházás nélküli, vagy a gazdálkodó szervezet saját eszközei
vel megvalósítható megoldásokra tesznek javaslatot,

— több gazdálkodó szervezetnél is megvalósíthatók.
A pályaművek díjazására mintegy 800 000 Ft áll rendelkezésre, 
amelyet a Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú és mennyiségű pá
lyamű esetén teljes összegben kiad.
A díjak a következők:

I. díj 50 000 Ft
II. díj 40 000 Ft

III. díj 30 000 Ft
A fenti díjakon túlmenően egyes kiíró szervek az új, nagy jelentő
ségű, komplex megoldások esetén különdíjat is kiadnak.

A RÉSZVÉTEL, VALAMINT A PÁLYÁZATOK 
BENYÚJTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI:

— A pályázaton részt vehetnek belföldi magánszemélyek, jogi 
személyek és kollektívák, ha a pályázati feltételeket magukra 
nézve kötelezően elismerik és betartják. A pályázaton nem ve
hetnek részt azok a személyek, akik a pályázat kiírásában és le
bonyolításában, valamint a Bíráló Bizottság munkájában köz
vetlenül is közreműködnek.

A pályázatok beküldési (postára adási) határideje:
1987. szeptember 4. (péntek), 24.00óra

A beküldés időpontját a postabélyegző kelte igazolja. (A pályáza
tok a kiírás napjától kezdődően folyamatosan beküldhetők!) A ha
táridő után feladott pályaműveket a Bíráló Bizottság nem veszi fi
gyelembe, ezeket a feladók részére soron kívül visszaküldi.
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A pályázatokat a következő címre kell postázni:

MTESZ SZAKÉRTŐI IRODA 
POSTACÍM: 1371 Bp„ Pf. 433.

Az eredményhirdetés előreláthatóan 1987. december 18-ig
megtörténik.

— A pályázaton a megvalósítási szintig megtervezett, kidolgo
zott, gazdasági számítással is alátámasztott javaslatok kerül
hetnek csak elbírálásra. Az egyes várható megtakarítási érté
keket külön-külön (anyag, energia, hulladék) ki kell munkálni, 
amelyek a pályázat értékelése során összegzésre kerülnek.

— A pályázatnak tartalmaznia kell a szerző (k) által javasolt azon 
megvalósítási terület, illetve területek (ágazatok, gazdálkodó 
szervezetek) megnevezését, amelyek a szükséges ráfordítások 
és megtakarítási eredmények számításánál is figyelembevételre 
kerültek.

— A nem új technológiára vagy termékre, hanem egyéb megol
dásra (pl. szervezésre, ügyviteli korszerűsítésre) vonatkozó ja
vaslat esetén az elgondolás, változtatás pontos végrehajtását és 
az eredmény ellenőrizhetőségét is ki kell dolgozni.

— A pályázó(k) adatait a kiírás melléklete szerinti adatlapon kell 
közölni. A (több szerző esetén külön-külön) kitöltött adatlapot 
lezárt, külön borítékban a pályázat csomagjában kell elhe
lyezni, de a borítékot címzéssel vagy egyéb jelzéssel ellátni 
nem szabad.

— A pályázatokat kizárólag postán, 2 (két) egyező példányban 
kell beküldeni. Egy pályázat 2 egyező példánya a kitöltött adat
lapot tartalmazó lezárt borítékkal együtt képez egy postai kül
deményt! A megfelelő (szállításbiztos) csomagolásért a pályázó 
felel.

— A Bíráló Bizottság a szerzőségi részarányt az adatlapon közöl
tek szerint veszi tudomásul, ennek nem megfelelő közlése 
esetén a díjazáskor a társszerzők részarányát egyenlőnek te
kinti.

— Amennyiben a pályázati anyag, vagy annak része — mint szel
lemi alkotás — jogi oltalom alatt áll, vagy ilyen oltalom meg
szerzése folyamatban van, a pályázat fedőlapján

“Jogi oltalom alatt áll” vagy 
“Jogi oltalom megszerzése folyamatban van” 

megjelölést kell feltüntetni.
— A pályázatokat titkosan kell benyújtani, azt bármilyen jellel, 

aláírással ellátni nem szabad! Nem tartalmazhatja a pályázat a 
szerzők munkahelyének megnevezését sem. Ugyanez vonat
kozik a felhasznált író- és rajzpapírokra, borítékokra, az eset
leges mellékelt ábrákra stb. is. Kivétel, ha a javasolt alkalma
zási helyek felsorolásában szerepel. (Személyi adatokat csak a 
pályázathoz csatolt zárt borítékban levő adatlap tartalmazhat.)

— Az MTESZ Szakértői Iroda csak a díjazásban nem részesült pá
lyázatok eredeti példányát küldi vissza a pályázó címére, aján
lott küldeményként 1988. március 1-ig. A többi pályázatot és 
azok másodpéldányait az eredmény dokumentálásához, a hasz
nosítás kezdeményezéséhez és az összefoglaló kiadvány megje
lentetéséhez visszatartja és az eredményhirdetés napját követő 
3 év leteltével azokat megsemmisíti. Az összefoglaló kiadvány
ban minden díjazott javaslat tömörítvényét a Bíráló Bizottság 
publikálni fogja. Ezért a pályázatok mindkét példányához leg
feljebb 2 szabványos kis oldal (25 sor, soronként 50 leütés) ter
jedelemben a pályázat publikálására alkalmas tömörítvényt is 
csatolni kell. A tömörítvény lényeges részei: a tárgy ismerte
tése, előny leírása a jelenlegi megoldásokhoz viszonyítva, a 
várható megtakarítás értéke, valamint a potenciálisan szóba 
jöhető hasznosítási szakterületre való hivatkozás.

— A publikálás kódszám alatt történik, amely biztosítja, hogy a 
hasznosításra jelentkező vállalatokkal és intézményekkel való 
tárgyalások során a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat érvé
nyesíteni lehessen. Ilyen esetben a Bíráló Bizottság, illetve a ne
vében eljáró MTESZ Szakértői Iroda a szerzőket értesíti és 
velük egyeztetett módon jár el.

— A pályázatokat gépírással, folyamatos oldalszámozással ellátva 
kell beküldeni. A pályázat maximális terjedelme 40 szabványos 
kis oldal, amelybe nem számítanak bele a részszámítások, táb
lázatok, rajzok stb. mellékletek. A pályázatban nem hivatko
zott mellékleteket a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

— A részvétel tartalmi és a pályázatok benyújtására előírt 
egyéb feltételeknek meg nem felelő pályaműveket a Bíráló 
Bizottság a pályázaton való részvételből kizárja, azokat a pá
lyázóéinak visszaküldi.

— A pályázaton díjat nyert és az arra érdemes bevezetett titkossá
gon túlmenően valamennyi pályázat zárt kezelését biztosítja.

A Bíráló Bizottság tagjait az MTESZ kéri fel. A zsűrizési munká
ban részt vesznek a kiíró szervek képviselői és az MTESZ tagegye
sületek szakértői csoportjainak vezetői.

Budapest, 1987.
A KIÍRÓ SZERVEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kereskedelmi Kamara és 
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
a Minisztertanács megbízásából

országos pályázatot hirdet 

“SIKERESEN TAKARÉKOSKODUNK ’87”
címmel.
A pályázat a részvételt illetően is és jellegében is nyilvános.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

Azon vállalatok, üzemek, szövetkezetek, kisüzemek, költségve
tési szervek, más gazdálkodó egységek dolgozóinak személyi ösz
tönzése, akik a VII. ötéves népgazdasági terv három ráfordítást 
csökkentő programja célkitűzéseinek (“Gazdaságos anyagfelhasz
nálásra irányuló technológiai korszerűsítés”, “Energiagazdál
kodás”, “Melléktermék- és hulladékhasznosítás”) megvalósítá
sára irányuló feladatokat oldottak meg, és annak eredményeként 
konkrét, tartós megtakarításokat értek el.

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI:

A pályázaton elsősorban olyan — a három ráfordítást csökkentő 
programhoz tartozó — megvalósított, üzemszerűen alkalmazott 
akciókat ismertető pályázatokat várunk, amelyek:
— beruházási ráfordítások nélkül, szervezési intézkedésekkel 

(munka-, szállításszervezés, készletgazdálkodás stb.) jelentős 
anyag- és energiamegtakarítást és/vagy melléktermék- és hul
ladékhasznosítást értek el,

— olyan fejlesztést, technológiai korszerűsítést, termékváltást, 
termék-, anyaghelyettesítést oldottak meg, ill. új anyagok alkal
mazásával értek el megtakarítást — különös tekintettel a tőkés 
importból származó anyagokra, a nagy fajlagos energiatartalmú 
anyagokra, berendezésekre, amelyekkel kimutathatóan je
lentős anyag-, energiamegtakarítást, hulladékhasznosítást 
értek el, környezetkímélő, hulladékszegény technológiát való
sítottak meg,

— olyan, a ráfordítást csökkentő programokhoz kapcsolódó köz
ponti pénzügyi forrásokkal finanszírozott beruházásokat való
sítottak meg, amelyeknél az előirányzottnál kevesebb összeget 
használtak fel, a tervezett határidőnél hamarabb helyeztek 
üzembe, és a tervezett eredményeket jelentősen túlteljesítették 
stb.
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— a programokhoz kapcsolódó, OKKFT-ben támogatott kutatá
sok eredményes gyakorlati bevezetését valósították meg, vagy 
olyan egyéb hazai szellemi alkotások bevezetését oldották 
meg, amelyek helyi, ill. népgazdasági szinten komplex módon 
megtakarítást eredményeztek (mindhárom vagy legalább két 
területen egyidejűleg), illetve a programok feladatainak meg
valósítását licence, know-how átvételével, vagy adaptációjával 
mozdították elő,

— anyag-, energiamegtakarítással, hulladékhasznosítással a kon
vertibilis export növelésére is nyújtottak lehetőséget; a környe
zeti ártalmat mérsékelték, vagy megszüntették, illetve a mező- 
gazdasági termőterület növekedését biztosították.

A megadott témakörökön túl a Bíráló Bizottság együttesen és ki
emelten mérlegeli a pályázat szellemi értékét, a megtakarítás volu
menét és a szélesebb körű hasznosítás lehetőségét.
A pályázat díjazására évi 10 millió Ft áll rendelkezésére, amely 
összeget a Bíráló Bizottság megfelelő számú, színvonalú és ered
ményességű pályázat esetén teljes összegben kiad.

A díjak a következők:
I. díj 300 000 Ft

II. díj 200 000 Ft
III. díj maximum: 100 000 Ft

A pályázati díjakat teljes összegben a nyertesek személyi jutal
mazására kell fordítani.

A RÉSZVÉTEL, VALAMINT A PÁLYÁZATOK 
BENYÚJTÁSÁNAK ALAKI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI:

A pályázaton csak részletesen kidolgozott, a beküldő gazdálkodó 
egységnél mérlegbeszámolóban dokumentált, konkrétan elért
megtakarításokat (az egyes megtakarításokat külön-külön) 
műszakilag ellenőrzött eredményeket tartalmazó pályázat vehet 
részt, amelynek tárgya 1987. január 1. után valósult meg, ill. kez
dett üzemszerűen működni.

A pályázat ismertetésében feltétlenül ki kell térni még az 
alábbiakra:
— a téma rövid leírása, ismertetése, szervezési intézkedések tar

talma,
— a programokhoz való kapcsolódás konkrét megjelölése,
— a régi és új (beruházás, fejlesztés előtti és utáni) műszaki szín

vonal összehasonlítása, értékelése,
— a közölt adatok, eredmények ellenőrizhetőségének módja, 

helye.
A pályázaton részt vehet minden vállalat, üzem, kisüzem, szövet
kezet, költségvetési szerv, más gazdálkodó egység (a továbbiak
ban gazdálkodó egység), ill. dolgozója, kollektívája, ha a pályázati 
feltételeket magára nézve kötelezően elismeri és betartja.
A pályázaton nem vehetnek részt azok, akik a pályázat kiírásában 
és lebonyolításában, valamint a Bíráló Bizottság munkájában köz
vetlenül is közreműködnek, és csak olyan pályázati témák kerül
nek értékelésre, amelyek más ráfordítást mérséklő pályázatokon 
anyagi elismerésben nem részesültek.

A pályázatok beküldési (postára adási) határideje:
1988. március 31. (csütörtök), 24.00 óra

A beküldés idejét a postabélyegző igazolja.

A pályázatok a kiírás napjától kezdődően folyamatosan beküldhe
tők!
A határidő után feladott pályaműveket a Bíráló Bizottság nem 
veszi figyelembe, ezeket a feladók részére soron kívül visszaküldi.

A pályázatokat a következő címre kell postázni:
MTESZ Szakértő Iroda 

“Sikeresen takarékoskodunk ’87” 
Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére előreláthatóan: 
1988. május 31. napjáig kerül sor.

A pályázatokat kizárólag postán 2 (két) egyező példányban kell 
beküldeni. Egy pályázat 2 egyező példánya képez egy postai külde
ményt! A megfelelő (szállításbiztos) csomagolásért a pályázó felel. 
A pályázatokat gépírással, folyamatos oldalszámozással ellátva 
kell beküldeni. A pályázat maximális terjedelme 25 szabványos 
kisoldal (25 sor, soronként 50 leütés), amelybe nem számítanak 
bele a részszámítások, táblázatok, rajzok, mellékletek. A szöveg
ben nem hivatkozott mellékleteket a Bíráló Bizottság nem veszi 
figyelembe.
Beruházási összegben jelentkező megtakarítások esetén melléklet
ként csatolni kell a bankszerződést, a pénzügyi lezárás 
dokumentumait.
A pályázat legelején külön lapon be kell csatolni:
— a pályázó gazdálkodó egység, kollektíva nevét, pontos címét, 

valamint az egység vezetőjének, ill. a kollektíva képviselőjének 
nevét, címét,

— az akcióban részt vevők névsorát, beosztását, a díj felosztásá
nak %-os megjelölését,

— a gazdálkodó egység átutalási számlaszámát.
A díjakkal együttjáró pénzjutalom eredményhirdetéssel egyidejű 
átutalásáról az MTESZ Szakértői Iroda gondoskodik a megjelölt 
egység (csak jogi személy) átutalási számlaszámára.

Valamennví pályázatot a gazdálkodó egység vezetőjével (vezér- 
igazgató, igazgató, elnök) záradékoltatni kell, amelyben ki kell 
térni az alábbiakra:
— a gazdálkodó egység vezetői hozzájárulnak a pályázaton való 

részvételhez, és ahhoz, hogy a pályázati díjból a feltüntetett 
résztvevők a megjelölt %-os arányban részesüljenek,

— igazolják a pályázatban közölt adatok megfelelőségét,
— vállalják, hogy a díj elnyerése esetén az ünnepélyes kifizetésről 

gondoskodnak,
— vállalják azt a kötelezettséget, hogy a pályázati díj elnyerése 

esetén az eredményhirdetést követő két évben évenként tájé
koztatást adnak a további eredményekről (a beérkező jelenté
sek alapján az MTESZ és az MKK minden évben összesített je
lentést készít a Kormány részére a pályázaton díjazott témák 
eredményeiről),

— ki kell térni továbbá arra, hogy a szélesebb körű bevezetési le
hetőségek esetén gondoskodnak-e a pályázati téma hazai elter
jesztéséről, vagy hozzájárulnak az MTESZ Szakértői Iroda ez 
irányú közreműködéséhez.

A pályázati adatlap és a gazdálkodó egységek vezetőinek záradéka 
hiányában, valamint a felhívásban közölt feltételeknek meg nem 
felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság a részvételből kizárja.
A pályázatok zsűrizési folyamatában közreműködő szakértők pót
lólagos adatkérést, a pályázatok utólagos készítését nem kérik!
A pályázatokat az MTESZ és az MKK közös Bíráló Bizottsága bí
rálja el a programokért felelős szervezetek és a tárcák véleményé
nek figyelembevételével, és dönt a díjak odaítéléséről.

A pályázat a VII. ötéves terv minden évében kiírásra kerül.

KIÍRÓ SZERVEK
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f i z i ka i  s z e m l e
AZ 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 APJ A  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 8. szám 1987. augusztus

EMLÉKEZÉS POGÁNY BÉLÁRA 
1 8 8 7 -  1 9 4 3

Pogány Bélára emlékezünk. 100 éve, 1887. áp
rilis 1-jén született. Tanulmányait Budapesten és 
Göttingenben végezte. Dolgozott Budapesten 
Eötvös Loránd mellett, Kolozsvárt Tangl Károly 
munkatársaként. 1918-tól egyetemi tanár, előbb Ko
lozsvárt, majd Szegeden és 1923-tól 1943-ban bekö
vetkezett haláláig a Budapesti Műszaki Egyetemen. 
1918-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Sokoldalú fizikus volt, ezt az emlékülés programja 
is jól mutatja. Hosszú lenne eredményeit felsorolni, 
most csak három dolgot emelek ki életművéből.

Az egyik az, amit Simonyi Károly említ “ A Fizika 
kultúrtörténete” c. művében: A fény terjedésére vo
natkozó “ ...Michelson—Morley-kísérletet igen
sokan, egyre finomabb módszerekkel ismételték 
meg. Itt meg kell említenünk Joosnak, ill. munkatár
sának, Pogány Bélának, a Műszaki Egyetem fizika 
professzorának nevét; az ő 1932-ben elvégzett

Tarján Imre
az MTA III. osztálya elnöke

mérése az ún. klasszikus eszközökkel végezhető 
mérési pontosság csúcspontját jelenti.”

A másik nagy érdeme, hogy Schmid Rezsővel egy 
olyan spektroszkópiai laboratóriumot létesített, ahol 
számos kiváló kutató nevelkedett, néhányan itt 
ülnek közöttünk. Iskola alakult, amely sok értékes 
eredménnyel gazdagította a molekulaspektroszkópiát.

A harmadik nagy érdeme pedig irodalmi tevékeny
ségével függ össze. Nagyszerű könyveket írt, egye
temi tankönyveket és kézikönyveket egyaránt, ame
lyeken generációk nevelkedtek.

Ismert közéleti személyiség volt, akit érdeklődés 
övezett szakmai körökön kívül is. Külön említendő, 
hogy titkára, majd elnöke volt az 1891-ben létesült 
Eötvös Loránd Mathematikai és Physikai Társulat
nak, amely jogelődje a felszabadulás után megalakult 
Eötvös Loránd Fizikai és Bolyai János Matematikai 
Társulatoknak.

A MEGISMÉTELT HARRES- SAGNAC-FÉLE KÍSÉRLET Füstöss László
BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék

A Sagnac-kísérletben egy állandó szögsebességgel 
forgó rendszerben két koherens fénysugár a forgással 
megegyező, ill. azzal ellentétes irányban haladva kü
lönböző idők alatt fut be egy F területet körülfogó 
fényutat, ami a nyugvó rendszerbeli interferenciakép 
megváltozását eredményezi. Vázlatosan ezt szemlél
teti az 1. ábra. Az S forrásból a fény a féligáteresztő C 
tükrön keresztül az M,M2 M3, ill az M3 M2 M, tükrök 
által megszabott úton visszajut C-hez, majd onnan a 
D detektorhoz, ahol az interferenciacsik-rendszer ki
alakul. Ez a csíkrendszer fog megváltozni egy állandó 
szögsebességű forgás hatására.

A körbefutási idők különbsége I =  4a kerületű 
négyzetes fényútnál

1 1 2 1 v 2 Iv
At ------------- 1---------- ----------- = ------

c—V c+ v  C2 —V2 c2
( 1 )

ahol v a fényút minden pontjában azonos, fényirányú 
sebesség, v =  wa/2 .

A csíkeltolódás v frekvenciájú, A hullámhosszú
ságú fénynél:

AZ = vAt =
21v 4Fw
Ac Ac

( 2)

-------------  A (2) összefüggés helyességét elméleti úton sok ol-
Elhangzott a Pogány Béla-emlékülésen 1987. ápr. 7-én. dalról vizsgálták. W. Wien kimutatta, hogy a kísérlet-

2 8 1



né! fellépő gyorsulások nem haladják meg a nehézségi 
gyorsulás ezerszeresét, így az általános relativitásel
mélet szempontjából elhanyagolhatóak. M. Laue ti] 
egy gondolatkísérlet elemzése során a Lorentz- 
transzformáció alkalmazásával bebizonyította, hogy 
(2 ) érvényességét nem befolyásolja, hogy milyen 
fénytőrö közegben teszi meg az útját a fény.

A kísérletek elvégzése idején a cél és az értelmezés 
még nem volt egyértelmű. Sagnac 2. ábrán látható 
eszközeivel az éterhez viszonyított mozgást kívánta 
kimutatni 1913-ban [2], Készülékében az I fényforrás 
és a K fényképző-berendezés részt vett a forgómoz
gásban, a fény a T, — T4 tükrök között levegőben 
haladt.

F. Harres 1911-ben elvégzett kísérleteiről doktori 
értekezésében számolt be. Eredményeit nem tette 
közzé, azokról P. Harzer számolt be 1914-ben [3]. 
Vizsgálatainál a fény egy prizmakoszorúban mindvé
gig üvegben haladt (3. ábra), az ő célja ugyanis az 
volt, hogy az interferenciakép megváltozásából az 
üveg diszperziós sajátságára — étert magával ragadó 
(drag) képességére — következtessen.

Harres eredményeire a helytelen interpretácó 
miatt sokan felfigyeltek, az elmélet fejlődése szem
pontjából a hibás alapfeltevés gyümölcsözőnek bizo
nyult. Einstein [4] és Harzer [3] dolgozatai — Harres 
fiatalon meghalt, a vitában már nem vehetett részt — 
világossá tették, hogy mitől függ az interferencia 
megváltozása, és hogy miért jelentős a (2 ) össze
függés kísérleti igazolása. Sagnac eredményei nem 
voltak meggyőzőek; percenkénti 1 2 0 -as fordulat- 
számú berendezésével végzett méréseiből négy ered
ményt tett közzé, ezek alapján a csíkeltolódás 
0,07-nek adódott. Harres 750-es percenkénti fordu
latszámmal, valamint a jobbra és balra forgatás lehe
tőségének kihasználásával 0,4 csíkeltolódást tudott 
kimutatni, azonban az egyes mérések eredményei 
között 1 0  — 18 százalékos eltérések adódtak.

Az 1914-és vita a húszas évek elején folytatódott.
O. Knopf [5] részletes beszámolót közölt az Annalen 
der Physikben Harres méréseiről. Laue [1] ugyanab
ban a számban az elmélet oldaláról foglalta össze a kí
sérlet jelentőségét. Mindketten arra a megállapításra 
jutottak, hogy érdemes volna a Harres-féle méréseket 
minél pontosabban megismételni.

1922-ben M. Laue és M. Wien beadvánnyal fordul
tak a Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft- 
hoz, amelyben a Harres-kísérletek megismétlésének 
elősegítését kérték. Közbenjárásukra a jénai Zeiss 
cég, amely az első Harres-készüléket építette, elvál
lalta az új vizsgálat támogatását. A kísérletek elvégzé
sére Pogány Bélát kérték fel, aki 1925 —1926-ban ezt
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a feladatot megoldotta, eredményeiről a Magyar Tu
dományos Akadémia III. osztályának beszámolt, 
azokat az Annalen der Physiken [6 ] kívül magyar fo
lyóiratokban is részletesen ismertette [7, 8 ]. “A vizs
gálatok technikai okokból a jénai Zeiss-gyárban foly
tak. Az a két esztendő, melyet a gyárban töltöttem, 
az ott nyújtott munkaalkalom, melynek anyagi eszkö
zei szinte korlátlanok voltak, mindig legszebb emlé
keim közé fog tartozni.” {7]

Pogány Béla kétéves jénai munkája során három 
ízben építette át berendezését. Annak érdekében, 
hogy a fényút által határolt terület adott értéke mel
lett az interferenciacsíkok eltolódása megközelítse az 
egyet, legalább 1600-as percenkénti fordulatszámra 
volt szükség. “Ki kellett tehát puhatolni és megszün
tetni az okot, melynek következtében percenként 
750 fordulatnál az interferenciák eltűntek. Felmerült 
tehát az a két javaslat, hogy 1 ) a rezgésnélküli forgás 
céljából a készülék 1600-nál jóval alacsonyabb kriti
kus fordulatszámú “repülő-tengelyre” szereltessék és 
2 ) hogy a prizmák helyzetváltozásának megakadályo
zása céljából a reájuk működő centrifugális erők ak
ként küszöböltessenek ki, hogy az eszköz egész bel
seje meg legyen töltve a prizmákéval azonos fajsúlyú 
folyadékkal, amelyben azután a prizmák lebegnek.” 
[7] Ahhoz, hogy rövid expozíciós idők mellett is éles 
interferenciaképet kapjon, monokromatikus fényfor
rást (kvarc higanylámpát) használt, amelyet nem le
hetett beépíteni a forgó készülékbe. Ezért olyan el
rendezést választott, hogy a fény a forgástengely 
mentén, tehát állandóan lépjen be az eszközbe. A de
tektáló fényérzékeny lemez a Sagnac-féle összeállítás
hoz hasonlóan, a forgórészben helyezkedett el. A 4. 
ábrának megfelelően a “ ... pontozott úton párhu
zamos fény lépett az eszközbe, aT  Tessar-objektív F

t
»
l
t

gyújtósíkjában keletkeztek az interferenciák és 
ugyanott volt elhelyezve egy üveglemez, beléje kar
colt finom egyenes jelekkel, melyeket az M mikropla- 
nár objektív az interferenciákkal együtt leképezett az 
L fényképező lemezre. ” [7] Harres készülékétől elté
rően a prizmák folyadékba merültek, ezért a teljes 
visszaverődés híján a prizmák felületét be kellett 
ezüstözni. Olyan folyadékot kellett választani, amely
nek sűrűsége eléri a prizmák 3200 kg/m3-es sűrűsé
gét, átlátszó, és sem a berendezés fémrészeit, sem az 
üveget nem támadja meg. A vegyészek kadmium- 
boro-wolframátot ajánlottak. Azonnal kiderült, hogy 
ez a folyadék mégsem használható, mert az acélból 
készült, de alumínium alkatrészeket is tartalmazó be
rendezés a folyadékkal galvánelemet alkotott, és a fej
lődő gázok a folyadékot kinyomták az eszközből. A 
folyadék eltávolítása után a prizmákat gumipofákkal 
a centrifugális erő irányában az eszköz falához présel
ték. A körülbelül 80 kg tömegű, korong alakú készü
léket 16 mm-es tengelyen keresztül turbina hajtotta, 
pontosabban kettő, mert külön volt egy jobbra for
gató és egy balra forgató turbina. Az egész készülék 
egy 4 tonnás betonkockában helyezkedett el. A fordu
latszám mérésére minden századik körülfordulásnál 
egy kontaktus záródott, egyúttal jel került egy kro- 
nográf szalagra, amelyen a Zeiss-gyár csillagászati 
órájának szinkronjelei is megjelentek.

Végül is az eszköz 1600/min fordulatnál zavar
mentesen forgott, azonban ennél kisebb kritikus for
dulatszámnál olyan erős rezonanciarezgések léptek 
fel, hogy a prizmák megrepedtek, eltörtek. Miután a 
rezonanciarezgésektől nem sikerült megszabadulni. 
Pogány a prizmákat acéltükrökkel helyettesítette, de 
hónapokon keresztül tartó csiszolással sem sikerült a 
megfelelő tükröket előállítani.

A második berendezés már úgy készült, hogy a 
repülő tengelyt alul és felül is egy-egy merev tengely
re cserélte fel. Az átfúrt felső tengelyen keresztül jött 
be a fény. Hogy jobban centírozható, laposabb esz
közt nyerjen, a fényképező egységet eltávolította a 
forgó részből. Az interferenciacsíkok beállítására 
szolgáló központi osztóprizmát rögzítette a centrifu
gális erők zavaró hatásának kiküszöbölésére, és az in
terferenciacsíkok beállítására úgy helyezett el egy vál
toztatható törőszögű éket, hogy a centrifugális erő 
arra ne gyakorolhasson hatást. Megoldotta, hogy az 
interferenciakép változását forgás közben is figyelni 
lehessen. Azt tapasztalta, hogy percenkénti 800 for
dulat körül az interferenciacsíkok elmosódnak, még
pedig ahhoz hasonlóan, mint amikor az első berende
zésnél acéltükrökkel próbálkozott. Azoknál a kísérle
teknél kiderítette, hogy az elmosódás oka a tükrök 
asztigmatizmusa. “Valószínű volt tehát, hogy e na
gyobb forgássebességeknél az interferenciák azért 
tűnnek el, mert a centrifugális erők hatása alatt a priz
mák elgörbülnek és ferde beesésnél asztigmatikusan 
verik vissza a fényt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy bár
mely pontosan vannak is dolgozva azok a felületek.
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melyekhez a prizmák a gumipofákkal a centrifugális 
erő irányában hozzá lettek préselve, szigorúan véve, 
a prizmák mégis csak három ponton érintkeztek e fe
lületekkel és e pontokon nyugodva, megfelelő meg
terhelésnél elgörbültek.” [7]. Megállapította, hogy 
percenkénti 1 0 0 0  fordulatnál a centrifugális gyorsulás 
az eszköz kerületén 330-szor akkora, mint a nehéz
ségi gyorsulás. A gyár szakértőinek segítségével al
kalmas kittet választott, a prizmák hátát azzal beken
ték, és úgy préselték azokat gumipofákkal az eszköz 
falához. A kitt “ ... alkalmazása után percenként 2000 
fordulat mellett is kifogástalan éles interferenciákat 
fotografáltam és ezzel igazolva volt az a feltevés is, 
hogy az interferenciák eltűnésének oka a prizmák át- 
görbülése volt.” [7]

Ennek ellenére a felvételek pontosságát nem tar
totta kielégítőnek, ezért egy harmadik új eszköz épí
tését határozta el. Minthogy a legtöbb baj a visszaverő 
felületek elgörbüléséből adódott, a lehető legkeve
sebb visszaverő felületet alkalmazta, és törekedett 
erős rögzítésükre. A két szembehaladó fénysugár 
által befutott fényút egy 353 mm oldalhosszúságú 
négyzet volt, melynek csúcsaiban 5 cm átmérőjű kör
felületű üvegtükrök 45° alatt verték vissza a fényt. A 
tükrök háta gömbfelület volt, és ugyanilyen gömbfe
lületté munkálta az eszközt határoló acélgyűrű belső 
felületét is, amelybe fúrt üregekbe a tükrök egy-egy 
csappal illeszkedtek. “E gondos előkészítés után a 
tükrök hátát és a csapot vékony cementréteggel be
kenve, a tükröt beillesztettem és egy speciális, e célra 
készült beállítóberendezéssel a cement nedves állapo
tában jusztíroztam.” [7] A tükröket tartó gyűrűhöz 
az alap- és fedőlapot úgy kellett illeszteni, hogy a leg
kisebb viszonylagos elmozdulás se fordulhasson elő. 
Az "... elért rögzítés oly tökéletes volt, hogy ha az 
eszköz jusztírozása után az eszközt szétszedtem és 
újból összeillesztettem, az interferenciák rögtön, 
minden további jusztírozás nélkül megjelentek.” [7] 
Több hetes munkát jelentett a nagy centrifugális 
erőnek kitett fényosztó prizma alap- és fedőlaphoz 
erősítése. Egyebekben az előző berendezés jól bevált 
megoldásait alkalmazta ennél a harmadik eszköznél 
is. A fényforrás kvarc higanylámpa volt, amelynek 
szűrés után az 546 nm hullámhosszú zöld vonalát 
használta a mérésekhez. Az ellenkező irányú forgatá
sokhoz ebben az eszközben is két turbinát alkalma
zott. Igen részletesen foglalkozott az észlelt csíkelto
lódás minél pontosabb megmérésével. Arra töreke
dett, hogy széles csíkú interferenciák eltolódását ha
tározza meg nagy pontossággal. Ezt az interferencia- 
csíkot feketedési görbéinek mikrofotométeres re
gisztrálásával próbálta elérni. A fényképezőlemezt, 
amelyen az interferenciacsíkok megjelentek, a csí
kokra merőleges irányban eltolta egy vonalszerű 
megvilágítást adó fényforrás előtt. A fényképezőle
mezen átjutott fényt mikroszkóppal fotoelektromos 
cellára vetítette, és a cella elektrométerrel mért 
áramát regisztrálta. “Az interferenciáknak megfelelő 
hullámok, sajnos, nem simák, hanem fodrozottak és
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ez az oka, hogy a szélescsíkú felvételek nem adtak 
pontosabb eredményeket, mint a keskenycsíkú felvé
telek, sőt pontosságuk azokénál csekélyebb, mert a 
fodrok miatt a görbék maximumainak helyei nem 
voltak kellő pontossággal megállapíthatók.” [7] A 
fodrozottság oka, hogy a fonálkeresztet tartalmazó 
üveglemezre porszemek centrifugálódtak. “Ez azáltal 
kerülhető el, ha fonálkereszt gyanánt üvegbe karcolt 
jel helyett pókfonalat használunk. A pókfonál — 
mindössze 1 mm hosszú darabról van szó — a centri
fugális erőnek ellenáll, erről már kísérlettel meggyő
ződtem. ...A szélescsíkú felvételeket ezért pókfonállal 
1926 nyarán meg fogom ismételni.” [7]

A (2) formula két százalékon belüli pontos igazo
lása után Pogány úgy módosította berendezését, 
hogy bebizonyíthassa, az eltolódás értéke nem válto
zik, ha levegő helyett erősebben fénytörő anyagot 
helyez a fényútba. “Az eredeti Harres-készülékben a 
1 0  üvegprizmából álló koszorú nemcsak arra szolgált, 
hogy a fény a prizmában haladjon, hanem egyszer
smind a prizmák egy-egy lapja szerepelt mint fény
visszaverő tükör, és ez volt a készülék fő hiánya, 
ugyanis az aránylag nagy tömegű prizmák a centrifu
gális erő hatására deformálódtak, és ennek következ
tében a tükröző lapjuk asztigmatikusan verte vissza a 
fényt. Ez a hibaforrás tehát a fényútnak üvegben való 
vezetése alkalmával úgy kerülhető el, ha derékszögű 
parallelepiped alakú üvegtesteket használunk, me
lyeknek szemközti lapjain merőlegesen lép be és ki a 
fény. Ily üvegtestek az általam a Sagnac-féle kísérlet 
megismétlésére használt készülékben az Sj és S2, va
lamint az S3 és S4 tükrök közé (5. ábra) voltak elhe
lyezhetők” [10]. Nehogy a hasábok a centrifugális 
erő hatására elgörbüljenek és így eltérítsék a fényt, 
üveghasábok helyett gumifalú folyadékkamrákat
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használt, két végükön vastag planparallel üveglapok
kal lezárva. Noha a gumicső az alaplaphoz erősített 
acélcsőben támaszkodhatott, a folyadékos kísérletek 
mégsem vezettek eredményre, mert minduntalan 
változott az interferenciacsíkok irányítása, alakja a 
kipróbált számos folyadék mindegyikénél, így mérést 
végezni nem lehetett. Végül acélkeretbe foglalt de
rékszögű üveghasábok beépítésére került sor, és a 
legnagyobb fordulatszámnál is tökéletes interferen
ciacsíkokat lehetett mérni. “Ebben a stádiumban volt 
a vizsgálat 1926 őszén, a nyári vakáció végén, melyet 
a vizsgálatok céljából Jénában, a Zeiss-gyárban töltöt
tem. Ekkor a Zeiss-gyár vezetősége kérésemre bele
egyezett abba, hogy a vizsgálatok gyorsabb folytatása 
céljából az üvegparallelepipedek beépítése után az 
egész készüléket Budapestre szállítja. Itt a készülék a 
Műegyetem kísérleti fizikai intézetének alagsori he
lyiségében lett felállítva...” [1 0 ]

Az újabb kísérleteknél megvalósította elképzelé
sét, és a csíkeltolódást egy, a párhuzamosan elhelyez
kedő pókfonálhoz képest határozta meg. Végered
ményben a 186 kiértékelt felvételből kapott AZ =  
=  0,906 átlagos csíkeltolódás a (2) formula 1%-on 
belüli igazolását jelentette.

A Sagnac-kísérlet esetében fontos jelenségről van 
szó, nem csupán történeti érdekességről. Húsz évi 
(pénzügyi) előkészítés után Michelson és Gale [11] 2 
km hosszú fényúton a Föld tengelykörüli forgásának 
szögsebességét mérték ki a (2 ) formula szerint (a 
fényút által közrefogott F területnek a Föld tengelyé
re merőleges vetületével számolva) 3 százalékos pon
tossággal. Minthogy a Sagnac-kísérlet alkalmas arra, 
hogy segítségével optikai úton kimutassuk a forgó
mozgást, szerepe a Foucault-inga kísérlethez hasonló.

A lézeres változat azért eredményezhetett öt nagy
ságrenddel nagyobb érzékenységet, mert pontosab
ban mérhető mennyiségből állapíthatta meg a forgási 
szögsebességet. Macek és Davis [12] az 1. ábrához 
hasonló elrendezést használtak, csupán az M2 és M3 

tükrök közé egy He-Ne gázlézert helyeztek. A forgás
irányba, ill. azzal ellentétesen haladó lézerfény külön
böző frekvenciájú lesz, mivel a zárt fényút a lézer 
üregrezonátora. A frekvenciakülönbség lebegést 
eredményez, a lebegési frekvencia pedig igen ponto
san mérhető. A jelenség jellege és az elérhető nagy ér
zékenység tette lehetővé a lézergiroszkóp megalkotá
sát. [13]

A Sagnac-kísérlettől messzire vezetnek az alkal
mazási lehetőségek. Az eredetnél azonban minden
képpen elismert helye van Pogány Béla kitartó kísér
letező munkájának, megbízható mérési eredményei
nek.
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ÚJABB EREDMÉNYEK A KÉTATOMOS MOLEKULÁK K ovács István
SZÍNKÉPEINEK MULTIPLETT SZERKEZETÉBEN BME Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék

Bevezetésül rövid történeti visszapillantást szeretnék 
adni egy magyarországi molekulaspektroszkópiai 
iskola kialakulásáról. Bunsen és Kirchhoff első közle
ménye a színképelemzés terén elért eredményekről 
(1858) világszerte gyors és erős visszhangot vert, 
nem csoda tehát, hogy rövid idő múlva már Magyar- 
országon is megjelentek ilyen tárgyú közlemények 
főként vegyészek és csillagászok részéről. E korai 
vizsgálatok természetesen csak leíró természetűek le
hettek, illetve csak kvalitatív megállapításokra szorít
kozhattak. A mai értelemben vett molekulaspekt
roszkópia csak az atomszerkezet felismerésével és a 
kvantummechanika kialakulásával párhuzamosan 
bontakozott ki. A kétatomos molekulák színképeiyel 
kapcsolatos első modern hangvételű és az akkori új

Elhangzott a Pogány Béla-emlékülésen. 1987. ápr. 7.

kvantummechanikai eredmények felhasználásával 
készült munka Pogány Béla és Schmid Rezső tollából 
jelent meg 1928-ban a nitrogén-oxid sávos színképé
nek ún. harmadik pozitív csoportjába tartozó sávok 
vonalainak Zeeman-jelenségéről [1 ]. Ezt követte 
1929-ben ugyancsak Pogány Béla és Schmid Rezső 
részéről a nitrogén-oxid gamma-sávjának intenzitás
eloszlásáról egy munka ugyancsak a Z. Phys.-ben [2], 
Ezekben a munkákban a vegyészmérnök Schmid 
Rezső részéről történt a kísérleti hozzájárulás: tehát a 
fényforrás előállítása, a színkép lefényképezése, a vo
nalak kimérése és rendezése. Pogány Béla részéről az 
akkor új kvantummechanika elméletének alkalma
zása a kísérleti eredmények kiértékeléséhez.

Pogány Béla érdeklődése ezután az atomspektru
mok felé irányult s 1933, 34, 35-ben megjelentetett 
egy-egy munkát a nemesgázok Zeeman-effektusá-
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ról. Schmid Rezső pedig más elméleti fizikusok 
után nézett a kísérleti eredmények értékelését ille
tően. így 1930-ban Neugebauer Tiborral, majd 
1931-ben Bródy Imrével jelentetett meg közös pub
likációkat. 1931-ben igen kedvező fordulat történt, 
mert Schmid Rezső egyéves amerikai ösztöndíjat 
nyert Chicagóba, a későbbi Nobel-díjas Mullikan 
professzor laboratóriumába, amely akkor a világ 
molekulaspektroszkópiai kutatásának centruma 
volt. Hazatérése után egy ideig a Chicagóban készí
tett felvételek kiértékelését publikálta, majd rövide
sen a Műszaki Egyetem Fizikai Tanszéke a Széche
nyi alapítványból egy modern Rowland-rácsot vásá
rolt, s ez megnyitotta az utat egy rendkívül széles 
körű, nemzetközileg is nagyra értékelt molekula
spektroszkópiai kutatómunkához. Ez a kutatócent
rum szinte vonzotta a fiatalokat, doktoranduszok 
serege lepte el a laboratóriumot és két-, hároméves 
munkával megírták a disszertációjukat és le is dok
toráltak. Ez Schmid számára ingyen munkaerőt je
lentett, hisz státusz akkor sem állt rendelkezésére, 
ráadásul, az ott dolgozók kitüntetésnek vették a le
hetőséget olyan varázslatos egyéniségű kimagasló 
tudós mellett dolgozni, mint Schmid Rezső, aki 
nemcsak tudósként, de emberként is a legnagyob
bak közül való. Az egyik első doktorandusza Gerő 
Loránd, egy akkor frissen végzett gépészmérnök 
volt 1933-ban, aki később a legjelentősebb munka
társává vált és ketten együtt, valamint irányításuk 
alatt 1945-ig 114 kísérleti tárgyú publikációt tettek 
közzé, ami szinte elképesztő mennyiség. Ezeket ak
kortájt igen gyakran, de még ma is sokszor idézik. 
De nemcsak kísérleti területen, hanem elméleti te
rületen is megindult a munka. Budó Ágoston III. 
éves egyetemi hallgató kora óta, 1935-től a Tudo
mányegyetemről kijárt a műegyetemi kutatóköz
pontba, ahol Schmidéktől első kézből kapta a meg
oldásra váró elméleti molakulaspketroszkópiai prob
lémákat. amelyek megoldásával világra szóló feltű
nést keltett. Ezekbe az elméleti kutatásokba kapcso
lódtam magam is 1936-tól kezdve. Az elméleti fizi
kusok a már említett több mint 1 1 0  kísérleti tárgyú 
publikációi mellett mintegy 30 elméleti munkával 
emelték az iskola páratlan nemzetközi hírnevét. 
Néhány nevet megemlítenék — az előzők mellett 
— a laboratórium munkatársai közül, akik az első lé
péseket itt tették meg: kísérleti munkák terén Ca- 
valloni Ferenc korán elhunyt csillagász (1932), 
Bozóky László fizikus (1932), Balázs Júlia csillagász 
(1935), Mátrainé Zemplén Jolán (1936), Beer Bor
bála (1936), Bródy Éva (1942) (Bródy Imre a kiváló 
elméleti fizikus lánya, akit apjával együtt öltek meg 
egy koncentrációs táborban), elméleti kutatások 
terén: Singer István (1941) (a nyilasok ölték meg), 
Valatin János (1943), Gáspár Rezső (1943) és még 
sokan mások. Egy részük ma már sajnos meghalt, 
másrészük külföldön él és ér el szép sikereket, 
ismét másrészük pedig Akadémiánk tagjai. A 
szépen terebélyesedő munkát azonban két sajná
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latos esemény a továbbiakban lehetetlenné tette: 
1943 októberében Schmid Rezső hirtelen meghalt 
gyermekparalízisben, 3 hónap múlva Pogány Béla 
követte, majd ugyancsak 1945-ben a hadifogságban 
Gerő Loránd is. Ez az iskola alapozta meg azonban 
a felszabadulás utáni molekulaspektroszkópiai kuta
tásokat. Ezekről azért tettem itt említést, mert mint 
a bevezetőből kitűnik, a téma megválasztásánál s az 
első lépések megtételénél Pogány Béla is szerepet 
játszott.

A következőkben a szerte ágazó elméleti kutatá
sok közül mindössze csak egyetlen témát ragadnék 
ki, melynek eredete az előbbiekben vázolt moleku
laspektroszkópiai iskolában végzett munkákhoz 
nyúlik vissza, éspedig a kétatomos molekulák szín
képének multiplett szerkezetével kapcsolatos kuta
tásokat. A kvantummechanika megjelenése óta a 
színképek értelmezésének elméleti alapját a hullám
egyenlet képezi. A kétatomos molekula hullám
egyenlete azonban — bonyolultsága miatt — egzakt 
módon nem oldható meg, de — mint Born és Op
penheimer kimutatta — bizonyos tagok elhanyago
lása mellett a hullámegyenlet három részre szeparál
ható: az elektronok mozgását, a magok rezgését és a 
magok forgását leíró három részre, melyekhez tar
tozó energiák általában nagyságrendben is külön
böznek, s amelyek egyben a színképek ismert 
hármas tagozódásának: sávrendszerek, ezen belül a 
sávok és a sávokon belül az egyes színképvonalak 
létrejöttének elméleti értelmezését adják. Az elha
nyagolt tagokat azután perturbációelmélet segítségé
vel lehet figyelembe venni.

Jelöljük a szeparálható hullámegyenlet operátorát 
ft0 -lal, a figyelembe venni óhajtott perturbációs 
tagok operátorát ftP-vel, akkor fenn kell állni, hogy

| f t - E ; | r >  =  o, (í)

ahol EJ a meghatározandó perturbált energiaérték,
| i’> a perturbált sajátfüggvény, és ft = ft0  + ftp. 
Mivel ft„ a szeparálható hullámegyenlet operátora, 
fennáll, hogy

| f t „ -  Ek|k > =  0, (2)

ahol | k >  a perturbálatlan sajátfüggvény, és Ek a sze
parált hullámegyenletnek megfelelő perturbálatlan 
energia. Érvényes ezenkívül, hogy

<  k | ft„ | k > = Ek, < k | ft„ 11 > =  0 (k 5*1) (3)

A perturbált sajátfüggvények előállíthatok a perturbá
latlan sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

|F > =  I S j k  >. (4)
Ezek alapján tehát

|f t 0 + f t P —Ej’l £ S ik|k >  =  0, (5)
k



illetve < 1  |-lel elölről szorozva és integrálva:

I S ik < 11ft0|k >  +  I S ik < l|ftp |k  >  -
k k

-  Z S ik <  l|E,:|k >  =  0, (6)
k

vagy felhasználva (3)-at:

Sj, (E, — Ej) +  Z S ik Hlk =  0, (7)
k

ahol

H|k = < l|ftp|k >. (8)

(7)-et részletesen kiírva a következő egyenletrend
szert jelenti:

Si l (E 1 - E i: ) + S i2 H ,2 + .... +  SinHln =  0
Sj, H 2 1 +  Si 2  (E2  — E;) + .... +  Sin H2n — 0
............................................. (9)
Sj, Hn, +  S i 2  Hn 2  + .... -I- Sjn (En — Ej) =  0

Ennek az egyenletrendszernek akkor van a triviálistól 
eltérő megoldása, ha a determinánsa eltűnik:

e , -  e; Hl2 H,n
h2, e2- e; H2n

Hn, Hn2 En- Ei

Ennek a szekuláris egyenletnek az E,', En meg
oldásai szolgáltatják a keresett perturbált energiaérté
ket. A perturbált energiaértékek adják a multiplett 
térmértékeket. A nehézség itt abban áll, hogy a sze
kuláris determináns elemei függvényei a változó rotá
ciós kvantumszámnak s a megoldás lényege abban 
áll, megadni olyan algebrai formulákat, melyek leírják 
az egyes multiplett komponensek rotációs kvantum
számmal való változását. Ez a probléma növekvő 
multiplicitás esetén a szekuláris determináns fokszá
mának növekedése miatt egyre bonyolultabbá válik.

Az energiaértékek birtokában ezután (9) alapján 
kiszámíthatók az S transzformációs mátrix egyes 
elemei is. A transzformációs mátrixelemeknek nagy 
fontossága van — mint majd később látni fogjuk — 
különféle kölcsönhatások megjelenésnek és az inten
zitáseloszlások ún. különböző esetű értelmezésénél.

Az eddig elmondottakat vizsgáljuk most meg közelebbről a 
modellszerű elképzelés fényében.

A modellszerű elképzelésben nyilvánvaló, hogy az elektronok 
a magoknál sokszorta kisebb tömegük miatt a magokhoz képest 
igen nagy sebességgel mozognak. Ebből következik, hogy az elekt
ronok mozgásának vizsgálatánál első közelítésben a magok rezgé
sétől és forgásától eltekinthetünk, vagyis a molekulát mint a 
térben nyugvó két mag (azaz két centrum) erőterében mozgó 
elektronok rendszerét fogjuk fel. Ezt a modellt kétccntrumrcndazer-

nek szokás hívni, szemben az egy mag körül keringő elektro
nok rendszerével, az atomspektrumok esetén előforduló egycent- 
rumrendszerrel. Az atomban az elektronoknak van egy eredő 
L pályaimpulzus-momentumuk. melynek abszolút értéke 

-ti V L(L+I), és aszerint, amint az L kvantumszám értéke 0. I. 
2......neveztük az atomtermeket S, P. D;... termeknek. Az is isme
retes, hogy az L vektor vetülete egy külső elektromos vagy mág
neses tér irányára a ML értéket veheti fel, ahol ML lehet: —L,
— L + l ....... 0 .......  L —1, L; továbbá, hogy igen erős külső tér
esetén (amikoris az elektronok már nem egy pont körül szimmet
rikus. hanem csak egy egyenes körül forgásszimmetrikus elektro
mos térben mozognak) szigorúan csak az ML kvantumszám defi
niálható, L már nem. A molekuláknál mármost a két pozitív töl
tésű atommag közt erős, a magokat összekötő egyenes körül for
gási szimmetriával bíró elektromos tér van jelen, s így az atomokra 
nyert fenti eredmény (mint azt pontosabb számítások is igazolják) 
a molekulákra is alkalmazhatók: az elektronok eredő pályaim- 
pulzus-momentumának röviden pályamomentumának a moleku
latengely menti komponense 1f A, (a molekuláknál ML helyett a A 
jelölés a szokásos), ahol A a 0, ±1 , ± 2 ,... értékeket veheti fel. A 
molekula elektronállapotait tehát a A kvantumszámmal jellemez
hetjük. A negatív értékeit azonban nem kell külön figyelembe ven
nünk, mert pl. a A =  +1 és a A =  — 1 -hez tartozó két elektronál
lapot nyilván csak az elektronoknak a molekulalengely körüli for
gásirányában különbözik egymástól, s így ezen két állapot energi
ája teljesen ugyanaz. A különböző abszolút értékű A-ának azon
ban általában teljesen különböző elektronelrendeződésű. egymás
tól nagy energiatávolságban levő elektronállapotok, termek felel
nek meg. Ezeket az atomtermek mintájára A értékei szerint a
megfelelő görög betűkkel jelölik, tehát ha A =  0. 1, 2......akkor a
molekulaterm 1, íl. A......

A sávok multiplett szerkezetét az atomszínkép-vonalak multip
lett felbomlásának mintájára az elektronspin segítségével értel
mezzük. Éppen úgy, mint az atomoknál az egyes elektronok spin
jei egy eredő S spinvektort alkotnak, amelynek nagyságát az S 
kvantumszám szabja meg. S abszolút értéke: -fTvS(S-I-1). Az S 
félszám vagy egész, aszerint, amint a molekulában levő összes 
elektronok száma páratlan vagy páros.

A spinnek, mint ismeretes, egyik alaptulajdonsága, hogy hozzá 
elválaszthatatlanul bizonyos mágneses momentum kapcsolódik, s 
így a mozgó elektron mágneses tere és a spin közt általában szintén 
van kölcsönhatási energia.

Ez az energia természetesen függ az S eredő spinvektornak a 
molekulához viszonyított irányításától. A kvantumelméleti vek- 
tormodell szerint az állónak gondolt molekulában S preceszszál a 
molekulatengely körül úgy, hogy erre való vetülete:-fíl. ahol a I  
kvantumszám ( I  tehát most nem a A =  0 elektronállapotot je
lenti!) a következő 2S +  I számú értéket veheti fel: I = S . S—I. 
S —2...... - S + l .  - S .

Egy megadott A-jú elektronállapothoz tehát az S spin beállási 
lehetőségeinek megfelelően 2S+1 számú részállapot tartozik, 
amelynek energiaértékei jó közelítésben egyenlő közűek (két-két 
szomszédos részállapot energiakülönbsége ugyanaz). Ezért a 
2 S + 1 számot az illető elektronállapot multiplicitásánakhívják. és a 
termjelzésekhez a bal felső sarokban indexként hozzáfűzik. így 
például a 'I .  2A. Ml, ... szimbólumok rendre szingulert L. dublctl 
A. triplett fi. ... termet jelentenek. Az egyes részállapotokat a I  
kvantumszám különböző értékeivel lehetne jellemezni, de ehe
lyett szokásosabb az íl  =  A-t-L összeg értékeit használni. Ezt a 
jobb alsó sarokba írják indexként. így például egy Ml term ( A=l )  
egyik ( I =  —1/2) részállapota vagy komponense a 2n^2. a másik 
pedig a 2n !y2 jelzést kapja, egy 3n termnél az egyes komponensek 
pedig: 3n„, Hl,. 3fl2. Az így létrejött íl  s a molekula forgásából 
származó, a molekulatengelyre merőleges R impulzusmomentum 
eredője a molekula teljes impulzusmomentuma, a J vektor, mely
nek abszolút értéke 1WJ(J + 1). Ez a modell tulajdonképpen a 
merev szimmetrikus pörgettyű modellje, mely akkor valósul meg, 
ha az elektronhéj teljes mértékben követni tudja a magok forgását, 
más szóval a molekula egészében forog, mintha egy folyadékcsepp 
lenne. Az ezen modellhez tartozó energiaértékek felelnek meg a
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szeparálható hullám egyenletből nyerhető energiáknak és így ezek  
szerepelnek a (10) szekuláris determ ináns diagonálisában. A m o
dellt egyébként H und-féle (a) esetnek  nevezzük. (I . ábra)

I. ábra  A H und-féle a) eset vektorm odellje

Erősebb forgás esetén  azonban az elektronok már nem  tudják 
teljes m értékben követni a magok forgását, fokozatosan kezdenek  
elszakadni a m olekulatengelytől. így legelőször a spin vektor kap
csolódik le. így azután a m olekula úgy forog, mintha a spin jelen  
sem  volna. Ekkor a A és a mag forgásától származó R  im pulzus- 
m om entum  alkotnak egy N  eredőt, am elynek nagyságát az N 
kvantum szám  szabja m eg. A m olekula forgásától (V-nel egyirányú 
tér szárm azik, m ely erősebb forgás esetén  annyira m egnő, hogy 
az ezen  kölcsönhatáshoz képest a m olekulatengelyhez csak igen 
gyengén csatolódó, gyakorlatilag szabadnak tekinthető S  spin az 
íV-nel összetevődik  s a kettő eredője adja a forgó m olekula teljes 
im pulzusm om entum át, am elyet, mint eddig, m ost is V-vel je lö 
lünk. Egy m egadott AZ-nél tehát az adott S  itt is 2 S + 1  féleképpen  
állhat be, ezért m inden N  nívó 2S +  1 szám ú résznívóra oszlik. Ez 
a m odell a H und-féle (b) eset. (2. ábra)

A valóságos m olekulák azonban csak ritkán irhatok le a fen
tebbi H und-féle határesetekkel (ilyen határeset m ég többféle léte
zik függően attól, hogy milyen köcsönhatásokat tüntettünk ki a 
többiekhez képest). A  m olekulák erősbödő forgás (n övekvő  rotá
ciós kvantum szám ) során fokozatosan m ennek át az egyik határ
esetből a másikba és éppen ezt a fokozatos átm enetet írja le a (10) 
szekuláris determ ináns a hullám egyenlet szeparációjánál elhanya
golt nem  diagonális perturbációs tagok segítségével. A fokozatos 
átm enet a kvantum m echanika nomenklatúrájában úgy nyilvánul 
m eg, hogy az egyazon elektronállapothoz tartozó különböző mul- 
tiplett kom ponensek a rotációs kvantum szám m al változó m ódon  
perturbálják egym ást.

Vizsgáljuk meg a következőkben, hogy a fentiek
ben vázlatosan ismertetett általános elmélet milyen 
eredményekre vezet konkrét esetekre vonatkozóan. 
A legegyszerűbb multiplettek a dublett termek. Ezt a 
problémát van Vleck [3] tárgyalta 1929-ben, amikoris 
első ízben állította fel és oldotta meg a kétatomos mo
lekulák elektronspinnel kiegészített (ez utóbbi 
nélkül ugyanis nem tárgyalhatok a multiplettek) hul
lámegyenletét. Van Vleck megadta a hullámegyenlet 
szeparációjánál elhanyagolt tagoktól származó pertur
bációs mátrixelemek általános alakjait. Eredményeit 
a dublett termek esetére alkalmazta, amikoris (10) 
alakú másodfokú szekuláris determinánshoz jutott, 
mely egyszerűen megoldható volt. Az energiaértékek 
ismerete alapján megadta a transzformációs mátrix
elemeket, továbbá az intenzitáseloszlási formulá
kat. Triplett esettel is megpróbálkozott — sikertele
nül. A Cardano-féle formula ez esetben nem használ
ható bonyolultsága miatt. A triplett kérdést Budó ol
dotta meg 1936-ban, amikoris a harmadfokú szekulá
ris egyenlet megoldására egy olyan erősen konvergáló 
sorfejtést sikerült levezetnie, melyben a második 
tagtól kezdve általában az összes tagok elhanyagolha
tók, miután értékük kísérleti hibahatár alá esik. Budó 
megadta az energiaértékeket, a transzformációs mát
rixelemeket [4], továbbá az intenzitáseloszlási formu
lákat közbülső esetre [51. Mindezek az eredmények, 
valamint későbbi általánosításuk [6] több kísérletileg 
észlelt színképen a tapasztalással megegyező eredmé
nyeket adtak. Budó eredményei annak idején világ
szerte nagy feltűnést keltettek, úgyhogy még ugyan
abban az évben egy amerikai kutató, Brandt [7] Budó 
eljárását kiterjesztve megadta a kvartett term formu
lákat is. A transzformációs mátrixelemeket Budó és 
én adtuk meg [8] 1944-ben. Ezt követően mintegy 30 
évig tartó megtorpanás következett a magasabb mul
tiplicitások felé történő haladásban, miután már az 
ötödfokú szekuláris egyenlet Budó és Brandt eljárása 
alapján adódó megoldása is olyan bonyolult volt, 
hogy gyakorlatilag használni nem lehetett, számítógé
pek meg még akkor nem léteztek. A fejlődés azonban 
nem állt meg, ugyanis kiderült, hogy a megoldottnak 
vélt problémák sem bizonyultak teljes mértékben 
megoldottaknak. A kísérleti molekulaspektroszkópu- 
sok nagyszámú kétatomos molekulát észleltek és 
több esetben eltérés mutatkozott a van Vleck, Budó 
és Brandt formuláktól. Az eltérés abban nyilvánult
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meg, hogy a formulákban szereplő konstansok nem 
bizonyultak állandónak, hanem a rotációs kvantum
számmal változtak, ami annyit jelent, hogy a formu
lák nem írják le helyesen a rotációs kvantumszámmal 
való változást. Az említett időszakban tehát az elmé
leti kutatások oda irányultak, hogy ennek a problémá
nak az elméleti magyarázatát megadják.

A probléma megoldásához fordítsuk figyelmünket 
először a L termekre. Miután itt A=0, spin —pálya 
kölcsönhatás nem lép fel, minek következtében az 
elektronok eredő spin-momentuma már kezdetben a 
magok forgásától származó impulzusnyomatékhoz 
kapcsolódik, más szóval a Z termek mindig Hund- 
féle (b) esethez tartoznak. A tiszta (b) esetben a spin 
különböző beállásának megfelelő multiplett kompo
nensek értékei egyenlők, úgyhogy első közelítésben 
multiplettfelbomlást ilyen esetben nem szabadna ész
lelni. Miután a kísérletek tanúsága szerint multiplett 
I  termek esetén is mutatkoznak kisebb-nagyobb fel
bomlások, megállapítást nyert, hogy itt még figye
lembe kell venni a spin —spin, a spin —rotáció közötti 
kölcsönhatásokat, valamint magasabb rotációs kvan
tumszámoknál ezeknek centrifugális korrekcióit is. E 
kölcsönhatások (b) esetű alakjai zárt formulákban 
igen egyszerűen állíthatók elő bármilyen multiplicitás 
esetén, úgyhogy Z termeknél a növekvő multiplicitás 
nem jelent nehézséget. Az így megállapított termfor- 
mulák az esetek döntő többségében a tapasztalással 
megegyező eredményekre vezettek, bár közeli 
termek perturbációinak figyelembevételével értel
mezhető eltérések itt is adódtak (2Z termekre a HgH
[9] és YO [10], 3I  termekre az N2 [9], [10], 7Z ter
mekre MnH [11], [10], [12] molekulák esetén). Leg
újabban szovjet kutatók [13]6Z—6Z átmeneteket ész
leltek a CrF molekula színképén, ahol a felső állapot 
szabálytalan viselkedése szintén az előbbiekben emlí
tett perturbációs hatásokkal volt magyarázható.

A A > 0 termek esetén már Hund-féle (a) esetben 
is sokszor igen jelentékeny multiplett felhasadás lép 
fel a nagy spin —pálya kölcsönhatás következtében. 
Éppen ezért a multiplett formulák megállapításánál 
csak a spin —pálya kölcsönhatást vették figyelembe, 
míg az ezeknél kisebb spin—spin, spin —rotáció köl
csönhatásokat, valamint ezek centrifugális korrekció
it figyelmen kívül hagyták. Logikusnak látszott a gon
dolat, hogy a van Vleck, Budó és Brandt formuláktól 
való eltéréseket ez utóbbi kölcsönhatások figyelem- 
bevételével próbáljuk értelmezni. Ez elvileg úgy tör
ténhet, hogy a ( 1 0 ) szekuláris determináns diagonális 
és nemdiagonális elemeihez hozzáírjuk az említett 
kölcsönhatásokból származó mátrixelemeket s az így 
adódó determináns egyenletet oldjuk meg. Ez az el
járás azonban olyan bonyolult formulákra vezet, me
lyeket gyakorlatilag nem lehet kezelni, ezért itt cél
szerűnek látszott a perturbációszámítás továbbfejlesz
tésével kidolgozni egy olyan eljárást, mely lehetővé 
teszi az említett kölcsönhatásoknak a Hund-féle (a) 
és (b) eset közötti közbülső esetű alakban való figye

lembevételét. Miután a spin —pálya kölcsönhatás lé
nyegesen nagyobb, mint az utóbb említett kölcsönha
tások, célszerűnek látszik, hogy arra vonatkozólag 
végrehajtsuk a fentiekben leírt perturbációszámítást, 
mely a ( 1 0 ) alakú szekuláris egyenletre vezet, majd a 
többi kisebb perturbációt az alábbi módon vesszük 
figyelembe.

Legyen tehát most ft =  ft’ +  ftp, ahol A’ =  A0+ftP 
és ft0  az eredeti kiindulásul szolgáló energiaoperátor, 
ftp az elsg nagyobb nagyságrendű perturbációs operá
tor, míg HP az utólag figyelembe veendő kis perturbá
ciós operátor. Ekkor fenn kell álljon, hogy

| ft’ + ftp—E'| i " > = 0 , ( 1 1 )

ahol E,"=EJ-f AEj az új perturbált energiaérték, és 
| i">  az új perturbált sajátfüggvény. Ha ftp kicsiny, 
akkor AEJ is az, és nem követünk el nagy hibát, ha 
| i">-t |i’>-vel a f t’ operátor már perturbált 
sajátfüggvényével helyettesítjük. Legyen tehát 
| i"> = ji' >• akkor, mivel (H’ —EJ) | i ’ >  =  0, jó közelí
téssel írható, hogy

illetve

|Rp— a e ; |í’ > =  o, 

a e ;=  < i ’ |f íp |r  >.

Mivel azonban |i ’ >  = 21 Sik| k > , ezért
k

( 12)

(13)

AE;=(IS*1 < l|)f tP (IS ik|k > )  =  I I S ; iSik< l|ft'1k> ,
j k i k

(14)

ami részletesen kiírva a következő:

a e ; = s ; I(sMR?l+ s i2ffy2 + . . .+ s jnflfn) + 
+ s ; 2 (s i,H?1 + s i2n 5 2 + . . .+ s inn 5n)+

(15)

+ s ; n(s ilflp ,+ s i2Rp2 + . . .+ s innpn).

Az ilyen módon adódó kis kölcsönhatások additive 
jönnek hozzá a már előbb figyelembe vett nagyobb 
perturbációhoz, tehát a már megállapított formulát 
nem módosítják, és a tőlük származó eltérések jól kü
lönválaszthatok az előző perturbációtól. Ez az eset áll 
fenn pl. az általában nagyobb spin —pálya kölcsön
hatás, valamint az ennél rendszerint kisebb 
spin —spin. rotáció —spin kölcsönhatások és a centri
fugális tagtól származó kölcsönhatások között. A
(15) formula mutatja a transzformációs mátrixelemek 
nagy fontosságát.

(15) alapján sikerült az NH [14], PH [15], PF
[16] , TiO [17] molekulákon a 3n  termen mutatkozó 
eltéréseket, a CO [18], [19], [20] molekulán a 3A 
termen mutatkozó eltérésket és az 0 £ molekula [2 1 ],
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[2 2 ] 4 I1  termién mutatkozó eltéréseket a kísérletekkel 
teljes összhangban értelmezni.

Példának álljon itt a legutóbbi. 4IT termekre alkal
mazva (15)-öt. a kísérletileg észlelt, AFN N_, (J) és a 
Brandt-formula alapján számított AF^ N_| (J) multip
len felbomlások közötti különbségre (15) a követke
zőképpen alakul:

AFn n_|(J) — AFn n_ i(J) =

=  0 ( S X + l / 2 . N - l  +  S l - l / 2 .  N — 1 ^  \  +  I / 2 . N  , /2 N] - ( 1 6 )

ahol N =  J +  3/2, J-Fl/2, J —1/2 és ß a spin —spin 
kölcsönhatás állandója.

A mellékelt ábrán a körök az észlelt értékeket mu
tatják, míg a kihúzott görbe (16) jobb oldalán álló 
spin—spin kölcsönhatásnak a transzformációs mát
rixelemekkel kifejezett közbülső esetű alakja látható. 
(3. ábra)

A számítógépek megjelenése azonban lehetővé 
tette a kvartettnél magasabb multiplicitású termek 
multiple» struktúrájának a vizsgálatát is. 1975-ben 
Pacherral [23] megvizsgáltuk a MnH molekula 
7 n —7I  átmenetét s a hetedfokú ( 1 0 ) alakú szekuláris 
determinánsnak numerikus diagonalizációs módszer
rel való kezelésével a tapasztalással kitűnően egyező 
eredményt kaptunk. Itt nem az előzőekben vázolt 
perturbációs eljárás alapján kidolgozott algebrai 
módszert alkalmaztuk, hanem a szekuláris determi-

3. ábra Eltérések a Brandt-féle formula alapján számított multip
le» felbomlásoktól az OJ molekula ‘ fi termjének v = 0  rezgési ní
vóján. A spin-spin kölcsönhatás figyelembevételével számított 
(16) elméleti görbében /3== 3-712 cm '1. Jól megfigyelhető az 
ábrán az N =  J +  3/2, J +  l/2 , J—1/2 görbék kezdeti Hund-féle a) 
esetű + ß, 0, — ß értékeinek fokozatos átmenete a b) esetű — ß/2, 

0, + ß/2 értékekbe.

náns elemeibe beírtuk az összes kölcsönhatást s az 
így adódó komplett szekuláris determinánst oldottuk 
meg, miután a számítógépes numerikus eljárásnál a 
bonyolultságnak nincs jelentősége. Ez az eljárás a leg
pontosabb, de azzal a hátránnyal bír, hogy — miután 
a számítógépes program nem közölhető — más mole
kulák esetén, más kutatók számára alkalmazhatatlan.

A fejlődés újabb szakasza következett be 1983- 
ban. Szovjet kutatók a NdO molekula színképében 
több kvintett átmenetet észleltek [24], Ennek során 
több eltérést észleltek az elméleti várakozástól. Ezért 
felkértek közreműködésre a problémák tisztázásához. 
A rotációs analízis elégtelensége miatt a számítógépes 
numerikus diagonalizációs módszer nem volt alkal
mazható, a Budó, Brandt által alkalmazott algebrai el
járás pedig ez esetben igen bonyolult kifejezésekre 
vezetett. E nehézségek ellenére egy szerencsés intuí
ció következtében sikerült algebrai kifejezéseket elő
állítani a 5rí multiplett termre [25], mely formulák
nak számítógépes ellenőrzése azt mutatta, hogy a kö
zelítés igen jó. A térmértékek birtokában azután le
hetséges volt a transzformációs mátrix előállítása is, s 
így elhárult minden nehézség a 5n  termek további 
problémáinak megoldását illetően.

Ugyanebben az időben kanadai kutatók. Merer és 
munkatársai [26] a CrO molekula színképében egy 
5 I —5n  átmenetet észleltek és megadták a teljes rotá
ciós analízist is. A lehetséges 75 ágból 51-et azonosí
tottak és intenzitásértékeket is közöltek. A többezer 
vonal intenzitásértékének lemérése és leközlése ter
mészetesen igen bonyolult lett volna, s ezért úgy 
jártak el, hogy önkényesen kiválasztottak egy rotációs 
kvantumszámot, a J =  20-at és megadták mind az 51 
ágban az említett rotációs kvantumszámhoz tartozó 
egyetlen színképvonal intenzitását önkényes egysé
gekben mérve 1 — 1 0 -ig egészszámú értékekkel jelle- 

p mezve. A cikkben megemlítették, hogy a könyvem- 
Y  ben [27] szereplő határesetű átmeneteknek megfelelő 

elméleti intenzitásformulák nem alkalmasak a kísér
letileg észlelt intenzitások értelmezésére, mert sze- 

0  rintük a 5n  termet egy 5Z term perturbálja, s ez tor
zítja el az intenzitásértékeket. Az én megítélésem sze
rint azonban nem erről volt itt szó, hanem arról, 

y  hogy a 5n  term Hund-féle (a) és (b) eset közötti köz
bülső esetű állapotban van, s a határesetű átmenetek
nek megfelelő intenzitásformulák ezért nem alkal
mazhatók. Miután, mint fentebb említettem, a 
transzformációs mátrixelemek rendelkezésre álltak, 
így minden további nélkül kidolgozhatok voltak a 
közbülső esetű átmenetnek megfelelő intenzitásfor
mulák, melyek segítségével azután valóban értel
mezni lehetett [28] a kanadai kutatók által észlelt 
intenzitásértékeket. Legnagyobb meglepetésünkre, a 
cikkünket közvetlenül követő oldalon ugyanazon be
érkezési napra időzítve, az említett kanadai kutatók. 
Merer és munkatársai részéről megjelent egy munka, 
mely ugyanazt a kérdést tárgyalta, amit mi, csakhogy 
azon számítógépes numerikus eljárással, mint ame-
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iyet 1975-ben mi alkalmaztunk Pacherral a szeptett 
átmenetek problémáinak tárgyalásánál [29]. A cikk
ben kifejtik, hogy a kísérletileg észlelt intenzitások 
azt mutatják, hogy az előző cikkükben hangoztatott 
álláspontjuktól eltérően a r'FI term már a J =  2 0 -as, vi
szonylag alacsony rotációs kvantumszám mellett is 
Hund-féle (a) és (b) eset közötti közbülső esetben 
van és 5Z perturbáció vagy egyáltalában nem lép fel, 
vagy ha fellép is, hatása 1 — 2 %-nál nagyobb nem 
lehet. Ők mindenesetre figyelembe vették ezt a lehe
tőséget is, s ezáltal az eredeti 1 paraméteres illesztés 
helyett 2  paraméteres illesztési lehetőséget kaptak. 
Mi ezt a lehetőséget nem vettük figyelembe, miután 
ez nem tipikus, hanem egyedi jelenség, s így 1 para
méterrel illesztettünk. Megállapítják ezenfelül azt is, 
hogy az általuk használt számítógépes módszer más 
kutatók számára nem hasznosítható, s bár bizonyos 
grafikonokat közölnek, melyek segítségével más mo
lekulák esetén is közelítő értékek leolvashatók, 
pontos eredmények elérésére az algebrai módszer 
nem nélkülözhető. A kísérleti eredményekre való al
kalmazásnál azonban lényegesen jobb eredményeket 
értek el, mint mi a cikkünkben, aminek magyarázata 
az, hogy ez utóbbi cikkükben a kísérleti eredménye
ket újraértékelték, s egy nagyságrenddel pontosabb 
kísérleti értékeket adtak meg, más szóval itt az egyes 
vonalak intenzitását nem egész számú, hanem egy ti
zedes pontossággal megadott értékekkel jellemezték.

Miután nemcsak 5I —5n, hanem rTI —r,n  átmene
teket is észleltek, célszerűnek látszott kidolgozni az 
intenzitáselosztási formulákat arra az esetre, amikor 
mindkét 5n  term közbülső állapotban van. Ezt a 
cikket jelentettem meg legutóbb [30], amikoris a Me- 
rerék által közölt pontosabb intenzitásértékekhez il
lesztettem az előzőekben megállapított algebrai kife
jezéseket. Ez látható az 1-es táblázatban, ahol az első 
oszlop az ágak megnevezését, a második a kísérleti 
intenzitásértékeket, a harmadik Merer és munkatár
sai által számított elméleti értékeket, míg a negyedik 
oszlop a miáltalunk számított elméleti értékeket mu
tatják. Ránézésre, szemmel nemigen lehet a különb
séget megállapítani, de az eltérések négyzetösszege 
átlagából vont négyzetgyök (RMS =  root mean 
square) az ő esetükben 0,44, a mi esetünkben 0,49. 
Ez mindössze átlagosan 1% eltérést mutat, ami 
könnyen magyarázható a SI  termek perturbációjával 
kapcsolatban fellépő második illesztési paraméter 
következményével.

Jelenleg megjelenés alatt állnak a közbülső esetű 
kvartett átmenetek eddig hiányzó intenzitáselosztási 
formulái [31].

Legújabban pedig szovjet kutatók nonett-szeptett 
átmeneteket észleltek [13], s az ágak azonosítása cél
jából felkértek a várható intenzitáselosztás kiszámítá
sára, amely megtörtént s alkalmazásuk folyamatban 
van.

Az előzőkben mindössze egyetlen szűk területet 
választottam ki a korai időszaktól kezdődő és mosta-

/. táblázat

Ág jnhs Ica le 
' s

•title
'k Áp jobs icalc

*S
•calc
'k

p , 2,6 2,4 2,4 n p 2. 5,5 4.9 4.7
0 , 5.0 5.1 5.4 ° q 2S 7,5 7,5 7,4
R, 3.0 2.8 3,0 PR V, 2,7 2.9 2.9

° p „ 5.5 5,3 4.9 'Q„ 2,8 2.5 2.3
p0 ,2 10,7 10,4 10,0 R P « , 3,6 3.5 3.7
° r ,.2 4.8 5,1 5,1 SQ42 7,5 7.5 8.2
NPn 4,5 4,5 4.2 tr4, 4.4 4,1 4.6
° 0 n 8.3 8,0 7,6 RQ4n 3,5 3,3 3,9
PR,n 3,5 3,5 3,5 SR.,n 2,5 1,6 2.0
°P 2, 4.0 4.4 4.5 0 4 1.4 1.4 1.5
rq 2. 10,0 10.0 10,4 ° P 4r, 6,2 6.0 6.0
sr 2, 5,8 5,6 6,0 pQ4r, 11,0 9.4 9.8

q 2 1,9 1,4 1,3 ° r 4. 3.2 3.8 4.1
°P „ 3,0 2.0 1.8 ^Os2 3.0 2.3 2.5
pq 2, 3,5 3.6 3,5 k P.-,3 3,8 3,5 3.8
n p >4 4,8 4,8 4.6 sq 5. 7.0 7.1 7.9
° 0 2 4 8.0 8.0 7,8 TR,:, 3.8 3.6 4.1
PR:m 3.0 3.3 3.3 °P ,4 4.8 5.0 5.6
R P.„ 3.0 3.2 3.0 rQ,4 10.0 9.1 10.5
SQ„ 7.4 7,4 7,4 sr 54 4.8 4.2 4.9
TR.-„ 4.2 4.3 4.4 p. 2.7 2.7 3.1
R 0 ,2 4,0 3.5 4.1 Or, 4.9 4.4 5.2

O. 3.4 3.0 3.0
° P .4 1.8 2 .0 1.9 ls (RMS) =  0.44
PQ:l4 4.0 3.5 3.3 lK(RMS) ^ - 0 .4 4

Az észlelt és számított relatív intenzitások összehasonlítása a CrO 
molekula A5I —5II (int) átmenetének (0.0) sávján J =  20 rotációs 
kvantumszámnál. lobs az észlelt, Î i,lc és I£'lc a 120) és 1301 számí
tott értékei.

náig tartó fejlődés bemutatására. Ezen kívül más ku
tatások is folytak, mint pl. perturbációkra, a A-típusú 
dublettekre, s más kérdésekre vonatkozóan is, ame
lyek legalább olyan jelentőséggel bírnak, mint az itt 
bemutatottak, azonban idő és hely hiányában ezekről 
itt most nem eshetett szó.

Előadásomat engedjék meg, hogy egy Schmid Re
zsővel történt utolsó találkozásommal kapcsolatos 
rövid történettel zárjam. Amikor 1943 szeptemberé
nek utolsó hétfő délutánján az óbudai Goldberger 
Gyárból villamoson utaztunk a Műszaki Egyetem Fi
zikai Intézetébe, Schmid Rezső váratlanul felém for
dult, s a következőket mondta: “Tudja, hogyha meg
halok, mi lesz az első kérdésem Szent Péterhez?" 
“Nem." — válaszoltam. Erre ő: “Azt fogom megkér
dezni tőle, hogy milyen a molekula belül."

Azóta mintegy fél évszázad telt el, nagyon sok 
mindent megtudtunk a molekulákról, de a tapasztalat 
szerint úgyszólván majdnem minden molekula egy 
újabb rejtély, s hogy igazán milyen belülről, azt még 
ma sem tudjuk. Az említett hétfőt követő szombaton 
ő már tudta. Addigra Szent Péternél járt.
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1931-től 1944-ig dolgoztam a Műegyetem Fizikai 
Tanszékén mint tanárjelölt, később mint kinevezett 
“fizetés nélküli tanársegéd”. Itt készítettem matema
tika-fizika szakos tanárjelöltként szakdolgozatomat, 
majd doktori disszertációmat, és így gyakran kerül
tem közvetlen kapcsolatba főnökömmel. Közelről lát
hattam, hogy milyen sok területen és hogyan irányí
totta, ellenőrizte munkatársait elgondolásainak effek
tiv kivitelezésében. A menetközben felmerülő prob
lémák megoldásában maga is közreműködött, az 
eredmények feldolgozását, elméleti kiértékelését, 
publikálását viszont mindig önállóan végezte, nem fe
ledkezve meg természetesen munkatársai megneve
zéséről sem.

A fél évszázaddal ezelőtti közös munkáink során 
nyert, ma is elevenen élő élményeim felidézésével 
szeretnék, mint hálás tanítvány, nagy főnököm sokol
dalúságára, szigorú, akadályokat nem ismerő, a tudo
mányos alapkutatást, életünk gyakorlati igényeit és 
az ifjúság érdekeit szolgáló tevékenységére konkrét 
példákkal visszaemlékezni.

Az 1930-as évek legelején Pogány Béla a nemesgá
zok Zeeman-effektusával foglalkozott. Az egyik prob
lémát az okozta, hogy a kisülési csőnek a mágneses 
térbe eső részéből a tér bekapcsolásakor á fény 
eltűnt. Előtte és utána is világított a ritkított gáz, de a 
pólusok közül a “tér kifújta” a fényt. Pogány Béla 
többféle módosítást javasolt, amelyek Schmid Rezső 
tapasztalataival kombinálva végül is sikerre vezettek: 
nagyobb nyomás és gerjesztő feszültség alkalmazása, 
módosított csőkiképzés olajba merülő külső elektró
dok alkalmazása stb. Az intézet kvarcoptikájú 
prizmás Hilger El spektrográfjának felbontóképessége 
azonban kevésnek bizonyult és így át kellett térni a 
300 cm-es fókusztávolságú nagy Rowland-rácsra, 
ahol viszont a fényerő volt kevés. Pogány Béla nagy 
érdeklődéssel várta az újabb és újabb felvételek több
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Bozóky László
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ezer spektrumvonalának a kimérését. A halvány és 
elmosódott vonalak komparátoros helymeghatározá
sának pontosságával azonban nem volt megelégedve. 
Fokozni kell a rács reflexióképességét! — mondotta. 
De hogyan?

Végleges megoldást a rácsnak a Hochheim-féle 
alumínium-szilícium ötvözettel való bevonása 
hozott, amit Berlinben sikerült végül is személyesen 
elintéznem, miután Pogány Béla biztosította az Aka
démiánál a bevonás költségeit. Méréseink szerint a 
bevonat a gondosan megtisztított rácsunk reflexióké
pességét 20%-ról 90%-ra növelte meg az ultraibolya 
tartományban és emellett a lehető legélesebb spekt
rumvonalat szolgáltatta.

Pogány Béla már az 1930-as években foglalkozott 
a kemény ionizáló sugárzások dózismérésével is, va
lamint a röntgen dózismérők hitelesítésével. Az 
akkori legpontosabb ilyen mérőberendezés a 
Küstner-féle elektrométeres kis hordókamra volt, 
amely számos tartozékával abszolút r-meghatározást 
is lehetővé tett hozzáértő, ügyes kezű fizikus számára 
(nemcsak gombokat kellett benyomkodni, mint a 
mai legtöbb műszernél).

Hazánban akkor két ilyen berendezés volt — ma is 
csak ugyanez a kettő létezik — az egyik orvosi intéz
ményekben vándorolt (a Rókus Kórházba, majd 
innét a “Báró Eötvös Loránd Rádium és Röntgen In
tézetbe” , illetve ennek jogutódjába, az Országos On
kológiai Intézetbe), a másik Pogány Béla tanszékén. 
Dózismérők hitelesítésére a harmincas években csak 
ő voh felkészülve. Őt követte 1941-ben az Eötvös 
Loránd Intézet, és az Országos Mérésügyi Hivatal 
csak az 1960-as években fejlesztette ki az időközben 
a sugárzás minőségileg és mennyiségileg is lényege
sen megnőtt igényeinek kielégítésére is alkalmas 
korszerű dózismérő hietelesítő laboratóriumát.

Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretei folytán

HOGYAN LÁTTA DOLGOZNI FŐNÖKÉT, 
POGÁNY BÉLÁT EGYKORI MUNKATÁRSA?
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Ratkóczy Nándor radiológus professzor mellett 
Pogány Béla fizikus professzor volt a hazai sugárvé
delmi szabványok megalkotásánál a másik, általáno
san elismert nagy úttörő egyéniség. Javaslatai, hoz
zászólásai a sokszor viharos szabványtárgyalásokon 
döntő módon befolyásolták a röntgennel és rádium
mal kapcsolatos — sajnos csak igen vontatottan meg
születő — sugárvédelmi szabványaink megalkotását. 
A rádiumos munkákra vonatkozó konkrét javaslatai
mat az ő támogatásával sikerült a szabványba beépí
teni, melyek megjelenését azonban ő már sajnos nem 
érhette meg.

Egyik kedvenc témája volt Pogány Bélának a 
hangszigetelés tökéletesítése. Ennek előfeltétele ter
mészetesen a különböző összetételű, nagyobb 
méretű lapok hangszigetelésének pontos mérhető
sége volt. Erre a célra megtervezett egy olyan kisebb 
mérőszobát, amelynek körös-körül vastag, teljes 
hangelnyelést biztosító falai, födémé és padlózata 
volt, és emellett a belső felületek külön maximális 
hang- és fényelnyelő matt, fekete réteggel voltak bo
rítva. Az ajtót becsukva nemcsak abszolút csend 
honolt az alagsori nagy laboratóriumban felépített kis 
szobácskábán, de az ember saját hangos beszédét is 
csak éppen hogy meghallhatta. Egy 6  dm2-es nyílásba 
lehetett ezután a vizsgálandó lemezt beépíteni és a 
rajta keresztül a szobácskába jutó hang intenzitását 
pontosan megmérni.

Mindezeknek az előfeltételeknek a megteremtését 
a professzor személyesen irányította és ellenőrizte. 
Munkatársainak a menetközben felmerülő nehézsé
gek megoldására irányuló javaslatait meghallgatta és 
azokat vagy elfogadta, vagy a saját még igényesebb el
gondolása szerint kiviteleztette a műhelymunkákat. 
Mindnyájan sokat tanulhattunk tőle ötletes, egy
szerű, de mindig a lehető legjobb eredményeket 
ígérő módszereiből.

Egy ilyen tipikus, egyszerű esetnek voltunk a 
szemtanúi, amikor a Magyar Szabványügyi Hivatal 
felkérésére megvizsgálta, hogy a beküldött szabvá
nyos 25 literes tejeskannákat lehet-e egyáltalában hi
telesíteni, a szállítás közben elkerülhetetlen ütődések 
hány százalékos térfogatváltozást idézhetnek elő, 
amikor a szemmel még nem látható deformálódás, 
már javítást és új hitelesítést igényelne.

A kannába beöntött pontosan 25 liter vizet, megje
lölte köröskörül a kannán a vízszint pontos helyét, 
majd gondosan lezárta és a második emeleti ablakából 
többször egymás után kidobta az udvar kövezetére. 
Ezután ismét megjelölte a vízszintet és kiszámította a 
térfogat megváltozását.

Pogány Béla az arra érdemes fiatalokat szerette és 
sokféle módon támogatta is őket függetlenül attól, 
hogy a tanszék alkalmazottja volt-e, vagy csak szak- 
dolgozatot, disszertációt stb., készített a tanszéken. 
Mint nagy tekintéllyel rendelkező akadémikus, Hat
hatósan tudta támogatni külföldi ösztöndíj-kérelmü
ket, valóban új eredményeket tartalmazó dolgozatai

kat bemutatta az MTA felolvasó ülésein, amelyek 
aztán ilyen módon nyomtatásban is megjelenhettek 
az Akadémia Mathematikai és Természettudományi 
Értesítőjében, ami bizony abban az időben, amikor 
Fizikai Szemle stb. még nem léteztek, igen nagy szó 
volt.

Végül szeretném megemlíteni, hogy Pogány Béla 
akkori nagy tekintélyét misem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy ha egy állami, vagy fővárosi in
tézménynek olykor-olykor fizikusra volt szüksége, 
őtőle kértek személyi ajánlást. Ha történetesen volt 
akkor a tanszéken, vagy másutt tevékenykedő, a 
kívánt célra alkalmasnak tartott fiatal fizikus, pozitív 
választ adott, ami az akkori nehéz elhelyezkedési kö
rülmények között biztos állást jelentett az illető szá
mára. így például a Székesfővárosi Kórházak Köz
ponti Igazgatósága az újonnan létesített Bakáts téri 
Eötvös Loránd Intézete számára 1936-ban őtőle kért 
írásban megbízható fizikusra ajánlatot.

Ennek az egyszerű vizsgálatnak ellenkezője volt az 
igen nagy érzékenységű szeizmográfok gyakorlatilag 
jól működő prototípusának a kifejlesztése. Az egy
szerű és jó elgondolásnak — amiről külön előadás 
hangzott el — effektiv kivitelezésénél több váratlan 
nehézség merült fel és bizony csak sok-sok próbál
kozás és változtatás után sikerült végre a megbízható 
működést biztosító anyagokat és technológiát megta
lálnunk. Az arasznyi átmérőjű körgyűrűre kifeszített 
gumilapra mekkora vákuumban, mekkora feszültség
gel, milyen fémet, milyen vastagságban, hogyan 
lehet rápárologtatni, hogy az maximális érzékenység
gel vegye át a talajrezgéseket? Milyen vastag legyen 
maga a gumilap és mennyire legyen kifeszítve figye
lembe véve a tartósság szempontjait is?

Pogány Béla sokrétű tudományos munkája mellett 
mindig nagy gonddal készült egyetemi előadásaira. 
Nagy súlyt helyezett az egyszerűbb és bonyolultabb, 
szépen összeállított kísérletek bemutatására. Ezek 
előkészítése — útmutatása alapján — az erre kijelölt 
tanszemélyek feladata volt csakúgy, mint a hallgatók 
laboratóriumi gyakorlatainak az előkészítése és veze
tése az emeleti laboratóriumokban.

A tudományos kísérletek és a mechanikai 
műhely-, valamint üvegtechnikai munkák az alagsori 
helyiségekben folytak Schmid Rezső felügyelete mel
lett. Tekintettel arra, hogy itt a spektroszkópiai ger
jesztésekhez nélkülözhetetlen szabadvezetékes nagy- 
feszültségű kísérleti összeállítások, robbanásveszé
lyes kémiai és üvegtechnikai munkák stb. is folytak, 
Pogány Béla figyelmének szükségszerűen ki kellett 
terjednie a fokozott munkavédelemre is. Az alagsori 
laboratóriumok bejáratához csak az ő engedélyével 
kaphattak kulcsot az ott dolgozók, akik gyakran a 
késő éjszakáig, olykor másnap reggelig is folyamato
san végezték például a félbe nem szakítható spekt
roszkópiai expozíciókat. Idegeneknek tilos volt a be
menet. A szükséges kioktatás után kulcsátvételkor 
alá kellett írni egy nyilatkozatot, amely szerint “ tudo-
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másul veszem, hogy életveszélyes kísérleti berende
zésekkel dolgozunk, tragikus kimúlásom esetén el- 
hantoltatásomról magam gondoskodom”.

SZEIZMIKUS KUTATÁSOK FEJLŐDÉSE 
NAPJAINKIG

B e v e z e té s

A szeizmika a nyersanyagkutatás legtöbbször használt, legeredmé
nyesebb módszere. Az összes felszíni geofizikai mérésre fordított 
összegből 95% a szeizmika részesedése. A maradék 5%-ot kitevő 
elektromágneses, gravitációs és más geofizikai mérések jelentős 
részének az a feladata, hogy előkészítse a szeizmikus kutatást. A 
költségek aránya részben abból ered, hogy a szeizmika drága 
módszer. Az előzetes, kisebb teljesítőképességű; de jóval olcsóbb 
módszerekkel végzett tájékozódó mérések jelentős haszna, hogy 
eredményeik alapján a szeizmikát a legígéretesebb területekre 
tudjuk koncentrálni.

A szeizmikát döntő részben a szénhidrogén- (olaj és gáz) kuta
tásban alkalmazzák, de hasznos eszköz más energiahordozók és 
nyersanyagok felderítésében is. A módszernek több változata 
van; napjainkban szinte egyeduralkodó a reflexiós kutatás. Vala
mennyi illusztrációnk a szénhidrogén-kutatásban alkalmazott ref
lexiós módszert mutatja be.

Az első hazai szeizmikus műszert Pogány Béla készítette el. 
Bemutatása egy másik cikk tárgya volt. Az úttörő kísérletek je
lentőségét alátámasztja az a töretlen ivű fejlődés, mely Pogány 
Béla első sikeres méréseivel indult. Fontosabb állomásait foglaljuk 
össze a jelen dolgozatban. Eközben megismerkedünk a módszer 
elvével, a mérés, az adatfeldolgozás és az értelmezés feladataival.

A m érés elve

A szeizmika azt használja ki, hogy az alacsonyfrek
venciás rugalmas hullámok a kőzetekben aránylag kis 
energiaveszteséggel terjednek. Az elnyelés a frekven
cia növekedésével közel exponenciálisan növekszik, 
a kutatásban hasznosítható frekvenciatartomány 
felső határa mintegy 100 Hz.

A szilárd közeg belsejében longitudinális és transz
verzális hullámok, felszínén felületi hullámok alakul
nak ki. Ezek közül a szeizmikában a jelenlegi gyakor
lat csak a longitudinális hullámokat hasznosítja, a to
vábbiakat eltávolítandó zavarnak tekinti. Már a ger
jesztésnél is ügyelünk arra, hogy főként longitudinális 
hullámokat irányítsunk a megismerendő mélység 
felé. Az észlelésnél is törekszünk a longitudinális hul
lámok regisztrálására. A mérési elrendezés megvá
lasztásában és a feldolgozásban is fontos szempon
tunk a zavarok, a nem longitudinális hullám beérke
zésének csökkentése.

A részecskék mozgása longitudinális hullámban a 
terjedés irányába esik. Emiatt longitudinális hullám 
folyadékban és gázban is terjedhet. A hanghullám le
vegőben terjedő alacsonyfrekvenciás longitudinális

Elhangzott a Pogány Béla-emlékülésen, 1987. ápr. 7-én.

Komoly robbantások történtek ugyan, de halálos 
baleset egy sem.

Meskó Attila
ELTE Geofizikai Tanszék

hullám. Azt is mondhatnánk, hogy a szeizmika kuta
tási eszköze a kőzetekben terjedő hanghullám.

A szeizmikus kutatás alapgondolata: a felszínen ru
galmas hullámokat keltünk és visszaérkezésük idejét 
figyeljük meg. A beérkezési időből a sebesség ismere
tét feltételezve számítható a visszaverő felület távol
sága. Természetesen nagy energiájú forrásra van 
szükség és a visszaverődéseket érzékeny berendezé
sekkel tudjuk csak felfogni. Hosszú ideig kizárólag 
robbantással keltették a hullámokat. A jó energia
átadás érdekében néhány métertől néhányszor tíz 
méteres mélységű, fúrással kiképzett lyukakban rob
bantottak. Később más hullámforrásokat is alkalmaz
tak. Ezek közül az egyik leghatásosabb a vibrátor. A 
berendezés talajra szorított acéllemez mozgatásával 
kelti a hullámokat. Az acéllemezt elektronikusan ve-

1. ábra  A reflexiós szeizmikus kutatás alapgondolata; a visszaverő 
réteghatár helyzetét a forrás-visszaverődés-észlelő közötti terje

dési idő és a sebesség alapján határozzuk meg
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A visszaverődéseket a talaj mozgását elektromos 
jelekké átalakító elektrodinamikus geofonnal érzéke
lik.

A technikai részletek helyett azonban csak az lé
nyeges számunkra, hogy rendelkezzünk megfelelő 
forrással és felvevővel is. A visszaverődés elvét az 1. 
ábra mutatja be. A keltett hullám először a reflektáló 
felület felé halad, majd arról, mint egy tükörről visz- 
szaverődve jut el a geofonhoz. A felület kis részét, 
amely síktükörnek tekinthető, külön is megrajzoltuk.

Rögtön több kérdés fogalmazódik meg. Mi a visz- 
szaverő felület a föld belsejében? Ha valahonnan 
visszaverődést kapunk, hogyan lehet meghatározni 
az alatta elhelyezkedő visszaverő felületeket?

A kérdések megválaszolása előtt rövid kitérőt kell 
tennünk, beszélnünk kell a föld anyagáról, a kőzetek
ről. A kutatás célja miatt számunkra legfontosabbak 
az üledékes kőzetek.

A kőzeteket három fő típusba soroljuk: magmás, 
metamorf és üledékes kőzeteket különböztetünk 
meg. A magma vulkáni tevékenység során a felszínre 
is törhet, de alacsonyabb hőmérsékletű helyre ke
rülve még a mélyben is megszilárdulhat. A felszínen 
a kihűlés gyors, a felszíni magmás kőzet finom 
szemcsés. A mélyben megszilárduló magmás kőzet 
jóval lassabban hűl ki, nagyobb kristályok alakulhat
nak ki, emiatt durvaszemcsés. A metamorf kőzetek 
hosszabb idő alatt, nagy nyomás és a magasabb (de az 
olvadáspontot még el nem érő) hőmérséklet hatására 
átalakult kőzetek.

Az üledékes kőzetek évmilliók során alakultak ki 
más kőzetek erózió által szétdarabolt, elszállított ré
szecskéiből vagy elpusztult élőlények vázaiból. Jól 
ismert üledékes kőzetek a homokkő, agyag, mészkő. 
Bár tengerszint feletti területeken is van esély üledék
gyűjtő kialakulására, tömegükben jóval nagyobbak a 
tengeri üledékek.

Az üledékképződés rendkívül lassú folyamat, de 
évmilliók során aránylag vastag, közel állandó össze
tételű rétegeket is létrehozhat. A földtani történések
nek megfelelően például tengerszint-változások, bel
tengerek kiszáradása hatására az üledékgyűjtőkben új 
és új, kissé eltérő anyagú vagy szerkezetű rétegek hal
mozódnak fel. A lerakódás sebessége és az időtartam 
különbségei miatt a rétegek eltérő vastagságúak. Az 
eredetileg vízszintes rétegsort különböző tektonikai 
erők tovább formálják, gyűrődések, felboltozódások 
alakulnak ki. Ha a feszültségek túllépik a kőzet szi
lárdságát, törések jönnek létre. A törési sík menti el
mozdulással egyenlítődik ki a feszültség. Az újra fel
halmozódó feszültség, majd ismétlődő mozgások 
eredménye néha jelentős távolságú eltolódás az ere
detileg összefüggő réteg szétszakadt darabjai között.

A 2. ábra egy földtani szelvényt mutat be. így lát
nánk a rétegeket, ha függőleges síkkal a felszínre me
rőlegesen vágva készíthetnénk egy metszetet a föld 
belsejéről. Néha a természet is kialakít közel függő
leges metszetet. Ahol gyors folyók elég mélyre

vágják medrüket, a meredek partokon jól látszik az 
egymást követő rétegek sorozata.

2. ábra Geológiai szelvény. Az ábra felső része csak kevéssé idea
lizálja a valóságot; a különböző anyagú homokos, agyagos, 
mészkő- stb. rétegeket különböző jelölésekkel különböztetjük 
meg.
A törést szaggatott vonal jelöli.
Az ábra alsó része a geológiai szelvény jelentősen egyszerűsített 
változata.

Az egyes réteghatárokról kapott reflexiókat is megrajzoltuk

A földtani szelvényen a rétegek különbözőségét 
eltérő jelölésükkel is kifejezik. Például az egymásra 
rakott téglák sorához hasonló vonalkázás (a felszíntől 
számított negyedik, majd a szelvény jobb oldalán a 
hatodik réteg) mészkövet jelöl. A vastag, szaggatott 
vonal törésre hívja fel a figyelmet. Az alsó kis nyilak a 
szaggatott vonal két oldalán a relatív mozgás irányát 
adják meg. Jól látszik, hogy a felső két rétegen nem 
halad át a törés. Ez azt mutatja, hogy az utóbbiak 
később, a tektonikus mozgások megszűnése után ra
kódtak le. A legfiatalabb üledékek a térszínt kiegyen
lítették, a törésnek a felszínen már nincsen nyoma.

A 2. ábra azt is illusztrálja, hogy a réteghatárok 
szabálytalan, bonyolult felületek is lehetnek — példá
ul a második és harmadik rétegé; máskor szinte pon
tosan síkok vagy enyhe görbületű, egyszerű alakú 
felületek.

Az üledékképződés során bizonyos rétegekben, 
leginkább tengeri üledékekben a szervesanyag- 
maradványok kedvező körülmények esetén a 
nyomás, hőmérséklet és bizonyos baktériumok hatá
sára először szilárd kerogén anyaggá, majd folyékony 
szénhidrogénekké bomlanak. Nagyobb hőmérsékle
ten szénhidrogén gázok elegye, majd szén-dioxid
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képződik. Ezek a folyamatok hőmérsékletfüggők, de 
mindenképpen több millió évig tartanak. A szerves 
anyagokat is tartalmazó kőzetet anyakőzetnek nevez
zük.

A lerakodó újabb üledékek fokozódó nyomása 
lassan kiszorítja a pórusokból a vizet és a 
szénhidrogén-cseppecskéket. Lassú “vándorlás” 
indul meg, és ha ez a felszínig tart, a képződött szén- 
hidrogén elvész. Kőolaj vagy gázmező akkor alakul 
ki, ha a vándorlás úgynevezett “csapdában” végző
dik.

Sokféle csapda ismert. Közös vonásuk, hogy a to
vábbi mozgást át-nem-eresztő réteg, ún. záróréteg 
akadályozza meg. Ez alatt halmozódik fel, a tárolókő
zet pórusaiban vagy finom repedéseiben az értékes 
nyersanyag. Három gyakori típust: az antiklinálist 
(boltozatot), a kiékelődést és agyagrétegben elhelyez
kedő homoklencsét mutat be a 3. ábra. A szelvények 
alatt, felülnézetben, a záróréteg szintvonalait és a 
mező határát is megrajzoltuk. Mivel az olaj sűrűsége 
kisebb a víznél, mindig a csapda felső részén helyez
kedik el. Ha gáz is van, ez az olaj felett tölti ki a 
pórusokat.

3. ábra Három jellegzetes csapda, melyben szénhidrogén halmo
zódhat fel:
(a) boltozat (antiklinális),
(b) porózus réteg kiékelődése,
(c) agyaglencsében elhelyezkedő felülről és oldalról bezárt 
homoklencse.
Mindhárom ábra alsó része a záróréteg szintvonalait megadó 
térkép, felső része a geológiai szelvény. A szénhidrogén-mező ha
tárát a térképen szaggatott vonal jelöli, a szénhidrogén jelenlétét a 
geológiai szelvényen ferde vonalkázás mutatja. A térképeken a 

szelvények nyomvonalát is feltüntettük

A szeizmika feladata a felhalmozódásra alkalmas 
csapdák megtalálása. A feladat nehézségére jellemző, 
hogy felülnézetben néhány négyzetkilométer kiterje
désű, metszetben néhány méter vastagságú mező 
már jelentős, kitermelésre érdemes tömegű szénhid

rogént tartalmazhat. Ezeket a viszonylag kisméretű 
objektumokat próbáljuk több száz, néha több ezer 
méter mélységben megtalálni. Nem magát a nyers
anyagot, hanem lehetséges tárolóját kutatjuk. Ennek 
érdekében a réteghatárok helyzetét próbáljuk megál
lapítani, abban a mélységtartományban, ahol az adott 
területen szénhidrogén-felhalmozódásra számítha
tunk.

Az üledékes kőzetekre jellemző sebességet és 
sűrűséget a 4. ábra mutatja be. Az ábrából, mely sok
ezer kőzetmintán végzett mérés összesítése, először 
is az látszik, hogy a sebesség és a sűrűség együtt válto
zik. Azonos kőzetminőség esetén nagyobb sebesség
hez nagyobb sűrűség is tartozik és viszont. A másik 
megfigyelés, hogy azonos típusú kőzetekben a sebes
ség nagyon különböző lehet: a kőzet anyaga nem ha
tározza meg egyértelműen a sebességet. Például 
agyagra 1500 m/s-tól közel 4000 m/s-ig terjedő érté
keket kapunk. A sűrűségek között jóval kisebb az el
térés. A legkisebb sűrűség 2000 kgtrr3  míg a leg
nagyobb 2800 kgirr3. A teljes változás kisebb, mint 
50%. Végül érdemes megfigyelni azt is, hogy ha 
azonos sűrűségű kőzeteket vizsgálunk, az agyagban a 
legkisebb, a mészkőben a legnagyobb a terjedési se
besség, a homokkő középen helyezkedik el. A ho
mokkőre jellemző adatok változnak a legtágabb hatá
rok között. Ennek egyik oka az, hogy ennek a porózus

4. ábra Üledékes kőzetekre jellemző sebesség-sűrűség kapcsola
tok. A vonalak igen sok minta mérésével kapott sebesség-sűrűség 

párok alapján számított átlagos menetet adnak meg
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kőzetnek a sűrűségét is és benne a hullámok terjedési 
sebességét is jelentősen befolyásolja a pórusok térfo
gata, mely szélsőséges esetben 40% is lehet. Ha a po- 
rozitás nagy, a sűrűség és a sebesség is kicsiny.

Tapasztalatok szerint a rétegsorok jól jellemezhe
tők az átlagos sebességek sorozatával. A 2. ábra bal 
oldalán a felülvonással megkülönböztetett v,, v2,... 
értékek az átlagos sebességek. Az intervallumsebes
ségek és a visszavert hullámok beérkezés idői alapján 
a rétegek mélysége közelítően számítható.

A visszavert hullámok amplitúdóját a sebesség- és 
sűrűségadatok határozzák meg. Jelölje a közeg akusz
tikus impendanciáját — melyet a sűrűség és sebesség 
szorzata definiál — Z (=  p V). Amikor a hullám ter
jedési iránya a határra merőleges, a visszavert hullám 
amplitúdója a beeső hullám amplitúdójának 
(Z2 —Z,) /(Z 2 +  Zj) -szerese.

A hullám energiájának vissza nem vert hányada 
behatol a második közegbe. Mivel sem a sűrűségek, 
sem a sebességek között nincsen nagy különbség, a 
visszavert hullám amplitúdója (és az energiája is) 
jóval kisebb a beeső hulláménál, a hullám energiájá
nak jelentős része a második közegben folytatja útját.

Most már válaszolhatunk a kis kitérő előtt feltett 
kérdésekre. A különböző rétegekben rendszerint kü
lönböző a hullámok terjedési sebessége. A rétegek 
sűrűségei is, bár kisebb mértékben, de eltérnek egy
mástól. A visszaverő felületek emiatt azok a rétegha
tárok, melyek két oldalán különböző akusztikus im- 
pedanciájú rétegek vannak. Ha nagy a különbség az 
egymással határos rétegek között viszonylag nagy 
amplitúdójú a “visszhang” és kisebb a továbbhaladó 
hullám amplitúdója. Ellenkező esetben gyenge a 
visszhang és a továbbhaladó hullám is csak alig 
gyengül. A szeizmikus kutatás azért működhet, mert 
a rétegekre jellemző sebességek (és sűrűségek) kü
lönbözőek, de csak annyira, hogy a hullám egy része 
eljuthat a következő rétegek határaira is.

Ezt a képet vázolta a 2. ábra geológiai szelvényé
nek egyszerűsített változata. Ezen feltüntettük öt, 
egyre nagyobb mélységű réteghatárról visszaverődő 
hullám útját.

Szeizmikus szelvények

Egyetlen robbantás és észlelés csak akkor adhatna 
képet a teljes szelvényről, ha mindegyik réteghatár 
vízszintes volna és kizárólag visszavert hullámok ér
keznének be. A természetben legfeljebb közel víz
szintes réteghatárok vannak. Hazánk kutatási terüle
tein gyorsan változó, eléggé bonyolult felépítésű ré
tegsorokról kell képet kapnunk.

Másrészről a visszavert hullámokon kívül rendkí
vül sok más hullám is beérkezik. Ezek egyik típusa, 
az úgynevezett többszörös visszaverődés különösen 
zavaró. Minden határ (és a felszín is) a felfelé haladó 
hullám egy részét ismét visszafordítja a mélység felé.

A hullám újból visszaverődik valamelyik mélyebb ré
teghatáron és ezután jut el a geofonhoz. De útja során 
az energia egy részét minden határ ismét a mélybe 
irányítja és a folyamat megismétlődik — bár sokkal 
kisebb energiájú résszel. A legegyszerűbb változat a 
felszíni többszörös: ez a felszín és a visszaverő határ 
közötti utat négyszer, hatszor stb. futja be. Bár a több- 
szörösök energiája annál kisebb, minél több rétegha
táron történt visszaverődés, számuk olyan nagy, 
hogy szinte folyamatos zajhátteret adnak.

Az 5. ábrán a többszörös visszaverődések nagy 
számának érzékeltetésére megrajzoltunk néhány hul- 
lámutat, mely két réteghatár esetén jön létre. Az (a) 
ábrarész mutatja be a két egyszeres, ún. valódi ref
lexiót. Mindkettő csak egy réteghatáron verődik 
vissza. A (b) rész a három visszaverődés után a fel
színre érkező többszörösöket, a (c) rész az öt vissza
verődés után felszínre érkező többszörösök egy ré
szének útját ábrázolja. A sorozat folytatható volna, de 
már ennek alapján is érzékelhető, hogy sok réteghatár 
és az azok között lehetséges sok hullámút rendkívül 
nagyszámú többszörös reflexiót alakít ki.

¥

5. ábra Valódi vagy egyszeres reflexió két réteghatárról: (a) és 
néhány lehetséges többszörös reflexió. A (b) ábrán a szeizmikus 
hullámok 3, a (c) ábrán 5 reflektálódás után jutnak a felszínre.

Számos további változat is van

A réteghatárokról csak egyszer visszavert hullá
mok kiemelésére csak akkor van mód, ha igen sok 
helyen robbantunk és minden robbantást sok felve
vővel érzékelünk. Az így kapott anyag statisztikus fel
dolgozásával tudjuk a számunkra lényeges beérkezé
seket kiemelni és nyomon követni.

A hullámforrásokat; robbantásokat vagy vibrátoro
kat mérési vonal mentén helyezzük el. Egy-egy hul
lámkeltésre adott választ rendszerint 24 ponton re
gisztrálunk. A szám tulajdonképpen lényegtelen; 
használhatnánk több vagy kevesebb észlelési pontot 
is. Mindegyik észlelési pontot a mérési vonalban és 
az egyszerűség kedvéért egymástól azonos távolság
ban helyezzük el. Egy-egy pont számos geofonból ki
alakított csoport vonatkoztatási pontja. Az utóbbi két 
évtizedben már mágnesszalagon regisztrálják a geo- 
foncsoportok jeleit. A digitális formátum lehetővé 
teszi, hogy a szalagot később közvetlenül számítógép 
olvassa be.
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De térjünk vissza a méréshez! A hullámkeltést is 
bizonyos távolságonként ismételni kell. Amikor ez a 
távolság a két szélső észlelési pont távolságának fele, 
a visszaverő határok folyamatos követésére van mód. 
Ezt illusztrálja a 6. ábra.

I. r o b b a n t ó p o r r  2 .  r e b b e n r ó p o n t

6. ábra A folytonos szelvényezés elve. Az első robbantópont a 
visszaverő felület alatt feltüntetett, 1 jelű szakasz hosszúságában 
észlel beérkezéseket, a második robbantóponttal a 2 jelű szakasz
ról kapunk reflexiókat. A két szakasz folyamatosan illeszkedik 

egymáshoz

7. ábra Folytonos szelvényezéssel kapott szeizmikus időszelvény. 
A reflektáló határok éppen csak sejthetők, a képet néhány üres 
csatorna és zaj is zavarja. (A Geofizikai Kutató Vállalat mérése és 

feldolgozása.)

A kapott válaszokat megfelelő korrekciók után 
egymás mellé helyezve a mérési vonal alatti rétegha
tárokra jellemző képet adó szeizmikus szelvényt 
kapunk: 7. ábra. Ez a kép még eléggé áttekinthetet
len. Helyenként hiányos, azokon a pontokon ahol 
nem lehetett vagy nem sikerült jól észlelni. Ezt 
vékony fehéren maradt függőleges csíkok mutatják. 
Másutt a zavaró hullámok szinte teljesen elfedik a 
hasznos valódi reflexiókat.

Mintegy két évtizede vezették be a robbantópon
tok között a folytonos lefedéshez szükségesnél jóval 
kisebb távolságok alkalmazását. Ez módot ad arra, 
hogy több, a 7. ábrán bemutatotthoz hasonló szel
vény azonos pontra vonatkozó adatait összegezzük és 
ezzel a zavaró hullámokat jelentősen csökkentsük. A

módszer, a többszörös fedéses észlelés az összegzés 
jelkiemelő hatásán kívül más előnyökkel is jár. Lehe
tővé teszi a pontosabb korrekciók alkalmazását és a 
terjedési sebességek számítását. Ez sokszorosan felül
múlja a módszer alkalmazásának árát, a jelentősen na
gyobb mérési költségeket és a számítógépes feldolgo
zási idő arányos meghosszabbodását.

A nyereség leolvasható a 8. ábráról mely 12-szeres 
fedéssel készült és a 7. ábráéval azonos mérési vonal 
szeizmikus szelvényét mutatja be. A szelvény alapján 
már jobban láthatók a réteghatárok. A geofizikus szá
mára nem okoz nehézséget ilyen és hasonló szelvé
nyek, valamint egy-egy szelvénybe vagy annak köze
lébe eső mélyfúrás adatai alapján megállapítani a fon
tosabb réteghatárok, törésvonalak helyzetét.

A geológiai szelvényen (melyre a 2. ábra mutatott 
példát) a kőzetrétegek határai és törésvonalak látha
tók. Ilyen szelvényt csak sok fúrással megismert terü
leten tudunk szerkeszteni természetesen addig a 
mélységig, ameddig a fúrások lehatoltak. A szeiz
mikus szelvény visszaverődéseket mutat — a mély
beli rétegek válaszát a felszíni rezgéskeltésre. Sze-

8. ábra Tizenkétszeres fedéssel előállított szeizmikus időszelvény. 
Nyomvonala azonos a 7. ábrán bemutatott szelvényével. A reflek
táló felületek már jobban követhetők. (A Geofizikai Kutató Válla

lat mérése és feldolgozása.)

rencsés esetben a jó mérési technika és számítógépes 
feldolgozás segítségével a háttérből kiemelhetők az 
egyszeres reflexiók. Ezeket geológiai rétegek határai
val hozzuk kapcsolatba. Megnyugtató azonosításhoz 
legalább egy fúrásra van szükség valamelyik szelvény 
nyomvonalán. A szeizmikus szelvényen kijelölt beér
kezések azonban még ekkor sem adják meg a rétegha
tárok helyzetét és nem árulják el milyen kőzetek al
kotják az egyes rétegeket. A szeizmikus szelvény a 
tényleges geológiai felépítés képe, de ez a kép még 
homályos, helyenként pontatlan és hiányos.

Az utóbbi évtizedben jelentős kutatómunka folyt 
az eredmények pontosabbá tételére. Az első lépés: a 
réteghatárok pontos “helyére tétele” a geofizikusok 
között elterjedt nevén a migráció elvégzése. Ezt elvi-
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leg és a szelvények kedvező elhelyezése esetén gya
korlatilag is megoldották. Nehezebbnek bizonyult a 
kőzetek összetételének vagy legalább a számunkra lé
nyeges tulajdonságainak megállapítása. Itt a kezdeti 
eredményeket a jövő kutatásai tehetik teljessé és a 
gyakorlatban rendszeresen alkalmazhatóvá.

A valódi réteghatárok és szeizmikus képük kapcso
latát ismét egy egyszerűsített példával világítjuk meg. 
A 9. ábra felső részén egy felboltozódás látható, 
mely törésvonal után völgyben folytatódik. A három, 
többé-kevésbé párhuzamos réteghatár és a mindhár
mat átszelő, közel függőleges törésvonal elég egy
szerű alakzat. A felboltozódás legmagasabb részén ré
tegen belüli határ is van. Ez a vízszintes határ a felső 
gáztartalmú pórusok és folyadékkal telített pórusok 
között húzódik.

9. ábra A geológiai szelvény és szeizmikus szelvény különbségé
nek érzékeltetése egyszerű modellszámítással. A felső rész a geo
lógiai modell, az alsó rész annak szeizmikus képe. Különösen 
nagy az eltérés a völgyek (az ábra jobb oldala) és szeizmikus 

képeik között

Az alsó rész a szeizmikus kép többszörös visszave
rődések nélkül. Eléggé nyilvánvaló, hogy a két kép 
nem azonos. A vízszintesnek felvett határ közepén 
lefelé görbült, a második és harmadik határ a felbolto
zódás helyett csaknem vízszintesnek látszik. A törés
vonal helye nem jelölhető ki. Végül a völgyek helyett 
elég furcsa, a felboltozódásra emlékeztető, a völgyek 
halvány, kissé torzult keskeny képei alatt megjelenő 
beérkezéseket is látunk.

A szeizmikus időszelvény azt ábrázolja, milyen 
időben kapunk beérkezést, ha azonos pontban ger
jesztjük és észleljük a hullámot. A valóságban — aho
gyan már említettük — minden gerjesztést több 
helyen észlelünk, de különböző számítási módsze
rekkel mégis el tudjuk érni, hogy a szeizmikus szel
vény jól közelítse ezt az ideális mérési elrendezést.

Ennek alapján már megérthető a völgy és szeizmikus 
képe közötti jelentős eltérés. Elég mély és nem túl 
széles völgy esetén a völgy fölött egy-egy pontban 
három beérkezést is kapunk: egyet a völgy aljáról, 
egyet-egyet pedig oldalairól. A völgytől távolodva 
megszűnik ez a lehetőség — már csak az egyik oldal
ról jön visszaverődés.

A törésvonal “eltűnése” részben a völgy hatásával, 
részben a diffrakció néven ismert jelenséggel kapcso
latos. A hullám valamennyire az akadály mögé is be
hatol, ez az oka a kis energiájú, de a törésvonal helyét 
mégis elmosó diffraktált beérkezéseknek.

Mivel az összes jelenségek — azok is, melyeket 
már tovább nem részletezünk — egyértelműen leír
hatók a hullámegyenlettel, mód van arra, hogy az 
egyenlet numerikus megoldása segítségével képükből 
a határok eredeti helyét megállapítsuk. A hullám
egyenlet szeizmikus alkalmazása azért váratott 
magára a legutóbbi időkig, mert ennek a parciális 
differenciálegyenletnek a numerikus megoldása mág 
a kétváltozós esetben is rendkívül számításigényes. 
Egy-egy szeizmikus szelvény adatok százezreit jelenti 
és a megoldás még ma sem képzelhető el jelentős egy
szerűsítések, időt megtakarító számítástechnikai ötle
tek nélkül. A kutatások valójában arra irányulnak, 
hogyan lehet az eredeti egyenletet az alkalmazhatósá
gig egyszerűsíteni, a kívánt pontosság elvesztése 
nélkül.

A 10. ábra mutatja a jelenlegi gyakorlatban meg
valósítható müveletsorozat eredményét. Ez ugyanaz 
a mérési vonal, melynek egyszeres szelvényét a 7. 
ábrán, többszörös fedéssel készített szelvényét a 8. 
ábrán mutattuk be. A kép sokkal áttekinthetőbbé 
vált, jobban mutatva a visszaverő réteghatárok hely
zetét. A felső részre a kutatás szempontjából nincsen 
szükség, emiatt a migrált szelvényt itt nem is 
számították.

10. ábra A hullámegyenlet numerikus megoldásán alapuló mód
szerrel, az ún. migrációval átalakított szeizmikus szelvény. (Beme
neté a 8. ábrán látható időszelvény.) (A Geofizikai Kutató Vállalat 

mérése és feldolgozása.)
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A 10. ábra képet ad a szeizmika teljesítőképessé
géről. A 7. és 8. ábrákkal összehasonlítva is látható a 
mérési módszer: többszörös fedés és számítástechni
ka jelentős fejlődésének hatása. Érdemes azonban a 
jövő felvázolása előtt egy pillantást vetni a távolabbi 
múltra is.

Múlt és jövő

Az első, a visszaverődés elvét hasznosító szeiz
mikus mérést 1921-ben végezték. Sikerült kimutatni 
egy mészkőréteg határát, melyet vékony agyagréteg 
fedett. Pontonként egyetlen nagyméretű felvevőt al
kalmaztak és fényérzékeny papíron regisztrálták a 
hullámképet. Ebből egyetlen visszavert hullámot le
hetett megállapítani.

Néhány évvel később kialakult több észlelő alkal
mazásának gyakorlata és a jeleket elektromos úton 
erősítették fel. A harmincas évek elején már több 
mérőcsoport működött és néhány sikeres felfedezés 
igazolta a módszer hasznosságát. A szeizmika az 
1930-as évek elején az olajkutatás elismert eszközévé 
vált.

A kezdeti évtizedeket a fotoregisztrálás korszaká
nak nevezhetjük. Minden robbantás jeleit egy-egy fo
tópapíron (mintegy 20 cmxlOO cm nagyságú regiszt- 
rátumon) rögzítették. Egy-egy mérési vonalon — a 
robbantópontok számától függően — néhányszor 
tíztől, néhányszor százig terjedő számú felvétel ké
szült. Ezeket egyenkét, majd egymással is összeha
sonlítva hosszadalmas munkával kellett kiértékelni. 
Nem volt mód a zavaró hullámok eltávolítására — 
hiszen a felvételek, ha már elkészültek nem változtat
hatók. A műszerbe beépített elektromos áramkörök 
(például szűrők) beállítása ugyan lehetőséget adott 
bizonyos változtatásokra, de az új beállítás ára telje
sen új felvétel készítése volt. Nyilvánvaló, hogy ezt 
lehetőség szerint elkerülték, hacsak nem volt az ere
deti felvétel teljesen rossz.

A felvételekből összefüggő beérkezés vonulatok 
helyet csak rövid felületelemeket lehetett számítani. 
Ezek egy része zavar volt, a valódi visszaverődések 
kis szakaszait is jelentős hiba terhelte. A réteghatárok 
helyzetének megállapítása a felületelemek sorozatá
ból inkább művészet volt, mint tudományosan meg
alapozott műszaki teljesítmény.

Korlátái, pontatlanságai ellenére az elnagyolt, he
lyenként hibás kép, amit a szeizmika a Föld mélyéről 
nyújtani tudott mégis jelentős segítség volt az olajku
tatásban. Ezt mutatja, hogy az 1940-es évek végén 
már mintegy ezer szeizmikus mérőcsoport működött.

A második korszak, a mágnesszalagos regisztrálás 
és analóg számítógépes feldolgozás az 1950-es évek 
elején kezdődött. Az egymást követő robbantások vá
laszait a hangrögzítésben kidolgozott elv szerint 
(magnetofon) mágnesszalagon tárolták. A szalagokat 
később egy központi berendezés dolgozta fel. Számos

— a fotoregisztráláshoz viszonyítva — új művelet el
végzése vált lehetségessé. Talán a legfontosabb az, 
hogy egyes felvételek helyett a vonal összes javított 
felvételét egymás után helyezve szelvényt tudtak ké
szíteni. Ennek kiértékelése jóval egyszerűbb és meg
bízhatóbb, mint egyes felvételek sokaságáé.

Nem sokkal később elkezdődtek a kísérletek a digi
tális számítógépekkel, és mintegy tíz évvel később al
kalmazásuk általánossá vált. Ezzel elérkeztünk a har
madik nagy technológiai korszakhoz: a digitális szeiz- 
mikához. Teljesítőképességét az előző példák (a 8. és
10. ábrák) illusztrálták. Csupán azt kellene hoz
záfűzni, hogy a szeizmika mindig ki tudta használni 
és igényelte is a számítástechnika legújabb eredmé
nyeit. A jelenleg alkalmazott műveletek egy része 
például csak speciális, gyors mikroprocesszorok segít
ségével végezhető el. Több, elvileg már kidolgozott 
művelet gyakorlatba vitelének egyetlen akadálya a je
lenlegi legjobb számítógépek még mindig kicsinek 
minősülő műveleti sebessége.

A jobb áttekinthetőség érdekében a szeizmikus 
módszer fejlődését az első kísérletektől napjainkig 
táblázatosán is összefoglaljuk. Külön választottuk a 
mérés, feldolgozás és értelmezés fontosabb új megol
dásait. A táblázat az első sikeres kísérlet időpontját 
adja meg. A műszerek általános elterjedése rendsze
rint jóval később következett be.

A fejlődési ütem változása jól látszik az új megol
dások számának növekedéséből. A jelenhez köze
ledve egy-egy évtizedben egyre több említésre méltó 
változás történt.

A mérési módszerekben minőségi ugrás volt a di
gitális regisztrálás bevezetése (1963) és a nem
robbantásos, környezetkímélő hullámforrások beve
zetése (vibroszeiz). Az utóbbi két évtizedet fokozatos 
fejlődés jellemezte döntően új elemek nélkül — pél
dául jeltovábbítás rádióhullámokkal vagy optikai 
úton, digitális regisztrálás a geofonnál mágneslemez
re stb. Ez a tendencia valószínűleg a jövőben is meg
marad. A fejlődés eleme lesz a jel/zaj arány további ja
vítása, az egy műszerre csatlakozó felvevők számának 
további növelése.

A mérési módszer forradalmi változásai az 
1960-as években zajlottak le, következményei a fel
dolgozásban az 1970-es években váltak érezhetővé. 
Az értelmezés forradalminak nevezhető átalakulása 
pedig az 1980-as évtizedben kezdődött és a jövőben 
fog teljesen kibontakozni.

Visszatérve a feldolgozás teljes történetére, ebben 
két lényeges átalakulást kell kiemelni: az analóg jelfel
dolgozás és analóg számítógépek bevezetését, amely 
az 1960-as években a feldolgozást a szeizmikus ku
tatás különálló, önállóan és gyorsan fejlődő ágává 
tette. De még ennél is nagyobb jelentőségű a digitális 
feldolgozás bevezetése. A szakirodalom gyakran “di
gitális forradalomnak” nevezi az áttérést a számító- 
gépes feldolgozásra.

A számítógépek sebességének és memóriakapaci
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tásának növekedése valóban nem volt előre látható 
1960-ban. Még a digitális regisztrálás kialakításakor 
sem lehetett előre látni, hogy a számítógépek jóval 
többre lesznek képesek, mint az analóg központok 
műveleteinek pontosabb elvégzésére. 1970-ben 
került sor először olyan művelet kísérleti alkalmazá
sára — ez éppen a migráció volt —, amely analóg 
módon nem valósítható meg. Az azt követő évtized
ben több száz különböző programot dolgoztak ki. 
Ezek egy része bevált, a mindennapos, iparszerű fel
dolgozásban is szerepel. Másokat ritkábban, speciális 
feladatok megoldására alkalmaznak. Számos olyan 
művelet is van, amely nem állta ki a gyakorlat próbá
ját, feledésbe merült. Még nagyobb azoknak a progra
moknak a száma, amelyeket a számítástechnikai kor
látok miatt nem lehet alkalmazni a napi munkában.

A szeizmika igényeit és a számítástechnikai lehető
ségek változását a 11. ábrán hasonlíthatjuk össze. A 
számítógépek teljesítményét Megaflop egységben 
adjuk meg. Ez a másodpercenként egymillió lebegő
pontos művelet elvégzését jelenti. Jelenleg (1987) 
speciális processzorok segítségével — melyek egyidő- 
ben végeznek el igen sok műveletet — nagyságrend
ben 100 Megaflop az elérhető teljesítmény. A hazai 
lehetőségek ettől jelentősen elmaradnak. A szeizmika 
igényei azonban ezt a rendkívüli teljesítményt is 
messze felülmúlják.

11. ábra A számítógépek teljesítőképességének növekedése és a 
szeizmikus adatfeldolgozás igényei

A függőleges skála logaritmikus, mutatva, hogy a 
szeizmikus feldolgozás igényei exponenciálisan 
nőttek. A növekedés két okra vezethető vissza. Az 
egyik a felvevők számának és a többszörös fedéses 
rendszerben alkalmazott csatornák számának növe
kedése. Hazánkban 1986-ban közel két és fél millió 
szeizmikus csatornát regisztráltak, egyenként több 
mint ezer adattal. Az adatok feldolgozása a legszüksé
gesebb műveletekkel már csaknem teljesen igénybe 
vette a rendelkezésre álló számítógépeinket — alig 
hagyva időt a kísérletre, új megoldások keresésére, 
vagy speciális műveletek elvégzésére. A másik ok az, 
hogy az igen sok regisztrált csatorna lehetővé teszi a

korrekciók statisztikus vizsgálatát és javítását. Ezzel a 
lehetőséggel pedig élni kívánunk, hiszen a lehető leg
jobb minőségű időszelvényeket kívánjuk előállítani a 
későbbi értelmezés számára. Sok művelet az ösz- 
szegzés előtt végezve hatásosabb, mint összegzés 
után (dekonvolúció). Ezt mégsem lehet megvalósí
tani, mert akkor nem lehetne feldolgozni a teljes 
lemért anyagot. A területi mérések (3D szeizmika) 
viszonylag kis területen, viszonylag rövid idő alatt 
igen sok lemért csatornát szolgáltatnak. Tipikus 
adatok: 10 nap alatt 15 km2 területről mintegy 
100 000 csatorna. Ezek feldolgozása új megközelíté
seket és a jelenleginél gyorsabb számítógépeket 
igényel.

Az 1980-as évekig a számítógépek kizárólag a fel
dolgozás céljait szolgálták. A mérési eredményeket 
értelmező geofizikus az elkészített szeizmikus idő
szelvényekkel dolgozott. Munkáját papíron végezte: 
reflektáló szinteket jelölt ki és követett szelvények és 
keresztszelvények sorozatán, törésvonalak helyét ha
tározta meg, időtérképeket szerkesztett és alakított át 
mélységtérképekké. Mindezt időigényes, nehézkes 
módon. Egy-egy értelmezési változat kialakítása hete
ket vett igénybe, viszonylag kevés ellenőrzési lehető
séget engedett meg — egyszerűen az elvégzendő ma
nuális munka mennyisége miatt.

A méretükhöz és árukhoz képest nagy teljesítmé
nyű mikroszámítógépek, a nagyfelbontású, színes 
képernyők és a grafikus programok megjelenése 
döntő változást hozhatnak. Ha a papírt a képernyő 
váltja fel, a műveletek jelentős része automatizálható, 
a szerkesztések, ellenőrzések jelentős részét számító
gépekre lehet bízni. Az első rendszerekkel az 1980-as 
években kezdtek el dolgozni, általános elterjedésüket 
az évtized végére várják. A számítógépes rendszer, 
úgynevezett szeizmikus munkaállomás megszabadítja 
az értelmezőt a szolgai rutinfeladatok elvégzésétől, 
gyorsabbá, pontosabbá, érdekesebbé teszi tevékeny
ségét. Amikor a munkaállomásokat a remélhetőleg 
majdan kialakított központi adatbázishoz kapcsolják, 
a kiértékelő íróasztala mellett ülve is hozzáférhet az 
összes, számára lényeges geológiai, geofizikai adat
hoz. Számítógépe képernyőjére behívhatja a régebbi 
szeizmikus mérések eredményeit, mélyfúrásokban 
meghatározott rétegsorokat, más geofizikai mérések
ből szerkesztett térképeket és szelvényeket. Nagyon 
előnyös a képernyő használata amiatt is, mert köny- 
nyen összehasonlíthatóvá teszi a szelvényeket és ke
resztszelvényeket, kiemelhetők, megnagyíthatók a 
kritikus részek stb. További felsorolás nélkül is vi
lágos, hogy az értelmezésben a “forradalmi” változás 
éppen most bontakozik ki.

Az időszelvények alapján végzett szerkezeti értel
mezést a munkaállomások jelentősen segítik, de még 
fontosabb szerepük van a sztratigráfiai értelmezésben 
(mely kísérletet tesz a kőzetek minőségének, keletke
zésének meghatározására) és a területi mérések, az 
úgynevezett 3D (háromdimenziós) mérések kiérté-
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Technológiai fejlődés a szeizmikus kínálásban
1. táblázat

Mérés (adatgyűjtés) Feldolgozás Értelmezés

1910
l<M4 Refrakciók észlelése mechanikus szeiz

mográffal (Mintrop)
1920

1921 Az első sikeres reflexiós mérés
1925 Refrakciós mérések sódómok kutatá- 1925 Időkülönbségekből következtelés a

sara (forrás: dinamit)
1926

sódóm helyére
Reflektáló felület követése korrelációs 
módszerrel

1930
1931 Teherautóra szerelt fúróberendezések 

robbantások előkészítésére
1932 Automatikus erősítésszabályozás; 

szürőkörök használata a zavarhullámok
csökkentésére

1933 Első kísérletek geofoncsoporttal
1939 Szelvények és keresztszelvények ellen

őrzött kiértékelése (zárt hurok)
1940

1944 Jelentős méretű tengeri kutatások

1942 Az első (korrigálatlan. egyszeres) idő
szelvények

1950 1950 Kísérletek a közös referenciapontos 1950 A felvételeken kijelölt reflexiók átszá-
(CRP) módszerrel mítása és ábrázolása mélységszelvé

nyeken (kézi úton)
1952 Analóg mágnesszalagos regisztrálás
1953 Kisérleti vibrátoros regisztrálás (vibro-

szeiz)
1953 Analóg vibrátoros korreláció

1954 Dinamikus és statikus korrekciók vég
rehajtása elektromos késleltető körök
kel

1956 Analóg feldolgozó központok (főbb 
műveletek: korrekciók, szűrés, ösz- 
szegzés)

1957 Analóg úton nyert időszelvények értel
mezése

1960

1963 Digitális regisztrálás

1961 Analóg dekonvolúció és sebes- 
ségszürés

I960 Az értelmezés különválasztása a terepi 
műveletektől

1968 Feldolgozás számítógéppel. Az első 
programcsomagok

1969 Transzverzális hullámok gerjesztése. 
Vertikális szeizmikus szclvénvezés 
(VSzP)

1970 1970 Az első kétdimenziós migrációs eljárá
sok. Speciális processzorok

1972 Első eredmények a közvetlen 
szénhidrogén-kutatásban a “fénylő" 
helyek alapján

1973 A szeizmikus csatornából levezetett
mennyiségek színes ábrázolása (refle
xióerősség, frekvencia, polaritás)

1975 A sztratigráfiai kiértékelés kezdetei
1976 “3-dimcnziós” (3D) szeizmika területi 

mérésekkel
1976 3D feldolgozó programok

1977 Az első pszeudosebesség szelvény
1979 A feldolgozási paraméterek interaktív 1979 Az első geofizikai-földtani adatbázisok

változtatása használata
1980

1981 Interaktív számítógépes grafika fel- 
használása az értelmezésben

1982 3-D interaktiv mérési rendszerek. 1982 Cyber-2 0 0  és Crav —1 vektor számi- 1982 Szines számitógépes grafika. Szeiz-
Üvegszálas optika adattovábbításhoz. tógépek alkalmazása mikus munkaállomások
Sokcsatornás (1024-ig) rendszerek

1983 Interaktív 3D értelmezést segítő mun
kaállomások. Videofilm időmetszetek
ből

3 0 2



kelésében. A sztratigráfiai értelmezés rendkívül 
nehéz, a 3D értelmezés lehetetlen a munkaállomások 
nélkül. Hazai mérések sztratigráfiai kiértékelésére 
már vannak példák és 1986-ban 3D mérést is végez
tek, számunkra ezek mégis inkább a jövőt jelentik.

A jövő nehezen jósolható. Új felfedezések, meg
változott szempontok és célok gyökeresen eltérő 
megoldásokat hozhatnak. A múlt változásainak jelle
géből, a jelen feladataiból azonban — vállalva a té
vedés kockázatát — mégis következtethetünk a 
jövőre. Egyik kiinduló pontunk lehet, hogy olajra és 
gázra a belátható jövőben is szükség lesz. A jelenleg 
ismert készlet egy emberöltő alatt elfogy. Ennyi idő 
alatt nem várható a közlekedés és energiatermelés

gyökeres átalakulása. Új készleteket kell felfedezni, a 
jelenlegi készlet kétszeresére becsült potenciális lelő
helyeket meg kell találni és termelésbe kell állítani. A 
kutatás előkészítő fázisában nélkülözhetetlen a szeiz- 
mika. Fontossága miatt valószínűleg az aktuális mé
réstechnika legkorszerűbb megoldásait fogja hasz
nálni és mérési eredményeit a legjobb számítógépek
kel fogja feldolgozni.

Az új, megoldandó feladatok sem feledtethetik 
velünk a geofizikai kutatások úttörőit. Az ő munkás
ságuk, közöttük Pogány Béla invenciózus műszere és 
első szeizmikus mérései alapozták meg azt a fejlődést, 
amelyről megkíséreltünk számot adni és amely 
jövőnk gondjainak megoldásában is segíthet.

A RELATÍV REMISSZIÓMÉRÉS SZEREPE 
AZ ANALITIKAI KÉMIÁBAN

Láng László- Böröcz Szilárd
BME Fizikai Intézet

A műszeres analitikában jelentős helyet foglal el a 
spektrofotometria. Kvantitatív vizsgálatokra az első 
kezdetleges abszorpcióméterek (akkor még helyte
lenül kolorimétereknek nevezték őket) a BLB-tör- 
vény* ismeretében váltak alkalmassá a látható 
színképterületen. Az ultraibolya-tartományban a 
Hogness és munkatársai által kifejlesztett műszer, 
valamint Cary és Beckman cikkében leírt első spek
trofotométer kereskedelmileg hasznosított kon
strukciója tette lehetővé a spektrográfoktól való elsza
kadást. Körülbelül ugyancsak ettől az időtől kezdődik 
a rutinkészülékek forgalmazása az infravörös szín
képterület céljaira (pl. Perkin Elmer 137).

Az első kezdeti készülék-sikerek után a mérési 
pontosság növelését célzó törekvés erősödött és az 
1950-es évek elején igen sokat foglalkoztak az úgyne
vezett relatív transzmissziómérés metodikájával 
(Ayres, Bastian, Hiskey stb.).

Frissítsük fel röviden az arra vonatkozó ismerete
inket. Kiindulva a BLB-törvényből megállapítjuk a re
latív koncentráció hibát

. Io .log — =  A = — logT =  €Cl

dA
~A~

-0,4343
dT

ÄÖF'

ahol c az oldat koncentrációja, A a mért abszorbancia- 
érték, T az ennek megfelelő transzmissziószázalék, a 
dT helyett véges értéket helyettesítve AT a készülék 
reprodukálási pontossága. Ezt az összefüggést tovább 
vizsgálva kiderül, hogy a koncentrációmeghatározás

Elhangzott a Pogány Béla-emlékülésen 1987. ápr. 7-én. 
* Bouguer—Lambert—Beer

akkor maximális pontosságú, ha az oldat fényátbocsá- 
tása 36,8% és 1% skálabizonytalanság esetén a mérés 
relatív hibája 2,72%.

Részletezve: 
minimális hiba esetén

0,4343 AT(0,4343 +logT)

0,4343 AT
d -------------

TlogT
dT '  (TlogT) 2

-  logT =  A =  0,4343; T = 0.368 -*36,8%

AT =  1% esetén

0,4343

=  0

36,8-0,4343
=  0,0272 —*2,72%.

Ha a skálabizonytalanság kisebb, akkor természe
tesen a mérés relatív hibája is kisebb lesz.

Relatív transzmissziómérésnél a koncentráció
meghatározás hibája jóval 1% alá csökken. Ezt az állí
tást egy példán ellenőrizzük, ha pl. az abszolút mód
szerrel (közönséges közvetlen mérés) 0 , 2  g/ 1  kon
centráció környezetében 1 % hibával tudjuk a kon
centráció értékét meghatározni, akkor relatív mérés
sel, ha referenciaként pl. 1 , 8  g/ 1  koncentrációjú olda
tot használunk a kb. 2 , 0  g/ 1  koncentrációjú oldat tö
ménységének meghatározására és feltételezzük, 
hogy a mérés kivitelezésének pontossága nem válto
zik. akkora mérés hibája0 , 1 %.

A transzmisszióviszony mérési pontosságának 
megállapításához külön-külön felírjuk a BLB- 
törvényt a vizsgálandó és a referenciaoldatra, képez
zük a relatív transzmissziót, bevezetjük a 
koncentrációviszonyt, átalakítjuk az összefüggést
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I2
Tj = — 1 0 - ^ '

Io

I,
T, =  ----IO“ « '1

Io
C 2 >C,

T2 I2

T = — = — « io- íKcí- c.) 
r T, I,

c2

c.
a c2—Cj =  c , ( a —1)

Tr =  1 0 -“ .K“-*>

« =  1 ------ í— logTr =  (A .-logT,)
€Cjl A,

0,4343 dT
d«  --------------------—

A, Tr

és minthogy a koncentrációviszony hibája megegye
zik az összkoncentráció relatív hibájával

da _  dc2 _  0,4343 dTr
a  c2 (A, —logT,)Tr

0,4343 dTr 
“  (Ar+ A ,)T r

ebből az összefüggésből látható, hogy a relatív hiba 
függvénye a készülék skálaingadozásának (dT,) és 
függ az aktuális mérési adattól is (Tp A,). A tört 
nevezőjében az összehasonlító oldat abszorbancia 
értéke (A,) is szerepel, világos tehát, hogy minél 
töményebb oldatot használunk összehasonlításra, a 
mérés hibája annál kisebb lesz.

Szilárd minták esetében a transzmissziós spektro- 
fotometria az ultraibolya — látható és közeli infravö
rös hullámhossztartományban ritkán és csak nagy 
megkötöttségekkel használható általában. Ilyen ese
tekben a reflexiós spektroszkópia módszerét használ
juk a vizsgálatok elvégzésére. A még ma is legismer
tebb elmélet, amely a diffúz reflexió és a fényt szóró, 
valamint fényt elnyelő rétegek közötti összefüggésre 
vonatkozik a Kubelka—Munk-elmélet.

Egy végtelen vastag opak réteg abszolút reflek- 
tanciája R’^ ,  k a  moláris abszorpciós koefficiense, s 
pedig a szórási koefficiense és e mennyiségek egy
mással az

( 1 - R ’oo) 2 k 
2 R’oo “  s

egyenlet alapján függenek össze. Valamilyen standar
dot használva határozzuk meg a relatív diffúz 
reflexiót

R’oq (minta) 
R’oo (standard)

és ezt bevezetve a kiindulási összefüggésbe

F(R00) =
0  - R J

2R oo
látható, hogy feltételezve az s állandóságát, lineáris 
összefüggés van a mért F lR ^ ) és az abszorpciós 
koefficiens között, k helyébe írható a következő szor
zat k=2,3ec hol € az extinkciós koefficiens és c a 
moláris koncentráció.

Az így átalakított KM-függvény

F(Roo) =
( 1 -R o o ) 2

2R oo k’

hol k’ =  ------
2,3e

Végül is a FÍR qq) arányos a moláris koncentrációval 
állandó kísérleti körülmények között (ezért az iroda
lom szerint a KM-függvény analóg az abszorpciós 
spektrofotometria BLB-függvényéhez). Feltétel: 
gyengén abszorbeáló rendszer esetében az elporított 
mintában a porszemcsék átmérője kb. 1 /nm legyen. 
Még ebben az esetben is két részből tevődik össze a 
mintáról visszavert sugárzás: reguláris (tükrös) és 
szórt (diffúz) reflexió jelentkezik egyszerre. A regulá
ris részt a Fresnel-egyenlet írja le, a diffúz reflexióval 
számosán foglalkoztak és a KM-függvény mellett 
egyéb összefüggéseket is kerestek. Ezekkel most 
nem foglalkozunk, hanem folytatva az előbbi gondo
latmenetet megvizsgáljuk, hogy analitikai célra 
melyik az optimális koncentrációtartomány.

Hasonlóképpen a transzmissziómérésnél követett 
de

eljáráshoz itt is a ----- relatív hibát számítjuk ki. Az
c

előbbiekben felírt összefüggést átrendezzük

c = k’ O - R o o ) 2

ebből
2R oo

de =
k’ÍR2*, -  DdR oo

2 R2oo
a koncentráció relatív hibája

de
c

(Roo + DdR 0 0

(Roo D Roo
és ha az R gQ leolvasási hiba 1 %, akkor dR ̂

,+  í J _
R,

0,01

de R —
-------1 0 0  =  0 0

c R o o - 1 ' 0 0

Ebből meghatározható az RgQ értéke, melynél a kon
centráció relatív hibája minimummá válik. Az így 
kapott végeredmény

R2oo +  2R o o — 1 = 0  

melynek pozitív megoldása R qq =  0,414
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amely azt jelenti, hogy 41,4% R leolvasott mérési 
adatnál minimális hibájú a koncentrációmegha
tározás. Ehhez hasonló gondolatmenettel számos 
cikkben találkozhatunk, végül is a diffúz reflexió
mérés minimális hibájául egy-két százalékot adnak 
meg.

A relatív remissziómérés technikájának beve
zetésére (Lermond és Rogers) hasonló okok vezet
tek, mint néhány évvel hamarább a relatív transz
missziómérés metodikájának tanulmányozására. A 
probléma azonban itt lényegesen nehezebb volt, 
mert a mintáról visszaszóródó sugárzás mellett 
lényeges szerepet játszott a minta által elnyelt 
sugárzás hiánya is. Különböző módon kellett tehát a 
mérés pontosságának növelését célzó eljárásokat fej
leszteni aszerint, hogy a minta koncentrációja nagy-e 
vagy kicsi, mert az abszorpció mértéke természetesen 
attól függ. Ha az abszorbeáló minta koncentrációja 
kicsi, akkor a relatív reflexió mérése az előzőekben 
indokolt R% tartományban, tehát 40% környezetében 
a legcélszerűbb. A különböző mérési módszerek
közül egyet ismertetek:

a minta reflexió értéke, egy mintastandardhoz
mérve Rxs

a minta reflexió értéke egy nem, vagy nagyon kissé 
abszorbeáló standardhoz mérve R x 0

a mintastandard reflexió értéke egy nem, vagy
nagyon kissé abszorbeáló standardhoz 
mérve R^

a relatív reflexió értéket a következő összefüggés adja

Rxo- R ^

Ezt az összefüggést a

k’( l - R o o ) 2 c = -----------------

dardhoz mért értékét, valamint koncentrációját (R^; 
c )  a KM-függvények előbbi alakjában használjuk fel, 
és levonjuk a mintára alkotott, azonos premisszákon 
alapuló KM-fűggvényből, melyben tehát Rx„; cx sze
repelnek. Végül is a következő kifejezéshez jutunk

c _
" 2 <tR „—k'h

ahol Rxs és o- a szokásos jelentésű, h pedig egy új 
konstans

( 1  —o- ) 2 cs
2 <t ÍT~

Az előzőekben bemutatott eljárások és összefüggé
sek mind egy-egy speciális probléma megoldásaként 
születtek a szakirodalomban. Amint láthattuk megle
hetősen bonyolult és erőszakolt kifejezéseket haszná
ltak. Ezeknek leegyszerűsítése csak a legutolsó 
időben vált lehetővé, mégpedig két nagy lépésben.

Először: a készülékfejlesztés a diffúz reflexió
(remisszió) méréshez szükséges tartozékok kidol
gozásában kiváló berendezéseket produkált.

Másodszor: ehhez hozzájárult az elektronika fej
lődése, ami lehetővé tette a bonyolult méréssoroza
tok leegyszerűsítését és kiértékelését.

Példaként gondoljuk végig egy kétsugármenetes 
spektrofotométer esetében a remisszió mérését. A 
remissziós feltét referencia sugármenetében az ak
tuális méréshez választott standardot helyezzük el. 
Ezt általában kiegészítjük egy egyszerű fényintenzi
tás-csökkentő dróthálóval az extinkciószint beállí
tásához. A mintafényútba kerül a mintastandard vagy 
egyszerűbb esetben a hordozóanyag, a háttér. Az így 
kapott mérési adatokat tároljuk a készülék memó
riájában. A következő lépésben a mintafényútba a 
mérendő mintát helyezzük el és az előző mérés refe
renciájához mérjük és mérés közben korrigáljuk a 
memóriában tárolt mérési adatokkal.

összefüggéssel kombinálva jutunk a következőkhöz

_  k M U -o -)  ( 1 - R J 1 2 

x [2 R xs( 1 — cr) -4- cr]

ahol cr állandó a méréssorozat folyamán és azonos a 
nem, vagy kissé abszorbeáló standardhoz mért min
tastandard reflexió értékével R ^  cx pedig a minta 
koncentrációértéke. Látható, hogy abban az esetben, 
ha a mintastandard igen nagy elnyelésü, tehát az 
összes megvilágító fényt elnyeli, azaz a visszavert 
fény intenzitása gyakorlatilag zérus, R^ =  0 , akkor 
ez az egyenlet visszaalakul a KM-függvénynek előbb 
megadott és felhasznált alakjába.

A kis reflexióértékek tartományában olyan stan
dardot célszerű használni, amelynek a koncentrációja 
alig kisebb, mint a mintáé. Ez esetben a mintastan
dardot egy nem, vagy csak kissé abszorbeáló stan-

2 5 0 0 0  1 5 0 0 0  c m " 1

/. ábra
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Az ábrán bemutatjuk a spektrofotometriában gyak
ran használt standard minta, a didymium üveg transz- 
missziós és remissziós színképét. Látható, hogy a két 
színkép szerkezetileg megegyezik, az eltérés az 
elnyelési és szórási körülmények különbözősége, a 
rétegvastagság-különbség, a mérési geometriák 
eltérése miatt jelentkezik. Természetesen jelentős 
analitikai eljárás a remissziós színképek felvétele a 
többi színképtartományban is.

A következőkben röviden, csak címszavakban 
utalok azokra a tématerületekre, melyekben a kutatá
sok egyik legfontosabb módszere lehet a remissziós 
spektrumfotometria.

Az első terület a textíliák vizsgálata volt, azután 
szervetlen vegyületek, kromatogramok, szinmérési 
problémák, pigmentvizsgálatok, biológiai rendsze
rek, építőanyagok, élelmiszerek, geológiai képződ
mények, papírok és pépek, gyógyszerkészítmények 
analitikája került sorra.

A felületi jelenségek vizsgálati jelentőségére sze
retnék külön rámutatni. Az abszorbeáló és az abszor
beált anyag kölcsönhatása, polarizációs hatás, kom

plex kötések kialakulásának követése, redox reak
ciók, gyűrűfelhasadás, fotokémiai reakciók meg
figyelése, mind lehetséges használata a remissziós 
spektrofotometriának.

Anélkül, hogy részletekbe mennék, megemlítek 
még néhány területet. Stabilitásvizsgálat, hőmérsék
letváltozás és környezeti hatás, fényhatás a felületen. 
A felület nagyságának vizsgálata, kinetikai tanul
mányok felületeken, egyensúlyi állandók megha
tározása, disszociációs jelenségek követése.

Utoljára hagytam a felsorolásban a kriminalisztikai 
kutatási területet, ahol a remissziós spektrofotome
triának szintén nagy jelentősége van, különösen a mi
kroméretek vizsgálata területén. Ez az a terület, 
melyen elsősorban szeretnénk eddigi eredményein
ket kamatoztatni.

Végezetül megemlítem a közeljövő kutatási irá
nyaként a derivativ remissziós spektrofotometriát, 
mely a derivativ eljárásoknak a transzmissziós terüle
ten nyújtott lehetőségeihez hasonlóan, előrelátha
tólag a remissziós technikában is elfoglalja majd 
méltó helyét.

A TÖLTÉSKÖZÉPPONTI COULOMB-KÖLCSÖNHATÁS Végh László
MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen

Bevezetés

Az olyan ütközési folyamat leírása, amelyben a folya
mat végkifejletét egynél több részecske —részecske 
kölcsönhatás befolyásolja, már három egymással 
kölcsönható részecske esetén is fáradságos munkát 
követel. Háromnál több kölcsönható részecske 
esetén a feladat inkább csak elvileg tekinthető megol
dottnak. Ha azonban a részecskék közötti kölcsön
hatás a Coulomb-kölcsönhatás, annak hosszú hatótá
volsága miatt már a három töltött részecskét tartal
mazó rendszer egyenleteinek megoldása is rendkívü
lien nehéz. Ezért egy Coulomb-kölcsönhatás által 
kormányzott sokrészecske-feladat tárgyalásánál a jól 
illeszkedő közelítés megtalálása mind a számítási 
munka ésszerű keretek közé szorítását, mind a lé
nyeges fizikai jelenség felismerését tekintve különö
sen fontos feladat.

Ilyen soktestfizikai feladat például az ion—atom 
ütközések leírása. A folyamat tárgyalásakor általában 
csak a lövedékion és az atomburok elektronjai közötti 
kölcsönhatásokat vesszük figyelembe. Az ion és a tar- 
getmag közötti kölcsönhatást, azt az esetet kivéve, 
amikor az a bombázó ion a targetmag közelében 
halad el, elhanyagolhatjuk. Az ion és az elektronbu
rok elektronjai között fellépő erők hatására a target- 
atom többszörösen is ionizálódhat. Az ilyen ütközé
sek tárgyalására, bár lefolyásukat nyilvánvalóan a 
lövedékion és a ZT darab (ZT a targetatom rend
száma) elektron között fellépő ion —elektron és tar- 
getatomon belüli elektron —elektron, elektron —tar-

getmag Coulomb-kölcsönhatások összessége szabja 
meg, a gyakorlatban csak valamilyen kéttest jellegű 
közelítő módszerek használatosak.

A targetatom ionizálódásának mechanizmusát a 
bombázó ion sebessége és töltése határozza meg. Ha 
az ion v sebessége az atomi elektronok átlagos v0 se
bességét jelentősen felülmúlja, akkor a targetatom io
nizációjakor az elektron az atomburokból való kisza
kadása után szabad elektronként mozog. Ha v Z v0, a 
targetatom kiszakított elektronja átkerülhet a löve
dékion elektronburkába, vagyis a targetatom ionizáci
óját az elektronbefogási jelenség is okozhatja. A to
vábbiakban csak olyan ütközéseket vizsgálunk, ame
lyekben v » v0, tehát ahol az elektronbefogásnak az 
ionizációs folyamatokba való járuléka elhanyagolha
tóan kicsiny. Célunk az ilyen, ebben az értelemben 
nagyenergiájúnak nevezhető ütközés által okozott 
sokszoros ionizációs folyamatok közelítő leírása.

Sokszoros ionizáció

A kísérleti eredmények elemzése arra a következ
tetésre vezetett, hogy az ion —atom ütközésekben 
megfigyelhető többszörös ionizációs folyamat egy 
mástól független egyszeres ionizációs események ösz- 
szességeként fogható fel. Ez azt jelenti, hogy annak a 
valószínűsége, hogy a lövedékion pályája mentén ha
ladva kiüti-e valamelyik elektront, független attól, 
hogy kicsivel korábban kiütött-e már vagy kicsivel 
később üt-e még ki más elektront vagy elektronokat.
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Ezt az elképzelést matematikailag a binomális elosz
lási törvény alkalmazásával a következőképpen fogal
mazhatjuk meg. Legyen a vizsgált atomi héjon az üt
közés előtt N elektron. Annak a P(n) valószínűsége, 
hogy a héjon n darab vakanciát keltünk, a mérések ta
núsága szerint

P(n) =  (N) pnd-pjN -n^ (1)

ahol p egyetlen elektron ionizációjának valószínű
sége. Mivel ez a képlet azon a feltevésen alapul, hogy 
az elektronok az ütközés során egymástól függetle
neknek tekinthetők, a fenti leírást fúggetlenelektron- 
modellnek szokás nevezni. Bár a függetlenelektron- 
modell a mérések kiértékelésében igen sikeresnek 
mondható, elvi alapjait korábban nem sikerült megér
teni. Nevezetesen az nem volt világos, hogy az üt
közés folyamán az elektronoknak a Pauli-elv által 
megkövetelt felcserélhetősége és az egymással való 
Coulomb-kölcsönhatása miért hanyagolhatok el. 
Ezeknek feltevése az atomszerkezeti számolások 
igen lényeges alkotóeleme, nem világos tehát, hogy 
miért nem befolyásolják ezek a tényezők a sokszoros 
ionizáció folyamatát.

Távoli ütközések

Először vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy a nagy- 
energiájú ütközések által keltett ionizáció valószínű
sége hogyan függ az ütközési paraméter nagyságától. 
Az ütközési paraméter ugyan klasszikus mechanikai 
fogalom, lásd az 1. ábrát, ú t olyan ion—atom ütközé
sekben, ahol a lövedékion hullámhossza az elektron- 
burok méretéhez viszonyítva elhanyagolhatóan ki
csiny, jól használható. Ebben az úgynevezett fél
klasszikus közelítésben az ionizáció hatáskereszt
metszetét a

00

° '=  2 ít / dbbP(b) (2 )
0

/. ábra Az ion—atom reakció b ütközési paramétere az a b távol
ság, amelyre az I bombázó ion haladna el a T targetmag mellett, 
ha nem hatnának kölcsön. Az üres körök a target elektronjait jelö
lik, az elektron— bombázó ion kölcsönhatások az ion mozgásirá

nyát csak nagyon kis mértékben befolyásolják

integrál adja, ahol az integrálás a b ütközési paramé
terre vonatkozik. P(b) az ütközési paraméter b érté
kénél számított ionizációs valószínűség, amely az 
a(b) átmeneti amplitúdó abszolút értékének négyze
tével egyenlő

P(b) =  |a(b) | 2. (3)

Az a(b) átmeneti amplitúdót egyszeres ionizációra a 
következő, t idő szerinti integrál szolgáltatja:

oo
a(b) = — — f  dt Vjfexp ( —AEift), (4)

Ti J  ti
— oo

ahol AEjj- az ütközés során az elektron által felvett 
energia. Az időskála nullpontja úgy van megvá
lasztva, hogy a lövedékion a t = 0  időpontban kerül 
legközelebb a targetatom magjához. Vjfaz R(t) klasz- 
szikus pályán mozgó ion és az r helyen lévő elektron 
közötti Coulomb-kölcsönhatás mátrixeleme:

/ Ze2

<*«/*> | 5 ( t ) _ r | » i « .  <5)

Ze az ion töltése, <J>j(f) az elektron ütközés előtti, 
tehát az alapállapoti, pedig a végállapoti, tehát a 
szabad mozgást leíró hullámfüggvénye. A lövedékion 
z tengely menti egyenes vonalú, v sebességű mozgá
sát feltételezve, amikor is R2 = z 2 + b 2, és az (5) 
mátrixelemet felhasználva, nem-triviális átalakítások 
után, a következő eredményre jutunk

Ze2 r  wn
a(b) =  i —  I dfd>-r(r)K 0( ^ - ^ )  

h v J  v
(úr.

exp (i—- z )  (6 )
v

ahol wf, =  AEfj/h, £ =  [x2 +  (y — b)2]1/2, ami az io
nizálandó elektronnak az egyenes vonalú pályától 
való távolságát írja le és K0 (x) a módosított 
Bessel-függvény.

A (6 ) integrálnak a v ütközési sebességtől való füg
gése az exponenciális faktor oszcillációin és a módosí
tott Bessel-függvény argumentumán keresztül nyilvá
nul meg. Ha a v sebesség kicsiny, az integrál a b ütkö
zési paraméter nagyobb értékeire nagyon kis értéke
ket vesz fel és a hatáskeresztmetszet (2 ) integrálját a 
b kis értékeinél kapott járulékok határozzák meg. 
Ezért a kisenergiájú ütközéseket közeli ütközéseknek 
nevezik, mivel az ionizáció valószínűsége csak a 
b < r0, ahol r0 az elektronpálya sugarának várható 
értéke, ütközési paramétereknél számottevő, lásd a
2. ábra A görbéjét. A közeli ütközésekben az elekt
ronnak átadott impulzusok, mivel az ion és az elekt
ron közötti távolság kicsi, az elektron átlagos impul
zusához képest nagyok. Ha v nagy, a (6 ) integrál csak 
z megfelelően nagyobb értékeinél kezd oszcillálni, és 
a K0  függvény csak b nagyobb értékeinél kezd le-
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csengeni. Ekkor az a(b) mátrixelem a b > r 0  tarto
mányban is számottevő értékeket vesz fel, sőt ha v 
eléggé nagy, a hatáskeresztmetszet (2 ) integrálját a 
b > r 0  tartományból jövő járulékok szabják meg, lásd 
a 2. ábra B görbéjét. Ezért a nagyenergiájú ütközése
ket távoli ütközéseknek is nevezik. A távoli ütközése
ket, mivel az ionizáció során az ion—elektron átlagos 
távolság nagy, a kötött elektron átlagos impulzusához 
képest kis impulzusátadások jellemzik.

2. ábra A P(b) ionizációs valószínűség a b ütközési paraméter 
függvényében közeli (A) és távoli (B) ütközések esetén. r„ az 

atomi pálya sugarát jelöli

A töltésközépponti Coulomb-kölcsönhatás

Most vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy miért 
tűnik nagyon nehéznek a

(7)

lövedékion —atomi elektronok kölcsönhatás által kel
tett többszörös ionizáció számolása. Ez a kölcsön
hatás a bombázó ion és a ZT rendszámú targetatom 
elektronjai között fellépő Coulomb-kölcsönhatások 
összege. A (7) kölcsönhatás az átmeneti mátrixelem 
számolásának első Born-közelítésében csak olyan ál
lapotokat képes leírni, amelyeknek során az alapálla
pothoz képest csak egyetlen atomi elektron állapota 
változik meg. Ennek oka az, hogy a V kölcsönhatás 
egy-elektron operátorok összege, ami azt jelenti, 
hogy az összeg egyetlen tagja egyszerre csak egyetlen 
elektron koordinátájának függvénye. Ha az elektron- 
— elektron korrelációkat elhanyagoljuk, a többszörös 
ionizáció jelenségének leírása csak magasabb 
Born-közelítésben lehetséges, nevezetesen az n- 
szeres ionizáció leírására legalább az n. Born- 
közelítést kell alkalmazni. A szórást leíró T-operátor 
sorának n. rendje (ennek figyelembevétele felel meg

az n. Born-közelítés alkalmazásának) már tartalmaz 
olyan operátort, amely egyszerre n különböző elekt- 
ronkoodinátától függ, s mint ilyen, már képes n- 
elektron átmenetek leírására. A magasabb Born-köze
lítés mátrixelemeinek pontos számolása rendkívül 
nehéz feladat.

A nagyenergiájú ion keltette többszörös ionizáció 
átmeneti mátrixelemének számítására a következő, a 
fizikai jelenséghez jól illeszkedő közelítést érdemes 
bevezetni. Tekintettel arra, hogy a nagyenergiájú üt
közések távoli ütközések, bontsuk fel a (7) lövedék
ion—atomburok kölcsönhatást az alábbi módon

7t - Z e 2 — ZZ,e2

í - p r ^ r  í i r n q +VR<r" - V R)-
ahol

-  1 7r
R =  — I n  

e Zxí- i 1

(8)

(9)

az elektronok töltés(tömeg) középpontjának koordi
nátája. Ilyenfajta felbontásokat akkor érdemes csi
nálni, ha az új előállítás egyik tagjának járuléka 
könnyen kiszámolható, a másik tag járulékairól pedig 
tudjuk, hogy az adott feladat számolásakor elhanya
golhatóak. Mint látni fogjuk, a jelen előállítás jól il
leszkedik az adott feladathoz. A jobb oldalon szereplő 
első kölcsönhatást, mivel az az ion és atomi elektro
nok töltésközéppontja közötti Coulomb-kölcsönha- 
tásnak felel meg, töltésközépponti Coulomb-kölcsön- 
hatásnak fogjuk nevezni. A második VR-el jelölt köl
csönhatást, ami a bal oldali összeg és a töltésközép
ponti kölcsönhatás különbsége, maradék-kölcsönha
tásnak tekintjük, s mint rögtön ki fog derülni, hatása 
elhanyagolható. Most alkalmazzuk a jól ismert multi
pólus sorfejtést

fi
—^ -P , (cos 0 ), 
r >+

( 10)

ahol P|(cos0) a két vektor közötti szög koszinuszától 
függő Legendre polinom, r < és r > pedig a két vektor 
közül a rövidebbet, illetve a hosszabbat jelöli. A (10) 
sorfejtést a (8 ) egyenlet jobb és bal oldalán található 
nevezőknél egyaránt elvégezve belátható, hogy az 
R > rj (i =  l...ZT) esetre, ami a távoli ütközésnek 
felel meg, a jobb és bal oldalon a monopólus és di
pólus tagok egybeesnek. Ezt azt jelenti, hogy a VR 
maradék-kölcsönhatás a kvadrupólus taggal kezdő
dik. Távoli ütközésekben az r^j/R3 szerint lecsengő 
kvadrupólus tag jó közelítéssel elhanyagolható, ezért 
ekkor a töltésközépponti Coulomb-kölcsönhatás a lö
vedék—atom burok kölcsönhatás jó közelítésének te
kinthető.

A hatáskeresztmetszet töltésközépponti közelítésben

Most írjuk fel a töltésközépponti kölcsönhatás át
meneti mátrixelemét első Born-közelítésben. Ehhez
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szükségünk van a kezdeti és végállapoti szabad álla
potok megadására. A kölcsönhatás nélküli, az i kez
deti és az f végállapotot leíró hullámfüggvény az 
alábbi alakú

^ x(Rp,rlv ..?Zr) =
x =  i,f

= (277)-3/2exp( (11)

ahol Pj és Pf az atom és a lövedékion relatív mozgásá
nak kezdő és végállapoti impulzusa, Rp a megfelelő 
koordináta. A (11) képletben szereplő síkhullám az 
ion és az atom relatív szabad mozgását írja le. 4>j és 4>f 
a kezdeti és végállapoti atomi állapotfüggvény. A 4>f 
végállapot az atom alapállapotának felel meg, a 3>f 
végállapot a gerjesztett ionizált elektronok és az érin
tetlenül maradt atomi elektronok állapotát adja meg. 
A töltésközépponti kölcsönhatás első Born-közelítés- 
ben felírt mátrixeleme a következő lesz

-  _  e - ' ^ /h 
J dRdFj..dFZT̂ r i...rZT) | ,(12)

ahol q =  Pf — Pj a targetatomnak átadott impulzust 
jelöli. Felhasználva a Bethe-féle integrálképletet, 
miszerint

e iKR 4 ít

| £ - x |~ " k 2'

—p ̂
e iKx (13)

a (12) integrálban az R szerinti integrálás azonnal el
végezhető. Ekkor a (12) átmeneti mátrixelem az 
alábbiakba írható

T(3>.  z E i f í  
2n2q2

J d n . . . d F e x p  ( ~

(14)

Látható, hogy ez a mátrixelem egy Zj-test operátor 
mátrixeleme, olyané, amely az elektronok koordiná
táit szimmetrikus formában tartalmazza. Tehát a köl
csönhatás pontos alakját a töltésközépponti Coulomb- 
kölcsönhatással közelítve az n-elektron átmenetek 
már első Born-közelítésben is számolhatók. Felhasz
nálva azt, hogy a távoli ütközésekben az impulzus
átadás kicsiny, az olyan járulékok, amelyek a hullám
függvény antiszimmetrizáltsága miatt jelennek meg, 
elhanyagolhatóak. Ha a hullámfüggvény antiszim- 
metrizáltságától eltekintünk, a kezdő és végállapoti 
atomi hullámfüggvény egy-elektron hullámfüggvé
nyének szorzataként állítható elő. Ekkor az az átme

neti mátrixelem egy-elektron átmeneti mátrixelemek 
szorzata lesz:

T(5) =
ZZ-f^tí2

27r2q2

ri J  d r ^ f j j e  •» 4>,(fj)], (15)

ahol <í>(f) egy-elektron hullámfüggvényt jelöl. Ké
pezve az n-szeres ionizációnak az adott q impulzus
átadásnál vett hatáskeresztmetszetét a

dcr(n) ZZ-re2
-------- = 8 r r (---- —

dq v
) 2 (nN)fI, ( ^ - ) nO - M ^ - ) ) N- n

Z j Zt

(16)

binomális együtthatót tartalmazó hatáskeresztmet- 
szetet kapjuk, ahol f^(K) az alábbi összefüggés 
szerint

f"(K) = 1 " 2ÍTT l 1 S  drV ' ( ? ) e 11 12
(17)

adható meg, v az atomi héj kvantumszámainak ösz- 
szessége, 1 a mellék, m a mágneses kvantumszám. 
Látható, hogy f„(K) az alapállapoti egy-elektron alak
tényezővel fejezhető ki, ez utóbbi határozza meg 
többek között a rugalmas szórási hatáskeresztmetsze
teket is.

Látható, hogy a függetleneiektron-modell fizikai 
alapfelvetése, vagyis az, hogy elektronok miért te
kinthetők egymástól függetlennek az ütközés során, 
végső soron a nagyenergiájú reakciók távoli ütközés 
jellegére és ezzel járó kis impulzusátadásokra vezet
hető vissza. A távoli ütközésekben a töltésközépponti 
kölcsönhatás-közelítést használva könnyen kezelhető 
formalizmushoz jutunk, amely a kísérletek által adot
tal megegyező jellegű hatáskeresztmetszet-képleteket 
szolgáltat. Ezek a formulák ion—atom ütközések 
esetén jól alkalmazhatók (lásd a szerzőnek a Physical 
Review A32, 99 (1985) hivatkozású közleményét, de 
valószínű jól használhatók lehetnek más távoli 
Coulomb-kölcsönhatással kísért ütközési folyamat le
írásában is.
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A TUNGSRAM RT SZEREPE Szőllőssy  Lajos
A MAGYAR TECHNIKATÖRTÉNETBEN 191 8 -  1 938 KÖZÖTT Tu n g s r a m  rt

Vállalatunk tavaly ünnepelte fennállásának 90 éves 
évfordulóját. A Vállalat jogelődjét 1896. augusztus 
1-jén a Pesti Magyar Kereskedelemi Bank és az 
Egger-testvérek alapították. A cég egy évtizeden át az 
“Egyesült Villamossági RT” nevet viselte, de már 
1906. júliusában olyan jövőt látott a volfrámszálas iz
zólámpák gyártásában, hogy nevébe felvette az “ izzó
lámpa” szót. így lett Egyesült Izzólámpa és Villamos- 
sági RT. A TUNGSRAM márkanév 1909-ből szárma
zik, a nevet a TUNGSTEN és a VOLFRAM szavak
ból alkották.

A vállalat megalakulása óta eltelt időszak nagyjából 
egybeesik az elektromos-, a vákuumtechnikai-, és 
híradástechnikai ipar kifejlődésének időszakával. A 
vállalat nagy szerepet játszott ezeknek az iparágaknak 
a fejlődésében.

Az Egger-testvérek üzemeiben különféle erős- és 
gyengeáramú cikkeket gyárottak (vasútbiztosító be
rendezéseket, távírógépeket stb.) és a náluk készült 
ívlámpákkal és izzólámpákkal létesítettek közvilágí
tást az 1895. évi budapesti országos kiállításon.

Már 1888-ban — tehát amikor még 10 év sem telt 
el Edison világhírű kísérletei után — már napi 
80 — 100 db izzót is gyártottak, megelőzve ezzel Ang
liát, Franciaországot és Svájcot is.

A megfelelő technológia kikísérletezése után sike
rült olyan szénszálas izzólámpát előállítani, amely a 
külföldi piacokon is versenyképes,jó fényhatásfokkal 
és élettartammal rendelkezett. A belföldi fogyasztás 
még nem volt jelentős, ezért az export a vállalat 
szempontjából igen fontos volt, bár a magas vám- és 
szállítási költségek a kivitelt kedvezőtlenül befolyá
solták. A lámpakivitel 1889-ben 21 000 db, 1890-ben 
70 000 db volt, és 1902-re már 3,8 millió db-ra nőtt. 
Ezután következett csak a volfrámszálas izzólámpa! 
E fogalomnak az említésével térjünk is át rögtön előa
dásom címében szereplő időszakra, átugorva e kor
szakalkotó magyar találmány létrejöttének ismerteté
sét, hiszen ez az előző időszak történetéhez tartozik.

Az első világháború vége az újpesti gyár életében 
is jelentős fordulatot hozott. Ekkor alakult ki az a két 
fő profil, amely a következő hosszú évtizedekre — 
gyakorlatilag napjainkig változatlanul — meghatá
rozta a vállalat tevékenységét, műszaki életét: e két 
alapprofil a fényforrásgyártás és az elektroncső
gyártás.

Ezek után nézzük részletesebben, mi is történt az 
1918 — 1938 közötti években.

Még az 1917. év végén felszólítást kapott a vállalat 
a hadvezetőségtől, hogy a tábori telefonerősítőkhöz 
dolgozzon ki és készítsen elektroncsöveket. A

Elhangzott az MTESZ Tudomány és Technikatörténeti Bizottsága 
nemzetközi konferenciáján 1987 márciusában.

háború befejezése után — a 2 0 -as évek elején — 
számos hírközlő és szórakoztató műsort sugárzó 
rádióállomás létesült világszerte. Ezt a helyzetet felis
merve 1922-ben önálló osztály létesült az elekt
roncsövek fejlesztésére és gyártására, így már 
1923-ban meg is jelentek az első, volfrám-katódos 
csövek — erősítő triódák — H2 és H3 típusjelzéssel. 
Majd 1925-ben az MR2, MR3 típusok, melyek már 
nagy darabszámban kerültek eladásra. Ezek volfrám- 
katódja kevés tóriumot is tartalmazott.

E korról szólva a katódot azért kell súlyponti 
műszaki problémának tekinteni, mert a rádiókészülé
kek akkoriban akkumulátorról működtek és a készü
lék fogyasztása határozta meg a telepek (akkumuláto
rok) használatának időtartamát. A kutatás és'a világ
méretű verseny tehát a wattonkénti fűtőenergiára 
számított elektronáram növelésére, s ezen az úton a 
termikus emisszó fizikájának és technológiájának 
mind jobb megismerésére irányult. Több, nemzetközi 
hírű fejlődési lépcsőn keresztül 1928-ban értek a 
csúcsra a Tungsram szakemberei (Winter E; Czukor
K.) ekkor jelent meg a világhírű “Tungsram bári
umcső” sorozat (P414, L414, P415, PP430, P4100, 
G407, G409). A mai napig használt ún. oxidkatódos 
eljárás ezután már csak rövid ideig váratott magára, 
1929-ben jelent meg az LD210 típus, s ez azt jelenti, 
hogy lényegében véve több mint 50 éven át a katód 
alapanyaga változatlanul optimális emissziót nyújtott 
és nyújt ma is a világ minden elektroncsőgyárában 
minden vevőcsőtípus számára. (Winter E.) Erre még 
visszatérünk. Időközben ugyanis egy másik korszak- 
alkotó esemény is történt.

Ma már közhelynek számít az a megállapítás, hogy 
kutatási és fejlesztési munka nélkül egyetlen iparvál
lalat sem létezhet. A magyar iparnak is számtalan 
olyan úttörője volt, akik felfedezéseikkel, találmánya
ikkal jelentősen hozzájárultak nemcsak hazánk ipará
nak fejlesztéséhez, hanem a világ technikai haladásá
hoz is. Elegendő itt Bláthy Ottó Titusz, Zipemovsky 
Károly, Déri Miksa, vagy Kandó Kálmán nevének 
említése. Ezek az úttörők többnyire egyedül dolgoz
tak. Önálló fejlesztői műhelyt a magyar vállalatok 
közül elsőként az Egyesült Izzó létesített 1921-ben a 
Kutató Laboratórium felállításával. Természetesen 
folyt kutató tevékenység már ezt megelőzően is válla
latunknál. Ennek eredménye volt Just Sándor és Ha- 
naman Ferenc 1903-ban kidolgozott volfrámszálas iz
zólámpája, és az 1918-ban kidolgozott elektroncsö
vek. Az Egyesült Izzó Kutató Laboratóriumában 
olyan világsikerek születtek, amelyek nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi vákuumtechnika fejlődé
sét is jelentősen elősegítették.

A Kutató Laboratórium munkájának — az izzó
lámpák fejlődésének történetében — máig is szinte
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legjelentősebbnek tekinthető eredménye a nagykris
tályos volfrámszál és a kriptontöltésű izzólámpa. E 
két eredmény a maga területén világviszonylatban 
meghatározó jelentőségű volt és az ma is.

Említésre méltó, hogy a Kutató Laboratórium 
igazgatójául a Műegyetem Kémiai Technológia Tan
székének tanárát Pfeifer Ignácot sikerült megnyerni, 
aki nemcsak kiváló szakember volt, hanem mint jó 
gyakorlati érzékű tudós és szervező, — szellemi 
atyja, inspirátora lett az akkori időben a magyar ipar
ban egyedülálló intézménynek. A vállalat vezetősége 
már akkor igen nagy szabadságot biztosított kutatói
nak. Megkövetelték azonban, hogy termelést segítő, 
gazdasági hasznot hajtó eredményeket mutassanak 
fel. Pfeifer Ignácot nyugalomba vonulásakor az igaz
gatói székben 1936-ban Bay Zoltán követte, aki szin
tén az egyetemi katedrát cserélte fel az ipari kutatás
sal; kapcsolata azonban nem szakadt meg az Egye
temmel, mert amikor 1938-ban az Egyesült Izzó ala
pítványával a Műegyetemen a mai Atomfizika Tan
szék elődje létesült, oda nevezték ki egyetemi 
tanárnak.

A 20-as évek első felében a Kutatólabor, s az 
üzem között megindult ismeretszerzések és véle
ménycserék váltak alapjává annak az intenzív fejlesz
tési munkának, ami a későbbi kutatási eredmények, 
az ugrásszerű fejlődés forrása lett. Az üzem mind hat
hatósabb segítséget nyert a kutatóktól problémái 
megoldásában, a lámpakonstrukciós kérdésektől 
kezdve az alapanyagok és a végtermék, az izzólámpa 
minőségvizsgálatáig. A kulcskérdésekkel: mint az 
üveg, a volfrámfém, a getter, a kémiai és fizikai ellen
őrzési módszerek, az izzólámpák minőségével, stb- 
vel foglalkozó kutatók, e munkaterületek olyan szak
emberei lettek, akik a munkájuk eredményével 
nemcsak a vállalat, de az iparág fejlődését is jelentős 
mértékben előmozditották.

A Kutató Laboratórium létesítését a magyaroszági 
rendszeres és szervezett ipari-üzemi minőségellen
őrzés megszületésének kell tekinteni.

Az előbb felsorolt kulcskérdések mind külön elő
adást érdemelnének. De maradjunk csak a 
volfrámnál.

Az első vilgáháború után az izzólámpagyártásban 
mélyreható változásokat hozott a Langmuir által fel
talált gáztöltésű (N2) spiralizált fonalú lámpák beve
zetése. A spiralizálás az addig használttól eltérő me
chanikai tulajdonságú volfrámszálat igényelt, a világ 
minden nagy izzólámpagyárában — így az Egyesült 
Izzóban is — megindult a megfelelő minőségű, alak
tartó volfrámszál fejlesztése. Az Egyesült Izzó alak
tartó, “nem belógó” spirálok előállítására alkalmas 
anyaga “GK-volfram” néven vált ismertté. Ezzel az 
elnevezéssel folyik a gyártás ma is.* A kísérletek elő-

Mc&jegyzés: 1918-ban az USA-ban a magyar származású Pácz 
Aladár vezetett be olyan eljárást, amelynek segítségével nem 
belógó (“non sag”) volfrámszálat lehetett előállítani.

szőr 1924-ben vezettek szabadalmat eredményező si
kerre (Tury Pál, Tarján György). A “GK-volfrám” 
továbbfejlesztése — az 1924. évi alapelvek szerint — 
Tury P. és Millner T. nevéhez fűződik, az általuk ki
dolgozott adalékanyag és gyártásmenet a magyar volf- 
rámgyártást világviszonylatban is az első helyre állí
totta. Az eljárás újszerűségét elsősorban az alumíni
um adalékok használata adta, amelyek az amerikai 
eredetű, vagy a bécsi Watt gyárnál használt adalékok
nál jobbnak bizonyultak. (1933. évi magyar, ill. 1935. 
évi amerikai bejelentésű szabadalom.)

A Kutató Laboratóriumban folyó munkák másik 
jelentős eredménye a kripton töltésű izzólámpa volt, 
melyet Bródy Imre szabadalmaztatott 1930-ban. A 
felismerés szerint a kripton kisebb hővezetőképes
sége és a termikus diffúziót csökkentő hatása kedve
zőbb tulajdonságú lámpa kialakítását tette lehetővé, 
mint az addig elterjedt argonlámpa. A volfrámspirál 
kisebb párolgása miatt magasabb hőmérsékletű, jobb 
fényhasznosítású és hosszabb élettartamú izzólámpát 
lehetett előállítani. A lámpa ipari előállításához azon
ban meg kellett oldani a kripton nagyüzemi előállítá
sát és ehhez az Egyesült Izzónak 1937-ben üzembe 
kellett helyeznie a világ első ténylegesen működő 
kriptongyárát, amely az itt dolgozó szakemberek által 
kidolgozott — a máshol használttól eltérő — techno
lógiával, a levegőből vonta ki a kriptont.

A kriptonlámpa gyakorlati megvalósításában nagy 
előnyt jelentett, hogy ekkora “GK-volfrámmal” már 
sikeres duplaspirál kísérletek folytak a vállalatnál.

Említésre méltó, hogy 1932-ben a Physikalisch- 
Technische Reichsanstalt, Berlin — vizsgálatokat 
végzett lámpáinkon. Ekkor a Kr-lámpák átlagos élet
tartama 1124 óra volt, az azonos típusú Osram lám
páké 299 óra. Ez igen jelentős tény.

A nagyobb mennyiséggel való kísérletezés és a 
gyártási volumen várható növekedése szükségessé 
tette a búrák gépi úton történő gyártásának beindítá
sát, annál is inkább, mert a 15 — 2 0  millió db-os izzó
lámpa, és 1 millió db-os rádiócsőgyártás búraszükség- 
letét az Egyesült Izzónak dolgozó két — vidéki — 
üveggyár már nem tudta kielégíteni. Ezért a törzs
gyártelepen új automatizált üveggyár épült 
(1930 — 32) Osram rendszerű I. V. ballonfúvó auto
matákkal és Danner rendszerű csőhúzókkal.

A termelés mennyiségi növekedését jelentős mér
tékben az tette lehetővé, hogy a Géposztály, — a mai 
Gépgyárunk elődje, már a 20-as évek elejétől kezdve 
felhasználta a külföldi (USA) szabadalmak használati 
jogát, és a gyártási műveletek egész sorát gépesítette.

A kriptonlámpa gyártásának elindulása, a magyar 
ipari fejlődés szempontjából országos jelentőségű. 
Szerteágazó gépészeti-, vegyész-, elektromosipari 
szaktudást kellett összpontosítani és koordinálni, de 
nagy fontosságú volt a kereskedelemi munka is az 
igen éles konkurenciaharc miatt.

Nagy jelentőségű esemény volt — a későbbiekre 
való tekintettel — hogy 1925-ben az Egyesült Izzó
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csatlakozott az izzólámpagyárak General Patent and 
Business Development Agreement néven a világhá
ború után kötött egyezségéhez. A kartell székhelye 
Genf volt, jogi személye, amely néven említették, a 
“Phoebus SA”. Ennek főfeladata a különféle megál
lapodások végrehajtásának ellenőrzése volt. A megál
lapodások kiterjedtek a piacok felosztására, az árakra, 
a lámpák minőségére (watt-felvétel, fényteljesít
mény, fényhasznosítás, élettartam, egyenletesség 
stb.) is. E tagságával az Egyesült Izzó a német Osram 
és a holland Philips mellett az európai kontinens leg
jelentősebb vállalatai közé került. A kartell alelnöki 
tisztét hosszú ideig az Egyesült Izzó vezérigazgatója 
töltötte be.

A kartell lehetőséget biztosított arra, hogy a tagok 
utólagos elszámolás mellett használhassák egymás 
szabadalmát. A verseny így a piaci területről a 
minőségi-, műszaki fejlődés területére tolódott át, 
ugyanakkor a kartellen kívülállókat elzárta a technikai 
fejlődéstől. A Phoebus kartell — meglehetősen 
hosszú működés után — a második világháború kö
vetkeztében 1941-ben feloszlott.

A kutatók 1930-ban határozták el, hogy a gázki
sülés elvén működő fényforrások fejlesztésével is 
foglalkozni fognak. Kezdetben izzókatódos fluoresz
cens “lámpákat” készítettek, ezek a mai fénycsövek 
elődei. Később a szerzett tapasztalatok a nagynyo
mású kisüléses fényforrások felé terelték a kutatókat, 
1936-ban nagynyomású higany- és kadmiumgőz lám
pákat készítettek (Szigeti György), 25 és 75 W-os ki
vitelben. 1938-ban elkezdték a gyártóberendezések 
tervezését. A kísérleti gyártás is elkezdődött, amikor 
kitört a második világháború.

E fényforrások tömeggyártásának létrehozására és 
a gyakorlatban való alkalmazásukra csak az 50-es 
években került sor.

Ugyanaz a átgondolt vállalatvezetői stratégia, 
amely biztosította a technikai feltételeket a vállalat 
fejlődéséhez — jól látta, hogy a növekvő termeléshez 
a piaci fogadókészséget is meg kell teremteni. Felis
merve a saját tulajdonú és ezáltal saját irányítású 
kereskedelmi- és gyártócégek jelentőségét az áruelhe
lyezési biztonság szempontjából, igen széles körű ér
dekeltséghálózatot építettek ki — éppen a jelen kon
ferencia tárgyát képező időszakban. Szabadalmak, 
gyárak megvétele is hozzátartozott ehhez a tevékeny
séghez. Utóbbiak közül is ki kell emelni a 
Kremeneczky-féle “Wolfrámlámpagyár” bécsi üze
mének megvásárlását. E lépés jelentősége úgyszólván 
a gyár nevéből is kiolvasható — a volfrámszálas izzó
lámpára gondolok — így a konkurencia kikapcsolásá
val egyidejűleg a gyártási kapacitás jelentősen 
megnövekedett.

Az érdekeltséghálózat-kiterjesztés lépéseit az 
alábbi felsorolással illusztrálom:
1) Gyártó üzemek:

Elektrische Glühlampenfabrik “Watt” A. G.
Wien (1918. 01.01.),

2 .)

“Agozon” izzólámpagyár, Varsó (1923.) A gyár 
1938-ban rádiócsőgyártással bővült, 1941-ig üze
melt,
“Klara” Glashüttenwerke, Újantalvölgy —Ute- 
kac, Csehszlovákia,
Tungsram Milano, Olaszország (1930) izzólámpa 
összeszerelő üzem,
“Radium” Tillburg, Hollandia (1932.) izzólámpa 
és rádiócső összeszerelő üzem,
Tungsram London, Anglia (1934.) rádiócsőgyár 
Tungsram Bukarest, Románia (1936.) izzólám
pagyár,
Tungsram Pozsony-Bratislava, Csehszlovákia 
(1937.) izzólámpagyár,
Tungsram Párizs, Franciaország (1937.) rádió- 
csőüzem,
Tungsram Belgrád- Zágráb- Pancsova, Jugoszlá
via (1938.) izzólámpagyár,
Tungsram Párizs, Franciaország (1939.) izzó
lámpa üzem,
Kereskedelmi vállalatok 
Tungsram Barcelona
Tungsram Helsinki Tungsram Koppenhága
Tungsram London Tungsram Madrid
Tungsram Párizs Tungsram Prága
Tungsram Zürich és fiókjai:

Alexandria Bratislava
Bruxelles Bukarest
Kolozsvár Milánó
Róma Temesvár
Varsó Zágráb.

Ebből a felsorolásból is nyilvánvaló, hogy az Egye
sült Izzó exportja jócskán megelőzte a belföldi fel- 
használás kialakulását, és ez az előny a későbbiek fo
lyamán csak fokozódott. Hovatovább ebből azt a 
meghatározó következtetést szűrték le, hogy a ver
senyképesség meghatározásához szükséges fejlődés 
biztosításának záloga a külpiaci fellépés.

Ezekben az években a fényforrásokat és az elekt
roncsöveket egyaránt jól lehetett értékesíteni. Nem 
túlzás azt mondani, hogy a 30-as évek közepétől 
Európa rádiócső szükségletének jelentékeny részét 
Magyarország látja el.* Fényforrás tekintetében pedig 
ebben az időszakban a világ fényforrás-termelésének 
4%-át mi állítjuk elő.

Műszaki jelentősége miatt megemlítendők a 30-as 
években a fotocellákkal és fényelemekkel kapcsolatos 
kísérletek és a rövid- majd ultrarövid és mikrohul
lámú rádiózással kapcsolatos kutatás.

A rádiócsövek fejlesztését és gyártását további, 
nemzetközileg is elismert sikerek kísérték. Csak a 
legjelentősebbek felsorolására szorítkozhatott!: a rács- 
emisszó kiküszöbölése (1931.), a mikrofónia meg-

Megjegyzés: Ebben része volt a Vatea RT-nek is, amelyet a koráb
ban az Egyesült Izzónál dolgozó Patai Imre alapított 1924-ben. A 
gyár néhány év után a holland Philips tulajdonába került.
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szüntetése (1932 — 1935), az első kettősrendszerű 
cső (1934.), az első varázsszem (1936.), rh és urh 
sávok vételére alkalmas csövek (1938.), többrácsos 
keverőcső (1934.), változó meredekségű cső (1932.).

Az Egyesült Izzó kutatói, műszaki- és kereske
delmi szakemberei mindig fontosnak tartották, hogy 
figyelemmel kísérjék a fejlett ipari államok műszaki 
haladásának irányát, hogy tevékeny részt kérjenek 
belőle és résztvegyenek benne.

Már 1932-ben felfigyeltek a legújabb telekommu
nikációs eszközre, a televízióra. Egy korabeli gyári je
lentés részletesen beszámol az angliai és amerikai te
levízió fejlődéséről. A jelentés szerint — idézem: “ ... 
a tv térhódítása elektroncső-üzletünk fejlődését te
kintve elsőrendű fontosságú, erre kellő időben fel 
kell készülni....” A jelentés külön tv-laboratórium 
felállítását javasolta, amely 1937. márciusában műkö
désbe is lépett (Czukor K; Barta I; Magó K; Terebesi 
P; Kincse K.)

Az első képátviteli kísérletek 1937. jún. 21-én kez
dődtek el, az első továbbított kép egy Miki egér rajza 
volt, amelyet a Tungsram márka ismert “T”-betűje 
követett. Négy hónappal később újabb képátviteli kí
sérletre került sor, amikor Maxwell angol fizikus 
képe jelent meg a képernyőn. A tv képátviteli techni
ka területén az Egyesült Izzó a világszínvonal közelé
ben járt. Európában ekkor még csak Angliában sugá
roztak napi 3 órás műsort, Franciaországban folyt az 
Eiffel-torony tetején a tv adóállomás építése, Német
ország 1938 őszére tervezte a rendszeres adások 
megkezdését.

1938 februárjában az RCA a tv-technikára vonat
kozó egyezmény megkötését javasolta az Egyesült Iz
zónak, amely felöleli az adóállomásokra, és vevőké
szülékekre vonatkozó információk cseréjét. A hazai 
elképzelések szerint a tv-vevőcsöveket az Egyesült 
Izzó gyárotta volna, a készülékeket az Orion állította 
volna elő.

Sajnos a második világháború miatt a szerződés 
nem jött létre és a televíziózásra vonatkozó tervek

A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

A debreceni FIZIKUSNAPOK-ra évről-évre — 
immár nyolcadszor — meghirdetett középiskolás pá
lyázat fő célja, hogy alkalmat teremtsen a kísérletezés 
örömének, a természeti jelenségek fizikai megközelí
tésének mélyebb megértésére és a természettudomá
nyos gondolkodásmód fejlesztésére.

A pályázatot két témában hirdettük meg: “Fizikai 
megfigyelések és modellezések mindennapi környe-

megvalósítása, több mint 1 0  év késedelmet szen
vedett.

E korai televíziózási kísérleteket az 1946. évi Hold
radar kísérletek előfutárának tekinthetjük. A kísérle
teket Bay Zoltán és kutatócsoportja végezte az Egye
sült Izzó Kutató Laboratóriumában — az amerikai kí
sérletekkel egyidőben, de más elven. E Hold-radar kí
sérletek indították útjára később azt az új tudományt, 
amit ma radar- vagy rádiócsillagászatnak nevezünk. 
De ez már messze vezetne az új korszakba — én 
pedig csak az 1938-as évig terjeszthetem ki a 
tájékoztatómat.
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zetünkben” és “Mit köszönhetünk a fizika tudomá
nyának mindennapi életünkben?”, melyekre össze
sen 43 munka érkezett (lásd I. táblázatot). A dolgoza
tok nagy száma mindenképpen sikernek könyvelhető 
el, bizonyítva ezzel is a középiskolások érdeklődését 
a természettudományos kérdések iránt. Különösen 
örültünk annak, hogy az első témában sok eredeti öt
letet, kitartó kísérletező kedvet felmutató pályázat

ATOMKI KÖZÉPISKOLÁS PÁLYÁZAT, 1 987
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született. A 19 középiskola közül a legtöbb dolgozat a 
debreceni Ady Endre Gimnáziumból (8 ), az ugyan
csak debreceni Dienes László Egészségügyi 
Szakközépiskolából (6 ) valamint a budapesti Patrona 
Hungáriáé Gimnáziumból (4) érkezett. A diákokat 
felkészítő szaktanárok közül kiemelkedik Plósz Kata
lin (Patrona Hungáriáé Gimnázium, Budapest) és 
Keresztesné Makai Katalin (Dienes László Egészsé
gügyi Szakközépiskola, Debrecen) akik 13, illetve 6  

tanítványuk munkáját irányították.
A beérkezett pályázatokat az ATOMKI (Lovas 

Rezső tud. főmunkatárs és Végh László tud. főmun
katárs), valamint a KLTE Fizikai Intézetének 
(Demény András adjunktus és Raics Péter ad
junktus) munkatársai bírálták el. Javaslataik alapján 
Berényi Dénes akadémikus, az ATOMKI igazgatója a 
tudományos és oktatási kérdésekben illetékes veze
tőkkel együtt alakította ki a pályázat végeredményét.

A következőkben a legjobb pályamunkákból kira
gadott részletek segítségével megpróbálunk áttekin
tést adni az eredményekről.

“Fizikai megfigyelések és modellezések mindennapi 
környezetünkben".

A 19 pályamunka sem témáját, sem színvonalát te
kintve nem volt egyforma. A pályázóktól olyan fizikai 
kísérletek elvégzését, megfigyeléseik értelmezését, 
esetleg számítógépes modellezését vártuk, mely min
dennapi környezetünk egy-egy érdekesebb jelenségé
vel foglalkozik. A szerzők többsége megértette a 
címet. Akik pedig másról írtak, azok valószínűleg a 
pályázattól független munkájukat nyújtották be. A 
modellezést nagyjából háromféleképpen értelmezték:
— egy bonyolult jelenség kísérleti megvalósítása

ként,
— egy kísérletileg nehezen hozzáférhető jelenség 

analóg jelenséggel való kísérleti helyettesítése
ként,

— elméleti modellként, melyet rendszerint számító
géppel valósítottak meg.

A kiírásnak megfelelően az értékelés során a kö
vetkező szempontokat érvényesítettük a dolgoza
toknál:
— Legalább tágabb értelemben a kiírt témához 

sorolható-e?
— Elárul-e konkrét fizikai ismereteket?
— Egyéb tudásról, vagy készségről számot ad-e?
— Mennyire látszik a munka önállónak?
— Elárul-e a munka általános intelligenciát, kifeje

zőkészséget?
Végül is a sok jó pályázat közül azokat értékeltük 
nagyra, melyek a középiskolás erejéhez mért feladatot 
vállaltak és azt meg is valósították.

A bíráló bizottság egybehangzó véleménye alapján 
ez évben Hatvani-díjat nem adtunk ki. Két I. díj, egy-

egy II., illetve III. díj született ebben a témában. 11 
pályamunka dicséretben részesült. A továbbiakban 
röviden bemutatjuk a díjazott dolgozatokat.

Horti Gábor (Lehel Vezér Gimnázium, Jászbe
rény, 4. osztály, szaktanárai: Koczkáné Szécsi Zsu
zsanna és Boros Dezső) I. díjat ért el “Gázmodell, 
lézer- és ciklotron-modell” című számítógépes szi
mulációs munkájával. A dolgozat keletkezési körül
ményeiről a következőket írja a szerző: “A 80-as 
években a technikának — közvetve a fizikának — 
köszönhetően egy új oktatási eszköz terjedt el: a szá
mítógép. Megjelenésével közelebb kerül az átlagem
ber a laboratóriumok munkájához, hiszen eddig el 
nem érhető pontossággal végezhet fizikai és egyéb
számításokat....... A programozónak azonban nem
elég ismerni a számítógépet, annak programnyelvét 
és felépítését, hanem mélyrehatóan kell foglalkozni 
azzal a problémával amit gépre akar vinni.” E megál
lapítás igen helytálló, mivel az elmúlt évekre is visz- 
szagondolva a számítógépes pályázat szerzőinek több
sége éppen arról feledkezett meg, hogy a számítógép 
“csak” eszköz a természet jobb megismeréséhez.

A számítógépes szimuláció — különösen az ideális 
gázok esetében — csak körültekintéssel valósítható 
meg. A program csupán kevés molekula mozgását 
tudja nyomon követni. A szerző nagyon helyesen 
vette figyelembe az ebből adódó fizikai következmé
nyeket, s többek között a molekulák tömegének nö
velésével sikerült a valódi eseményeket megközelí
teni. A szépen megszerkesztett grafika az események 
vizuális megjelenítése mellett a jellemző fizikai para
méterek kijelzéséről is gondoskodik (1. ábra). A 
munka mind fizikai, mind számítástechnikai szem
pontból gondosan kivitelezett.

I. ábra Ideális gázban lejátszódó folyamatok számítógépes szimu
lációja. (Horti Gábor, Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény, I. dij)

Papp Ákos (Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, 
4. osztály, szaktanárai: Nagy-Péti Zoltán, Dolák Gab
riella és Zámborszky Ferenc) “A hőérzet és a köz
ponti fűtés házgyári lakásunkban” című munkája I. 
díjban részesült. “A téma a tél apropójából született, 
hiszen a hideg beköszöntével a fűtési idény is meg
kezdődött. A lakást hol hidegnek, hol melegnek érez
tük. Vajon miért? Lehet-e egy házgyári távfűtéses la
kásban lévő, szelep nélküli radiátor hőleadását egy
szerű módon szabályozni?” E kérdésekre a szerző 
egy szépen kidolgozott méréssorozattal keresi a vá-
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laszt. A pályázat bevezető részében röviden tisztázza 
a hőérzet fogalmát, az emberi test hőleadási folyama
tait, valamint az ezt befolyásoló objektív tényezőket. 
A kísérletek első részében meghatározta a lakásukban 
lévő radiátor hőteljesítményét. Ehhez — kölcsönka
pott ultrahangos készülékekkel — megmérte a fütő- 
csövek belső átmérőjét, majd pedig Doppler-eltolódás 
alapján a víz áramlási sebességét. A radiátorok hőtel
jesítményét a rajtuk átfolyó víz mennyiségéből és a 
hőmérséklet eséséből határozta meg. A hőmérséklet 
méréséhez saját építésű, félvezető diódával működő 
érzékelőket használ. E mérések alapján tett megálla
pításai közül talán a legérdekesebb az, hogy túlfűtés 
esetén a radiátor letakarásával a hőteljesítmény akár 
felére is csökkenthető (2 . ábra).

2. ábra A letakarás hatása a radiátor hőteljesítményére. (Papp 
Ákos, Földes Ferenc gimnázium, Miskolc, I. díj)

Magi István és Mónus Béla (Református Kollégi
um Gimnáziuma, Debrecen, 3. osztály, szaktanáruk: 
Nagy Mihály) II. díjat értek el “Az ozmózis kísérleti 
vizsgálata” című pályamunkájuk. A témaválasztás 
nagyon hálás, mivel a jelenség szinte mindenütt fel
lelhető a mindennapi környezetünkben. Pályamunká
juk első részében azokat a modellkísérleteket írják le, 
melyeket a jelenség szemléltetésére és megértésére 
végeztek. A középiskolai szertárakban fellelhető esz
közökből ozmométert építettek, mellyel különböző 
cukoroldatok ozmózisnyomását határozták meg. To
vábbi kísérleteikben ekszikkátorba helyezett víz és 
adott töménységű KN03 oldat koncentrációinak kie
gyenlítődését vizsgálták az oldószer (víz) párolgása 
révén. A víz gőznyomását az exszikkátorba helyezett 
Hear hygrométerrel határozták meg. A dolgozat má
sodik részében az ozmózis jelenségét vizsgálták a 
mindennapi környezetben.

Tüdős András és Varga Krisztina (József Attila 
Gimnázium, Budapest, 2. osztály, szaktanáruk: Tóth 
Eszter) “A tücsökciripelés és a hőmérséklet” című 
pályázatuk III. díjat kapott. “A rovarok változó test
hőmérsékletű állatok. Testük melegét, anyagcseréjü
ket és aktivitásukat, fejlődésük és életük tartamát, a 
környezet hőmérséklete is meghatározza. A testhő
mérséklet a párolgás és az izomzat munkája miatt ese-

3. ábra Különböző koncentrációjú folyadékok felett kialakuló gőz
nyomás egyensúlya ekszikkátorban. (Magi István és Mónus Béla, 

Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen, II. dij)

tenként eltérhet ettől. Több faj — bizonyos határok 
között — arra is képes, hogy saját erejéből ’’felfűtse“ 
testét, vagy megakadályozza a túlzott felhevülést.” 
— írják a szerzők munkájuk bevezető részében. A 
tücsökciripelés és a hőmérséklet közötti összefüggést 
egy amerikai fizikus — Dolbear — a múlt század 
végén egy egyszerű formulával írta le:

T =  1.39-n -53.56,
ahol T a hőmérséklet, n pedig cirip/min. Munkájuk
ban ezt az összefüggést vizsgálták egy csendes helyen 
(garázsban) felállított terráriumbán. A tücskök hang
ját magnetofonra rögzítették, miközben változtatták 
a hőmérsékletet. Kísérleteiket különböző napszakok
ban is elvégezték. A hőmérséklet mérésére saját épí
tésű digitális hőmérőt használtak. A hangfeltvétele- 
ket egy szintén saját építésű áramkörrel digitalizálták 
és egy átalakított ZX-Spectrum számítógéppel feldol
gozták (4. ábra). A 18 — 27 °C hőmérsékleti tarto
mányban elvégzett méréseik alapján megállapították, 
hogy a ciripelés intenzitása monoton növekszik a hő
mérséklettel, aminek valószínűleg fő okozója a foko
zódó izomtevékenység, a “mozgáskényszer” lehet. 
Majd 27 °C körül hirtelen megszűnik a ciripelés, ami 
“hődermedésre” utal.

hőmérséklet, °C
4. ábra A tücsökciripelés változása a hőmérséklet függvényében. 
(Tüdős András és Varga Krisztina, József Attila Gimnázium, Bu

dapest, III. díj)



A gazdagon illusztrált, gördülékeny stílusban meg
fogalmazott pályamunka a legszebb kivitelű volt a be
érkezettek közül.

A bíráló bizottság 5 dolgozatot kiemelt dicséretben 
részesített:

Alföldi Attila (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen,
3. osztály, szaktanárai: Kertész Béla és Kovács 
Miklós) “Napfogyatkozás előrejelzése ZX-Spect- 
rumon”;

Balogh Csaba (Tóth Árpád Gimnázium, Debre
cen, 4. osztály, szaktanára: Kertész Béla) “Hullám- 
mozgás, interferencia és állóhullámok szimulációja” ;

Kárai Péter (Karacs Ferenc Gimnázium, Püspök
ladány, 3. osztály, szaktanára: Szerdi János) 
“Galvánelemek”;

Patrik Mónika, Vitus Csilla és Perger Teodóra (Pat- 
rona Hungáriáé Gimnázium, Budapest, 2. osztály, 
szaktanáruk: Plósz Katalin) “A gravitáció”;

Oláh Mónika, Palotás Gabriella és Vidóczi Aliz (Pat- 
rona Hungáriáé Gimnázium, Budapest, 2. osztály, 
szaktanáruk: Plósz Katalin) “A konyha”;

Dicséretet 6  dolgozat kapott:
Balogh Cecilia, Ferencz Zsuzsanna és Nedeczky Gab

riella (Patrona Hungáriáé Gimnázium, Budapest, 2. 
osztály, szaktanáruk: Plósz Katalin) “Az utca” ;

Bazsik Katalin, Fletzer Flóra, Kis-Szölgyémi Mónika 
és Varga Beáta (Patrona Hungáriáé Gimnázium, Bu
dapest, 2. osztály, szaktanáruk: Plósz Katalin) “A 
színes világ”;

Gurzó József (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 
Debrecen, 4. osztály, szaktanárai: Szűcs Jánosné és 
Erdei András) “Radioaktív átalakulások szemlélte
tése a cseppmodell alapján”;

Márka Szabolcs és Dankó István (Zrínyi Ilona 
Gimnázium, Nyíregyháza, 4. osztály, szaktanáraik: 
Raics Péter, Hargitainé Tóth Ágnes, Izsépi Béla és 
Pocsai Péter) “A hőfényképezés egy érdekes 
módszerrel” ;

Slajkó József (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 
Debrecen, 4. osztály, szaktanárai: Szűcs Jánosné és 
Temes István) “A csillagok fejlődése hidro- 
génfelhőből” ;

Tóth Emese (Ady Endre Gimnázium, Debrecen,
2. osztály, szaktanára: Szilágyi Tibor) “Hőtani kísér
letek és megfigyelések a konyhában”.

Mit köszönhetünk a fizika tudományának mindennapi 
életünkben ?

A pályázóktól a kérdés tanulmányszerű feldolgozását 
vártuk, melyben olvasmányaik és tapasztalataik alap
ján lehetőleg saját véleményüket fejtik ki. A bekül
dött 24 pályamunka alapján a következő általános ta
pasztalatok szűrhetők le:
— A kérdésre adható válasz első pillanatban egy

szerűnek tűnik, azonban éppen szerteágazó volta

miatt, nehéz feladatnak bizonyult azt egy egy
séges, arányosan szerkesztett dolgozatba foglalni.

— A pályázók egy része célt tévesztett. A jellemző 
eltévelygések a technika- és fizika-történet témá
jába terelték a dolgokat: de volt teljesen az orvosi 
vonatkozásokkal vagy a számítástechnikával fog
lalkozó pályázat is.

— Feltűnő volt, hogy a magyar vonatkozások meny
nyire ritkán ragadták meg a pályázók figyelmét.

— Nem tartozik szorosan a tárgykörhöz, de meg 
kell említeni, hogy több dolgozatot fogalmazási, 
szerkesztési hibák terheltek, sőt a fizikai elvek, 
fogalmak (például a villanyáram egyetlen 
“dróton” vezethető) pontatlan ismeretével is ta
lálkoztunk.

Ezen hiányosságok ellenére szép számmal akadt 
értékes dolgozat. A bíráló bizottság úgy döntött, hogy
I. díjat nem ad ki. Egy-egy, II., illetve III. díjat ítélt 
oda. 13 pályamunka dicséretben részesült.

Csete Mária (Lehel Vezér Gimnázium, Jászbe
rény, 3. osztály, szaktanára: Boros Dezső) dolgozata
II. díjban részesült. Jól szerkesztett, sokoldalú felké
szültségről tanúskodó, gördülékeny fogalmazásé pá
lyamunka. Biztos kézzel bánik a forrásmunkákkal, a 
különböző témakörökkel foglalkozó részek jól illesz
kednek egymáshoz. Egyik erénye a humanista meg
közelítés, a művészetek a filozófia és társtudományok 
egyaránt helyet kapnak a tárgyalásban. További dicsé
retes pontja a dolgozatnak a magyar vonatkozások 
megfelelő súlyú tárgyalása. Pályamunkája befejező 
gondolatai tükrözik talán leginkább saját véleményét:

“Mit jelent számunkra a fizika? Miközben a vá
laszt keressük, nagy tisztelettel gondolunk vissza 
azokra a termékeny korszakokra, amelyekből szár
mazó eszközök, gépek, műszerek napjainkban nélkü
lözhetetlenek. A modern tudomány betört hétköz
napjainkba, és az ember hatásaitól nem tudja magát 
elszigetelni. Tisztában kell lennünk a fizika adta lehe
tőségekkel és azokat — felelősségünk tudatában — 
maximálisan ki kell használnunk. Az ember számára 
ez a tudomány biztosítja a kapcsolatot a természettel. 
A fizika lehetőség az életben maradáshoz, a fejlődés
hez, az új és boldog világ megteremtéséhez, a szépség 
felfedezéséhez. Megmutatja, hogy a természettől 
nem kell félni, hanem meg lehet szelídíteni. A való
ság mögött nem istenek, hanem egyszerű törvény
szerűségek vannak, ezek megértésével feltárul a 
világ harmóniája, s az ember megtalálja helyét a két 
végtelen a minden és a semmi között.”

Csöreg Sándor (Gábor Áron Gimnázium, Karcag,
3. osztály, szaktanárai: Baja Sándorné és Löki Lász- 
lóné) dolgozata III. díjat ért el. Szintén jól szerkesz
tett, igazi esszé. Átfogó, a fizika és a tudományok, va
lamint a fizika és a hétköznapi ember viszonyát találó
an jellemző megfogalmazásokat tartalmazó pálya
munka. Filozofikus jellegű közelítésben tárgyalja a 
témát, néha sarkított is. Kissé pesszimista, a hadi
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technikával kapcsolatban a tudósok felelősségét 
hangsúlyozó, álláspontja vitatható.

Kiemelt dicséretet 3 dolgozat kapott;
Illyés Judit és Rohodi Csilla (Dienes László Egész

ségügyi Szakközépiskola, Debrecen, 3. osztály, szak
tanáruk: Keresztesné Makai Katalin);

Szántó Gyula (Táncsics Mihály Gimnázium és 
Ipari Szakközépiskola, Orosháza, 2 . osztály, szakta
nára: Nagy Pál);

Szűcs Judit (Ady Endre Gimnázium, Debrecen, 3. 
osztály, szaktanára: Szilágyi Tibor).

A bírálóbizottság 10 dolgozatot dicséretben 
részesített:

Géhl Zsuzsanna és Szűcs Kornélia (Ady Endre 
Gimnázium, Debrecen, 3. osztály, szaktanáruk: Szi
lágyi Tibor);

Györösi Ildikó (Dienes László Egészségügyi Szak- 
középiskola, Debrecen, 3. osztály, szaktanára, Ke
resztesné Makai Katalin).

Haraszti Tamás (Kossuth Lajos Gimnázium, Nyír
egyháza, 3. osztály, szaktanára: Handzsel Erzsébet);

Kéner Antónia és Kedves Mónika (Ady Endre 
Gimnázium, Debrecen, 3. osztály, szaktanáraik: 
Zolnai Lászlóné, Balázs Ágnes és Szilágyi Tibor);

Kovács Erzsébet (Dienes László Egészségügyi

Szakközépiskola, Debrecen, 4. osztály, szaktanára: 
Keresztesné Makai Katalin),

Lovas Katalin (Gábor Áron Gimnázium, Karcag, 
3. osztály, szaktanárai: Löki Lászlóné és Juhász 
István);

Madai Erzsébet és Radácsi Ildikó (Dienes László 
Egészségügyi Szakközépiskola, Debrecen, 4. osztály, 
szaktanára: Keresztesné Makai Katalin);

Barabás Tibor (Kemény Gábor Szakközépiskola, 
Békéscsaba, 2. osztály, szaktanára: Ramasz Károly);

Forman Balázs György (Táncsics Mihály Gimnázi
um és Ipari Szakközépiskola, Orosháza, 4. osztály, 
szaktanára: Dandé Andrásné);

Jakab Erika (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger, 
3. osztály, szaktanára: Erdős Győzőné).

A pályázat eredményhirdetésére a debreceni FIZI
KUSNAPOK keretében március 4-én került sor. A 
díjakat Koltay Ede az ATOMKI tudományos igazga
tóhelyettese adta át. A legjobb pályázók szerzői 
néhány percben élőszóban is összefoglalták dolgoza
tuk fő mondanivalóját. Az eredményhirdetést jó 
hangulatú beszélgetés követte, ahol a pályázaton 
részt vett középiskolások részletesen megvitatták dol
gozataik értékelését a bírálókkal és hasznos tanácso
kat kaptak további munkájukhoz.

Összesítés a beküldött pályamunkákról
I. Táblázat

megye város középiskola “Fizikai megfigye
lések és modelle

zések minden
napi környeze

tűnkben“

“Mit köszönhe
tünk a fizika 

tudományának 
mindennapi 

életünkben?”

Békés megye Békéscsaba Kemény Gábor Szakközépiskola - 1
Orosháza Táncsics Mihály Gimnázium és 

Ipari Szakközépiskola
— 2

Borsod-Abaúj 
Zemplén megye

Miskolc Földes Ferenc Gimnázium 1 —

Hajdú-Bihar megye Debrecen Ady Endre Gimnázium 2 6
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 2 —

Dienes László Egészségügyi 
Szakközépiskola

6

Erdei-Grúz Tibor Vegyipari 
Szakközépiskola

1

Református Kollégium Gimnáziuma 1 —

Tóth Árpád Gimnázium 2 -

Püspökladány Karacs Ferenc Gimnázium 2 —
Heves megye Eger Zrínyi Ilona Gimnázium - 1
Budapest József Attila Gimnázium 2 -

Patrona Hungáriáé Gimnázium 4 -
Szabolcs-Szatmár Nyíregyháza Kossuth Lajos Gimnázium - 1
megye Zrínyi Ilona Gimnázium 1 1

Tizsavasvári Váci Mihály Gimnázium — 1
Szolnok megye Jászberény Lehel Vezér Gimnázium 1 1

Karcag Gábor Áron Gimnázium - 2
Szolnok Vásárhelyi Pál közgazdasági és 

Postaforgalmi Szakközépiskola
1 1

19 24
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EGY ÉRDEKES ELEKTROMOSSÁGTANI FELADAT Kovacsics Csaba
Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium

Az Összefoglaló feladatgyűjtemény című könyv 
20.50 számú feladata szerepelt 1986-ban a gimnáziu
mokban tett érettségi vizsga fizikából szereplő egyik 
feladataként. A feladat a következőképpen szól:

A kapcsolási rajzon látható K ködfénylámpa akkor 
kezd világítani, amikor legalább 72 V feszültség van 
az elektródái között (1. ábra). A tekercs ellenállása 2 
ohm, önindukciós együtthatója 2 H. A tolóellenállás 
13 ohmos és a csúszó érintkező két szélső helyzete 
közötti távolság 40 cm. Kigyullad-e a ködfénylámpa, 
ha a tolóellenállás csúszó érintkezőjét 8  m/s állandó 
nagyságú sebességgel mozgatjuk az egyik szélső hely
zettől a másikig?

A helyes megoldási eljárás a következő. Jelöljük a 
tolóellenállás bekapcsolt részének ellenállását R-rel; 
R a t  idővel egyenes arányos:

13-8
R = ---------- 1=2601 -

0,4

Az önindukciós feszültség: Uj =  — LÍ. A tekercsre 
(ködfénylámpára) jutó feszültség: U AB =  IR —12 V. 
Az áramkörben a tekercs ellenállásán és a bekapcsolt 
R ellenálláson esik a feszültség. Az áramkörben jelen 
van a telep 12 V-os feszültsége és U( önindukciós fe
szültség. A huroktörvény szerint:

12 +  Uj -  (2 +  R) I =  0. 1

K

1. ábra

Felhasználva Uj és R értékeit, rendezés után:

1 =  6 -  (130t+ 1)1.

Tehát a feladat teljes megválaszolásához ennek a dif
ferenciálegyenletnek a megoldása szükséges.

Az egyenlet Runge-Kutta-típusú numerikus meg
oldásának a menete a következő. Legyen At a lépés
köz; tk =  k • A t, Ik =  I(tk).

Ik+l =  Ik +  — (a +  4b +  c), 
o

ahol a= f(tk, ló  At,
At a

b = f(tk+ - y ,  Ik+  —) At, 

c= f(tk+ At, Ik+2b —a) At.

A közelítést At =  10~ 4  s lépésköz esetében ez a ZX- 
SPEKTRUM program hajtja végre:

10 DIM 1(501), U(501)
20 LET 1(1) =  6 :L etU (l) =  -  12 
30 LET dt =  .0001
40 INPUT “ADJA MEG A TOLÓELLENÁLLÁS 

LEGNAGYOBB ÉRTÉKÉT”, RO 
50 FOR k =  0 TO 499
60 LET a =  ( 6  -  (10.R0*k*dt +  l)*I(k+ l))*dt 
70 LETb == ( 6  — (10*R0*(k*dt + dt/2) +1)* 

* I( (k + l)+ a / 2 )*dt 
80 LETc =  ( 6  -  (10»R0*(k*dt +

+  dt) +  l)* (I(k + l)+ 2 » —a))»dt 
90 LET I (k+2) =  I (k + l)  +  (a+4*b+c)/6 

100 LETU(k +  2) =  1 (k+2) *20*R0*
»(k+ l)*d t— 1 2  

110 NEXT k: STOP
120 REM I(k+1) az áramerősség, U(k+1) pedig a 

ködfénylámpa feszültsége k*dt időpillanatban.
R itt a tolóellenállás legnagyobb értékét jelenti. A fel
adatban szereplő 13 ohm esetében táblázatunk első 
oszlopa mutatja kivonatosan a ködfénylámpára jutó 
feszültséget, valamint 2 . ábránk legalsó görbéje mu
tatja a ködfénylámpára jutó feszültséget, mint az idő 
függvényét.

A táblázatból és az ábrából látható, hogy a teljes to
lóellenállás 13 ohmos értéke mellett a ködfénylámpa 
nem gyullad ki. Ez a válasz a feladat feltett kérdésére. 
De ezt a választ triviálisan is meg lehet adni. A köd
fénylámpára jutó feszültség UAB =  IR —12 V. A kí
sérlet kezdetének pillanatában az áramerősség 6  A, a 
csúszka mozgatása közben ennél kevesebb lesz. Az R 
ellenállás lehető legnagyobb értéke 13 ohm, eszerint 
az IR szorzat nem lehet 6-13 =  78-nál nagyobb, így 
IR —12 sem emelkedhet 78 — 12 = 6 6  V fölé. A köd
fénylámpa nem gyulladhat ki. E triviális úton meg-
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adott válasz megadásához nem szükséges a tekercs in
duktivitásának ismerete, továbbá nem lényeges a 
csúszka mozgatásának sebessége. Az érettségin sze
replő feladat hivatalos megoldása téves volt.

A tolóellenállás teljes ellenállását nagyobbra vá
lasztva elérhető a ködfénylámpa kigyulladása. Teljes 
ellenállásnak 18, 30, illetve 100 ohmot választva a 
megfelelő programok eredményét a táblázat és a 2 . 
ábra mutatja. A 100 ohmos tolóellenállás esetében a 
219,6 V-os legnagyobb feszültség a tolóellenállás vé
gének az elérése előtt következik be.

1. Táblázat

UABv°lt

13 ohm 18 ohm 30 ohm 100 ohm

0 -1 2 -1 2 - 1 2 -1 2
0,005 -4 ,21 -1 ,2 2 5,93 47,26
0,010 1,97 9,41 23,47 102,17
0,015 11,06 19,75 40,22 148,94
0,020 18,40 29,68 55,83 184,77
0,025 25,46 39,07 70,01 208,11
0,030 32,17 47,81 82,49 218,73
0,035 38,47 55,80 93,09 217,60
0,040 44,32 62,96 101,66 206,63
0,045 49,67 69,24 108,16 188,30
0,050 54,49 74,59 112,57 165,29

E S E M É N Y E K

POGÁNY BÉLA

Kegyes kötelességünknek teszünk eleget ma azzal, 
hogy emlékezünk Pogány Béla születésének 1 00. év
fordulójára, egyetemünk Kísérleti Fizikai Tanszéke 
egyik első egyetemi tanárára.

Pogány Béla 1887. április 1-jén született Budapes
ten. Felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen és Göttingenben, a 
Georgia Augusta Egyetemen végezte, és okleveles 
középiskolai tanár, valamint bölcsészdoktor lett. Még 
mint 21 éves fiatalember Eötvös Loránd közvetlen 
munkatársaként dolgozott, akinek az oktatás és a tu
dományos kutatás iránti lángoló lelkesedése mindig 
mint követendő példa állott előtte.

Egyetemi katedrát először a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetemen kapott, itt lett 1918. 
május 8 -án egyetemi ny. rk. tanár, két évvel később 
pedig, 1920. november 19-én megkapta az egyetemi 
ny. r. tanári kinevezést. A Szegedre áttelepült egye
tem Kísérleti Természettani Intézetének lett veze
tője. Az akkor uralkodó mostoha körülményeket 
talán úgy lehet jellemezni, hogy a semmiből kellett a

Elhangzott 1987. április 3-án Szegeden, Pogány Béla emléktáblá
ját avató ünnepségen.

Dombi József
Szeged. JATE Kísérleti Fizikai Tanszék
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fizika egyetemi oktatását és a kutatómunkát megte
remteni. Az egyetem 1921. október 9-én létrejött át
telepítése tulajdonképpen csak egy jelképes aktus 
volt, mert az egyetemnek nem voltak épületei, labo
ratóriumai, felszerelése. A kirívóan szegényes állapo
tokhoz járult az alkalmazottak kétségbeejtő anyagi 
helyzete. Krajcáros gondokkal küzdöttek a professzo
rok. Teljesen bizonytalan volt, hogy a következő hó
napokban honnan lesz fizetés, ill. egyáltalán lesz-e?

Ilyen körülmények között vállalta Pogány Béla a 
mai Kísérleti Fizikai Tanszék megalapozását. Az ok
tatólétszám akkor mindössze két fő, ő, mint az inté
zet professzora és mellette egy tanársegéd, Gyulai 
Zoltán. Az oktatási feladatokkal túlterhelt intézetben 
megindult a kutatómunka is. Pogány Béla kutatásai
nak fő területe az optika volt, így nem véletlen, hogy 
az ilyen irányú kutatások adták meg, és adják meg ma 
is a Kísérleti Fizikai Tanszék jellegzetes kutatási 
profilját.

1923 augusztusában műegyetemi ny. r. tanárrá ne
vezik ki, így megválik Szegedtől. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia még 1918-ban levelező taggá vá
lasztja, 1931-ben pedig rendes tag lesz. A sors rövidre 
szabta életútját, 1943. december 23-án hunyt el, 56 
éves korában.

Tudományos tevékenységet elsősorban az optika 
területén fejtett ki. A fémrácsról elhajlított fény polá- 
rozási állapotát, igen vákony fémrétegek optikai és 
elektromos tulajdonságait vizsgálta. Különösen ér
dekes a Harress—Sagnac kísérlet megismétléséről az 
Annalen der Physikben írt közleménye. A szóban 
forgó kísérlettel azt kívánták bizonyítani, hogy ha a 
fény egy zárt utat, pl. tükrökkel vagy prizmákkal kia
lakított poligont fut be, akkor az ehhez szükséges időt 
a poligon forgása befolyásolja, vagyis két ellentétes 
irányba futó fénysugár ugyanazt az utat különböző 
idők alatt teszi meg. Ez azt jelenti, hogy az inercia 
rendszerben nyugvó berendezésben megfigyelt inter
ferenciacsíkok forgás esetén eltolódnak. Ezt a hatást 
nem befolyásolja az, hogy a fény az utat vákuumban 
vagy anyaggal kitöltött térben teszi meg. E rendkívül 
nehéz kísérletet ismételte meg Pogány az említett 
szerzőknél sokkal nagyobb pontossággal. A szóban 
forgó jelenség tárgyalásánál még ma is az ő kísérletére 
hivatkozik a legtöbb kézikönyv, így például a közis
mert Grimsehl legújabb kiadása is.

Tudományos tevékenységének egy másik kiemel
kedő területe a molekulaspektroszkópia, és ezzel 
kapcsolatos érdeme az ilyen vizsgálatok hazai megala
pozása. E tudományágban Schmid Rezsővel ért el 
elismert eredményeket, akivel együtt hozott létre 
egy korszerű spektroszkópiai laboratóriumot.

Még Eötvös Loránd munkatársaként került kap

csolatba a geofizikai vizsgálatokkal. Az ilyen irányú 
kutatások folytatása a híres magyar tudós halála után 
a róla elnevezett Geofizikai Intézetre hárult. Újabb 
módszerek kidolgozásának szükségessége merült fel, 
és ezen feladatokból is részt vállalat Pogány Béla. A 
geofizikai kutatásokban jelentős előrelépést jelentett 
a szeizmikus mérések bevezetése, amelyhez a szük
séges berendezést Pogány Béla szabadalma alapján 
gyártották hazánkban. További új mérési módszer az 
elektromos mérés, mely célra 4 elektródás fajlagos el
lenállásmérő berendezést használtak. Ezeket Pogány 
Béla Schmid Rezsővel állította össze.

Szívén viselte az egyetem fizikaoktatásának ügyét, 
amit az is igazol, hogy a hallgatóságát oktatási segéd
anyaggal ellátandó, 1928-ban írt egy Kísérleti Fizikai 
tankönyvet, amelyet 1933-ban átdolgozott. A fizika 
oktatására vonatkozó felfogását tükrözi a könyv elő
szavának ezen náhány sora: igénybe vettem a
differenciál- és integrálszámítás elemeit is. Hang
súlyozni óhajtom, hogy ez az előadások kísérleti jelle
gén mit sem változtat, mert az nem azon fordul meg, 
hogy a tapasztalatokat a ’’felsőbb“ matematika nyel
vén fejezem-e.ki, vagy sem, hanem hogy mutatok-e 
be kísérleteket, vagy sem?” A Fény című könyve, 
melyet 1921-ben jelentetett meg, korszerű, átfogó 
monográfia volt, összefoglalva a geometriai és fizikai 
optikát, az optikai műszerek ismertetését, és a sugár
zási törvényeket.

Nem elefántcsonttoronyban élő tudós volt, széles 
körű társadalmi tevékenységet is kifejtett. Hosszú 
éveken át volt a Matematikai és Fizikai Társulat ügy
vezető titkára, majd elnöke. Ezen tisztséget az 
1943-ban bekövetkezett halála után már nem töltöt
ték be. Jelentős szerepe volt a Matematikai és Fizikai 
Lapok életében is, nevezetesen ő volt a fizikai rész 
szerkesztője. Nemzetközi elismertségét és tekintélyét 
jelzi, hogy tagja volt a Deutsche Physikalische Gesell- 
schaftnak és a Deutsche Röntgengesellschaftnak.

A Magyar Tudományos Akadémia munkája elis
meréseként a két patinás akadémiai díjjal, • a 
Marczibányi-díjjal és a Berzeviczy-díjjal tüntette ki, a 
magyar művelődés körében szerzett érdemeiért a kie
melkedő tudós az akkori magas állami kitüntetést, a 
Corvin-láncot is megkapta.

Eötvös akadémiai elnöki székfoglalójában mon
dotta: “A tudóst azon nemes élvezeten kívül, melyet 
a tudományos kutatás már magában nyújt, a munkára 
nem serkenti egyéb, mint azon elismerés reménye, 
melyet magának szaktársai szűk körében kivívhat.” 
Ezen elismerésben volt része Pogány Bélának, s bár 
ezt ő már nem veheti tudomásul, a mai társadalom és 
fizikusi szaktársai születésének 1 0 0  éves évfordulóján 
elismeréssel és tisztelettel emlékeznek reá.

3 2 0



K Ö N Y V E K
THE GAME CALLED SCIENCE TEACHING
Országos Oktatástechnikai Központ (Veszprém. 1987) 
Szerkesztette: Tóth Eszter, Sükösd Csaba

Karl Reichel
GYAKORLATI MÁGNESTECHNIKA
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1 985.

(A mű eredeti címe: Karl Reichel
Praktikum der Magnetten, Franzis-Verlag GmbH, München 
1980.)

A mindennapi életben már nap mint nap találkozhatunk a mágnes- 
séggel, a ruhásszekrény zárjában úgy, mint a számítógépekben. Ez 
a rövid, mindössze 200 oldalas könyv megismerteti az olvasót a 
mágneses alapjelenségekkel, a mágnességtan törvényeivel, a mág
neses anyagokkal és tulajdonságaikkal, valamint a gyakorlati élet
ben betöltött szerepükkel, konkrét alkalmazási példákkal illuszt
rálva.

A könyv 12 fejezetre tagolódik, melyet előszó előz meg és 
gazdag irodalomjegyzék fejez be. Felépítésében a fokozatosság 
elvét követi, a mágneses jelenségek eredetétől halad a törvények 
fizikai magyarázatán keresztül a gyakorlati alkalmazásokig. A té
mában járatlan kezdőknek és a gyakorlati szakembereknek egya
ránt tartogat érdekességeket a könyv. Akik először ismerkednek a 
mágnességtannal azoknak az első hét fejezet nyújt hasznos infor
mációkat. A könyvnek ez a része tankönyvként is használható, 
akár már középiskolában is. A könyv analógiát von az elektromos 
és mágneses törvények között úgy, hogy rámutat az eltérésekre is 
(pl. a monopólus vagy dipólus kérdésére). A szemléletes kísérleti 
leírások úgy érzem közelebb hozzák a misztikus burokban tartott 
mágneses jelenségeket, megvilágítják azok fizikai tartalmát.

A könyv második része (8. fejezettől), a gyártó és felhasználó 
szakembereknek szól. Ismerteti a mágneses anyagok osztályozá
sát, az egyes mágneses anyagok tulajdonságait, technikai előállítá
sukat. Alkalmazási példák sokaságával mutatja be, hogy a mai 
ember már nem tudna meglenni a mágneses jelenségek alkalma
zása nélkül (pl. a mágneses árnyékolás). A könyv ezen részét 
ábrák, grafikonok és műszaki rajzok teszik szemléletessé, köny- 
nyen érthetővé.

A könyv külön érdekessége, hogy bemutatja a legújabb kuta
tási irányok eredményeit. (Pl. különleges mágneses anyagok: 
amorf fémek, porvasmagok).

Fel szeretném hívni az olvasó figyelmét arra, hogy a könyvben 
több ismert cég mágneses anyagainak tulajdonságairól, paraméte
reiről is tájékozódhat. Ez lehetővé teszi, hogy a gyakorló fizikusok 
és mérnökök kézikönyvként is használhassák.

A könyv a mágnestechnikában alkalmazott szabványos mérési 
eljárások ismertetésével, valamint egy szakkifejezéseket magya
rázó és a mágnestechnikában használt védjegyek bemutatásával 
fejeződik be.

Az Országos Oktatástechnikai Központ kiadásában látott napvilá
got az angol nyelvű cikkgyűjtemény 1987. április végén. Magyar és 
külföldi szerzői valamennyien jelentős szerepet vállaltak a termé
szettudományok oktatásában és korszerűsítési törekvéseikről is
mertek. E munkához sok ötletet és ihlető segítséget kaptak Marx 
Györgytől, akinek a kötetben megjelent írásokat ajánlották, hatva
nadik születésnapja alkalmából.

A szerzők azt vallják, a Természet egységének felismerése és 
felismertetése a korszerű természettudományos világkép alapja. 
Ezt sugallja a címlap, ez a gondolat fűzi össze a kötetben olvasható 
változatos témaválasztású fizikai, kémiai, biológiai tárgyú cikke
ket, a természettudományok oktatásának jelenlegi helyzetével fog
lalkozó, illetőleg jövőjét fürkésző pedagógiai vonatkozású mun
kákat.-

A cikkek át- meg átlépik azokat a mesterséges határokat, ame
lyek a világot fizikai, kémiai, biológiai területekre parcellázzák. Be
pillantást nyerhetünk egy új interdiszciplináris tudományág, a bio
szervetlen kémia gondolatvilágába, a geológiai és biológiai környe
zet közötti dinamikus kölcsönhatások vizsgálatába. Példát látha
tunk a biológia és a technika kapcsolatára épülő biokibernetikai 
szemléletmód alkalmazására az oktatásban. Komoly választ 
kapunk arra a tréfásnak tűnhető kérdésre, vajon miért nem nőhet 
egy bolha akkorára, mint egy elefánt, illetve miért csapkod szapo
rábban szárnyával a kolibri, mint a gólya, — nem tételezve föl 
több matematikai és fizikai alapismeretet, mint amennyivel egy 8. 
osztályos általános iskolás rendelkezik.

A szaktudományi határokon belül maradó cikkek is új, hatéko
nyabb tárgyalásmódot kínálnak: hogyan lehet egyszerű szinten 
közös elméleti alapon adni meg az atomok és molekulák szerkeze
tének értelmezését és egyben a reakciókészség magyarázatát, 
milyen modellkísérlettel lehet a magszerkezet mélyebb megértésé
ben segíteni a tanulóknak, és sok jó példával találkoztunk a számí
tógép alkalmazására a természettudományos oktatásban. A köte
tet két töprengő hangvételű írás foglalja keretbe; az első költői sza
vakkal szól a természettudományokat oktatók munkájának szép
ségéről, az utolsó felelősségérzettel a jövő rögös útjáról.

A kötet elsősorban a természettudományokat középfokon taní
tókhoz szól, nekik nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják 
egyetemi hallgatók, érdeklődő középiskolások is. (A tartalmában 
szinte azonos magyar nyelvű változat azonos időben Játékos 
atomok címmel jelent meg.) Az írásokat Tóth Eszter és Sükösd 
Csaba szerkesztői munkája gyűjtötte csokorba.

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik a Természet játékait 
megismerve és bennük gyönyörködve a Természettudományos 
Oktatás játékát is magukénak érzik, mert P. Atkinssal, a bevezető 
tanulmány szerzőjével együtt vallják: “Nekünk, akik megértjük a 
Természetet ... az a feladatunk, hogy megosszuk másokkal is a 
megértés örömét ... A mi kezünkben van a kulcs ahhoz, hogy 
arasznyi léte ellenére az Ember az egész Világmindenségben 
gyönyörködhessék.”

Tökési Károly Varttsó Erzsébet



JÁTÉKOS ATOMOK
Szerkesztette: Tóth Eszter, Sükösd Csaba 
Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém 1 987.

Ha a rét virágait úgy gyűjtjük csokrokba, hogy mindegyikbe csak 
egy fajta virágot teszünk, igen sok, valóban szép virágcsokrot 
kapunk. Ha a szépségen túl a rét virágainak sokszínűségét, a ter
mészet szín-, forma-, illatgazdaságát is meg akarjuk mutatni, 
akkor egyetlen csokorba valamennyi virágból teszünk, ügyelve 
arra, hogy a természet harmóniája a csokorban is érvényesüljön.

A “Játékos atomok” című kötetben huszonhárom szerző húsz 
írása olvasható. E cikkgyűjtemény egy csodaszép, tarka, születés- 
napi csokor, melyet nagy szeretettel nyújtottak át a szerzők és a 
szerkesztők Marx Györgynek, hatvanadik születésnapja alkal
mából.

Tarka e csokor, hiszen a cikkek között találunk pedagógiai, fizi
kai, kémiai és biológiai vonatkozásúakat egyaránt. De tarka azért 
is, mert a hazai és külföldi szerzők az oktatásügy különböző szint
jein tevékenykednek. Valamennyien aktívan részt vesznek a ter
mészettudományok oktatásában, s vallják, hogy a természet egy
ségének felismerése nemcsak a tudósok kiváltsága, hanem az em
beriség kultúrájának olyan része, amelynek közkinccsé tétele a pe
dagógusok kötelessége.

Ezzel a kötettel a szerzők méltán köszönthették Marx 
Györgyöt a tudós—tanárt, hiszen az ő tudományos és pedagógiai 
tevékenysége meghatározó napjaink fizikaoktatásában, a komplex 
természettudományos gondolkodás és szemlélet kialakításában.

A “Játékos atomok” cím Marx György egyik népszerű 
művére (“A természet játékai”-ra) emlékeztet, melynek szelle
mét követik e kötet szerzői is. Azt az alapelvet, hogy a legbonyo
lultabb dolgokról is csak egyszerűen szabad beszélni.

Érdekes, izgalmas olvasmány lesz ez a könyv mindazoknak, 
akik a természettudományokat egységes egészként szeretnék 
látni. A rész és az egész viszonya ugyanis már évszázadok óta fog
lalkoztatja a művészt és a tudóst egyaránt.

“Minden ok és okozat; közvetett és közvetlen egyaránt. Ter
mészetes, láthatalan kötelék köti össze a legtávolabb eső, a legkü
lönbözőbb dolgokat. Lehetetlen a részeket az egész nélkül megis
merni, és nem ismerjük az egészet addig, amíg minden részt 
egyenként nem ismerünk ...” (Pascal: Gondolatok).

B o r o s  D e z s ő

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle számokat, melynek 
ára 15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet. 

Kérjük levélben jelezzék, hogy melyik számot, hány 
példányban kérik címükre eljuttatni.

Címünk: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1371 Budapest, Fő u. 68.

A szerkesztésért felel: Turiné Frank Zsuzsa
Szerkesztőség: Budapest II., Fő u. 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Távbeszélő: 159-065 

Kiadja az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
1088 Budapest, Múzeum utca 17. Távbeszélő: 336-300 

Felelős kiadó: Dr. Horváth Péter
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Hírlap és Lapellátási Irodánál (HELIR) 

(Budapest V. József nádor tér 1.1900) közvetlenül, 
vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámlára. 

Egyes szám ára 40 Ft. Megjelenik havonta
Készült az OMIKK Nyomdaüzemében, (Budapest L, Gyorskocsi u. 5-7.) Táskaszám: 5038. 

Felelős vezető: Tóth Károly

HU ISSN 0015-3257



fizikai szemle
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lapja

1987/9



A szerkesztőbizottság elnöke: 

Marx György

Felelős szerkesztő: 

Turiné Frank Zsuzsa

A szerkesztőbizottság titkára:

Berényi Dénes

Szerkesztőbizottság:

Antal János, Barlai Katalin, Barta György, Beleznay 
Ferenc, Berényi Dénes, Bitó János, Bor Zsolt, Bozóky 
László, Csákány Antal, Csekő Árpád, Cser László, 
Dede Miklós, Gaál István, Gnädig Péter, Haiman Ottó, 
Hoffmann Tibor, Holies László, Károlyházy Frigyes, 
Keszthelyi Lajos, Kiss Dezső, Koblinger László, 
Konczos Géza, Kovács László, Kozma László, Kroó 
Norbert, Kunfalvi Rezső, Lendvai Ödön, Lovas István, 
Marx György, Németh Judit, Patkó György, Rontó 
Györgyi, Sas Elemér, Szabó Ferenc, Szalay Sándor, 
Tichy Géza, Tóth Eszter, Turiné Frank Zsuzsa, Túri 
László, Ujj János, Valkó I. Péter, Valkó János, Vermes 

Miklós, Zawadowski Alfréd, Zámori Zoltán

Cimképünk:

Az Interkozmosz—19 műhold magyar gyártmányú 
fedélzeti tápegysége és ellenőrző berendezései

TARTALOM
Szabó Ferenc/Kozmikus fizikai kutatások

Magyarországon az elmúlt 20 évben 321. old.
Szatmáry Zoltán: A nyomottvizes atomerőművek

fejlődési irányai 325. old.
Szűcs Ervin: A természettudomány és technika

szövetsége jövőnk alapja 336. old.
Banai Miklós—Lukács Béla.Wariációs elvekről és

mozgásegyenletekről 337. old.
Kovács Gábor—Hebiing János—Szabó Gábor—
Szatmári Sándor—Bor Zsolt: Lézerfizikai kutatások

Szegeden ILExcimer lézerek 343. old.
A FIZIKA TANÍTÁSA
Dezső Ervin:Ohm és Joule törvények atomi értelmezése 348. old. 
FIZIKA MINDENHOL
Barna Gjwgy.'Neurodinamika modellek: áttekintés

és illusztráció 350. old.
ESEMÉNYEK 358. old.

СОДЕРЖ АНИЕ

Ф. Сабо: Космическая физика. Исследовательская дея
тельность последних 20 лет в ВНР 

3 . Сатмари: Тенденции развития водных ядерных реак
торов

Э. Сюч: Залог нашего будущего — союз между естест
венными науками и техникой 

М., Банан — Б. Лукач: О вариационных принципах и 
уравнениях движения

Г. Ковач — Я. Хеблинг — Г. Сабо — Ш . Сатмари — 
Ж . Бор: Исследования по лазерной физике в Сегед. 4.2: 

Эксимерные лазеры 
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ
Э. Д еж е: Атомарное истолкование законов Ома и Джоула 
ФИЗИКА ВСЮДУ 
Д. Барна: Нейродинамические модели 
ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ

INHALT
F. Szabó: Kosmische Physik: Forschungstätigkeit in Ungarn in den 

letzten 20 Jahren
Z. Szatmäry: Entwicklungstendenzen der Druckwasser-Kernreak

toren
E. Sziics: Pfand unserer Zukunft: das Bündnis zwischen Naturwis

senschaft und Technik
M. Banai—B. Lukács: Über Variationsprinzipe und Bewegungs

gleichungen
G. Kovács—J. Hebling—G. Szabó—S. Szatmári—Zs. Bor: Laserphy

sik in Szeged II. Excimerlaser
PHYSIKUNTERRICHT
E. Dezső: Die atomare Deutung der Gesetze von Ohm und Joule 
PHYSIK ÜBERALL
Gy. Äj/77a:Neurodynamische Modelle 
EREIGNISSE

CONTENTS
F. Szabó: Cosmic physics. Research done in Hungary during the 

last 20 years
Z. Szatmäry: Development trends of pressurized water nuclear 

power reactors
E. Sziics: Warrancy for our future: the alliance between Science 

and Technology
M. Banai—B. Lukács: On variational principles and equations of 

motion
G. Kovács—J. Hebling—G. Szabó—S. Szatmári—Zs. Bor: Laser 

physics in Szeged II. Excimer lasers
TEACHING PHYSICS
E. Dezső: The atomic interpretation of Ohm’s and Joule’s laws
PHYSICS EVERYWHERE
Gy. Л отт’Neurodynamic models
EVENTS



f i z i ka i  s z e m l e
AZ E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I ZI KAI  T Á R S U L A T  L A P J A  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 9. szám 1987. szeptember

KOZMIKUS FIZIKAI KUTATÁSOK 
MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT 2 0  ÉVBEN

Az MTA Interkozmosz Tanács Kozmikus Fizikai 
Szakbizottságának munkájában sok intézet, tanszék 
és más kutatóhely vesz és vett részt, és 2 0  év alatt 
szép számmal születtek látványos és néha kevésbé 
látványos tudományos eredmények. Minden ered
ményt felsorolni természetesen nem lehet. E rövid át
tekintésben inkább csak a lényegesebb, vagy a legér
dekesebb témákról, eredményekről kívánok néhány 
szót szólni.

A szakbizottság munkája régebben 9, most 
néhány éve pedig 7 szekcióban folyik. Az eredménye
ket ezen szekciók tematikája szerint csoportosítom. 
Az első szekció a kozmikus plazmák kutatásával fog
lalkozik. A földtől távolodva az asztrofizikai kutatá
sok területére jutunk, ami a második szekció témája. 
A Naprendszer objektumainak vizsgálatával külön 
szekció foglalkozik. A mesterséges holdakat nemcsak 
közvetlen in situ mérésekre lehet felhasználni, 
hanem a holdak helyzetének regisztrálását geodéziai 
és geofizikai célokra is fel lehet használni: ezzel a kér
déssel foglalkozik a negyedik szekció. Mind a földi 
mérésekhez, mind az űrben végzett kísérletekhez 
speciális műszerekre van szükség — ezt a tematikát 
az ötödik szekció fogja össze. A tudományos informá
ciók átadásával, cseréjével és feldolgozásával — rész
ben beleértve a fizikusi feldolgozás első stádiumát is 
— a hatodik szekció foglalkozik. És végül a hetedik 
szekció, ami egy kicsit kilóg a sorból: a kozmikus 
anyagkutatás tematikáját öleli fel.

Az első szekció tehát plazmafizikai kérdésekkel 
foglalkozik. A föld plazmaburkát lehet vizsgálni a 
földről, űrszondákról, rakétákról. Ez utóbbira példa 
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet kí
sérletei, amelyeket a Vertikál rakétasorozat geofizikai 
rakétái segítségével végeztek . A cél az ionoszférát 
jellemző egyes alapvető paraméterek mérése volt. A 
műszer érzékelőit a SZUTA Űrkutatási Intézete, az 
elektronikus egységeket a Központi Fizikai Kutató 
Intézet készítette, a mérések feldolgozását és értel-

Elhangzott a “20 éves az Interkozmosz együttműködés” c. anké- 
ton. 1987. május 11-én.

S z a b ó  F e r e n c
Interkozmosz 

Kozmikus Fizikai Bizottság 
elnöke

mezését a Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet vé
gezte. Az első kísérletre a VERTIKAL- 6  geofizikai 
rakétán 1977-ben került sor. A mérések alapján meg
határozták a Nap sugárzásának intenzitását és annak 
változását a Föld felszínétől mért magasság függvé
nyében egyes extrém ultraibolya tartományokban, to
vábbá az ionsűrűséget és az ionhőmérsékletet 1500 
km magasságig. Ezzel az eljárással az INTERKOZ
MOSZ történetében először sikerült ionhőmérsékle
tet mérni. 1978-ban a VERTIKAL-7 geofizikai raké
tán ezt a kísérletet megismételték. A VERTIKAL-iO 
geofizikai rakétával 1981-ben az éjszakai ionoszférát 
vizsgálták. Az előző kísérlet tapasztalatainak figye
lembevételével szerkesztett műszer most már nem
csak az ionsűrűség és az ionhőmérséklet, hanem az 
ionösszetétel meghatározását is lehetővé tette 1500 
km magasságig. A mérések alapján először sikerült a 
plazmaszféráról az ionoszférába irányuló plazmaflu
xust kimutatni. A feldolgozás eredményeként kapott 
ionsűrűség- és ionhőmérséklet-adatokat ionoszféra- 
modellekkel is összehasonlították, és az ionsűrűséget 
tekintve jó egyezést tapasztaltak, az ionhőmérséklet 
átlagos magassági változása szintén jól követte a 
modellértékeket.

A Föld magnetoszférája, mint a Nap hatásaira érzé
kenyen reagáló és ezeket a Föld felszíne felé továb
bító közeg, rendkívül fontos szerepet játszik a bio
szféra egyensúlyában. Legalsó, a Földdel együttforgó 
része a plazmaszféra, melyet az ionoszférából szár
mazó, túlnyomóan hidrogén ionokból és elektronok
ból álló termikus plazma tölti ki. Ennek vizsgálatához 
nagyon olcsó és hatásos eszközt nyújtanak azok a vil
lámkisülésekből eredő elektromágneses hullámok 
(az úgynevezett whistlerek), melyek a Föld mágneses 
erővonalai mentén terjednek, akár többször ide-oda 
verődve a féltekék között. Mivel a terjedési sebesség 
mágnesezett plazmában erősen függ a frekvenciától, 
a kezdetben impulzusszerű jel széthúzódik, és így 
egy szélessávú rádióvevő hangszóróján egyre mélyülő 
fűttyszerű hangként jelentkezik.

A világban jelenleg 80-100 földi állomáson -  
köztük a tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban — re
gisztrálnak whistlereket.
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Az ELTE Geofizikai Tanszékén és az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetben két évtizede folyik a 
whistlerek tanulmányozása.

A munka első szakaszában kidolgoztak egy rutin
szerűen alkalmazható, ugyanakkor megbízható eljá
rást a plazmaszféra elektronsűrűségének whistlerek- 
ből való meghatározására. Ez jelenleg is a leghatáso
sabb és nemzetközileg használt standard eljárás. Se
gítségével a tihanyi mérések alapján átlagos 
elektronsűrűség-profilokat határoztak meg, és kimu
tatták a plazmaszféra és ionoszféra közötti plazmacse
re eddig ismeretlen sajátosságait.

Az űreszközökkel elért eredmények közül sokat 
lehetne említeni. Értékes eredmények születtek a 
Vénusz éjszakai ionoszférája vizsgálatában. Mégis a 
legutóbbi eredményről beszélnék, amelyet a Halley 
üstököst körülvevő plazmafelhő vizsgálatában 
értünk el.

Hogyan jön létre ez a plazmafelhő?
A Halley üstökösből, pályájának napközeli szaka

szán, másodpercenként mintegy 1 0 3 0  gázmolekula, 
többségében vízmolekula repül ki. Ezek a molekulák 
a Nap ultraibolya sugárzásának hatására ionizálódnak, 
többnyire el is bomlanak, és igy az üstököst ionokból 
és elektronokból álló gázfelhő — plazmafelhő — 
veszi körül.

E plazmafelhő közvetlen vizsgálatára két beren
dezés épült: a Tünde és a Plazmag.

A Tünde magyar fizikusok elgondolása, fizikai ter
vezése alapján, magyar mérnökök műszaki terveivel 
és kivitelezésével, szovjet és NSZK együttműködés
ben készült el. Feladata a plazmafelhőben lejátszódó 
részecskegyorsítási folyamatok és a keletkezett nagy- 
energiájú ionokból álló gáz tulajdonságainak: elhe
lyezkedésének, sűrűségének, energiaeloszlásának, 
hőmérsékletének vizsgálata volt.

Az adatok értelmezése még folyamatban van, de 
már eddig is több üstökösfizikai, és plazmafizikai 
szempontból új eredményt sikerült kimutatni.

A Tünde-berendezés a fellövéstől az üstökössel 
való találkozásig eltelt 15 hónap alatt is végzett méré
seket. E mérések a napkitörésekben felgyorsult elekt
ronokra és ionokra, valamint az interplanetáris 
térben lezajló részecske gyorsítási folyamatokra 
vonatkoztak.

A munka még egy-két évig fog tartani, és az eddi
giek alapján bátran mondhatjuk, hogy még sok ér
tékes eredményre vezet majd.

A következő kutatási terület szintén a plazmafizi
kához tartozik, tulajdonképpen így kezdődött ennek 
a témának a művelése hazánkban: az MTA Csillag- 
vizsgáló Intézetet a SZUTA Csillagászati Tanácsa 
még 1957-ben felkérte a felbocsátandó szputnyikok 
optikai követésére. Ezt a műholdkövető szolgálatot a 
magyar csillagászok 1958 elején beindították, és a 
szocialista akadémiák multilaterális együttműködése 
keretében űrkutatási profilú szervezetként működtet
ték. A hatvanas évek kezdetén a magyar csillagászok

már nemzetközi programot kezdeményeztek a felső
légkör sűrűségváltozásainak vizsgálatára mesterséges 
holdak pályaváltozásai alapján. Ezek a kutatások a 
mai napig folytatódnak Baján és Budapesten;
1967-től az IK Kozmikus Fizikai munkacsoport kere
tében. A főbb eredmények között említhető a sem
leges felső légkörben geomágneses viharok idején le
játszódó változások sokoldalú vizsgálata; a felső 
légkör sűrűségi gradiensének, valamint a napszakos 
effektusnak tanulmányozása, továbbá a naptevékeny
ség hatására létrejövő felmelegedés analízise többszáz 
műhold százezernyi pályaadata, illetve részben in 
situ mérések alapján.

A Napfizikai Obszervatórium az Interkozmosz 
munkájában a műholdak és a rakétaszondák fedélzeti 
méréseivel egyidejűleg, kiegészítő megfigyelésekkel 
vesz részt. Cél a Nap aktív vidékeinek és a napkitöré
sek mikrostruktúrájának, fizikai paramétereinek vizs
gálata. Elsősorban az IK és a Prognoz műholdsoroza
tok méréseihez szolgáltattak adatokat, illetve részt 
vettek a mérések közös feldolgozásában. Legfőbb 
eredményeik a Nap Maximum Év időszakára vonat
koznak.

Az utóbbi években az intézet piszkéstetői asztrofi
zikai obszervatóriumának távcsövei fotometriai meg
figyelésekkel bekapcsolódtak a világűrből végzett 
röntgencsillagászati programokba is.

Szólni kell a bolygókutatásról is. Az évek során 
többször analizáltuk a Hold anyagát. Feldolgoztuk a 
szovjet Mars-szondák egyes adatait.

Az eddigiekben tulajdonképpen távolodtunk a 
Föld felszínétől: a felsőlégköri kutatásoktól a Halley- 
üstökös vizsgálatáig. Térjünk most vissza a Földre, és 
nézzük meg, hogyan lehet a műholdakat felhasználni 
geodéziai és geofizikai kutatásokra.

A Kozmikus Geodéziai Obszervetórium jelentős 
szerepet vállalt a mesterséges holdak geodéziai és 
geofizikai hasznosítása terén. Kezdetben fotográfikus 
műholdmegfigyeléseket végeztek. Később lézeres 
műholdmegfigyelések indultak, amellyel részt vettek 
az IK mérésekben és a globális MERIT programban. 
Az 1. ábra a KGO egyik észlelő helyét mutatja. Je
lentős eredményeik születtek a 70-es évek végétől a 
mai napig a Transit mesterséges holdak megfigyelése 
terén. Itt a KGO-nak kezdeményező szerepe volt. A 
penci obszervatóriumban szervezett számos nemzet
közi kalibrálás mellett két és többoldalú együttes 
műholdmegfigyeléseket koordinált a KGO. A legkie
melkedőbb e tekintetben a Kelet- és Nyugat- 
Európára kiterjedő WEDOC hálózat létrehozása, 
amelyet az IK részéről a KGO koordinált. Ennek 
eredményeképpen az IK európai állomások egységes 
koordinátarendszerben kerültek meghatározásra. A
2. ábra az Obszervatórium ún. IK lézerét, a 3. ábra 
pedig egy Doppler-vevőt mutat.

Érdekes és nemzetközileg is elismert elméleti 
munkákat folytatnak metodikai, geodinamikai, pozi- 
cionálási célokkal.
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2. ábra

A rakétákon, mesterséges holdakon és űrszondá
kon végzett mérésekhez speciális technológiával ké
szített különleges műszerek kellenek. Az első lépése
ket a KFKI-ban 1970-ben tették meg. Az előadásom 
első részében említett geofizikai rakétákra készültek 
az ún. LÁM műszerek, amelyek ionáramot mértek. 
Nem volt könnyű megtanulni a kozmikus műszerépí
tést, hiszen extrém körülmények között, teljesen hi
bátlanul kell működnie az elektronikának és a beépí
tett matematikai programoknak is.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1969-től a Mik
rohullámú Híradástechnika Tanszéken indult meg az 
Interkozmosz programokhoz kapcsolódó kutatás-fej
lesztés.

Az első feladat az Egységes Telemetria Rendszer 
néhány fedélzeti részegységének létrehozása volt. A 
digitális telemetriához A/D konverter és tápellátó al
rendszer került kifejlesztésre.

Az első sikeres start 1975-ben további lendületet 
adott a kutatásoknak. Megindult a speciálódás a fedél
zeti energiaelosztó alrendszerek irányába. Az energia 
jobb hatásfokú felhasználására és a megbízhatóság 
növelésére egységes tápellátó rendszert fejlesztettek 
ki több Interkozmosz-műhold fedélzetére.

A kozmikus fizikai kutatások céljára 1975-80-ban 
műholdas adatgyűjtő rendszer fejlesztése indult meg. 
A felügyelet nélküli földi mérőhelyek adatait az ala
csony, poláris pályán keringő műhold fedélzetén el
helyezett számítógépes rendszer kéri le.

A BME kutató-csoportjának feladatai közé tarto
zott a rendszer rádiófrekvenciás tervezése, az adatok 
továbbítását végző fedélzeti telemetria adó, földi és 
fedélzeti vevő részegységek fejlesztése. Mind a fedél
zeti, mind a földi mérőhelyek tápellátó rendszereit is 
a kutató-csoport készítette.

A Vega-program néhány tudományos eredményé
ről már esett szó. Hadd emlékeztessek azonban 
néhány szóban a sikerhez elengedhetetlenül szük
séges széles körű nemzetközi együttműködésre is.

A Vega-programban 10 ország szakemberei vettek 
részt, szocialista és kapitalista országokból egyaránt. 
Az együttműködést az ún. Nemzetközi Tudományos- 
Műszaki Szakbizottság koordinálta Roald Zinnuro- 
vics Szaggyejev akadémikus, a SZUTA Űrkutatási In-

3. ábra
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tézete igazgatójának vezetésével. Ez a bizottság igen 
határozottan és hatásosan működött, szerintem ez is 
lényeges eleme volt a sikernek. Most még — csak 
emlékezetül — néhány szót szeretnék szólni a műsze
rekről, amelyeknek sikeres megalkotásában Magyar- 
oszág is részt vett: elsősorban a KFKI és a Budapesti 
Műszaki Egyetem. A magyar fél a Vega űrkísérletben
— a központi adatgyűjtő (BLISZI),
— a PLAZMAG spektrométer,
— a TÜNDE részecskedetektor,
— a televíziós rendszer (TVSZ),

fedélzeti berendezései elektronikájának és földi 
ellenőrző rendszereinek elkészítését, továbbá

— a semleges gázanalizátor (ING),
— a porspektrométer (DUSMA) 
berendezések földi ellenőrző rendszereinek kidolgo
zását végezte.

A Vega-program sikerének híre bejárta az egész vi
lágot. Már lassan össze sem lehet számolni hány tudo
mányos előadás, cikk foglalkozott a tudományos 
eredmények értékelésével. A fizikusoknak, csillagá
szoknak még jó néhány évig van min dolgozniuk.

A 4. ábrán a képfeldolgozás egy érdekes mozzana
tát, a zavarszűrést láthatjuk. A baloldali, eredeti ké
pekből a középen levő “zajt” levonva: a jobboldali, 
tisztított képeket kapjuk. Az 5. ábra a Halley-üstökös 
magjáról készített legjobb képet mutatja. A 6 . ábrán 
az üstökös jet-tevékenységét kísérhetjük figye
lemmel.

6. ábra

Természetesen elsősorban a SZUTA Űrkutatási In
tézetének (IKI) munkatársaival szoros a szakmai, tu
dományos kapcsolat, információcsere. Ezért körülbe
lül 5 évvel ezelőtt létrehoztunk egy telefonvonalas 
számítógép — számítógép adatátviteli kapcsolatot a 
KFKI és az IKI között. A KFKI-ban egy PDP-11/40 
-es számítógép, az IKI-ben egy TPA-ll/40-es számí
tógép szolgálja ki a rendszert. Az adatáviteli sebesség 
a vonalon 2400 bit/s, de a reális átviteli sebesség csak 
1000 bit/s volt. Az Interkozmosz együttműködésben 
ez volt az első országok közötti számítógép — számí
tógép adatátviteli rendszer. Nagy mennyiségű adat át
vitelére a fenti rendszer természetesen nehézkes, 
ezért az IKI szakembereivel közösen üzembehelyez
tünk egy számítógép —geostacionárius műhold —szá
mítógép adatátviteli rendszert. A Stacionár-4 szovjet 
mesterséges hold egyik televíziós csatornáját használ
tuk digitális adatátvitelre az IKI-ben lévő számítógép 
és a KFKI-ban lévő TPA-11/48 között. Az átviteli se
besség itt már 262 kbit/s, és az ellenőrző mérések 
alapján a hiba kisebb mint 10'7. A Vega-szondák ké
szítette összes televíziós képet hibátlanul átvettük 
ezen a csatornán. Ez is úttörő jellegű munka volt. A 
két adatátviteli csatorna működtetése teljesen új 
típusú együttműködési formát jelent, lényegesen 
meggyorsítja az információcserét, ma már az ered
ményes munka egyik lényeges eleme.

És most lássuk a hetedik szekció munkáját, milyen 
eredményeket értek el az űrtechnológusok?

A Magyar Népköztársaság az 1980. évi szovjet
magyar közös űrrepülés révén kapcsolódott be a vi
lágszerte egyre jelentősebbé váló űranyagtechnológiai 
kutatásokba. A Szaljut- 6  fedélzetén összesen 15 pró
batest átolvasztására került sor. A félvezetőkkel kap
csolatos Eötvös-program három kísérletét a KFKI, il
letve az MFKI készítette elő. A 12 alumíniumbázisú 
próbát magában foglaló BEALUCA program a 
VASKÚT, illetve a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem vezetésével jött létre. Az előkészítésben és 
a vizsgálatokban természetesen szükség volt számos 
más intézmény és munkatárs közreműködésére is.
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Igen röviden ennyiben szerettem volna összefog
lalni azokat az eredményeket, amiket a magyar kuta
tók az elmúlt 2 0  év alatt az űrfizika területén elértek. 
Mint azt többször hangsúlyoztam, a sikereket nem
zetközi együttműködésben értük el. Itt nemcsak a 
természetesen meghatározó jellegű Interkozmosz 
együttműködésre gondolok, hanem a nyugati partne
rekkel folytatott és folytatandó együttműködésekre 
is. Mint az élet minden területén, itt is rendkívül 
fontos, elengedhetetlen számunkra mind a szocia
lista, mind a kapitalista országokkal folytatott együtt
működés. Bár nem szakbizottságunk eredménye, de 
azért meg kell említenem a PILLE Amerikai Egyesült 
Allamok-beli sikerét is.

Űrkutatási eredményeinket, elsősorban a csúcs- 
technológiát szeretnénk a mindennapi életben is 
hasznosítani. Ebben az irányban is tettünk már lépé
seket: megszületett az OMFB — MTA tárcaközi 
egyezmény, és létrehoztunk az IKI és a KFKI munka
társaiból egy ideiglenes nemzetközi tudományos-mű
szaki kollektívát. Mind az egyezmény, mind a kollek
tíva azt tűzte ki feladatul, hogy az említett csúcstech
nológiát más népgazdaságilag fontos területen is 
hasznosítsuk.

A NYOMOTTVIZES ATOMERŐMÜVEK 
FEJLŐDÉSI IRÁNYAI

A világon ma (kereken) 400 atomerőművi reaktor 
működik, beépített villamos összteljesítményük 270 
ezer MW. 1986-ban ezek szolgáltatták a termelt vil
lamos energia 13%-át. A tervek szerint 2000-ben 
több, mint 600 blokk lesz üzemben, összkapacitásuk 
pedig megközelíti az 500 ezer MW-ot. Jelenleg 28 
ország üzemeltet atomerőműveket, amelyek sorába 
2 0 0 0 -ig további 8  ország fog lépni, tehát az ezredfor
dulón összesen 36 országban fognak atomerőművek 
működni. Az atomenergia jelentősége természetesen 
országonként változó. E tekintetben mindenképpen 
Franciaország emelkedik ki, ahol 1986-ban az atom
erőművek szolgáltattak a termelt villamos energia 
65%-át. A többi országban az atomenergia részese
dése ennél kisebb, de 19 ország van, ahol az atom
energia részesedése 1986-ban meghaladta a 10%-ot. 
(Magyarországon például 24% volt.)

Az 1. táblázatban összesítjük a működő, épülő és 
tervezett atomerőművek típusonként való megoszlá
sát. Látható a vizes típusok túlsúlya (82 — 85%), de az 
is látszik, hogy a nyomottvizes típus egyre inkább 
uralkodóvá válik. (Csernobilra való tekintettel a ter
vezett RBMK-típusú reaktorokhoz kérdőjelet tet-

Elhangzott az MTA 1986. május 4. ülésén.

Befejezésül igen röviden szólni szeretnék a szakbi
zottság néhány tervéről.

Az ELTE Geofizikai Tanszékének és a BME Mik
rohullámú Híradástechnikai Tanszékének néhány 
éve a SAS kísérlet megvalósítása a feladata, amely lo
gikus folytatása az Interkozmosz-műholdakon vett 
whistlerek általuk végzett elemzésének. A KFKI leg
közelebbi feladata a PHOBOS űrszonda berendezései
nek elkészítése, majd a remélhetőleg sikeres misszió 
után a tudományos adatok feldolgozásában való rész
vétel. Szeretnénk ezenkívül részt venni a CLUSTER 
projektben, melynek feladata a Föld magnetoszférájá- 
nak tanulmányozása. A MARS-kutatás is perspektivi
kusnak tűnik számunkra, nevezetesen a Marsz—92 
és Marsz —94 projektekben kívánunk bekapcsolódni: 
a televíziós kamera építésébe és a plazmamérő 
műszerkomplekszum elkészítésébe.

Az űranyagtechnológiai kutatásokban is szeret
nénk újabb sikereket elérni: új típusú űrkemence el
készítésére tettek javaslatot a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem munkatársai.

Reméljük, hogy mérnökeink és kutatóink odaadó 
munkája eredményeképpen az elkövetkezendő évek
ben is sok szép sikert érünk majd el.

i
Szatmáry Zoltán 

KFKI

I. Táblázat

A beépített atomerőművi kapacitás százalékos megoszlása 
reaktortípusonként

típus működő épülő tervezett

nyomottvizes 58,8 72.0 78.1
forralóvizes 23.7 13.4 7.6
gázhűtéses 5,4 1.8 —

nehézvizes 5,1 6,5 1.1
RBMK 5,9 5.8 6.5 (?)
gyorsreaktor 1,0 0.4 4.7
egyéb 0.1 0,1 2.0

tünk.) Az 1. ábrán az egységteljesítmény alakulását 
mutatjuk be az üzembe lépés évének a függvényében. 
A legtöbb tapasztalat a nyomottvizesekre vonatkozó
an áll rendelkezésre, és ma ez a típus tekinthető a leg- 
kiérleltebbnek. Ennek ellenére a nyomottvizesek te
rületén is jelentős műszaki fejlődés várható. A ren
delkezésre álló keretek között ezt a fejlődést négy té
makör kapcsán igyekszünk bemutatni:
— irányítástechnika és diagnosztika,
— a nukleáris üzemanyag hasznosítása,
— a W E R -1000 sajátosságai,
— az inherens biztonságú reaktor.
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]. ábra Atomerőművi reaktorok teljesítménye az üzembehelyezés 
évének a függvényében

Ha ezzel nem is merítjük ki a fejlődés minden irá
nyát, legalább illusztráljuk a fejlődés jellegét, bonyo
lultságát és nehézségeit. Az első témakör esetében 
még a közelmúlt eredményeiből fogunk kiindulni, de 
az utolsónál már mintegy 2 0  évre fogunk előre 
tekinteni.

Irányítástechnika és diagnosztika
\

Az eddig előfordult súlyosabb üzemzavarok nyil
vánvaló tapasztalata az volt, hogy bennük a döntő 
szerepet nem a technológia, hanem az emberi ténye
ző játszotta — ha másban nem, hát abban, hogy az 
egyébként nem veszélyes meghibásodásokat súlyos 
üzemzavarrá változtatta. Az ilyen természetű hiba
okok megszüntetésének a természetes módja inhe- 
rens biztonságú reaktorok alkalmazása lenne. Ettől 
eltekintve azonban ezen a területen a legfontosabb 
szerepet az irányítástechnika játssza. Ezért az utóbbi 
években a legdinamikusabb fejlődés ezen a területen 
volt tapasztalható, és a jövőben is ez várható. A hazai 
adottságok ezt a tendenciát még ki is hangsúlyozták, 
ezért elsőnek erről a területről ejtünk szót.

Mint ismeretes, a Paksi 3. és 4. blokkon magyar 
irányítórendszer működik, amely több magyar válla
lat és intézet közös alkotása (PAV, KFKI, VEIKI, 
MMG). Az 1. és 2. blokkokra pedig ráépül a 
VERONA rendszer, amely a 3. és 4. blokkok eseté
ben az ún. felső szintnek felel meg. A rendszer fela
data a reaktorzónán belül mért (kereken) 700 analóg

és 300 kétállapotú jel kiértékelése és a következő 
mennyiségek meghatározása:
— a hűtőközeg felmelegedése minden egyes köteg- 

re,
— a teljesítmény térbeli eloszlása,
— a kötegek kiégése,
— a primer- és a szekunderkor hőmérlege,
— a reaktor állapotát jellemző számos^ az előbbiek

ből levezethető paraméter (egyenlőtlenségi té
nyezők, határértéksértések stb).

Hasonló rendeltetésű rendszer működik a két loviisai 
blokkon (Finnország), de a többi VVER-440 típusú 
blokk (egyelőre) nem rendelkezik ilyen rendszerrel.

Többen több alkalommal megfogalmazták már, 
hogy az erőmű vezénylőterme nem az a hely, ahol az 
operátort a lehető legtöbb adattal és információval el 
kell árasztani. Ez ugyanis gátolja abban, hogy adott 
esetben az erőmű állapotát értékelje és ennek alapján 
eldönthesse, mit kell tennie. Az atomerőmű megle
hetősen bonyolult technológiai rendszer. Nem vélet
len tehát, hogy állapotának a jellemzéséhez ilyen 
nagy számú analóg és kétállapotú jel szükséges. 
Ugyanakkor azonban elengedhetetlen ennek az 
információtömegnek az interpretálása, redukálása, 
transzformálása, majd e műveletek végeredményé
nek egyszerűen áttekinthető, explicit formában való 
megjelenítése. A VERONA rendszer esetében az in
formációfeldolgozásnak ez az aspektusa az egyik alap
vető cél volt: a megjelenített információt olyan meny- 
nyiségek hordozzák, amelyeket a reaktor tervezése
kor is alapul vettek, sőt, amelyek a reaktorelméletben 
is alapvetőek, tehát amelyek alapján a reaktor műkö
dését egykor mindannyian megértettük és amelyek 
keretében ma is gondolkozunk a reaktorról (kötegtel- 
jesítmény, eloszlások stb.). Másképpen fogalmazva: 
a rendszer által adott információ a jól képzett operátor 
ismereteihez szól. A ma körvonalazódó ún. perspek
tivikus irányítórendszer mindenekelőtt ebben az 
irányban jelent majd továbblépést, fokozott mérték
ben tartalmaz ezzel rokon rendeltetésű rendszereket.

A másik alapvető kérdés az információ megjelení
tésének a módja, ugyanis ettől függ, hogy mennyire 
érvényesül az operátor nem algoritmizálható tudása: 
egy rendellenes lokális túlmelegedés a piros színek, 
vagy egy szabályozó rúd rendellenes beszorulása a 
kék színek jellegzetes átrendeződése révén szemmel 
azonnal felismerhető. Erre algoritmust adni — bármi
lyen csábító matematikai probléma — nagyon nehéz 
lenne, sőt, valószínűleg nem is célszerű. A fejlődés a 
megjelenítés további finomodása és a megjelenített 
információ redukálása felé mutat. Erre két példát 
hozunk. Nagyon sok szó esik például az ún. bizton
sági ábráról, amelynek a lényege a következő. Téte
lezzük fel, hogy a technológia elemzése alapján kivá
lasztható néhány, mondjuk 5 (esetleg 6 , 7 vagy több) 
alapvető mennyiség, amelyek értékét egy közös pont
ból kiinduló vektorok hosszának tekintjük. Végpont
jaik ekkor egy ötszöget (hatszöget, hétszöget stb.)
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fognak kifeszíteni. A mértékegységeket lehet úgy 
megválasztani, hogy normálisnak tekinthető állapo
tokban a sokszög (gyakorlatilag) szabályos legyen. 
Ezután az operátor — kis gyakorlattal — egyetlen pil
lantással eldöntheti, hogy reaktora a biztonságos álla
pot közelében van-e vagy sem. Nyilvánvaló azonban, 
hogy egy ilyen biztonsági képernyőnek a bevezetését 
rendkívül alapos és részletes vizsgálatoknak kell meg
előzniük annak bizonyítására, hogy nincs olyan ve
szélyes állapot, amikor a sokszög szabályos képet 
mutat. Az információ megjelenítésének még kívána
tosabb, de nem kevésbé alapos mérlegelést kívánó 
módja a hierarchikus információadás, amelynél az 
adott pillanatban nem lényeges információt az irányí
tórendszer elnyomja, nehogy az operátor figyelmét 
esetleg mellékes adatok nem kívánt irányban tereljék 
el.

Nagy lendülettel folyik — nálunk és más országok
ban egyaránt — a reaktordiagnosztika alkalmazása. A 
“diagnosztika” kifejezés jelentése manapság — sajná
latos módon — hígul fel: sokan mindent diagnoszti
kának neveznek, aminek az útján valamit a reaktorról 
megtudhatunk. így lassan az irányítástechnika szino
nimájává válik. Mi itt abban az eredeti értelmében 
használjuk, hogy a diagnosztika segítségével a meghi
básodásokat még kifejlődésük stádiumában tudjuk 
észrevenni. Tekintve, hogy itt dinamikai folyamatok
ról van szó, viszont a kifejlődésüket stacioner (vagy 
majdnem stacioner) állapotokban szeretnénk megfi
gyelni, a diagnosztikában kezdettől fogva nagy hang
súlyt kapott a fluktuációk, más néven a zajok analí
zise. Ezek ugyanis stacioner állapotokban is hordoz
zák a szükséges dinamikai információt. (Emiatt szok
tunk zajdiagnosztikáról beszélni.) Mindez természe
tesen nem zárja ki, hogy az átlagértékeket is felhasz
náljuk (tehát a vizsgált jeleknek azt a részét, amelytől 
való eltéréseket zajnak tekintjük), ha ezek is hordoz
nak diagnosztikai értékű információt. A paksi atom
erőmű mindegyik blokkjához épült diagnosztikai 
rendszer (amelynek egyik részét a KFKI, a másik 
részét a VEIKI készítette), de ez egyelőre független 
az irányítórendszertől. Az itt alkalmazott stochasz- 
tikus méréstechnika alapvető, de a jelenlegi szinten 
mégsem elegendő, ugyanis rendkívül elméletigényes 
területről van szó. Anélkül, hogy meg tudnánk mon
dani, hogy az éppen megfigyelt korrelációs függ
vények és zajspektrumok mitől olyanok amilyenek, 
diagnosztikáról nem beszélhetünk. Az elmélet szere
pére tekintsünk egy konkrét példát. Azt, hogy a sza
bályozó rudak rezgése normális vagy rendellenes, a 
legegyszerűbben úgy lehetne ellenőrizni, hogy mind
egyiket felszereljük rezgésdetektorokkal (gyorsulás
mérőkkel), majd egy bonyolult elektronikai rendszer 
folyamatosan figyeli ezek jeleit. Még ha el is felejtke
zünk ennek a technikai nehézségeiről, rögtön láthat
juk, hogy ezzel olyan hatalmas mennyiségű informá
ciót termelnénk, amelynek az értéke és haszna az 
ember-gép kapcsolat oldaláról lenne kétséges ( 1 . fen

tebb). A reaktor mérőrendszerében azonban kelet
keznek olyan “messzelátó” neutronfizikai jelek, 
amelyekből a rudak rezgésére vonatkozó információ 
— megfelelő elmélet birtokában — kiolvasható (2 . 
ábra). A 2. blokkban nemcsak azt sikerült felismerni, 
hogy valamelyik rúd rezeg, hanem magát a rudat is lo
kalizálni lehetett (3. ábra). A módszer érzékenységét 
mutatja, hogy a tapasztalt rezgések amplitúdója elma
radt attól a szinttől, amely tényleges üzemzavart 
okozhatott volna. Az esetet azért említjük meg 
mégis, hogy jelezzük: elképzelhető, hogy hasonlójel
legű, de valóban veszélyes helyzetek kialakulását is 
sikerül majd időben felismerni, és ennek alapján elke
rülni. A diagnosztikának mindenképpen ezen az úton 
kell tovább haladnia: meglévő rendszerrel a reaktort 
folyamatosan figyelni, tapasztalatokat gyűjteni, az 
említetthez hasonló minden esetet kiértékelni, és az 
elméletet csiszolni. Az egésznek pedig végső soron 
össze kell épülnie az irányítórendszerrel.

neutron 0 6 -3 7  SZBV

2. ábra Neutrondetektorok és a vizsgált szabályozó rúd relativ 
helyzete kereszt- és hosszmetszetben 

(SZBV—szabályozó és biztonságvédelmi rúd)
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A or,- 1 7 - o s  s z ó b ó l y o z ó  k n zo tfca  100 c m -e n ,  
a t ö b b i  2 2 7 - 2 3 0  cm—e n .
A 1 2 - 4 3 - a s  s z a b á l y o z ó  k a z e t t a  180 c m - e n ,  
a t ö b b i  2 3 0  c m - e n .

V a la m e n n y i  h a t o s  c s o p o r t b e l i  s z a b á l y o z ó  
k a z e t t a  224  c m - e s  m a g a s s á g b a n  v a n .

3. ábra A 2. ábrán látható helyzetű detektorok által mért zajspekt
rum a szabályozó rúd különböző helyzeteiben: a 180 cm-es magas

sághoz tartozó helyzetben megjelenő csúcs utal a rúd rezgésére

Az emberi tényezővel összefüggésben végül meg 
kell említeni a szimulátorok szerepét. A 4. ábra vázla
tosan szemlélteti, hogy ellentmondás van az operá
tortól elvárt tudás és ügyesség szintje, valamint az 
esemény gyakorisága között: a helyes magatartáshoz 
éppen a legritkább előforduló esetekben lenne az ope
rátornak a legtöbb tapasztalatra és gyakorlatra szük
sége, viszont a leggyakoribb esetekben a könnyen el
sajátítható rutin is elégséges. Az idő legnagyobb ré
szében meg éppenséggel semmi sem történik.

a feladat gyakorisága

4. ábra Az atomerőműben előforduló események kockázata és 
gyakorisága közötti kapcsolat (sematikusan)

(Mindez általában, tehát nemcsak atomerőművek 
esetében igaz.) Az előbbi események ritkasága és 
nagy kockázata viszont kizárja, hogy az operátor ren
delkezzen az ilyenkor szükséges ismeretekkel. 
Ennek a problémának a feloldását nyújtja a szimulá
tor: veszélytelen körülmények között, reprodukál
ható és utólag elemezhető módon gyakorolhatják az 
ilyenkor optimális magatartást. Ez a felismerés 
TMI-2 után kapott igazán hangsúlyt. Vannak orszá
gok (pl. Kanada), amelyekben ma már arra töreksze
nek, hogy a megfelelő szimulátort az erőmű indulása 
előtt, de legalábbis azzal egyidőben helyezzék 
üzembe. A szimulátorok építésének és fejlesztésének 
manapság két fő iránya létezik. A Pakson is épülő 
teljes léptékű szimulátornak az a szerepe, hogy az 
operátorok a valóságos vezénylőtermi környezetnek 
pontosan megfelelő környezetben gyakorolhassanak. 
Itt annak is jelentősége van, hogy a szolgálatot telje
sítő csapat összeszokottsága is javítható. A másik 
irány az elvi szimulátorok iránya, amelyeknél mege
légszenek az erőművi folyamatok lehető leghűsége
sebb szimulálásával, de nem törekszenek a vezénylő
termi jelenlét illúziójának a megteremtésére. Ezek a 
berendezések az előbbi költségeinek a tizedéért 
teszik lehetővé az erőműben lejátszódó folyamatok 
megértését. Ha Csernobilban lett volna ilyen elvi szi
mulátor és a tervezett kísérletet rajta kipróbálták 
volna — nemcsak előzetesen, hanem a döntő pilla
natban ismételten —, akkor valószínűleg elkerülhető 
lett volna a katasztrófa.

A nukleáris üzemanyag hasznosítása

A nukleáris üzemanyag felhasználását illetően ma
napság meglehetősen régi előírások érvényesülnek, 
amelyek az üzemanyaggyártó és felhasználó közötti 
kétoldalú megállapodásokban vannak rögzítve. 
Nálunk egy ideig még biztosan a 3 éves üzemanyag
ciklus lesz érvényes, de a nemzetközi tendenciák egy
értelműen arra utalnak, hogy ettől nekünk is el kell 
vagy célszerű lesz eltérni. Akár a nemzetközi konfe
renciákat, akár a KGST Komplex Programot, akár a 
szomszédos országok gyakorlatát tekintjük, azt 
látjuk, hogy napirenden van a reaktorból kirakott, el
használt üzemanyag átlagos kiégetettségének a meg
növelése. Ez jelenleg (kereken) 30 ezer MWnap/ton- 
na, és elképzelhető, hogy a 90-es évekre 50 ezer 
MWnap/tonná-ra növekszik. A következőkben 
ennek a kérdésnek néhány összefüggését világítjuk 
meg. Valószínűleg nem most beszélünk erről a kér
désről utoljára. Látni fogjuk, hogy egy ilyen, első lá
tásra egyszerűnek tűnő lépés megtétele is mennyire 
szerteágazó és bonyolult problémákat vet fel.

Az üzemvitel optimalizálása jelenleg azt célozza, 
hogy a reaktoron belül a lehető legegyenletesebb 
legyen a teljesítmény eloszlása. Ez az optimumfeltétel 
triviális válasz a következő kérdésre: hogyan tudjuk
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az adott töltetből a legnagyobb pillanatnyi teljesít
ményt kinyerni? Ez a kérdésfeltevés csak zárt üzem
anyagciklus esetében adekvát, hiszen nem törődik 
azzal, hogy az üzemanyagtöltetből összeségében 
mennyi energiát nyerünk ki. Zárt ciklus esetében ez 
nem is érdekes, mert a későbbi, többszöri felhasz
nálás során úgyis felhasználjuk a teljes hasadóanyag
készletet (legalábbis annak jelentős részét). A megfe
lelő optimum körülbelül akkor adódik, ha átrakáskor 
a friss üzemanyagot az aktív zóna szélére, a használtat 
pedig a közepére tesszük. Annak az ellenőrzésére 
pedig, hogy a teljesítmény térbeli eloszlása megfelelő
en egyenletes-e, részletes zónaellenőrzésre (lásd pl. 
VERONA rendszer) van szükség — mind üzemviteli, 
mind biztonsági okokból. Ha azonban tudjuk, hogy a 
felhasznált üzemanyagot belátható időn belül nem 
fogjuk újra felhasználni (tehát nyílt ciklus esetében), 
másképpen kell(ene) gondolkoznunk: arra kell(ene) 
törekednünk, hogy az adott töltetből minél több ener
giát nyerjünk ki, más szóval meg kell(ene) növel
nünk a kirakott üzemanyag átlagos kiégését.

A kiégést mindenekelőtt nagyobb dúsítással lehet 
megnövelni (a jelenlegi 3 —4%-ról 4 —5%-ra). Elkép
zelhető, hogy emiatt a fűtőelemrácsot is meg kell vál
toztatni: az optimális víz/urán viszonynak jobban 
megfelelő, tehát a nagyobb rácsállandók irányába. Az 
így módosult rácshoz természetesen újrá meg kell 
vizsgálni a biztonságot érintő legfontosabb mennyisé
geket (pl. kritikus hőfluxus), és egyéb problémák is 
felmerülnek. A nagyobb reaktivitástartalék lekötésé
hez magasabb bórsavkoncentráció tartozik, ami vi
szont biztonsági okokból nem fogadható el, mert 
ekkor a hőfoktényező biztosan, de esetleg a teljesít
ménytényező is pozitív lenne a kampány elején. Elke
rülhetetlen tehát kiégő mérgek (például gadolinium) 
alkalmazása. Ilyenekkel azonban sem üzemviteli ta
pasztalatunk, sem megfelelően tesztelt reaktormodel- 
lünk nincs, tehát erre vonatkozóan jelentős K-fF rá
fordításokra van szükség.

A nyílt üzemanyagciklushoz tartozó átrakási séma 
meglehetősen rosszul gazdálkodik a neutronokkal: a 
friss üzemanyag a reaktor szélén van, emiatt nagy a 
kiszökő neutronok száma. Egy adott töltet tovább 
lenne üzemben tartható, ha átrakáskor fordítva jár
nánk el: a friss üzemanyagot a reaktor közepére ten
nénk, a használtat pedig a reaktor széle felé helyez
nénk át. Emiatt természetesen egyenetlenebbé válna 
a teljesítmény eloszlása, amit kiégő mérgekkel rész
ben kompenzálhatunk. Az így átrakott zónákban 
azonban mindenképpen nagyobb teljesítménycsú
csokkal kell számolnunk. Ehhez a jelenleginél jobban 
terhelhető fűtőelemre van szükség. Ha azonban ez 
megvan, akkor — talán egy kicsit paradox módon — 
egyszerűbbé válik az üzemvitel, kevésbé részletes zó- 
namonitorozó rendszerre van szükség. (Magyaráz
kodás helyett megemlítjük, hogy a kutatóreaktorokat 
ilyen módon üzemeltetik, és ezekben nem is alkal
maznak zónamonitorozó rendszereket.) Ha ezt az

átrakási elvet nemcsak a zónatérképen, hanem az axi- 
ális dimenzióban is alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, 
hogy a fűtőelemek két végén elégséges természetes 
uránt alkalmazni. Nem nehéz elképzelni, hogy ebből 
a fűtőelemgyárakban milyen technológiai és minőség- 
biztosítási bonyodalmak származnak. Végül meg
jegyezzük, hogy a dúsítás növelésének a kiégett 
üzemanyag tárolójára vonatkozóan is van következ
ménye: a jelenlegi sűrített tárolóba valószínűleg to
vábbi neutronabszorbenseket kell rögzített módon 
beépíteni, hogy alkalmas legyen a nagyobb neutron- 
sokszorozású kötegek befogadására is.

Nézzük ezután, kinek milyen haszna származna 
mindebből. A haszon mindenekelőtt az üzemanyag
gyártónál jelentkezik: hozzávetőleges becslések sze
rint 2 0 % nagyságrendű megtakarítás érhető el urán
ban és dúsítókapacitásban, továbbá a fűtőelemek bur
kolataként felhasznált cirkónium mennyiségében. Az 
üzemeltető haszna ennél feltételesebb és több kisebb 
tételből tevődik össze:
1 Az üzemeltető legtermészetesebb haszna abból 

származna, ha az említett megtakarítások ered
ményeképpen az üzemanyag olcsóbb lenne — ha 
nem is abszolút mértékben, de legalább az egy
ségnyi mennyiségből kinyerhető összenergiához 
viszonyítva. Az üzemanyagszerződések esetről 
esetre változnak (nem is nyilvánosak), így ennek 
részletes taglalásába nem bocsátkozhatunk. 
Annyit azonban mindenképpen megjegyezhe
tünk, hogy az üzemeltető országoknak jogos 
igénye lehet a kiégés megnövelésére irányuló 
K +  F ráfordításainak az üzemanyagába való be
számítása. (KGST-szinten mindez ma vitatéma, 
de egyelőre semmi jele sincs annak, hogy a vita 
dűlőre jutna.)

2  Üzemviteli szempontból a kiégés megnövelésére 
két út kínálkozik: a jelenlegi 3-szor egyéves kam
pányról vagy az 5-ször egyéves kampányra, vagy 
a 3-szor 18 hónapos kampányra térünk át. Az 
utóbbi esetben kettős haszon jelentkezik: egy
részt javul a kihasználási tényező, másrészt csök
ken a személyzetet érő dózis. Az előbbi könnyen, 
az utóbbi nehezen vagy egyáltalán nem szám
szerűsíthető, ámde nem kevésbé jelentős 
haszon. Nagyon kérdéses természetesen, hogy 
egy a magyarhoz hasonlóan kis energiarendszer 
esetében elképzelhető-e a 18 hónapos kampány. 
Tudnunk kell azonban, hogy ha ezt nem tudjuk 
megvalósítani, akkor a kiégés megnövelésének 
az említett előnyéről le kell mondanunk.

3 Mint az imént láttuk, a megnövelt kiégéshez 
olyan aktív zóna tartozik, amelynél lényegesen 
kisebb a reaktortartályt terhelő gyorsneutron- 
fluencia, tehát ebben az esetben hosszabb tartály
élettartammal számolhatunk. (Igaz, hogy ez a 
nyereség csak akkor számottevő, ha a reaktort 
kezdettől, tehát az első kampánytól fogva ilyen 
módon üzemeltetjük.)
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4 A kiégett üzemanyag tárolójánál egy körülbelül 
40%-os effektiv kapacitásnövelést érhetünk el, 
ami szintén nem elhanyagolható nyereség.

A VVER-típusú reaktorok esetében — tudomá
sunk szerint — részletes gazdaságossági elemzést 
még nem végzett senki. Tájékoztatásul megadjuk 
azonban, hogy amerikai és NSZK becslés szerint egy 
átlagos 1000 MW-os nyomottvizes erőműre vonatko
zóan — nyílt üzemanyagciklus esetében — évente ke
reken 5 millió dollár haszon jelentkezik, amelyen a 
fentiek szerint osztozik az üzemanyag gyártója és az 
erőmű üzemeltetője. A kiégés megnövelésével 
együttjáró kockázatokon azonban már más módon 
“osztoznak”:
a A fűtőelempálcák statisztikája kitűnő: kereken 

tíz-százezer pálcára esik egy lyukadás. Ha ez né- 
hányszorosára nő amiatt, hogy a fűtőelemek 
hosszabb időt töltenek a reaktorban, akkor a szá
mítások szerint az ezáltal kieső üzemidő elviheti 
a várható hasznot.

b Annak érdekében, hogy a fűtőelemekben lévő 
urán-dioxid kerámiáknak elegendő ideje legyen 
az átkristályosodásra, korlátozni szokták a reaktor 
teljesítményének a változási sebességét: általában 
2% /min-t szoktak megengedni. Ha a kiégés meg
növelése következtében ezt lényegesen (mond
juk a felére) kell csökkenteni, akkor az — bizo
nyos (pl. terheléskövető) üzemmód esetében — 
a nyereséggel összemérhető veszteségeket okoz
hat.

c Mint fentebb vázoltuk, a kiégés megnöveléséhez 
alapos K +  F tevékenységre van szükség. Az eddi
giekből nyilvánvaló, hogy a kutatásoknak minde
nekelőtt a fűtőelemek viselkedésére kell irányul
niuk, de jelentős kutatómunkára van szükség a 
reaktorfizikában és a biztonsági analízis eszközei
ben egyaránt. Az ezek végrehajtásához szükséges 
kiadások szintén mint kockázati elemek jönnek 
szóba — még akkor is, ha csak egyszeri ráfordítá
sokról van szó. Megjegyzendő, hogy a K +  F fela
datok túlsúlya az üzemanyaggyártót terheli (ne
vezetesen a fűtőelemvizsgálatok révén.)

Összefoglalva: mind a várható haszon, mind a 
kockázat jelentősen függ egy sor kereskedelmi, 
üzemviteli és kutatási tényezőtől, következésképpen 
az egészhez csak rendkívül körültekintően szabad 
hozzákezdeni. Az ilyen irányú vizsgálatok már elkez
dődtek. Több országban már jelenleg is vannak üzem
anyagkötegek, amelyek — kísérletképpen — negye
dik kampányukat töltik a reaktorban. A nemzetközi 
konferenciákon egyre gyakrabban ismertetnek olyan 
számításokat, amelyek a kiégés megnövelésének a le
hetőségeit elemzik. Ezekhez az erőfeszítésekhez 
előbb—utóbb nekünk is csatlakoznunk kell. Ha 
ugyanis majd minden, VVER-típusú erőműveket 
üzemeltető ország áttér a kiégés megnövelésére, mi 
aligha maradhatunk meg a jelenlegi üzemmódnál. A 
legjobb, amit tehetünk az, hogy nemcsak követjük a

többieket, hanem igyekszünk a fejleményeket az ér
dekeinknek megfelelő irányba terelni. A gazdaságos
ság körül folyó viták már eddig is jelentős elmaradást 
eredményeztek. Ennek illusztrálására felsoroljuk, 
milyen lépések megtételéről (nem tervezéséről!) szá
molt be 1987-ben a Westinghouse:
— radiálisán és axiálisan csökkentett sokszorozású 

üzemanyag;
— kiégő méreg alkalmazása az urán-oxid pasztillák 

külső felületén;
— a kötegek közötti keveredés fokozása közbenső 

rácsokkal;
— a kötegekből egyenként kiemelhető fűtőelemek 

(hogy esetleges lyukadás esetén ne kelljen az 
egész köteget félretenni).

Hasonló (megtett vagy tervezett) intézkedésekről 
más gyártó cégek is beszámolnak. Megjegyzendő, 
hogy a kiégő mérget a legtöbben az urán-dioxid 
porral elkeverve alkalmazzák kötegenként 1 0  — 2 0  

fűtőelemben.

A W ER —1000 sajátosságai

Amikora nyomottvizes reaktorok fejlődési irányai
ról beszélünk, Magyarországon 1987-ben feltétlenül 
szót kell ejtenünk arról a fejlődésről, amit a 
W E R  —440 típusról a W E R  — 1000 típusra való át
térés jelent. Itt ugyanis nem egyszerűen csak arról 
van szó, hogy a teljesítmény közel két és félszeres nö
velését a méretek megfelelő arányú növelésével 
érték el. A növekedés jelentős részében a VVER-440- 
nél még meglehetősen nagy teljesítménytartalékok 
rovására történt: az előbbiben a fajlagos teljesítmény 
83 kW/liter -  szemben a W E R - 1000 111 kW/lite- 
rével. (A hasonló Westinghouse reaktorok esetében 
ez néhány kW/literrel kevesebb.) A két típus főbb pa
ramétereit összehasonlító 2 . táblázatból kitűnik,

2. Táblázat

W E R  — 440 és VVER — 1000 összehasonlítása

Mennyiség W E R -4 4 0 W E R -1000

Hőteljesítmény (MW) 1375 3000

Villamos teljesítmény (MW) 440 1000

Hatásfok (%) 30.6 31,7

Primérköri nyomás (MPa) 12,6 15,7

Belépő hőmérséklet (°C) 269 289

Felmelegedés (°C) 31 31

Fajlagos teljesítmény(kW/liter) 83 111

Fluencia a tartályon (neutron/m2) 1.4-1024 2 -IO22
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hogy gyakorlatilag minden paraméter tekintetében 
sokkal feszítettebb konstrukcióról van szó. Ez alól 
egyetlen fontos kivétel van: a W ER  —1000 esetében 
a tartály falánál lényegesen kisebb a gyorsneutronok 
fluenciája. A paramétereknek ez a feszítettsége nem 
kis részben abból a követelményből adódott, hogy a 
tartályt vasúton kell szállítani, ami a külső méreteket 
jelentősen korlátozta. A feszítettséget némileg enyhí
tette a prototípusról a sorozatreaktorokra való áttérés
kor a fal nélküli kötegek alkalmazása, mert így a köte- 
gek számát 151-ről 163-ra tudták megnövelni.

Az első négy voronyezsi blokk esetében lényegé
ben változatlan alapelven mindössze mennyiségi elő
relépés történt. A W E R —440-ről a W E R  — 1000-re 
való áttéréskor azonban a konstruktőr szakított egy 
sor dologgal. A reaktor oldaláról tekintve a legfonto
sabb változások a következők: 
a kötegfalak elmaradása miatt egy teljesen nyitott 

zónaszerkezet keletkezett, amelynek mindeneke
lőtt a dinamikai magatartása újszerű (ez főleg az 
üzemzavari körülmények között mutatott visel
kedésre vonatkozik);

b 6  hurok helyett csak 4 hurkot alkamaztak. Ennek 
a következményei:
— a ki- és belépő csöveket egy szintben lehetett 

elhelyezni, emiatt
— elmaradt a melegágyi vízzsák,
— csökkent a tartály magassága,
— nőtt csövek átmérője (500 mm helyett 

850 mm),
— a gőzfejlesztőben hosszabb csöveket kellett 

alkalmazni; emiatt rezgések léptek fel, amit 
bizonyos konstrukciós változtatásokkal 
tudtak csak ellensúlyozni (újfajta alátámasz
tást kerestek) ; ennek ellenére megmaradtak 
a fekvő gőzfejlesztők mellett,

— összeségében olcsóbb és jobb műszaki meg
oldás született;

c a primérköri vezetékből elmaradtak a tolózárak; 
d teljes nyomású száraz containment-et alkalmaz

tak, ami ma a legkorszerűbb megoldásnak számít. 
Látható, hogy itt egy meglehetősen új technológiá

ról van szó, amelynek az elsajátítása jelentős erőfeszí
téseket fog tőlünk is igényelni. Ezt a következtetést 
levonva fogalmazódott meg egy új OKKFT program. 
Az említett technológiai változásokon túlmenően 
ennek a reaktornak a leírására és biztonsági analízisé
re egy teljesen új modellre van szükség.

Mindenekelőtt rá kell mutatnunk arra, hogy a 
W E R —440 mind üzemvitelében, mind tervezésé
ben alapvetően “köteg-reaktor”, vagyis csak kivé
teles esetekben van szükség arra, hogy az üzem
anyagkötegeken belül kialakuló eloszlásokra gondot 
fordítsunk. Ennek a típusnak a teljesítménytartalékai 
ugyanis olyan nagyok, hogy elégséges a kötegekre vo
natkozó egyenlőtlenségi tényezőket korlátozni: a kö- 
tegeken belül nem alakulhat ki olyan mértékű egyen
lőtlenség, hogy emiatt valamelyik fűtőelem lineáris

hőteljesítménye a megengedett érték fölé kerüljön. 
Emiatt dolgozik a zónamonitorozó rendszer is köteg- 
átlagokkal, emiatt épül a W ER  —440 fizikai modellje 
(a BIPR program) a kötegekre vonatkozó számítási 
sémára stb. (Más kérdés, hogy ennek a kezelésmód
nak a finomítása — pl. egy finomabb reaktormodellre 
való áttérés — útján kihasználhatjuk a reaktor bizo
nyos tartalékait, de ennek a részleteibe most nem me
gyünk bele.)~A W E R  —1000 esetében ilyen megkö
zelítésről több okból sem lehet szó:
1 A W E R  —1000 kötegei (5. ábra) lényegesen na

gyobbak: bennük 127 helyett 331 rácspozíció 
van. A bennük kialakuló eloszlások alakjára már 
csak amiatt is fokozottabban tekintettel kell 
lenni. Ez és a nagyobb fajlagos teljesítmény 
együttesen azt eredményezi, hogy a kötegátla- 
gokra alapozott tervezés és üzemvitel nem garan
tálhatja a biztonsági korlátok betartását.

CZ)  f ű t ő e l e m  h e l y e  m é r ő c s a t o r n a

k ö z p o n t i  c s ő  / q \  s z a b á l y o z ó r ú d
W  h e l y e

5. ábra A W E R  —1000 üzemanyagkötege

2 A W E R  — 1000-nek fésűs (“cluster-”) szabályo
zása van, ami azt jelenti, hogy egyes, a kötegeken 
belül lévő pozíciókban szabályozó rudak mozog
nak. Ezen a módon a konstruktőr több nehézsé
get tudott megoldani: kiküszöbölte a 
W E R  —440 meglehetősen nehézkes kéteme
letes szabályozókötegeit, egyenletesebbé tette a 
teljesítményeloszlást, lényegesen flexibilisebb
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szabályozást tudott megvalósítani. Mindezeknek 
az előnyöknek az az ára, hogy lényegesen felké
szültebb üzemvitelt igényelnek. Kutatásaink 
során erre való tekintettel szenteltünk olyan 
nagy figyelmet ennek a szabályozási módnak. 
Példaképpen tekintsük a 6 . ábrát, amely mutatja, 
hogy a rudaknak a köteg belsejéből való kihúzása 
akár kétszeres teljesítménynövekedést is eredmé
nyezhet az abszorbens rudak környezetében. Az 
előző kérdéskörre visszautalva érdemes megje
gyezni, hogy hasonló probléma nem lépne fel, ha 
az abszorbens rudak helyén kiégő mérget tartal
mazó fűtőelemrudak lennének.

3 A prototípusnak tekinthető változatban (a novo- 
voronyezsi 5. blokkban) még megmaradtak a kö- 
tegfalak, de 3%-os perforációt alkalmaztak. A 
perforáció csőtöréses üzemzavar során lehetővé 6

6. ábra A W ER —1000 üzemanyagkötegének a belsejében kiala
kuló teljesítményeloszlás:

A abszorbens rudak beengedve
+ abszrobens rudak helyén fűtőelemek
O a rudak ki vannak húzva (tehát a rudak helyén víz van)

teszi a kazettán belüli és kívüli nyomások ki
egyenlítődését. Enélkül a kötegfal összeroppan
na, aminek az lenne a következménye, hogy a 
zóna bizonyos részei hűtés nélkül maradnának (a 
hűtővíz ugyanis nem tudna oda behatolni). A so
rozatban gyártott változatban egyáltalán nincs kö
tegfal, ami ezt a kiegyenlítődési hatást tovább 
erősíti. Ugyanakkor azonban a kötegfal elhagyása 
újabb problémákkal járhat: üzemzavari állapotban 
a legmelegebb kötegekben gőzzsák alakulhat ki, 
ami az adott zónarészből a hűtőközeget kiszorítja, 
tehát a zóna bizonyos részei most ebből az okból 
maradhatnak hűtés nélkül.

4 Az aktív zóna nagyobb hosszúsága miatt a 
W E R  —1000 hajlamosabb xenonlengésekre, 
mint a W E R -440. Emiatt a szabályozásnak 
külön fel kell készülnie az esetleg fellépő axiális 
módusok elfojtására (vizsgálják félhosszúságú, 
axiálisan profilírozott rudak alkalmazását).

5 A fűtőelemek nagyobb hosszúsága és nagyobb 
fajlagos teljesítménye miatt a hűtőközeg a reaktor 
felső részében forr. Ez a körülmény önmagában 
nem jelent gondot sem az üzemvitel, sem a biz
tonság szempontjából, mindössze arról van szó, 
hogy a kétfázisú áramlással a W E R —440 eseté
ben csak üzemzavari körülmények között kellett 
számolni, viszont a W ER  —1000 esetében ez 
már normálüzemi viszonyok között is szükséges. 
Tekintve, hogy a normálüzem leírására szolgáló 
reaktormodellnek sokkal pontosabbnak kell 
lennie, mint a baleseti elemzésre szolgáló mo
dellek (ott ugyanis elégséges lehet egy felülbecs- 
lés), ez lényeges eltérés az alkalmazandó kezelés
módban.

A felsorolt különbségek miatt új reaktormodellre, 
a biztonsági analízis új eszközeire és egy új szellemű 
irányítástechnikára és reaktordiagnosztikára lesz 
szükség. Megjegyezzük, hogy az ezek létrehozására 
irányuló kutatások — jelentős ipari finanszírozással 
— részben már megkezdődtek. Ha szimulátor fog 
épülni — és reméljük, fog —, akkor nem lesz elintéz
hető egy megújított adatszolgáltatással.

Az inherens biztonságú reaktor

A már említett inherens biztonságú reaktor először 
igazán a TMI — 2 baleset után került szóba, és kezdtek 
komolyabb lépéseket tenni — ha nem is mindjárt a 
megvalósítás — de legalábbis az alapelvek kidolgozá
sának az irányába. Csernobil óta nálunk is több szó 
esik erről, de ne higgyük, hogy ez a döntő tényező. 
Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy az RBMK a reak
tortípusok között különcnek számít. Bizonyos sajátos
ságai ismert típusokkal (a forralóvizesekkel, a 
CANDU-val és a grafitos reaktorokkal) hozzák ro
konságba, de összességében mégiscsak különálló
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típus. Emiatt számunkra csak a katasztrófa általános, 
az adott típustól független tanulságai érdekesek. 
Technikai oldalról nézve a döntő szerepet az a körül
mény játszotta, hogy — ebben a reaktorban — a hűtő
közegben megjelenő buborékok növelik a reaktivi
tást. Ezt normális körülmények között a Doppler
effektus ellensúlyozza, de kis (mintegy 2 0 % alatti) 
teljesítményen a teljesítménytényező pozitív, ami a 
reaktort — ilyen kis teljesítményen — instabillá teszi. 
A reaktornak ezt a tulajdonságát a tervezők és az üze
meltetők a baleset előtt is ismerték, és az ebből eredő 
veszélyes helyzetek elkerülésére megfelelő üzemvi
teli utasításokat vezettek be. Mint a hivatalos jelen
tésből megtudtuk, a katasztrófához ezek sorozatos 
megsértése vezetett.

Csernobil kétségtelenül kihangsúlyozta, de tőle 
függetlenül is igaz, hogy a nukleáris energetikában a 
legtöbb probléma végső soron a biztonságra vezet
hető vissza. A mostanában hallható-olvasható értéke
lések sajnálatos módon végletesek. Az egyik véglet 
temeti az egész iparágat, mondván: “TMI —2 és Cser
nobil után még egy ilyen baleset, és végleg leszámo
lunk az egésszel” . A másik véglet magabiztosságot 
tükröz, amelynek tipikus példája Lord Marshall of 
Goring közelmúltban adott értékelése: “Az én sze
mélyes megítélésem szerint a nukleáris ipari kultúrá
ban olyan mélyen gyökerezik a biztonságnak minde
nek fölé való helyezése, hogy az Egyesült Királyság
ban ez [a baleset] nem következhetne be.” (Ennek 
az idézetnek a szerzője egyébként korábban számos 
mértéktartó és mértékadó nyilatkozatot tett a reakto
rok biztonságára vonatkozóan.) A kettő között lévő 
józan értékeléssel eddig aligha találkozhattunk. Cser
nobilből néhány általános tanulságot vonunk le:
1 Megfelelő irányítástechnikával és ember-gép 

kapcsolattal, továbbá operátorképzéssel gondos
kodni kell arról, hogy az operátor ne kerülhessen 
olyan lelki állapotba, amely a katasztrófához ve
zetett. (Ezek fényében nem véletlen, hogy első
ként éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk.)

2 A meglévő reaktorokon a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni annak a valószínűségét, hogy veszé
lyes helyzetek alakuljanak ki.

3 A legjobb lenne olyan reaktort alkalmazni, 
amelyben a biztonság sem a megfelelő emberi 
magatartástól, sem a biztonságvédelmi rendsze
rek hibátlan működésétől nem függ, hanem a biz
tonságot a fizika (a gravitáció, az áramlástan, a 
hőtan stb.) jól ismert törvényei garantálják. (Ez 
az inherens biztonságú reaktor alapelve.)

A Rasmussen-jelentés óta a zónaolvadásra vezető 
üzemzavarokat tekintjük a legsúlyosabbnak. Ezért mi 
is a zónaolvadás valószínűségét fogjuk a biztonság 
mérőszámául elfogadni. Természetesen ezután is 
nyitva marad az a kérdés, milyen kis valószínűség 
felel meg annak, amit — hétköznapi értelemben — 
már biztonságos reaktornak nevezhetünk. Az eredeti 
Rasmussen jelentés a vizes reaktorok esetében

5.10~5/reaktorévnek becsülte a zónaolvadás való
színűségét. A becslés bizonytalansága egy 5-szörös té
nyező volt (mindkét irányban). A jelentés egy ké
sőbbi változatában a bizonytalanságot nagyobbnak, 
10-szeresnek ítélték. Ennek a fényében nem váratlan, 
hogy eddig már egy nyomottvizes reaktor (ti. a 
TMI — 2) zónája megolvadt. Ha ez az érték érvényben 
marad, akkor annak a valószínűsége, hogy a század 
végéig üzembe lépő mintegy 600 reaktor valamelyi
kében egy újabb zónaolvadásos üzemzavar fog tör
ténni, 30%-ra becsülhető. Ez pedig azt jelenti, hogy 
ilyen balesettel komolyan számolni kell, pedig ezt 
mindenképpen el kellene kerülni. Lényegében tehát 
ismét eljutottunk az inherens biztonság követelmé
nyéhez, de a fogalomnak most már egy fokkal konk
rétabb tartalmat tudtunk adni. Két alapvetően külön
böző út kínálkozik: egyrészt a jelenlegi vizes (döntő
en természetesen nyomottvizes) típusok javítása, 
másrészt új típusok kifejlesztése.

Ha a zónaolvadás valószínűségét KLVreaktorévre 
sikerül csökkenteni, akkor 6 %-ra csökken annak a va
lószínűsége, hogy az évezred végéig egy zónaolva
dásos baleset bekövetkezzen, tehát jó esély van arra, 
hogy ez az időszak komolyabb nehézség nélkül telik 
el. Ezalatt a technológia olyan tökéletesedése követ
kezhet be, amelytől további javulást remélhetünk. 
Az utóbbi években a főbb reaktorgyártó cégek (Wes
tinghouse, Combustion Engineering, General Elect
ric stb.) egy sor módosítást vezettek be, aminek az 
eredményeképpen a zónaolvadás valószínűsége nem
hogy 5-öd részére, hanem 50 — 100-ad részére csök
ken, vagyis — még a bizonytalanságokat is figye
lembe véve — a helyzet nem lehet rosszabb, mint a 
már idézett 10'6/reaktorév valószínűség. A rövidség 
kedvéért csak a legjelentősebb reaktorgyártó, a Wes
tinghouse intézkedéseit soroljuk fel:
— a tartályon belül megnövelték a zóna fölött lévő 

víz térfogatát;
— csökkentették a fajlagos térfogati teljesítményt;
— a biztonsági rendszerekben 4-szeres redundanciát 

vezettek be;
— megnövelték az üzemzavari hűtőrendszer víztér

fogatát;
— szétválasztották egymástól a szabályozó és biz

tonsági rendszereket;
— javították a vezénylőtermet és a diagnosztikát;
— növelték a nyomástartó edény térfogatát;
— növelték a containment tervezésének a konzer

vatívizmusát;
— automatikusan szabályozzák a gőzfejlesztő sze

kunderoldali vízháztartását;
— csökkentették a tartályt érő gyorsneutron-fluen- 

cia értékét.
Mindez úgy jellemezhető, hogy növelték a rend

szer redundanciáját és bonyolultságát. A Westing
house rendszerekre ezek után 2 .1 0 ~7/reaktorév zóna
olvadási valószínűséget adnak meg, ami messze 
alatta van annak, amit az előbb elfogadhatónak ítél
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tünk meg. A valóságban ez már megfelel annak, amit 
inherens biztonságnak tekinthetünk, ha az ember
gép kapcsolat problémáit ugyanilyen komolyan vesz- 
szük. Nem utolsó sorban persze bíznunk is kell a va
lószínűségi kockázatelemzés módszerében — de ez 
külön vizsgálandó kérdés. Az igazi problémát abban 
látjuk, hogy a biztonság fokozásának ez az útja fo
kozza a redundanciát és a bonyolultságot, amit a je
lenlegi rendszerek esetében már eddig is sokan bírál
tak. Ezektől a szubjektív szempontoktól függetlenül 
azonban nem tagadható, hogy a jelenlegi nyomott
vizes konstrukciókon belül tulajdonképpen tetsző
leges előírt biztonságot el lehet érni.

A másik út elvileg új megoldások választása. Ezek
kel kapcsolatban mindenekelőtt egy komoly fenntar
tást kell megemlítenünk. Amikor az 50-es évek 
végén és a 60-as évek elején minden jelentős reaktor
gyártó cég végül is a vizes reaktorok mellett döntött, 
akkor még egyéb reaktorkoncepciók is egyenlő esély- 
lyel indultak. Ekkor még egy sor más típusnak volt 
egyenlő esélye arra, hogy domináns típussá váljon. A 
választás mégis a könnyűvizes típusoknak kedvezett, 
azokon belül is a nyomottvizeseknek. Ma már — ter
mészetesen — nem lehet esélyegyenlőségről be
szélni: annyival több tapasztalat halmozódott fel a 
vizes típusokra vonatkozóan, hogy új típusok azt csak 
nagyon alapos érvekkel tudják — esetleg — ellensú
lyozni. Ezt előre bocsátva lényegében három típusnak 
van esélye arra, hogy a jelenleg uralkodó könny űvizes 
típusok versenytársa legyen. Figyelembe véve, hogy 
a vezető cégeknél a fejlesztés, prototípus, sorozat- 
gyártás, kereskedelmi forgalmazás hosszú időt vesz 
igénybe, a következőkben elmondottak nálunk leg
feljebb a 2 1 . század első évtizedeiben, tehát körülbe
lül 20 év múlva válhatnak realitássá. Tekintve, hogy 
a W E R  — 1000-rel mi a kutatások szintjén a 70-es 
évek elején kezdtünk el foglalkozni, most éppen 
ideje lenne hozzákezdeni a perspektivikus típusokat - 
legalább a kutatások szintjén — nyomon követni, 
esetleg a fejlesztésükhöz valamennyire hozzájárulni. 
Aki ugyanis mindettől elmarad, 2010 táján a know- 
how-ért súlyos dollármilliárdokat fog fizetni. Persze 
senki nem állítja, hogy az új típusok lesznek a 2 1 . 
század reaktorai, ugyanis egyáltalán nem valószínűt
len, hogy az uralkodó típusok végül is a továbbfejlesz
tett nyomottvizesek lesznek. A kutatásra fordított 
összegek azonban nem jelentenek nagy kockázatot: 
egy perspektivikus cél érdekében ennyit még egy ha- 
zánknyi ország is el tudna viselni.

A nyomottvizes reaktoroknak a már említett nagy 
fajlagos hőteljesítménye és kis hőkapacitása annak a 
következménye, hogy ezek a reaktorok a hajóreakto
rokból fejlődtek ki. Az Egyesült Államokban ez a Sa
vannah River volt, A Szovjetunióban pedig a Lenin 
atomjégtörő. Itt fontos követelmény volt a kis térfo
gat és a kompakt elrendezés. Minden, a biztonságot 
szolgáló rendszer később adódott hozzá. Emiatt 
tűnnek a mai nyomottvizes reaktorok túlságosan bo

nyolultnak, egyesek szerint mesterkéltnek. Ezen a ki
fogáson próbál segíteni a svédek által javasolt PIUS 
reaktor (7. ábra), amelynek a lényege a hőkapacitás 
megnövelése, továbbá olyan hűtőrendszer alkalma
zása, amely minden aktív berendezés nélkül — az 
alapvető fizikai törvények alapján — biztosítja az 
aktív zóna hűtését a klasszikus hűtőközeg-elvesztéses 
balesetnek megfelelő esetekben is. Az aktív zóna 
fölött és alatt egy-egy hidraulikai zár van, amely mind 
a hűtővíz túlmelegedésekor, mind az áramlási sebes
ség csökkenésekor automatikusan hideg bórtartalmú 
vizet enged a zónába. A nagy hőkapacitás miatt azt 
lehet mondani, hogy ennél a reaktornál — a legrosz- 
szabb esetet is feltételezve — körülbelül egy hét alatt 
kerülhet a reaktor olyan állapotba, mint a szokásos 
nyomottvizeseknél néhány perc alatt. Ez pedig ele
gendő időt hagy arra, hogy akár a külső úton (pl. 
tűzoltó autókkal) pótolják az elfolyó hűtővizet. 
Ennek a típusnak különös előnye, hogy a nagy hőka
pacitást jelentő vízmedencében nemcsak egy, hanem 
több 200 MW nagyságrendű reaktort is el lehet he
lyezni. Ez utóbbiak pedig gyakorlatilag sorozatban
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gyárthatók (szemben a jelenlegi, a helyszínen szerelt 
1000 MW nagyságrendű blokkokkal). Emiatt és 
amiatt, hogy a szokásos aktív (vészhütő) rendszerek 
elmaradnak, ez a reaktor talán nem is lenne drágább, 
mint a jelenlegi vizes típusok. A P1US reaktornak az 
eredeti változata, a SECURE hőszolgáltatási célokat 
szolgál. Az ismert moratóriumnál fogva Svédország
ban nem épülhet meg semmiféle reaktor, így a 
svédek 1985-ben javasolták, hogy a SECURE prototí
pusa nálunk épüljön meg. A tárgyalások nem vezet
tek eredményre. így a prototípus Helsinkiben fog 
megépülni.

A másik létező reaktortípus az ún. moduláris ma
gashőmérsékletű reaktor. Az NSZK-ban régóta 
működik egy kisméretű, grafitburkolatú szemcsékből 
felépülő gömbökből álló reaktor, amellyel az Egyesült 
Államokban is kísérleteznek, de amely iránt a 
Szovjetunió és Franciaország is érdeklődik. Ezt a 
reaktort héliummal hűtik, és magas hőmérséklete 
miatt alkalmas magas potenciálú hő szolgáltatására. 
Ez az utóbbi tulajdonsága régóta vonzóvá tette ipari 
folyamathő-szolgáltató reaktorként. Biztonsági tulaj
donságai az utóbbi időben fokozottan ráirányították a 
figyelmet: a teljesítmény növelésekor gyakorlatilag 
semmi sem ellensúlyozza a minden körülmények 
között negatív Doppler-együtthatót, ami súlyos meg
hibásodásokkal szemben is stabillá teszi. Ezen túlme
nően a nyomottvizesekhez képest egyébként is ala
csony ( 6  kW/liter) fajlagos teljesítményét tovább 
csökkentve el lehet érni, hogy semmilyen körülmé
nyek között se léphessen fel zónaolvadás: 3 kW/liter 
teljesítmény esetén a hűtőközeg teljes elvesztése sem 
vezethet zónaolvadáshoz. (Mint a 8 .ábra mutatja, a
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hűtőközegelvesztést követő maximális hőmérséklet 
eléggé meredeken függ a fajlagos teljesítménytől: kö
rülbelül 3,5 kW/liter az a határ, ahol a fűtőelem sérü
lésével komolyan számolni kell.)

Befejezésül megemlítjük, hogy a gyorsreaktorok 
körében is elképzeltek olyan típust, amelynek esélye 
van az inherens biztonságra: ez a gőzzel hűtött gyors
reaktor. A gőz sűrűsége elég kicsi ahhoz, hogy a reak
torban ne történjen számottevő neutronlassulás 
(tehát a reaktor gyorsreaktor maradjon). Ha azonban 
a hűtőközeg nyomása csökken, a gőz helyére víz 
nyomul az aktív zónába, aminek a következtében a 
reaktor lényegében termikussá válik. A fűtőelemrá
csot úgy kell méretezni, hogy termikusként már 
szubkritikus legyen; esetleg bórsavat kell a vízben 
oldani (9 . ábra). így tehát a reaktor automatikusan 
leáll. Ezen kívül egyéb gyorsreaktorkoncepciók is 
vannak, de ezek részleteibe nem megyünk bele, mert 
ez önmagában egy külön dolgozat témája lehetne.

h ű t ő k ö z e g  s ű r ű s é g e  £ g /c m 3 ]

9. ábra A gőzzel hűtött gyorsreaktor reaktivitása a hűtőközeg 
sűrűségének a függvényében: látható, hogy csak egy kiválasztott 

sűrűség mellett lehet a reaktor kritikus

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy sor 
olyan elképzelés van — köztük a jelenlegi nyomottvi
zesek továbbfejlesztése és a működők utólagos javí
tása — amelyek kielégíthetik az inherens biztonságú 
reaktorral szénben támasztott követelményeket. Ter
mészetes, hogy ebben nem mi magyarok fogjuk a 
döntő szerepet játszani. Azt azonban célul kell kitűz
nünk, hogy a mindenkor rendelkezésre álló know
how birtokában, de legalábbis a közelében legyünk.

Ä. ábra A gázhütésű grafitreaktorból a hűlés teljes kimaradásakor 
kikerülő radioaktivitás mennyisége a reaktor fajlagos teljesítmé

nyének a függvényében
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A TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS TECHNIKA SZ Ö V E T S É G E - S zű cs  Ervin
JÖVŐNK ALAPJA ELTE, Általános Technika Tanszék

Egy háromnapos ülésszak utolsó előadójának igen
csak nehéz dolga van, ha ébren akarja tartani a hallga
tók érdeklődését. A szerénytelenség csúcsa lenne, ha 
arra vállalkoznék, hogy az elmúlt három nap során 
kiváló tudósok által tartott előadások színvonalát 
meghaladjam. Mindössze annyit tehetek, hogy az 
egyes szakterületek elemzésére is támaszkodva meg
kíséreljem azt bemutatni, ami Neumann János tevé
kenységéből számomra a legfontosabbnak tűnik.

Előadásom címét Németh László szavaiból kölcsö
nöztem, amelyet a hódmezővásárhelyi kútra írt: 
“Természettudomány és technika szövetsége ölelte 
egy civilizációba az emberiséget.” Legyen szabad e 
mondatot és az előadás címét is kiegészíteni azzal, 
hogy: természettudomány, matematika, társadalom- 
tudomány és technika szövetsége nélkül további fej
lődésünk elképzelhetetlen. Az elmúlt három nap elő
adásai pontosan ezt tükrözték, bemutatva, hogy ezek
hez a diszciplínákhoz hogyan járult hozzá a 30 éve el- 
húnyt Neumann János.

Az első nap két csodálatos előadása emberközelbe 
hozta a gimnazista Neumannt és az egész “Fasori 
Iskolát” . Az a szellem, amely áthatotta az iskola 
egész tevékenységét, napjainkban is példamutató 
lehet a tanár-diák kapcsolatokra. Az emberekbe 
vetett hit nélkül hatékony pedagógiai munka nem 
képzelhető el. Az iskola egyik tanára könyvét a követ
kező szavakkal vezeti be: “Ajánlom ezt a könyvet 
szeretett kisdiákjaimnak, tudtukon kívül munkatársa
imnak.” Az én számomra ma is példakép az a tanár, 
aki munkatársnak tekinti diákját, aki tudja, hogy az 
oktató-nevelő munka célját csak a tanár-diák közös 
munkájával lehet elérni. Elgondolkozhatna ezen sok 
általános- és középiskolai pedagógus, sőt jónéhány 
egyetemi oktató: vajon mit tart fontosabbnak, saját 
Fölényének bizonyítását, vagy azt, hogy megtalálja és 
kibontakoztassa diákjának képességeit. Az alkotó és 
együttműködő iskolai szellem, a tanár és diák közötti 
bensőséges emberi kapcsolat jellemezte nemcsak a 
Fasori, hanem jó néhány más gimnázium (többek 
közt alma materem, a Kölcsey Ferenc Gimnázium) 
életét. Napjainkban is igazán jó eredményeket csak 
azok a középiskolák tudnak elérni, amelyekben ez a 
szellem uralkodik. Meggyőződésem, hogy ez volt a 
legfontosabb alapja Neumann János és a többi világ
hírűvé vált iskolatársa emberi-tudományos fejlő
désének.

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián 1987. február 11-én 
tartott Neumann János emlékülésen.

Az emlékülés második napján a matematika, a 
természettudományok és a társadalomtudományok 
különféle területeinek képviselői mondották el, hogy 
mit adott tudományáguknak Neumann János. A mai 
napon a számítástechnika egyes kérdéseivel, az esz
közök és a módszerek fejlődésével foglalkoztak. Vé
gighallgatva az előadásokat, a beavatatlan szemlélő
nek úgy tűnhet, hogy talán az emlékezés tisztelete el
túlozza Neumann érdemeit. Anatole France mondja: 
“Úgy hazudik, mint egy sírfelirat.” Nos, nem erről 
van szó. Igaz, gyakran előfordul, hogy a múltat a ma 
szemüvegén keresztül akarják magyarázni. Gyakran 
tulajdonítanak őseink egy-egy bizonytalan megjegy
zésének túlzott jelentőséget, zseniális jövőbelátó ké
pességet. Gyakran hivatkoznak arra, hogy a 18. szá
zadban a Francia Tudományos Akadémia — fél év
századdal az energiamegmaradás törvényének felfe
dezése előtt — határozatban utasított el minden per
petuum mobilét, mint lehetetlen szerkezetet. Arról 
már kevesebbszer esik szó, hogy ugyanez az Akadé
mia a 19. században ugyanilyen határozattal utasított 
el minden olyan repülő szerkezetet, amely a levegő
nél nehezebb anyagból készül, mivel “ lehetetlen” 
ilyen szerkezetet létesíteni. Úgy gondolom, akkor 
járunk el helyesen a történelmi múlt értékelésében, 
ha nemcsak a zseniális előrelátásokat, hanem a téve
déseket is bemutatjuk. Ez didaktikailag is jelentős, 
hiszen csak az mer kreatív lenni, aki vállalni meri a 
tévedés veszélyét is. Neumannál is találunk jó 
néhány tévedést, akár a nemzetközi helyzet megítélé
sében, politikai-társadalmi állásfoglalásában, akár a 
számítógépek fejlődésével kapcsolatos jóslataiban. 
Tény azonban — és ezt a tudományos ülésszak előa
dásai egyértelműen alátámasztották —, hogy termé
szettudomány, társadalomtudomány és technika te
rületén elévülhetetlen érdemeket szerzett Neumann 
munkássága. Pedig valójában (miként ő maga is han
goztatja) matematikus volt. Minek tulajdonítható hát 
az a széles körű érdeklődés és hatékony tudományos 
tevékenység, amely munkásságát jellemzi? Talán 
nem tévedek, ha az előbb említett “fasori szellem
ben” keresem az okot. Egy olyan iskola, amely eleve 
nem elsősorban az ismeretekre, hanem a rendszere
zett tudásra irányítja a figyelmet, olyan alapokat te
remthet, amelyre összefüggő épületként emelkedik a 
később megszerzett tudás is. Neumann tudta, hogy 
ismereteinkben melyek a stabil, tartós alapok, és 
melyek az állandóan fejlődő, esetleg elavuló részek. 
Világosan látta az objektív valóság komplexitását és 
az azt tükröző tudományok modellszerűségét. így ír 
erről: “A tudomány nem próbál magyarázni, alig is 
próbál interpretálni, a tudomány főként modelleket 
állít fel.” A modell a valóságnak mindig valamilyen
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meghatározott szempontrendszer szerinti tükrözése. 
És ez nemcsak hasonlóságot, hanem különbözőséget 
is jelent. Aki nem tudja, hogy a modell miben külön
bözik a modellezettől, könnyen eshet a káros analógia 
hibájába, olyanra is kiterjeszteni kívánja modelljét, 
amelyhez az már nem hasonló. A matematikus Neu
mann jól látta a különféle jelenségek megragadható 
közös jellemzőit, és ezért volt képes a kvantumfiziká
tól a döntéselméletig maradandót alkotni. De azt is 
tisztán látta, hogy ezek a modellek csak pillanatnyi is
mereteinket tükrözik, és hogy nyitottnak kell len
nünk minden további fejlődés, fejlesztés irányában. 
Hangoztatja: “Sohasem lehet egy elméletről azt mon
dani, hogy a tapasztalat bebizonyította, hanem csak 
azt, hogy annak legjobb ismert összefoglalását szol
gáltatja.” Olyan matematikus volt Neumann János, 
aki nem meglevő matematikai modellek 
Prokrusztész-ágyába kívánta bekényszeríteni a való
ságot, hanem a vizsgálati szempontok figyelembevé
telével alkotott a legkülönfélébb tudományágakban 
használható matematikai modelleket.

Hallhattuk, hogy Neumann János tevékenységé
nek egyik “mellékterméke” a számítógép. A 40-es 
évek közepén ez valóban — miként Szelezsán János 
előadásában említette — a matematika segédeszköze 
volt. Szelezsán úgy fogalmazott, hogy “a számítás- 
technika =  numerikus módszerek +  számítógép”. 
De amit Neumann még csak megsejtett, az napjaink
ban már átütő erővel, széleskörően kibontakozik: a 
számítógép az élet minden területére bevonul. A ma
tematikus Ralston írja, hogy sokkal találóbb elne
vezés lenne a “jelmanipulátor” . Nem először fordul 
elő az emberiség történetében, hogy egy technikai 
eszközt lényegesen szélesebb körűen alkalmaznak, 
mint amire feltalálták. A számítógép ma már nem el
sősorban számításokra szolgál, hanem olyan eszköz, 
amellyel mindenfajta algoritmizálható feladat meg

VARIÁCIÓS ELVEKRŐL 
ÉS MOZGÁSEGYENLETEKRŐL

1. Bevezetés

A fizikában megkülönböztetett szerepe van a variá
ciós elveknek. Általában kívánatosnak tekintik egy 
elmélet mozgásegyenleteinek variációs elvre vissza
vezetését, még akkor is, ha a mozgásegyenleteket 
(pl. valamilyen ad hoc módszerrel) már 
megalkották.

Természetesen több szempontból hasznos a vari
ációs elv megtalálása. Először is, lehetséges, hogy a 
variációs elv lehetőséget ad kényelmes és hatékony

oldható. így széleskörűen alkalmazható az informati
ka (az információk szerzésének, továbbításának, fel
dolgozásának) területén és — ami még ennél is fonto
sabb — a monoton tevékenységek gépesítésében. A 
közlekedés, az energetika, a gépipar, a termelés és a 
szolgáltatás minden területén átveszik az algoritmi
zálható irányítási funkciókat a számítógépek. A 
CNC- és robottechnika új távlatokat nyit az emberi
ség fejlődése előtt. Mindezt ilyen mélységben nem 
láthatta előre Neumann János, de arra világosan rá
mutatott, hogy miben különbözik egymástól a számí
tógép és az emberi agy. Ezt a különbséget kell kihasz
nálnunk, megtalálva a társadalmi tevékenységek 
azon körét, amelyeket gépesíteni lehet és kell, hogy 
az ember valóban arra tudja figyelmét és erejét össz
pontosítani, amire csak a csodálatos emberi agy 
képes.

Erre a jövendőre kell felkészítenünk az új generá
ciót. Ebből a szempontból tartom magaménak Pascal 
mondását: “A múlt és a jelen csupán eszköz, 
célunk csakis a jövendő.” A fejlesztő, a termelő és a 
felhasználó ember nevelése elsősorban az oktatásügy 
feladata. És az oktatásügynek építenie kell a múlt 
olyan hagyományira, mint például a Fasori Gimnázi
um, de azt is látni kell, hogy az új idők, a társadalmi 
és technikai változások új módszereket is követelnek. 
A jövő elsősorban alkotókész, problémaérzékeny és 
a problémákat megoldani képes embereket igényel. 
A neumanni gondolkodás a mi korunkban elsősorban 
azt jelenti, hogy iskoláink a rendszerezett szemlélet
re, az emberek közötti és az ember-gép közötti kom
munikációra, a modellszemléletre, az új ismeretek és 
eszközök iránti fogékonyságra neveljék a diákokat. 
Szilárdan megalapozott szakismeret s egyidejűleg affi
nitás mások tudományterülete iránt, ez az amit én a 
neumanni örökségből talán a legfontosabbnak tartok.

Banai Miklós 
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, 

Lukács Béla
Központi Fizikai Kutató Intézet

algoritmus megalkotására közelítő megoldás megal
kotása végett. (Ez a helyzet pl. a soktestproblémá- 
ban.) Másodszor, a variációs elv, rendkívül elegán
san, egyetlen képletbe sűríti az egész egyenletrend
szert, aminek nemcsak mnemotechnikai előnyei 
vannak, hanem ezzel a fizikai tartalom teljesebb 
megértése is bekövetkezhet (invarianciák). Végül, 
a variációs elv létezése általában garantálja az 
egyenletrendszer önellentmondásmentességét és a 
megoldás létezését, könnyen érthető okokból. E 
cikkben eme harmadik előnyre szeretnénk vissza
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térni, egy ellenpélda bemutatásával, annál is 
inkább, mert a variációs elv megoldások létezését 
biztosító tulajdonsága gyakran fordul elő még 
tankönyvekben is (ld. pl. [1 ]); ez általában igaz is, 
csak kivételes Lagrange-függvényekre nem. Az ér
dekesség azonban az, hogy ilyen kivételes Lagrange- 
függvények bizonyos közelítésben még gyakorlati 
problémáknál is megjelenhetnek.

Elemzendő ellenpéldánk során még egy diszkusz- 
szióra érdemes kérdés is előkerül. Ez egyenlőre hoz
závetőlegesen úgy fogalmazható meg: milyen érte
lemben, milyen egyéb pályákhoz viszonyítva van a 
variációs funkcionálnak a megvalósuló pályán szél
sőértéke. A kérdés természetesen matematikailag a 
variációszámítás elméletében sok szempontból tisz
tázott [2 ]; mindazáltal talán nem árt majd a matema
tikai tételeket példánkon illusztrálni. A bevezetőben 
csak két kérdést szeretnénk felvetni ezzel kapcsolat
ban. Először, ismeretes, hogy pl. a Lagrange- 
függvényből kapott Euler-Lagrange egyenletek még 
egyéb (pl. folytonossági) megszorítások mellett is 
csak akkor garantálják a hatás minimumát, ha a 
pálya kezdő- és végpontja rögzített. Ezzel szemben 
Fizikailag általában a pálya kezdőpontja és kezdő 
érintője preparálható közvetlenül. Másodszor, a 
pálya kezdő- és végpontjának rögzítése csak akkor 
lehet elegendő, ha a közbülső szakadásokat kizárjuk 
(hiszen tulajdonképpen minden szakadás után új 
kezdőfeltétel lép fel). A mozgásegyenletek maguk 
ki is zárhatnak ilyen szakadásokat (habár ez nem 
mindig van így, ld. pl. a gravitációs okból fellépő sto- 
chasztikus hullámcsomagredukciót Károlyházy 
kvantumgravitációs elméletében [3]), de a variációs 
elv általában megengedi.

Ilyen kérdések elemzésének közvetlen haszna 
nincs, hiszen adott fizikai problémánál az elmélet
hez hozzátartoznak az egyértelmű megoldáshoz 
szükséges megszorítások is. Ugyanakkor hozzájárul
hatnak általánosságban a fizikáról alkotott képünk 
tisztábbá tételéhez.

Variációs módszerek

A fizika variációs módszerei jól ismertek, most 
csak a teljesség kedvéért foglaljuk össze röviden az 
egyenleteket. Továbbá néhány szót szólunk a variá
ciós funkcionál szélsőértékét biztosítandó további 
szükséges és elégséges, nem csupán differenciál
egyenlet típusú, feltételekről. A továbbiakban az 
egyszerűség kedvéért egyváltozós esetre szorítko
zunk.

Jelölje a rendszer koordinátáját y, sebességét y, 
impulzusát p, t az időt. Tegyük fel, hogy a mozgás
egyenlet időderiváltban másodrendű, akkor a rend
szernek van egy

L = L(y, y, t) (1)

Lagrange-függvénye. Keressük azon

y=y (t) (2)

pályákat, melyeken az 

T
S = s { y ( t ) }= ;  L(y(t),y(t),t)dt (3)

o

hatásintegrálnak szélsőértéke van! A variálási eljárás 
teljesen standard [4]. írjuk:

y(t)=y(t) +  8 (t)
8(0) =  8 (T) = 0  (4)

(rögzített végpontok), ahol 8  elsőrendűen kicsiny.
Ekkor

T
0=  8 S= / { - | L s ( 0 +  - |L s ( t) } d t .

o 9y 9y (5)

A második tagban parciális integrálást hajtva végre, 
a kiintegrált rész a végpontrögzítés miatt 0. A mara
dék közös integrál alatt van, és tetszőleges 8 (t)-re 
0-t kell adjon; innen kapjuk az Euler-Lagrange 
egyenletet:

9L d 3L _
9y dt 9y (6)

Ez egy másodrendű differenciálegyenlet lesz 
általában:

y= a (y,y,t), (7)

ami a rendszer mozgásegyenlete.
Nyilvánvaló (6 ) S szélsőértékéhez szükséges fel

tétel, de általában nem elégséges. Nézzük meg mit 
mond a variációszámítás erről. [2 ]-ben azt találjuk, 
hogy S első variációja eltűnésének szükséges és elég
séges feltétele változóiban legalább kétszer folytono
san deriválható L, és rögzített kezdő és végpontú 
szintén kétszer folytonosan differenciálható y(t) 
függvények esetén: y(t) elégítse ki (6 )-t. Azaz, az 
adott feltételek mellett is, (6 ) megoldásai csupán a 
8S=0 feltételt garantálják, míg az S = /Ldt =  min. 
feltételt nem, szemben a tankönyvek szokásos kije
lentéseivel (lásd pl. [5]). S minimumához (ill. maxi
mumához) további feltételek teljesülése szükségel
tetik. Mi az abszolút minimum(max) feltételét nem 
ismertetjük, csupán a relatív gyenge és erős mini
mum (max.) feltételeit. Relatív erős min. (max.) 
esetén az adott pálya a hozzá közeleső pályákhoz vi
szonyítva adja S minimumát (maximumát), míg re
latív gyenge esetben az adott pályához közel eső 
pályák első deriváltjainak is közel kell esniük a pálya 
derivált függvényéhez.
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A relatív gyenge minimum szükséges feltétele 
természetesen (6 ) teljesülése. Elégséges feltételek 
pedig a következők: A/ L változóiban legalább há
romszor folytonosan deriválható, B/ a (6 )-nak 
eleget tevő y(t) a [0,T] zárt intervallumon legalább 
kétszer folytonosan differenciálható, C/ teljesül az 
ún. erősebb Legendre feltétel:

Lyj,(t,y(t),y(t)) >0, te[0,T], (8 )
és D / az

[Lyy(t) —LYy(t)] Ay(t) —Lyy(t) Áy(t)~  
-Lyy(t)Äy(t)= 0  W

Jacobi differenciálegyenlet Ay(0) =  0, Áy(0) =  1 
kezdeti feltételeket kielégítő Ay(t) megoldása teljesíti 
a

Ay( t ) * 0 ,  te[0,T] (10)

feltételt.
A relatív erős minimum szükséges feltétele 

megint csak (6 ) teljesülése. Elégséges feltételeket 
A/, B/, C/ és D/ következő módosításai adnak: A/ L 
változóiban legalább négyszer folytonosan derivál
ható. B/ változatlan a C/ feltételben Lyv legyen válto
zóinak folytonos függvénye, és a D/ feltétel szintén 
változatlan.

A relatív (gyenge/erős) maximum feltételeit érte
lemszerűen úgy kapjuk, hogy az egyenlőtlenséget
(8 ) -ban megfordítjuk.

Az elégséges feltételeket az S második variációjá
nak vizsgálata adja.

A szükséges feltételek között érdemes még kie
melni azt az esetet, amikor a fizikai és virtuális pályák 
között van olyan, amely y-ban elsőrendűnél nagyobb 
ugrást szenved. Ekkor a szélsőértéket adó pályán az 
ugráspontokban még az

[LJ =  0,
[yLy—L] =  0 (11)

Weierstrass-Erdmann ugrásfeltételeknek is teljesül
niük kell [2 ],

Vizsgáljuk meg példaként egy mechanikai tömeg
pont esetén a fenti feltételeket. Ekkor

L =  n a

Az A/ feltétel ekkor csupán V-re jelent megszorítást. 
A B/ feltétel teljesülését is feltehetjük. A Legendre- 
feltétel ekkor egyszerűen a tömeg pozitivitásával 
egyenlő. A Jacobi-differenciálegyenlet a következő:

d2V
Ay(t)+ m _ 1  _ A y(t) = 0 (13)

Vegyük a harmonikus oszcillátor esetét:

1
V = —mw2y2 

2

a következőt adja:

Ay(t) +  w2Ay(t) = 0 .  (14)

Ennek a Áy(0) =  0, Áy(0) =  1 kezdeti feltételeket ki
elégítő megoldása:

A (t)=  —sinwt.
w (15)

Ez a függvény pedig világos módon csak a 0 és t = 
időintervallumon belül teljesíti a ( 1 0 ) feltételt. 

Miután a D/ feltétel egyben szükséges feltétel is a re
latív gyenge (ill. erős) minimum teljesüléséhez, S 
csupán egy félperiódus közbenső szakaszain vesz fel 
relatív gyenge (sőt erős) minimumot, egy teljes félpe
riódus (nem is beszélve egy egész periódusról) befu
tása során már néni. így már ebben az egyszerű példá
ban sem teljesül a valódi pályára (annak legalább is 
ésszerűen hosszú darabjára), hogy S minimumot 
vesz föl. Valamivel bonyolultabb példában, pl. gravi
tációs potenciálban mozgó tömegpont esetén (13) bo
nyolultabb alakot ölt, így a D/ szükséges feltétel el
lenőrzése lényegesen komplikáltabb.

Most tegyük félre egy időre a szélsőértéknek 
(6 ) -on túlmenő szükséges feltételeit (gondoljuk pl. 
hogy ezek teljesülnek), és próbáljunk meg áttérni a 
Lagrange-függvényről a Hamilton-függvényre. Ve
zessük be y helyett p-t:

p =  p(y,y,t) =  Ly (15)

és alkossuk meg a

H =  p y -L  =  H(y,p,t) (16)

Hamilton-fúggvényt. Akkor (6 ) átírható az 
alábbiként:

y =  Hp,
P = — Hy.

Ha L explicite nem függött t-től, akkor H sem, és H 
értéke a fizikai pályán megmarad (konzervatív rend
szer) [4],

De H használatára csak egy az eddig diszkutáltakon 
túlmenő feltétel teljesülése esetén van mód. Neveze
tesen, p nem lehet y-tól független, vagyis L nem 
lehet y-ban lineáris. (A pontos feltétel: Lyy ^  0 az ér
telemzési tartományon.)
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J. Egy elfajult Lagrange-fűggvény

Most rátérünk a bevezetésben ígért illusztrációra. 
Természetesen lehetséges, de fizikailag semmit
mondó lenne olyan Lagrange-függvényt konstruálni 
pusztán matematikai meggondolásokból kiindulva, 
melynek Euler-Lagrange egyenletének pl. nincs meg
oldása. Itt most azonban mutatunk egy jól megalapo
zott elméletből számított Lagrange-függvényt, amely 
mintegy állatorvosi lóként egyesíti magában a lehet
séges problémákat; ráadásul az elméletből közvetle
nül nem a mozgásegyenlet, hanem a variációs elv kö
vetkezik. A gondolatmenet egyetlen “hibája” , hogy a 
Lagrange-fűggvény nem fizikai, hanem közgazdasági 
problémában szerepel; ez azonban nem is meglepő, 
ugyanis a fizikában az ilyen Lagrange-fúggvényeket a 
hosszú gyakorlat során felgyülemlett tapasztalat segít
ségével ösztönösen elkerülnék.

Jelen cikknek nem célja közgazdasági összefüggé
sek fejtegetése, de a konkrét példát képező Lagrange- 
fűggvény jelentésének megvilágítására egy rövid ma
gyarázat mégis szükséges. A részletekre nézve Id. 
[6 ], [7], Az ún. Harrod-Domar modellből [8 ] indu
lunk ki, és ama maximális egyszerűsítést alkalmaz
zuk, hogy az egész gazdaságot egyetlen szektornak te
kintjük. (Ez súlyos egyszerűsítés, de látjuk majd, 
hogy a jelen okfejtés lényegét nem befolyásolja.) Be
vezetjük a következő jelöléseket: T egy adott 
(hosszú) időtartam, Y(t) a nemzeti jövedelem, K(t) 
a tőke mennyisége, s(t) a beruházási ráta, és F(T) az 
adott időtartam alatti összfogyasztás. Akkor nyilván

K =  sY,
F =  (1—s)Y. (17)

Az egyenletrendszer még nem zárt, de lezárható ama 
feltevéssel, hogy a tőke önmagával arányosan termel 
jövedelmet:

Y =  cK, (18)

ahol c a tőkehatékonysági tényező. (Megjegyzendő, 
hogy az összes itt szereplő mennyiség nevét tulajdon
képpen idézőjelbe kellene tenni, mivel különböző 
statisztikai módszerek különbözőképpen definiálják a 
tőkét, nemzeti jövedelmet stb.)

A (17 — 18) egyenletek könnyen integrálhatóak, 
és kapjuk:

F =  J yo ( 1  —s)exp{ S cs(t’)dt’}dt.
o o (19)

Mármost az optimális beruházási politika az, amely 
(legalább egy hosszabb időszakra) maximális fogyasz
tást tesz lehetővé. Azaz olyan s(t) függvényt kell vá
lasztanunk, amivel az F{s(t)} funkcionál maximális.

Azaz a kívánatos beruházási pálya egy variációs 
elvből származtatható [6 ],
Bevezetünk egy változótranszformációt:

t.
y (t)=  J s ( f ) d f

o (2 0 )

és akkor

F -  / Y 0 (l-y)ecvd,. (2])

De ezt átírhatjuk hatásintegrálra emlékeztetőén:
T

F{s(t),T}= J  L(y,y)dt,

L = Y 0 (1—y)ecy.

Eljutottunk egy Lagrange-fűggvényhez; egyetlen kü
lönbség a szokásos esethez képest, hogy most maxi
mumot keresünk, nem mást.

Nyilván, a probléma természete miatt, a maximum 
az elsődleges, a mozgásegyenleteket innen kell le
származtatni. Az Euler-Lagrange egyenleteket (6 ) 
adja, behelyettesítve

cec>'=0, (23)

és ennek nincs megoldása. Azaz a variációs elvből le
származó mozgásegyenletnek megoldása nincs.

Erre először [6 ] mutatott rá. A jelenség okát a (21) 
integrál tanulmányozásával lehet felderíteni. Előbb 
azonban próbáljunk meg áttérni a Hamilton-forma- 
lizmusra; (15) szerint

p=9L /9y=  —Y0 ecy=p(y). (24)

Vagyis p y-tól független; Hamilton-függvény nem 
alkotható.

A (21) integrállal kapcsolatos első érdekességet 
[6 ] jelezte. Eszerint F maximumát nem az egyenletes 
s = s 0  beruházási ráta biztosítja. Ilyen függvények kö
rében F sG-nak egy függvénye lesz, amelynek valami
lyen c-től függő helyen lesz maximuma. De

s(t) =  l - 0 ( t - t o) (25)

alakú lépcsős függvények közt F-nek t0-ban van ma
ximuma, és a második esetben elért maximum domi
nálja az elsőt. Innen [6 ] megállapítja, hogy nem feltét
lenül az egyenletes gazdasági növekedés optimális.

Ez közgazdaságilag kétségkívül fontos megálla
pítás, de minket most nem ez érdekel, hanem az, 
hogy (6 )-nak miért és hogyan nincs megoldása. Elő
ször vegyük észre, hogy L y-ban lineáris, tehát a 2. fe
jezetben mondottak szerint nem létezhet Hamilton- 
függvény, tehát a (22) szerinti L elfajult. Most lát
ható, miért nem érdekes a durva egyszerűsítés egyet-
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len beruházási rátával és c tényezővel: a gazdaságot 
számos szektorra bontva is az yr ok L-ben csak lineá
risan jelennének meg, ha a (17 —18) egyenletek szer
kezete nem változna. Másodszor, megmutatható, 
hogy (25) helyett egyre magasabb kezdeti s-et véve F 
még növelhető; egy Dirac-delta alakú s majorálja a 
(25) szerinti függvényeken felvett maximumot. 
Vagyis az, hogy (23)-nak nincs megoldása, analóg 
azzal, mikor egy függvény monoton: ilyenkor szélső
értékét az értelmezési tartomány határán veszi fel. 
Esetünkben ez azt jelenti, hogy az F funkcionál maxi
muma valamilyen disztribúciónál van.

Ilyen megoldások közgazdaságilag természetesen 
értelmetlenek, de emlékeztetnek a közkeletű meg
gondolásra, miszerint mennél többet kell az elején 
beruházni, hogy később sokat fogyaszthassunk. Ráa
dásul látjuk, hogy az optimumot biztosító “függvény” 
(bármelyik is legyen) nem folytonos.

4. Regularizálás

Mármost két lehetőség van. A (17) egyenletek a 
definíciókból következnek, de (18) nem. Vagy 
helyes (18), és akkor az optimumot tényleg egy 
minden vagy semmi pálya adja, vagy (18) csak köze
lítés, és az igazi egyenlet nemelfajult Lagrange- 
függvényhez vezetne. Ennek eldöntéséhez közgazda- 
sági meggondolások kellenének, melyek nem képez
hetik jelen cikk tárgyát, és fizikai szempontból érdek
telenek. Ennélfogva most csak annyit jegyzőnk meg, 
hogy (2 2 ) -ben bármilyen eltérés az y-bani liearitástól 
már feloldja a degenerációt, ugyanis:

és a Lagrange-függvény alakja:

L = Y 0 (l-< D (y))ey. (28)

Innen (6 ) szerint kapjuk a mozgásegyenletet; y he
lyett s-re visszatérve

S= — [ f + ( l - s ) f ] .
(29)

Itt most megint érdemes egy pillanatra megállni, 
és elemezni az egyenlet szerkezetét. Lagrange- 
függvényből kapható mozgásegyenlet általában 
másodrendű. Persze y-ban (29) is másodrendű, de 
y-t nem tartalmazza. Ez azért van, mert (28)-ban y 
csak eV szorzófaktorként szerepel. Az s mennyiségre 
elsőrendű egyenlet adódik, mint az arisztotelészi 
fizika mozgásegyenletei; ennek következtében a foly
tonos megoldások egyetlen kezdőfeltételtől függnek, 
és lengésszerű megoldásuk nincs. Következésképpen 
stabilitási vizsgálat sem végezhető.

L linearítása y-ban megszűnt. Ezért H létezik; 
(15)-ből

p = _ Y 0^ ,
H =  Y0 (<í>-y<í>-l)ey, (30)

ahol a vonás y szerinti derivált. Mivel L t-től explicite 
nem függ, H megmarad.

h - h °= y °(s° - 7 ^ - 0 - (31)

a) ekkor p=p(y,y), tehát H már létezik;
b) (6 ) -ban y is megjelenik, és az egyenlet differenci

álegyenletté válik, melynek lesz y=y(t), tehát 
hasonlóan s=s(t) megoldása (más kérdés, mi
lyen).

Tehát az elfajult L-re vezető feltevések kivételesek.
A legegyszerűbb regularizálás az, hogy (19)-ben 

feltesszük, hogy a c tőkehatékonyság nem állandó, 
hanem az s beruházási ráta függvénye: cs helyett egy 
f(s) függvényt írunk. Ezzel c szerepét bizonyos érte
lemben f  veszi át. A pontos f(s) alak meghatározásá
hoz megintcsak gazdasági ismeretek kellenének; itt 
most csak annyit kell észrevenni, hogy f(s) az Y nem
zeti jövedelem pillanatnyi növekedési üteme: tegyük 
fel, hogy a növekedést a beruházási ráta szabja meg. 
Ezután (20) helyett az y koordinátát

y=  f  f (s (r))d r 
o

definiálja; innen

s=<I>(y), 

f[<J>(y)]=y

ahol a behelyettesítésnél felhasználtuk a (26 — 27) 
egyenleteket. (30) és (31) együtt elsőrendű egyenle
tet ad y-ra. Vagyis előállítottuk ugyan (29) egy első 
integrálját, amint ez konzervatív rendszerre mindig 
történik, de ezzel csak differenciálegyenlet helyett in
tegrálegyenletet kaptunk s(t)-re.

A (29) mozgásegyenlet megoldásainak elemzésé
hez f(s) alakját kellene ismernünk; mint már mon
dottuk, ennek meghatározása részletes közgazdasági 
ismeretek nélkül lehetetlen. De általános szerkezetét 
megsejthetjük; mivel mondható, hogy
a) beruházás nélkül nem növekedés van, hanem 

csökkenés,
f(0 ) < 0 ;

b) (29) szerint s nem mehet ki f  két nullhelye 
közül, tehát, hogy az optimális pálya ne menjen 
“afizikális” tartományokba, ahhoz célszerű 
f(0 ) =  f ( l )  =0;

c) a c szerepét átvevő f  -nek nyilván valahol közbül 
maximuma van, f  ’(sm) = 0 .

Mármost mindennek ama érdekes következménye 
van, hogy bizonyos értelemben a gazdaságot ugyan 
sm táján lehetne optimális hatékonysággal működ
tetni, de éppen sm-nél (29) megoldásainak nincs foly
tonos folytatásuk.

(26)

(27)
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A fenti feltételek részletesebb kifejtése [7]-ben ta
lálható; itt érdektelen. A feltételeknek eleget tevő 
legegyszerűbb f(s) függvény az alábbi:

ekkor sm= 1 / 2 .

5. Folytonosság vagy szakadás?

[7]-ben a (32) feltevéssel és T=20 évre meghatá
roztuk az F maximumához tartozó pályát. Ez ter
mészetesen k értékétől is függ. Jelen kontextusban 
teljesen érdektelen meggondolások alapján 
k =  0,00467-et választva (29)-nek, az s= s 0  kezdőfel
tételtől függően 6 , különböző lefutású megoldás van:
1 ) s = so= 0 .
2) 0 < s 0  <s, = 0,0047. A megoldás s= 0  felé fokoza

tosan csökken.
3) s = s 0 =s!. Az 1.) —3.) pályán Y időben csökken.
4) S! < s 0  < 1/2. A görbe s0-tól 1/2 felé emelkedik, 

és ha T elég nagy, azt el is éri, függőleges érintő
vel. Onnan tovább nem folytatható.

5) 1/2 < s0< 1. Az előzővel éppen szembe mozgó 
görbe.

6 ) s = s 0 = l .
Ha folytonos görbék közt kereskedünk, az első há

romféle görbe nyilván nem adhat maximumot, de az 
utolsó sem, mivel azon F=0. Marad 4. és 5. Azok vi
szont 1 / 2  elérése után nem folytathatóak; tehát ma
radnak a 4. és 5. görbék, eléggé sr hez, ill. 1-hez 
közel indítva. De a (8 ) feltétel miatt L^  negatív kell 
legyen maximumhoz; (22) és (26 — 27) szerint pedig

Lyy= r - 3 f ’ey. (33)

Mivel f” 1/2 alatt negatív, csak az 5. görbék között 
válogathatunk; azokat egyetlen paraméterrel lehet 
jellemezni, nevezetesen s0 -lal. Az elvégzett nume
rikus számítások szerint ezek közül az adja F maxi
mumát, mely éppen T-nél éri el az s=  1/2-et. Ez vég
tére is nem meglepő.

Csakhogy ez csak a folytonos görbék közül adhat 
maximumot. Végezzük el a következő variációt: elin
dulunk valamilyen 1 / 2  feletti s0 -ról, maradunk e 
görbén, amíg lehet, és azután leugrunk 1 / 2  alá (any- 
nyira, hogy az új pálya már kitartson legalább T-ig). 
Ekkor 2 paraméteres variációnk van: megadhatjuk 
s0 -t, ezzel megadjuk az ugrás helyét is, és megadhat
juk s2 -t, ahová ugrunk. A numerikus számítás (lega
lábbis k = 0,00467 és T=20 év esetén) azt mutatja, 
hogy F maximumát so=0,972, s2 =  0 esetén kapjuk. 
Tehát először majdnem mindent beruházni, azután s 
fokozatosan csökken, és az idő kb. 70%-a után az ere
deti görbe megszakad, ezután mindent megenni.

Az olvasó kéretik nem túl komolyan venni ezt, 
mint közgazdasági megállapítást. Hiszen az alkalma

zott modell nagyon leegyszerűsített, és f(s)-t majd
nem teljesen önkényesen vettük fel. Annyit azért 
leszűrhetünk: F maximumához nem folytonos görbe 
tartozik. De ezzel még nincs vége.

Ellenőriznünk kell negativitását, hogy lássuk, 
vajon megvan-e már az igazi maximum. Nos, ez (33) 
szerint a görbe első szakaszán teljesül. A másodikon 
(33) jobboldala értelmetlen. De bármely közeli 
(s<S4) pályán LyV >0. Tehát a numerikusán talált 
görbe egy részén (8 ) nem teljesül; ez sem lehet 
optimum.

Nézzük meg biztonság kedvéért a (11) 
Weierstrass-Erdmann féle ugrásfeltételeket is az ug
ráspontban! Azt találjuk, hogy a (32) szerinti f függ
vényre egyáltalán nem teljesülnek; nincs őket kielé
gítő ugrás! Az egyetlen lehetséges konklúzió, hogy az 
e fejezetben diszkutált Lagrange-függvényhez tartozó 
maximum nem realizálódhat sem folytonos, sem ug
rásokat tartalmazó pályákon. Ez önellentmondásnak 
tűnik, de nem az. Habár most L nem elfajult, a 
’’hatásintegrál“ maximuma ismét csak az értelmezési 
tartomány szélén van; minden bizonnyal a végtelen 
sok ugrást tartalmzó ’’függvények“ közt, de jelen 
cikk szerzői bevallják, hogy meg sem próbáltak a disz
tribúciók közt kereskedni.

Az eddigiek tanulsága az alábbi. Mutattunk egy 
közgazdasági problémát, amelyben Lagrange- 
függvény értelmezhető, és a probléma megoldása egy 
szélsőértékelvre vezethető vissza, látszólag pontosan 
úgy, mint a mechanikában (és a fizika más területe
in). Az elvi különbség mindössze az, hogy most nem 
egy ismert mozgásegyenletet akarunk visszavezetni a 
szélsőértékelvre, hanem tudjuk, hogy a megoldás 
egyenesen a maximumhoz tartozik, és a mozgás
egyenlet csak a megoldás kényelmes előállítása 
végett kell. Az első, alaposan egyszerűsített, de rea
lisztikusnak látszó modell Lagrange-függvényéből 
származtatott Euler-Lagrange-egyenletnek azonban 
nincs is megoldása, szemben a várakozással, hogy 
variációs elvből származó mozgásegyenletnek kellene 
legyen. Ráadásul L elfajult: H nem létezik.

Ekkor általánosítottuk a modellt; L elfajulása 
megszűnt, és a mozgásegyenletnek már van megol
dása. De ennek folytonos megoldásai nem adják a 
maximumot, sőt a véges sok szakadásúak sem.

Kérdés, hogy itt a közgazdaságtan és a fizika közti 
különbség nyilvánul-e meg a szakadásos függvények 
fellépésében, vagy nem. Ennek érdemi eldöntésére 
nem érezzük magunkat hivatottnak. Mindenesetre 
azt megjegyezzük, hogy a (17 —18) egyenletrendszer 
általánosítható olymódon, hogy a (28) alattitól 
eltérő, de szintén reguláris Lagrange-függvényre ve
zessen. Ezt az alábbi módon tesszük. (17) első egyen
letében figyelembe vesszük az eszközök idő során 
történő elhasználódását:

K =  sY — XK,
F =  (1—s)Y. (17’)
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(18)-ban pedig a c állandót (ugyanolyan megfontolás
ból, mint a 4. fejezetben) egy g(s) függvénnyel 
helyettesítjük.

Y=g(s)K. (18’)
A T idő alatti összfogyasztást innen számolva

T t

F = K 0  /  —  ( l - s j ' ^ ' d t ,

f=f(s) =sg(s) — X.

(19’)

(34)

Újra bevezetve a (26 — 27) jelöléseket, az új 
Lagrange-függvény az alábbi:

L=L(y,y) =  [f(<J>(y)) +  x] (d>-> -  Oe*. (28’)

Ez némileg bonyolultabb, mint (28), de ugyanolyan 
szerkezetű. Azonban érdekessége, hogy ismét (32) 
szerinti f(s) függvényt választva.

eV

s H l - s ) 3
( -

T s2) <°- (35)

hogy a legutóbbi példában a mozgásegyenlet és a szél
sőértékelv viszonya pontosan olyan, mint a mechani
kában: ott is láttunk példát arra, hogy a Jacobi-feltétel 
nem volt teljesíthető.

6. Konklúzió

Jelen írásban azt mutattuk meg, hogy gyakori hie
delmekkel szemben, a variációs elv és az őrá vissza
vezetett mozgásegyenlet viszonya kölcsönösen nem 
egyértelmű. Ha tudjuk, hogy rendszerünk mozgása a 
mozgásegyenletnek tesz eleget, akkor általában a 
pályán a hatásnak nem várhatjuk minimumát. For
dítva, ha a rendszer valamiért a hatás minimumát 
igyekszik előállítani, általában nem várható, hogy 
végig a mozgásegyenlet által előírt sima pályán ma
radjon, sőt még az sem biztos, hogy a mozgásegyen
letnek egyáltalán lesz megoldása. Eme, általánosnak 
és precizkedőnek tűnő megjegyzéseket pedig egy 
valós (habár nem fizikai) probléma (természetesen 
egyszerűsített) Lagrange-függvényével illusztráltuk.

IRODALOM

vagyis a Legendre-feltétel, mégpedig erősebb alakjá
ban minden pályára automatikusan teljesül. Nyilván
valóan L y szerinti folytonos deriválhatósága teljesül, 
de az y szerinti háromszori folytonos deriválhatósága 
az s = 0  és s=  1 határpontokon nem.

Belső pontokban tehát az, hogy az Euler-Lagrange 
egyenlet sima megoldásai adnak-e maximumot, már 
csak a Jacobi-feltétel teljesülésétől függ. Ennek ellen
őrzése csak numerikusán volna lehetséges, amit 
most nem végzünk el. Ugyanis most azt mondhatjuk.
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adó, 1974.
16] Kovács J„ Virág I : Közg. Szemle, XXVIII. 675 0981)
17) Banai M„ Lukács B.: Közg. Szemle. XXXIV, 432 (1987)
[81 D. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics. Macmillan. 

London, 1948.

LÉZERFIZIKAI KUTATÁSOK SZEGEDEN 
EXCIMER LÉZEREK

A nitrogénlézerek bár széles körben alkalmazható 
eszközök és ideális pumpáló források a festéklézerek 
számára, a 70-es évek végén világossá vált, hogy a to
vábbfejlődést az excimer lézerek kifejlesztése bizto
sítja. Gyors térhódításukat annak köszönhetik, hogy 
gerjesztésük egyszerű módszerrel (elektromos ki
sülés) megvalósítható, hatásfokuk (1 t-7%) megha
ladja a nitrogénlézerekét, a szilárdtest lézerekét és a 
villanólámpás festéklézerekét, és nagy teljesítményű 
sugárzást hoznak létre a látható, UV és VUV tarto
mányban. Ennek a dolgozatnak a célja a működésük
kel kapcsolatos fontosabb ismeretek összefoglalása 
mellett a hazai eredmények ismertetése.

II. Kovács Gábor, Hebling János,
Szabó Gábor, Szatmári Sándor, Bor Zsolt

JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

2.1 Az excimerek áttekintése

Általános szokás excimernek nevezni minden 
olyan molekulát, amely csak gerjesztett állapotban lé
tezik (excimer =  excited dimer pl.: Hej). Ma már ex
cimernek nevezik azokat a molekulákat is, amelyeket 
régebben exciplexnek nevezetek (exciplex =  excited 
complex, pl.: XeCl*), sőt ezt a kifejezést alkalmazzák 
olyan stabil molekulákra is, mint a halogének (pl.: F2 

vagy IF). Ennek az az oka, hogy lézeraktív anyagként 
hasonlóan viselkednek, mint a valódi excimerek.

A nemesgáz-halogének alkotják a legelterjedtebb 
excimer csoportot. Ennek oka az, hogy ezekkel a lé-
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zerekkel sikerült a legjobb hatásfokot elérni, ezenkí
vül ezek elektromos kisüléssel is jól gerjeszthetők 
[1-31.

A nemesgáz (N)-halogén (H) excimer tipikus po
tenciális energiagörbéit az 1 . ábra mutatja.

MAGTÁVOLSÁG

1. ábra Egy nemesgáz-halogén excimer potenciális energiagörbéi

A molekulaspektroszkópiában használatos jelölés
nek megfelelően X az alapállapotot, A, B, C... a ger
jesztett állapotokat jelöli a növekvő energiák sorrend
jében. Az X görbe a lézerátmenetnek megfelelő mag
távolságnál kis meredekségű, emiatt a B—X átmenet 
viszonylag kevésbé széles (tipikus értéke AA-—5 
nm). Az A görbe, amely egy erősen taszító kovalens 
állapotnak felel meg a C—A átmenetnél nagy mere
dekségű, emiatt az átmenet széles (tipikus értéke 
AX~30 nm). Részben az átmenetek sávszélessége 
közötti különbséggel magyarázható az a tény, hogy 
sokkal nehezebb lézerműködést létrehozni a C—A 
átmenettel, mint a B—X-el. Fontos felhívni a figyel
met arra, hogy a gerjesztett állapotok keresztezik egy
mást. Ez elősegíti a lézerátmenet felső szintjének 
nem szelektív pumpálását. Az X állapot a XeF és 
XeCl excimerek esetén kötött állapot, mint ahogy az 
ábra is mutatja, azonban ez a kötés gyenge, termáli- 
san instabil. Mindezek alapján egy gerjesztési- 
kényszerített emissziós ciklus úgy képzelhető el, 
hogy a megfelelő N —H gázkeveréket elektronütkö
zéssel gerjesztjük N+, H~ ionokat N*, H* gerjesztett 
állapotokat hozunk létre, ezek pedig az 1 . ábrán lát
ható gerjesztett állapotú excimereket. Az excimerek 
a gerjesztett állapotot spontán vagy kényszerített 
emissziós átmenettel hagyják el és jutnak a rendkívül 
rövid élettartamú alapállapotba ( 1 0 - 1 2 —1 0 - 1 3  s), 
azaz haladéktalanul szétesnek. Szemben a nitrogénlé

zerrel, itt a gerjesztett állapot élettartama sokkal hosz- 
szabb ( 1 0 — 1 0 0  ns), mint az alapállapoté, tehát a po
puláció inverzió igen könnyen létrehozható [4],

Az 1. táblázatban növekvő hullámhossz sorrendjé
ben felsoroltuk azokat az excimereket, amelyekkel lé- 
zermüködést sikerült elérni. Feltüntettük azokat a 
molekulaszinteket, amelyek között a lézerműködés 
létrejön, a felső szint élettartamát, az átmenet emisz- 
sziós hatáskeresztmetszetét, valamint a lézer gerjesz
tési módjait. Ez a táblázat nem tartalmaz olyan kísér
leteket, melyekben az excimer lézert nukleáris úton 
pumpálták.

1. táblázat
Excimer lézer átmenetek adatai 

(O, ENY, EK: pumpálás optikailag, 
elektronnyalábbal, elektromos kisüléssel)

Exci
mer

X (nm) <r(10-,6cm2) r (ns) term
álmenet

gerjesztési
mód

a r 2 126 0,015 10 ENY
Kr2 146 4
f 2 157,6 D —A ENY, EK

Xe2 172 2,04 20+50 ENY
ArCI 175 B—X EK
ArF 193 2,9 5 10 ENY, EK
KrBr 206 B—X EK
KrCl 222 B -X EK
KrF 248,5 2,5 10 B—X
Cl2 257,7 D—A ENY
XeBr 282 1,5 17,5 B-—X ENY, EK
CIF 284,4 D —A EK
Br2 292,0 ENY, EK
XeCl 308 4,5 11 B—X ENY, EK
Hg2 335 0,01 220
I2 342,4 D —A ENY, O
XeF 351 2+ 5 20 B -X ENY, EK
BrF 354,5 EK
Hgl 444 27 B—X EK
XeF 470-480 0,05 120 C—A EK
IF 480-496 D—A EK
MgBr 502-504 2,4 23 B—X EK, O
XeO 538-544 0,1 1000 E -B ENY
KrO 558 E -B ENY
ArO 558 2 4000 E -B O
HgCI 558 4.5 22 B—X EK

2.2 Gerjesztési módszerek

Excimer lézer gerjesztésére először elektronnyalá
bot alkalmaztak. A geometriai felépítés alapján meg
különböztetünk koaxiális, longitudinális és transzver
zális típusokat.

A 2. ábra elektronnyalábbal transzverzálisán ger
jesztett excimer lézer felépítését mutatja.

Az elektronforrás hideg katódos, a gyorsító fe
szültség tipikusan 200-*-2000 kV, melyet általában 
Marx-generátorral állítanak elő. Az elektronáram

3 4 4



sűrűsége 5-*-500 A/cm2, a teljes áram 5-*-50 kA, az 
impulzusidő 50 ns-*-l fis. A felgyorsított elektronok 
a vákuumtérből egy 25 — 50 fim  vastag fém, vagy alu- 
míniumozott kapton fólián keresztül lépnek be a 
0,8-5-10 bar nyomású gázkeveréket tartalmazó aktív 
térbe. Mivel ezt a nyomáskülönbséget a fólia önmagá
ban nem bírja elviselni, egy lyukacsos erősebb fémle
mezzel erősítik. A fólia és az erősítőrendszer eredő 
transzmisszója az elektronnyalábra kb. 45-*-70%. A 
30—55% veszteség nemcsak az eredő hatásfok csök
kenését okozza, hanem a fólia melegedése miatt ki
zárja annak lehetőségét, hogy a lézernyaláb néhány 
Hz ismétlődési frekvenciával működhessen. Az 
elektronnyalábbal gerjesztett excimer lézerek hatás
foka 4 +7%.

TÜKÖR

- 200-r 2000 kV C

VÁKUUM

T

GÁZKEVERÉK

2. ábra Elektronnyalábbal gerjesztett excimer lézer felépítése

Az elektronnyalábbal gerjesztett excimer lézerek 
tehát az általuk előállított impulzusok nagy energiája 
és viszonylag jó hatásfokuk miatt perspektivikusak 
olyan alkalmazások szempontjából, mint pl. a magfú
zió lézerrel történő beindítása, azonban nem megfele
lőek olyan alkalmazásokra, ahol lényeges szempont 
az ismétlődési frekvencia, és általában a kényelmes 
használhatóság. Ezeknek az igényeknek az elekt
romos kisüléssel gerjesztett excimer lézerek tudnak 
megfelelni.

Ahhoz, hogy egy elektromos kisüléssel gerjesztett 
excimer lézer jól működjön három feltételt kell telje
síteni: 1 . előionizációra van szükség; 2 . olyan gerjesz
tőelektronika kell, amely képes a kisülés alatt 1 0 6  

ÍT-ról néhány tized íl-ra csökkenő impedanciájú gaz
térbe az energiát hatékonyan betáplálni; 3. a gázkeve
rékkel csak olyan anyagok érintkezhetnek, amelyek 
nem okoznak jelentős szennyezést.

ELEKTRON
NYALÁB

FOLIA ABLAK

OPTIKAI ABLAK

Előionizációra azért van szükség, mert a gázléze
rek hatékony pumpálása ködfénykisüléssel valósít
ható meg, előionizáció nélkül azonban a kisülésben 
ívek keletkeznek. Az előionizáció fajtájától függetle
nül 1 0 6  -*-1 0 7 cm - 3  kezdeti elektronsűrűséget kell lét
rehozni ahhoz, hogy a kisülés ködfény jellegű, és ho
mogén legyen. A kimenő energia a kezdeti elekt
ronsűrűség növelésével növekszik, és csak 
Nec= l-1 0 8 cm~3-nál nagyobb elektronsűrűségnél 
mutat telítődést. Kísérleti megfigyelések azt mutat
ják, hogy a szabad elektronokat kb. 200 — 400 ns-mal 
a kisülés előtt kell létrehozni. Az előionizáció létreho
zására használnak elektronnyalábot, röntgensugár
zást, egy másik excimer lézer nyalábját, felületi koro
nakisülést, vagy szikraköz ultraibolya sugárzását.

Az elektronnyalábbal előionizált és kisüléssel 
pumpált excimer lézernek az az előnye az elektron
nyalábbal pumpálttal szemben, hogy azonos energiájú 
sugárzás létrehozásához sokkal kisebb energiát kell a 
fóliaablakon keresztüljuttatni. Ez az előionizálási 
mód azonban bonyolult, és így nem terjedt el.

Külső excimer lézer sugárzásának az alkalmazása 
előionizációra nagy apertúrájú lézerek esetén lehet 
előnyös, mivel a kicsiny mértékű abszorpció miatt, 
segítségével nagy térfogatban is homogén ionizáció 
hozható létre.

A röntgensugárzás szintén alkalmas nagy kisülési 
tér homogén előionizálására, mivel a röntgensugár
zásnak is kicsi az abszorpciós hatáskeresztmetszete. 
Ez az előionizációs eljárás nem hoz létre szennyező 
anyagot a gázkeverékben, és a röntgensugárzás — 
akár a zárótükrön keresztül is — egyszerűen bejuttat
ható az aktív térbe. 1 J feletti kimenő energiájú exci
mer lézereknél ez tűnik a legperspektivikusabb 
módszernek, és már ma is készülnek ipari alkalma
zásra tervezett excimer lézerek, amelyekben ezt a 
megoldást alkalmazzák.

A kereskedelemben kapható excimer lézerek több
ségében azonban az előionizációt szikraközsorban 
keltett ultraibolya sugárzás hozza létre. Korábban a 
szikraközöket külön elektronikával táplálták — mint 
ahogy a 3. ábrán látható, és a két elektronikát megfe
lelő késleltetéssel működtették, jelenleg azonban el
terjedtebb az olyan elrendezés, amelyben a kisülés

NAGYFESZÜLTSÉG NAGYFESZÜLTSÉG

KISÜLÉSI TÉR

TIRÁTRON SZIKRAKÖZ

3. ábra Excimer lézer gerjesztése független előionizációval
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létrehozására szolgáló áramkörben a kisüléssel párhu
zamosan kötött kondenzátor feltöltése a szikraközö
kön keresztül történik. Ily módon automatikus kés
leltetésjön létre az előionizáció és a főkisülés között.

Az elektromos gerjesztő rendszerek teljesen ha
sonlóak a nitrogénlézerekéhez, Blumlein- és kapaci
tástranszfer impulzusgenerátorokat egyaránt használ
nak (lásd 1.2). Eltérés elsősorban a nagyfeszültség ab
szolút értékében és a kondenzátorok kapacitásában 
van. Kapcsolóként többnyire tirátront használnák, 
ezek élettartama az erős igénybevétel következtében 
viszont rövidebb.

A tirátron élettartamát több mint egy nagyságrend
del sikerült megnövelni, és egyúttal az excimer lézer 
paramétereit is javítani mágneses kapcsoló alkalmazá
sával.

A mágneses kapcsoló nem más, mint egy telítődő 
vasmagos tekercs (L2) , amelyben úgy választják meg 
a vasmag anyagát (általában amorf ötvözet), hogy a 
tekercs telített önindukciója kicsi, a telítetlen nagy, a 
különböző veszteségek kicsinyek legyenek, és telítet
lenből a telített állapotba történő átmenet kellően 
gyors (néhányszor 10 ns) legyen. A mágneses kap
csoló működési elvét a 4. ábra mutatja. Az első áram
hurokban lévő Lj induktivitás az áramerősségnek 
csak egy viszonylag lassú változását engedi meg, így 
kíméli a tirátront. A második áramhurokban a telítés 
előtt csak egy kis (10 A nagyságrendű) áram folyik. A 
telítés után azonban egy gyors felfutású, rövid idejű, 
10 — 15 kA erősségű áram folyik, mely kedvező a 
lézer gerjesztése szempontjából. A mágneses kap
csoló alkalmazásával tehát az áramimpulzust időben 
összenyomtuk. A gyakorlatban 3 -$-5-szörös össze
nyomást lehet elérni. Ennél nagyobb összenyomás 
több mágneses kapcsolót tartalmazó közbülső hurok 
alkalmazásával érhető el. A mágneses kapcsoló alkal
mazásával elérhető, hogy a tirátronnak kisebb ampli
túdójú és hosszabb felfutású áramimpulzust kell 
kapcsolni.

4. ábra A mágneses kapcsoló működési elve

Az excimer lézerek egy része — köztük a legelter
jedtebb nemesgáz-halogén lézerek — erősen korro
dáló és mérgező gázokat tartalmaznak, ezért nagyon 
fontos, hogy a gázkezelő rendszer tökéletesen tömí- 
tett legyen.

2.3 Hazai eredmények

Az excimer lézerről szóló dolgozatok részletes és 
kimerítő választ adnak a működésről és a felépítésről, 
de egyetlen dolgozat sem tartalmazza azokat az infor
mációkat, amely alapján egy működő lézert össze le
hetne állítani. Az a kutatócsoport, amely maga elé 
tűzi egy excimer lézer megépítését számtalan problé
mával találja magát szembe.

Az excimer lézerekkel kapcsolatos technológiai 
kutatások alapvető célja, hogy megtalálják azokra az 
anyagi-technológiai kérdésekre a választ, amelyek 
tisztázásával az aktív gáz tisztaságát biztosítani 
lehetne.

A kisüléssel gerjesztett excimer lézereknél 
komoly gondot okozhat az előionizáció időbeli és tér
beli elektronikus paramétereinek meghatározása, a 
lézercső belső nem kívánt átütéseinek elkerülése, a 
rövid idejű 40-^50 kV-os nagyfeszültségű gerjesztő 
impulzus létrehozása. Bár a működést nem befolyá
solja, de az alkalmazhatóság szempontjából külön 
hangsúlyt kell fektetni a lézer által kisugárzott nagy
teljesítményű elektromágneses zavarkisugárzás meg
szüntetésére.

A szegedi kutatócsoport 1985-ben demonstrálta a 
működést és a fent említett problémákat 1986-ban 
megoldotta és elkészítette az első hazai gyártmányú 
excimer lézert, amely XeCl-al működik.

A legnagyobb problémát az aktív gázzal érintkező 
anyagok kiválasztása jelentette. Nemcsak arról van 
szó, hogy a néhány száz kPa nyomású gázt biztonság
gal tároljuk a lézercsőben. Nagyon fontos, hogy a lé
zercsőben létrejövő kisülés hatására kialakult kémiai 
és fizikai környezetben (O '; Cl*) a vezető- és szige
telőanyagokban ne jöjjön létre olyan változás, amely 
az aktív anyag nem kívánt szennyeződését okozza. 
Az aktív anyag egy bizonyos mértékű szennyeződése 
után ugyanis megszűnik a lézerműködés.

A kutatás egyik legfontosabb része volt annak a 
vegyi eljárásnak a kifejlesztése, amely az alumínium 
felületén olyan védőréteget hoz létre, ami ellenáll az 
erősen korrodáló gázoknak. A következő lépés volt a 
szigetelőanyag kiválasztása. A szigetelőanyaggal 
kapcsolatban az agresszív gázállóságon kívül mecha
nikai tömítéstechnikai és gyárthatósági szempontokat 
is figyelembe kellett venni. A lézercső vázlatos ke
resztmetszete az 5. ábrán látható.

A lézercső tervezésénél külön gondot kellett fordí
tani a kisülési cső belsejében a térbeli és felületi át
ütési szilárdságra. A geometriai méreteket ennek és 
az elektródák között szükséges erővonalképnek meg-

3 4 6



felelően kellett meghatározni. Ellenkező esetben 
nem kívánt átütés keletkezhetett volna a csőben.

A megfelelő tervezés révén homogén főkisülést si
került létrehozni.

A lézer gerjesztése a 6 . ábrán megadott nagyfe
szültségű impulzusgenerátorral végezhető. A kap
csolás előnye, hogy az előionizáció létrehozásához 
nem kell a főkisülés előtt adott idővel működésbe 
lépő külön nagyfeszültségű impulzusgenerátort létre
hozni. Az előionizáció a tirátron bekapcsolásakor kez
dődik és a C ,—*C2 energiacsere ideje alatt él, majd be
következik a főkisülés. A 6 . ábra szerinti generátor 
gyakorlati alkalmazása akadályokba ütközik, mivel 
egy 40 ±50 kV-os gyors tirátron beszerzési lehetősége 
és az élettartama is igen korlátozott.

A probléma megoldását jelentette annak a nagyfe
szültségű impulzusgenerátornak a kifejlesztése, 
amely 1 db 25 kV-os tirátron felhasználásával megol
dotta a C,-en fellépő feszültség kétszerezését és az 
energia C2-re való átvitelét. Ezzel a megoldással a 
nagyfeszültség értékét (UN) 40 kV-ról 20 kV-ra lehe
tett csökkenteni.

ALUMNUM ELEKTROOA

5. ábra Az excimer lézer kisülési csövének felépítése

elöionizAló
C, SZIKRAKÖZ

6. ábra Az excimer lézer impulzusgenerátorának kapcsolási váz
lata

A C,/C 2 arányt és C2 optimalizálását — a nitrogén
lézereknél — (lásd 1.5) meghatározott módon elvé
gezve, valamint az ott alkalmazott kis jitterű gyújtó
rendszert alkalmazva Szegeden az alábbi paraméte
rekkel rendelkező XeCl excimer lézer készüli el:

hullámhossz: 308 nm
impulzusenergia: 80 mJ
impulzusidő: 8  ns
isin. frekv.: 0 —10 Hz
energiastabilitás: ± 1 ,2 %.

A megnövekedett kapcsolási teljesítmények, és az 
elektromágneses zavarkisugárzási spektrumok figye
lembevételével tervezett és gondosan kivitelezett ár- 
nyékolási konstrukciónak köszönhető a zavarfeszült
ség igen kis értéke.

A lézer bekapcsolási idejének szórása a 7.a ábrán, 
az energiastabilitása a 7.b ábrán látható.

A vízszintes tengelyen a bekapcsolási idő, ill. az 
energia, a függőleges tengelyen pedig az impulzus
szám van ábrázolva. Mindez a hosszú idejű stabili
tásra is enged következtetni, mivel mindkét mérés 
több mint 30 percig folyt.

Az excimer lézerek a festéklézerek gerjesztésén 
kívül számos fontos tudományos és technológiai al
kalmazással is bírnak, ezekről a következő dolgozat
ban lesz szó.
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7. ábra a) Az excimer lézer bekapcsolási idejének szórása; b) Az 
excimer lézer hosszú idejű stabilitása
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A F I Z I K A  T A N Í T Á S A

OHM ÉS JOULE TÖRVÉNYÉNEK ATOMI ÉRTELMEZÉSE Dezső Ervin
Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A villamos vezetők számos csoportjára érvényes 
Ohm törvénye, de itt csak a tiszta és szilárd fémek ve
zetésével kapcsolatban tárgyaljuk.

Az egy köbméteres fémkocka adataival hasonlítjuk 
össze az egy atomot beborító kockáét. A gömb alakú
nak képzelt fématomok átlagos átmérője d =  2,5 
10~ 1 0 m, eszerint a lineáris méretek aránya 4.109 :1. A 
nagy kockán az élek irányában I erősségű áram folyik 
át, a két párhuzamos lap között a feszültségesés U. A 
kocka ellenállása a feszültségesés és áramerősség há
nyadosa R =  U/I.

A kocka két párhuzamos határoló lapja közti E tér
erősség számszerűen egyenlő az U feszültségeséssel, 
az I áramerősség az i áramsűrűséggel és az R ellen
állás a p fajlagos ellenállással. Az Ohm-törvény diffe
renciális formája p =  E/i, az áramsűrűség arányos a 
térerősséggel.

Az áramot e töltésű elektronok vándorlásának te
kintjük, az egy elektronra ható erő F=e. E. Az elekt
ronok v vándorlási “drift” sebessége arányos az i 
áramsűrűséggel. Vagyis a sebesség arányos az erővel, 
ezt sokszor a súrlódó mozgással hasonlítják össze. Ta
lálóbb lenne a hasonlat a viszkózus folyadékban süly- 
lyedő golyó mozgásával.

Az atomi kocka élhosszúsága d, a feszültségesés d 
távolságon Ua=E. d . A kockalap felülete d2 az 
áramerősség:

E.d2 e
Ia=idJ= ------ = —

p t

mert a vándorló elektron elemi lépésénél t idő alatt 
ugrik át a szomszédos atomra. Innen következik, 
hogy

ep
E. t= -----= állandó;

d2
az elektron átugrási ideje fordítva arányos a tér
erősséggel. A t idő ismeretében számítható a v= d /t 
sebesség és a mozgékonyság is, vagyis a sebesség egy
ségnyi térerősségű térben:

v d3

E pe.
Az erőtérben felgyorsult elektron a szomszéd 

atomba ütközik és mozgási energiáját átadja neki. 
Azonban ez nem mechanikai hanem mágneses jelen
ség. Az atomi feszültségesés egyenlő a mágneses 
fluxus változásával Ua=  <t>/t. így az atomi ellenállás

U. <t> Vs
R =  — = —  .dimenziója ----- .

I. e As

Ez az atom ohmikus ellenállása, érdekes, hogy az in
duktív ellenállás vele egyenlő.

Az önindukció- tényező:

A4> 4>.t
L= ------  = ----- .

AI e
Az induktív ellenállás

l 4>

Szinuszos áram körében
I t t

A mágneses fluxus az atom d2 felületén folyik át, a 
mágneses indukció:

_^_=  Ra e = pe_ 
d2 d2 d3

Feltűnő, hogy az indukció^ értéke a reciprokja az 
elektron mozgékonyságának: B = E/v.

Az atomi ellenállást közvetlenül is számolhatjuk a 
fajlagos ellenállásból és az atom d átmérőjéből:

A fémek ellenállása erősen változik a hőmérséklet
tel, azonos fizikai állapotban kell összehasonlítani 
őket, legegyszerűbb, ha TD jellemző, Debye-féle hő
mérsékleten mért ellenállásukkal és egyéb fizikai tu
lajdonságukkal számolunk. A vörösréz Debye-hőfoka 
Td =336 K, az ezen a hőfokon mért fajlagos ellen
állása pD= 1,96.10-8 Ohm. m., atomátmérője 
d=2,56.10-10 m.

Ezekkel az adatokkal számítottunk néhány értéket, 
ha 1 m3-es vörösréz kockán 107 A erősségű áram 
halad át, tehát amikor az áramsűrűség i =  107 A m-2. 
A térerősség E = ip=0,196 V m_1.

Az atomi ellenállás Ra=p/d=76,6  Ohm. Az elekt
ron átugrási ideje a fenti térerősségnél t=2,44.10 - 7  s. 
Az elektronok közepes, drift sebessége v= l,05  10- 3  

m s_1.
Az elektronok mozgékonysága v/E= 5,35 10~ 3 

V- 1  s_I m2. Összehasonlításul megemlítjük, hogy híg 
elektrolit oldatokban az ionok mozgékonysága 1 0 - 7  

V-> s_ 1  m2 nagyságrendű. Az áramot vivő ionok és 
elektronok sebessége mégis közeláll egymáshoz, 
mert az elektrolit kísérleteknél a szokásos térerős
ség 103 V m '1, míg a villamos vezetékekben csak 
10- 1 V m -'.

A mozgékonyság értékének reciprokja a mágneses 
indukció, ez esetükben B= 187 Vs m - 2  és a fluxus 
<í>=l,225.10-17Vs.
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Ezt a mágneses fluxust az atommag körül a külső 
pályákon keringő elektronok keltik, ezek parányi 
áramot vezető tekercseknek tekinthetők. Ha r sugarú 
pályán v sebeséggel keringenek akkor ez I = e.v/2nr 
áramot jelent. Az m’ = <J>L mágneses momentum — 
a fluxus és erővonalhossz szorzata — a tekercs 
F=r27T felületével arányos; m’ = |AoIF=0,5/xoevr, 
ahol pi0=l,256 10-6 VsA_1m_1, a vákuum per- 
meabilitása. Az atommag körül keringő elektronok 
mágneses momentuma éppen úgy mint impulzusnyo
matékuk, kvantumozott mennyiség.

Ez utóbbi p* = mvr=ti, 
ahol h = 2rrh=6,626 10-»« Ws!, 
a Planck féle állandó. Innen a Bohr-Procopiu-féle 

magneton, az elemi mágneses momentum: 
mB=0,5/ioefi/m = l,165.10-29 vsm.
Az atommag és a szorosan körülötte keringő belső 

elektronok zárt atomtörzset képeznek, fluxusuk zárt, 
nem hat kifelé.

Az atom mágneses fluxusa csak a külső, nyitott 
héjban levő, elektronoktól ered. Ezek momentuma 
összegeződik, ha v külső elektron van, akkor mág
neses momentumuk v.mB. Ennek a fluxusa kapcsoló
dik a szomszéd atoméhoz, de köztük Ad “légrés” 
atomköz van. így végül is egy atom fluxusa:

< t > =
Bv

Ad

Innen számítható az atomi ellenállás

Ra =
<t> mRv

eAd

m Rv v
pD=R.,d =  -------- =  7,28 10-» —

c«n €

ahol eD=
Ad

'n

Al

D

a vonalas hőtágulási tényező a hőmérséklet függvé
nye. A vörösrézét a 1. ábrán az alsó görbe mutatja; jel
legzetes a Td jellemző hőmérsékleten mért ß D 
értéke. A hőtágulási tényező ugyanúgy változik a hő
mérséklet függvényében mint a cp, állandó nyomáson 
mért fajhő, ennek a menetét az 1. ábrán a felső görbe 
mutatja R=8,314 103 W s Mol_1K_I egységben 
mérve.

Al Tp■ = J 0dTAz eD=-
1„ 0

relatív hőtágulással arányos a /3=f(T) görbe alatti, 
az ábrán árnyékolt, terület. Ez a TD-/3D négyszög 
területének 64,3%-át tölti ki. Ez a Debye- 
fúggvényből számítható. így eD=0,643ßD TD. így a 
fém fajlagos ellenállása TD jellemző hőfokon

pD= 1,132 10->°
t d0 d

A fém fajlagos ellenállása TD jellemző hőmérsék
leten:

= /  0dT. a re la tív  hő tágu lás .

Tehát a fémek fajlagos ellenállását három adat ha
tározza meg: a TD jellemző hőfok, ß D az ezen r. hőfo
kon mért vonalas hőtágulási tényező és v, a külső 
héjban lévő elektronok száma, az ún. saját vegyérték. 
Ezt az atom színképéből ismerjük, a legtöbb — nem 
mindegyik — esetben egyezik a kémiaival. A fém jel
lemző Td hőfokát hat különböző módszerrel határoz
zák meg, a hőtágulási tényezőt interferencia dilato- 
méterrel mérik. A képletben nincsenek empirikus té
nyezők, a benne lévő számok a fizikai állandók szám
értékéből származnak.

Összehasonlítottuk a képlet alapján számított faj
lagos ellenállást a laboratóriumban mérttel és megad
juk a (számított pD/mértpD— 1 eltérést) százalékban.

A vörösréz adatai:
Td= 336K, /3d=17 10"6, v = l. A számított faj

lagos ellenállás pD= 1,982.10-8 Ohm m, a mért érték 
Pd=  1,96.10-8 Ohm m; az eltérés +1%. Négy alkáli 
fémnél az eltérés ±2%-on belüli. Az alábbi táblázat
ban más fémek számított és mért fajlagos ellenállásér
tékét hasonlítjuk össze:

A p=
1 Al

l0 AT
Fém Ca V Cr Te Co Hg In As Pr
Szám 4.35 16.8 21,5 27.7 9.84 4.86 6,06 22,2 46.7
Méri 4.17 16,2 22 27.1 9.9 4.79 6.14 21.5 46.9
Elté
rés +4,3 +  3.7 - 2 .2 +  2.2 -0 .6 +  1.5 - 1 .3 +  3.2 -0.4%

I0-*
Ohm.m

Nincs minden fémnél ilyen jó egyezés, de a megvizs
gált 66 fém közül 54-nél — tehát a fémek 82%-ánál az 
eltérés kisebb mint ±12%. Hangsúlyozzuk, hogy az 
ellenállás Debye-hőfokon mért értékeit hasonlítottuk 
össze és nem a 273 vagy 293 K fokon mérteket; így 
pl. a higanyét szilárd állapotban 92 K fokon. 12 
fémnél nagyobb eltérést találtunk, ezek nagyrésze al- 
lotróp változást mutat, melegedésnél megváltozik a 
kristályszerkezet és ezzel az atomok távolsága is.

Melegedésnél minden fém ellenállása növekszik; 
ebben és feltűnően kis fajlagos ellenállásukban külön
böznek minden más vezetőtől.
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A fémen áthaladó áram hőt fejleszt, e szabály alól 
csak a szupravezetők jelentenek kivételt. Joule az 
elektromos hőenergia átalakulást vizsgálta. Az elekt
romos térben az e töltésre ható erő F=e.E. A töltés 
elmozdításánál végzett munka W = e.U = I.U.t. A tel
jesítmény P=W/t=I.U. Ez egyenlő a vezetőben má
sodpercenként fejlődő energiával, Q-val is szokták je
lölni. A Joule-törvény differenciális formája 
dQ=pi2.dV= 1/pE2 dV = iEdV; 
dV; a vezető térfogatelemét jelenti. A vezető hőfoka 
AT-vei emelkedik t másodperc alatt 
W = Q.t=E2Vt/p=mcvT. Innen:

AT E2
—  = ------- ; K s-1.

t pdscv

Itt ds a fém sűrűsége és cv az állandó térfogaton mért 
fajhő. Ha egy köbméteres rézkockán 107 A erősségű 
áram halad át, hőmérséklete másodpercenként 0,57 
K fokkal emelkedik.

F I Z I K A  M I N D E N H O L

NEURODINAMIKAI MODELLEK: 
ÁTTEKINTÉS ÉS ILLUSZTRÁCIÓ

1. Bevezetés

A biológia egyik legnehezebb problémája az ideg- 
rendszer működésének magyarázata. A neuronok 
egyedi tulajdonságai viszonylag jól ismertek, a külön
böző agyterületek funkcióik szerint feltérképezhetek, 
bizonyos kisebb reális neuronhálózatok struktúráját 
is egyre jobban ismerjük. Nincs azonban közvetlen 
módszer nagyméretű valós idegsejt-hálózatok műkö
désének tanulmányozására. Egy sejt működésének és 
kapcsolatainak vizsgálata a ma használatos elektród
bevezetéses módszerekkel szükségszerűen roncsolja, 
és így használhatatlanná teszi a környező sejteket. Az 
idegrendszer nagy területéről kellene átfogó képet 
kapni működés közben. Ez már az idegsejtek nagy 
száma miatt is egyelőre megoldhatalan feladat — az 
emberi agyban ~1010 neuron ~-1014 kapcsolódással

Az I.U = Q összefüggés csak a folyamat kezdetét és 
végét jelenti, a vezetőben lejátszódó jelenség az előb
biek szerint bonyolultabb.

Az elektron a térben felgyorsul és energiáját átadja 
az atomnak. A Thomson-gyűrű kísérlethez hasonló a 
folyamat. Itt vasmagon sok menetű tekercs van, ez a 
primer. A szekunder alumínium-gyűrű, egymenetű, 
rövidre zárt tekercs. Ha a primerre áramforrást kap
csolunk benne és körülötte mágneses tér alakul ki. 
Ez az alumíniumgyűrűben d>= /U. dt feszültséglö
kést indukál. Az áram iránya ellentétes a primer te
kercsével: ellentétes irányú áramok taszítják egymást. 
Az áram be- és kikapcsolásakor a primer tekercs he
vesen eltaszítja az alumíniumgyűrűt. így az egyik 
atomba becsapódó elektron ellöki a szomszéd 
atomot, átadja neki mozgási energiáját.

Az atom szoros kapcsolatban van szomszédaival, 
energiáját szétosztja közöttük, így megnöveli rezgési 
energiájukat, frekvenciájukat, ami végül is a hőfok 
emelkedését jelenti. A vázolt energia átalakulási fo
lyamat így írható le:

e.E.d = <l>.Ia=0,5mv2 = hAi'=3kAT.

Az elektron átugrásánál átadott energia példánk
ban, 0,196 V m_1 térerősségnél, 5,01 10-11 e V, jóval 
kisebb mint a spektroszkópiai átmeneteknél meg
szokott.

Lehet, hogy az ebben a cikkben vázolt gondolat- 
menet egy lépéssel közelebb visz az elektromos és 
mágneses jelenségek kapcsolatának megértéséhez. 
Sok új, megoldásra váró kérdést vet föl.

Barna György
Központi Fizikai Kutató Intézet

alkot funkcionális egységet. Az elméleti modellek 
nagymértékben hozzájárulhatnak az idegrendszer fel
építése és működése közötti kapcsolat megértéséhez. 
A feladat nagyságát azonban már a modellek sokféle
sége is mutatja.

Ősi vágya az embernek, magához hasonló értelmes 
lény “teremtése”. A 40-es években az elektronikus 
számítógépek megjelenése az álom megvalósulását 
látszólag elérhető közelségbe hozta. Ebben a remény
teli korszakban született a mesterséges intelligencia 
kutatásnak elnevezett tudományterület. Várható 
volt, hogy az elméleti neurofiziológiával együtt, egy
mást támogatva rohamos fejlődésnek indulnak.

A fejlődés nem is maradt el, azonban nem a várt 
irányba tartott. A neurofiziológia kísérleti eredmé
nyei azt mutatták, hogy az agy — legalábbis az eddig 
készített számítógépek segítségével — nem model
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lezhető olyan könnyen, mint azt korábban gondolták. 
Az automaták elmélete, amely a mesterséges intelli
gencia kutatásokat a neuronhálózatok elméletével 
lett volna hivatva összekapcsolni, azoktól fokozato
san eltávolodva független területté vált. A mester
séges intelligencia kutatásokban előtérbe kerültek a 
heurisztikus módszerek. Nem volt szükség a 
neuronhálózat-modellek alkalmazására, sőt ezek ki
fejezetten alkalmatlanoknak bizonyultak a manapság 
használatos számítógépek soros működési jellege 
miatt az olyan gyakorlati feladatok hatékony elvégzé
sére, mint például a mintázatfelismerés, beszédfel
ismerés.

A neuronhálózat-modellek matematikai hátterét 
döntő mértékben a differenciálegyenletek elmélete 
szolgáltatja, az automataelmélet szerepe elenyésző. 
A modellek működésének vizsgálatához legtöbbször 
a számítógépet hívják segítségül. A számítástechnika 
nagy léptekkel való fejlődése és várható eredményei 
bizakodással töltik el a kutatókat, mivel modelljeik 
méretben és bonyolultságban mindezideig teljesen ki
merítették az adott lehetőségeket.

Az alábbiakban az általánosan használt modelle
zési módszerek áttekintése, majd egy példa részlete
sebb bemutatása következik.

2. Neurodinamikai modellek: Néhány megjegyzés

2 .1 . E gy neuron á lla p o tá n a k  reprezen tá lása: d iszk rét és  
fo ly to n o s  ak tiv itá sú  m odellek

Nagy lelkesedést keltett a maga idejében az a felis
merés, hogy a számítógép alkotóelemei és az ideg- 
rendszer funkcionális alapegységei — a neuronok — 
lényegében azonos működést mutatnak. A két álla
potú (minden vagy semmi) neuronokból álló hálóza
tok tanulmányozásában McCulloch és Pitts [1] vég
zett úttörőmunkát.

Abból a fiziológiai tényből indultak ki [2], hogy a 
neuronok bármely időpillanatban két lehetséges álla
pot egyikében vannak. Egy sejt adott időpillanatban 
vagy aktív, vagy pedig nyugalomban van. Aktív álla
potban a sejt membránján ingerületi hullám fut 
végig, amely a szinapszisokon keresztül áttevődhet a 
vele összeköttetésben lévő sejtekre. A szinapszis — a 
sejtek közötti egyirányú kapcsolat — lehet serkentő 
vagy gátló. Ennek megfelelően hipotetikus neuronju- 
kat a következőképpen definiálták. Ha a sejt ingerlése 
egy előre rögzített küszöbértéket elér vagy meghalad, 
a sejt aktív állapotba kerül, különben nyugalomban 
marad. Azonban egyetlen gátló jel is megakadályoz
hatja az aktív állapotba való átmenetet. Az 1. ábra 
ilyen hálózatot mutat be.

Ennek a megközelítésmódnak sok követője akadt, 
köztük Wiener [3] és Neumann János [4,5], Kutatá
saik eredményei azonban inkább az automaták elmé
letére és a kibernetikára, mintsem az idegrendszer 
működésére vonatkozó ismereteinket gyarapították.

1. ábra “Minden vagy semmi” neuronokból álló hálózat példája. 
A meleget és a hideget rendre az 1 -es és 2-es neuronok érzékelik a 
bőrön, a meleg és hidegérzetet az 5-ös és 6-os neuron továbbítja. 
A nyilak szinapszisokat jelölnek ( —>: serkentő, —0: gátló). A 
küszöbérték minden sejtre azonosan 2, azaz a sejtek csak 2 egység
nyi serkentés hatására jöhetnek ingerületbe. Egy hideg tárgyat ér
zékelve a 2-es neuron a 6-ost aktiválja. A tárgyat elvéve a 3-as 
neuron a gátlás alól felszabadulva a 4-es “késleltető” hatására az 
5-ös neuron aktivizálásával egy időüzemig csalóka hőérzetet kelt.

Neumannt különösen az érdekelte, hogy milyen 
bonyolultságot kell elérnie egy rendszernek ahhoz, 
hogy önmagát reprodukálni tudja, illetve létezik-e 
ilyen egyáltalán? Az utóbbi kérdést megválaszolta 
egy önreprodukáló automata megkonstruálásával. 
Egy másik érdekes probléma amely foglalkoztatta, a 
megbízhatatlan elemekből alkotott hálózat megbízha
tóságának növelése volt. A feladat megoldását a pár
huzamos csatornákon folyó túlbiztosított működés
ben látta. A megbízhatatlan elemekből álló rendsze
rekre még a 2.3.2. pontban visszatérünk.

Gyors előrehaladást eredményezett a folytonos 
modellek bevezetése. Megteremtői között említhet
jük Rashevskyt [6], a biofizika egyik úttörőjét. A 
“minden vagy semmi” neuronműködést a folytonos 
szabályokkal úgy tudta összegyeztetni, hogy minden 
neuronhoz az aktív vagy nem aktív logikai érték he
lyett egy valós számot rendelt, amelyet a sejt időegy
ség alatti aktív állapotai számának feleltetett meg. A 
folytonos aktivitási folyamatot differenciál-egyenlet
rendszerrel írta le.

2.2. N eu ron ok  közö tti kapcso lás fa j tá i

2 .2 .1 . Á llan dó  vagy változó szinapszis

McCulloch és Pitts rögzített kapcsolatú neuronhá
lózatok vizsgálatával foglalkozott. A neuronokat egy
máshoz kapcsoló szinapszisok időben nem változtak. 
Ez a szemlélet azonban nem csak a kezdeti idők sa
játja. Pellionisz András “tenzor hálózat elméletében”
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[7] a neuronhálózat vektortérkoordinátákat alakít át 
egy másik tér koordinátáivá. A fej stabilizációs refle
xét modellezve a szemmozgások pozícióit a nyaki 
izmok által meghatározott vektortérbe transzfor
málja, ily módon meghatározva azokat az izommoz
gásokat, amelyek a fej rögzítettségét biztosítják a test 
mozgása közben is. A hálózat mátrixtranszformáció
kat végez, sőt azokat módosítani is képes a megválto
zott testhelyzeteknek megfelelően, azonban ehhez 
nincs szüksége a szinapszisok változtathatóságának 
feltételezésére.

Az idegrendszert rögzített huzalozású hálózatnak 
feltételezni azonban meglehetősen erős egyszerű
sítés. Tudjuk, hogy az emlősök egyedfejlődése és a ki
fejlett állatok tanulása során is a központi idegrend
szerben a szinapszisok hatékonysága vagy erőssége 
állandóan változik. Ez a változás, ha csekély mértékű 
is, de megváltoztathatja a kapcsolat jellegét a preszi- 
naptikus és a posztszinaptikus — az idegimpulzust 
átadó és átvevő — sejtek között. Ezért a tanulásra és 
alkalmazkodásra vonatkozó modellek elengedhetet
len részét képezik a szinapszis módosítását meghatá
rozó szabályok.

A legismertebb módszer a szinaptikus erősségek 
változtatására Hebb [8] klasszikus szabálya. Eszerint 
a szinapszis erőssége nő, ha a két sejt korreláltan 
aktív, egyébként pedig változatlan marad. Ezen elv 
alapján könnyen modellezhetők a tanulás különböző 
módjai, többek között a klasszikus pavlovi reflex 
kialakulása.

Annak a kívánalomnak megfelelően, hogy a háló
zat “felejteni” is tudjon, a Hebb-szabályt azzal szok
ták kiegészíteni, hogy a szinapszisok erőssége az idő 
függvényében folytonosan csökken. A Hebb-szabály 
módosított változatai, illetve egyéb hasonló szabályok 
széles körben elterjedtek.

2 .2 .2 . D iszk ré t vagy fo ly to n o s  szinapszis

Néhány egyszerű diszkrét szinapszisú neuronháló
zat modellt alkotott Brindley [9,10], Ezek a hálózatok 
a McCulloch-Pitts féle kétállapotú neuronokkal 
működtek. A szinapszis módosíthatósága érdekében 
a sejtek ingerlési küszöbértéke lineárisan változott. 
Brindley többféle szinapszis típust és ennek megfelelő 
módosítási szabályt feltételezett. Ezek egyikének a 
Hebb-szabályt választotta. Megengedte továbbá két 
sejt között két különböző fajta szinaptikus kapcsolat 
létét is, melyek egyike rögzített, a másik módosítható 
volt. A 2. ábrán látunk erre példát.

Hebb szabálya a szinapszis módosítására nem foly
tonos szabály. Grossberg az elsők között volt [11], 
akinek sikerült a szinapszis módosítását explicit 
egyenlettel leírniuk. Ennek a jelentősége egyrészt 
abban rejlik, hogy a tanulási szabály paramétereit 
megváltoztatva új tanulási szabály jön létre a modell 
megváltoztatása nélkül, a hálózat viselkedése mélyre
hatóan módosulhat. Másrészt ez a módszer sze-

2. ábra A klasszikus feltételes reflex kétállapotú neuron modellje. 
A fekete nyilak állandó, a fehér nyíl változó szinapszist jelöl. Az 
utóbbi erőssége növekszik a 3-as és 5-ös sejt korrelált aktivitására. 
A küszöb értéke 2; a feltétlen reflexet a 2-es, a feltételest az 1-es 
sejt váltja ki. Az 1-es és 2-es sejt szikron működésének hatására a 
változó szinapszis nő, és amikor eléri az 1 értéket, a reflex már az 

1-es sejttel is kiváltható.

rencsés esetben analitikusan kezelhetővé teheti a mo
dellt, s az differenciál-egyenletrendszerbe beépítve 
megoldhatóvá válhat.

2 .2 .3 . S tab ilitá si p ro b lém á k

Egy hálózat, amelyben az elemek között a kapcso
lódás kizárólag serkentő, szükségszerűen instabil. Az 
elemeknek tetszőleges kezdő aktivitási értéket adva 
az vagy rövid időn belül nullára csökken, vagy ha a 
serkentés egy küszöbértéknél magasabb, exponenciá
lisan növekszik. A jelenség elkerülésére alkalmazott 
módszerek alapvetően két csoportra oszthatók: az ak
tivitások folyamatos csökkentésére, illetve gátló szi
napszisok bevezetésére.

Az aktivitások differenciálegyenletek segítségével 
megadott alakjánál használatos egy, az aktivitás érté
kével arányos csökkentő tag. Közvetlenebb módszer 
a normálás, amikor az összes sejt aktivitásértékének 
összege állandó. Ekkor az aktivitásértékek meghatá
rozott intervallumba esnek.

Diszkrét esetben a gátló szinapszis a preszinaptikus 
sejt aktivitása hatására, a posztszinaptikus sejtet meg
gátolja az aktív állapot felvételében (blokkolja), 
annak állapotától függetlenül. Folytonos esetben a 
gátló szinapszis a serkentőtől csak előjelben külön
bözik.

2 .3 . A  rendezetlen ség  szerepe

2 .3 .1 . R en dezetlen ség  a  h á ló za t szerkezetében

Az agy nagy területein mind a sejtek eloszlásában, 
mind pedig kapcsolódási mintázatában erős véletlen- 
szerűség észlelhető, ezzel szemben több paraméter, 
akár a sűrűség vagy az eloszlás egy-egy területen 
belül állandó. Klasszikus kísérletek támasztják alá az 
agy szerkezetének mind determinisztikus, mind 
pedig sztochasztikus jellegét. Lashley [12] megmu-
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tatta, hogy sok fiziológiai funkció, mint például a spe
cifikus memória megmarad nagyméretű agykárosodás 
esetén is. Más kísérletek azt mutatják, hogy bizonyos 
funckiókhoz éppen a specifikus kapcsolatok fontosak. 
Mountcastle [13] például úgy találta, hogy az érintést 
érzékelő terület nagyagykéregben a test jól szervezett 
leképezése. Hubel és Wiesel [14,15] vizsgálataik 
során megállapították, hogy a látókéreg sejtjei bizo
nyos retinahelyzeteknek megfelelően rendeződnek 
oszlopokba. Anninos [16] azzal vélte kibékíteni ezt a 
látszólagos ellentmondást, hogy: “véletlenszerűség 
kicsiben, strukturáltság nagyban”. Ezzel nem állt 
egyedül, több kutató, köztük Hart [17], maga An
ninos [18,19] valamint Wong és Hart [20] e szerint 
az elképzelés szerint készített modellt. Ezekben a 
modellekben a neuronok véletlenszerűen rendeződ
nek részhálózatokba, a részhalmazok pedig determi
nisztikusán kapcsolódnak nagy hálózattá.

Anninos [18] vizsgálatai során azt tapasztalta, 
hogy az ilyen véletlenszerűen kapcsolt hálózatok sejt
jeinek aktivitása hiszterézis görbe szerint változik. 
Utalt arra, hogy ez a jelenség megfeleltethető a rövid
távú memóriának.

2 .3 .2 . R en deze tlen ség  a  m űködésben

Az idegsejtek anyagcserefolyamatai az ingerület 
szinaptikus áttevődése, vagy az ingerületvezetés a 
környezeti hatásokra érzékenyek. Leírásukra gyakran 
statisztikus és/vagy stochasztikus modellt haszná
lunk.

Hopfield [21] a McCulloch-Pitts-féle kétállapotú 
neuronokat használva épített fel hálózatot. A követ
kező állapotot kiszámító folyamat időtartama egy vé
letlenszerű sztochasztikus mennyiség, mely egy — az 
összes neuron számára megegyező — középérték 
körül mozog. Egy neuron állapotváltozási ideje füg
getlen a többiek ciklusidejétől.

Egy Hopfield által készített algoritmus a szinapszi
sok változtatása segítségével eltárolja a rögzített min
tázatkészlet elemeit. Az így kondicionált sejttérnek 
kezdőértékként megadvá a mintázatkészlet egy 
elemét, egy idő múlva stabil állapot alakul ki, amely 
arra az egy kezdeti értékre jellemző. A rendszer nagy
mértékű hibajavító képességgel rendelkezik. Kezdeti 
értékként a készlet egy elemének csak egy részletét 
adva, a végállapot mégis ugyanaz lesz, mintha a teljes 
mintázat lett volna megadva. Az ilyen tulajdonsággal 
bíró rendszereket — amelyek egy adat töredékéből is 
tudják azonosítani az adatot — asszociatív, azaz tarta
lom szerinti címzésű memóriának hívják.

Asszociatív memóriaként viselkedik Huberman 
[22] modellje is. A szintenként sorokba rendezett 
elemek közti információáramlás egyirányú, az egy 
szinten levő elemek állapotaikat a magasabban felevő 
szinteknek nem adják át. (3. ábra). Az elemek a kö
vetkező állapotukat a szomszédok és a saját belső álla
potuk alapján, szimultán határozzák meg. Ezen kívül

i i i io=o=o=o
X X X  o=o=o=o
X X Xo = o = o = o
X X XO—O—O—o

I l i i

3. ábra Huberman hálózata. A nyilak az információáramlás irá
nyát jelzik.

a modell megengedi az elemek véletlenszerű műkö
dését, amennyiben az egy bizonyos korlát alatt marad.

A bemenetre ismételten juttatott, rögzített mintá
zatkészlethez a rendszer adaptálódik, egyértelmű 
megfeleltetés definiálható az egész hálózat bemeneti 
és kimeneti állapotai között. Adaptálódás után a min
tázatkészlet elemeit — akár hibásan is — a bemenetre 
adva, a helyes kimeneti állapotot kapjuk.

2 .4 . T öbbszin tű  h á ló za tok

Homogén hálózaton belül kijelölhetők ugyan sa
játos funkciójú vagy működésű részek, ezek azonban 
nem tekinthetők a működés szempontjából külön
böző szinteknek. Többszintű hálózatoknak csak 
azokat nevezhetjük, ahol az egyes rétegeken belül és 
a rétegek közötti kapcsolódások szerepe alapvetően 
különbözik. A homogénnek tekinthető sejtrétegek 
egymás közötti kölcsönhatása hatványozott mérték
ben növeli az egész hálózat dinamikáját.

A többszintű hálózatok készítését elősorban a 
látás vizsgálata inspirálja. A vizuális információ a reti
nán és a CGL-en — a látási impulzusok kéreg alatti 
átkapcsoló központján — keresztül az elsődleges látó
kéregbe kerül, majd onnan a másodlagosba. Ez a me
chanizmus még eléggé kevéssé ismert, sőt magának a 
látókéregnek a felosztása is vita tárgya. Nyilvánvaló 
azonban, hogy itt a rétegek közötti információátalakí
tásnak van meghatározó szerepe.

Ez utóbbi felismeréssel összhangban van Fukus- 
hima [23] modellje. Fukushima négy sejtréteget téte
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lezett fel, és a rétegek közötti kapcsolatokra fordította 
a figyelmét (1. 4. ábra). Egy adott mintázatkészlet 
kondicionálja a sejtteret. Ezután már az első rétegre 
vetített mintázatok a másodikra jutva megfelelően 
átalakulnak, mígnem az utolsó rétegen egyetlen, a 
mintázatra jellemző sejt jön működésbe.

Amari [24] a rövid- és hosszútávú memória műkö
dését vizsgálta két neuronréteg közötti kölcsönhatás 
kapcsán (5. ábra). A két egydimenziós réteg között 
módosítható szinapszisok alkották a kapcsolatot. A 
preszinaptikus réteg (y) a külvilággal volt kapcsolat
ban, de a rétegeken belül nem voltak összekötteté
sek. A posztszinaptikus réteg (x) a preszinaptikus ré
tegből kapott serkentésnek és a rétegen belüli 
kölcsönhatásoknak engedelmeskedett.

4. ábra Fukushima többszintű modellje, az 1. szintre vetült kép a 
2.-ra jut, sit. Kondiconálás útján egy tanult képet vetítve az 1. ré
tegre, a n.-en a képre jellemző egyetlen sejt jön működésbe. Egy 
sejt a szomszédaival és a felette levő réteg egy foltjával sejtjeivel 

van kapcsolatban.

y

5. ábra Amari folytonos modellje. A preszinaptikus (Y) sejttéren 
belül nincsenek kapcsolatok, csak a külvilágból kap információt. A 
posztszinaptikus sejttér (X) x koordinátáján elhelyezkedő neuront 
érő hatások: a preszinaptikus sejttértől kapott serkentés, amely 
arányos az S(x,y) szinapszis erősségével; szomszédhatás, amely a 
távolságfüggő w(x'-x) függvénnyel arányos; konstans csökkenő 

tag. —S„(x).

2. 5. Versengés vagy együ ttm ű ködés

A versengés és az együttműködés ellentétes fogal
mak, ez az ellentét azonban nem feloldhatatlan. Pél
dául, míg az egyik dimenzióban versengés, a másik

ban együttműködés lehet a sejtek között. Ilyen kom
bináció található Kilmer [25] modelljében, ahol ver
sengés van a viselkedés különböző módjai között, a 
különböző modulok között pedig, melyek különböző 
érzékelési információt kapnak, együttműködés.

Dev [26] két szemmel való látásra készített mo
delljében az “együttműködési dimenzió” a két szem 
által érzékelt kép egymáshoz való elhelyezkedése, a 
“versengő dimenzió” pedig a retinamező pozíciója.

3. Rendezett leképzés kialakulása: egy aktivitás
függő neuronhálózat-modell

3 .1 . G en etikusán  m egh atározo tt vagy ön szervező  
m echanizm us

Az érzékszerveket az idegrendszer központi részé
vel összekapcsoló bonyolult pályák az egyedfejlődés 
korai szakaszában, a születés előtt és az azt közvetle
nül követő időszakban alakulnak ki. Vajon a neuro- 
nok nyúlványai genetikusán rögzített minta szerint 
nőnek és ez határozza meg későbbi működésüket, 
vagy a sejtek funkciójuk szerint növekszenek és talál
ják meg helyüket a hálózatban? Itt élesen vetődik fel 
a struktúra és funkció kapcsolatának kérdése. Az 
egyik legtöbbet vizsgált terület a látás mechanizmusa.

Sperry [27] a retinotektális kapcsolatok vizsgálatá
val foglalkozott. A látási ingerek a retinából a 
CGL-en keresztül topografikusan rendezett leképzés
sel jutnak az elsődleges látókéregbe. A leképzés to
pografikusan rendezett, amennyiben a retina egymás
hoz közeli sejtjei csak egymáshoz közeli látókérgi sej
tekkel állnak kapcsolatban, és viszont, a látókéreg 
egymáshoz közel eső sejtjeinek a retinában is közeli 
sejtek felelnek meg (a leképzés közel bijektív).

A kísérletek az mutatták, hogy az idegpályák min
tázata nem előre meghatározott. Sperry kétéltűek lá
tóidegét vágta át és a regeneráció folyamatát vizsgálta. 
Azt tapasztalta, hogy az idegek funkcionális kapcsola
tokat építettek ki a kéreggel, és visszatért a normális 
látás, de a hálózat alakja nem volt specifikus. Vajon 
hogyan tartják meg az idegpályák a hosszú és bonyo
lult útvonalon keresztül a rendezett leképzést?

Genetikus meghatározottság létezik, de nem az ak
tuális kapcsolatok szintjén, hanem abban az értelem
ben, hogy a hálózatot kialakító potenciális mecha
nizmus előre adott.

3 .2 . Jelzöm oleku la  vagy ak tiv itá sfü ggés

Az axonok növekedését kézenfekvő jelzőmoleku
lák segítségével magyarázni, ahogy Gierer [28] és 
Malsburg [29] is ezt az utat követte.

Malsburg az általa javasolt modellben a retinasejte
ket megjelölte kétféle azonosítható kémiai jelző
anyaggal, melyek koncentrációja egymással szemben
álló gradiensek mentén nőtt. Hasonlóan jelölte a látó-
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kérgi sejteket is. Minél hasonlóbb volt a pre- és poszt- 
szinaptikus sejtpárnál a jelzőmolekulák koncent
rációja, annál nagyobb mértékben nőtt a sejtpárhoz 
tartozó szinapszis erőssége.

Több próbálkozás ellenére (pl. Trisler [30]) eddig 
még egyetlen molekuláról sem sikerült bebizonyítani, 
hogy kulcsszerepe lenne a neuronok kapcsolódási he
lyének meghatározásában. Malsburg próbálkozásának 
jelentősége abban rejlik, hogy megkísérelte megma
gyarázni a neuronhálózatok fejlődését, alkalmazkodá
sát, plaszticitását, illetve, hogy ehhez a módosítható 
szinapszisok elvét alkalmazta.

Másik lehetőség a működés szerinti hálózat kiala
kítására a sejtek aktivitásának a szinapszisokra gyako
rolt hatását figyelembe venni. Egy aktivitásfúggő 
modell felvázolása következik, amelyben a sejtek 
működésének és kapcsolatának kölcsönhatása alakítja 
ki a rendezettséget. A modellben a zajon kívül nincs 
külső hatás, ugyanis az élet születése előtti szakaszára 
vonatkozik. Ekkor még nincsen látás, de a retina sejt
jeinek van csekély mértékű spontán aktivitása.

3 .3 . A m odell

A következő kétszintű modell [31,32] két neuron
hálózat közötti kölcsönhatás eredményeképpen, ren
dezett leképzés kialakulását mutatja be. Az egyik 
(preszinaptikus) sejttér a retinának, a másik (poszt- 
szinaptikus) a látókéregnek feleltethető meg. A két 
sejttér egydimenziós reprezentációja egy-egy sejtlánc
nak felel meg. A kettő közötti leképzést a szinaptikus 
mátrix szolgáltatja. Rendezettségen a 3.1. pontban 
említett topografikus rendezettséget értjük. Ekkor a 
szinaptikus mátrix közel diagonális alakot vesz fel, 1. 
6. ábra.

S

6. ábra Topografikusan rendezett leképzés; m: pre-, a: posztszi- 
naptikus sejtlánc, S: szinaptikus mátrix, az m és az a “kapcsolatmá
trixa". Az S mátrix közel diagonális: a szaggatott vonalak közé eső 
értékek nagyok, a rajtuk kívül eső részek elemei közel nullák. A 7. 

ábrán az S mátrix szerepel, a nyíl irányából szemlélve.

Egy módosító ciklus hat elemi lépésből áll:
I. A preszinaptikus sejtlánc véletlenszerű aktivitást 

mutat.

II. A posztszinaptikus sejtlánc folytonosan csök
kenő aktivitását helyenként növeli a preszinaptikus 
serkentés.

III. Hebb-szabály: a szinapszis értékét növeli a 
preszinaptikus és a posztszinaptikus sejtek korrelált 
aktivitása.

IV. Együttműködés a sejtek között.
V. Versengés a sejtláncokon belül.
VI. Szuperponálódott zaj: a neuronok “pontatlan” 

működéséből és környezeti hatásokból fakad.

3 .4 . A  fo rm á lis  a lgoritm us

Legyen S e IR,,1**1 a szinaptikus mátrix, ahol k a 
preszinaptikus, 1 a posztszinaptikus lánc hossza (k, 1 
c LN+); m e IRk és a e IR1 rendre jelölje a pre- és a 
posztszinaptikus sejtláncokat. A kezdő állapot legyen 
homogén:

a;: = 0 , V- j;
S8:= l/ík -l)»«, V ij.

A módosító ciklus:

I. mn := kj, n e E(1,K) diszkrét egyenletes 
eloszlású véletlenszám;

nij:= 0, V- i, i ^  n.

II. aj: = aj -f k2 • T. Sij • mi — k3 • aj, -V- j.

III. Sjj: = Sy + k4 • rríj • aj — ks • mj — Sjj • aj, Vi,j.

IV- Sy: — Sy+ka • [(Sy., + S y+1)/2 -  Sjj],-V-i j.

s üv  s ■■•= ______'-l -v-i i
,J' ( l / K ) l / 2 I Sj/

VI. Sy := max (0, Sy + £ij • k6), V-ij, £y eN(0,l)
normális eloszlású véletlenszám.

Ahol k,, k2, k3, k4, k5, k6, ka e IR0+ konstansok. Az al- 
gortimusban ezenkívül még szerepelnek a IV. és V. 
lépések az i, j indexek felcserélésével kapott szimme
trikus párjai, melyeket időütemenként felváltva kell 
alkalmazni.

3 .5 . S zim u lációs k ísérle tek: N orm ális fe jlő d é s  és  
plaszticitás

A számítógépes szimuláció során a modell műkö
dését alapvetően meghatározta a k6 paraméter 
választása.

A zaj hatására kialakuló normális (k6 ^  0) fejlő
dést a 7. ábra mutatja. Az x—y síkon fekszik az S szi
naptikus mátrix. Az x irányban változnak a preszinap-
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7. ábra Normális fejlődés eredményeként kapott S mátrix három- 
dimenziós képe, a rendezett (diagonális) állapot. A preszinaptikus 
sejtek indexe x irányban, a posztszinaptikusoké y irányban változ

nak, az Sy értékek nagyságát a z irányú helyzet jelöli.

tikus sejtek, y irányban pedig a posztszinaptikus 
sejtek indexei. Az S mátrixot a 6. ábrán látható nyíl 
irányából szemléljük. Az S mátrix minden i, k-edik 
eleméhez tartozó Sij értéket — amely az i-edik preszi
naptikus, és a j-edik posztszinaptikus sejt közti szi
napszis erősségének felel meg — a mátrix elemet re
prezentáló pontnak az x—y síktól z irányú távolsága 
érzékelteti. Az így reprezentált mátrixelemeket a 
szomszédságnak megfelelően egyenes vonallal össze
kötve kapott — három dimenzióban elhelyezkedő — 
rács képe látható a 8. ábrán. A rendezett retinotektális 
kapcsolatok létrejöttét bizonyítja a mátrix kiemelkedő 
diagonálisa.

A rendezett állapot kialakulásának fejlődési gör
béje látható a 8. ábrán. Ezen három jellegzetes rész 
különböztethető meg. A modell működése egy labilis 
egyensúlyi helyzetből kibillenve egy gyorsan változó 
szakaszba jut, ahonnan a rendezettséget elérve bizo
nyos mértékig fluktuáló, de ezen belül nyugalminak 
nevezhető állapotba kerül.

8. ábra Normális fejlődés ütemét a időbeli változás.

Determinisztikus esetben (k6 = 0) a kapott ered
mény gyökeresen megváltozik. A 9. ábrán látható S 
mátrixon nem alakult ki a diagonális. Lokálisan ren
dezett részek ugyan kimetszhetőek S-ből, de a koráb
ban tapasztalt globális rendezettség nem jött létre. Itt 
a zaj nem “zavaró tényezőként”, hanem ellenkező
leg, mint “szervező erő” lép fel.

A modell nagymértékű plaszticitást mutat. Nem
csak a mintázat kezdeti kialakulása során, hanem a ki
alakult strutúra megsértése esetén is újfajta, az adott 
helyzet által megszabott rendezett állapotba jut. A 
retina részleges eltávolításakor, a fennmaradó rész 
axojnai rövid idő elteltével ismét megteremtik a kap
csolatot a teljes látókéreggel (10. ábra). Hasonló rege
nerálódás tapasztalható a látókéreg részleges eltávo
lítás során (11. ábra). Mindez összhangban van a kí
sérleti eredményekkel [33],

9. ábra A determinisztikus esetben kapott eredmény, a részeiben 
rendezett állapot.

10. ábra A preszinaptikus sejtlánc egy részének eltávolítása után 
az S mátrix megmaradó részén a diagonális regenerálódik.

11. ábra A posztszinaptikus .sejtlánc sérülése után is újra kialakul 
a rendezett állapot.
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4. Összefoglalás

Matematikai, számítástechnikai és fiziológiai isme
reteink úgy tűnik lehetővé teszik, hogy a neuronpo- 
pulációk, illetve az idegrendszer működésére elméleti 
megfontolásokat tegyünk. Analitikus eszközökkel 
csak kis, homogén hálózatok vizsgálhatók, ezért a 
hangsúly a számítógépre terelődött. A 40-es években 
a számítógép keltette kezdeti túlzott reményeink 
később erős pesszimuzmusba csaptak át. Ebből a 
többé kevésbé hátrányos helyzetből éppen kilábaló- 
ban vagyunk. Arbib [34] 1975-ben azt jósolta: “talán 
.... négy év múlva az idegrendszer elméletéről, mint 
egy általánosan elfogadott alapismeretekből álló 
magvú, jól difiniált tudományágról beszélhetünk”. 
Ez csak részben teljesült, máig vitatott, de a modelle
zők sok lényeges alapelvben megegyezésre jutottak.

Az együttműködés a gyakorlati és elméleti kutatók 
közt egyre javul, de még sok elméleti kutató ellenáll a 
kísérleti eredményeinek meg- és elismerésével. Egy
séges modell egyáltalán nem, egységes szemlélet is 
csak kis részben alakult ki. Különböző jelenségek, 
különböző eszköztárú modellek létrehozására készte
tik a kutatókat. A heterogenitáshoz a különféle szem
lélet is nagyban hozzájárul.

A részletezett modell a retinotopikus leképezésre, 
és általában a rendezett neurális struktúrák létrejötté
re és plasztikus viselkedésére készült. A fiziológiailag 
realisztikus modellhez alkalmazott eszközkészlet az 
aktivitásfüggő, módosítható szinapszisok mechaniz
musa volt, nem volt szükséges irányítottságot megha
tározó genetikus többletinformáció feltételezése. A 
modell a számítógépes szimuláció során működőké
pesnek bizonyult, és az élő szervezett állapot kialaku
lását, mint pedig a sérülés utáni regenerálódást 
tekintve.

A modell kapcsán felmerült az elméleti fizika egy 
viszonylag új fogalma, a “zajindukált átmenet”. A ha
gyományos szemlélettel ellentétben a zaj szerepet 
játszhat a rendezett struktúrák létrejöttében, a deter
minisztikus hatásokra szuperponálódva megváltoztat
hatja a rendszer alapvető működési jellegét. A zajin
dukált átmenetek elmélete pontosabb jelentést adhat 
a nemegyszer csak homályosan körülírt “önszer
vezés” fogalmának.

Mivel a neuronhálózatok kialakulását nem lehet 
sem szigorúan determinisztikus folyamatnak, sem 
csupán a véletlen játékának tekinteni, a bemutatott
hoz hasonló modellek megfelelőek lehetnek a rende
zett neurális struktúrák kialakulásának leírására.
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E S E M É N Y E K

M A R X  G Y Ö R G Y  K Ö S Z Ö N T É S E

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága 1987. június 9-én szerkesz
tőbizottsági ülés keretében köszöntötte főszerkesztőjét. Berényi 
Dénes köszöntő szavait az alábbiakban közöljük.

Kedves Gyurka!

Vannak ünnepek az egyének és vannak ünnepek a közösségek éle
tében. Gyurka, a Te 60. éves születésnapod számos kisebb és na
gyobb közösséget érint. Nekünk, a Fizikai Szemle szerkesztőbi
zottságának, amelynek Te az. elnöke vagy és amelynek a nevében 
most köszöntlek, különösen is ünnepünk a Te születésnapod.

Persze bizonyára nagyon keveset mondunk Rólad a Szemlének, 
ha csak annyit mondunk, hogy a szerkesztőbizottság elnöke. A 
Szemle arculatát elsősorban a Te sokirányú érdeklődésed, lelkese
désed formálta olyanná, amilyen ma. Mindig volt érzéked arra, 
hogy meglásd az érdekest, a jelentőst, az előremutatót a fizikában, 
sőt nemcsak a fizikában, de ennél szélesebb körben: a tudomány
ban. A valóságban azonban a természet, a természet jelenségeinek 
szépsége és gazdagsága az, ami Téged elsősorban lenyűgöz és 
ugyanakkor tettekre sarkall. Külön adottságod, hogy nemcsak 
Magad látod meg mindezt, de szóban és írásban úgy tudod mások
kal is megláttatni, másokban is úgy tudsz lelkesedést kelteni, mint 
nagyon kevesen a fizikában.

Kedves Gyurka, engedd meg, hogy szerkesztőbizottságunk és 
a magam nevében születésnapodon elsősorban azt kívánjam 
Neked, hogy ezt a lelkesedésedet, ezt a másokat magaddal- 
ragadni-tudást ne veszítsd el soha, még akkor se, ha meg- 
nem-értéssel, esetleg rosszindulattal is találkozol további pályád 
során is. Engedd meg azt is, hogy magunknak meg azt kívánjam 
ebből az ünnepi alkalomból, hogy még sokáig dolgozhassunk 
Veled együtt a magyar fizika és különösképpen a Fizikai Szemle 
érdekében, hogy ez utóbbi tényleg egyre jobban betölthesse 
semmi mással nem pótolható szerepét a magyar fizikusok között.

A köszöntőhöz csatlakozott Kiss Dezső és Valkó 1. Péter, kere
setlen szavakkal gratulálva az ünnepeltnek.

T E H E T S É G E S  T A N U L Ó K  S E G Í T É S E  
H A J D Ú - B I H A R  M E G Y É B E N

Pedagógiai tevékenységünk egyik fő feladata a tehet
ségek kiválasztása, kibontakoztatása.

A debreceni református kollégium évszázadokon 
át nagy gondot fordított a tehetséges tanulók segítésé
re. A megye szinte minden településén lévő elemi 
iskolákban a néptanítók és a lelkipásztorok figyelem
mel kísérték a tanulók teljesítményét, igyekeztek fel
ismerni a tehetségeket és ha találtak ilyet, jelezték a

[32] Gy. Barna, P. Érdi: Pattern formation in neural systems, 
II.; Cybernetics and Systems ’86 (R. Trappl Ed.,), 
343-350. o„ D. Reidl P. C„ 1986.

[33] S. B. Udin: Rearrangements of the retinotectal projection in 
Rana Pipiens after unilateral caudal halftectum ablation; J. 
Comp. Neurol. 173:561 -5 8 2  (1977).

[34] M. A. Arbib: From automata theory to brain theory; Inter
nat, J. Man-Mach. Stud. 7:279-295 (1975).

kollégium vezetőségének. A tehetséges tanulók 
ingyen, vagy minimális térítés ellenében folytatták ta
nulmányaikat a debreceni kollégium oktatási intéz
ményeiben. Nagyon sok tehetséges, főként paraszti 
származású gyermek bontakoztathatta így ki képes
ségeit.

Ezt a tehetséggondozást igyekezett folytatni az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Hajdú-Bihar megyei 
Csoportja a hagyományostól eltérő formában, a ren
delkezésre álló keretek között, természetesen a fizi
kából kiemelkedő képességű tanulókra korlátozva te
vékenységét. A Csoport feladatának tekinti a termé
szettudományos gondolkodás terjesztését, formálá
sát, a fizikatanítási reform megvalósításának segíté
sét.

Ezért szervezték meg a megyében hat évvel ezelőtt 
a Hatvani István megyei Fizikaversenyt.

Érdemes néhány mondattal megemlékezni a ver
seny névadójáról. Hatvani István rimaszombati szár
mazású, nagy műveltségű pedagógus egyéniség volt, 
aki 1749-től haláláig, 1786-ig tanított Debrecenben. 
Tanulmányait külföldön végezte, a heidelbergi, mar- 
burgi és leideni egyetemekre hívták meg professzor
nak, de ő visszatért Debrecenbe. A felvilágosodás 
eszméit képviselte. Meghatározta Debrecen földrajzi 
helyzetét csillagászati módszerekkel. Hazánkban ő 
volt az első, aki kísérleti fizikát és kémiát tanított. 
Korát megelőző kísérletei miatt a diákok adomái 
nyomán ördöngős mondák terjedtek el róla, melyek a 
“magyar Faust” hírébe hozták.

A verseny szervezői tudatosan követik a névadót 
abban, hogy változatos tematikájú, elméleti és gya
korlati ismereteket egyaránt feltételező feladatokat 
tűznek ki megoldásra. A Hatvani István Fizika- 
verseny szervezete, felépítése olyan, hogy segíti a te
hetséges tanulók felismerését és feladatok folyamatos 
adásával igyekszik biztosítani további fejlődésüket. 
Évente 4 alkalommal juttatnak el az iskolákhoz fela
datsorokat, melyeket a tanulók megoldanak, és áldo
zatkész tanárok központilag értékelnek. A legjobbak 
részvételével megtartott döntővel fejeződik be egy 
tanév versenye. A módszer igen jó, mert csak a folya
matos gyakorlás, a céltudatos fejlesztés vezethet el a 
képességek kibontakoztatásához, az átlagot megha
ladó teljesítményekhez. A tanulók érdeklődését fel
keltette a verseny. Ezt bizonyítják az alábbi számok:
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Az 1986/87-es tanévben 228 általános iskolás és 
393 középiskolás résztvevője, összesen 621 (az előző 
tanévben 506) benevezett versenyzője volt.

A négy feladatsorra visszaküldött megoldások 
száma így alakult: 3614; 2841; 2546; 2254; darab. 
Összesen 11255 (az előző tanévben 9090) 
feladatmegoldást kellett javítani a fizikát nagyon sze
rető szaktanároknak. Örvedetesen nőtt — mint lát
ható — az érdeklődés. (További összehasonlításra 
nyújt lehetőséget a Fizikai Szemle 1982/9. számában, 
a 360 —361-ig oldalon közölt ismertetés).

A fenti tényeket nem egyedi voltuk miatt írtam le, 
hiszen köztudott, hogy csaknem minden megyénk
ben folyik valami ehhez hasonló, különböző szintű 
és eredményességű fizikaverseny. A tollat ragadásra 
az a kiadvány késztetett, melyet 1987-ben jelentetett 
meg az ELFT Hajdú-Bihar megyei Csoportja a 
megyei Pedagógus Intézettel közösen (Janoczki 
József, Rutiné Darai Judit, Nagy Mihály: Felada
tok és megoldások a Hatvani István Fizikaversenyen 
1984/85., 1985/86. tanév). A 700 példányban megje
lent kiadványt Nagy Mihály, a megyei Csoport tit
kára szerkesztette.

A fizika feladatokat és azok megoldását tartalmazó 
kiadvány véleményem szerint igen jó, mondhatnám 
kiemelkedő. Kár, hogy a megyén kívül csak a XXX. 
Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét érdeklődő 
résztvevői juthattak hozzá ajándékként Kaposváron. 
A gyűjtemény kettős feladat megoldására alkalmas:
— olyan ismereteket biztosít, amelyek az általános 

műveltség részeként ma nélkülözhetetlenek,
— szakmai előkészítést ad a fizika iránt érdeklődő 

tanulóknak.
Választékos példáival, bő ábraanyagával, nagyon 

részletes és tanulságos megoldásaival segíti a fizikát 
szerető tanulókat, de a pedagógusokat is. A kis kötet 
80 feladatot tartalmaz. A feladatok tartalmilag eltér
nek a jelenleg forgalomban lévő feladatgyűjtemé
nyektől, melyek zömmel numerikusán megoldható 
problémákat tartalmaznak.

A kiadvány feladatai az alábbi fő típusokba 
sorolhatók:
— numerikusán megoldható feladatok (48%)
— fizikatörténeti tanulmányokat igénylő kérdések 

(kb. 13%)
— gondolkodtató kérdések (kb. 24%)
— kísérlet elvégzését, elemzését igénylő feladatok 

(kb. 15%).
Az elmondottak bizonyítására, illusztrálására 

közlök néhány — különösebb válogatás nélkül kie
melt — feladatot az előbbi csoportosításban.

1. E gy em b er 72 kg  töm egű  terhet tu d  fe lem eln i. M e k 
kora  töm egű  beton töm bö t tu d  em eln i a  vízben ? A beton  
'sűrűsége 2 2 0 0  k g /n f .

M ego ldás:

m = 72 kg m = 72 kg, tehát F = 720 N
p beton = 2200 kg/m3 súlyú testet tud az ember 
--------------------------—levegőben felemelni. Itt a le

vegő felhajtó erejét elhanya
goltuk.

M beton = ?

Vízben nagyobb súlyt tud az ember emelni, mert itt 
már számottevő a felhajtó erő. Először a beton térfo
gatát számítjuk ki.
G — Ff= F F—a test súlya
G—Ff=720N Ff—a felhajtóerő
pb.vb.10 —pv.vb.10 = 720 F—az ember által kifej

tett erő
2200.vb.10—100.vb.10=720 
22000.vb—10000.vb = 720 
12000. vb= 720

720
vb= -------=0,06 m3 térfogatú betontömböt

12000 képes felemelni az ember.

mb
Pb= ------- mb=Pb-vb

vb

mb= 2200.0,06 
mb= 132 kg

Az ember a vízben 132 kg tömegű betontömböt tud 
felemelni.

2. E gy ta rtá lyban  2 5  m oleku la  m ozog  a z egyik  fa lra  
m erőlegesen.
S ebességü k  n agysága  négyféle lehet: v, = 20 m/s, 
v2 = 40 m/s, v3=60 m/s, v4 = 80 m/s.
Az egyes sebességcsoportokba tartozó molekulák 
száma

240
nr  ------( i= l ,2 ,3,4).

vi

A nyomás hány százaléka ered a v = 50 m/s-nél 
kisebb, illetve nagyobb sebességű molekuláktól?

M egoldás:

A Vj sebességű molekulák közül idő- és felületegysé
genként Vj n/v db “koppan” a falon, ahol V a tartály 
térfogata. A V| sebességű molekulák által idő és felü
letegységenként a falnak átadott impulzus nagysága 
(rugalmas ütközést feltételezve):
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így az egyes csoportokba tartozó molekuláktól szár
mazó nyomás:

2 240
P~~iv1n, = (202. - ^ —) egység,

2  240 v
P ~ 2 V n2 = (402. —— )egység,2 40

2 240
P ~ 3v n3=(602. — —) egység, 

d 6U

2 240
P ~ 4v4n4 = (802. - ^ —) egység.

A teljes nyomás P=Pi +  P2+P3 + P4 - így az első cso
portba tartozó molekuláktól ered a nyomás 10% + 
+ 20% = 30%-a, a többitől a nyomás 70%-a.

3. Egy oszlopsor élött, a zza l párh u zam osan , á llan dó  se 
bességgel h a ladó  m o torkerékpáros period iku san  ism ét
lődő  hangérösödést észlel.
a )  H ogyan  m agyarázh a tó  ez a  je len sé g ?
b ) M ilyen  időközön kén t hallja a  m otoros a  h angérösö

d és t?
A m otoros sebessége  v =  6 0  k m /h  
A z  oszlopok  távo lsága  a  = 3  m

M egoldás:

A motor által kibocsátott hanghullámok az oszlopról 
visszaverődnek. A motoros a motor hangjával együtt 
a visszavert hangot is hallja, de csak bizonyos helyze
tekben. Pl. az ábrán látható esetben olyan B pontban, 
amelyhez képest (D-re vonatkozóan) szimmetriku
san elhelyezkedő A pontból a motoros ugyanannyi 
idő alatt ér B-be, mint az oszlopról visszaverődő 
hanghullám. Ilyen helyzet minden oszlopnál talál
ható, tehát ezek a helyzetek egymástól a =  3m távol
ságra vannak, így a motoros az erősödést

At = ------=0,18 s időközönként hallja.
6 0 m -------
3,6 s

Az ábra jelöléseivel, a hang terjedési sebességét c-vel 
jelölve és a Pitagorász tételt felhasználva:

2x Vb2 + x2 bv
—— = -------------- összefüggésből x= — .
V c Vc2- v 2

Tehát csak akkor hallja a motoros az erősödést éppen 
az oszlopok előtt, ha b=o, azaz ha az oszlopokhoz 
nagyon közel halad.

4. F őm űve 1 5 4 3 -b a n , N ürnbergen, h a lá la  évében  je le n t  
m eg. S okan  e ttő l a z  év tő l szám ítják  a z  ú jkori tu dom án y  
kezdeté t. R eg iom on tan u st a z  e lő fu tá rán ak  tekintik .
a )  K i  volt ö?
b ) M i a cím e legnevezetesebb  m u n ká ján ak  ?
c )  M i a  je len tő ség e  en n ek  a  m u n kán ak  ?

M ego ldás:

a) Nikolausz Kopernikusz (1473 — 1543) orvos, a 
frauenburgi dóm kanonoka, csillagász.

b) Legnevezetesebb munkájának címe: De Revolu- 
tionibus Orbium Coelestium (Az égi pályák kör
forgásáról) .

c) Ennek a műnek az első részében írja le a heliocent
rikus (napközepű) világrendszer egyszerű modell
jét, valamint az annak megértéséhez szükséges 
matematikai ismereteket. A mű jelentőségét jelzi, 
hogy az emberi kultúra történetében a világ közép
pontjának áthelyezését a Földről a Napra koperni
kuszi fordulatként szokás emlegetni.

5. É letének  eg y  1 9 0 9 -b en  történ t epizód jára  így em lék e
z ik  vissza: "határozottan ez  volt a  leghihetetlenebb ese 
m ény, am ellye l é le tem ben  ta lá lkoztam . M ajdn em  olyan  
hihetetlen  volt, m in tha va la k i eg y  15 h üvelykes g rá n á tta l 
egy selyem pap ír d a ra b k á ra  tüzelne, és  a z  v issza térve; ö t 
m a g á t ta lá lná  el. ”

a )  K i  volt ö?
b) M ilyen  esem én yre  u ta l v isszaem lékezésében  ?
c) M i volt en n ek  a  je len tő ség e?

M egoldás:

a) Az idézetet Ernest Rutherford (1871 — 1937) 
írta. Új-Zélandon született egy tízgyermekes 
család negyedik gyermekeként. Az egyetem el
végzése után ösztöndíjjal utazik az angliai 
Cambridge-be a Cavendish Institute-be. 1898-től
1907- ig a montreali egyetem fizika professzora, 
majd Manchester és Cambridge következik.
1908- ban kémiai Nobel-díjat kap “az elemek 
bomlásának vizsgálataiért és a radioaktív anyagok 
kémiájában elért eredményeiért” (idézet a 
Nobel-díj-bizottság Évkönyvéből). 1919-ben a 
világon elsőként észlelt atommagátalakulást a 
Wilson-féle ködkamrában. Tévedése volt: nem 
tartotta valószínűnek, hogy a magenergia a gya
korlatban hasznosítható.

b) 1909-ben Marsden és Geiger az alfa-részecskék 
visszafelé szóródását észlelte vékony fémlemeze
ken. Erre utal Rutherford az idézetben.
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c) Az alfa-részecskék legnagyobb része alig tért el az 
eredeti iránytól, csak nagyon kis hányaduk verő
dött visssza.

Ez a tapasztalat vezette Rutherfordot 1911-ben az 
atommag felfedezéséhez, és a róla elnevezett atom- 
modell felállításához.

Az atom tömegének legnagyobb része a kis kiterje
désű, pozitív töltésű magban található. A riegatív 
elektronok a mag körüli térben több nagyságrenddel 
nagyobb sugarú pályákon keringenek. Az atom szer
kezete tehát nagyon “hézagos”, ezért haladhat át a 
sok atom vastagságú fólián a legtöbb alfarészecske 
csak kis eltéréssel. Ezt az atommodellt hiányosságai 
miatt később tökéletesítették.
6. M in d en k i tapaszta lta  m ár, hogy télen ha f ú j  a  szél, 
so k k a ljo b b a n  fá zu n k , m in t szélcsendes időben. A z t a zo n 
ban  nem  m in den k i tudja, hogy a  hőm érő  ez t a  kü lönbsé
g e t nem  m uta tja . M ié r t érezzü k  h ű vösebbn ek  körn yeze
tünket, a m ik o r  f ú j  a szé l?

M ego ldás:
Testünk felmelegíti a vele érintkező levegő réteget, 
ezáltal “hőt ad le”, pontosabban fogalmazva: csökken 
a belső energiája.

Szélcsendes időben a testünk által felmelegített 
levegő, amely különösen réteges öltözködéskor mint
egy buborékként vesz körül bennünket, csak igen 
lassan cserélődik. Szeles időben ez a légcsere meg
gyorsul. Minél erősebb a szél, azonos idő alatt annál 
nagyobb mennyiségű levegő kerül érintkezésbe a bő
rünkkel, testünk tehát annál több energiát veszít.

A szél fokozza testünk párolgását is, ez ugyancsak 
a belső energia csökkenésével jár.

Testünk lehűlése tehát nem csak a külső hőmér
séklettől, hanem a szélsebességtől is függ.

7. K é t  azon os sú lyú  és  á tm érő jű  fém g o lyó  k özü l a z  egyik  
alum ín ium ból; a  m á sik  vasbó l készült. A z  u tóbbin ak  a 
közepe üres. M in d k e ttő t fe s té k ré te g  borítja.
H ogyan  tu dn án k  eldön ten i a  fe s té k ré te g  m egsértése  
nélkül, hogy m ely ik  készü lt vasból?

M ego ldás:
A feladatot könnyen megoldhatóvá tette a vasnak az 
a tulajdonsága, hogy a mágnes vonzza.

Örültünk viszont annak, hogy sokan egyéb lehető
ségekről is írtak. Ezek közül sorolunk fel néhányat. A 
fajhő, a hőtágulás, a hővezetőképesség különbözősé
gét felhasználva tudunk kísérletet tervezni a két fém
golyó megkülönböztetésére. Ultrahangos átvilágítás
sal ki tudjuk mutatni a nagyobb sűrűségű golyóban az 
üreget.

Az üres golyó tömegpontjainak a tömegközéppont
tól való átlagos távolsága nagyobb, mint a tömör go
lyónál, vagyis nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka.

(0  = mr2) •0F e>0A l.

Ebből következik, hogy a vasgolyót pl. nehezebb
megpörgetni, mint az alumínium golyót.

8.
a ) M i a z  oka, hogy a z  égetett, m ázo la tlan  cserépkorsó 

ban  /évó' víz h őm érsék le te  ta rtósan  a lacsonyabb, m int 
a  kö rn yező  levegő  h őm érsék le te  ?

b) M ilyen  körü lm ények  k ö zt lehet m égis azon os a z  ilyen  
edényben  /évő víz hőm érséklete, a  körn yező  h őm ér
sék le tte l?

M ego ldás:
a) Az égetett, mázolatlan cserépkorsó pórusain 

lassan átszivárog a víz, ami a korsó külső felületé
nek nedvesedéséből látszik.

Az átszivárgó víz miközben elpárolog, a párol
gáshoz szükséges hőt az edényben lévő vízhői 
vonja el. Ez a magyarázata annak, hogy a korsó
ban lévő víz hőmérséklete alacsonyabb a környe
zet hőmérsékleténél.

b) Ha a levegő vízpárával telített, a korsóból kiszi
várgó víz nem tud elpárologni, így a hűtőhatás is 
elmarad. Nyári zápor után, a párás-melegben tes
tünk felületéről is csak lassan párolog el a verej
ték. Ilyenkor nagyobbnak érezzük a meleget.

9. T alálj k i egyszerűen  m egvalósíth a tó  k ísérle te t a  g rav i
tációs térerősség  m érésére.
a )  í r d  le, hogyan  v é g ez téd é i a  m érést.
b) K ö z ö ld  a szá m ítá st és  a  végeredm ényt.

M ego ldás:
A gravitációs térerősség (g) mérésére általában két
féle kísérlet valamilyen változatával próbálkoztatok. 
Az egyik szerint valamilyen nagy fajsúlyú, kis felületű 
tárgyat kell leejteni, mérni a megtett utat és az esés 
idejét. Az egyenletesen változó mozgás út-idő 
összefüggéséből:

s=  — t2 a g értéke kiszámítható, g=
2s
l 2'

A légellenállás hatása néhány emelet magasságból 
való ejtésnél olyan kicsi, hogy szükséges figyelembe 
venni.

A g értékének meghatározására végezhető másik 
kísérlet az inga lengésidejének meghatározásán 
alapul. A függőleges iránytól legfeljebb 10°-ra kitérí
tett fonálinga lengésidejét pontosabban tudjuk meg
határozni, ha nem egy lengésnek, hanem pl. 10 len
gésnek az idejét mérjük és ezt az adatot osztjuk a len
gések számával.
Az inga lengésidejét a

/ I
T = 2 —összefüggésből számolhatjuk,

g
1 a felfüggesztési pont és az inga fonalának végén 
lengő golyó tömegközéppontjának távolsága. Ez a



módszer a pontosabb mérési lehetőség miatt általában
jobb eredményt ad. A nehézségi gyorsulás (g) értéke
Budapesten (ez az érték érvényes Debrecenre is):
9, 8085 m -s-2.

10.

a ) K é t  poh árban  k é t kü lönböző  fo ly a d é k  van. A  rendel
kezésedre  á lló  rugós érőm érő  és egy a lum ín ium  h asáb  
seg ítségével á llap ítsd  m eg, m elyik  fo ly a d é k n a k  n a 
g yobb  a  sűrűsége.

b) A z  eg y ik fo lya d é k 'sü rű ség e p l 
S zá m ítsd  k i a m á sik  fo lyadék 'sü rű ségét!

A fe la d a t  ba) részében  k a p o tt m érési eredm én yeide t f e l 
h a szn á lh a tod  a  szám ításhoz.

M ego ldás:
a) Mindkét pohárban lévő folyadékban teljesen be

lementjük a rugós erőmérőre függesztett alumí
nium hasábot. Amelyik esetben nagyobb felhaj
tóerőt tapasztalunk, ott nagyobb a kiszorított fo

lyadék súlya és egyúttal a sűrűsége is. Az alumíni
um hasáb által kiszorított folyadék térfogata 
ugyanis mindkét esetben azonos, 

b) Lemérve az alumínium hasáb adatait, kiszámít
ható annak a térfogata (a.b.c. = V). A felhajtóerő
ből számolható a kiszorított folyadék tömege 
(m).

m
A sűrűség az ismert összefüggés szerint: p= - .

Ezek a feladatok igazolják a fentebb említett sokfé
leséget. A feladatok többsége inkább a fizikai jelensé
gek magyarázatát, és nem hosszadalmas számításokat 
igényel. A tanulságos, részletes megoldások biztosan 
nagy segítséget nyújtanak a fizika iránt érdeklődő ta
nulóknak, talán a szaktanároknak is.
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f i z i ka i  s z e m l e
AZ 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  LAPJA  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. évfolyam 10. szám 1987. október

TARJÁN IMRE KÖSZÖNTÉSE

Nagy megtiszteltetés és őszinte öröm számomra, 
hogy 75. születésnapod alkalmából rendezett tudo
mányos ülésen az Akadémia Elnökségének jókíván
ságait tolmácsolhatom, és hozzátehetem személyes, 
meleg, baráti köszöntésemet.

Örömet jelent mindannyiunknak, hogy 75. szüle
tésnapodon jó egészségben köszönthetünk és gazdag 
tapasztalataiddal, tudásoddal és tegyük hozzá töretlen 
munkakedvvel és energiával végzett tevékenységed 
által nyújtott segítségedet élvezhetjük és hasznosít
hatjuk. Őszintén reméljük, hogy erre még hosszú 
időn keresztül számíthatunk.

Tarján akadémikus félévszázadot töltött el az ok
tatás, a felsőoktatás és a tudomány szolgálatában. 
Ennek az eredményekben gazdag életútnak még 
megközelítő pontosságú méltatására sem érzem ma
gamat alkalmasnak és illetékesnek, legfeljebb néhány 
jelentősebb mozzanatának a megemlítésére vállai
kozhatom.

Tarján Imre 1935-ben a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen szerezte meg matematika
fizika szakos középiskolai tanári oklevelét, majd a 
Debreceni Tudományegyetemen doktorált kísérleti
fizikából 1939-ben. 1936-40-ig a Debreceni Tudo
mányegyetem orvoskari Fizikai Intézetében gyakor
nokként, 1941—49-ig gimnáziumi, ill. tanárképző in
tézeti gyakorló gimnáziumi tanárként dolgozott, 
közben a Közgazdasági Egyetemen is tartott előadá
sokat fizikából, 1949-ben a budapesti Pedagógiai Fő
iskola tanszékvezető tanára lett, és 1950-ben kapott 
megbízást a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Orvosi Fizikai (később Biofizikai) Intézetének veze
tésére, amelyet 1982-ben történt nyugdíjba vonulásá
ig látottéi.

Lényegében egy újonnan alakuló intézet vezetését 
vette át 1950-ben, amelynek oktatási és tudományos 
tevékenységét Ő szervezte meg, az alapok lerakásá-

Elhangzott 1987. máj. 28-án a Tarján Imre akadémikus 75. szüle
tésnapja alkalmából rendezett ünnepi ülésen.
Az ülésszakon Kiss Dezső akadémikus az MTA III. osztálya és a 
KFKI részéről, Fonyó Attila egy. tanár pedig a SOTE részéről kö
szöntötték az ünnepeltet.

Márta Ferenc
az MTA alelnöke

tói kezdve. Az oktatást alapvető feladatnak, hivatásá
nak tekintette, és ilyen értelemben alakította ki az In
tézet szemléletét és irányította munkáját. Törekvésé
nek eredményességét mutatja, hogy a Biofizikai Inté
zet az Orvostudományi Egyetem legjobb oktatási in
tézményei közé tartozik ma is, — így vélekednek ta
nítványok és kollégák egyaránt.

Tudományos érdeklődése igen széles körű. Az 
első időkben főként a szilárdtestek szerkezetében su
gárzások hatására kialakuló hibák, a kristálynöve
kedés és a gyakorlati célokat szolgáló kristálynö
vesztés felé fordult. A konkrét célokat szolgáló, előírt 
paraméterekkel rendelkező egykristályok előállításá
nak első eredményes képviselői közé tartozik nem
zetközi vonatkozásban is. A napjainkban is elterjed- 
ten használatos Nal(Tl) gammasugár-detektorok 
gyártását az Intézet tapasztalatai alapján vette át még 
1958-ban a GAMMA-Művek.

Ugyanakkor a radioizotópok orvosi alkalmazása, a 
nyomjelzés és a nukleáris medicina gyakorlati kérdé
sei is érdekelték. Ők hozták létre Budapesten az 
egészségügy területén az első, nyomjelzés módszeren 
alapuló radioaktív izotóplaboratóriumot és meghono
sították, majd számos egészségügyi intézménnyel 
együttműködve, nemzetközi viszonylatban is az 
elsők között terjesztették el az egészségügyben a ra
dioaktív nyomjelző módszert. Több orvosi nukleáris 
műszer modelljének elkészítésével és azoknak a 
GAMMA-Művek részéről történő megvalósításával 
lerakták a hazai nukleáris medicina alapjait. A tudo
mányos közlemények mellett több szabadalom és 
nemzetközi (KGST) versenyeken elért előkelő he
lyezés is jelzi eredményességüket.

Az utóbbi évtizedekben a biológiai makromoleku
lák, ill. makromolekuláris rendszerek szerkezete, a 
szerkezet és a biológiai funkció molekuláris szintű 
kapcsolatának tanulmányozása felé fordult.

Továbbra sem részeredményeit, ill. eredményeiket 
kívánom felsorolni, hanem jellemezni szeretném 
Tarján Imrét, mint tudományos vezetőt. Határterüle
teken dolgozott mindvégig. A vezetése alatt álló inté
zetben az igényes interdiszciplináris kutatás nagy 
múltra tekint vissza. Ilyen vonatkozásban különösen
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kiemelésre érdemes a biológia és a szilárdtestfizika 
kapcsolata. Ez a kapcsolat ma már ismeretes biológu
sok, kutatóorvosok és fizikusok előtt egyaránt, és 
egyre inkább szaporodik az együttműködők száma, a 
külföldieké is. Tarján Imre ezekre az interdiszcipliná
ris lehetőségekre előadásaiban már évtizedekkel eze
lőtt rámutatott, és a vezetése alatt álló intézetben ez a 
szempont programként jelent meg már a 60-as évek 
legelején.

Egy másik irányzat, amelyben úgyszintén úttörő 
szerepet játszott, a matematikai és elméleti fizikai 
módszerek alkalmazása a molekuláris biofizikában. 
Egyik-másik eredményük a molekuláris szintű folya
matok egzakt értelmezésének első sikeres példái 
közé tartozik nemzetközileg is. Ugyancsak értékes 
jellemző vonása közösségüknek a fundamentális kér
dések és az alkalmazások összefonódása a tudomá
nyos kutatás területén, ami egyébként általános és 
tartós tudománypolitikai programként szerepel a ha
zai célkitűzések között.

Végezetül a leglényegesebbet szeretném megemlí
teni, éspedig Tarján Imre tudományos iskolát építő 
tevékenységét. Nemcsak a szilárdtestfizika, hanem a 
biofizika területén is, itthon és külföldön egyaránt 
ismert és elismert alkotó közösségeket nevelt. Sajátos 
feladatokat oldott meg, amikor a határterületeken 
dolgozó és különböző alapképzettségű munkatársak
ból konstruktív, eredményesen működő kollektívá
kat alakított ki. Tanítványai közül többen a magyar 
tudomány, az egészségügy, ill. a közélet vezető 
egyéniségei.

Nem lenne helyes említés nélkül hagyni Tarján 
Imre széles körű közéleti tevékenységét. Csupán né
hányat említek: 1959 —63-ig Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem Általános Orvostudományi Karának 
dékánja, 1970 —73-ig az Egyetem tudományos rek
torhelyettese volt, évtizedek óta vezető szerepet tölt 
be a tudományos életben. 1952 —64-ig az Akadémia 
Fizikai Bizottságának titkára, 1964 — 70 között az 
MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályá
nak osztálytitkárhelyettese, majd 1970 —76-ig osz
tályelnökhelyettese, 1976-tól osztályelnöke. Kos
suth- és Állami-díjas, több magas hazai és külföldi 
kitüntetés tulajdonosa.

Akik Tarján Imrét ismerték és ismerik, vele együtt 
dolgoztak és dolgoznak, nemcsak a szakmája kiváló 
művelőjét, az iskolateremtőt, a tudományos közélet 
vezető személyiségét tisztelik és becsülik, hanem sze
retik mint embert, közvetlen, szerény és mindig segí
tőkész humánus egyéniségéért. Gondolom, velem 
együtt sokan nagyra értékelik a célkitűzéseinek meg
valósításáért következetesen küzdő, fáradtságot nem 
ismerő embert; meggyőződéséért, igazáért mindig a 
realitást szem előtt tartó érvekkel harcoló vezetőt. 
Ugyanígy szimpatikus és egyben példamutató is, aho
gyan az emberek teljesítményének értékelésénél vala
mennyi szóbajöhető és figyelembe vehető körülmény 
alapos mérlegelésével alakítja ki véleményét.

Kedves Barátom! Engedd meg, hogy 75. születés
napodon tisztelettel és igaz barátsággal köszöntselek, 
és kívánjam, hogy még sok-sok évig, jó egészségben 
folytasd mindannyiunk által nagyra értékelt munkás
ságodat, Akadémiánk, a tudomány szolgálatában.

A GYULAI-TARJÁN KRISTÁLYFIZIKAI ISKOLÁRÓL Voszka Rudolf
MTA Kristályfizikai 

Kutatólaboratórium

Bevezetésül legyen szabad az 1. ábrán bemutatnom a 
Gyulai —Tarján kristályfizikai iskolát fejlődésében. A 
gyökerek határainkon túl nyúlnak a göttingeni Pohl 
iskolába, ahol Gyulai a huszas évek elején néhány 
évet töltött. Ebben az időben a fizika számos ága 
indult rohamos fejlődésnek és élénk eszmecserék 
folytak elméleti és kísérleti fizikusok között az aktu
ális problémákról. Gyulai részt vett azon a szeminári
umon, amelyikben a szilárdtestfizika kifejezés meg
született. Maga is ezen a területen dolgozott és haza
térve meghonosította a szilárdtestfizika egykristá
lyokkal foglalkozó ágát, amelyet ma kristályfizikának 
nevezünk. Tanítványaival a debreceni, majd kolozs
vári évek után a BME Kísérleti Fizikai Tanszékén 
folytatta munkáját a kristályfizika területén. Egyik ta
nítványa Tarján Imre 1950-ben az akkori Orvosi Fizi-

Tarján Imre az MTA rendes tagja 75. születésnapja alkalmából tar
tott tudományos ülésen elhangzott előadás.

kai Intézet vezetését nyerte el, s ott munkatársaival 
szintén a kristályfizikai tematikát folytatta. Ezzel pár
huzamosan kialakult egy biofizikai iskola is, amelyről 
Rontó professzorasszony fog beszélni.

i if. m.
(A) Akadémikus (K) Kandidátus 
(D) Ak. doktor (d) egy. doktor

1. ábra
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A hatvanas évek elején Gyulai Zoltán vezetésével 
létesült az MTA Kristálynövekedési Tanszéki Kuta
tócsoport a BME Kísérleti Fizikai Tanszékén és 
Tarján Imre vezetésével az MTA Kristályfizikai Tan
széki Kutatócsoport a SOTE Orvosi Fizikai Intézet
nél. Ekkor sikerült a közvetlen munkatársakból álló 
I. generáció mellé fiatalokat felvenni (II. generáció) 
és némi apparativ fejlesztést végrehajtani.

1976-ban került sor a tanszéki kutatócsoportok saj
nálatos felszámolására. A két tanszéki kutatócsoport 
egy-egy részét az MTA összevonta az MTA Kristály- 
fizikai Kutatólaboratóriumában (KFKL), a másik 
részt átadta az egyetemeknek. Az 1. ábrán a biofizi
kai iskola mellett feltüntettem azokat a munkatársa
kat, akik jóllehet kristályfizikával is foglalkoztak, ok
tatási érdekeltségük révén a Biofizikai Intézetben ma
radtak. Ugyancsak feltüntettem a BME keretében 
maradt Gyulai iskolát, ahol Gyulai hagyományait 
őrzik és ápolják. A KFKL a Budaörsi úti épületben 
tovább fejlődött, a III. generáció tagjai már itt csatla
koztak az iskolához.

Egy közösséget akkor lehet iskolának nevezni, ha 
az alapítók szakmai és emberi tulajdonságai jellegze
tességeket alakítanak ki a közösség tagjaiban. Szak
mailag a Gyulai—Tarján iskola jellegzetesen kísérleti. 
Még elméleti munkatársaink is szorosan együtt
működnek a kísérletiekkel. Igen erős volt a hatás 
abban az irányban, hogy a tanítványok szakmailag 
múlják felül tanítóikat, mert csak ez vezet fejlődés
hez. A nevelés személyes példamutatáson keresztül 
történt. Jellegzetes az igényesség a munkában, az öt
letesség és a szerénység. Sajnos az utóbbi vonásnak 
kellemetlen következménye mind a mai napig, hogy 
anyagiakban az iskola mindig szűkölködött és ilyen 
körülmények között volt eredményes. Korán hozzá
szoktunk, hogy egyszerű eszközökkel kísérletezzünk 
és magunk építsük meg műszereinket és eszközein
ket. Alapkutatási eredményeinket, ha gyakorlati vo
natkozásai voltak, mindig hasznosítottuk. Az iskola 
mindig vállalta a komplexitást és a multidiszciplinari- 
tást. A kristályfizika ugyanis határterület a fizikai, 
kémiai és a műszaki tudományok között. Szoros 
együttműködésben dolgoznak a fizikusok, kémiku
sok és mérnökök, de mindenki a saját tudományának 
magasszintű művelője. Az alapítóknak, mint veze
tőknek személyes varázsa volt, hoy az alkotó munká
hoz mindig jó munkahelyi légkört biztosítottak. Ezt 
jelzi a tudományosan minősítettek magas száma (El. 
ábra). Az iskola jellegzetességeit a vezető pozícióba 
került tanítványok őrzik és továbbadják.

A 2. ábrán feltüntettem az iskola tematikáját egy 
időtengely mentén, amely mutatja mikor történt a 
két tanszéki kutatócsoport összevonása a Budaörsi 
úti kutatóépületben. A kristályfizika műveléséhez el
sősorban egykristályok szükségesek. Az ábrán feltün
tettem azokat a nagyobb szakaszokat, amelyek a kris
tálynövesztésben anyagváltozást és egyben növesz- 
tési módszer váltást jelentettek. Az előállított egykris

tályokon részben növekedési vizsgálatokat, részben 
rácshiba kutatást végeztünk, hogy anyagainkat alap- 
kutatási szempontból minél jobban megismerjük, így 
a gyakorlati alkalmazások szempontjából egyre jobb 
minőségű kristályokat tudjuk előállítani. Ezen az 
ábrán három kiemelkedő teljesítményt is feltüntet
tem. 1960-ban a NaJ(Tl) egykristálygyártást a 
Gamma Művekbe telepítettük, ahol azóta évi két 
tonna egykristályt gyártanak kiváló minőségben. 
1972-ben megjelent Tarján és Mátrai szerkesztésében 
a Laboratory Manual on Crystal Growth című 
Unesco támogatással készült egyetemi oktatási szol
gáló könyv, amelynek összeállításában minden hazai 
egykristálynövesztéssel foglalkozó munkahely részt- 
vett. 1986-ban megjelent a KFKL és KFKI munkatár
sai tollából a sokszerzős Egykristálynövesztés 
Czochralski-módszerrel című első magyar nyelvű 
kristálynövesztő könyv, a szilárdtestkutatás újabb 
eredményei sorozat 15. köteteként.

A következőkben az iskola tudományos eredmé
nyeiről szeretnék szólni. A mintegy négyszáz dolgo
zatra tehető publikációt bemutatni reménytelen vál
lalkozás lenne, ezért a három területről, az egykris
tálynövesztésről, a növekedési vizsgálatokról és a 
rácshiba kutatásról csak néhány lényegesebb ered
ményt sorolok föl és kitérek legújabb kutatási 
águnkra, a nemlineáris optikára.

NaJ(TI) Gyártás- Laboratory Manual 
telepítés a on Crystal Growth 
Gammába |

J  Rácshibák kutatása______________

Egykristálynö vesztés 
Czochralski- 
módszerrel

------------------------ V

------------------------ >

£ Növekedési vizsgálatok
•>

Si02 Szcintillátorok Tiszta alkalihalog. Oxidok

1  i i i i i i i i i r
1960 1970

t i r
1980

i r
1950 1990

Puskin u. Budafoki u. Budaörsi u.

2. ábra

1. E gykristá ly  n övesztés

Mai szemmel nézve is kiemelkedő eredmény volt 
a Gyulai, Tarján és munkatársaik kétéves munkája, 
amelyben megoldották a Bell Laboratóriummal egy- 
időben, attól függetlenül a kvarckristályok laboratóri
umi méretű növesztését hidrotermális módszerrel. A 
munkát TÁKI megbízásból végezték publikációs tila
lom mellett. A javasolt kísérleti üzem, kellő előrelátás 
hiányában nem valósult meg.
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Egy igen eredményes hosszabb kutatási periódus 
volt a különböző szcintillátor egykristályok elő
állítása Stockbarger-módszerrel, ahol a csúcsos 
tégelyben lévő olvadékot egy kétrészes kályhában 
előállított hőmérsékletgradiensen süllyesztjük át. 
Szervetlen szcintillátorok közül előállítottuk a 
Nal(Tl), KI (TI), CsI(Tl) egykristályokat, szervesek 
közül a naftalin és antracén egykristályokat. Kidol
goztuk a megmunkálási és tokozási technológiát is és 
a komplett technológia került átadásra a Gamma 
Műveknek.

Ugyancsak nagyobb lélegzetű munka volt az 
extrém tiszta alkali-halogenidek előállítása egy speci
ális OH “-mentesítő eljárással és zónanövesztéssel. 
Az OH'-mentesítés úgy történik, hogy CCl4-gőzt bu- 
borékoltatunk át egy kvarccsőben lévő olvadékon. 
Az OH"-mentes olvadék nem nedvesíti a kvarcot, így 
függőleges zónázás alkalmazható. Ezzel a módszerrel 
Na Cl, KC1, RbCl, NaBr, KBr, RbBr egykristályokat 
állítottunk elő. Ezek tulajdonságai mint látni fogjuk 
meglepőek.

Fluoridok OH"-mentesítése nehezebb, mert nincs 
közvetlen eljárás. A grafittégely alkalmazása és a 
sokszoros zónázás azonban itt is hatásos. LiF, NaF, 
MgF2 kristályokat állítottunk elő ílymódon.

Az oxidokat Czochralski-módszerrel növesztjük. 
E módszernél az olvadékba húzott és forgatott magot 
merítünk, amelyre a kristályos fázis sík fázishatárral 
kiválik. Jó minőséget átmérő szabályozással lehet 
elérni. Laboratóriumunkban ötletes módon megvaló
sítottuk mind az olvadék súlymérésén, mind a kris
tály súlymérésén alapuló szabályozó módszert. Ilyen 
saját fejlesztésű és kivitelezésű automatikus nővesz
tőből ma már tíz darabot üzemeltetünk. Akusztoopti- 
kai egykristályok közül PbMo04 és Te02-t állítottunk 
elő. Utóbbi jobb paramétereivel lehetővé tette, hogy 
a SZTAKI majd a BME Fizikai Intézete lézerdeflekto- 
rokat és -modulátorokat fejlesszen ki belőlük. A pie
zoelektromos egykristályok közül a Bi12SiO20 és a 
LiNb03-t állítottuk elő. Utóbbit 5 cm átmérőben is 
növesztettük alkalmazási célra. A HIKI majd a MEV 
kristályainkból Akusztikus Felületi Hullám (AFH) 
szűrőket fejlesztett együttműködésben az MFKI-val. 
Az MMSz Akusztikai Laboratóriuma pedig rezgésde
tektorokat fejlesztett LiNb03 alapon, amelyek a 
Paksi Atomerőműnél jól beváltak a próbaüzemben. 
Korszerű, nagyrendszámú szcintillátorok közül előál
lítottunk Bi4Ge30 12 és ZnW04 egykristályokat. 
Ezeket felhasználta a MEDICOR Művek a számító- 
gépes tomográf fejlesztésénél.

Az ötvenes években növesztettünk még NaCl, 
KC1, KBr és LiF kristályokat Kyropoulos-módszerrel 
10 cm-ig terjedő átmérővel infravörös optikai célra, 
kén egykristályokat oldatból, CdS egykristályokat 
gőzfázisból, antracén lemezeket gőzfázisból ß  sugár
detektor célra és KRS-5 kristályokat Stockbarger- 
módszerrel infravörös optikai célra.

2. N ö vek ed ési vizsgálatok

Első helyen kell említeni azt a vizsgálatsorozatot, 
amelyet Gyulai és munkatársai végezlek a tűkris
tályok előállítása és tulajdonságainak meghatározása 
érdekében. Szellemes módszereket dolgoztak ki 
hosszú NaCl tűkristályok előállítására, a szakítási 
szilárdság és ionvezetőképesség mérésére. Nagy je
lentőségű volt az a korai felismerés, hogy a tűkris
tályok átmérőjének csökkenésével a szakítási szilárd
ság növekszik és megközelíti az elméleti értéket. Ma 
ezen alapul a szálerősítésű anyagok technológiája.

A réteges növekedés megfigyelése a mikroszkóp 
alatt, amikor ezer angströmnyi rétegek szaladnak 
előre a kristályosodásnál, adta a gondolatot a 
határréteg-elmélet megfogalmazásához, amely sze
rint a fázishatár előtt egy bizonyos rétegben a folya
dékban előrendezettség uralkodik s a rendezett ion
halmazok foglalják el helyüket a Kossel-elméletből 
adódó ionosán kedvező helyeken.

A rétegforrások (növekedési halmok) megfigye
lése, dekorálása arany párologtatással, a lokális szeny- 
nyezés feldúsulása, valamint a lokális feszültségek 
felhalmozódásának felismerése, amelyek mikrorepe- 
désekhez vezethetnek, mind a Gyulai tanítványok 
nevéhez fűződik.

Ugyancsak érdekesek voltak a rekrisztallizációs 
vizsgálatok préselt NaCl pasztillákon, valamint a TI 
beépülésének vizsgálata a pasztillákba, amelynek 
eredményeként sikerült kimutatni, hogy átlátszó és 
aktivált pasztillák hozhatók létre. Ma ezen korai felis
merésen alapuló technológiával, meleg préseléssel ál
lítják elő külföldön a nagyátmérőjű 1—2 cm vastag 
szcintillátorokat a gamma kamera számára. Érdekes 
eredményeket hoztak azok a vizsgálatok, amelyek 
NaCl lemezeken történtek NaCl gőzterében. Igen 
gazdag morforlógiát lehetett leírni, amely alátámasz
totta a különböző növekedési elméleteket.

Meglepő eredményt hozott az olvadék rezgésben 
tartása a Czochralski-módszernél. Ha az olvadék rez
geti az izomtermák elmosódtak és a NaCl kocka 
alakú habitussal nőtt, míg ha megszüntettük a rezgést 
a kristály hengeresen nőtt az izotermáknak megfele
lően. Az alacsonyindexű lapok kialakulása (ún. fa- 
zettás növekedés) konstituciós túlhűlés körülményei 
közt történik, ezt pedig a kristálynövesztésnél kerülni 
kell, mert minőségromlást okoz. Ezért oly fontos a 
Czochralski növesztőberendezések mechanikai stabi
litása és rezgésmentessége.

Újabban oxidok esetén tanulmányozzuk a növe
kedés feltételeit. Bizonyos szennyezők, pl. LiNb03 
esetén a Si dekorálják a konstituciós túlhűlés körül
ményeit zavaros növekedéssel. Az általunk kidolgo
zott elmélet jól leírja a Si térbeli eloszlását a 
kristályban.
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_?. R ácsh ibák  k u ta tá sa

Első helyen kell említenünk azt az alapvető kísér
letet, amellyel Gyulai elsőként bizonyította a rácshi
bák létét. Az történt ugyanis, hogy a NaCl szakítószi
lárdságára a kísérleti fizikusok mindig egy-két nagy
ságrenddel alacsonyabb értékeket kaptak, mint az el
méletileg várt. A jelenség értelmezésére felvetődött a 
gondolat, hogy a rácsban léteznek “laza helyek”. így 
nevezték kezdetben a rácshibákat. Gyulai gondolata 
volt, ha léteznek ilyen helyek, akkor deformációnál 
esetleg ezek elmozdulnak és ha töltésük van, akkor 
az ionáram megváltozásában jelentkezniük kell. Való
ban a jelenség bekövetkezett. Az irodalomban 
Gyulai-Hartly effektus nevet viseli és ma tudjuk a je
lenség a töltött diszlokációk mozgásával kapcsolatos, 
bizonyítva a diszlokációk létét.

Gyulai a színcentrum problémakör kutatásában is 
alapvető eredményeket ért el. A kvantumfizika fejlő
désének kezdeti szakaszában igazolta a röntgenezett 
NaCl F sávjának fotovezetésével a fény kvantumos 
természetét. A természetes kék kősó fotovezetését 
mérve azt Na kolloidok jelenlétével értelmezte ma is 
helytállóan. Elsőként észlelte az abszorpcióban és fo- 
tovezetésben azokat a változásokat, amelyeket ma F 
— F', ill. F" —♦ F átalakulással értelemzünk. Tarján 
folytatta a színcentrumvizsgálatokat először Na 
gőzben színezett (additív színezés) kősón, majd rönt
genezett NaCl-on.

Különösen eredményes volt az a vizsgálatsor, 
amelyben az F centrumok fotovezetését az F centrum 
koncentráció (NF) függvényében vizsgáltuk. A foto- 
áram mérésekből kiszámítható az tjw szorzat ( tj 
kvantumhatásfok, w áz elektronok eltolódási útja). 
Azt találtuk, hogy

— =A +BN F
7)W

alakban írható, ahol A arányos a színezés előtt a kris
tályban jelenlevő elektronelfogó hibahelyek számával 
és elektronelfogási hatáskeresztmetszetével, B pedig 
arányos az F centrumonként keletkező egyéb elekt
ronelfogó hibahelyek számával és elektronelfogási 
hatáskeresztmetszetükkel. A mérésekből meghatá
roztuk az anionvakanciák elektronelfogási hatáske
resztmetszetét, ami hatszor nagyobbnak adódott, 
mint az F centrumé. Az A és B mennyiségek változá
sát is követtük hőkezelés hatására. Következetes elté
rést kaptunk természetes és mesterséges NaCl 
között, sőt a mesterséges kristályok között is asze
rint, hogy platina vagy kerámia tégelyben növesztet
tük. Ezek az érzékeny mérések hozták a felismerést, 
hogy a különbséget az OH- ionok okozzák. Ez a felis
merés indította el azt a munkát, amely az extrém 
tiszta OH~-mentes alkalihalogenidek előállításához 
vezetett.

A rácshibák kutatása ezeken a tiszta OH~-mentes 
kristályokon hatalmas lendületet vett. A sajátabszorp

ció ezekben a rövidhullámok felé tolódott, így lehe
tővé vált az excitonsávok sávparamétereinek megha
tározása pl. NaF (Cl-), NaF (Br~) rendszereken. A 
tiszta NaCl-on végzett vezetőképesség méréséből új 
termodinamikai paramétereket határoztunk meg, 
amelyek megoldották az irodalomban meglévő disz
krepanciát, ami az OH tartalmú kristályokon való mé
résből származott. A kétvegyérlékű fémek OH-- 
mentes beépítésével három új V típusú centrumot 
(defektelektron centrum) fedeztünk fel, V“ V^, V2M, 
meghatároztuk ezek paramétereit és szerkezetét, mo
delleket adtunk leírásukra. Ennek alapján a szobahő
mérsékletű színezés mechanizmusát olymódon lehe
tett leírni, hogy a három szakasz a megfelelő V típusú 
centrumok stabilizálódásával kapcsolatos. A tiszta 
NaCl F centrumai extrém stabilisak, olyannyira, 
hogy emelt hőmérsékleten fénnyel besugározva koa- 
guálnak Xk centrumokat hozva létre. E jelenséget fel
használtuk optikai memória előállítására. Ugyancsak 
meglepő újdonság, hogy az OH~-mentes Na Cl mint
egy tízszer nagyobb lézerroncsolási határral rendelke
zik, ami lézerablak számára infra tartományban ked
vező. Az Of-U-mentesség tette lehetővé, hogy a 
NaCl (Mg) kristályokban egy sereg új centrumot fe
deztünk fel, amelyek szerkezetét sikerült ESR méré
sekkel tisztázni. Megadtuk a modelleket és leírtuk az 
átalakulási kinetikákat.

Az iskolában Turchányi György ötletéből született 
egy új mérési módszer is a diszlokációs fotovezetés 
mérése. Ennek lényege: megfelelő elektródákkal ellá
tott kristályt négypontos hajlításnak vetjük alá. A 
diszlokációmozgás következtében felépül egy belső 
elektromos tér, amit mérünk. Ez a tér leépíthető a ve
zetési sávba juttatott elektronokkal. Vagy vákuum 
UV fénnyel (sáv-sáv átmenet), vagy F centrumokat 
tartalmazó kristályt használva F fénnyel megvilágítva 
exponenciálisan csökken a tér. A kitevőben lévő 
konstans hullámhossz függvényében ábrázolva adja a 
diszlokációs fotovezetési spektrumot. Ilyen mérések
ből számítani lehetett a belső elektromos tér nagysá
gát, valamint diszlokációk környezetében a rácstor
zulás mértékét.

Az oxidok közül a Te02-sajátabszorpciója hőmér
sékletfüggésének mérésével meghatároztuk az 
Urbach paramétereket. A diszlokációsűrűség és 
ultrahang-csillapítás között korrelációt mutattunk ki 
ezzel egyszerű minősítési eljáráshoz jutottunk. Te02 
(Fe3+) és Te02 (Cr3+) sávparamétereit meghatároz
tuk és asszignáltuk. A connecticuti egyetem anyagtu
dományi intézetével egy hároméves projektegyütt
működésben meghatároztuk az elektronbesugárzás 
hatására a tiszta Te02-ben létrejövő ponthibát, amely 
oxigén vakanciában befogott elektronnak adódott (je
lölése: V q ) ezen kívül a Te02 (Pt), Te02 (Al), 
Te02(V) és Te02(Cr) adalék által perturbált V )̂ 
centrumainak szerkezetét is meghatároztuk ESR 
módszerrel, modelleket adtunk és kvantumkémiai 
számításokkal kíséreltük meg leírni a centrumokat.
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A LiNb03 sajátabszorpciója és az összetétel között 
korrelációt állapítottunk meg a sztöchiometrikus és a 
kongruens állapot között. Ezzel egyszerű optikai 
módszert kaptunk az öszetétel megállapítására. Meg
határoztuk az OH- sávparamétereket tiszta kristály
ban és megfigyeltük változásait Mg adalékolás hatá
sára. Ez utóbbi adalék megszünteti a LiNb03 optikai 
roncsolódását 1 /xm alatti hullámhosszaknál. Megha
tároztuk a 3d ionok paramágneses relaxációs paramé
tereit is. A ZnW04 esetén tisztáztuk a Fe2+ szerepét a 
kristály színének kialakulásában, meghatároztuk a 
ZnW04(Fe) rendszer sávparamétereit és kidolgoztuk 
a színtelen kristály előállításának módjait.

Föltétlenül meg kell említeni azt az elméleti 
munkát, amelyet Janszky József és munkatársai indí
tottak a nemlineáris optika területén az utóbbi évek
ben. A sok eredmény közül megemlítem azokat a 
módszereket, amelyeket extrém rövid lézerimpluzu- 
sok mérésére javasoltak és amelyeket a világ számos 
laboratóriumában sikerrel megvalósítottak. A para
metrikus erősítés, átalakítás és az elfajult négyhul- 
lámkeverés kvantum-statisztikáját kidolgozva és fi
gyelembe véve az aktív nemlineáris közeg által oko
zott lecsengést és zajt meghatározták kölcsönhatás 
után kilépő fény jel/zaj viszonyait. Utóbbi időben 
pedig a fény squeezed állapotaival foglalkozva azt a 
területet viszik előre, amely a kvantumzaj csökkené
séhez vezet. Mindezek igen perspektivikusak az opti
kai hírközlés szempontjából.

Befejezésül néhány szót az iskola jövőjéről. Mivel 
kísérleti iskoláról van szó és műszerállományunk ela
vult, nagy hangsúlyt kaptak az utóbbi időben a nem
zetközi együttműködések. Természetesen a hazai 
együttműködéseket is szorgalmazzuk, de a legtöbb 
hazai intézménynek elavult a műszerparkja, ezért 
maga is nemzetközi együttműködésre szorul. Már 
megkezdtük tematikánk fejlesztését, az elméleti 
nemlineáris optika irányában ez eddig is eredményes 
volt és ígéretes a jövőre nézve is, sőt AKA pályázatot 
is nyert. Ahol szeretnénk előrelépni, az a kristálynö
vesztés. Új módszereket, új anyagokat szeretnénk 
meghonosítani. Ehhez azonban pénz kell, mert a 
technológiai kutatás nagy anyag- és alkatrészfogyasz
tó. Nagy reményeket fűztünk az OTKA pályázatunk
hoz, azonban a technológiai kutatás impakt faktorával 
elmaradt az elméleti fizikai kutatások mögött és nem 
nyert. Reményünk a következő OTKA pályázat 
marad, mert az OMFB és az ipar már kevéssé érdekelt 
alapkutatások finanszírozásában, amint azt az 
“Anyagtudományi alapkutatások” program degradá- 
lása is mutatja.

Addig is, míg a gazdasági helyzet javul, szeretnénk 
a nemzetközi együttműködések segítségével sikeres 
alapkutatást folytatni, szerződéses munkák vállalásá
val pedig anyagi helyzetünkön némileg javítani.

Az ünnepeltnek Tarján Imrének és magunknak 
azt kívánom, hogy még sokáig körünkben, jó egész
ségben élvezhesse az iskola további eredmé
nyességét.

A TARJÁN- FÉLE BIOFIZIKAI ISKOLÁRÓL

Kevés példa található a tudományok történetében 
arra, hogy egy ember két, olyan látszólag különböző 
területen, mint a kristály- és a biofizika egyaránt 
képes legyen iskolateremtésre. Ráadásul ez a biofizi
kai iskola legalább olyan gazdag eredményekben, 
mint a kristályfizikai! így csupán néhány gondolat, 
néhány eredmény kiemelésére szorítkozhatom. Mint 
minden válogatás, természetesen ez is önkényes 
lesz, így előre is elnézést kérek mindazoktól, -  első
sorban az ünnepektől, -  akik másfajta válogatást vár
nának el.

1. Amikor tudományos iskoláról beszélünk, 
akkor ezt általában a tu dom án yos k u ta tá ssa l kapcso
latban tesszük. A Tarján-féle biofizikai iskola eseté
ben azonban kétféle tevékenységet kell megemlíteni. 
Az egyik most is a tudományos kutatásra, a másik 
azonban, amit legalább ennyire fontosnak tartok, a 
biofizika egyetem i o k ta tá sára , pontosabban annak or
vosegyetemi oktatására vonatkozik. — A két tevé-

Elhangzott 1987 májusban a Tarján Imre akadémikus tisztetletére 
rendezett ülésen.

Rontó Györgyi
SOTE Biofizikai Intézet

kenység kialakításában nyilván ösztönző szerepet ját
szott az a körülmény, hogy Tarján Imre 1950-ben ki
nevezést nyert az akkor még a Tudományegyetem 
Orvosi Karához tartozó Orvosi Fizikai Intézetnek az 
élére. Az Intézet azóta is az időközben önállóvá vált, 
mai nevén Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvoskari egységeként működik, ellátva a 
fogorvoskari és gyógyszerészkari teendőket is. Neve 
1967-től Biofizikai Intézetre változott.

Érdemes felidézni az 50-es évek elejének szemlé
letét a fizika és az orvostudomány, illetőleg a fizikus 
és az orvos (biológus) viszonyában. Erről gyakran 
esik szó különböző körökben éspedig kevésbé dicsé- 
rőleg, inkább hiányosságokat, hibákat emlegetve. 
Talán nem is ok nélkül. Részletezés helyett most 
azonban álljon itt egy rövid idézet Ortvay Rudolfnak, 
az eméleti fizika neves professzorának Neumann Já
nossal folytatott levelezéséből: “Az orvosok átfogó 
elméletekre nincsenek ma beállítva és szinte teljesen 
nélkülözik azt a képességet, hogy egy bonyolult 
komplexum egyszerű és elvi struktúráját meglássák. 
Erre a fizikusok és matematikusok jobban vannak ma 
dresszirozva.”
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A levél gondolkodásmódbeli különbségre utal. 
Megállapítása egyoldalú és talán túlzó is, de biztosan 
van igazságmagva. — A levél 1939 végén íródott, de
1950-re is vonatkoztatható, hiszen a háború és az azt 
követő évek nyilván nem hoztak, nem is hozhattak e 
tekintetben lényeges változást.

Tapasztalataink szerint — éppen a dolgokhoz való 
hozzáállást illetően — ma, mindkét oldalon, lényege
sen más a helyzet, és ez, sok egyéb tényező mellett, 
legalábbis “lokálisan”, a Budapesti Orvosegyetemen, 
de talán szélesebb körben is, összefügg a Tarján-féle 
biofizikai iskola törekvéseivel, tevékenységével, 
eredményeivel.

Ha ennek az iskolának lényegi vonását akarom kie
melni, akkor azt mondhatom, hogy a két tudományt 
kölcsönhatásban nézi és kettős szolgálat teljesítésére 
törekszik: gazdagítani a biológiát (orvostudományt) 
és tágítani a fizika horizontját. A fizika kutatási mód
szere pedig, mint általános természettudományos 
probléma-meglátási és -megoldási mód kerül bemu
tatásra és felhasználásra is. Ebben különösen hang
súlyt kap a matematika eszköztárának felhasználása. 
Mindez összhangban van azzal, amit az 50-es évek 
legelején egyetemi előadáson hallottam Tarján pro
fesszortól, és ami akkor — különösen orvosi körök
ben — nem volt triviális: A fizika jutott legmélyebbre 
az anyag lényegének a megismerésében és ennek 
során feltárt olyan általános törvényszerűségeket, 
amelyek az egész természetre érvényesek, élettelen 
és élő rendszerekre egyaránt. Ha atomi, molekuláris 
szinten mozgunk, el is mosódik a különbség a fizika, 
a kémia, a biológia között, és itt jut talán legjobban ki
fejezésre konkrét formában a természet egysége.

2. Most néhány konkrét problémát, ill. eredményt 
szeretnék bemutatni, ami az iskola tu dom án yos k u ta 
tá s i irán yáh oz kapcsolódik. — A bemutatást egy, az 
elmúlt évben Olaszországban tartott konferencia 
anyagához fűzöm. A konferencián nem voltunk ott, 
de anyaga megjelent a Cell Biophysics 9/1 — 2 (1986) 
számában. (Magyarországra ugyan sehova sem jár ez 
a folyóirat, de a Current Contents-ből értesültünk 
róla.)

A konferencia címe már önmagában is sokat
mondó: “Az élet- és a fizikai-tudományok találkozá
sának frontvonalai.” Konkrétan: 1. Az onkogének 
és a rák; 2. A primértől a magasabbrendű DNS- 
szerkezet felé; 3. Az agy és a látás; 4. Technológiai 
és metodikai fejlesztések.

A témákhoz kapcsolódva néhány megjegyzés:
a) A Tarján-féle biofizikai iskola a felsorolt 

probléma-körök közül “az agy és a látás”-tól elte
kintve a többihez kapcsolódik.

Az első két téma nyilván szorosan összefonódik 
egymással. — A DNS szerkezetet tágabban értel
mezve a DNS —fehérje komplexumokhoz, azaz a 
nukleoproteidekhez jutunk, amit egy másik, bioló
giailag ugyancsak fontos rendszerrel, a membránok
kal kiegészítve, a Tarján által itthon kezdeményezett

molekuláris biofizikai program objektumait nyerjük. 
A háttérben ott van az intézet szilárdtestfizikai 
múltja, érthető tehát, hogy a kutatási célok között 
fontos szerepet kapott — és ez ma is így van — a 
rend-rendezetlenség kérdése.

Egy érdekes eredmény pl. a fehérjével kölcsönha
tásban lévő DNS-molekula szuprahelikális szervező
désének és a kialakult szerkezet funkcionális jelentő
ségének a kimutatására vontkozik. [1,2]. — Ami 
pedig a hibákat illeti: a nukleoproteid rendszeren vég
zett vizsgálataink során egységes képbe állnak össze a 
különböző fizikai és kémiai ágensek által keltett szer
kezeti hibák és a hibák által kiváltott funkcionális sé
rülések közötti összefüggések [3,4], — A membrá
nok lipidrétegében bizonyos “szennyező” anyagok 
(pl. peptidek, fehérjék) hatására kialakuló hibák 
ugyancsak fontos szerepet töltenek be, amivel kap
csolatban elég a legfontosabbakra, a transzportfolya
matokra utalni. Példaként szolgálnak ama vizsgálata
ink, amelyek egyes antibiotikumok és membránok 
közötti kölcsönhatásokra vonatkoznak [5].

b) A technológiai, ill. m eto d ik a i fe jle sz té se k  közül 
csupán néhányat említek. A radioaktív nyomjelző 
technika bevezetése, elterjesztése a Budapesti Orvos- 
egyetemen az 50-es években, valamint a nyomjelző 
technika orvosi-diagnosztikai célokra való hazai adap
tálása (szcintigráfia, cirkulográfia) ugyancsak össze
függ a Tarján-féle biofizikai iskola legkorábbi idősza
kával [6], Az újabb eredmények közül a biológiai 
makromolekulák szerkezetének, kis koncentrációban 
előállított szerkezeti hibáinak tanulmányozására szol
gáló fizikai módszerek (pl. melting technikával kom
binált abszorpciós-, fluoreszcencia-, CD-spektrosz- 
kópia) adaptálását, ill. alkalmazását említem [7,8]. — 
És bár nem tökéletesen megfelelő a csoportosítás, 
mégis e helyen hivatkozom azokra a statisztikus fizi
kai és fenomenológikus modell-alkalmazásokra, 
amik a vizsgált makromolekuláris rendszerekkel 
kapcsolatosak [9,11].

Részben elvi, részben metodikai, részben techno
lógiai fejlesztés eredménye az a komplex biológiai 
mérőrendszer, amit MUTACALC [12] néven szok
tunk emlegetni, és aminek sokoldalú felhasználható
ságát pl. a vegyszerek genotoxikus (mutagén), cito- 
toxikus (sejteket mérgező) hatásának mérésében 
még messze nem sikerült kiaknázi. Ezeknek a méré
seknek a révén a kémiai dozimetria egyik lehetséges 
irányára vonatkozó kezdeményezésről van szó.

3. A biofizikai iskola másik, o k ta tá s i irán ya  az or
vosképzés szempontjainak szem előtt tartásával, a 
tudat formálás türelmes munkájával, a pedagógia esz
közeivel alakította ki a jelenlegi biofizika-oktatási te
matikát. Ez a tematika nemzetközi viszonylatban is 
úttörő. Ennek az iránynak jellemző vonása az állandó 
nyitottság az új felé, a folyamatos megújulás. Ezt a 
megújulást tükrözi nemcsak az a tény, hogy az orvos- 
tanhallgatók számára készült tankönyv 1964-től 
1987-ig hat magyar kiadást ért meg, hanem közben
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(a címén túl) koncepciója is teljesen átalakult. — Az 
utolsó, a hatodik kiadásnak felel meg az angol nyelvű 
változat, aminek a címe: “An introduction to biophy
sics. With medical orientation” (Akadémiai Kiadó, 
1987, Budapest).

Ide kívánkozik, hogy a tantermi előadási tematiká
val szoros kapcsolatban, azt kiegészítve alakult ki a 
biofizika laboratóriumi gyakorlati tematika, amely 
mind koncepcionálisan, mind pedig eszközparkját te
kintve nemzeközi viszonylatban is egyedülálló, és 
sok évtizedes, szisztematikus, célzott pedagógiai fej
lesztő tevékenység végeredménye.

Minthogy manapság szokás emlegetni a kutatás és 
az oktatás (a kutató és oktató intézmények) kap
csolatát (ill. azok ellentétét), néhány konkrét példán 
keresztül szeretném szemléltetni azt, amit a Tarján - 
iskola mindig vallott: a kutatás és az oktatás egymásra 
kölcsönösen megtermékenyítőleg hathat, — ha meg
felelő színvonalon művelik azokat. A felsorolt témák 
ízelítőt adnak azok közül, amik először a tudományos 
kutatás problémáiként merültek fel, és azután — 
megfelelő pedagógiai szűrés után — a biofizika okta
tásában is megjelentek. Ilyenek pl. a radioaktív nyom- 
jelzéses módszer orvosi alkalmazásai (a szcintigráftól 
a gamma kamerán keresztül a SPECT, ill. PET-ig); a 
rend-rendezetlenség kérdése atomi és molekuláris 
rendszerekben; a biológiai makromolekuláris rend
szerek, mint részben rendezett rendszerek taglalása; 
vagy a környezetvédelemhez szorosan csatlakozó 
sugár- és kémiai ártalom problémája.

Sok mindenről kellene még megemlékeznem. Pl. 
még semmit sem szóltam arról a munkastílusról, ami 
ennek az iskolának egyik jellemzője, ti. a különböző 
képzettségű kutatók között kialakított kölcsönös 
megbecsülésről, egymás segítéséről. — Ugyancsak hi

HOGYAN SEGÍTETTE TARJÁN IMRE 
AZ ORVOSOK MUNKÁJÁT

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvosfizi
kai Intézetéből Tarján Imre professzor alatt lett Biofi
zikai Intézet, ami a névváltás mellett egy lassan, de 
folyamatosan végbemenő, nagy jelentőségű szemlé
letváltozáshoz is vezetett. Ennek, az intézet kereteit 
messze túllépő, országos jelentőségű fejlődésnek 
néhány mozzanatáról szeretnék a kívülálló szemével 
röviden megemlékezni.

Amikor 1963-ban az Országos Onkológiai Intézet
ben felépítettük hazánk első, az emberbejutott radio
aktív anyagok meghatározására szolgáló egésztest
számláló berendezésünket és már csak a nagy m éretű  
szcin tilláid d e tek to r hiányzott, Tarján professzornak 
és a Tarján-féle biofizikai iskolának volt köszönhető, 
hogy végül is a Gamma Művekben sikerült egy 
henger alakú, 30 cm átmérőjű és hosszúságú hibátlan

ányzik még áttekintésemből az a szemlélet, ami a tu
dományos eredmények gyakorlati alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésben alakult ki. Azonban talán az 
eddig felsoroltak is alkalmasak voltak annak bemuta
tására, hogy a Tarján-féle biofizikai iskola mindkét 
iránya koncepcióiban mindig előtte járt saját korának, 
és a tanítványok emelt fővel vállalhatják annak to
vábbvitelét.
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szcintillációs detektort legyártatnunk és vele 20 éven 
át a klinikákon és az iparban rádiummal dolgozó sze
mélyeknél a szükséges rádium-inkorporációs mérése
ket elvégeznünk.

Az 1970-es években intézetünkben nekikezdtünk 
a rákos megbetegedések — külföldi irodalmi ada
tok szerint (a sugárterápiás kezelés hatékonyságát) 
2 —3-szorosára megnövelő — számítógépes besu
gárzástervezési módszer hazai bevezetésének. A sok
sok előfeltétel megteremtése között szerepelt egy bio
fizikai ismeretekkel is rendelkező szám ítá stech n ika i 
sza k em b ern ek  és egy nagy teljesítm ényű  I B M  szám ítógép  
bizonyos részkapacitásának a biztosítása is. Tarján 
Imre professzor felismerve a vállalkozás jelentőségét, 
intézetével mindkettőt rendelkezésünkre bocsátotta, 
sőt kedvező eredményeink láttán jelentős akadémiai
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— főként erkölcsi — támogatással segítette a nemzet- 
közilcg nagy sikert aratott, ma is egyedül hazánban 
működő — egy egész országra kiterjedő — egységes 
szám itógépes besugárzástervezési h á lóza t kiépítését, 
valamint a sok millió Ft értékű külföldi besugárzó 
készülékek, számítástechnikai berendezések stb. ado
mányozásának és hazaszállításának lebonyolítását.

A hálózatban több mint 20 fizikus a legszorosab
ban együttműködik ugyanannyi orvossal. Évről évre 
egyrészt tovább fejlesztik saját módszereiket, más
részt mind jobban megismerve egymás követelmé
nyeit és lehetőségeit, egyre jobban megértik egymást, 
közös nyelven tudnak beszélni és így nemcsak szép 
szavakkal emlegetik az interdiszciplináris együtt
működés fontosságát, hanem az ellenőrizhető té
nyekkel meg is valósítják (több ezer beteg forintban

felmérhető és pénzben ki sem fejezhető értéket kép
viselő gyógyulása).

A biofizika, az az élő és élettelen világra vonat
kozó, külön-külön jól ismert törvényszerűségeknek 
optimális összekapcsolása elképzelhetetlen m egfelelő  
tan könyvek , szak tan fo lyam ok , korszerű  g yakorla tok  
stb. nélkül. Az e téren kifejtett széles körű, sok évti
zedes óriási munkát tartom a Tarján-féle biofizikai 
iskola harmadik, országos jelentőségű, sőt határain
kon messze túlra is kiterjedő és rendkívül nagyra ér
tékelt eredményének.

Kedves Imre! A felsorolt és ezeken túlmenő sok 
egyéb segítségedet ezúton is megköszönve, további 
eredményes munkát és jó egészséget kíván baráti sze
retettel volt évfolyamtársad.

A FÉNY ÚJ ASZIMMETRIKUS ÁLLAPOTA JanszkyJózsef
MTA Kristályfizikai Kutatólaboratórium

Klasszikus fizikai közelítésben az elektromágneses 
teret egy adott helyen jellemezhetjük E(t) elektromos 
térerősségével

E(t) = E„cos(wt— (b) =
E0 cos <f>. coswt + E0sin <£ sincot, (1)

ahol a coswt, ill. sin cot törvény szerint változó össze
tevők E0 cos ( f é s  Eosin0együtthatóit, elvileg, tetsző
leges pontossággal ismerhetjük.

Mint ismeretes a kvantummechanikában a fizikai 
mennyiségeket operátorokkal írjuk le, jelen esetben 
E0cos<A helyett X + = a+a+, Eosin0 helyett X_ =  
— i(a — a+)-t használjuk, ahol a a foton megsemmisü- 
lési és a+ keletkezési operátora. Az [a,a+] = 1 felcseré- 
lési relációnak megfelelően X+ és X_ nem kommu- 
tál egymással:

[X+,X _ ]= 2 i (2)

és így a Heisenberg-féle felcserélési törvény szerint 
határozatlanságaiknak
AX±= (< (X t < X ± > )2> ) 1/2 szorzata nem lehet 
tetszőlegesen kicsi, esetünkben

AX + AX_2M. (3)

Vákuumban a (3) összefüggésben szereplő határo
zatlanság minimuma valósul meg (1. ábra I-gyel 
jelölt pontja)

AX + = AX_ = 1, (4)

Elhangzott az MTA 1987. évi közgyűlése alkalmából tartott III. 
osztály előadóülésén.

miközben a várható értékek

<X + > = < X _ >  = 0. (5)

Ennek megfelelően, akár X+-t akár X^-t mérjük, 
azt tapasztaljuk, hogy még a vákuum is zajos, X+ és 
X_ értéke a nulla körül (4)-nek megfelelően ingado
zik. Ideális lézerfény esetén X+ és X_ határozatlan
ságát szintén a (4) összefüggés adja, vagyis zajossága 
megegyezik a vákuuméval. Nagyobb a határozatlan
ság az n-foton állapotban és a kaotikus állapotban, 
mindkét esetben

/. ábra Az X + és X _ megfigyelhető mennyiség határozatlansága. 
Vákuum és ideális lézerfény esetén. AX . =  AX_ =  1 (I pont); zaj 
esetén AX + =  A X _ >  1 (Ilpont); aszimmetrikus állapotban 

AX+ AX_ =  1 és vagy X + vagyX _ kisebb mint 1 (Illpont).
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AX ,=AX = (2 n + l) ,/2. ( 6)

ahol n a fotonok száma ( I. ábra II. pontja). Gyakorla
tilag az összes ismert fényforrás, az izzólámpa, a Nap, 
a reális lézer fényére jellemző, hogy

AX + = AX. >  1. (7)

Felmerül a kérdés, a (3) Heisenberg-reláció nem 
elégíthető-e ki aszimmetrikus módon:

rezonancia fluoreszencia esetén. Vizsgáljuk meg a 
négyhullámkeverés jelenségét. Egyszerűség kedvéért 
vegyük a legegyszerűbb, degenerált esetet, amelyben 
4 egyenlő frekvenciájú fény vesz részt a folyamatban, 
párosával antiparallel elrendezésben (2. ábra). Az 
ábrán 1. és 2.-vel jelölt intenzív, pontosan egymással 
szemben terjedő fénysugarak a nemlineáris anyagban 
csatolást hoznak létre a 3.-mai és 4-gyel jelölt szintén 
egymással szemben terjedő sugarak között. A köl
csönhatást a

AX + ;*AX. ( 8) H’= hx.aj-aja3a4 + hx*a,a2aja4+ (16)

ekkor remény van rá, hogy AX+ vagy AX_ értéke Hanylton-operátor írja le. 1 és 2 nagy intenzitása
1-nél kisebbé tehető [1].

Tekintsünk egy olyan folyamatot, amelynek során 
— Heisenberg képben — az a megsemmisülési operá
torból egy új b megsemmisülési operátor lesz:

b=u a + va+. (9)

ahol ahhoz, hogy a [b,b+] =  1 felcserélési reláció ér
vényben maradjon, megköveteljük, hogy

u2 — v2= 1, továbbá ( 10)

es
0 > = 0 (13)

AX + = ( <0|(b-t-b+)2)0 >) 1/2= u + v = er. (14) 

Hasonlóan
<XL> = 0; AX_ = e ~ r. 

Amint (14) és (15) összefüggés mutatja

(15)

esetén a megfelelő a operátorokat a  c-számokkal he
lyettesíthetjük és 3,4 sugarak számára megtaláljuk 
a megfelelő Heisenberg-mozgás egyenleteket
U = X « Í « * ) .

á3=  — Ik*, a j ,  
áí = i/<.a,. (17)

az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy u és v valós.
A (10) összefüggéssel összhangban bevezethetünk 
egy r valós számol:

u = chr, v = shr. (11) 3

Az a —>b folyamat után értelemszerűen

X°u,= b + b+, X™l= - i  (b -b +). (12)

Egyszerűség kedvéért induljunk ki kezdeti 
vákuumállapotból

<XlIut> =  <0|b+b+|0 > =  <0|ua + va+-|-ua+-|-va) 2. ábra Degenerált négyhullámkeverés. Az 1 és 2-vel jelölt cu frek
venciájú, egymással szemben terjedő intenzív fénysugár csatolást 
hoz létre a szintén a> frekvenciájú 3 és 4 sugarak között, amelyek a 
nemlineáris közegben L út megtétele után felerősödve lépnek ki a 
közegből. A kilépő fénysugarak még nincsenek aszimmetrikus ál
lapotban, csak ha alkalmas tükrökkel szuperponáljuk őket egy

másra.

A (17) egyenletrendszer megoldása L kölcsönhatási 
hossz esetén

AX + AX _ = 1

és r előjelétől függően X + vagy X _ határozatlansága 
(zajossága) kisebb lesz mint vákuumban (1. ábra III- 
mal jelölt pontja).

A (9) összefüggésben adott kanonikus transzfor
máció megvalósulhat több fizikai folyamatban, így a 
négyhullámkeverésben, a parametrikus erősítőben,

a!,n+ a in’ (—̂ —) -sin|kJL 

cos| k)L

ain+ai"- (— ) -sin HL
M

cos|»<|L

(18)
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Egyszerűség kedvéért induljunk ki ismét kezdeti 
vákuumállapotból és tegyük fél, hogy ík valós és
- '* = 1 4

Az X+ mennyiségek határozatlansága mind a 3, 
mind a 4 sugár esetén

AX°u<3 4 ;± = (1 +2tg2|K)L)1/2, (19)

vagyis mindkét módusban megnőtt a zaj (az 1. ábrán 
az I-ből a Il-be jutott a rendszer).

Állítsuk elő a 3 és 4 sugár 50 — 50%-os szuperpozí
cióját (pl. tükrök segítségével):

a?ul +  a?ul ain+ ain+ (a í+ a i" ) .sin|«|L
b =  ------- ------------------= ----------------------------------------------(20)

y/2 y/2 -COs|k|L

Ha összehasonlítjuk a (9) és (20) összefüggéseket, 
könnyen belátható, hogy

aín+ ain
a = ----------------- ,

1
u= ---------- ; v= tg|«(L

cos|«|L;

helyettesítésekkel (20)-t (9) alakjára hozhatjuk és az 
X + = b+b+, X _ = —i(b —b+) mennyiségek határo
zatlanságára

1 +sin |xjL
AX + = ------------------ ,

cos|«|L
1 + sin WL

AX_= ------------------- ,
cos|«|L

értékeket kapunk (AX + AX _ = 1).
Mint láttuk, az a különleges eset játszódik le, hogy 

két zajos állapot szuperpozíciójából egy tiszta, a 
Heisenberg-féle határozatlansági relációt minimali
záló állapot jön létre, aminek során a rendszer az 1. 
ábra II-vel jelölt állapotából a Ill-mal jelölt állapotba 
jutott.

Megjegyezzük, hogy anizotrop kristályban egy 
kicsit más elrendezésben az aszimmetrikus fény egy 
lépésben is előállítható [2] (3. ábra).

A vákuumban is meglévő zajnál kisebb zaj, elvi je
lentősége mellett, több gyakorlati alkalmazási lehető
séget is ígér. Ha optikai távközlésben az információt 
az X+, _ mennyiségek közül az hordozza, amelynek 
határozatlansága az aszimmetrikus állapotban abnor
málisán kicsi, olyan jel-zaj viszony érhető el, amelye 
az eddig elvinek gondolt határnál jobb lehet. Az 
aszimmetrikus állapotok olyan precíziós méréseket 
tehetnek lehetővé, amelyeket eddig a kvantumzaj 
léte megakadályozott. Ilyen mérések között lehet 
megemlíteni például a gravitációs hullám észlelését.

Azt a lehetőséget, hogy X+ vagy X_ határozatlan
sága lehet kisebb mint a vákuumzaj, bizonyos szkep
ticizmussal fogadták egyes fizikusok. Ez is magya
rázza, hogy nagy érdeklődéssel figyelte a szakmai

közvélemény azt a versenyfutást, ami az aszimmet
rikus állapot elérése terén a világ vezető kutatóhelyei 
között kialakult. Az áttörést a Bell Laboratórium 
munkatársai jelentették be [31; az. általuk ténylegesen 
mért zaj 7%-kal volt a kvantumzaj alatt. Utána ha
sonló eredményeket jelentettek be az IBM és a MIT 
részéről is. Újabban a texasi egyetem kutatóinak mé
résében a zaj a kvantumzaj fele volt, figyelembe véve 
a mérés okozta zajt, az általuk előállított állapot zaja 
az egyik X megfigyelhető mennyiségben 1/10-e volt 
a vákuuménak [4]!

Izgalmas kérdés az aszimmetrikus fényállapot vi
selkedése olyan statisztika-érzékeny folyamatokban, 
mint pl. a sokfotonos folyamatok. Mint ismeretes a 
kaotikus fény által kiváltott n-fotonos folyamat való
színűsége n!-szer nagyobb mint a vele azonos intezí- 
tású koherens fény esetében. Az intenzív aszimmetri
kus fény esetében ez a faktor nagyobb: (2n-l)ü [5].

Ez meglepő eredmény, ha figyelembe vesszük, 
hogy az n! tényezőnek az az elfogadott értelmezése, 
hogy kaotikus fényben a pillanatnyi intenzitás nagy 
ingadozást mutat és így az intezítás magasabb hatvá
nyainak átlaga nagyobb.

A szerző köszönetét fejezi ki azért a támogatásért, 
amit az OMFB-től, az OTKA-tól és az AKA-tól 
kapott.

ábra Degenerált négyhullámkeverés anizotrop nemlineáris kris
tályban oo-ee elrendezésben. Az n egytengelyű kristály főtengelye 
e, az 1,2 sugár ordinárius, a 3,4 extraordinárius. cosrf>=ne(o>)/- 
n0(oj) szög esetén 3 és 4 sugár kollineáris és a folyamat során ke

letkező fény közvetlenül aszimmetrikus állapotba kerül.
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ELEKTROMOSAN TÖLTÖTT RÉSZECSKE SZÓRÓDÁSA  
MÁGNESES MONOPÓLUSON

Horváth Vera 
fizikushallgató, 

József Attila Tudományegyetem, Szeged

Dirac 1931-ben megjelent dolgozatában feltételezte a 
mágneses monopólus létezését. Ezt a hipotézist szim
metriaokokkal támasztja alá: az elektromos és mág
neses mennyiségek szimmetriáját észrevéve feltétle
nül arra a következtetésre jutunk, hogy léteznie kell 
— az elemi elektromos töltés analógiájára — elemi 
mágneses töltésnek is. Érvelése nem lebecsülendő: 
gondoljuk csak meg, a természettudományok hány 
területén vezettek a szimmetriákra alapozott feltevé
sek azóta már beigazolódott összefüggésekhez!

Dirac igen körültekintő elméleti megfontolásokkal 
az alábbi eredményre jutott: a kvantumelmélet nem 
zárja ki olyan pontszerű objektumok létezését, ame- 

2eg
lyek a ——• = n feltétel (ahol e az elektromos elemi 

h e
töltés, g a mágneses töltés, n pedig valamely egész 
szám) teljesülése esetén mágneses monopólusoknak 
látszanak. Elmélete szerint ezek az objektumok való
jában nem rendelkeznek mágneses töltéssel, hanem 
a belőlük gömbszimmetrikusán kiáramló mágneses 
erővonalak egy infinitezimálisan vékony szálon a vég
telenből érkeznek. Abban az esetben, ha a fenti relá
ció teljesül, akkor a szál “eltűnik”, és objektumaink 
igazi mágneses ponttöltésekként viselkednek.

A mágneses monopólus létezésének kérdése az el
méleti fizika egyik legfontosabb problémája, hiszen 
valamilyen magyarázatot találnunk kell a szabad 
elektromos és mágneses mezők teljesen szimmet
rikus dinamikája, illetve az elektromos és mágneses 
források teljesen aszimmetrikus volta közötti 
ellentmondásra.

Dirac óta magát a mágneses monopólust különféle 
módszerekkel kísérleti úton is keresik, néhányszor 
megtalálásáról is hírt adtak már.

1973 szemptemberében amerikai kutatók (Price, 
Shirk, Pinsky és Osborne) az ultranehéz kozmikus 
sugárzások vizsgálata közben szokatlan eredményt 
észleltek. Megfejtésére két út kínálkozott: ezek 
egyike az volt, hogy mágneses monopólus nyomára 
bukkantak.

Ez a bejelentés élénk reakciót váltott ki: többen és 
több irányból támadták ezt a lehetőséget. Többek 
közt kimutatták, hogy a monopólus nem lehet egy 
felsőbb légrétegekbeli kozmikus sugárzás eredmé
nye, továbbá, ha az észlelt részecske valóban mono
pólus volt, nagyon lassan haladt, és nagyon nehéz 
volt.

Bizonyos elméletek szerint a mágneses monopólus 
GeV

tömege 1016 —1019----- . Figyelembe véve még a ga-
c2

laktikus mágneses mezők túlélését, majdnem bizo
nyossá válik egy 10_5-es asztrofizikai felső korlát a 
mágneses monopólus fluxusára vonatkozóan (“Par-

ker-limit”). Ez az érték nagy detektorfelülettel (kb. 
104m2) és hosszú vizsgálati idővel végzett kísérletek 
alapján javítható.

Néhány konkrét kísérleti eredmény (a teljesség 
igénye nélkül):

1986-ban Price és Salamon 5 • 10® éves csillámpala- 
kristályok vizsgálata alapján 0 eredményt jeleztek.

1982-ben közölt eredmény szerint Bias Cabrera 
végzett monopóluskereső kísérleteket szupravezető 
tekerccsel. A tekercsben folyó áram hatására létre
jövő fluxus változását regisztrálták 151 napon át. Egy 
esetben észlelték, hogy a fluxus értéke a máskor is 
előforduló kis ingadozásoknál lényegesen nagyobb 
értékkel “ugrott”: ez mágneses monopólus hatására 
is utalhat. Ez az eredmény a monopólus fluxusának 
felső határára is új becslést ad: 4 •10_10cm'2s_1sr_1. A 
kísérletet tovább folytatják.

Mivel a monopólus tömege igen nagy lehet, nem 
tud felgyorsulni a más részecskéknél szokásos sebes
ségekre, így a Föld terébe érve a megszokottnál 
kisebb lesz az energiavesztesége; elképzelhető tehát, 
hogy a hagyományos detektorok nem veszik észre. 
Ezért szükségessé vált ún. “lassú-mono- 
pólus”-kereső módszerek kidolgozása. Japán kutatók 
héliumgázzal végzett kísérletükben 4154 óra alatt 
nem észleltek monopólust, így a fluxus felső határát
1,2 •10_13cm_2s_1sr'1-ban állapították meg, 7 -10~4 -c- 
nél nagyobb sebességű monopólusra.

Eltekintve a mágneses monopólus létezésének el
méleti jelentőségétől, terének vizsgálata mint klasz- 
szikus mechanikai probléma, önmagában is érdekes. 
A továbbiakban elektromosan töltött részecske moz
gását vizsgáljuk mágneses monopólus terében. A 
mozgás pályájának klasszikus machanikai leírásán túl 
célunk a szórási hatáskeresztmetszet értelmezése és 
meghatározása, továbbá alkalmazása néhány speciális 
határesetre.

Vizsgáljuk tehát egy nyugvó mágneses monopólus 
terében haladó elektromosan töltött részecske 
mozgását!

A mozgásegyenletet a Lorentz-féle erőtörvény 
alapján írhatjuk fel:

-  7  -  , , egm -r =  a — xr, ahol a = — — - (1)
r3 47t

Megoldását mozgásállandók konstruálásával végez
zük. Megmutatjuk, hogy a mozgás folyamán a töltött 
részecske kinetikus energiája (vagy ami ezzel egyen
értékű: sebességének nagysága) és impulzusmomen
tumának abszolútértéke állandó.

Első állításunk a mozgásegyenletből ?-tal való ska
láris szorzás után következik:
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Ekjn = — mf2 = —j -  m v2 = c°nst. (2)

Másrészt í, = ~rxp = rrirxr miatt

d .
— ( t 2) = 2m2(fxí) (fx?) = 0, 
dt

azaz L2 = l2 = const. (3)

Látható azonban, hogy maga az L impulzusmomen
tum-vektor nem megmaradó mennyiség:

dt dt \  r /

Azonban képezve aT = ?xj? + a — (4)

vektormennyiséget, előző összefüggésünk ennek ál
landóságát igazolja. Ez a tény azt mutatja, hogy a 
mozgás nem síkban történik. Ha most képezzük a
Ĵ* —̂ skalárszorzatot, nyerjük, hogy a monopólustól

a töltött részecskéhez húzott rádiuszvektor a mozgás 
során ezzel a J vektorral állandó szöget zár be, vagyis 
a részecske egy körkúp felszínén mozog. (1. ábra)

egyenlethez jutunk. Ez azonnal integrálható, megol
dása:

v r(r) = a-Vl + r2. (9)
Itt t = — -t-vel új időskálát vezettünk be, amely 

a
azzal a — számunkra hasznos — tulajdonsággal ren
delkezik, hogy egyrészt r(r) az időtükrözést tekintve 
szimmetrikus, másrészt r = 0-nál minimális: 
r(o) = a (ez a “perihélium-távolság”, értéke (9) sze-

1
rint: a = ---- ).mv

A (9) pályaegyenletbe r = ±oo-t helyettesítve 
kapjuk, hogy a mozgás folyamán kötött pálya nem 
létezik.

A továbbiakban megmutatjuk, hogy 0 =  0O = 
= cost megoldása az (5) mozgásegyenleteknek, vala
mint megadjuk a pályaegyenletnek a harmadik polár- 
koordinátára, ĉ -re vonatkozó kifejezését. A mozgás
egyenletekbe 0 =  90-1 helyettesítve, azok lényegesen 
leegyszerűsödnek. (5.a)-ból és (5.b)-bői a következő 
egyenletekhez jutunk:

a
cf> = -----------------

r2cos0o
(1 0 )

a2sin20o
r3cos20o ( 1 1 )

Most felhasználjuk, hogy (7) és (8) szerint 
l2 = m2r3r, így (ll)-ből a következőt írhatjuk fel:

azaz

ctg 0O =
ma
---- = const,

1

vagyis 9 — 90 kielégíti a mozgásegyenleteket, követ
kezésképpen a részecske a korábban már említett 
kúpfelületen mozog, amelynek fél nyílásszöge:

a
90 =  arc ctg ------.

a -v

(10)-bői
d<£
dr

a
—  • a
v .
COS0o

1

a2(l + T2) ’

A pálya részletesebb leírása végett célszerűnek 
látszik tehát gömbi polárkoordinátákra áttérni. A 
mozgásegyenletek és a felderített mozgásállandók 
ekkor a következő alakot öltik:

r — r0*— rsin20<̂> = 0. (5.a)
2rr0 + r20 — r2cos0sin002 — ősin 9<t> = 0. (5.b) 

2rfsin00 + 2r2cos00tf> + r2sin00 + a é  — 0, (5.c) 
illetve: v2 =  r2 + r2á2 + r2sin20<̂ 2, (6)

l2 = m2r2(v2 — r2). (7)
Összevetve az (5.a) és (6) egyenleteket, a

v2 — r2 = r •'( (8)

így <f>(r) = --------- arc tg r =  —-----arc tg r,
cos0

ahol ß  — ------ és y = — VI + ß 2-
a-v 2

Ezzel a trajektória teljes leírását kaptuk: az

r(r) = a VI +  r2, (12.a)Q?II (12.b)

</>( t) = ------—  arc tg t (12.c)
7T
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pályaegyenletek, és az 1

r ( r  =  0) =  a. (13.a)
9 ( t  —  0) =  arc ctg /8, (13.b)

S II o II o (13.c)
f ( r  =  0) = 0 , (14.a)OIIoIIK (14.b)

> 
•1lloIIt- (14.c)

a -siníto

kezdeti feltételek meghatározzák a mozgás pályáját.
Tekintsük most a 2. ábra szerinti koordinátarend

szert! Korábban már láttuk, hogy a mozgás pályája az 
ábra szerinti (x, z) síkra szimmetrikus. A trajektóriát 
az (x, y) síkba vetítve, ott egy olyan görbét kapunk,
amelynek egyenlete

n < f )

R ( t) =  r(r)sin0o =  a s e c --------
2 y

(15.a)

<Mt) =  -  arc tg T,77
(15.b)

Z

Ez utóbbi szerint lim <£(r) =  — y, lim $ ( t) =  +  y ,
T — 00  T—  00

és t  bármely értékre — y  <  <£( r) <  +  y  teljesül, azaz a 
vetületen megjelenő görbe r  =  ±oo-ben vett aszimp- 
tomái az ábra szerinti x-tengellyel + y  szöget zárnak

be. y  =  — y/Y T W  miatt y > —  , egyébként az aláb-
2 2

biak szerint a mozgás kezdeti paramétereitől függ: 
a

On= arc ctg ß = arc ctg ----- miatt az a ütközési para-
a-v

méter és a részecske ( r  =  — oo-ben vett) kezdőse
bességének v nagysága az a  együttható ismeretében 
meghatározzák a kúp nyílásszögét. Tekintetbe véve 
még, hogy

7T n-------- 77
y =  —  V T T ^ =  —

sinö0

látjuk, hogy az a és v paraméterektől függően a pálya 
alakja különböző értékekre némileg eltérő lehet: 
kisebb nyílásszögű kúp esetén a részecske pályája 
többször csavarodik körül a kúp palástján ( 3 . ábra).

Mivel célunk a szórási hatáskeresztmetszet kiszá
mítása, szükségesnek látszik a v (r= oo) és a 
v ( t =  — oo) sebességek meghatározása. Ehhez de
rékszögű koordinátákra térünk vissza, és az x, y, z se
bességkomponensekből r = ± o o  határátmenettel a 
következő eredményre jutunk:

limx = — v-sin0cosy,
T — — oo

limy = +vaosin0sin-y,
T— — 00

limz = — V-COS0,
T—  00

valamint

(16.a) 

(16.b) 

(16.c)

lim x =  +v-sin0cos-y (17.b);
t—oo

limy =  +v-sin0sin-y, (17.b)
r — oo

lim z =  +VCOS0. (17,c)
t — oo

Z

Figyeljük most meg a monopólusra egyező v _ oo kez
dősebességgel beeső részecskék nyalábjának viselke
dését! E nyaláb különböző részecskéi különböző üt
közési paraméterrel esnek a centrumra, így rájuk 
nézve a szórási szög (a v _ ^  és v o l ta i  bezárt szög) is 
különböző.
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Legyen dn azon részecskék száma, amelyek egy
ségnyi idő alatt a >//, i/i +  d 'l1 szögek közé szóródnak, 
n0 pedig a nyaláb egységnyi keresztmetszetén egység
nyi idő alatt áthaladó részecskék száma'.

Tételezzünk fel monoton kapcsolatot a szórási 
szög és az ütközési paraméter között: akkor <!> é s  
<l'+d<!i közé éppen azok a részecskék szóródnak, 
amelyekre nézve az ütközési paraméter értéke egy bi
zonyos a, a+da intervallumba esik. így dn = 
= 27r-a-da-n0, tehát do-=2rr-a da. Felhasználva, 
hogy

der = 2 v a ( '!')
da (>/') 

d</<
d < /\

és a szórási hatáskeresztmetszetet a d íl =  
= 2rrsin 'l'd<!' elemi térszögre vonatkoztatva:

d<T=
da

díí = a
da

■díl,
sin i/< d </» d cos

vagyis a differenciális szórási hatáskeresztmetszet:

da
tr('/') - a •

d cos >P

Mindenekelőtt feladatunk tehát a szórási szög kiszá
mítása:

, ( v  v  )  7T2
cos 11> =  — - -----— =  1 — ------- sin2y,

v2 2y2
így

cr(«//) = ---- a2
7r*

(sin2y— ycosysin-y)

Abban a speciális esetben, amikor az ütközési para
méter nagy (vagyis a kölcsönhatás gyenge), a kis- 
szögű szórás határesetéhez jutunk:

0 )  =

ahol E a beeső részecske energiája.
Vessük ezt össze a Rutherford-féle szórási formula 

kisszögü szórásra vonatkozó alakjával:

rrR( tf< —*0) =

így a következő (kis szórási szög mellett érvényes) 
összefüggéshez jutunk:

Vizsgáljuk még meg azt az esetet, amikor a kúp nyí-
7T

lásszöge kicsi! Ekkor a y  — --------; sin =  0o ossze-
2sinß0

függések alkalmazásával a szórási szög kifejezése a 
következő alakot ölti:

</< = arccos (1 — 20o2 sin2— —) ,

azaz ebben az esetben a szórási szög a hátraszórási 
irány körül oszcillál.

Mint arra már korábban kitértem, e témakör főleg 
elméleti jelentőséggel bír. Természetesen -  a prob
léma jellegéből adódóan — tárgyalására a klasszikus 
mechanikai megközelítés nem elegendő, pontosabb 
vizsgálatához a kvantummechanika módszereire van 
szükség.
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LÉZERFIZIKAI KUTATÁSOK SZEGEDEN 
FESTÉKLÉZEREK

Bor Zsolt, Rácz Béla
MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, Szeged

BEVEZETÉS

A festéklézereket három kutató Sorokin, Schäfer és 
Rubinov [1—3] egymástól függetlenül, lényegében 
egyidőben (1966 —67-ben) fedezte fel. Ritka, de pél
damutató az, hogy a fenti kutatók egyike sem tart 
igényt a felfedezési prioritásra, sőt az egyidejűséget 
és függetlenséget egymásról kölcsönösen elismerik. 
Az is szokatlan, hogy mindhárman leírták, hogy felfe
dezésükben a véletlennek nagy szerepe volt.

Nem volt viszont véletlen az a kezdeti lendület, 
amellyel a festéklézerek alapvető tulajdonságait ta
nulmányozták, hiszen a széles erősítési spektrum a 
festékek egyedülálló tulajdonsága.

Egy tipikus festék erősítési sávszélessége ugyanis 
az átmeneti frekvenciának kb. 1 0 %-a, amelyből egy
részt az következik, hogy a látható spektrumtarto
mány kb. 1 0  alkalmasan megválasztott festékkel át
fogható, vagy az is, hogy elvileg olyan rövid lézerim
pulzus generálható, amelyben az optikai ciklusok szá
ma mindössze kb. 1 0 .

3.1. A festékoldatok spektroszkópiai tulajdonságai

Festékeknek azokat a szerves anyagokat nevezik, 
amelyek a spektrum látható tartományában erős ab
szorpcióval rendelkeznek, s ezért színesek. A festé
kek abszorpciójáért a molekulában található kettős 
kötések a felelősek.

A festékek közül sok az elnyelt fényt magas hatás
fokkal fluoreszcencia formájában ismét kibocsátja. A 
kibocsátás hullámhossza az elnyelésnél általában kb. 
10 —20%-kal hosszabb. Ezt a különbséget Stokesi-el- 
tolásnak nevezik.

Eltekintve néhány egzotikus számba menő alkal
mazástól, a festékeket folyadékban oldott állapotban 
használják.

A festékek fotofizikai tulajdonságait az 1. ábrán lát
ható ún. Jablonsky-féle termsémáról érthetjük meg.

S„, Sj és S2 a szingulett, T l 5  T2 a triplett állapotokat 
jelentik. A rezgési alnívókat vastag vonallal, a forgási 
alnívókat vékonnyal jelöltük.' Az abszorpciót és a su- 
gárzásos átmeneteket folytonos, a sugárzás nélkülie
ket szaggatott vonal ábrázolja. Külső gerjesztés nél
kül a molekulák S0 állapotban vannak. A rotációs és 
vibrációs alnívókon a Boltzmann-eloszlás szubpiko- 
szekundumos sebességgel beáll. A festékek moleku
lasúlya 300 — 600 között van, így az egyes energiaszin
tek szobahőmérsékleten folytonos sávot alkotnak.

Szabó Gábor, Klebniczki József
JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

I. ábra A  festékek Jablonsky-féle termsémája.

Optikai gerjesztés hatására a gerjesztő fény hullám
hosszától függően S0 —S,, S„—S2, S,—S2 átmenetek 
jönnek létre. Az S2—*Sj átmenet sugárzás nélküli. Az 
S2 szint élettartama 10~ 12 s nagyságrendű. így a mole
kulák a gerjesztést követően gyorsan az S! állapotba 
kerülnek, ahol az alnívókon Boltzmann-eloszlást 
vesznek fel.

Az S, állapot élettartama néhányszor 10_9s. A fluo
reszcenciát az Sj—*S0 sugárzásos átmenetek hozzák 
létre. Az S!—T \ sugárzás nélküli átmenetek és a kb. 
105 s- 1  gyakoriságú Tj—*S0  átmenetek miatt a fluo
reszcencia kvantumhatásfoka 1 0 0 %-nál kisebb.

A lézer átmenetek az S! állapot alacsonyabb rezgési 
nívói és az S0 állapot magasabb rezgési nívói között 
jönnek létre. Sajnos sok festék esetén a lézerátmenet 
frekvenciája részleges átfedésben van a T ,—T 2 trip- 
lett-triplett abszorpcióval, az S0 —>S, önabszorpcióval 
és az Sj—*S2  gerjesztett állapotú abszorpcióval. Az 
utóbbi átmenetek csökkentik a lézer hatásfokát.

A 2. ábra a leggyakrabban használt festékek hango
lási görbéit (azaz a hangolt lézer kimenő teljesítmé
nyének a hullámhossztól való függését) szemlélteti, 
amelyből kitűnik, hogy a festéklézerek a látható szín
képtartomány bármely részén képesek működni.

A festéklézereket általában impulzus vagy foly
tonos üzemű lézerrel, vagy villanólámpával célszerű 
gerjeszteni. A festéklézer konstrukcióját és paraméte
reit a gerjesztés módja alapvetően meghatározza.
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2. úft/o Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tipikus hangolási 
görbéi

3.2. Impulzuslézerrel gerjesztett festéklézerek

A festéklézerek gerjesztésére általában nitro
génlézereket, excimerlézereket, rézgőzlézereket, 
Nd:YAG lézereket és ezek sugárzásának második, 
harmadik és negyedik felharmonikusát használják. 
(Felharmonikusnak az w frekvenciájú lézersugárzás 
által speciális nemlineáris kristályban keltett 2 -w, 
3 • (i), 4 -íü frekvenciájú sugárzást nevezik.)

A gerjesztő lézeres tipikus paraméterei:

n 2 Excimer Cu-göz Nd:YAG

Hullámhossz 337 308 (XeCI) 511 1060
(nm)

Impulzusidő
248 (KrF)

(ns)
Impulzus

0 ,5 -1 0 5 -2 5 2 0 -4 0 10 -3 0

energia
(mJ)

Ismétlési
frekvencia

0 ,3 -5 5 0 -1 0  000 0 ,2 -2 100-20 000

(Hz) 0 -1 0 0 0 -2 0 0 1000-10 000 0 -1 0 0

Az impulzuslézerrel gerjesztett festéklézereknek a 
gerjesztő energiára vonatkoztatott hatásfoka 3 — 30% 
között van.

A 3. ábra az impulzuslézerrel gerjesztett festéklé
zerek szokásos (transzverzális és longitudinális) el
rendezéseit szemlélteti.

Technikai okok miatt a gyakorlatban a transzver
zális elrendezés terjedt el.

3.3. Villanólámpá val gerjesztett festéklézerek

A villanólámpával történő gerjesztés során három 
alapvető nehézség lép fel:

— A festékek tipikus fluoreszcencia élettartama 
2 — 5 ns, amely kb. 3 — 6  nagyságrenddel rövidebb, 
mint pl. a szilárdtest lézerek aktív anyagáé. Ennek 
megfelelően a gerjesztő villanylámpának kb. 3 — 6

nagyságrenddel nagyobb teljesítményt kell leadni, 
amely a lámpa élettartamának rovására megy.

— Az S |—*T, átmenet gyakorisága 107 s- 1 nagyság- 
rendű (lásd az 1. ábrát). Mivel a T ,—*TZ átmenet 
spektrálisan általában egybeesik a lézerátmenettel, a 
lézerműködés még nagy gerjesztő teljesítmény ese
tén is megszűnik kb. néhány mikroszekundum alatt.

— A gerjesztő fény hatására bekövetkezett felme
legedés következtében akusztikus és termooptikai in
homogenitások keletkeznek a festékoldatban. Ezek 
az oldat optikai homogenitását drasztikusan lerontják 
és a lézer működését néhány mikroszekundum alatt 
kioltják függetlenül attól, hogy a gerjesztő intenzitás 
egyébként még kellően magas lenne a lézer működé
séhez.

A villanólámpás festéklézerek hatásfoka 0,05 —1%, 
impulzus ideje általában 5 /u.s-nál rövidebb. Az ismét
lési frekvencia (kellő festékáramlási sebesség esetén) 
100 Hz-ig is növelhető. A legnagyobb átlagteljesít
mény 100 W, a legnagyobb impulzusenergia 150 J [4] 
volt.

A villanólámpával gerjesztett festéklézerek a gya
korlatban nem terjedtek el annyira, mint azt várni le
hetett a 60-as évek végén. Ugyanis az ismétlési frek
vencia és a csúcsteljesítmény tekintetében az impul
zuslézerrel gerjesztett festéklézerek felülmúlják. 
Spektrális sávszélességben és nyalábminőségben a 
folytonos üzemű festéklézerek rendelkeznek kedve
zőbb paraméterekkel.

R ” 100 % R-10%

J. ábra Impulzuslézerrel gerjesztett festéklézer elrendezések, (a) 
transzverzális, (b) longitudinális. \ p és A., a gerjesztő és a festéklé

zer nyalábot jelöli.

3.4. Folytonos üzemű festéklézerek

Nem sokkal az első impulzusüzemű festéklézerek 
megjelenése után számos dolgozatban világos érve
léssel kimutatták, hogy a festéklézerek folytonos 
üzemben még elvileg sem működhetnek. Ugyanis a 
S,—*T, átmenetek betöltik a hosszú élettartamú me-
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tastabil T, állapotot (1. ábra), amelyből a T(—<-T2 ab
szorpció, amely rendszerint spektrális átfedésben van 
a S, —►S,, lézerátmenettel, megakadályozza a lézermű
ködést. Egyes folyóiratok hosszú átfutási ideje miatt 
ezen dolgozatok meg sem jelentek, amikor Peterson 
[27] 1970-ben beszámolt az első folytonos üzemű fes
téklézer működéséről.

Peterson festéklézerének aktív anyagát egy kb. 2 
m/s sebességgel áramló vékony festékoldat-film al
kotta. A gerjesztésre használt Ar-ion lézer nyalábját 
az áramló festékoldat-filmre egy kb. 1 0  ixm átmérőjű 
foltra fókuszálta. Itt egy-egy festékmolekula a gerjesz
tett térfogatban csak kb. 5 /xs-ig tartózkodott. Az 
ilyen lézer egy külső szemlélő számára folytonos 
üzeműnek látszik, de a festékmolekula számára im
pulzusüzeműnek, amelyben a gerjesztés időtartama 
kb. 5 fis.

A 4. ábra a ma használatos, Kogelnik által kifej
lesztett ún. asztigmatikusan kompenzált 3 tükrös re
zonátort szemlélteti.

4. ábra Asztigmatikusan kompenzált folytonos üzemű festéklézer 
rezonátora.

A kicsatoló tükör sík, a két másik tükör gömbi 
tükör. A gerjesztő lézernyalábot egy negyedik tükör 
fókuszálja le. Az aktív közeget egy szabadon folyó 
planparallel festékoldat-sugár alkotja. A folyadéksu
gár megfelelő optikai minőségét egy speciális fúvóka 
biztosítja. Lényeges az oldat viszkozitása és felületi 
feszültsége is. A folyadéksugarat az optikai vesztesé
gek csökkentése érdekében Brewster-szög alatt állít
ják be.

A két gömbi tükör asztigmiás hibát okoz, mert a 
ráeső nyaláb nem párhuzamos az optikai tengelyük
kel. A gömbtükrök által lefókuszált nyaláb a planpa
rallel lemezként felfogható folyadéksugáron átha
ladva szintén asztigmiás lesz. Kogelnik kimutatta, 
hogy helyesen megválasztott festékoldat rétegvastag
ság és megfelelő beesési szögek esetén e két asztig
miás hiba egymást kompenzálja [4], Lényeges, hogy 
a kicsatoló tükör előtt a nyaláb párhuzamos. Ezért eb
ben a részben szögdiszperzióval rendelkező spektrá
lis sávszűkítő elemek helyezhetők el.

3.5. A festéklézerek hangolása és sávSzükítése

Ha a festéklézer rezonátora nem tartalmaz hul- 
lámhossz-szelektív optikai elemeket a generált spekt
rum tipikusan AX0 =  2 — 10 nm. Ha a rezonátor egy 
AX szélességű spektrális szűrőt is tartalmaz, a gene
rált spektrum AX/N lesz (N =  l —50). Ha a szűrő 
veszteség nélküli, a szélessávú rezonátor AX0 sávjá
ban generált teljes teljesítmény a AX/N sávban jelenik 
meg (5. ábra). A jelenséget spektrális kondenzáció
nak hívják.

5. ábra A spektrális kondenzáció szemléltetése. Spektrális szűrő 
hatására a festéklézer generálási spektruma beszűkül. A festéklé
zer a keskeny sávban (b). Ugyanakkora összteljesitményt generál, 

mint a széles spektrumban (a).

A spektrális kondenzáció alapja az, hogy az S0 és 
S! sávokon belül ( 1 . ábra) a relaxáció olyan gyors, 
hogy a kváziegyensúlyi állapot a sávokon belül a lé
zerműködés során is fennmarad. Gyakorlatban azon
ban a hullámhossz-szelektorok vesztesége miatt 
némi teljesítményveszteség is felléphet.

A spektrum beszűkülésének mértéke folytonos 
lézer esetén tipikusan N=10 —50, impulzusüzemű 
lézer esetén, amelyben az impulzus rövidsége miatt a 
rezonátorban mindössze néhány körbejárásra van idő 
N = l —5.

Folytonos üzemű festéklézer hangolására kis vesz
teségű, impulzusüzemű festéklézer hangolására nagy 
diszperziójú szelektorokat célszerű használni. A 
hangoló és sávszűkítő elemeket működési elvük sze
rint csoportosíthatjuk és az alábbiakban e szerint tár
gyaljuk.

A szögdiszperzióval rendelkező elemek a fényt 
hullámhossz szerint különböző irányban verik 
vissza, vagy engedik át. Így a lézer rezonátora csak 
egy adott hullámhosszra tekinthető párhuzamosan 
beállítottnak (6 . ábra).

A generálás sávszélességét jó közelítéssel a disz
perziós elemre eső nyaláb divergenciája Au és az 
elem reciprok szögdiszperziója határozza meg:
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6. á b r a  Ráccsal (a) és  prizmával (b) hangoll festéklézer.

A rácsok diffrakciós hatásfoka általában túl kicsi 
ahhoz, hogy folytonos üzemű festéklézerben használ
ják, ezért csak az impulzusüzemű festéklézerekben 
terjedtek el. Leggyakrabban echelette rácsot használ
nak magasabb diffrakciós rendben, vagy sűrű osztású 
(2400—3600 vonal/mm) holografikus rácsot.

A prizmák transzmissziós vesztesége kicsi. Refle
xiós vesztesége Brewster-szög közelében elhanyagol
ható. Hátrányuk, hogy szögdiszperziójuk gyakorlati
lag 1 — 1,5 nagyságrenddel alacsonyabb, mint a rácso
ké. Használatuk a villanólámpás festéklézerekben és 
a folytonos üzemű festéklézerekben terjedt el.

A generálás sávszélességét megadó kifejezés sze
rint a festéklézer sávszélességét a rácsra (vagy priz
mára) eső nyaláb Au divergenciájának M-szeres csök
kentésével M-ed részére lehet csökkenteni. A 7. ábra 
egy Galilei-féle teleszkópot felhasználó, az ún. 
Hansch-típusú festéklézert mutatja [7],

Lényeges felismerés az, hogy a feloldóképesség 
növeléséhez elegendő a nyalábot a diszperzió síkjában 
kitágítani [8 ]. Erre a célra súrlódó beesésű prizmás 
nyalábtágítót lehet alkalmazni (8 .a ábra). (Ugyanis 
elemi meggondolásokkal kimutatható, hogy a nyaláb 
keresztmetszetének növelése a divergencia csökke
nését eredményezi.)

8. ábra Prizmás nyalábtágítót (a) és súrlódó beesésű rácsot (b) tar
talmazó festéklézerek.

A súrlódó beesés során Fresnel-reflexió lép fel. Ha 
ugyanakkora nagyítást több egymás után elhelyezett 
prizmán elosztva érjük el, az eredő reflexiós veszte
ség kisebb lesz [9].

A Fresnel-reflexió polarizáció függése miatt a priz
más teleszkóp a jó hatásfokú polarizátor szerepét is 
betölti.

A 8 .b ábra az ún. súrlódó beesésű rácsos festéklé
zert mutatja. Látható, hogy ez is egy sajátos nyalábtá- 
gítónak fogható fel. Az elrendezés hátránya, hogy a 
rács diffrakciós hatásfoka a beesési szögnek 90°-hoz 
való közeledésével rohamosan csökken.

[9]-ben részletesen megvizsgáltuk a súrlódó beesé
sű rácsos és a prizmás nyalábtágítós festéklézerek 
kombinálhatóságának lehetőségeit. Megítélésünk 
szerint a működési paraméterek, az ár alapján a 9 . 
ábrán látható berendezés tűnik a legkedvezőbbnek.

GERJESZTÉS

RÁCS 20 X NYALÁBTÁGÍTÓ R-1 0 %

TÜKÖR GERJESZTÉS

TÜKÖR

7. ábra Hansch-típusú festéklézer. A 20-szoros nagyítású teleszkóp 
a sávszélességet kb. 20-ad részére csökkenti.

9. ábra Prizmás nyalábtágítót és súrlódó beesésű rácsot kombináló 
egymódusú festéklézer [9],
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Ezzel 0,005 Ä sávszélességű lézersugárzást sikerült 
elérnünk 4% hatásfok mellett [9].

A festéklézerek hangolására hullámhosszfüggő 
transzmisszióval rendelkező optikai elemek is hasz
nálhatóak, ilyenek az interferenciás szűrők és a 
Fabry-Perot interferométerek.

A Fabry-Perot interferométer két nagyon precízen 
csiszolt, egymással párhuzamosan elhelyezett, nagy 
reflexióval rendelkező tükörből áll [5], melynek 
transzmissziója a hullámhossz Függvényében erős re
zonancia maximumot mutat. A Fabry-Perot interfe- 
rométert a festéklézer rezonátorába hejyezve, kes
kenysávú működést lehet elérni.

A Fabry-Perot interferométert hangolni a bázistá
volság változtatásával (pl. piezoelektromos transzlá- 
torokkal, vagy a benne levő gáz törésmutatójának 
nyomással történő változtatásával) vagy forgatással 
lehet. A Fabry-Perot-kat általában más hangolóele
mekkel kombinálva alkalmazzák. Hangolható festék
lézert lehet készíteni az elosztott visszacsatolás elvét 
felhasználva is.

j. 6. Elosztott visszacsatolási! festéklézerek

Az elosztott visszacsatolású festéklézerben 
(EVFL) a lézer működéséhez szükséges optikai visz- 
szacsatolást nem külső tükrökkel hozzák létre, 
hanem az aktív anyag törésmutatójának és erősítési 
tényezőjének térben periodikus modulációjával [1 0 , 
17, 18, 26]. Az ilyen periodikus struktúrát ampli- 
túdó-fázisrácsnak nevezik.

A rácsban két egymással ellentétes irányban ter
jedő nyaláb keletkezik, amelyek között a Bragg-ref- 
lexió miatt állandó energiacsere van ( 1 0 . ábra).

Az energiacsere azon a hullámhosszon a leghatáso
sabb, amelyre a Bragg-feltétel:

=  2 • A • 7)

teljesül. Ha a közegnek erősítése is van és az erősítés 
és a visszacsatolás is kellően effektiv, az ilyen struk
túra lézerhatást mutat a Xj hullámhosszon. Az ilyen
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10. ábra Az elosztott visszacsatolás létrejöttének szemléltetése.
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működési elvű lézert elosztott visszacsatolású lézer
nek (EVFL) nevezik, utalván arra, hogy a visszacsa
tolás térben el van osztva az aktív anyag mentén. Az 
EVFL-t az aktív anyag törésmutatójának (i17) vagy a 
rács térbeli periódusának a változtatásával lehet han
golni.
A l l .  ábra az EVFL gerjesztésére szolgáló kísérleti el
rendezést szemlélteti.

FESTÉK

RÁCS

II. ó/>raN2 lézerrel gerjesztett elosztott visszacsatolású festéklézer 
kísérleti elrendezése.

A gerjesztő lézer nyalábja egy holografikus rácsra 
esvén diffrakciót szenved. A +1 és — 1 rendben diff- 
raktált nyalábok a tükörről visszaverődve, a festékol
datot tartalmazó küvetta felületén párhuzamos csí
kokból álló interferenciaképet hoznak létre. Az inter
ferencia csíkrendszerrel történő gerjesztés hatására a 
festékoldat törésmutatója és erősítési tényezője tér
ben periodikus modulációt szenved, azaz létrejön az 
EVFL működéséhez szükséges (a 10. ábrán már 
szemléltetett) térbeli amplitúdó-fázisrács.
A l l .  ábrán látható elrendezés előnye, hogy a segítsé
gével létrehozott interferenciakép még akkor is töké
letes, ha a gerjesztő lézer nyalábjának tér- és időbeli 
koherenciája alacsony [17, 18], Ezt a holografikus 
rácsnak nyalábosztóként való alkalmazása eredmé
nyezi.
A két tükörnek függőleges tengely körül történő el
forgatásával az interferenciakép térbeli periódusa vál
toztatható, s ezzel az EVFL a Bragg-feltételnek meg
felelően hangolható. Az EVFL működés időbeli tulaj
donságait a 3.7.3 fejezet tárgyalja.

3.7. Rövid impulzusok generálása és mérése

Az ultrarövid fényimpulzusok generálása a lézerfi
zika fontos feladata, ugyanis a rövid lézerimpulzusok 
birtokában olyan mérőmódszereket lehet kidolgozni, 
amelynek időfelbontása eléri a lézerimpulzusok idő
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tartamát. Ez jelenleg kb. 0,016 ps-ol jelent, amely 
2 — 3 nagyságrenddel gyorsabb, mint a létező leggyor
sabb elektronikai mérőmódszerek feloldása.

Egy Ap spektrális szélességű impulzus időtartama 
a Fourier-transzformációk miatt 1/Av-nél nem lehet 
lényegesen rövidebb. Ebből következik, hogy csak a 
széles erősítésű spektrummal rendelkező lézerek, 
mint pl. a festéklézerek képesek ultrarövid impulzust 
generálni.

Ebben a fejezetben a gyakorlati szempontból is 
fontos rövid impulzus generálási módszereket ismer
tetjük.

3.7.1 Rövid impulzusok generálása 
módusszinkronizációval

Egy L hosszúságú rezonátorban csak olyan frek
venciájú lézersugárzás jöhet létre, amely a c/2L alap- 
frekvencia egész számú többszöröse. (Más megfogal
mazásban: a rezonátor hossza a félhullámhossz egész 
számú többszöröse.) A megengedett frekvenciákat a 
rezonátor módusainak nevezik.

Fourier-analízissel egyszerűen kimutatható, hogy 
ha N szomszédos módus úgy találkozik, hogy kezdő 
fázisai azonosak, akkor egy olyan impulzussorozatot 
kapunk, amelyben az impulzusok követési távolsága 
2L/c (azaz a rezonátor körbejárási ideje), az impulzus 
időtartama pedig közelítőleg (2L/c)/N lesz (12. 
ábra).

c_
___ „2L____

12. ábra A módusszinkronizáció elve. Egymástól c/2L frekvencia 
távolságban levő, azonos kezdőfázisban levő N számú módus 
Fourier-összege egy c/2L frekvenciájú, (2L/c)/N időtartamú im

pulzussorozatot eredményez.

A módusszinkronizáció elnevezés arra utal, hogy 
az egyes módusokat fázis szerint szinkronizálni kell. 
A módusszinkronizációnak két alapvető módszere 
van.

Aktív módusszinkronizáció során a rezonátor 
veszteségeit c/2L frekvenciával periodikusan modu
lálják. Az amplitúdómoduláció elméletéből ismert 
módon ekkor minden módus mellett c/2L távolság
ban oldalsávok jelennek meg. Mivel a szomszédos 
módusok is c/2L távolságban vannak ez azt jelenti.

hogy a szomszédos módusok oldalsávjai kölcsönösen 
egymásra esnek, s így a módusok egymáshoz csato
lódnak [1 1 ].

Passzív módusszinkronizáció során a rezonátor 
egyik tükrére telítődő abszorbenst tartalmazó küvet- 
tát helyeznek. Az abszorbensnek az a tulajdonsága, 
hogy transzmissziója intenzitásfüggő. Nagy intenzi
tást kevésbé, kis intenzitást nagyon elnyeli. Az ilyen 
lézerekben a rövid impulzus az ún. fluktuációs me
chanizmus szerint alakul ki [12]. E szerint a lézersu
gárzás a spontán zajból fejlődik ki. Az abszorbensen 
keresztül való áthaladás során a nagy intenzitású 
komponensek alig gyengülnek, a kis intenzitású kom
ponensek pedig nagyon. Ez a folyamat minden átha
ladás során megismétlődik. Ennek eredményeképpen 
a sokszori áthaladás során végül csak a legnagyobb in
tenzitású kezdeti fluktuáció marad meg, az összes 
többi pedig “elhal” (13. ábra). A megmaradó egy im
pulzus időtartama rövid, ugyanis, amint az kimutat
ható az impulzus az abszorbensen való sokszori átha
ladás során jelentősen lerövidül [12]. A módusszink- 
ronizált festéklézerek impulzus időtartama tipikusan 
1 — 1 0  ps között van.

60 80 100 200 250

13. ábra Passzív módusszionkronizáció során a legnagyobb inten
zitású kezdeti fluktuáció felerősödik, a többi komponens pedig 
elhal. A számok az impulzus kezdetétől az abszorberen való átha

ladások számát jelentik.

Az utóbbi években kifejlesztett, ún. CPM (Colli
ding Pulse) módusszinkronizált lézerekkel 27 fem- 
toszekundumos (0,027 ps) időtartamú impulzust si
került előállítani [13],

3. 7.2 Rövid impulzusok generálása versengő rezonátorú 
lézerrel

A 14. ábrán látható lézer egyik rezonátora rövid 
(L,), de nagy veszteségű, a másik rezonátora hosszú 
(L2), de veszteségei kicsinyek [15, 16].

R - 4 % ^
q

^  FESTÉKOLDAT R "

L,
Q

R -100%  — ^ A R
L2

14. ábra Rövid impulzus előállítására alkalmas kettős rezonátorú 
versengő lézer.
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Impulzusüzemű gerjesztés hatására a rövid rezoná
torban egy 15. ábrán látható impulzus keletkezik, 
amely egy ún. kezdeti túllövéssel indul (lásd a q 
görbét). Az L2 rezonátorban a lézeroszcilláció a na
gyobb rezonátorhossz miatt később indul csak (Q). 
Mivel a hosszabb rezonátor veszteségei kisebbek, az 
erősítés küszöbértéke alacsonyabb, így egyidejűleg 
mindkét rezonátor nem működhet.

Ha az L2 rezonátor hosszát akkorára állítjuk be, 
hogy abban a lézerműködés közvetlenül az L,-ben 
keletkező kezdeti túllövés után induljon be, akkor az 
L, rezonátor csak a rövid kezdeti impulzust generálja 
(15. alsó ábra). A két rezonátor közötti versengés el
méletileg is jól leírható [16].

15. ábra Rövid impulzus keletkezése kettős rezonátorú lézerben.

0 1 2 3 ns

16. ábra A kioltás hatása kettős rezonátorú festéklézerben. Streak- 
kamera felvétel [14],

ködés feltételét. Ezért az EVFL rövid impulzust gene
rál. A jelenséget ön-Q-kapcsolásnak neveztük el.

Az ön-Q-kapcsolás jelensége, vagyis az, hogy a lé
zerműködés beindulása egyúttal felszámolja a lézer
működés feltételeit elméletileg jól tárgyalható 
[17 — 20]. Az EVFL-ek transzform limitált impulzu
sokat állítanak elő. Itt csak az elérhető impulzushosz- 
szakat szemléltetjük a 17. ábrával.

Az EVFL impulzusok időtartamát jelenleg sikerült 
0,32 ps-ra csökkenteni [21]. Becsléseink szerint ez az 
érték kb. 0,1 ps-ig még tovább csökkenthető.

A 16. ábra a kioltás hatását szemlélteti egy excimer 
lézerrel gerjesztett versengő lézerben [14],

Az ilyen elven működő festéklézerek impulzuside
je jelenleg 18 ps-ra csökkenthető. Kísérleti tapasztala
taink alapján a versengő rezonátorú lézerek alkalma
zását minden olyan esetben melegen ajánljuk, ha az 
impulzusban fellelhető esetleges szubstruktúra a kí
sérletet nem zavarja.

3. 7.3 Rövid impulzusok generálása ön-Q-kapcsolt 
festéklézerekkel

Az elosztott visszacsatolású festéklézerekben 
(EVFL) a visszacsatolást az erősítési tényező modu
lációja hozza létre. Ezért, ha az EVFL a gerjesztés ha
tására elkezd működni, a festékben tárolt energiát fel
használván, egyrészt az erősítést, másrészt a vissza
csatolást csökkenti és így megszünteti a lézermű-

17. ábra Az EVFL impulzus hosszának függése a gerjesztés időtar
tamától.
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3 .7 .4  P ikoszekun dum os im pulzusok idő tartam án ak  
m érése

A 18. ábra a pikoszekundumos impulzusok időtar
tamának mérésére szolgáló kísérleti elrendezés vázla
tát mutatja [28].

A mérendő impulzusokat tartalmazó kitágított 
nyaláb egy olyan Michelson-interferométerbe kerül, 
melynek tükreit eg-egy autokollimációs diffrakciós 
ráccsal helyettesítettük. A diffrakciós rácsok az ábrán 
látható módon a nyaláb keresztmetszete mentén foly
tonosan időbeli késést hoznak létre. A rácsok elhelye
zése olyan, hogy a két karban a késés ellentétes 
irányú. így a nemlineáris kristályban (az adott eset

ben KDP kristály) a két karból származó nyalábok 
között csak a nyalábok közepén volt időbeli átfedés, 
míg a nyaláb szélein az impulzusok közötti időbeli át
fedés nem volt.

A KDP nemlineáris kristálynak az adott elrende
zésben az volt a tulajdonsága, hogy optikai felharmo
nikus keltése annál intenzívebb volt, minél nagyobb 
volt a két karból származó nyaláb közötti időbeli át
fedés. így a keletkező felharmonikus átfedését lehe
tett meghatározni, és ebből kielégítő pontossággal az 
időtartamát is.

Az ilyen, vagy ehhez hasonló elven működő esz
közökkel [28 — 29] kb. 0,1 ps időtartamú impulzusok 
időtartama is megmérhető.

3 .8 . F esték lézer-érösítök

A festéklézerek teljesítményét, ha azt a felhaszná
lás megkívánja optikai erősítők segítségével növelni 
lehet. A 19. ábra egy N2 lézerrel gerjesztett 2 fokozatú 
erősítőt szemléltet [24], Ezzel az erősítővel az EVFL 
impulzusainak teljesítményét 500-szorosára tudtuk 
növelni, amely MW-os csúcsteljesítménynek felel 
meg.

Az erősítők működését több nemkívánatos jelen
ség is befolyásolhatja.

Az erősítőben tárolt energia akkor használható fel 
jó hatásfokkal, ha az erősítő telítési üzemmódban 
működik. Telítésnek azt a jelenséget nevezik, hogy 
az erősítendő jel az erősítőben tárolt energiának 
olyan nagy részét használja fel, hogy az az erősítési té
nyező jelentős csökkenését okozza. Ebben az esetben 
az erősítendő jel eleje jobban erősödik, mint a vége, 
azaz a jel torzul [23, 24], A teljesítménysűrűségek 
megfelelő beállításával a torzulás mértékét kellően 
kicsiny szinten lehet tartani.

A Kramers-Kronig szabályok következménye, 
hogy az erősítő közeg törésmutatója az alap és a ger
jesztett állapotban különböző. Ez azt eredményezi, 
hogy az erősítendő impulzus az aktív anyagon átha
ladva megváltoztatja annak törésmutatóját. Ez az op
tikai jel spektrális összetételének (és ezért időbeli tu
lajdonságainak) megváltozását eredményezheti. Je
lenlegi kísérleteink arra irányulnak, hogy ezt az általá
ban nemkívánatos fázismodulációt az impulzusok to
vábbi rövidítésére használjuk fel [25].

A festékoldatokat használó erősítőkben a zajra vo
natkoztatott erősítés értéke elérheti a 103 — 108-t is. 
Ekkor a spontán fluoreszcenciának az erősítő hossz- 
tengelyének irányában terjedő része jelentősen fel
erősödik és az oldatból a gerjesztett térfogat térátlói
nak megfelelő térszögben lézersugárzáshoz hasonló 
nyaláb formájában lép ki. Ezt a sugárzást erősített 
spontán emissziónak (ESE) nevezik [22],

Az erősítőben keletkező ESE az erősítendő jel 
szempontjából zajt jelent. Kiküszöbölése kínos, de 
megoldható feladat, mint azt demonstráltuk [24].
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18. ábra  Az im pulzusidő m érésére szolgáló elrendezés. A z im pul
zusidő a KDP kristályból kilépő optikai felharm onikus térbeli 

eloszlásából határozható m eg.
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e r ő s ít ő  te r ü l et e 5.95 lŐ4 cm3
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19. ábra N2 lézerrel gerjesztett 2 fokozatú oszcillátorerősitő rend
szer [24],
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NINCS HOVA BÚJNI: 
A NUKLEÁLIS TÉL I. / VWif, tTb. j\. oÍaá

Elképzelni az elképzelhetetlent

Ha fel akarjuk becsülni egy lehetséges atomháború 
okozta szennyezést, mindenekelőtt azzal kell foglal
koznunk, hogy is nézne ki egy ilyen háború. Külön
böző, stratégiailag elképzelhető háborús forgatóköny
veket kell végiggondolni, a néhány katonai bázis elle
ni korlátozott nukleáris támadástól a világarzenál 
nagy részének felrobbantásáig. A modellezéshez 
használt forgatókönyvek a valószínűsíthető ellenfe
lek, azok fegyverzetének és pusztítási prioritásainak 
figyelembevételén alapulnak.

A világon felhalmozott stratégiai atomfegyver
készlet jelenleg 24 000 robbanófejre becsülhető, össz- 
robbanóereje kb. 12 000 MT, ami 300 000 hirosimai 
bomba pusztító hatásának felel meg. Az Egyesült Ál
lamok és a Szovjetunió ötvenszer le tudja rombolni 
egymás városait.

Hirosima pusztulását egy 12 kilotonnás (12 000 
tonna TNT-vel egyenértékű) hasadóanyag-bomba 
okozta. Egy tipikus mai amerikai fúziós bomba 500 
kilotonnás, de mindkét oldalon találunk 9 — 20 mega
tonnás szerkezeteket is. Az eddigi legnagyobb kísér
leti robbantás hatóereje 58 MT volt (a Szovjetunió 
robbantotta 1961 októberében).

Világszerte mintegy 100 000 potenciális célpont 
van. Ezek különböző stratégiai szempontok szerint 
válogatódnak ki, s fontosságuk igen különböző.
— Az “erők elleni” támadások célpontjai (amelyek 

közvetlenül befolyásolják az ellenfél hadviselési 
képességét) vannak a fontossági lista élén. Ide 
tartoznak a rakétasilók, a katonai bázisok, a pa
rancsnoki posztok és hírközlési centrumok, a 
hosszú kifutópályával rendelkező repülőterek, az 
üzemanyagraktárak, a hadsereget ellátni képes 
üzemek, a közlekedés rendszerei stb. Ezek közül 
sok a városokban, vagy azok közelében található.

— Az “érték elleni” csapások célpontjai (amelyek 
lerombolása az ellenfél társadalmi infrastruktúrá-

A jelentést készítő csoportokra utalnak a köv. rövidítések:
SCOPE — Scientific Committee on Problems of the Environ

ment
(Környezeti problémákkal foglalkozó tudományos 
csoport); a Tudományos Szövetségek Nemzetközi 
Tanácsa állította fel

ENUWAR — Environmental Effects of Nuclear War
(Nukleáris háború környezeti hatásai); a SCOPE 
által 1986-ban elkészített jelentés

TTAPS — Richarc Turco, Brian Toon, Tom Ackerman, Jim 
Polland és Carl Sagan teamje, akik úttörő szerepet 
vállaltak a probléma felismerésében 

Az ICSU (Tudományos Szövetségek Nemzetközi Tanácsa) által 
támogatott, SCOPE kutatás alapján az ENSZ számára készített je
lentés.
Szerkesztették: Lloyd Timberlake— John McCormick —Barbara 
Cheney. A szerzők engedélye alapján fordította Meszéna Géza.

ját bénítja, közvetve nehezítvén a hadviselést és 
a háború utáni talpraállást) szintén elég fontosak. 
Ide tartozik az ipar és a kereskedelem széles 
köre, s akarva-akaratlanul a városok, ahol az inf
rastrukturális létesítmények zöme összpontosul. 

Bár az atomfegyverek zöme az északi féltekén ta
lálható, elkerülhetetlenül támadás ér néhány déli ka
tonai és polgári célpontot (ld. az 5. fejezetet).

Mekkora lehet egy nukleáris csapásváltás? Milyen 
hosszúra nyúlhat egy atomháború? Sok szakértő vé
leménye szerint egy korlátozott atomháború szük
ségszerűen és gyorsan elvezet a teljes arzenál beveté
séhez. Mások azzal érvelnek, hogy a józan ész vagy 
valami műszaki hiba véget vet a háborúnak még an
nak eszkalálódása előtt. Több lehetőség van;
— egy korlátozott megelőző csapás az ellenséges 

fegyverrendszerek ellen;
— egy polgári célpontok elleni demonstratív táma

dás (mint Hirosima és Nagaszaki ellen);
— egy korlátozott hadszíntéri atomháború, legvaló

színűbben Európában vagy a Közel-Keleten;
— egy első csapás, majd ellencsapás, végül pedig a 

korlátlan háború.
A váratlan háborút valószínűtlennek tekintik. Az 

ellenségeskedést valószínűleg a nemzetközi feszült
ség növekedése előzi meg, amit egy konvencionális, 
majd egy hadszíntéri (illetve földrajzilag korlátozott) 
nukleáris háború követ még a korlátlan háború előtt.

Hogy konstruálnak meg egy háborús forgatóköny
vet az atomtél-tanulmányok számára? A SCOPE— 
ENUWAR jelentés megfogalmaz egy ilyen forgató- 
könyvet (ld 1.1 ábra). A háborút négy szakaszra osz
tották:
— “erők elleni” csapás és válasz,
— egy második, kiterjesztett fázis, még mindig első

sorban a katonai objektumok ellen,
— csapás a hadiipar ellen,
— végső, “értékek elleni” támadás, főleg városok 

és az ipar ellen, a háború utáni újjáépítést béní
tandó.

A vizsgálatokban egy olyan háborút szokás “alap
esetinek  tekinteni, amelyben 5000 és 6500 mega
tonna között van a felrobbantott bombák összrob- 
banóereje. Sok egyéb változatot (úgy kisebb, mint na
gyobb robbanóerejűeket) is elemeztek, de egy ilyen 
alapeset elfogadása megkönnyíti az egyes vizsgálatok 
összehasonlítását.

Hogy mennyire valószínű egy nagy nukleáris csa
pásváltás? A SCOPE —ENUWAR jelentés írói meg
jegyzik, hogy bár “a sok atomrobbanófej bevezetésé
vel járó nukleáris háború irracionálisnak és hihetet
lennek tűnik, az ehhez szükséges fegyverek hadrend
ben állnak, és bevetésükre részletes tervek léteznek.
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Elfogadhatatlan, hogy filozófiai alapon egyszerűen fi
gyelmen kívül hagyjuk egy globális atomkonfliktus 
lehetőségét. E fegyverek telepítése ugyanis reális le
hetőséggé teszi alkalmazásukat.”

A szen n yezett légkör

A robbanás pillanatában a tűzgömb levegője több 
tízmillió fokra melegszik fel. Az első másodpercek
ben a robbanás pontjából egy igen erős hő- és fényim
pulzus, és egy lökéshullám halad kifelé. A tűzgömb 
gomba alakú felhőt formálva felemelkedik és kitágul, 
miközben a környezetéből mindent felszippant.

A nukleáris csapásváltás során sokféle szennyezés 
(por, füst, vegyi- és sugárzó anyagok) kerülhet a le
vegőbe:

— a lökéshullám talajt és kőzetet vihet a magasba;
— a városi ipari és mezőgazdasági területeken dúló 

tüzviharok hatalmas mennyiségű füstöt termel
hetnek;

— a tüzek és az atomrobbanások kémiai termékei 
erősen szennyezhetik az atmoszféra alsó részét, 
valamint a célterület talaját és vizeit.

Elegendő napfény esetén a szénmonoxidból a nit- 
rogén-oxidokból és a különböző szénhidrogénekből 
fotokémiai szmog keletkezhet. Ez egyéb szennyezé
sekkel együtt elvezet a környezet savanyításához, 
amely a harci területen veszélyezteti az élővilágot. A 
radioaktivitás nagy területeken még hónapokkal az 
összecsapás után is fenyegető lehet.

A városi és ipari területeken a tűz és a lökéshullám 
pusztítása sok mérgező anyagot is felszabadit. Bár 
nagy területre szétszóródva ez valószínűleg nem kri
tikus, a helyi hatások katasztrofálisak lehetnek. A 
mérgező vegyi anyagok jelenléte egyes városrészeket 
még jóval azután is lakatlanná tehet, hogy a többi ve
szélyforrás megszűnt. A talaj és a vízforrások szeny- 
nyeződhetnek. Az ipari vegyszerek lassan szivárog
hatnak a megsérült tartályokból.

De a nagyobb globális veszélyek a tüzek és a lég
nyomáshullám okozta portól és füsttől, valamint a 
magasba jutó nitrogén-oxidoktól származnak.

A csapásváltás Összesített Robbanó- Katonai célok ellen Ipari városi célpontok
fázisa robbanóerö töltetek bevetett robbanóerő ellen bevezetett robbanóerő

(MT) száma (MT)
levegőben felszínen

(MT)
levegőben felszínen

Kezdeti 
erők elleni 
csapásváltás 2000 5 000 1000 1000 0 0
További 
erők elleni 
csapások 2000 3 800 750 750 250 250
Ipari
célpontok
ellen 1000 1 200 250 250 500 0
Befejező
fázis 1000 2 600 250 250 500 0

Összesen 6000 12 600 2250 2250 1250 250

1.1 ábra Az atomháborúnak a SCOPE —ENUWAR vizsgálatban használt alapváltozata. Az összes robba
nóerő a stratégiai és hadszíntéri készletek körülbelül felét képviseli. A felszíni robbantásokat, amikor a 
tűzgömb érintkezik a talajjal, inkább a katonai célpontok ellen alkalmazzák, amikor a megerősített objek
tum elpusztításához igen erős lökéshullámra van szükség. A légköri robbantások pusztító hatása (úgy a lö
késhullám, mint a hőhatás és a tűz) viszont nagyobb területre terjed ki, s így inkább a városi és ipari terü
letek ellen alkalmazható. Mindez befolyásolja a keletkezett por és füst mennyiségét, valamint azt a magas

ságot, amelybe feljutnak.
Forrás: SCOPE (86) Vol. 1.

A porfátyol

Egy földfelszínhez közeli nukleáris robbanásnál a 
kráterképző lökéshullám, az ezt kísérő szelek és tur
bulencia, a kőzeteket elpárologtató hő, s végül a tűz
gömb emelkedésével járó szívás és turbulencia radio
aktív port és törmeléket juttat az atmoszférába.

Az ötvenes-hatvanas évek földközeli nukleáris 
robbanásainak analízise azt mutatja, hogy egy 1 MT-s

robbantás 100 — 300 ezer tonna port produkál. A csa
pásváltás erők elleni komponense hozhatja létre a por 
nagy részét. A megerősített katonai célpontok elleni 
támadások ugyanis nagy valószínűséggel felszínközeli 
robbantások lesznek.

A gombafelhőben levő talajszemcsék zöme vi
szonylag nagy, így gyorsan (órákon, napokon belül) 
visszahull a földre. A klimatikus hatások szempontjá
ból a mikrométer alatti részecskék a legjelentőseb-
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és felszínközei robbanások Füstkeltő tüzek

1.2 ábra A nukleáris robbanások talajrészecskéket és egyéb tör
melékeket juttatnak kb. 10—15 km magasságba. A vidéki tüzek a 
légkör alsó részét szennyezik, viszont napokig, vagy hetekig is el
tarthatnak. A városi és ipari körzetekben intenzívebb füzekre szá
míthatunk, amelyek fekete és kormos füstöt juttatnak a magaslég
körbe, ahol az évekig is fentmaradhat. A támadások során kémiai 
szennyező anyagok is keletkeznek, s a tüzek, robbanások ezek 

egy részét is a légkörbejuttathatják.
Forrás: Ehrlich (84) Bulletin of the Atomic Scientists 40 (4) 
35-145.

bek, amelyek azonban csak az 1 — 1 0 %-át teszik ki a 
levegőbe került pornak.

A SCOPE —ENUWAR jelentés szerint pár nappal 
az erők elleni csapások után 40 millió tonna talaj-por 
és porított kőzet lehet a magaslégkörben. (Itt a hábo
rú már említett alapváltozata alapján számoltak.)

Hasonlítsuk össze ezt egy vulkánkitörés szennyező 
hatásával! (Ez a nukleáris robbantásokhoz legköze
lebb álló természeti jelenség.)

A legnagyobb kitörések közel ugyanannyi port jut
tatnak az atmoszférába, mint egy nukleáris csapás
váltás, de a vulkáni felhő minőségileg más. A vulkáni 
részecskék viszonylag nagyok, és így gyorsan kihulla
nak, vagy kimosódnak a légkörből. A vulkáni felhő 
maradék része szilikát-hamu és kénsav-cseppek, 
nem pedig talaj-por.. Végül pedig a vulkánok nem 
vagy alig bocsátanak ki füstöt.

Ezek a differenciák lehetetlenné teszik azt, hogy a 
nukleáris tél során bekövetkező lehűlést vulkánkitö
rések hatása alapján becsüljük egyszerű átskálázással. 
Mindazonáltal a múltbeli vulkáni kitörések adatokat 
szolgáltatnak a szennyezések szétterjedéséről, és a 
légkörben tartózkodásuk idejéről.

Alan Roboch (Marylandi Egyetem) és Mike Mat- 
son (USA National Oceanic and Atmosferic Adminis
tration) kimutatták, hogy a mexikói El Chicon 1982 
tavaszi kitörése után a vulkáni felhő három hét alatt 
megkerülte a Földet. Az év végéig egy az északi fél
teke nagy részét beborító porfátyol keletkezett. Ez 
évekig fennmaradt és teljesen szétterült.

A füstfátyol

Az elpusztított területeken a hőhullám tüzeket fog 
fellobbantani. De tüzek keletkeznek a lökéshullám 
nyomán is, például az elektromos és gázhálózat sérü
lése következtében.

Egy 1 MT-s töltet felgyújthat egy 400 négyzetkilo
méteres területet. A 6000 MT-ás csapásváltás-alap- 
változat 250 000 négyzetkilométernyi városi és ipari 
terület égéséhez vezethet. (Ez kb. a fele a harcban 
álló országok 1 0 0 0  legnagyobb városa területének.) 
Évszaktól függően 20 és 250 ezer négyzetkilométer 
mezőgazdasági terület égésével is kell számolni.

Mennyi füstöt bocsátanak ki ezek a tüzek? Nehéz 
megbecsülni. A létező számítások néhány város ég- 
hetőanyag-tartalmának felmérésén (épületek, és ami 
bennük van, bitumen az utakon stb.), valamint a 
fosszilis tüzelőanyagok és származékaik világkészle
tein alapulnak. (Ez utóbbiak zömét is a városi és ipari 
körzetekben tárolják.) Ezen anyagok égése kormos, 
fekete, szénalapú füstöt eredményez, ez a felelős a 
jósolt lehűlés zöméért. A SCOPE —ENUWAR je
lentés szerzői azt feltételezték, hogy
— kb. 700 millió tonna fosszilis tüzelőanyag (olaj, 

benzin stb.) és származékaik (műanyagok, aszfalt 
és egyéb éghető anyagok) éghet el;

— hét milliárd tonna fa és fából készült termék (a 
készletek 15%-a) éghet el lánggal égve (az égés
nek ez a fajtája termel apró részecskékből álló 
füstöt, ellentétben a parázsló égéssel).

Az amerikai tudományos akadémia egy tanulmá
nya szerint az elégő anyag mindössze 4%-ából kelet
kezik füst. A pontos mennyiség függ az anyag típusá
tól: a faalapú anyagok kevesebb füstöt termelnek, 
mint a folyékony tüzelőanyagok és a szintetikus 
szerves anyagok. Végül a füst egy jókora hányada 
gyorsan kimosódik az atmoszférából. Hirosimában és 
Nagaszakiban is voltak fekete esők, mivel az első ki
pucolta a füstöt a levegőből. Általában azt feltétele
zik, hogy a füst fele-harmada csaknem azonnal kimo
sódik.

Mindezek alapján a jelentés szerzői azt a következ
tetést vonták le, hogy az “alapváltozat” csapásváltás 
következtében 50 — 150 millió tonna finom füstré
szecske kerülhet a levegőbe, s ennek mintegy a fele 
lehet szénalapú: fekete és kormos.

Vidéki célpontok (mint rakéta-silók) elleni tá
madások felgyújthatnak mezőket, vetéseket, erdő
ket. (Legelőször ennek a felismerése vezetett az 
atomtél gondolatához.)

A városi és ipari területekkel ellentétben a vidéki 
tüzek erősen évszak-függőek. A tüzek várhatóan na
gyobbak és hevesebbek, ha a növényzet gazdag, és 
száraz nyári idő van, mint egy esős időszakban, vagy 
ha a tájat hó fedi. Az erdőtüzek okozta füst mennyi
sége 30 — 60 millió tonnáig terjedhet, amelynek 
10%-a lehet szénalapú. Ha a háború kevéssé “tűzve
szélyes” időpontban tör ki, ez a szám egy tizedes fak
torral vagy még többel is kevesebb lehet.

Egyelőre nagy a bizonytalanság a nettó füstkibo
csátás mennyiségét illetően. A legnagyobb bizonyta
lansági tényező az, hogy az elégő anyag mekkora há
nyada alakul át azzá a típusú füstté, amely a klímavál
tozás zöméért felelős. A problémát tisztázandó, fo
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lyik a nagy tüzek — mind a természetesek, mind pe
dig az emberi eredetűek — tanulmányozása.

Mike MacCracken a kaliforniai National Lawrence 
Livermore Laboratóriumból úgy véli, hogy — tekin
tettel az előfeltevésekben rejlő bizonytalanságra — a 
füstmennyiség becslésében közel tizes faktornyi té
vedés is lehet mindkét irányban. Bár ez valószínűtlen, 
érdemes megjegyezni, hogy a klímaeffektus csak ak
kor válik jelentéktelenné, ha a füstképződés és követ
kezményei egy tizes faktorral, vagy többel túl van
nak becsülve.

A fordított üvegházhatás

Azt megértendő, hogy befolyásolja a por és füst- 
felhő a Föld energiaháztartását, és így klímáját, meg 
kell vizsgálnunk, mi történik a beeső napenergiával
— vagyis a hővel és a fénnyel.

A beeső napsugárzásban három komponens külö
níthető el: az ultraibolya (hullámhossza 0,4 mikron
nál kisebb), a látható fény (0,4—0,7 mikron) és vé
gül az infravörös (hosszabb0,7 mikronnál).

Az ultraibolya komponens zömét még a magas lég
körben elnyeli az ózon, így az a felszínt nem éri el.
— A beeső napenergiának kb. 30%-a a köd- és por

szemcsékről visszaverődik a világűrbe;
— körülbelül 2 0 %-a elnyelődik a légkörben, s így 

melegíti a levegőt;
— végül a maradék — körülbelül a fele — eléri a fel

színt.
A beeső energia, ez utóbbi fele felmelegíti a föld

felszínt és az óceánokat, s ennek következtében a 
felszín melegíti a felette levő légréteget. Nyilvánva
lóan a levegő melegebb a felszín közelében, mint a 
magasban. Ez az egyensúlyhiány hajtja a függőleges 
légáramlásokat (konvekciót), amely összekeveri a 
légkör alsó részét.

A Föld a Naptól kapott hő egy részét visszasugá
rozza, ezt nevezik terresztriális sugárzásnak. Ez a su
gárzás — a beesővel ellentétben — az infravörös tar
tományban (4 és 30 mikron között) erős.

Van egy egyensúly a sugárzási folyamatok — a be
eső és a visszasugárzott energia — és a konvektiv, 
keverő folyamatok között. Ez az egyensúly szabja 
meg a felszín hőmérsékletét. A különböző alakú, mé
retű, összetételű részecskék különböző módon befo
lyásolják a beeső- és a visszasugárzást, s így az 
energia-egyensúlyt is.

A legtöbb részecske szórja a ráeső sugárzást, még
pedig méretétől, alakjától, és a hullámhossztól füg
gően. Ha a részecske sugara és a hullámhossz nagyon 
különböző, a szórás kisebb.

A szénalapú füstrészecskék a többitől eltérően vi
selkednek, ezek ugyanis erősen abszorbeálják a be
eső energiát, s így felmelegednek, és melegítik a kö
rülöttük levő levegőt. Abszorbens részecskék felhő
jén keresztül jóval kevesebb energia éri a felszínt, 
mint ha a felhő szóró részecskékből áll.
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Azonban mindkét esetben igaz, hogy a felhő na
gyobb mértékben befolyásolja a beeső, mint a ter
resztriális sugárzást. Ez azért van, mert a részecskék 
egy jó része egy mikronnál kisebb átmérőjű, s így a 
látható fénnyel (ami a beeső energia zömét adja) erő
sebben hat kölcsön, mint a zömmel infravörös kisu
gárzással.

A hatás egy “fordított üvegházhatás” . A por- és 
füstfelhő szórja, illetve elnyeli a beeső napsugárzást, 
csökkentve ezzel a felszínt elérő energiamennyiséget, 
de lényegében nem érinti a kimenő sugárzást.

Az eredő hatás — a számítógépes modellek sze
rint — a felszín lehűlése, és a magas légkör melege
dése lesz.

De ha a felszínközeli levegő már nem melegebb, 
mint a felette levő, a konvekció megszűnik. A felszín 
elszigetelődik, és gyorsan hűl, mivel elveszíti a mara
dék hőjét, s végül elér egy új egyensúlyi állapotot. 
Mindez függ attól, milyen magasan van a felhő. Ha a 
felhő a felszín közelében, vagy közvetlenül a felszín 
felett lenne, lényeges lehűlésre nem kerülne sor. Ez 
az eset azonban valószínűtlennek tűnik.

Drámai lehűlés

A TTAPS csoport három tucat különböző típusú 
atomháború esetére számolta végig a szennyezés ég
hajlati hatását. A következtetésük az, hogy amennyi
ben nagy mennyiségű szénalapú füst kerül a légkör
be, drámai lehűlés várható.

A lehűlés három különböző fázisát különböztették 
meg:
— A kezdeti akut szakasz napokig, hetekig, vagy 

esetleg hónapokig tarthat. Az északi félgömb 
kontinensei belsejében a hőmérséklet több tíz 
fokkal esik. Az óceánok felett a hőmérséklet-vál
tozás elhanyagolható. Az óceánok lehűlése időt 
vesz igénybe, a tengerekben visszamaradó hő 
csökkenti a partvidékek lehűlését.

— A második átmeneti fázisban, amely egytől hat 
hónapig terjedhet, a hőmérséklet még jóval a nor
mális alatt van (egyes területeken még valószínű
leg a fagypont alatt), de a javulás már nyilvánvaló. 
Az óceánok körülbelül egy fokkal lehűlhetnek.

— Az utolsó, krónikus szakaszban a megelőző le
hűlés által megváltoztatott “peremfeltételek” , 
vagyis a megváltozott hó- és jéghatárok, valamint 
az alacsonyabb óceánhőmérséklet az, ami további 
hatást gyakorol az atmoszférára. Ez valószínűleg 
évekre elnyújtja azt az időt, ameddig a hőmérsék
let a normális alatt marad. Az utolsó szakasz fi
gyelembevételét Alan Roboch javasolta a Mary
landi Egyetemről, egy későbbi tanulmányában. 
(O a por és a füst — egy évvel a csapásváltás 
utáni — hatását szimulálta.)

A por- és fűstfelhő éghajlati hatását több mint egy 
tucat számítógépes modellel szimulálták. Bár a 
TTAPS eredményeket sokat kifogásolták a modell
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1 .3  ábra  A TTAPS m odellt használták sokféle lehetséges atom há
ború hatásának elem zésére. A z itt látható eredm ények a konti- 
nensbelsök lehűlését mutatják három különböző háborús forgató- 
könyv esetén. Ném i fogalmat alkothatunk a légkör érzékenységé
ről annak alapján, hogy ha azt a füstm ennyiséget, am ely ezt a 
kom oly lehűlést okozza, egyenletesen  szétterítenénk az északi fél
teke területén, kevesebb, mint I mikron vastagságú réteget kap
nánk. Már ez is elegendő egy olyan mértékű globális lehűléshez, 

am elyre a jégkorszak óta nem  volt példa.

egyszerűsége miatt, de a fejlettebb szimulációk sem 
változtattak az alapvető következtetésen: az éghajlati 
rendszert jelentősen megzavarhatja egy nagy nukleá
ris háború okozta szennyezés. Még egy korlátozott 
nukleáris háború is okozhat nukleáris telet, ha sok 
várost érint.

Függetlenül attól, hogy a hőmérséklet a fagypont 
alá csökken, vagy sem — ami vitatott — a klímavál
tozás valószínűleg jóval meghaladná a természetes 
variabilitást. És ez a mérce.

A szennyezett és sötét bolygó

A klímaváltozás az északi féltekén ígérkezik a leg
súlyosabbnak. Emiatt általában azt gondolják, hogy 
Észak fejlett országai szenvedik el a legkomolyabb 
következményeket. Valójában azonban a harmadik 
világ zöme is az északi féltekén helyezkedik el. Sőt, 
mi több: a Ráktérítőtől északra helyezkedik el Kíná
nak csaknem az egésze, India északi fele, Pakisztán, 
Banglades zöme, Egyiptom, és Észak-Afrika többi or
szága, valamint a Közel-Kelet országainak többsége.

A világ lakosságának több, mint a 85%-a az északi 
féltekén él. (Csupán Kínának és az indiai szubkonti- 
nensnek van kétmilliárd lakosa, s ők alkotják az em
beriség csaknem kétötödét.
— Az északi félgömb lakóinak 40%-a a “harci zóná

ban”, vagyis a 30 és 70 fokos északi szélesség 
között él, ahol a háború várható éghajlati hatásai 
a legsúlyosabbak.

— Egy további 40% él e zóna és az Egyenlítő között, 
ahol a következmények alig enyhébbek. Ez az a 
térség, ahol az élelmiszer-termelés napjainkban 
gyakran elégtelen, és ahol a termés érzékeny már 
egy viszonylag csekély éghajlatváltozásra is.

Kínában és az indiai szubkonlinensen meghatá
rozó jelentőségű rizs különösen érzékeny a hidegre. 
A rizstermelés nagy részének kiesése több embert 
pusztíthat el, mint Észak-Amerika, Európa és a Szov
jetunió lakossága együttvéve.

Fontos kérdés tehát az, hogy a por- és füstfelhő 
lehúzódik-e délre egészen az Egyenlítőig, kiterjesztve 
ezáltal az éghajlati katasztrófát a világnépesség 
85%-ára.

2 . 1 ábra  A világ népességének m egoszlása. Felhívjuk a figyelmet 
arra a m eglepő tényre, hogy bolygónk lakóinak 85%-a az egyenlítő

től északra él.
Forrás: G reen et al (85).

Milyen magasra kerül a szennyeződés?

A por és a Füst jó része órákon és napokon belül ki
hullik, még mielőtt távolra eljuthatna. A maradék a 
rákövetkező hetekben, hónapokban és években üle
pedik ki a gravitáció, a légkörzés, az eső és a hó jóvol
tából. E folyamat sebessége szabja meg a klimatikus 
következmények időbeli és térbeli kiterjedését.

Az atmoszféra alsó részébe — a troposzférába — 
került szennyeződés nem marad itt sokáig: magassá
gától függően napokon vagy heteken belül kihullik, 
kimossa a csapadék, vagy kisöpri a szél. De a felső 
légkörben a sztratoszférában — közepes szélessége
ken ez kb. 12 km magasan kezdődik — hónapokig 
vagy akár évekig is megmarad a szennyeződés. Itt 
ugyanis kicsi a vertikális mozgás és nincs csapadék
hullás sem.

Amikor 1980-ban a Washington állambeli St. He
len vulkán kitört, a szél alacsonyan levő por- és ha
mufelhőt fújt szét az Egyesült Államok területe fe
lett. A felhő a tűzhányóhoz közel elsötétítette az ég
boltot, és — a Marylandi Egyetem két kutatója, Alan 
Roboch és Clifford Mass szerint — nyolc fokot is el
érő lehűlést okozott. A helyi lakosok kaptak egy kis 
ízelítőt a nukleáris télből. De mindez csak pár napig 
tartott: a szennyezés hamar kikerült a légkörből.

A kitörés a sztratoszférát is beszennyezte kb. 
20 — 30 km magasságig. Ez a felhő évekig megmaradt, 
s a napfényt befolyásolva különös napfelkeltéket és 
napnyugtákat okozott.

Az atmoszféra szennyeződésének időtartama te
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hát azon múlik, hogy a szennyeződés zöme maga
sabbra kerül-e néhány kilométeres magasságnál, ahol 
az időjárási jelenségek zajlanak.

Viszonylag jól ismert, hogy milyen magasra viszi 
fel a tűzgömb a port. Úgy elméleti becslések, mint a 
nukleáris robbantások tanulságai eligazítanak ben
nünket e tekintetben.

Közepes szélességeken egy 100 kT körüli, vagy 
ennél nagyobb robbanóerejű töltet földfelszíni rob
bantása már eljuttat bizonyos mennyiségű port a 
sztratoszférába. Ha a robbanóerő több mint 1 MT-s, 
akkor a por zöme közvetlenül a sztratoszférába kerül. 
Jelenleg egyre nő a kiserejű töltetek száma, s egyre 
kevesebb az 1 MT-nál nagyobb robbanófej, így a ma
gaslégkör potenciális porszennyezése ma kisebb, 
mint néhány évvel ezelőtt.

Bonyolultabb a nagy tüzek okozta füst magasságel
oszlásának előrejelzése. Néhány kivételtől eltekintve 
(nagy erdőtüzek, néhány kísérleti tűz, Drezda és 
Hamburg konvencionális bombázása, Hirosima és 
Nagaszaki pusztulása) itt alig támaszkodhatunk múlt
beli tapasztalatokra.

Tűzviharoknak szokás nevezni azokat az intenzív 
tüzeket, amilyenek például Drezdában vagy Ham
burgban felléptek. Ezek füstje elég magasra feljut. A 
hamburgi tűz kiterjedése csak 1 2  négyzetkilométer 
volt, kicsi egy nukleáris támadás okozta tűzhöz ké
pest. A füst mégis eljutott 9 — 12 km magasságba, 
vagyis a tropopauza, a troposzféra és a sztratoszféra 
közti határ főié.

A kibocsátás magassága függ a felszálló légmozgást 
okozó tűz kiterjedésétől és intenzitásától, a függő
leges hőmérséklet-eloszlástól, és a szélviszonyoktól 
is. Végül függ a tűz sajátosságaitól is. Egy ilyen sokté
nyezős jelenség szimulálásához már egy igen fejlett 
számítógépes modellre van szükség.

William Cotton a Colorado State University-ről 
egy ilyen modell segítségével szimulálta egy Denver- 
ben kitörő nagy tűz következményeit, az 1983. VI. 
4-én reggel észlelt meteorológiai viszonyok feltétele
zésével. A modell egy sűrű viharfelhőhöz hasonlít
ható fűstfelhőt, és 75 m/s sebességű, viharos feláram
lást jósolt, amely a füstöt perceken belül a sztratosz
féra alsó rétegeibe emelte.

A magaslégkört elérő füst mennyisége függ attól, 
milyenek a légköri viszonyok a támadás időpontjában. 
Egyes körülmények elősegítik nagy füstfelhő keletke
zését, mások nem. A magasan fekvő rétegek szeny- 
nyeződése akkor várható leginkább, ha a háború az 
északi félteke nyarán zajlik le. Bár a különböző mo
dellek némileg különböző eredményeket adtak, ki
tűnt, hogy az intenzív tüzek akár a füst 50%-át is el
juttathatják a sztratoszféra alsó rétegeibe. Természe
tesen a füst egy nagy része a felső troposzférába ke
rül. S ha már itt van, elképzelhető, hogy innen nem 
kihullik, hanem felemelkedik.

Az emelkedő felhő

Az újabb vizsgálatok megmutatták, hogy különö
sen nyáron — még ha eredetileg a füst zöme a tro
poszférába kerül is, onnan felemelkedhet a sztratosz
férába, mivel a füst és a környező levegő felmeleg
szik. Ez elnyújthatja a lehűlést az északi féltekén, és 
megnövelheti a valószínűségét, hogy a hatások kiter
jednek a harci övezettől délre eső területekre is.

Az első modellezők azzal az irreális feltételezéssel 
éltek, hogy a felhő szétterjed az északi félteke nagy 
része felett, de ezután már — a lassú kihulláson kí
vül — nem történik változás. Kiderült azonban, hogy 
a felhő teteje energiát nyelve el felmelegszik, és a fel
hőtető és a környezete közötti hőmérséklet-különb
ség lényegesen megváltoztatja az atmoszférikus lég
körzést.
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2.2 ábra A felmelegedés hatása a felhőre. A felső diagramon, ame
lyen a napsugárzás hatását elhanyagoltuk, a felhő kb. abban a ma
gasságban marad, amelybe eredetileg felkerült, vagyis a felső tro
poszférában. (Mindkét diagram 8 nappal a háború után mutatja a 
Tűst eloszlását.) Az alsó ábrán már figyelembe van véve, hogy a 
nap felmelegíti a felhőt. A konvekció és a nagyléptékű légköri cir
kulációnak a felhő által okozott módosulása egy másodlagos fel- 
melegedést okoz, amely a felhő felső rétegét a sztratoszférába jut
tatja. Itt jóval hosszabb ideig megmaradhat, és megnő annak az 
esélye, hogy számottevő mennyiségű por és füst kerüljön át a déli 
féltekére. Némi dél felé történő elmozdulás már ezen az ábrán is 
látszik. Az ábra az Ames Research Center (NASA, Kalifornia) ku
tatói által a marsbéli porfelhők terjedésének tanulmányozására ki

fejlesztett számítógépes modellen alapul.
Forrás: Haberle et al (85) Geographical Research Letters 12 
4 0 5 -8 .

Ezt két csoport is kimutatta a nukleáris tél első 
napjait szimulálva: Curt Covey és kollégái a National 
Center for Atmospheric Research (Boulder, Colo
rado), és a Vlagyimir Alekszandrov vezette csoport a 
SZUTA Számítástechnikai Központjában, Moszkvá
ban. Eredményeik arra mutattak, hogy a felhőtető fel- 
melegedése az északi félteke nagy magasságaiban, és 
a viszonylag alacsonyabb hőmérséklet délen, egy
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erős légáramlatot hoz létre az Egyenlítőn keresztül, 
amely képes a port és a füstöt az északi trópusokon 
keresztül a déli féltekére szállítani.

A módosított modellek, amelyek képesek követni 
a por és a füst mozgását a Föld körül, nagyban segítet
ték a klíniatológusokat abban, hogy a nukleáris tél ég
hajlati jelenségeit szimulálják. Ezekben az “interak
tív” futtatásokban a por- és fústfelhő képes megvál
toztatni az energiamérleget, s így a globális légkörzést 
is. A megváltozott széljárás viszont visszahat a felhő 
terjedésére.

Kimutatták, hogy mivel a felhőtető felmelegszik, 
és melegebbé válik, mint a felette levő levegő, a 
felhő felemelkedik a sztratoszférába, és szétterül a 
harci zónától északra és délre is.

Függetlenül a kibocsátás eredeti magasságától, a 
“másodlagos felemelkedés” megnöveli a részecskék 
levegőben tartózkodási idejét, a nukleáris tél hosszát, 
s ezzel annak az esélyét is, hogy a hatás kiterjed a 
harci övezettől délre is.

Ma már kevés kétség van afelől, hogy amennyiben 
lényeges mennyiségű por és füst kerül a levegőbe a 
30 és 70 fok északi szélesség között, a felhő hamaro
san kiterjed az északi szubtrópusi és az egyenlítői 
zóna fölé. Még ha elvékonyodik is, a sűrűsége ele
gendő lehet ahhoz, hogy számottevő lehűlést okoz
zon. Nagy magasságban a felhő egy vékonyabb rétege 
pár héten belül átterjedhet a déli féltekére is.

2 .3  ábra  Ezek a diagramok a füstrészecskék terjedését mutatják 
az atomháború utáni első hónapban. A füstrészecskék az északi 
féltekén levő fő harci zóna fölötti légtérbe kerülnek be. Egy fejlett 
komputer-modell követi a részecskék légáramlások okozta szét
terjedését. Világosan látszik a füst mozgása dél felé a 10—12 
km-es magasságban. A 30. napra a felhő eléri a 40. déli szélességet.

és jelentős mennyiségű tűz borítja a déli szubtrópusi övét. 
Forrás: McCracken és Walters (84) Reprint UCRL 91446. Law
rence Livermore National Laboratory.

A nukleáris lél modellezése

I lógván változik az időjárás és az éghajlat a nukleá
ris paplan alatt? Különböző éghajlat-modellek állnak 
rendelkezésünkre a por és a füst hatásának tanulmá
nyozására — ezek a különböző légköri folyamatok 
szimulálásának módjában, és részletességükben kü
lönböznek egymástól.

Egyesek — mint a TTAPS-modell is — igen való
sághűen szimulálják a Föld energiaháztartását befo
lyásoló folyamatokat, de eltekintenek a széltől. A 
TTAPS-modell egy dimenziós, azaz a légkört egy 
— vízszintes kiterjedés nélküli — oszlopként model
lezi.

Az általános cirkulációs modellek — amelyek a 
napi időjárás-előrejelzésekhez használt modelleken 
alapulnak — a világot háromdimenziósnak tekintik. 
Ezek fokirajzi lag realisztikusak, és figyelembe veszik 
a Föld szélrendszereit, de nem kezelik igazán részle
tesen az energiafolyamatokat. Még a legmodernebb 
számítógépek kapacitása is kevés ahhoz, hogy a klí
marendszert teljes komplexitásában modellezzük, és 
sok folyamatot, amelyeknek befolyásuk van az éghaj
latra, le kell egyszerűsíteni, vagy el kell hagyni.

Ráadásul a bonyolultabb modellekben az az idő is 
limitált, ameddig az eseményeket követhetjük a nuk
leáris csapásváltás után. A Roboch-féle modell, ame
lyet a nukleáris tél hosszú krónikus szakaszának szi
mulálására használnak (kilenc évig bezárólag), csak 
egy pólustól pólusig tartó szeletét veszi figyelembe a 
világnak. A bonyolultabb modellek csak egy rövidebb 
szakasz — mondjuk egy hónap — leírására alkal
masak.

Mennyire megbízhatóak ezek a modellek? Nincs 
olyan modell, amely egymagában alkalmas lenne a 
nukleáris tél jellemzésére. Mindegyik modell csak 
egy mozaik, amely bizonyos célokra használható, 
míg másokra csak kevéssé. Végül mindegyik tapaszta
lati alapokon áll, és inkább a jelenlegi, mint egy drasz
tikusan más jellegű klíma szimulálására készült.

Mindazonáltal Mike MacCrachen és John Walton 
(Lawrence Livermore National Laboratory, Kalifor
nia) szerint:

“Bár az abszolút hőmérséklet-változásra vonat
kozó előrejelzést ... óvatosan kell kezelni, ezidáig 
nincs jele annak, hogy a probléma lényegesen eny
hülne a modellek tökéletesedésével, hacsak a kibo
csátott füst mennyisége nem lesz néhányszor — vagy 
mégjobban — kisebb.”

Ésszerű feltételeznünk, hogy a modellek jól adják 
meg a várható következmények nagyságrendjét. A fő 
bizonytalanságok az analízis elején vannak, a por és 
Füst mennyiségében és jellemzőiben.

A “Community Climate Modell"

Starley Thompson (National Center for Atmos
pheric Research) a “Community Climate Modell”-t,
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— amely egy élvonalbeli cirkulációs modell — hasz
nálta a nukleáris háború alapváltozatának interaktív 
szimulálására.

A Föld felszínét elérő hő- és fénysugárzás mennyi
ségére gyakorolt hatást a 2.4a ábra mutatja. A felső 
diagram mutatja a füstfelhő eredeti kiterjedését a 
harci zóna felett. A felszíni hőmérséklet alakulását 
láthatjuk a 2.4b ábrán.

2 .4 a  ábra  A felszínre beeső napsugárzás változása a Community 
Climate Model szerint.

Forrás: Thompson (85), “Global interactive transport simulation 
of nuclear war smoke”. Nature, 317 (6032), 35 — 39.

— A tizedik napra a füstfelhő foltosán beborítja az 
északi féltekét, és dél felé terjed. Eurázsia nagy 
részén a fényintenzitás a normális érték 1 %-a alá 
csökken, és az északi kontinensek zöme 5%-nál 
kevesebbet kap. Világosan látszik, hogy a fagyha
tár az északi sarkvidékről lehúzódik a kontinen
sek belsejébe. Észak-Amerika egyes területein, 
Eurázsiában pedig a 30. szélességi körtől északra 
szinte mindenütt a fagypont alá süllyed a hőmér
séklet.

2 .4 b  ábra  A felszíni hőmérséklet Community Climate Model szi
mulációja szerint.

Forrás: Thompson (85), “Global interactive transport simulation 
of nuclear war smoke”, Natur, 317 (6032), 35—39.
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— A huszadik napra a lehűlés kiterjed Észak-Afri- 
kára, Ázsiában pedig a 30. északi szélességtől 
délre is. Az afrikai szárazföld egy részén a hőmér
séklet 10 °C alá esik. A tengerparti területek vi
szonylag melegek maradnak, hisz a tengernek 
időre van szüksége a lehűléshez.

Ez a szimuláció egy júliusban kitörő háborúra vo
natkozik. Más évszakokban a hőmérséklet-változás 
minden bizonnyal különböző, valószínűleg kevésbé 
súlyos lenne. Az északi félgömb nyarán több nap
energia éri azt az övét, amelyen a felhő a legsűrűbb, s 
így a klímakatasztrófa lehetősége is nagyobb. Ráadá
sul a felhő délre húzódása, és a magaslégkörbe emel
kedése is kifejezettebb lehet ebben a periódusban. 
Ismét hangsúlyozzuk, hogy ezek az eredmények nem 
tekinthetők az atomháború utáni körülmények hatá
rozott előrejelzésének. Csupán egy lehetőséget mu
tatnak be. Ahogy a levegőbe kerülő por és füst meny- 
nyisége függ az összecsapás jellegétől (ami megjósol
hatatlan), úgy a felhő éghajlati hatása függ a pillanat
nyi időjárási helyzettől (ami szintén megjósolhatat
lan). A modell-kísérletek azonban érzékeltetik a 
probléma méreteit, jelzik, hogy az igen súlyos.

Egyes helyeken és időpontokban valószínűleg ko
moly lehűlés várható. A hőmérséklet eshet tíz vagy 
húsz fokkal, de akár még jobban is. A lehűlésre lehet, 
hogy csak napokat kell várni, de lehet, hogy heteket. 
Lehet, hogy a harci zónára korlátozódik, de az is 
lehet, hogy kiterjed a déli szubtrópusi régióra is. A 
felmelegedés megtörténhet hónapok alatt, de elhú
zódhat évekre is.

A mi a modellek mögött van

A számítógépes modellek csak egy általános képet 
sugallhatnak a nukleáris tél klímájáról. Arra adnak 
becsléseket, hogy változik a hőmérséklet-eloszlás és 
a széljárás földrésznyi méretekben. Lehetnek azon
ban napról napra változó helyi következmények és 
fluktuációk, s ezek is fontosak lehetnek a növények 
és állatok, de az ember számára is.

“Ausztrália és Afrika számára például a csapadék 
változása a kulcskérdés, míg a mélytengeri élővilág 
számára a fénycsökkenés a legfontosabb” — jegyezte 
meg Mark Harwelt a Cornell Universityről, aki a 
SCOPE—ENUWAR vizsgálat biológiai kutatásait ve
zette. “A mezőgazdaság és a trópusi élővilág számára 
a hőmérséklet-csökkenés a legfontosabb.“

Ahogy az ausztrál Barril Pittach — a Common- 
welth Scientific and Industrial Research Organisation 
(CSIRO) — légkörkutatója kifejezte, a ’’modellek 
mögé“ kell néznünk, hogy képet kapjunk ezekről a 
helyi részletekről. Szükség lesz a — tapasztalatok 
által orientált — fizikai érzékünkre, hogy meghatá
rozzuk a klímarendszer valószínű módosulásait azo
kon a távolsági skálákon is, amelyeket a modellek 
nem tudnak kezelni.

A tengerparti zónákban például a hideg szárazföld
és a viszonylag meleg óceán közötti nagy hőmérsék
let-különbség heves viharokat okoz. Az erős szél 
okozta zavarokon túl az esőzések eloszlását is meg
változtatja az a tény, hogy viharok lépnek fel ott, ahol 
addig nem.

A szélrendszerekben bekövetkezett változások 
hosszú távra megváltoztathatják a tengeráramlatokat, 
s ez lényegesen megváltoztathatja az óceán hőmér
sékletét, különösen a fel- és leszálló zónákban. Ez 
pedig visszahat újra az éghajlatra.

Az esőt és hóesést alapvetően olyan fizikai folya
matok okozzák, amelyek térbeli skálája túl kicsi 
ahhoz, hogy a számítógépi modellek megfelelően ke
zelni tudják őket. Ennek ellenére csaknem biztosra 
vehetjük, hogy az északi félteke kontinenseinek bel
sejében lényegesen lecsökken az eső és a hóesés.

A légkör alsó részében bekövetkező hőmérséklet
változások korlátozzák a csapadékképződéshez veze
tő függőleges légmozgásokat. Ezt a hatást a közel
múltban demonstrálták Bob Malone és kollégái a Los 
Alamos National Laboratory-ban, és a NASA-hoz 
tartozó Ames Research Center-ben. A háború után 
három hónappal a csapadék 25%-kal csökkent az 
északi szárazföldeken és 2 0 %-kal az óceánokon.

A legfontosabb effektus azonban, amely még meg
felelő modellezésre vár, az valószínűleg a monszun
rendszer módosulása, amely a trópusi és szubtrópusi 
vidékek olyannyira szükséges esőzésének okozója.

Ha a lehűlés az esős évszakban, vagy annak elején 
történik, akkor ez valószínűleg nem marad hatás 
nélkül a kontinensek felmelegedésére, s így a 
monszun-légkörzés megszűnhet. Ennek súlyos kö
vetkezményei lehetnek, különösen az afrikai Szahel- 
övezetben, az indiai szubkontinensen, Délkelet- 
Ázsiában, Kínában és Japában.

Hatások a harci zónákban

A nukleáris tél különösen kemény lehet a harci zó
nában, a 30. és 70. északi szélesség között. A mindent 
beborító köd és füstfelhő itt lesz a legsűrűbb. Milyen 
lehet az éghajlat a háború után, ha az az északi félteke 
nyarán zajlik le? Vizsgáljunk meg egy lehetséges ki
menetelt!

A kontinensek belsejében a hőmérséklet a fagy
pont alá csökkenhet napokra, hetekre, de talán hóna
pokra is. Ezeken a területeken
— az atmoszféra stabilizálódhat, csaknem szélcsend 

áll be, a robbanások és a tüzek okozta kémiai 
szennyeződések bizonyos ideig a légkörben ma
radnak;

— az eső és hóesés lecsökken;
— a fényintenzitás a normális 1 %-a alá eshet, és a 

15%-os szint alatt maradhat hetekre, hónapokra. 
Sötét lesz, vagy legjobb esetben szürkület, amit 
csak időnként szakít meg egy-egy a felhők között 
lejutó fénypászma;
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Januári háború hatása Júliusi háború hatása

4^ Régió Akut fázis 
(első néhány 

hét)

Átmeneti fázis 
(1—6 hónap)

Krónikus fázis 
(első néhány év)

Régió Akut fázis 
(első néhány 

hét)

Átmeneti fázis 
(1—6 hónap)

Krónikus fázis 
(első néhány év)

Északi közepes
szélességek,
kontinensbelsők

0-tól —20 °C-ig 
a sűrű füst 
alatt

0-tól - 1 5  °C-ig 0-tól - 5  °C-ig Északi közepes
szélességek,
kontinensbelsők

-15-től - 3 5  °C-ig 
a sűrű füstfelhő 
alatt

—5-től —30 °C-ig 0-tól —10 °C-ig

Északi félteke, 
jégmentes ten
gerfelszín 0°C 0-tól -  2 °C-ig 0-tól - 3  °C-ig

Északi félteke, 
jégmentes ten
gerfelszín

0-tól -  1 °C-ig -1 -tő l - 3  °C-ig 0-tól -  4 °C-ig

Trópusi konti
nensbelső 0-tól - 1 5  °C-ig 0-tól — 5 °C-ig 0-tól - 3  °C-ig

Trópusi konti
nensbelső 0-tól - 1 5  °C-ig 0-tól - 1 5  °C-ig 0-tól - 5  °C-ig

Partvidéki
területek

nagyon változó, 
0-tól —5 °C-ig 
kifelé fújó 
szél esetén: 
0-tól —20 °C-ig

nagyon változó, 
0-tól - 5  °C-ig 
kifelé fújó 
szél esetén: 
0-tól —15 °C-ig

0-tól - 3  °C-ig Partvidéki
területek

nagyon változó, 
0-tól - 5  °C-ig 
kifelé fújó 
szél esetén:
-1 5 - tő l- 3 5  °C-ig

nagyon változó, 
-1 -tő l - 5  °C-ig 
kifelé fújó 
szél esetén:
-5 -tő l —30 °C-ig

változó,
0-tól —5 °C-ig

Az északi fél
teke és a tró
pusok kis szi
getei

0-tól -  5 °C-ig 0-tól -  5 °C-ig 0-tól -  5 °C-ig

Kontinensbelsők
a déli közepes 
szélességeken

0°C 0-tól - 1 0  °C-ig 0-tól -  5 °C-ig

Déli félteke.
jégmentes ten
gerfelszín

0°C 0-tól -  1 °C-ig 0-tól -  1 °C-ig

Partvidéki terü
letek a déli kö
zepes szélessé
geken

0°C ' kifelé fújó 
szél esetén 
0-tól - 1 0  °C-ig

0-tól -  5 °C-ig

Kis szigetek a 
déli féltekén

0°C 0-tól -  5 °C-ig 0-tól — 5 °C-ig

Kis szigetek 
az északi fél
tekén és a 
trópusokon 0-tól —5 °C-ig 0-tól - 5  °C-ig 0-tól —5 °C-ig

Kontinensbelsők kezdetben 0-tól - 1 5  °C-ig 0-tól - 5  °C-ig
a déli közepes 0-tól + 5  °C-ig
szélességeken később foltok

ban
0-tól - 1 0  °C-ig

Jégmentes ten
gerfelszín a 
déli féltekén 0°C 0-tól —2 °C-ig 0-tól —4 °C-ig

Partvidékek a 
déli közepes 
szélességeken 0°C 0-tól -1 5  °C-ig 0-tól - 5  °C-ig

Kis szigetek a 
déli féltekén 0°C 0-tól —5 °C-ig 0-tól - 5  °C-ig

2 .5  á b ra  A SCOPE —ENUWAR kutatók számos modellkísérlet eredményét egyesítették, hogy az élelmiszer-termelésre gyakorolt hatás 
tanulmányozásához becsléseket szolgáltassanak.
Az adatok a hőmérsékletnek a normálistól való valószínű eltérését mutatják egy 5000—6500 MT-s csapásváltás után. Nem szigorú jósla
tok ezek, csupán becslések arra, ami bekövetkezhet. A nukleáris tél három szakaszára adták meg az értékeket: az akut, az átmeneti, és a 
krónikus fázisra. Az akut szakaszban várható következményeket befolyásolja az, hogy melyik évszakban következik be a háború, a ké- 
Forrás: SCOPE (86) Vol. 1. sőbbieket azonban ez már alig érinti.



— a felszíni vizek befagyhatnak, a vízforrások 
szennyeződhetnek.

A tengerparti zónákban a meleg óceán a szélirány
tól függően némi védelmet nyújt. Ha a szél az óceán 
felől fúj, a hőmérsékletesés kicsi. Ellenkező szélirány 
esetén viszont, vagy ha a felhő igen sűrű, 2 0  —30°-os 
hőmérsékletesés is elképzelhető.

A körülmények igen eltérőek lehetnek. A hőmér
séklet a fagypont és a normális nyári hőmérséklet 
között ingadozhat. A szárazföld és az óceán közti 
nagy hőmérséklet-különbségek erős viharokat kelt
hetnek. Viharos óceáni szél váltakozhat a kontinens 
felől fújó szél teremtette csendesebb, hűvösebb idő
szakkal. A viharos időszakok nagy esőzése katasztro
fális áradásokat okozhat.

A lehűlés évekre elnyúlhat. A krónikus szakaszban
— SCOPE-ENUWAR szerzők szerint — 5, esetleg 
1 0  fokos hőmérséklet-redukció lehetséges az északi 
kontinensbelsőkben. (Lásd az 5. fejezetet: egy né
hány fokos hőmérséklet-redukció hatása hosszabb tá
von lehet olyan pusztító, mint a kezdeti rövid, több 
tíz fokos hőmérsékletesésé.)

A harci zónában a túlélők kilátásai igen rosszak az 
élet újrakezdéséhez.

Az északi szubtrópusi és egyenlítői vidékek

Hogy jár a harmadik világ? Amint már szóltunk 
róla, kevés a kétség afelől, hogy komoly mennyiségű 
por és füst húzódik le jelentős lehűlést okozva az ala
csonyabb északi szélességekre.

Az északi szubtrópusi és talán az egyenlítői vidé
kek is több tíz fokos lehűlést szenvedhetnek, a hő
mérséklet a fagypont közelébe, vagy az alá hűlhet le. 
Felhőszalagok gyorsan átjuthatnak a déli trópusokra 
és szubtrópusokra is, rövid időszakra fagypont alá 
csökkentve a hőmérsékletet. (’’Gyors fagyok“ — 
ahogy Steve Schneider a boulder-i /USA, Colorado 
Állam/ National Center for Atmospheric Research- 
ból jellemezte.)

Az északi szubtrópusi és az egyenlítői vidékek át
menetileg megérhetik a fényintenzitásnak a normális 
érték 5%-a alá csökkenését, amennyiben a por- és a 
fűstfelhő elfedi az illető területet.

Az egyenlítői alföldi területeken még a rövid ideig 
tartó fagypont alatti hőmérsékletek is, — ha nem is is
meretlenek, de — szokatlanok. Egy — akár csak

néhány fokos, de elhúzódó — hőmérséklet-csökke
nés is ismeretlen jelenség a jelen körülmények 
között.

A tengerparti viharok valószínűbbé teszik, hogy 
az áradások és a szél elpusztítják a termést és az óvó
helyeket. Ha a háború az északi félteke nyarán követ
kezik be, az ázsiai monszun el is maradhat.

A távoli dél

Mire a por- és fűstfelhő eléri a déli közepes széles
ségeket, elvékonyodik. Ebben a régióban már való
színűtlen olyan mértékű lehűlés bekövetkezése, 
mint az északi szélességeken. Azonban a felhő sűrű
sége változékony lehet, és a kontinensek belsejében 
a vastagabb felhőrétegek alatt előfordulhat tíz fokos 
lehűlés is.

A hatás valószínűleg a nukleáris tél középső sza
kaszában a legkifejezettebb, amikor a por- és füst
felhő eléri a legnagyobb déli kiterjedését, és a globális 
klímarendszer módosulása is a legnagyobb. Lehetsé
ges egy — legfeljebb — 15 fokos hőmérséklet-vál
tozás.

A közepes szélességeket fenyegető fő éghajlati ve
szély abból adódik, hogy a klímarendszer viselkedése 
a sűrű északi por- és fűstfelhő hatására megváltozik, 
s ezáltal világszerte módosul a széljárás és az éghajlat.

Például a Csendes-óceán egyenlítői vidékén a szél
járás megváltozása kölcsönhathat az ”E1 Nino déli 
oszcilláció“ jelenségével. Néhány évente egyszer az 
El Nino áramlás — egy meleg délfelé tartó tenger
áramlás, amely karácsony tájékától szembe folyik a 
Latin-Amerika nyugati partvidékétől induló hideg 
Humbolt áramlással — a szokásosnál jóval messzebb
re nyomul előre a Humbolttal szembe. Ilyenkor ára
dásokra, viharokra kerül sor midenfelé a déli félte
kén, néhol pedig szárazság köszönt be. A nukleáris 
tél ezt az El Nino szindrómát megerősítheti.

Ez idáig a legtöbb kutatás az északi féltekén vár
ható hatásokra koncentrált, ahol az éghajlati változá
sok várhatóan a legerősebbek, legalábbis a kezdeti 
szakaszban. S lényegében figyelmen kívül hagyta a 
déli félteke kockázatát. Az a tény, hogy újabban ki
mutatták a számottevő mennyiségű por és füst átjutá- 
sát az Egyenlítő déli oldalára, szükségessé teszi a to
vábbi vizsgálatokat ezen a területen is.

(Folytatása következik.)
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F I Z I K A  M I N D E N H O L

A MAKROMOLEKULÁRIS ELEKTRONIKUS 
ESZKÖZÖK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 
NÉHÁNY ELVI LEHETŐSÉGE

Tóth Tibor
Országos Munka 

é s  Üzemegészségügyi Intézet

1. Bevezetés

A mikroelektronika rohamos fejlődése az elektro
nikus építő- és funkcionális elemek nagyfokú minia- 
tűrizálódását eredményezte. Megközelítettük azt a 
határt, amelyen az eddig használt félvezető
technológia már nem tud túllépni. Szükségesnek mu
tatkozik tehát olyan minőségileg is új megoldások be
vezetése, amelyek lehetővé teszik az elektronikus 
építőelemek további kicsinyítését vagy, ami ugyanaz, 
térbeli integráltságuk (sűrűségük) jelentős növelését.

Jelenlegi ismereteink szerint a mikroelektronika 
további fejlődésének szempontjából a legígéretesebb
nek a makromolekuláris méretű elektronikus eszkö
zök megalkotása és nagyobb méretű funkcionális egy
ségekbe való integrálása tűnik. Ezt gyakran biochip- 
technológiának is szokás nevezni. Bizonyos, eddig 
elért tudományos eredmények alapján tett becslések 
szerint a makromolekuláris méretű elektronikus épí
tőelemekből felépített funkcionális egységekben 
mintegy 1 0 1 8 cm - 3  kapcsolóelem, ill. ugyanilyen 
nagyságrendű bit/cm3 információtárolási sűrűséget 
lehet majd elérni ps nagyságrendű műveleti idők mel
lett. Ezek az alapparaméterek minőségi ugrást sejtet
nek az összes már jelenleg is számítógépet használó 
területen. Túl ezeken — ma még esetleg nem is sej
tett — újabbak nyílhatnak meg a számítógépek előtt 
(pl. önálló tanulás, robottechnika, mesterséges intel
ligencia, bonyolult döntési mechanizmusok szimulá
ciója stb.). Ezzel a fejlődéssel természetesen lépést 
kell tartania az összes csatlakozó területnek, elsősor
ban a gyártási technológiának, az új hardverhez kap
csolódó szoftverfejlesztésnek is, de a nem is nagyon 
távoli jövőben már minden meglevő és potenciális al
kalmazási területnek is készen kell állnia az új techni
ka befogadására.

A továbbiakban röviden ismertetni szeretnék a 
molekuláris elektronikus eszközök működésére vo
natkozó néhány alapelvet, és szólni a lehetséges gyár
tástechnológiai irányokról is.

2. Makromolekuláris elektronikus eszközök 
működési elvei

Az egyik legegyszerűbb elvi lehetőség a hidrogén
hidas kötéseknél fellépő protoneltolódás (taute- 
rizmus) kihasználása. Hidrogénhidak előfordulnak 
az élő szervezet nukleinsavaiban és fehérjéiben, de

szintetikus makromolekulákban is. Lényegük, hogy 
egy H-atom egyszerre két O-atomhoz vagy pedig egy 
O- és egy N-atomhoz kötődik, de az egyik kötés ener
giája lényegesen kisebb. Ez utóbbit nevezik hidrogén- 
hídnak. (1. ábra.) A hidrogénhíd helye azonban 
idővel változhat. Ha a molekula helye a térben kötött 
(nem foroghat stb.), akkor a hidrogénhíd két lehet
séges helye két, egymástól megkülönböztethető álla
potot jelent. Ez elvi lehetőséget nyújt bináris állapot 
(információ) tárolására. Ha a molekula a szóban 
forgó H-atomra (pontosabban protonra) nézve szim
metrikus, akkor a proton szimmetrikus kettős poten
ciálvölgyben mozog (2a ábra.) Az állapot (a tárolt in
formáció) stabilitásának céljából a kettős potenciál
völgynek olyan tulajdonságúnak kell lennie, hogy az 
alagúteffektus létrejöttének kicsi legyen a valószínű
sége. Amikor a kötés irányával párhuzamos elekt
romos teret keltünk a szimmetria megszűnik, és a 
kisebb energiájú potenciálvölgy válik a proton való
színűbb tartózkodási helyévé (2b ábra). Ilyen 
módon változtathatjuk meg a rendszer állapotát, írha
tunk a “tárba” . Az alagúteffektus bekövetkezésekor 
a molekula elektromos dipólusmomentumának 
iránya 180°-kal megváltozik, ami áramimpulzusként 
észlelhető. Ez lényegében megfelel a tárból való kiol
vasás műveletének. Bár az imént ismertetett műkö
dési elv ötletes és egyszerű, a probléma vele az, hogy 
eddig nem sikerült kielégítő állapotstabilitást biztosí
tani a szimmetrikus esetben. Az erre vonatkozó becs
lések szerint egy adott állapot megőrzésének átlagos 
ideje 100 s alatt marad (Aviram et al.).

•H-N

y \ . 0-H •0 : : / \

/. ábra  A hidrogénhidak két lehetséges formája. Az első esetben 
a hidrogénatom egy oxigénatomhoz és egy nitrogénatomhoz kötő
dik. A másodikban a hidrogénhíd két oxigénatom között jött létre. 
Ennek az elrendezésnek a szimmetriája nagyobb, mint az előbbié
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2. ábra a) Szimmetrikus kettős potenciálvölgy külső elektromos 
tér hiányában. A hidrogénatom tartózkodási valószínűsége vagy 
az egyik, vagy a másik lokális minimum(r,, ill. r2 közepében a leg
nagyobb, és mindkettőben egyenlő nagyságú, b) Külső elektromos
tér (irányát nyíl jelzi) megbontja a szimmetriát. Az E(r,) és E(r2) 
lokális energiaminimumok nem egyenlőek többé, ezért a tartózko
dási valószínűség térbeli eloszlása is megváltozik. (Aviram et al. 

nyomán)

3. ábra Egy fotongerjesztéses molekuláris logikai kapcsoló 
működési elve. A 0 állapotból az 1 állapotba való átmenetet — és 
viszont — alkalmas alakú, a gerjesztett állapotoknak megfelelő po

tenciálgörbék (b  és c) biztosítják. (Haddon et al. nyomán)

A hidrogénhidas kötés alkalmazásának egy másik 
lehetősége a következő (Haddon et al.). Válasszunk 
most eleve olyan molekulaszerkezetet a hidrogénhíd 
közelében, amely aszimmetrikus kettős potenciálvöl
gyet eredményez. Az alapállapothoz vegyük hozzá az 
elektronburkok két gerjesztett állapotát (3. ábra). 
Az állapotváltozások (kapcsolások) most fotonger
jesztéses úton mennek végbe az ábrán látható 
módon. Ha több ilyen hidrogénhidas egységünk van, 
ezek mindegyikének állapotát egy-egy logikai válto
zónak tekintve, műveleteket végezhetünk velük al
kalmasan megválasztott energiájú fotonok segítségével 
(4. ábra). (Az ábrán használt y(a, b—>c) jelentése: 
x-t a állapotban hagyja, .y-t ó-ből c-be viszi; a, b, c=  0  

vagy 1.) A probléma ezzel a rendszerrel az, hogy a lo
gikai változók számának (n) növekedtével a haszná
landó fotonfrekvenciák száma 2n szerint nő. Ezenfelül 
a nagy számú előforduló elektronsávnak páronként 
átfedésmentesnek kell maradnia.

Jelenleg a legjobban kimunkáltnak az alábbi kon
cepció tűnik. Kialakítunk egy szabályosan periodikus 
felépítésű (makro-) molekulát, és ezt alaptestnek ne
vezzük el.
Erre, alkalmas módon, megadott tulajdonságú atom
csoportokat, ún. kontrollcsoportokat csatlakoztatunk 
(5a ábra). A szimmetrikus elrendezés biztosításával 
az alaptesten áthaladni akaró, szabad elektronoknak 
egy potenciálhegyekből és -völgyekből álló rendszert 
kell leküzdeniük (5b árba). Pszenyicsnov, szovjet fi
zikus még 1962-ben kimutatta, hogy, ha az elektron 
energiája éppen egyenlő a potenciálvölgyekben jelen 
levő, ún. virtuális energiaszinttel, akkor bekövetke
zik az alagúteffektus az egész potenciálrendszeren ke
resztül, méghozzá egységnyi átviteli tényezővel. Ez

ío
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4. ábra a) Kétváltozós (x, y) molekuláris logikai műveleti 
egység. Az L — N kötések elektronjainak potenciálgörbéi megfelel
nek a 3. ábrán bemutatottaknak, b) A műveleti egység működési 
táblázata a max. —min. kombinációk kiválasztásánál. A v(a, b—c) 
jelölés jelentése: a művelet x a állapotát változatlanul hagyja, mi
közben .y-t a b állapotból a c állapotba viszi át. (Haddon et al. 

nyomán)

5. ábra a) Molekuláris kapcsolóeszköz elvi felépítése. Az alap
testhez ún. kontrollcsoportok (CG„ CG2, CG3) csatlakoznak. — 
(SN)X — elektromos vezető tulajdonságú szerves láncot jelöl, b) 
Potenciálviszonyok a kapcsolóeszközben. A szaggatott vonal a vir
tuális energiaszinteket jelöli. Az elektron feltételezett mozgási irá

nyát nyíl mutatja. (Carter nyomán)

röviden azt jelenti, mintha az elektron teljesen szaba
don vándorolhatott volna keresztül a szóban forgó 
rendszeren. Az alaptest tehát egyik állapotában az 
elektronok számára teljesen áteresztő, más szóval 
nyitott állapotban van. Ez azonban a kontrollcsopor
toknak csak meghatározott konformációja mellett 
van így. Ha közülük bármelyik is megváltoztatja kon
formációs állapotát, az alaptest átjárhatatlanná válik, 
a rajta keresztül folyó elektronáram hirtelen gyakorla
tilag nullára csökken. Ez a fajta működés lényegében

megegyezik egy logikai ÉS kapuéval. A fenti elv segít
ségével ennél bonyolultabb funkciójú elektronikus 
elemeket is lehet szerkeszteni. Carter, amerikai 
kutató közölte pl. a 6 . ábrán látható statikus, bistabil, 
molekuláris memóriaegység egy lehetséges elvi meg
valósítását. A memória állapotát az alaptesten átfolyó 
áram erőssége adja meg (kiolvasási művelet: az áram
erősség mérése). Ez pedig az alaptesthez kapcsolódó 
kontrollcsoport (jelen esetben fémionokat tartalmazó 
ciklikus atomcsoport) aktuális konformációs (töltés
eloszlási) állapotától függ. Az ún. meghajtó egység 
(driver) végzi a memóriába való írást a töltéseloszlás 
átrendezésével.
A kontrollcsoportok vezérlése lényegében ötféle 
módon történhet. Ebből négyet a 7. ábra mutat be. 
Ezek a töltésáram elektromos tér, fotoeffektus és 
elektroneltolódás. Az első esetben elektromos áram 
segítségével változtatjuk meg a kontrollcsoport egyes 
atomjainak kötési állapotát és így az egész atomcso
port konformációs állapotát. A második eset már 
ismert a hidrogénhidakkal kapcsolatos elvek tárgyalá
sából. A harmadik esetben fotonok váltják ki a kívánt 
átrendező hatást, míg a negyediken a fématomok 
közötti elektroneltolódás akár fotonok, akár elekt
romos tér hatására bekövetkezhet.
Az ötödik fajta vezérlési mód abban tér el az előbbi 
négytől, hogy nem valódi, elektromos töltött részecs
kék mozognak, hanem egyfajta meghatározott 
struktúra-átrendeződés vonul végig a makromoleku
lán vagy annak egy részén. Ez a tovaterjedő változás 
sok szempontból úgy viselkedik, mint egy részecske:

6. ábra Molekuláris memóriaegység elvi felépítése. A meghajtó- 
egység segítségével történik az írási művelet. A meghajtóegységen 
keresztülfolyó áram megváltoztatja a töltéseloszlást a zárt moleku
lalánc M-mel jelölt csoportjaiban. Az alaptesthez csatlakozó lánc 
kontrollcsoportként működik, engedi vagy megtiltja elektronok át
haladását az alaptesten. Ez adja a memóriaegység két állapotát.

(Carter nyomán)
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7. ábra A kontrollcsoportok vezérlésének módjai. Bővebb ma
gyarázat a szövegben. (Carter nyomán)

meghatározott energia, impulzus, sőt elektromos 
töltés rendelhető hozzá. Ezt a látszólagos részecskét 
szolitonnak is szokás nevezni. Esetünkben a szoliton 
poliacetilén-láncok mentén mozog, átrendezve a lánc 
szénatomjainak kettős kötéseit a pi-elektronok elto
lása révén. A 8. ábra egy példát mutat arra, hogyan 
változtatja meg egy-egy áthaladt szoliton a poliaceti- 
lénláncba ültetett atomcsoport tulajdonságait. A szo
liton áthaladása előtt az N 0 2 csoportot tartalmazó 
molekularészben a fény hatására létrejöhet a töltésel
tolódás, az áthaladás után már nem. A szoliton tehát 
kapcsoló jelként működik. Alkalmas részmolekulák 
segítségével a szolitonok létét és mozgását befolyá
solni tudjuk (pl. generálás, reflexió, egyenirányítás, 
kölcsönös kioltás). Ily módon a szolitonok összetett

(térben és időben több fokozatú) kapcsolási folyama
tok vezérlésére is alkalmasak lehetnek. Pl. a 6 . ábra 
bistabil memóriaegysége elvileg szolitonokkal is ve
zérelhető úgy, hogy előtte már különféle művelete
ken estek át. A szolitonok hátránya: lassúságuk. Ter
jedési sebességük a hangéval egy nagyságrendbe esik. 
Az előbbiekben bemutatott molekuláris kapcsolási 
elvek valóban ötletesek és sokat ígérők. A felhaszná
lásra kész molekuláris elektronikus eszközök megva
lósításáig azonban még sok — köztük alapvető jellegű 
— problémát kell még megoldani. De már a fejlesztés 
mostani stádiumában meg kell vizsgálni — többek 
között — azokat a szóba jövő technológiai elveket, 
amelyek a későbbi gyártás alapjául szolgálhatnak.
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8. ábra A szoliton kapcsoló jelként való működése. A szoliton át
haladásával átrendeződnek a szénatomok közötti kettős kötések. 
A hv-vel jelzett nyilak fotongerjesztést szimbolizálnak. Bővebb 

magyarázat a szövegben. (Carter nyomán)
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3. Molekuláris elektronikus eszközök 
Jobb gyártási technológiai irányai

Az alkalmas gyártási technológia egyértelmű kije
lölése jelenleg nehézségbe ütközik, mivel még nem 
sikerült megalkotni olyan molekuláris elektronikus 
eszköz prototípusát, amely, tulajdonságait tekintve, 
megfelelő lenne az ipari méretű előállításra. Ezért a 
mostani technológiai jellegű vizsgálatok csak eléggé 
általános követelményeket eredményezhetnek. Ilye
nek pl. a nm-es nagyságrendű térfelbontású gyártási 
technika, a külvilághoz való csatlakozás minél fino
mabb (néhány száz nm méretű) megvalósítása, 
három dimenziós architektúra kialakítása stb. Ezek a 
követelmények elsősorban az eddigi, hagyományos 
litográfiás eljárások figyelembevételével születtek 
meg.

3.1 Litográfiás eljárások

A litográfiás eljárások közül a részecske (elektron 
vagy ion) sugarat használó eljárások látszanak legin
kább alkalmasnak az új követelmények kielégítésére. 
Velük elérhető a nm-es nagyságrendű felbontás, 
mivel ebben az esetben számítógépesen vezérelhető 
a sugármozgatás és a lapka pozicionálása. Az ionsu
garas litográfia másik előnye, hogy nem feltétlenül 
szükséges hozzá maszk, és így a lapkára felvitt külön 
rezisztív réteg sem, hanem az ionsugár maga végez
heti el egy lépésben a lapkán levő filmréteg maratását 
is. Ezen kívül alkalmas lehet speciális ionok lapkába 
történő közvetlen beültetésére is.

Hátrányaik: magas homogenitási követelmények a 
szubsztrátummal szemben és az egyes részegységek 
előállítási idejének jelentős meghosszabbodása (több 
óra) a számítógépes vezérlés nagy felbontás miatti 
óriási (kb. 1 0 11 byte) információszükségletéből adó
dóan. A litográfiás eljárások ma ismert formájukban 
nem teszik lehetővé valódi háromdimenziós építőele
mek gyártását. Egyelőre áthághatatlan akadályt jelent 
a sugarat generáló és fókuszáló vagy a szubsztrátumot 
tartó viszonylag nagy méretű és tömegű berendezés 
három dimenzióban való nagyon precíz mozgatása és 
pozicionálása, pontosabban ennek technikai megol
dása.

3.2 Biotechnológiai eljárások

A molekuláris elektronikus eszközök gyártásának 
másik lehetséges útja a biotechnológiai eljárások fel- 
használása. A sejtben lezajló fehérjeszintézis megkö
zelítőleg változatlan környezeti feltételek mellett 
mindig azonos módon játszódik le, és ugyanarra a fe
hérjére vezet. Lényegében ezt (vagy ezzel analóg fo
lyamatokat) kihasználva megvan az elvi lehetőség, 
hogy általunk előre meghatározott szerkezetű és tu
lajdonságú makromolekulákat gyártassunk élő sejtek

(baktériumok, vírusok) segítségével. Ehhez — mai 
elképzeléseink szerint — az alábbi lépések lennének 
szükségesek.
a) A kívánt tulajdonságú makromolekulák összetéte

lének és térbeli szerkezetének meghatározása 
Ennek során meg kell határozni a kívánt molekulá

ris eszközt alkotó “építőkockákat” (atomcsoportokat, 
gyököket), továbbá ezek “összeszerelési” sorrendjét 
is. Az “összeszerelés” után az előre megadott térbeli 
szerkezetet és, következésképpen, a kívánt elektro
nikus tulajdonságokat kell megkapnunk. Mai ismere
teink szerint erre a célra elsősorban különféle kinon 
típusú vegyületek és porfirin származékok jöhetnek 
számításba (Ulmer). A feladat megoldásának érdeké
ben olyan módszereket kell kidolgozni első lépésben, 
amelyek segítségével az adott makromolekula egyes 
specifikus, számunkra érdekes részei könnyen (pl. vi
zuálisan) tanulmányozhatók (fejlett komputertechni
ka felhasználásával). Egyes makromolekulák (pl. im
munoglobulin) esetében már léteznek ilyen módsze
rek (algoritmusok). Az igazán fontos azonban a mak
romolekula várható térbeli szerkezeti és elektromos 
tulajdonságainak megállapítása lenne a molekulát 
alkotó atomcsoportok sorrendjéből (a primér struktú
rából). Eddig kb. 30 aminosavból álló polipeptid-lánc 
térbeli szerkezetét és tulajdonságait sikerült igen jó 
közelítéssel előre megadni. Ez az önmagában jelentős 
eredmény azt is jól mutatja azonban, hogy még 
nagyon messze járunk a kitűzütt céltól, amely szerint 
több ezer, de inkább több tízezer kis molekulából 
szintetizált makromolekulák tulajdonságait kellene 
tudnunk megjósolni nagy valószínűséggel.
b) A molekuláris építőelem szintetizálásában részt 

vevő enzimek vagy velük analóg funkciót ellátó 
molekulák összetételének és térbeli szerkezetének 
meghatározása
Itt elsősorban fehérjékről vagy fehérje jellegű ve- 

gyületekről van szó, amelyek aktív csoportjaikkal fel
ismerik és megkötik a szintetizálandó molekuláris 
építőelem alkotórészeit képező kisebb molekulákat 
és katalizálják azok megfelelő helyre történő 
beépülését.

Az ide tartozó molekulákra értelemszerűen vonat
koznak az a) pontban leírtak, tehát ezek struktúra
analízisét és -szintézisét is el kell végezni az a) pont
ban felvázoltak szerint.
c) A szintetizálandó makromolekulák genetikai 

kódját hordozó DNS-lánc megszerkesztése
A kívánt DNS-lánc létrehozása történhet a termé

szetben előforduló DNS molekulák alkalmas génse
bészeti “felszabdalásával” és egyes részek újbóli 
összeillesztésével. Ezen műveletek elvégzéséhez to
vábbi speciális fehérjék (restriction enzymes, DNS 
ligásé) szükségesek, amelyeket esetenként értelem
szerűen a b) pontban leírtak szerint kell meghatá
rozni. Ma már lehetséges a mesterséges DNS szin
tézis is, de ez még nagyon lassú és drága a gyakorlat 
számára.
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d) Az előállított DNS-lánc fogadó sejtbe való bevi
tele, a szintézis végrehajtása
A DNS-láncot sokszorosítás céljából egy alkalmas 

élő sejtbe kell bejuttatni. Ez egy vírushoz hasonló 
képződmény, ún. genom segítségével történik, 
amelynek genetikai kódja alapján a sejtben végbe
megy a kívánt fehérjeszintézisek sorozata; létrejön
nek a makromolekuláris elektronikus eszköz előállí
tásához szükséges enzimek, amelyek segítségével 
megtörténik magának a molekuláris eszköznek a 
szintetizálása.

A biotechnológiai eljárás nagy előnye, hogy önkor
rekciós, mivel az egyes atomcsoportok enzimjei 
eleve meghatározzák az aktív kötési helyeket az illető 
atomcsoport számára. Ezért “gyártási selejt” gyakor
latilag nem létezik. A másik nagy előny, hogy a fenti 
folyamat nyersanyagaként egyszerű cukros, ásványi 
sós oldat szolgálhat. Továbbá, mivel a gyártás sejtosz
tódás folyamán történik, nem igényel különleges, 
drága technológiai berendezéseket. Végül fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a biotechnológiai eljárás 
rendkívül rugalmas abban az értelemben, hogy a 
gyártandó építőelemen könnyen lehet változtatásokat 
végrehajtani anélkül, hogy az egész gyártási folyama
tot át kellene alakítani. Ehhez elegendő csupán a kiin
dulási DNS-láncot megfelelően módosítani. így ha
sonló tulajdonságú építőelemek egész családját hoz
hatjuk létre ugyanazzal a gyártási folyamattal.

4. Néhány egyéb probléma és feladat

Az eddigiekben nem esett szó a molekuláris elekt
ronikai eszközök disszipációs problémáiról. A 
működés közben fejlődő hő esetenként olyan mér
tékű lehet, hogy egyes intramolekuláris kémiai köté
sek felszakításával tönkreteheti magát az eszközt. A 
kiutat ebből az alacsony hőmérsékleten való működ
tetés jelentené; az üzemi hőmérsékletnek legalábbis 
meg kellene közelítenie az illető molekula szuprave- 
zetési hőmérsékletét.

A másik fontos probléma a működési megbízható
ság. A molekuláris építőelemek éppen méretüknél

E S E M É N Y E K

VALKÓ IVAN PÉTER 
HETVENÖT ÉVES

Valkó Iván Péterről mindnyájan tudjuk, hogy mindig 
időben veszi észre az újat, kamaszos fogékonysággal köz
vetíti felénk a magastechnika kihívását. (A magyar való
ságban ez gyakran még idő előttinek is tűnt.) Ezért nehéz 
elhinnünk: VIP hetvenöt éves lett!

Valkó Iván Pétert az iskolában Novobátzky Károly 
tanította fizikára. Jól megtanította nemcsak a fizika tisz

fogva igen érzékenyek lehetnek a kozmikus sugár
zásra, de a mesterséges elektromágneses terekre is. 
Az ilyen típusú építőelemekből álló, óriási 
elemsűrűségű funkcionális egységek (pl. memóriák, 
processzorok) mindenképpen hatékony védelmet 
igényelnek az effajta behatásokkal szemben. Az ön
korrigáló kódolás egyfajta megoldást kínál, viszont 
rontja a hasznos információ tárolásának effektivitását 
és lassítja a működési sebességet is. Meggondolandó 
lehetne viszont, hogy, ha a gyártás maga biotechnoló
giai eszközökkel történt, nem lehetne-e hasonló 
módon egyfajta “biológiai karbantartást” megvalósí
tani, tehát az eredeti, hibátlan struktúrát biológiai 
úton helyreállítani. Természetesen az információtá
rolás bizonyos mértékű redundanciája ilyenkor is el
kerülhetetlen.

Végül, eddig alig került szóba az új típusú elektro
nikus eszközök szoftverének kérdése. Valószínű 
azonban, hogy a makromolekuláris építőelemekből 
készült mikroprocesszorok esetében a jelenleg hasz
nált szoftver alapelvek nem lennének elég hatéko
nyak, azaz nem tudnák kiaknázni az újfajta hardver 
generáció nyújtotta előnyöket. Tehát a szoftver terü
letén is szükségesnek látszik a gyökeres átalakulás. 
Lehetséges, hogy az új szoftverrendszer alapelvei 
közvetlenül figyelembe veszik majd a lejátszódó mo
lekuláris folyamatok sajátságait.
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teleiére, hanem annak hasznára is. A harmincas évek
ben kirobbanó híradástechnika vonzotta magához, de az 
Egyesült Izzóban is és a Műegyetemen is fizikusnak val
lotta magát. Bay Zoltán, Szigeti György munkatársa 
volt, majd önállóan nevelt fiatal munkatársakat magá
nak. Mérnökgenerációkat tanított meg arra, hogy a tech
nika csúcsaira is eljuthatunk, ha elsajátítjuk a fizika 
biztos alapjait és követjük a fizikus egzakt módszereit. 
Kutatni kell a fémet, a vákuumot, a mezőt, a félvezetőt, 
hogy majdan hasznosítsuk azokat.

VIP vezető szerepet vállalt az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat megindításában. Évtizedek óta szerkesztőségi 
tagja és alkotó munkatársa a Fizikai Szemlének. La-



púnkban, bizottságokban, előadásokban az elsők között 
figyelmeztetett a videotechnika, informatika, integrált 
áramkörök korszaknyitó gazdasági, sőt kulturális jelen
tőségére. Segít, hogy mindez idejében eljusson a gimna
zista diákokhoz is. Mindnyájan, akik ismerjük, hallgat
juk, olvassuk, kicsit VIP tanítványainak érezzük magun
kat. Baráti tisztelettel köszöntjük öt a Társulat tagjai, a 
Szemle olvasói nevében.

Marx György

XII.  S U G Á R V É D E L M I  T O V Á B B K É P Z Ő  
T A N F O L Y A M

B a l a t o n k e n e s e ,  1 9 8 7 .  á p r i l i s  1 5 - 1 7 .

Az 1987. évi Sugárvédelmi Továbbképző Tan
folyam fő témája a csernobili atomerőmű baleset hazai 
tanulságainak megvitatása és értékelése volt. A szo
katlanul nagy érdeklődést kiváltó — több mint 150 
résztvevő jelent meg — tanfolyamon 41 rövid előadás 
hangzott el, illetve poszter került bemutatásra, az 
alábbi szekciókban:
— a légköri radioaktivitás vizsgálata (7 előadás)
— a víz radioaktivitás vizsgálata ( 2  előadás)
— méréstechnika, mérési módszerek ( 1 1  poszter)
— dózisszintek, a környezetszennyeződés mérése 

( 6  előadás)
— inkorporációs mérések (4 előadás)
— gyakorlati ellenőrzés és a csernobili baleset (7 

poszter)
— élelmiszerek radioaktivitásának mérése (4 elő

adás)

A különböző munkahelyeken végzett mérések 
metodikájának és a kapott eredményeknek az össze
vetése érdekes — és a jövőben hasznosítható — kö
vetkeztetések levonását tette lehetővé.

Egészében megállapíthajuk, hogy a magyar sugár- 
védelmi szakemberek munkája nemzetközi összeha
sonlításban is megállja a helyét, minden valóban 
fontos mérést idejében el tudtak végezni. Már az első 
eredmények is jó becsléseket adtak, a finomabb kiér
tékeléseket folyamatosan végezték és végzik ma is. 
Néhány előadásban a szerzők összehasonlították, 
hogy az egyes módszereknek mik a hátrányaik és az 
előnyeik, amikor egy baleseti szituációban gyorsan és 
pontosan kell sok mérést elvégezni. Ilyenfajta, konk
rét útmutatással szolgáló előadásból szívesen láttunk 
volna többet is........

A csernobili baleset tanulságait Fehér István 
(KFKI) foglalta össze. A minden részletre kitérő ösz- 
szeállítás végső konklúziója az volt, hogy a budapesti 
felnőtt lakosságot kevesebb, mint fél évnyi háttérsu
gárzásnak megfelelő többletdózis érte. Az országos 
átlag várhatóan ennél kisebb.

A Tanfolyam hagyományainak megfelelően né
hány meghívott előadás segítette elő a megjelent 
szakemberek szélesebb kitekintését. Idén a követ
kező összefoglalókat hallgattuk meg.

Sztanyik B. László (OSSKI): A csernobili atom
erőmű baleset hatása Európában 
Cserháti András (PAV): A paksi atomerőmű biz
tonságának növelésére irányuló tevékenység 
Vörös Lajos (VEIKI): Valószínűségi kockázat- 
elemzés
Bérezi Károly (ERŐTREV): A W E R -1000 típusú 
atomerőmű ismertetése
Nádasi Iván (Izotóp Intézet): Az országos izotóp
nyilvántartás múltja és jelene.
A sugárvédelem más (nem Csernobil vonatkozású) 

területeiről 7 poszter került bemutatásra. A KFKI ku
tatóreaktorának munkatársai videofilmen mutatták 
be a reaktor szétszerelésének fontosabb mozzanatait, 
külön kiemelve a sugárvédelmi vonatkozásokat. A 
szétszerelésre a reaktor-rekonstrukció keretében 
került sor.

K. L.
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AMORF FÉLVEZETŐK HIBAHELYEI Kosa Somogyi István
ÉS ADALÉKOLHATÓSÁGA Központi Fizikai Kutató Intézet

Bevezetés

Egyik megszívlelendő közmondásunk szerint: rend a 
lelke mindennek. A szilárd anyagok között mind a 
külső forma, mind a belső szerkezet szempontjából a 
rendet a kristályok testesítik meg, olyannyira, hogy a 
szépen megmunkált üvegtárgyakat még ma is velen
cei kristálynak, kristály vázának stb. tituláljuk, hogy 
ezzel az értékes, a rendes anyagok közé emeljük 
őket. Az atomok vagy molekulák szabályos elhelyez
kedése révén előálló kristályos szerkezetnek az anyag 
tulajdonságainak meghatározásában egészen napja
inkig túlzott jelentőséget tulajdonítanak s emiatt az 
amorf, formátlan anyagok tökéletlen szerkezetük 
miatt sokáig eleve nem kerülhettek az érdeklődés 
homlokterébe. “Ami formátlan, ami alaktalan, 
ugyanúgy kiábrándít, mint ami tartalmatlan és üres.” 
(Csoóri Sándor).

Pedig, mint az utóbbi évek kutatásai bizonyították, 
számos olyan anyag van, melyben az anyagok legfon
tosabb tulajdonságait nem az őket alkotó atomok sza
bályos elrendeződése, hanem kémiai tulajdonságai 
(elsősorban a vegyérték) határozzák meg; a kristály
szimmetria nyomán kialakuló távoli rend az elekt
romos és optikai tulajdonságok kialakításában csak 
másodlagos szerepet játszik.

Vegyérték, lágy és merev rács

A gyakorlat bizonyítja, hogy minden anyagban 
vannak hibák: számuk, (N) a létrehozásukhoz szük
séges energia, (E) függvényében az 
N =  N0exp (— E/kT) képlet szerint alakul, ahol N0 

az anyagot alkotó atomok száma. Hibának tekintünk 
minden az “ideális” szerkezettől való eltérést, tehát 
pl. az üres rácspontokat, üregeket, szemcsehatárokat, 
a felületi állapotokat, diszlokációkat stb. Az amorf 
anyagokban a kristályosakhoz viszonyítva sajátságos 
hibának tekinthetők az optimális értéktől eltérő kö
téstávolságok, illetve kötésszögek; ez utóbbiak az

amorf szerkezet kialakulásának nélkülözhetetlen elő
feltételei. Amorf anyagokban mind az atomok vegy
értéke, mind a kötéstávolságok általában az optimális 
értéknek felelnek meg, ezért az atomok közvetlen 
környezete valamely anyag amorf és kristályos állapo
tában lényegében azonos marad.

Kovalens kötésű anyagokban az atomok helyzetét 
a vegyértéküknek megfelelő számú kötés és a kötéstí
pusra jellemző kötésszögek határozzák meg. Több
komponensű rendszerekben Z közepes vegyérték 
esetén egy atomra Z/2 két elektront tartalmazó teljes 
kötés jut. Ennek következtében az optimális kötéstá
volság kialakulása mindaddig nem gátolt, amíg 
Z/2 =£ 3 (a tér 3 dimenziójának megfelelően). Z/2 
kötés Z(Z—1)/2 kötésszöget alkot, s emiatt az opti
mális kötéstávolság, ill. kötésszög szabad kialakulásá
nak kettős követelménye egyidejűleg csak akkor telje
sülhet, ha Z/2 +  Z(Z—1)/2 sS 3, vagyis ha Z ^  2,4. 
Ha Z ennél az értéknél nagyobb, akkor a szerkezet a 
háromdimenziós kifeszítéshez elégségesnél több 
kötést tartalmaz, túlkoordinált, túlságosan merev. El
lenkező esetben a szerkezet lágy, az atomok a Z ér
téktől függően az egyeúsúlyi helyzetüket többé vagy 
kevésbé megváltoztathatják: relaxálhatnak.

A kötésszögekkel kapcsolatos szerkezeti merevség 
kritériuma amorf anyagoknál “flexibilisen” értelme
zendő, hiszen egyes üvegekben bizonyos kötésszögek 
30—40° szögtartományban változhatnak. Minél ki
sebbek az optimális kötésszögektől való kísérletileg 
mért eltérések, természetszerűleg annál határozot
tabb e szögek szerepe a szerkezeti merevség/lágyság 
kialakulásánál.

Többkomponensű amorf rendszerekben a kompo
nensek eloszlása nem mindenütt felel meg az összeg- 
képletnek: a GeSe2 üvegben például vannak helyek, 
ahol a Se atomok, más helyeken viszont a Ge atomok 
koncentrációja nagyobb mint az a fenti képletnek 
megfelelne. A képlet tehát valójában csak az átlagos 
összetételt jelzi. A szelénben gazdag helyeken a 
valódi Z érték 2 körül mozog s az üveg szerkezete 
ezeken a helyeken egészen lágy lesz. Merev és lágy
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szerkezetről az átlagos Z érték alapján csak az ideális
hoz közelálló amorf anyagokban beszélhetünk (fenti 
példánknál maradva, akkor ha az anyagban minde
nütt csak Ge-Se kötések vannak, de sehol sincsenek 
Se-Se ill. Ge-Ge kötések). Az amorf anyagot teljesen 
átszövő, kisvegyértékű atomokból álló térháló a szer
kezetet lággyá teheti, ilyen esetben a merev/lágy szer
kezet sajátos perkolációs problémának tekinthető.

A fentiek nyomán nyilvánvaló, hogy az anyag kö
zepes vegyértékét csökkentve, pl. egy Z =  4 tetraéde
resen koordinált anyaghoz Z =  1 értékű, pl hidrogén 
atomokat adva az anyag merev szerkezetét lágyíthat
juk, és fordítva: az anyag merevebb lesz az átlagosnál 
nagyobb vegyértékű atomok adagolásakor.

Nagy Z értékű elemekből felépülő anyagok csak 
akkor keletkeznek amorf állapotban, ha bennük nagy 
számban alakulnak ki szakadt kötések, vagyis az ere
detinél kisebb Z-jű atomok, amelyek a kötésszögek 
relaxációját és az amorf állapot kialakulását egyáltalán 
lehetővé teszik. Az amorf állapotban tehát a leggyak
rabban előforduló hibahelyek a szakadt (fityegő) kö
tések, továbbá, ha lehetséges, az illető elemre jel
lemző normális vegyértéknél kisebb vegyértékű 
atomok (pl. a 4 vegyértékű Si atom helyett kétértékű 
Si) kialakulása.

Sávszerkezet

Az amorf félvezetőket két nagy csoportba soroljuk: 
az egyik csoportba a periódusos rendszer IV. oszlo
pába tartozó ún. tathogén elemek, a másikba a VI. 
oszlopba tartozó kalkogén elemek tartoznak. A cso
portosítás a külső elektronhéjon levő elektronok 
száma alapján történik. A tathogén elemeken alapál
lapotban 4 külső elektron van s2 p2 eloszlásban, a kal- 
kogénekben pedig hat külső elektron van s2 p4 elren
dezésben. A kalkogénekben a négy p elektronból 
kettő kötő pályán, kettő pedig nemkötő pályán, az 
ún. magányos (lone pair, LP) párt alkotva helyezke
dik el. A szilárd test kialakulásakor az atomi szintek 
energiasávokká szélesednek. Minden atomi szintből 
egy kötő, (or), és egy lazító, (a*), pálya alakul ki. A
IV. oszlop elemei a maximálisan lehetséges kötés
szám létrehozására törekedve sp hibridizációval az 
s2 p2 alapállapotból az sp3 hibridállapotba mennek át, 
s ennek megfelelően négyes koordinációban kötőd
nek egymáshoz. A kalkogén atomoknak alapállapot
ban két kötő elektronjuk van, mivel a magányos 
elektronpár a kötésben nem vesz részt. Ennek megfe
lelően a tathogének és a kalkogének elektronszerke
zete lényegesen eltér egymástól. Az előbbieknél a 
vegyértéksávot a kötő elektronok, az utóbbiaknál vi
szont az atomok összekötésében szerepet nem játszó 
magányos párok, vagyis az LP elektronok alkotják (1. 
ábra).

A magányos párok kristályos kalkogenidekben 
rendezetten helyezkednek el, amorf állapotban vi-
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1. ábra Az atomok közötti kötések szilíciumban (a) és szelénben 
(b). (A) az atomi energia szintek, (B) a hibrid állapot, (C) a mole
kula szintek, amelyek a szilárd állapot kialakulásakor sávokká szé

lesednek (D).

szont rendezetlenül, ami a sávszélek elmosódásának 
egyik okozója.

Amorf anyagokban az atomok közötti kötésszögek 
bizonyos, néha elég tág határok közötti szóródása 
miatt a sávszélek nem élesek, hanem elmosódottak: 
sávfarkak, sávnyúlványok jönnek létre. A sávfarkakat 
létrehozó hibahelyek lokalizált állapotok, amelyek
ben a töltéshordozók mozgékonysága nagyon kicsi. 
Bizonyos energiaszint fölött viszont a mozgékonyság 
ugrásszerűen több nagyságrenddel megnő: ezt az 
energiaértéket nevezzük mozgékonysági élnek. 
Amorf félvezetőkben a tilos sávot a vegyérték-, ill. a 
vezetési sávban levő mozgékonysági élek határolják. 
A 2. és 3. ábrákon a kristályos, ill. az amorf Si és Se 
sávszerkezete látható a különbségek érzékeltetése 
céljából.

(A) (B)

Allapotsurűség ( cm"3 eV“* )

2. ábra (A) Az elektron állapotsűrűség diagram tetraéderesen 
koordinált ideális kristályban. Ev és Ec jelzi a vegyérték, ill. a veze
tési sáv felső, ill. alsó élét, Ep a Fermi-szint, Eopt az optikai tilos 
sáv energiája, míg EA az elektron vezetés termikus aktivációs 
energiája. (B) Az elektron állapotsűrűség diagramja tetraéderesen 
koordinált ideális amorf anyagban. Ey> és Ec, a megfelelő mozgé
konysági él energiáját jelöli, a többi jelölés azonos az (A)-ban meg
adottakkal. A sávok megjelölésénél a szokványos vezetési és vegy
érték sávok helyett az atomi eredetükre utaló elnevezéseket hasz

náltunk. A sávnyúlványokat sűrű pontozással emeltük ki.

Hibahelyek, lokalizált állapotok

Amorf állapotban a szerkezeti hibák viszonylag 
nagy koncentrációban vannak jelen. Minél merevebb
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( A)  ( B l

Á llapotsúrüség (c n T ^ e v ^ )

3. ábra (A) Az elektronszerkezet vázlata ideális kalkogén kristály
ban és (B) ideális amorf kalkogénben, amelyeket p-típusú félveze
tőknek tekintettünk. A jelölések azonosak az 1. ábra (A) és (B) 

esetére megadottakkal.

az anyag, annál több hiba keletkezik az amorf állapot 
kialakulásakor. A sávfarkakat előidéző kötésszög- 
változások mellett a leggyakrabban előforduló hiba a 
kötések elszakadása. Tathogénekben egy kötés elsza
kadása nyomán egyidejűleg két hármas koordinációjú 
atom és két fityegő félkötés keletkezik. A kötés elsza
kadása kalkogénekben két egyes kötésű atomot és 
két szakadt félkötést (egy-egy spinkompenzálatlan 
elektront) eredményez. A tathogéneket, T, a kalko- 
géneket C betűvel jelölve a kötésszakadást a követ
kező egyenletekkel szemléltethetjük:

2TJ —»Tg +  Tjj,

2C§ — C? +  C?,

ahol az alsó indexben levő számok a koordinációs 
(kötés) számot, a felső index pedig az atom elekt
romos állapotát ( 0  semleges, +  ill. —) jelöli.

A kötésszakadással létrejött hibahelyek, amelyek a 
tilos sávban lokalizált állapotokat hoznak létre elekt
ron leadására vagy felvételére képesek. Minden hiba
hely alapvető jellemzője az, hogy egy további elektron 
felvétele energiaelnyeléssel, vagy energiafelszabadu
lással jár-e. Korrelációs energiának, U, nevezzük azt 
az energiát, amely akkor nyelődik el (vagy szabadul 
föl), ha a semleges hibahelyre egy második elektron 
kerül. U két tényezőből tevődik össze: a két elektron 
közötti Coulomb-taszítás Uc energiájából, amely 
mindig pozitív, és a hibahely környezetében bekövet
kező szerkezeti relaxáció nyomán felszabaduló Ur 
energiából, amely mindig negatív, vagyis U =  Uc + 
+  Ur. Ha | Ur | nagyobb mint Uc, akkor az U korrelá
ciós energia negatív, ellenkező esetben pozitív. A ne
gatív korrelációs energia azt jelenti, hogy pl. a

2 C g -* Q +  Cf

reakció önmagától lejátszódik, hiszen a C? +  e —► Cj 
reakcióban energia szabadul fel.

A lokalizált állapotok energetikai helyzetét vizs
gálva a negatív korrelációs energia következménye 
az, hogy a negatívan költött hibahely alacsonyabb 
energiájú mint a pozitív és a csak gerjesztéssel létre
hozható semleges hibahely (4. ábra). A negatív U to
vábbi következményei az alábbiakban foglalhatók 
össze:

1. T = 0  hőmérsékleten minden hibahely elektro
mosan töltött.

2. Nincs ESR jel, mivel a hibahelyeken csak spin
kompenzált elektronok vannak. Pl. a CJ centru
mon csak 3 p kötésben levő elektron van (s2 p3) , 
a Cí centrum viszont egy kötő p elektront és két 
magányos p elektronpárt (s2 p5) tartalmaz (lásd 
az 5. ábrát).

3. A pozitívan töltött centrumok elektron-, a nega
tívan töltöttek lyukcsapdák.

4. Az azonos számú pozitív és negatív centrum 
miatt a Fermi-szint erősen rögzített, mivel az 
elektronok bevitele a CJ +  2e —♦ C* alapelvű át
alakulás miatt szabad elektronokat nem hoz 
létre (4. ábra).

5. Az elektromosan töltött centrumok közötti tér
beli vonzások/taszítások a centrumok energiáját 
csökkenthetik vagy növelhetik, vagyis a lokali
zált állapotokat energetikailag kiszélesíthetik.

4. ábra Tipikus kalkogenid üveg elektronszerkezete. A C j és a Cj 
lokalizált állapotok a kötések szakadását követő elektronátadási 

folyamatokban keletkeznek.

A hibahelyek reakciói közül a maximális energia
felszabadulással járók részaránya a legnagyobb. Az 5. 
ábrán láthatók az egyes kötéstípusoknak megfelelő 
energiaértékek kalkogénekben, amelyek alapján kitű
nik, hogy a kötésszám növekedése, a magányos elekt
ronpárok kötő elektronokká történő átalakulása ener
getikailag kedvező. Kedvezőtlen viszont, ha a lazító 
pályára elektronok kerülnek, mert ilyenkor a rend
szer energiája Eb +  A értékkel megnő. Ezek alapján 
várható, hogy mind tathogénekben, mind kalkogé
nekben a hibahelyek reakcióiban a legnagyobb lehet
séges kötésszám kialakulásának tendenciája figyel
hető meg; a kötésszám csökkenéssel járó reakciók 
energetikailag kedvezőtlenek.
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Kalkogenidekben kötésszám növekedéssel jár a 
következő reakció:

c°2 + c? —Cg + cg,

amelyet sematikusan is bemutatunk:

Igaz, a C 3 hibahelyen a lazító cr* pályára kerülő elekt
ron (1. az 5. ábrát) energetikailag kedvezőtlen, ezért 
ez a hiba elektron leadással Q -m á alakul át. A

2Cg —-Gj -f C3

reakció endoterm, a Q  hibahelyen a két elektron 
között ható U^» taszító energia miatt. A

2C g-C s+ + Cr

reakció energiaigénye ULP, a Cj-en levő magányos 
elektronpárok között fellépő taszítás energiája, amely 
~  0,5 eV, viszonylag kis érték, ami lehetővé teszi, 
hogy a kalkogenidekben lágy szerkezetük ellenére az 
üvegesedési hőmérsékleten a hibahelyek viszonylag 
nagy koncentrációban fagyjanak be, s így a hibahelyek 
állapotsűrűsége 101 8 — 102 0  cm- 3  eV- 1  lehessen. A

2C? —►Q + Cf

folyamat erősen exoterm, mivel a felszabaduló ener-
giaU LP-  2Eb < 0 .

a b c d e f 9

c; <
_«■'

** --- -tK -
Eb+A

-Eb -2E>
C3 A m,/* ~

-t*K
-2Eb + A

c* A ^  C — -3Eb

C3' •A ^  -U4_
\ -Eb+2A +Uff-

c;
tm/üT Z ) - Eb

c7 •Ví" -Eb + ULP

5. ábra A kötéstípusok szerkezete és energiái kalkogén elemek
ben. (a) a kötéstípus betűjele, (b) a kötés vázlatos rajza, ahol az 
egyes vonalak a cr kötéseket, a pontok a magányos (LP) elektro
nokat, a csillagok pedig a lazító a* pályára került elektronokat 
jelzik, (c) Az atomi p pályára jutó elektronok száma és spin álla
pota, (d) az elektronok energia állapota a kötés kialakulása után, 
(e) a kötésben résztvevő szomszédos atom cr elektronjainak 
száma és spin állapota, (0  az egyes szintek energiája, ha az LP 
elektronok energiáját zérusnak tekintjük, (g) a kötéstípus kialaku

lását követő energiaváltozás.

Adalékolás

A kristályos félvezetők elektromos tulajdonságait 
a kis mennyiségben bevitt idegen adalékoló atomok 
szabályozzák. Kristályos szilíciumban a távoli rend és 
a periodikus szerkezet miatt a 3 vegyértékű bór, ill. 
az 5 vegyértékű foszforatomok a merev Si rács rács
pontjaiban tetraéderes koordinációra kényszerülnek, 
ami elektronhiány (lyuk), ill. elektron többlet megje
lenését eredményezi. A lyuk, ill. az elektron a szom
szédos atomokkal kölcsönhatásba lépve energiáját né
mileg lecsökkenti, s így kevéssel a vegyérték sáv 
fölött, ill. a vezetési sáv alatt lokalizált állapotot 
hoznak létre. Ezekről a sekély nívókról kis energia
közléssel a töltéshordozók a kiterjedt állapotokba jut
tathatók (6 . ábra). A fentiekben leírt adalékolás szol
gál a félvezetők felhasználásának alapjául, hiszen e 
sekély nívók gerjesztésével lehet kis energiákkal 
nagy változásokat szabályozható módon előidézni.

5
E?<£c

LU

Allapotsuruseg (cm"3 eV” 1)

6. ábra A foszforral adalékolt kristályos szilícium elektronszerke
zetének sémája.

Amorf félvezetőkben a távoli rend hiánya miatt a 
bevitt alacsonyabb vagy nagyobb vegyértékű szeny- 
nyező atomok, különösen a Z < 2 ,4  átlagvegyértékű 
lágy anyagokban, többnyire a vegyértéküknek megfe
lelő számú kötéssel épülnek be a rendszerbe. Emiatt 
félvezetős szempontból az adalékolásra Szánt elemek 
nem aktívak: sem lyuk, sem kvázi-szabad elektron a be
épülés nyomán nem keletkezik. Az adalékolás mecha
nizmusa még abban az esetben is lényegesen eltér a 
kristályos félvezetőkben szokásostól, ha az adalékolt 
atom követi az alapanyag atomjai által megkövetelt 
koordinációt. Az adalékolt atomról felszabadult töl
téshordozó ui. a szakadt kötések által kialakított, 
mélyen a tilos sávban levő, vele ellentétesen töltött 
hibahelyeken lokalizálódik, s emiatt a szokásos 
módon nem vehet részt a vezetésben.

A fentiek illusztrálására szolgáljon itt az amorf Si 
adalékolása foszforral (7. ábra):

P§ +  Si2 - P 4+ + Si3-.
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7. ábra (A) Az adalékolatlan és (B) a foszforral adalékolt amorf 
szilícium-hidrogén ötvözet (a-Si:H) elektronszerkezetének 

sémája.

Ebben az esetben igaz, hogy a foszforatom négy 
elektronja sp3 hibrid pályára kényszerülve tetraédere
sen kötődik a szomszédos Si atomokhoz, a kötés 
során felszabaduló elektronja azonban nem marad a 
lazító pályán, mivel a szakadt kötés befogja. Az adalé
kolás nyomán felszabaduló elektron csak akkor 
válhat a vezetőképesség növelése szempontjából 
aktív elektronná, miután a fenti reakcióban az összes 
szakadt Si§ vagy SiJ kötés Si+má alakult át. Teljesen 
analóg módon viselkednek a kalkogenidek is, pl.:

2In +  CJ —*2In+ + Cj.

Az amorf félvezetők adalékolhatóságát tehát első
sorban a szakadt kötések koncentrációja határozza 
meg. A szakadt kötések koncentrációja egyértékű 
atomok adagolásával lényegesen csökkenthető: a hid
rogénezett amorf szilíciumban, az a-Si:H ötvözetben, 
a szakadt Si kötéseket a hidrogén atomok lekötik, 
ezért válik lehetővé ennek az ötvözetnek az adaléko
lása. Még kisebb a szakadt kötések koncentrációja a 
hidrogénezett és fluort is tartalmazó a-Si:H:F ötvözet
ben, amelyben a szakadt kötések állapotsűrűsége 
101 6 cm- 3  eV- 1  körüli érték. Jelenleg ezt az ötvözetet 
tekinthetjük adalékolás szempontjából a legjobb 
amorf félvezetőnek.

Az amorf szilíciummal kapcsolatban meg kell em
líteni, hogy a kutatók egy része a 7. ábrán bemutatott 
negatív korrelációs energia helyett az U =  +0,3 eV 
pozitív korrelációs energiát tartja helyesnek. Ez eset
ben a T3 és a TJ szintjei a tilos sávban felcserélődnek. 
A korrelációs energia előjelét illetően a kutatók 
között jelenleg is élénk vita folyik. Ugyancsak itt kell 
megemlíteni, hogy legújabban elméletileg lehetséges
nek tartják ötös koordinációjú Tj hibahely kialakulá
sát is. Ebben a modellben a lyuknak a az elektron
nak a T5 állapot felel meg.

Alkalmazások

Az amorf félvezetők széles körű alkalmazása év
tizedekkel ezelőtt a gyorsmásolók (xerox máso
lók) térhódításával kezdődött el. Az amorf rétegek

nagy előnye, hogy folyamatos üzemmódban nagy és 
görbült felületek bevonására is alkalmasak, s előállí
tási technológiájuk a kristályosakéhoz viszonyítva 
viszonylag egyszerű és olcsó. Az a-Si:H:F ötvözetet 
flexibilis hordozókra leválasztva ipari méretekben 
használják nagyfelületű napelemek gyártására. Az 
amorf félvezetők sokoldalú felhasználhatóságának ér
zékeltetésére felsorolom a leggyakrabban javasolt al
kalmazásokat: a-Si xerox henger, többréteges 
tandem napelemek, optikai memóriák, vékonyréteg 
tranzisztorok, nagy felületű lapos képernyők, fényve
zető üvegszálak, gyors elektronikus kapcsolók, video 
lemezek, hidrogén akkumulátorok. Ez a felsorolás 
korántsem teljes; a javasolt alkalmazások száma 
évről-évre nő, de hogy ezekből hány jut el az ipari 
megvalósításig azt csak az elkövetkező évek fogják 
megmutatni.

Összefoglalás

Az amorf félvezetők elektromos és optikai saját
ságait a kristályosakéhoz hasonlóan a hibahelyek ha
tározzák meg. Ezek az anyag előállítása során spon
tán módon, vagy külső beavatkozás hatására jönnek 
létre. Az amorf félvezetőkben különösen fontos sze
repet játszanak a szakadt kötések és a belőlük töltés
leadással vagy töltésfelvétellel keletkezett hibahe
lyek. Ezek a tilos sávban lokalizált állapotokat hoznak 
létre, amelyek elektron és/vagy lyukcsapdaként 
működve meghatározzák a vezetési és a rekombiná
ciós mechanizmust. A szakadt kötéseket egyvegyér- 
tékű atomok, kalkogének esetében pedig ezenfelül a 
datív kötések kialakítására képes elemek (az I—III 
oszlop elemei) adagolásával lényegesen csökkenthet
jük, miáltal adalékolásra (kémiai módosításra) al
kalmas amorf félvezető anyagokat nyerhetünk. Ada
lékolással tehát az amorf félvezetők tulajdonságai is 
széles határok között változtathatók, s így a legkülön
bözőbb szokványos és teljesen új alapelveken 
működő félvezető eszközök előállítására használha
tók. Az amorf félvezetők “formátlansága” tehát nem 
akadálya, hanem a legtöbb esetben inkább elősegítője 
a napjainkban tapasztalható széles körű elterjedésük
nek. S. R. Ovshinsky szerint “egy új szabadság kor
szakának kezdetén vagyunk, amelyet az amorf állapot 
tett lehetővé számunkra” .
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GRAVITÁCIÓS REAKCIÓK 
SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE I. 
(B o lygó -h o ld -m esterséges  hold rendszerek)

Horváth G ábor- Jánosi Imre 
ELTE, fizikushallgatók

1. Bevezetés

A gravitációs kéttest-probléma, mint köztudott, ana
litikusan, egzaktul megoldható, eredményül a jól 
ismert ellipszis-, parabola- vagy hiperbola-pályák 
adódnak a kezdőfeltételektől függően. Az égimecha- 
nika ezen fejezete oly kiforrott, klasszikus s mond
hatni egyszerű, hogy a tényismertetés, a leírás szint
jén már az elemi iskolás tananyagba is bevonult a 
Kepler-féle törvények formájában. Az érdeklődőbb 
tanulók akár személyi számítógépükön is megoldhat
ják numerikusán a Newton-egyenletet a kéttest- 
problémára, s visszakaphatják a három jellegzetes 
kúpmetszet pályát.

A probléma egyszerűsége, viszonylag könnyen 
megoldhatósága azonban hamar unalmassá teheti a 
megírt programot, hiszen néhány kezdőfeltétel betáp
lálása után hamar kimerül a lehetséges pályák tár
háza, s ugyanazon esetek ismétlődhetnek csupán 
unos-untalan.

A gravitációs többtest-probléma (már a háromtest- 
probléma is) csupán néhány speciális esetben oldható 
meg egzaktul, analitikusan, általában csakis nume
rikus, számítógépes megoldáshoz vagyunk kénytele
nek folyamodni. Kárpótolhatnak azonban az egzakt
ság elvesztéséért az eredményül adódó igen válto
zatos pályakonfigurációk. Jelen cikkünkben azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy túllépjünk a szokványos, 
“iskola szagú” Kepler-törvények számítógépes de
monstrációján és a mai, élő égimechanikai problémák 
közvetlen, egyszerűsített modelljét adjuk, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy kedvet csináljunk a 
fizika, csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő tanu
lóknak, tanároknak.

Ehhez a lehető legegyszerűbb, de a kéttest- 
problémán túlmutató esetet, a redukált háromtest- 
problémát választottuk (vagyis azt, amikor két je
lentős gravitáló tömeggel rendelkező objektum gravi
tációs terében vizsgáljuk egy ezekhez képest elhanya
golható tömeggel bíró kis test mozgását), mely nem 
igényel a Kepler-probléma számítógépes szimuláció
jánál mélyebb ismereteket és sokkal több gépidőt, 
ugyanakkor sokkal érdekesebb, változatosabb gravi
tációs reakciók egyszerű modelljeit kaphatjuk meg 
vele.

Gravitációs reakción lényegében a gravitációs 
többtest-problémát értjük arra a felfogásra gondol
ván, hogy az érdekesebb, bonyolultabb pálya
konfigurációk keletkezéséhez nem elegendő csak két 
gravitáló tömeg, kell legalább egy harmadik is, amely 
perturbáló hatásával mintegy “katalizálja” a rend
szert, s vezet végül a reakció lezajlása után az eredeti

állapottól sokszor teljesen eltérő pályákhoz. Ily 
módon a Kepler-problémát kirekesztjük a gravitációs 
reakció fogalomköréből.

Mielőtt megadjuk a redukált háromtest-probléma 
számítógépes szimulációjának receptjét, s beszámol
nánk a főbb, érdekesebb futtatási eredményekről, ak
tualizáljuk témánkat napjaink égimechanikai problé
mái közül kettőt röviden ismertetve, melyek az álta
lunk bemutatandó egyszerű gravitációs reakcióhoz 
hasonlókkal is jól modellezhetők.

2. Gravitációs reakció a kometológia szolgálatára

A NASA (Amerikai Űrkutatási Hivatal) nem a 
Halley-üstökös felé indított űrszondát — mint a többi 
érintett ország a Halley-program keretében —, 
hanem az amerikai kutatók a Giacobini-Zinner üstö
köst vették célba az ISEE-3 (International Sun-Earth 
Explorer) mesterséges holddal, melynek pályáját 
igen bonyolult égimechanikai manőverek sorozatá
nak végrehajtásával módosították úgy, hogy végül is 
az időközben ICE (International Cometary Explorer) 
névre átkeresztelt űrszonda az emberiség első űrran
devúját tette lehetővé az említett üstökössel. Az 
ICE- és Halley-program eredményeiről [l]-ben olvas
hatunk összefoglalót.

Az ISEE jelű űreszközhármas a Nemzetközi Mag- 
netoszféra Vizsgálat (IMS) keretében a földi magne- 
toszférát tanulmányozta. A NASA által készített 
ISEE-3 a napszél fizikai tulajdonságait mérte 1978 au
gusztusi felbocsátását követően úgy, hogy a Nap- 
Föld-rendszer egyik Lagrange-féle librációs pontja 
körül végzett keringéseket féléves periódussal, el
nyújtott ellipszis mentén, a Földtől a Nap irányában 
mintegy 1,5 millió km-re.

Minthogy az ISEE-3 pályakorrekciókra tartalékolt 
hajtóanyagának jelentős része megmaradt, ezért lehe
tővé vált, hogy a hajtómű ki-bekapcsolásával letérí
tették a librációs pont körüli ellipszis pályáról, s egy a 
Föld körül húzódó igen bonyolult, számos hurkot is 
tartalmazó pályán — miközben ötször megközelítette 
a Holdat — felgyorsították olyan sebességre, hogy el
hagyhatta a Föld-Hold-rendszert, s Nap körüli pályára 
állhatott, majd találkozhatott a Giacobini-Zinner üs
tökössel. A kozmikus manőverek közül eddig az em
beriség történetében ez volt a legbonyolultabb, s igen 
összetett égimechanikai pályaszámítási feladatok elé 
állította a kutatókat. (További részleteket lásd: 
[2 ]-ben).

Végeredményben a Hold, mint harmadik pertur
báló égitest tette lehetővé, hogy az ICE a kellő sebes-
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ségre gyorsulhasson fel és megfelelően irányítódhas- 
son a szóbanforgó üstökössel való találkozáshoz úgy, 
hogy közben maximálisan takarékoskodhasson a ki
sebb pályakorrekciókhoz szükséges, értékes hajtó
anyaggal. Az ICE-program a gravitációs reakció, a re
dukált háromtest-probléma egyik legszebb megnyil
vánulása volt.

3. Gravitációs reakció aplanetológia érdekében

A NASA egyik űrrepülőgépének kellett volna pá
lyára állítania 1986 májusában a Galileo műszeregyüt
test, aminek az lett volna a feladata, hogy mintegy 2  

évnyi utazás után elérve a Jupitert, annak légkörét, 
holdjait, magnetoszféráját tanulmányozza. A sajná
latos Challenger-katasztrófa miatt azonban előre 
nem látható ideig elnapolódott ez az egyik legnagyobb 
szabású planetológiai vállalkozás. A Galileo-szonda 
elérve a Jupitert az óriásbolygó körüli pályára állna s 
körülötte keringve közvetítené mérési eredményeit a 
Földre, ellentétben a Jupiter mellett korábban elszá- 
guldó Pioneer és Voyager űrszondákkal, melyek csak 
néhány napos megfigyeléseket végezhettek tovarepü- 
lésük miatt. Ezen kívül a Galileo-szonda egy leszálló 
egységet bocsátana a Jupiter légkörébe.

A grandiózus programból — melyről részleteseb
ben [3]-ban olvashatunk — számunkra most igazán 
csak az a “hintamanőver”-nek nevezett gravitációs 
reakció a fontos, mellyel el kívánják érni, hogy a Gali
leo orbiter egysége a Jupiter körüli keringése során 
minél nagyobb részét vizsgálhassa át a légkörnek és 
magnetoszférának.

Először a Galileo orbitert lefékezik a Jupiter Io 
nevű holdjának gravitációs hatásával, aminek hatá
sára az egyébként a megközelítés helyére vonatkozó 
szökési sebességnél nagyobb sebességű szonda nem 
távolodik el hiperbola pályán, hanem a Jupiter körüli 
ellipszis pályára lép, s ott minegy 2  esztendeig kering. 
De nem ugyanazon az ellipszisen, mert különben 
nem kaphatnánk a légkör és magnetoszféra nagy terü
leteiről képet. Ahhoz, hogy a szonda jelentős terüle
tet átvizsgálhasson, pályáját többször is módosítani 
kell. Az ehhez szükséges energia túlnyomó részét az 
Európa, Ganümedes és Callisto nevű Jupiter- 
holdakkal való gravitációs reakció szolgáltatja a Jupi
ter gravitációs terében. Ezen holdak perturbatív 
hatása teszi lehetővé, hogy megváltozzanak az 
ellipszis-pálya paraméterei, azaz a nagytengelye 
hossza és iránya. Megfelelően szinkronizálva a haj
tómű működtetését a holdak helyzetével, elérhető, 
hogy egyrészt radiális irányban (azaz a nagytengelye 
hosszának módosításával) másrészt meridiális irány
ban (azaz a nagytengely irányának változtatásával) 
egyaránt nagy területeit lehessen átvizsgálni a légkör
nek és a magnetoszférának. Lássuk ezek után a 
Galileo- és az ICE-szonda gravitációs reakciójának 
egyszerű modelljét.

4. A gravitációs reakciók alapmodellje

A redukált háromtest-problémából indulunk ki, 
tehát adott két, egymástól lényegesen nem különböző 
gravitáló tömeg, s ezek gravitációs terében vizsgálunk 
egy pontszerű, azaz elhanyagolható tömegű próbates
tet. Kezdeti feltételként vegyük azt az esetet, hogy a 
B bolygó, mint anyaobjektum körül kering b sugarú 
körpályán a H hold, mint pontszerű leányobjektum. 
Ezt a Kepler-rendszert zavarja meg egy külső P per- 
turbáló objektum, melynek tömege a B tömegéhez 
mérhető. A gravitációs reakciók alapmodelljében el
tekintünk a két nagy tömegű objektum egymásra ha
tásától, csakis a pontszerű H holdra kifejtett erőket 
vesszük figyelembe, csakis annak mozgása érdekel 
bennünket. Ezért úgy vesszük, hogy a P perturbáló 
tömeg állandó v sebességgel elrepül a B mellett adott 
a ütközési paraméterrel. Ez az alapmodell jól képvi
seli mindazon eseteket, mikor a P perturbáló objek
tum nagy sebességgel repül el a rendszer mellett, 
azaz amikor a kölcsönhatási idő sokkal kisebb, mint a 
H hold keringési ideje. Ilyen esetekben a kölcsön
hatás rövid idejére elhanyagolható mértékben moz
dulnának el a nagy tömegű objektumok megfelelően 
nagy ütközési paraméter esetén. Ha modellünkbe be
építenénk a B és P objektumok egymásra hatását is, 
elbonyolódna a helyzet, ugyanakkor ezzel lényegi vál
tozást, egészen új hold-pálya-konfigurációt nem 
kapnánk.

(Következő cikkünkben egy olyan modellt fogunk 
tárgyalni, melynél már figyelembe kell venni a két 
nagy tömegű égitest kölcsönhatását.)

Vizsgálódjunk két-dimenzióban, tehát a P pertur
báló égitest pályája essen a H hold keringési síkjába. 
Koordinátarendszerünket vegyük fel az 1. ábra sze
rinti módon. Az Mj tömegű B anyabolygó legyen az 
origóhoz rögzítve, az m tömegű H hold helyvektora 
legyen ru a P perturbáló égitest helyvektora r2, a H 
és P közti helyvektor r 3, az M2 tömegű perturbáló ob
jektum mozogjon v állandó sebességgel az x tengely
től a távolságra, azzal párhuzamosan húzódó egyenes 
mentén.

(*..a)

.y
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Lx

B ‘ x

1. ábra
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F e lír v a  a H  h o ld r a  a N e w to n - e g y e n le te t :
m M tatási eredményekről.

m-/--! = -  —--------  r ,  + - ■ - - -  r3, (1) A következő numerikus értékeket vettük számítá-
r? rí . ,saink során:

a  p ro g r a m  lis tá já t, in k á b b  r é s z le t e s e n  s z ó ln á n k  a  fu t-

ahol y  a gravitációs állandó. 
Az 1. ábrán láthatóan: M1 =  M2 =  102 4 kg, y  =  6,67 -10- 11 m3 s_2 kg_1, 

b =  5 -10® m.

r2 =  r 1 +  r3. (2)

Descartes-koordinátákkal:

r i =  (x,y) r2 =  (xQ 4- vt,a) r3 =  (x0 +  vt — x, a—y). (3 )

(1), (2) és (3) felhasználásával kapjuk a H hold gyor
sulásának komponenseit:

a = — yMi
(x2+ y 2)37T ■ + yM2 l(xQ+ v t—x)2+  (a - y )2]371 •

(4)

ay ^ 1 (x2+ y 2)^ 2  ̂ 2 [(x0+ v t—x)2+  (a—y)2]3/2

(5)

Az eredményül kapott (4) és (5) egyenleteket csak 
numerikusán tudjuk megoldani általános esetben, 
ezért személyi számítógéphez folyamodunk. A (4), 
(5) egyenleteket a következő iterációs eljárással 
oldjuk meg: az időt felosztjuk elemi dt intervallu
mokra, s úgy tekintjük, hogy egy ilyen elemi dt időin
tervallumban a H hold egyenletesen gyorsuló moz
gást végez, azaz gyorsulása állandó nagyságú. Ily 
módon az i-edik intervallumra vonatkozó gyorsulás
sal, sebességgel és koordinátákkal a következő rekur
zióval lehet kifejezni az i +  l-edik intervallum végén 
elért sebességeket, koordinátákat:

V(Í + 1) _  y(i) a(i) . 

v (i +  l) _  v (i) _j_ a (i) . dt,

xi+ l =  xi +  [v®  + vö+ö] • dt/2 +  a® • (dt)2/2, 

yi+) = yj + [v®  + vú+1)] • dt/2 + a® • (dt)2/2. (6)

Az intervallum végén az azon koordinátákhoz tartozó 
gyorsulás komponenseit vesszük. A (6 ) rekurziós ite
ráció alapján egyszerű programot írhatunk, mely 
minden egyes ciklus végén a koordináta-, sebesség-, 
gyorsulás-változók helyére az újonnan kiszámított ér
tékeket helyettesíti, s kezdi elölről a számításokat.

A receptet tehát megadtuk, ez alapján könnyen 
írhat bárki egy egyszerű programot, mely a (6 ) sze
rinti iterációt végzi el, s ezzel lényegében az ( 1 ) 
Newton-egyenletet oldja meg. Mi most nem közöljük

A P perturbáló objektum kezdő abszcisszája (x ^ , a H 
hold x tengellyel bezárt szöge (</>), az ütközési para
méter és a hold kezdeti keringési sugarának hánya
dosa (k), a perturbáló égitest (v) sebessége és a (dt) 
időfelbontás változni fog.

Első lépés annak kikísérletezése, hogy melyik az 
az x0  kezdő abszcissza, mely nem túl nagy ahhoz, 
hogy jelentősen megnövelje a program futási idejét, 
de nem is túl kicsi ahhoz, hogy már jelentős perturbá- 
ciós hatást okozhasson. Ha túl messziről indítanánk 
P-t, akkor sokáig szinte semmi változás nem lenne ta
pasztalható a H hold keringésében, azaz csak fölösle
gesen megnövelnénk a gépidőt. Ha pedig túl kicsire 
választanánk x0 -t, akkor pedig nem jól modellezhet
nénk egy távolról közeledő, s a rendszer mellett elsu
hanó perturbáló égitest hatását. Mi az optimális x0  

kezdő abszcisszát a szóbanforgó numerikus adatok 
mellett x0  =  4-109 m-nek találtuk. A 2. ábrán lát
ható, hogy ha ennél az értéknél távolabb rögzítjük a 
perturbáló objektumot, akkor a hold egy keringése 
alatt szinte semmi perturbációt nem okoz a 
körpályában.

2. ábra
x0 =  - 6  -109 m, v =  0 ms->, </> =  0, k =  2, Üt =  43200 s

Érdekes még a statikus esetnél maradnunk, a 3. 
ábrán azt az esetet láthatjuk, mikor közelebb rögzítet
tük a P-t a rendszerhez. Ekkor néhány keringés után 
a hold oly nagy sebességre gyorsul — jelentősen meg
közelítve az anyabolygót —, hogy megszökik a rend
szerből. Ha még közelebb rögzítjük P-t az anyaboly
góhoz, akkor a 4. ábrán látható kettős hurkokból álló 
pályára áll a hold. Ezen utóbbi eset jó modellül szol
gálhat a kettős csillagok bolygóinak mozgására attól 
eltekintve, hogy most P és B nem kering egymás 
körül.

Ezek után nézzük a dinamikus eseteket, azaz 
amikor P mozog. Az 5. ábrán azt az esetet láthatjuk, 
amikor a perturbáló objektum nagy sebességgel elsu-
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han a rendszer mellett, közben kissé meglódítja a 
holdat, minek hatására az letér eredeti körpályájáról 
és ellipszispályára áll tovább keringve B körül P eltá
vozása után.

Ha csökkentjük P sebességét ugyanazon paraméte
rek mellett, akkor már egészen más lesz a gravitációs 
reakció végeredménye, ugyanis a 6 . ábrán látható 
módon a hold megszökik a rendszerből. A P pertur- 
báló égitest olyan fázisban közelítette meg a H 
holdat, hogy az elkezdett feléje gyorsulni, s átlépte 
ennek hatására a szökési sebességet. 6. ábra

xQ =  — 4 -109 m, v =  549 m s~\ <t> =  0, k =  2, dt =  43200 s

A számítógép képernyőjén természetesen nem 
folytonosan jelennek meg a pályák, hanem diszkrét 
pontok formájában, melyek annál sűrűbben követik 
egymást minél kisebb az égitestek sebessége rögzített 
dt időfelbontás mellett. Ily módon a pontok egymás
tól való távolságából utólag is következtetni tudunk a 
sebességekre. Látható, hogy ahol a H hold megszökik 
ott nagy a sebessége, hiszen ritkábban követik egy
mást a pályapontok. A 6 . ábrán túl nagy sebességű a 
megszökő hold ahhoz, hogy érzékelhetnénk a szökés
re jellemző hiperbola (vagy speciális esetben para
bola) ívét. Ha azonban kissé módosítjuk P sebességét, 
akkor a 7. ábrán már jól kivehető, hogy a megszökő 
H hold hiperbolapályán hagyja el a rendszert.

A kezdő paraméterek megfelelő beállításával akár 
meg is fordíthatjuk a hold keringési irányát, amint ezt 
a 8 . ábrán láthatjuk.

7. ábra

x0 =  —4 -109 m, v =  650 ms_\  </> =  0, k =  2, dt =  43200 s
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Fontos megemlíteni, hogy a (6 ) rekurziós iterációs 
differenciálegyenlet megoldó módszer hátránya, hogy 
integrálja a hibákat. Tökéletesen pontos csak dt —► 0 
esetben lehetne, de nyilván mi csak véges dt időfel
bontást alkalmazhatunk, ami viszont egyre nagyobb 
hibát okoz az idő növekedésével. Éppen ezért ki kell 
kísérletezni azt az optimális dt időfelbontást, mely 
nem túl kicsi ahhoz, hogy jelentősen megnövelje a 
program futási idejét, ugyanakkor nem is túl nagy 
ahhoz, hogy jelentős hibát okozzon. Ezen optimális 
dt meghatározása történhet pl. úgy, hogy ugyanazon 
kezdő paraméterek mellett, de különböző dt időfel
bontásokra lefuttatjuk a programot, s vizsgáljuk a 
végeredményeket. Erre látunk példát a 9. ábrán, ahol 
is egyre kisebb dt időfelbontást vettünk. Látható, 
hogy mindhárom esetben a gravitációs reakció vég
eredménye szökés, de egészen különböző szökési irá
nyokkal és sebességekkel. Az is látható, hogy a b és c 
ábra közti különbség nem olyan nagy, mint az a és b 
közti. Ha még jobban csökkentenénk dt-t, akkor gya
korlatilag nem kapnánk jelentősen eltérő végered
ményt a c ábrától, így az mondható, hogy a c ábra dt 
időfelbontásánál nem érdemes kisebbet venni, mert 
azzal csak a gépidőt növelnénk meg minden további 
haszon nélkül.

9. ábra

xQ =  —4-109m, v =  500 m s'1, <t> =  0, k =  2
a) dt =  86400 s
b) dt =  43200 s
c) dt =  21600 s

Az eddigieket összefoglalva a következőt mond
hatjuk: egyszerű modellünkkel a gravitációs reakciók 
két fő lehetséges kimenetét sikerült szimulálni a szá
mítógépen, egyrészt azt az esetet, mikor csak kisebb 
perturbációt eredményez a perturbáló objektum 
rendszer melletti elrepülése, s minek hatására a hold 
letér körpályájáról, s ellipszispályán kering tovább az 
anyaobjektum körül a perturbáló objektum eltávozása 
után, az eredetivel megegyező vagy ellentétes kerin
gési iránnyal. A másik fő eset, mikor a perturbáló ob
jektumnak nagyobb hatása van a holdra, s ekkor úgy 
felgyorsítja azt, hogy a hold elszökik a rendszerből.

Ezen utóbbi fő esetnek van egy számunkra nagyon 
érdekes vonatkozása, amit akkor kapunk meg, ha ki
használjuk a mozgásegyenlet invarianciáját az időtük
rözésre nézve. Ekkor ugyanis azt mondhatjuk, hogy a 
mozgások, a gravitációs reakció az időben visszafelé 
is megvalósulhat. Tehát a szóbanforgó paraméterek 
mellett, ha kezdőfeltételként a végparamétereket 
adjuk meg, akkor visszakapjuk a kezdő feltételeket. 
Ennek az lesz a következménye, hogy alkalmas para
méterválasztás esetén egy a végtelenből hiperbolikus 
(vagy parabolikus) sebességgel a B-hez közeledő ob
jektum befogódhat, ha B mellett elröpül egy P pertur
báló égitest. Ezzel pedig megkaptuk a Galileo- 
program ismertetésénél említett gravitációs reakció 
azon momentumát, amikor a nagy sebességgel a Jupi
ter felé közeledő, egyébként azt elhagyó Galileo- 
szondát az Io Jupiter-hold lefékezte úgy, hogy a Jupi
ter végül is befoghatta. De a szökéssel végződő gravi
tációs reakcióinkkal lényegében az ICE-program szö
kési manőverét is modelleztük, csak jóval 
egyszerűbben.

Hátra van még egy harmadik, az előző két fő eset 
közötti eset, mikor a perturbáló objektum erősebb 
hatással van a keringő holdra, mintsem hogy az az 
anyaobjektum körül maradjon, de gyengébb a hatása 
annál, hogy a hold megszökjön. Ez az eset talán a leg
érdekesebb, mindenesetre ez a legérzékenyebb a pa
raméterek finom beállítására, behangolására. Arról 
van szó, mikor a perturbáló égitest befogja a holdat, s 
az a továbbiakban már ő körűié kering, végleg elhagy
ván az anyaégitestet.

A 10. ábrán befogás gyanús esetet láthatunk, de ez 
még nem az. Kissé módosítva a perturbáló objektum 
sebességét a l l .  ábrához jutunk. Látható, hogy itt 
már megtett a hold egy teljes keringést P körül, de a 
második periódus alatt úgy alakult a helyzet, hogy 
végül is hiperbolapályán megszökött. Ennek oka, 
hogy még túl közel volt az anyaobjektum.

A 12. és 13. ábrákon a perturbáló objektum sebes
ségének további finom módosítása történt, minek ha
tására egyre több teljes fordulatot tesz meg a hold P 
körül, de végül mégiscsak megszökik. Mindenesetre 
látható, hogy nagyon közel vagyunk a befogáshoz. És 
valóban, még egy kicsit módosítva a paramétereken, 
megkapjuk az érdekes befogási effektust a 14. ábrán 
látható módon. A 13. ábrából már sejteni lehetett,
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hogy talán csak azért nem fogta be a perturbáló objek
tum a holdat, mert túl nagy volt a dt időfelbontás vé
gességéből származó hiba. Ezért csökkentettük a 
felére dt-t a 14. ábra esetében, s meg is kaptuk a kere
sett effektust. Hogy tényleg befogásról van szó, arról 
meggyőződhetünk, ha koordinátarendszer transzfor
mációt hajtunk végre, és a perturbáló objektumhoz 
rögzítjük koordinátarendszerünk origóját a 14/b ábra 
szerinti módon.

x0 =  —4-109m, v =  550 ms-1, </> =  0, k =  2, dt =  43200 s

xo =  -109m, v - 551 -5 ms“\  </> =  0, k =  2, dt =  43200s

14. ábra
a) xQ =  — 4 -109 m, v =  551 -5 ms-1, <t> =  0, k =  2, dt =  21600 s 
b^mint az a) ábra, csak a P perturbáló objektumhoz rögzített 
koordinátarendszerben

Ezzel megkaptuk a főbb lehetséges gravitációs 
reakció végeredményeket. Láthatjuk, hogy már ezen 
egyszerű modellel is milyen jól szimulálhatok a valós 
égimechanikai jelenségek. Nem gondoljuk, hogy ki
merítettük a témát, modellünket tovább lehet fejlesz
teni, figyelembe lehet venni pl. a két nagy tömegű ob
jektum egymásra kifejtett hatását, egymás körüli ke
ringését stb. Ilyen valósághűbb modellekkel vissza
kaphatjuk pl. a Lagrange-féle librációs pontokat, a 
Kordylewski-féle porholdakat s számos más érdekes 
esetet. Következő cikkünkben a kölcsönható galaxi
sokkal foglalkozunk, megmutatjuk, miként lehet mo
dellezni a gyűrű- és spirálgalaxisok kialakulását.
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LÉZERKUTATÁSOK SZEGEDEN IV. Simon Péter, *Bor Zsolt,
*Rácz Béla, Hebling János

______-___________*MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport,
AZ EXCIMER-, NITROGEN-, ES FESTEKLEZEREK JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged

ALKALMAZÁSAI

Bevezetés

A lézerek kutatása az iparilag fejlett országok tudomá
nyos programjában igen előkelő helyet foglal el. 
Ennek az az alapvető oka, hogy a lézerek jelenlegi 
sokfélesége nagy számú alkalmazási lehetőséget 
teremt a tudományos, valamint a hétköznapi élet 
egyre több területén.

Szegeden N2-, excimer-, ill. festéklézerek kutatása 
folyik. Ezen készülékek legfontosabb jellemzőit az 
alábbi táblázat foglalja össze.

n 2
lézer

Excimer-
lézer

Festék
lézer

Impulzus idő 0 ,5 -5  ns 10—20 ns 1 ps — 5 ns

Energia 0 ,1 -5  mJ 50—lOOmJ ^  5 mj

Teljesítmény 0 ,2 -1  MW — 5 MW s= 10 MW

Hullámhossz 337 nm 308 nm 33o—800 nm

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a Szegeden fej
lesztett lézerek legfőbb tulajdonságai: rövid 
impulzusidő, nagy teljesítmény, illetve széles hullám
hossz tartományon való hangolhatóság. Ezeknek a tu
lajdonságoknak a jelentősége a alábbiakban tárgyalt 
konkrét alkalmazások során tárul fel.

Az N 2 Lézerek alkalmazásai

4 .1  L é z e r e s  m ik ro flu o r im é te r

Ha az N 2 lézer UV impulzusával valamely ismeret
len összetételű anyagot megvilágítunk, a rövid idejű 
gerjesztést követően a jelenlévő vegyületek legtöbbje 
fluoreszcencia fényt bocsát ki. Ennek a fluoreszcenci
ának a spektrális összetétele jellemző a fénykibocsátó 
anyagra, tehát a fluoreszencia spektrum kiértékelése 
alapján az anyagi összetétel általában kideríthető.

Az N2 lézerek teljesítménysűrűsége a hagyomá
nyos fényforrásokénál nagyságrendekkel nagyobb. 
Mivel a fluoreszcencia fény teljesítménye a gerjesztő 
fényével arányos, már igen kis anyagmennyiség is de
tektálható jelet ad. A jel/zaj viszony tovább javítható, 
ha a mérőrendszer csak a gerjesztő impulzus idejére

aktív, azaz ún. kapuzott detektálási technikát haszná
lunk. Így azután, a tanszékünkön is megépített, N2 lé
zerből, monokromátorból, léptetőmotorból, detek
torból, s egy személyi számítógépes kiértékelő egy
ségből álló rendszerrel mód nyílik számos anyag rop
pant csekély, 1 0 - 1 0  —1 0 - 1 2  mol/ 1  ( 1 0 "2 ppm)
koncentrációban való jelenlétének kimutatására [1 ],

4 .2  C s illa p o d á s i id ő  m é ré se

Gerjesztő forrásul pl. az első részben leírt TEA N2 

lézer 0,7 ns hosszú impulzusait és megfelelően gyors 
detektorokat használva ( 1 . ábra) a fluoreszcencia in
tenzitása mellett kinetikája, illetve csillapodási ideje 
is meghatározható.

CENCIA

1. ábra Lézeres csillapodási idő mérőberendezés

Ez pedig a modern anyagkutatás egyik fontos 
eleme, a csillapodási idők ugyanis az anyag energiaál
lapotairól, molekuláris felépítéséről adnak számot. 
Emellett fontos gyakorlati alkalmazása is van a kör
nyezetvédelemben. A fluoreszencia spektrum és a 
csillapodási idő együttes mérése pl. lehetővé teszi a 
tenger felszínén úszó olajfoltok távdetektálását, sőt a 
fajtájának, illetve gyártójának azonosítását.

Nem utolsó szempont, hogy az N2 lézerek egy
szerű felépítésűek, valamint könnyű és olcsó üzemel- 
tetésűek.
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Excimer lézerek alkalmazásai Az excimer lézersugárzás rövid hullámhosszának
következtében igen jó térbeli felbontással másolható 

Az excimer lézerek nemrégiben kifejlesztett im- át a maszk a fotorezisztbe. A fenti módszerrel szub- 
pulzus gázlézerek. A jelenlegi kiemelkedő szerepük mikronos struktúrák “írhatók be” közvetlenül a poli- 
az N2 lézereknél kb. 50— 100-szor nagyobb energiá- merbe (3. ábra), 
juknak, valamint rövidebb (UV) hullámhosszuknak 
(308, 248, 193 nm) tulajdonítható.

4.3 Fotolitográfia

A mikroelektronikai eszközök gyártása során a fél
vezető lapkákat fényérzékeny bevonattal, fotoreziszt- 
tel látják el, majd a kívánt maszkon keresztül végre
hajtott exponálás után a réteg előhívása következik, s 
így jön létre a maratási profil.

Ez a procedura két olyan mozzanatot is tartalmaz, 
amelybe az excimer lézerek belevonása lényeges 
egyszerűsítést és időmegtakarítást jelent.

Az egyik az, hogy az excimer lézerek nagy átlagtel
jesítménye miatt az expozíciós idő kb 1  nagyságrend
del csökkenthető. A másik — s még nagyobb jelentő
ségű körülmény egy nemrég felfedezett jelenség — 
az ún. “photo-ablation”. Ennek lényege az, hogy az 
excimer lézerek nagyenergiájú fotonjai a fotoreziszt 
kötéseit felszakítják, s a felszabadult energia a leszakí
tott fragmentumok kinetikus energiája formájában tá
vozik a helyszínről. Ennek eredményeképp a megvi
lágított felületi réteg az elnyelt nagy teljesítménysű
rűség hatására úgyszólván “lerobban” az anyagról, 
nagy sebességű, néhány atomos részecskék formájá
ban [2 ].

így tehát excimer lézeres expozícióval lehetségessé 
válik az egy lépcsős, száraz fotomaratás, hiszen a 
maszk beexponálása után a megvilágított réteg azon
nal leválik, s nincs szükség további előhívási eljárásra 
(2 . ábra).

2. ábra Szerves polimerbe direkt (száraz) fotomaratással beírt 
struktúra elektronmikroszkópos felvétele

3. ábra Egyes excimer lézer impulzussal szerves polimer felületén 
létrehozott interferencia csíkrendszer elektronmikroszkópos fel

vétele

4.4 Hőkezelés (Annealing)

A félvezetőelemek gyártásánál kulcsfontosságú 
szilíciumban az UV excimer lézerek fényének beha
tolási mélysége ~  0,1 ß. Annak, hogy a nagy energi
ájú excimer lézer impulzusok ilyen vékony felületi ré
tegben elnyelődnek, az a következménye, hogy a 
nagy energiasűrűség folytán az anyag felszíne megol
vad. Ezután a lehűlés sebességének szabályozásával 
elérhető, hogy a megolvasztott felületi réteg valamely 
speciális módon újra alakuljon pl. egykristály vagy 
amorf szerkezetű rétegként.

Az excimer lézeres “annealing” gyors, tiszta el
járás, s a kimenőnyaláb általában egyenletes térbeli 
intenzitáseloszlása miatt igen nagy felületű minták 
munkálhatok meg [3].

4.5 Kémiai gőzfázisú lecsapatás (C VD)

A korszerű félvezetőgyártás során gyakran hasz
nálnak amorf szilícium filmet (a—Si:H). Ennek a 
standard előállitási módja: alkalmas hordozót egy gáz
térbe helyeznek, amely a donor gázzal, pl. szilánnal 
(SiH4) van megtöltve. Ezután valamilyen eljárással a 
gázt disszociálásra kell kényszeríteni, s ekkor előáll
nak a kívánt reaktív elemek, amelyek a hordozóra le
rakódnak. A gáz disszociációját korábban vagy magas 
hőmérsékletre hevítéssel, vagy nagyenergiájú töltött
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részecskékkel való bombázással érték el, s mindkét 
esetben számolni kellett magának a bevonatnak a 
károsodásával.

Az utóbbi években új eljárást dolgoztak ki: exci- 
mer lézeren alapuló UV foto-CVD. Ez esetben a 
kívánt reakciót az intenzív UV sugárzás váltja ki. Lé
nyeges előnye az excimer lézeres eljárásnak a nagy le
rakodási sebesség, s a lehetőség nagy kiterjedésű 
egyenletes bevonatok készítésére. Pl. bizonyos fém
bevonatok esetén (A1 trimethyl alumínimból, ill. Hg 
higany hexafluoridból) 2500 Á/min lerakodási sebes
séget sikerült elérni [4], A nagy felületen elérhető 
egyenletesség annak köszönhető, hogy a hordozóval 
érintkező depoziciós forrás — az adott gáz — az exci
mer lézerek egyenletes térbeli intenzitáseloszlású 
nyalábjával van megvilágítva. Ennek a jelentősége 
nemcsak a mikroelektronikában, hanem napelemek, 
xerografikus dobok készítésénél is egyedülálló.

4.6 Orvosi alkalmazások

Az excimer lézereknek a műtéti eljárásokba való 
bevonása az utóbbi évek igen sokat ígérő tudományos 
programja.

Arról már volt szó, hogy a félvezetőgyártásban 
fontos anyagokon excimer lézerrel a “surface abla
tion” jelenség során precíz — szubmikronos térbeli 
feloldású — direkt maratást lehet végrehajtani.

Szakemberek azonban élő szöveírészeken is meg
mutatták, hogy excimer lézer impulzusok hatására a 
szövetek jól körülhatárolt tartományán vékony felü
leti réteg távolítható el. A jelenség mechanizmusa ha
sonló, szintén a fotokémiai kötések szétszakítása, s 
nem termális hatás következménye a szövetrész elpá
rolgása. Az excimer lézerek rövid impulzusideje, s a 
döntően fotokémiai jellegű reakció azt az óriási jelen
tőségű — s kísérletileg is demonstrált — körülményt 
eredményezi, hogy a környező — meg nem világított 
— szövetrészek egyáltalán nem károsodnak.

Talán legnagyobb jövője az excimer lézerek sebé
szeti felhasználásának a szív- és érrendszeri betegsé
gek gyógyításában van.

Néhány gazdasági vonatkozás:
Az Egyesült Államokban, ahol évente 1 millió em

ber hal meg szív- és érrendszeri megbetegedésben, és 
több tíz millió munkaképtelen, egyedül 1984-ben 
2 0 0  0 0 0  hagyományos koszorúér műtétet végeztek el 
(a szűkületet egy párhuzamosan illesztett érdarabbal 
“söntölik”). Ezeknek az 1984-ben végzett műtétek
nek a költsége összesen 4 milliárd USD volt! A szak
emberek szerint, azzal az eljárással, hogy excimer lé
zernyalábot fényvezető szálon a meszes szakaszhoz 
vezetnek, s onnan a lerakódást lemaratják, várhatóan 
jobb eredmények érhetők el a jelenlegi eljáráshoz 
képest, a költségek egy tizede mellett. Az előzetes kí
sérletek tanúsága szerint ezek a műtétek vér jelenlé

tében is elvégezhetők, s a meszes lerakódások lema- 
ratása során olyan 2 — 3 szénatomos molekulák kelet
keznek, melyek nem okoznak zavart, ha a véráramba 
kerülnek [5],

A festéklézerek alkalmazásai

A festéklézerek az 1,5 /z—0,32 p. tartomány bár
mely hullámhosszán képesek monokromatikus su
gárzást kibocsátani.

Az összes eddig ismert lézeraktív anyagok közül a 
festékek rendelkeznek a legnagyobb erősítési sávszé
lességgel. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció
ból következik, hogy ezért a festéklézerekkel lehet 
előállítani az elvileg legrövidebb fényimpulzusokat 
(ld. e sorozat 3.7 fejezete).

A festéklézerek alkalmazásait ezért két főbb cso
portra osztjuk: először azokat a felhasználási lehető
ségeket tekintjük át, melyek elsősorban a hangolható- 
ságot használják ki, majd azokat, melyek az ultrarövid 
impulzusok előállításának lehetőségén alapszanak.

Hangolhatóságon alapuló alkalmazások

4.7 Abszorpciós spektroszkópia

Az abszorpciós spektroszkópia az atomi, molekulá
ris gázok, folyadékok, szilárd anyagok vizsgálatának 
széles körben használt technikája. A hagyományos 
abszorpciós spektroszkópiában egy folyamatos spekt
rumú klasszikus fényforrás sugárzását egy monokro- 
mátor szűri spektrálisan, s ez a sávszűkített fény 
halad keresztül a vizsgált anyagon, majd jut a 
detektorba.

Ha egy festéklézert alkalmazunk, az nemcsak he
lyettesíti a hagyományos fényforrást valamint a mo- 
nokromátort, hanem keskeny sávszélessége sokkal 
jobb feloldást eredményez. A festéklézerek spektrális 
teljesítménysűrűsége nagyságrendekkel nagyobb a 
hagyományos fényforrásokénál, így a technikai elő
nyökön kívül alapvetően új információk is nyerhető- 
ek, a Doppler-kiszélesedés alatti és a telítési spekt
roszkópia segítségével.

4.8 Rezonátoron belüli spektroszkópia

A festéklézerrel végzett abszorpciós spektroszkó
pia továbbfejlesztett változata, amikor a vizsgált 
anyag a lézer rezonátoron belül helyezkedik el.

Tekintve, hogy a lézerfestékek igen nagy (~50 nm) 
erősítési sávszélességgel rendelkeznek, egy hangoló
elemet nem tartalmazó rezonátorban rendkívül sok 
(—-1 0 4 —1 0 5) móduson működik a lézer.

Ha a rezonátorba olyan anyagot helyezünk, mely
nek abszorpciós vonalai a lézerműködés sávszélessé-
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gébé esnek, ezek nagy valószínűséggel esnek egybe a 
lézer módusaival. Ezek a módusok ekkor nagyobb 
veszteséget érzékelnek az abszorpció miatt, s intenzi
tásuk gyengül (1. 4. ábra). A többi módusba — homo
gén kiszélesedésű aktív anyagot feltételezve — át tud 
áramlani az ily módon az erősitőben tárolt többlet- 
energia, így ezek intenzitása nő. Ezáltal a nagyobb 
veszteségű módusok intenzitása tovább gyengül, 
esetleg zérussá válik.

Ha tehát a lézer kimenetét egy spektrográfba ve
zetjük, a hiányzó, vagy gyengébben működő módu
sok alapján a rezonátoron belül elhelyezett anyag ab
szorpciós vonalai azonosíthatók [6 ].

LÉZER REZONÁTOR

4. ábra Rezonátoron belüli spektroszkópia. A szélessávú festéklé
zer spektrumából hiányzó spektrális vonalak az abszorbeáló 

elemek jelenlétére utalnak

4.9 Raman-spektroszkópia

A molekulák által szórt fény egy részének frekven
ciája kissé különbözik a beeső fény frekvenciájától. 
Az 5.a és 5.b ábrák a beesőnél kisebb és nagyobb 
foton energiájú szórási folyamatok termsémáját mu
tatják. Ej az alapállapotot, V virtuális gerjesztett álla
potot, Ev a végállapotot jelentik. Az előbbi az ún. 
Stokes-i az utóbbi az ún. anti-Sokes-i Raman-szórás 
jelensége.

A Raman-szórás az eltérő kiválasztási szabályai 
miatt hasznos kiegészítője az IR abszorpciós spekt
roszkópiának. A különböző fix-frekvenciájú lézerek 
megjelenése forradalmasította a Raman-spektroszkó- 
piát, különösképp a rácsrezgések, spinhullámok, 
vagy elektromos gerjesztés hatására szilárd anyagok
ban keltett Raman-szórások vizsgálatával.

Mivel a Raman-szórás hatáskeresztmetszete általá
ban rendkívül kicsi (—1 0 - 2 8  cm2), dupla vagy tripla 
monokromátorokra van szükség, hogy nagy legyen 
az elnyomási arány a hullámhosszban el nem tolt 
nemkívánatos szórt lézerfényre. A gerjesztő fény in
tenzitását növelve a szórt fény és az Ev végállapot po
pulációja is nő. Ilyenkor már két elektromágneses tér

5. ábra A. Raman-szórás termsémái. a) Stokes; b) anti-Stokes; 
c) a koherens anti-Stokes Raman-szórás termsémája

(a beeső és a szórt) és a molekulák kölcsönhatását 
kell figyelembe venni. Ez a parametrikus kölcsön
hatás energiacseréket vezet a gerjesztő és szórt tér 
között, és nagy intenzitású, irány szerint inhomogén 
szórást eredményez. Ez a kényszerített Raman-szórás 
jelensége. Tudományos érdekessége mellett fontos 
alkalmazása a lézerek jó hatásfokú hullámhossz elto
lása.

A lézerek felhasználása más alapvetően új jelensé
gek vizsgálatát is lehetővé tette. Erre jó példa az 5.c 
ábra termsémáján szemléltetett koherens anti-Stokes 
Raman-szórás (CARS).

Itt a külső tér tOj és ws frekvenciájú komponensén 
hozzák létre az o)a =2(oi-(os frekvenciájú sugárzást. 
Ennek a módszernek számos fizikai vizsgálata mellett 
jelenleg a legfontosabb technikai alkalmazása belső 
égésű motorok égési hőmérsékletének mérése 
működés közben.

4.10 Lézeres légkörvizsgálat (L1DAR)

A légkörvizsgálati módszerek között a legkor
szerűbbek a lézeres radar (LIDAR) mérések. A mód
szer lényege a következő. Impulzusüzemű lézer pár
huzamos nyalábját egy távcső segítségével a légkörbe 
bocsátják ki (6 . ábra). A sugárzást a vizsgált anyagok 
elnyelik és szórják. Ezután a forrás mellett elhelyezett

6. ábra Lézeres légkörvizsgáló berendezés. A lézersugárzás kibo
csátását és a légkörből visszajutó sugárzás összegyűjtését ugyanaz 

a távcső szolgálja
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detektorrendszerrel az elnyelés következtében létre
jövő fluoreszenciát és az eredeti sugárzás visszaszórá- 
sát mérik. A mért jel intenzitásából és időbeli lefutá
sából a radar elvét felhasználva, meg lehet határozni 
a légkörben lévő szennyezések térbeli eloszlását a 
távcső iránya mentén. A távcső forgatásával a légkör 
összetételéről teljes térbeli képet lehet kapni.

Ilyen mérésekkel vizsgálható pl. a légköri OH gyök 
eloszlása, mely meghatározó az atmoszféra kémiájára 
nézve, vagy pl, az ózon (0 3) eloszlása légkörünkben. 
A sztratoszférabeli ózon réteg védi Földünk élővilá
gát a Nap egészségre káros UV sugárzásától, valamint 
ennek a sugárzásnak az elnyelése befolyásolja a 
légkör hőmérsékleti egyensúlyát.

További fontos kérdéskör a környezetszennyezés 
mértékének alapos elemzése. Az üzemek veszélyes 
gázokat és gőzöket tartalmazó füst kiáramlásának, ál
talában a légkör állapotát befolyásoló anyagok (0 3, 
S02, NO, OH, stb.) koncentrációjának, rétegződésé
nek, mozgásának mérése lehetséges a LIDAR mód
szerrel.

Hangolható festéklézert használva forrásként, 
nagy számú különböző szennyeződés mutatható ki 
nyomnyi mennyiségben is, az ábrán látható elren
dezéssel.

4.11 Izotóp szeparáció

Ismeretes az atomi energiaszintek kis mértékű 
izotóp eltolódása a hiperfinom kölcsönhatások, ill. a 
magtömeg eltérések miatt. Ennek az eltolódásnak a 
mértéke azonban (néhány cm-1) elegendő ahhoz, 
hogy hangolható festéklézerrel szelektív gerjesztésü
ket lehessen végrehajtani (1. 7. ábra). Ez esetben 
pedig elérhető, hogy az adott atom valamely izotópját 
egy vagy kétlépcsős ionizáció útján szeparálni lehes
sen, pl. atomsugárnak eltérítő mezőn való átbocsátá- 
sával. Ezzel az eljárással kényelmesen szeparálhatók 
pl. az U235, ill. U2 3 8  izotópok.

(AB)+ + e -  a + B

7. ábra A lézeres izotóp szeparáció elvi lehetőségei

Pikoszekundumos lézerimpulzusok alkalmazásai

4.12 Gyors fényképezés

A természerben lejátszódó számos fizikai, bioló
giai, kémiai folyamat elemi mozzanatai igen gyorsak. 
Ezek a rendkívül nagy sebességű folyamatok 
(•—1 0 - 1 0 —1 0 - 1 2 s-1) csak úgy tanulmányozhatók fo
lyamatukban, ha rendelkezésünkre áll a folyamatnál 
gyorsabb vizsgálójel. Erre a célra a legalkalmasabb 
eszközök a rövidimpulzusú festéklézerek (1. jelen so
rozat 3.7 fejezete). Rövid felvillanásaikkal lefényké
pezhetek rendkívül gyors mozgások pontos részletei, 
így pl. a KFKI-ban a tanszékünk által fejlesztett N2 lé
zerrel gerjesztett festéklézer-rendszerrel az ún. mág
neses buborékmemóriák gyors mozgásának tanulmá
nyozását folytatják [7].

A festéklézer rövid (<  1 ns) impulzusideje tette le
hetővé a mélységben kifejlődő dómén belsejében a 
mágnesezettség oszcillációjának felfedezését, időbeli 
lefolyásának megfigyelését [7],

8. ábra Mágneses buborékmemória rövid festéklézer impulzussal 
(< 1  ns) készített felvétele. A fal oszcillációi jól kivehetők [7].

4.13 Optoelektronikai kapuk

A számítógéptechnikában, hírtávközlésben, és 
más számos területen szükség van rövid időtartamú 
elektromos impulzusokra. Tisztán elektronikus esz
közökkel nem érhető el a ps-os tartomány. Leküzd
hető ez a probléma azonban festéklézerrel vezérelt 
optoelektronikai kapuk használatával.

Ezen eszközök alapja valamely alkalmas félvezető, 
melyben a töltéshordozók rekombinációs időállan
dója minél kisebb (néhány ps) (1. 9. ábra). A félve
zető lapka mindkét oldalát vezető bevonattal látják 
el. Megfelelő csatlakozókkal az eszköz hullámvezető
ként működik. Az egyik oldalon a fémbevonat egy 
keskeny csík ( ~ 1 0 — 1 0 0  p) mentén megszakad.
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9. ábra Optoeiektronikai kapu. A GaAs felületén kialakított 
vezető bevonat hullámvezetőt alkot.

Alapállapotban ezért a kimenetén a feszültség nulla 
— feltételezve, hogy a bemeneten az átütési feszült
ségnél kisebb előfeszítést alkalmazunk. Alkalmas 
hullámhosszú rövid festéklézer impulzussal megvilá
gítva a félvezetőt, az abszorbeált fotonok töltéshordo
zókat (elektron-lyuk párokat) keltenek. A fényim
pulzus időtartama alatt a megvilágított hely környeze
tében nagyságrendekkel megnő a félvezető vezetőké
pessége, melynek következményeképpen az eszköz 
kapcsolóként működik: a kimeneten megjelenik egy 
feszültségimpulzus. A fényimpulzus megszűnte után 
közvetlenül újra visszaszáll az alapállapot — a töltés
hordozók gyors relaxációja miatt. Ilyen kapcsolókkal 
ps-os elektromos impulzusok állíthatók elő, illetve a 
mintavételező oszcilloszkópokhoz hasonlóan 
működő mintavételező kapuk, amelyek ps-os elekt
romosjelek vizsgálatára lehetnek alkalmasak.

4.14 Nagy időbeli felbontású folyamatvizsgálat

A hangolható festéklézerek olyan új méréstechni
kai módszert szolgáltatnak, mellyel az anyagok ener
giaállapotainak gerjesztése és deaktiválása közben le
játszódó jelenségek tanulmányozhatók. Ezen mód
szer során a rövid fényimpulzus egyrészt kiváltja a 
vizsgált jelenséget, másrészt a mérőrendszert vezérli. 
Ez utóbbi a jelenség kiváltásához képest késleltet
hető, így a vizsgált jelenségnek az impulzusidő által 
meghatározott feloldású időbeli letapogatása 
lehetséges.

Az ábra egy lehetséges konkrét elrendezést mutat 
be. A nyalábosztó egy rövid fényimpulzust két részre 
bont. Az egyik rész fluoreszcencia sugárzást kelt vala
mely mintában, míg a másik rész egy keresztezett po
larizátorok közt elhelyezett Pockels-cellát vezérel. Ez 
utóbbi a rajta áthaladó fény polarizációs síkját elfor
gatja, így a polarizátorokból, s Pockels-cellából álló 
rendszer átlátszóvá válik. Ennek az időintervallum
nak azonban a relatív helyzete a fluoreszcencia kelté-

10. ábra Időfelbontásos spektroszkópiai elrendezés. A rövid fes
téklézer impulzus egyrészt fluoreszecnciát kelt. másrészt a Pock- 
el’s cellát vezérli, mely időben késleltethető “optikai zárként” 

működik

Összefoglalás

A lézerek alkalmazásainak egy korántsem átfogó 
bemutatásával sorozatunk végére értünk. Reméljük 
sikerült megmutatni az elmúlt évtized legfontosabb 
tudományos eredményeit és fejlődési tendenciáit is. 
A lézerfizika — lévén a XX. század második felének 
gyermeke — egyik iskolapéldája a magas szintű tudo
mányos eredmények és az ipari fejlesztés egymást fel
tételező, segítő kölcsönhatásának. Magunk, e kettős 
követelményt mindig is szem előtt tartva végeztük 
kutató és fejlesztő tevékenységünket.

Mindezek az eredmények a JATE Kísérleti Fizikai 
Tanszékén születtek, az MTA Lézerfizikai Tanszéki 
Kutatócsoport keretében folytatott munkák során, bi
zonyítva az MTA alapvető szerepét nemcsak a kuta
tóintézetek, hanem az egyetemek életében is.

IRODALOM

[1] Gáti L., Farkas É., Hilbert M., Kovács G., Ketskeméty I.: 
A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. Országos Lu
mineszcencia Spektroszkópiai Iskola, Komló, (1986)

[2] R. Srinivasan, V. Mayne-Banton: Appl. Phys. Lett., 41, 576 
(1982)

[31 G. Yaron, L. D. Hess: IEEE Trans. Elect. Dev., ED-27, 573 
(1980)

[4] R. Solanki, P. K. Boyer, G. J. Collins: Appl. Phys. Lett., 41, 
1048 (1982)

[5] D. Müller, R. Svrluga: Laser Focus, July 70 1985 
16] S. J. Harris: Appl. Optics, 23, 1311-1317 (1984)
[7] I. Pintér, V. G. Kleparski: Journal of Magnetism and Mag

netic Materials 41, 312 (1984)

417



NINCS HOVÁ BÚJNI. 
A NUKLEÁLIS TÉL II.

A felhő szétosztása után

A nukleáris tél utolsó szakaszában az éghajlati ve
szélyek elmúlnak, de valószínűleg még további kö
vetkezményekkel is kell számolni.

A tűzgömbben nitrogén-oxidok (NOx) képződhet
nek, amelyek feljuthatnak a magaslégkörbe. Ott el
pusztíthatják a vékony ózonréteg egy részét. Ez a ré
teg védi a Föld felszínét a pusztító ultraibolya (UV) 
sugaraktól, s így a felszínen az UV intenzitás lényeges 
növekedése várható. Az ózoncsökkenés mértéke a 
sztratoszférába kerülő nitrogén-oxidok mennyiségé
től függ, ez utóbbi pedig elsősorban a felhasznált töl
tetek robbanóerejétől, hisz a nagyobb töltet maga
sabbra viszi fel a szennyeződést. De a tüzek melege, 
a por- és füstfelhő felmelegedése is hozzájárul a nit- 
rogén-oxidoknak a sztratoszférába történő feláramlá
sához.

A névleges 6000 MT-s csapásváltás esetén a 
SCOPE —ENUWAR szakértők konzervatív becslése 
szerint a globális ózonszint 2 0  —30%-kal csökkenhet 
6  — 12 hónappal a háború után. Ez 40 —100%-kal nö
velheti az ibolyántúli sugárzás intenzitását a felszí
nen.

Ezek a számok azonban csak közvetlenül a tűz
gömb által a sztratoszférába juttatott NOx mennyisé
get veszik figyelembe, a többi tényezőt, amely növel
heti a magaslégkör szennyezettségét, lényegében 
nem. Azokon a területeken, ahol a nitrogén-oxidok 
mennyisége elegendő az ózonréteg ’’kilyukasztásá
hoz” , valószínűleg — néhány napra vagy tovább — 
megháromszorozódik az UV-intenzitás.

A nukleáris tél kezdeti szakaszában a sűrű por- és 
fústfelhő megakadályozhatja a sugárzás lejutását a 
felszínig. Amikor azonban az első év vége felé a felhő 
szétoszlik, az UV sugárveszély lényegesen megnő. 
Azon túl, hogy ez befolyásolhatja az élelmiszer-ter
melést, közvetlenül is növeli az emberi halálozást. 
Van olyan aggodalom, hogy a megnövekedett UV-

A szövegben előforduló rövidítések:
SCOPE — Scientific Committee on Problems of the Environ

ment
(Környezeti problémákkal foglalkozó tudományos 
csoport); a Tudományos Szövetségek Nemzetközi 
Tanácsa állította fel

ENUWAR — Environmental Effects of Nuclear War
(Nukleáris háború környezeti hatásai); a SCOPE 
által 1986-ban elkészített jelentés

TTAPS — Richarc Turco, Brian Toon, Tom Ackerman, Jim 
Polland és Carl Sagan teamje, akik úttörő szerepet 
vállaltak a probléma felismerésében 

Az ICSU (Tudományos Szövetségek Nemzetközi Tanácsa) által 
támogatott, SCOPE kutatás alapján az ENSZ számára készített je
lentés. A szerzők engedélye alapján fordította Meszéna Géza. 
Szerkesztették: Lloyd Timberlake —John McCormick —Barbara 
Cheney.
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szint az immunválasz elnyomása révén AIDS-hez ha
sonló tüneteket okoz.

Az életet fenyegető veszély

Az 1983 októberében tartott washingtoni konfe
rencián hirdette ki Paul Ehrlich (Stanford University) 
40 olyan kutató egybehangzó megállapítását, akik a 
nukleáris tél biológiai következményeivel foglal
koztak:

”Az a környezet, amellyel az emberek zöme és a 
többi élőlény szemben találják magukat, olyannyira 
megváltozott, és olyannyira ellenséges lesz, hogy az 
élő rendszerek különlegesen súlyos és széles körű ká
rosodása elkerülhetetlen.“

Klímaérzékenység

A növények és állatok viszonylag jól alkalmazkod
tak a fennálló körülményekhez, de a normálistól való 
eltérést csak egy szűk tartományban tudják elviselni. 
Ha a változás kilép ebből a tartományból, az élőlé
nyek károsodása, majd halála elkerülhetetlen.

A környezetváltozás következményei nagyban 
függenek a változás sebességétől, gyakoriságától és 
időtartamától, valamint attól, hogy a környezeti 
stressz életciklusának melyik szakaszában éri az élő
lényt. Valószínűleg kevesen vonhatják ki magukat 
azoknak a radikális és példa nélküli környezeti válto
zásoknak a hatásai alól, amelyek egy nukleáris csapás
váltást követnének. Még ha a környezeti stressz csak 
egy töredéke is annak, amit ma gondolunk, a követ
kezmények katasztrofálisak lehetnek.

Az élőlényeket világszerte érő legerősebb stressz 
valószínűleg az abnormálisán alacsony hőmérséklet 
és fényintenzitás lesz. Helyileg egyéb hatások (futó
tüzek, sugárzás, mérgező szmog, savas szennyező
dés, mérgező vegyi anyagok és veszélyesen szennye
zett esők) válhatnak jelentőssé. Hosszú távon az UV 
szint megemelkedése okozhat egy további stresszt. E 
jelenségek zöme egyidejűleg jelentkezik sok terüle
ten. Két vagy több párhuzamos hatás szinergetikus 
(egymást erősítő) lehet, vagyis több kárt okoznak, 
mint a különálló hatások összege.

Fényhiány

A szárazföldi zöld növények és a tengeri zöld mik
robák (algák) a napfény energiáját használják arra, 
hogy a fotoszintézisként ismert folyamatban felépít
sék saját anyagaikat. A fotoszintézis rátája durván ará
nyos a rendelkezésre álló fény mennyiségével.



Alacsony hőmérséklet

3.1 ábra A fényintenzitás és a növekedés közti összefüggés a fű 
esetén. Amennyiben a fényintenzitás csökken, a növény növeke
dése lelassul. A “kompenzációs pont”-nál a növekedés már zéró, 

ezalatt pedig a növény saját magát fogyasztja, s végül elpusztul. 
Forrás: Greene et al (85).

Az összes élőlény a fotoszintézis által termelt táp
anyagtól függ. Ahhoz, hogy a növények növekedje
nek, több fényt kell nappal elnyelniük, mint amennyi 
az életfolyamataik fenntartásához szükséges. A nuk
leáris tél akut fázisában a fényintenzitás az északi fél
teke nagy részén a normális érték 1 %-a és 1 0 %-a 
között lesz heteken vagy hónapokon keresztül. Ezen 
a fényszinten a rövidéletű egynyári növények, bele
értve a gabonafélék zömét, mint a tavaszi búza, a ku
korica, vagy a rizs, valószínűleg elpusztulnának, 
hacsak az akut fázis nem nagyon rövid. A fák és cser
jék, amelyeknek lényegesen nagyobb a tápanyagtarta
lékuk, túlélhetnek, bár lényegesen legyengülve.

Amíg a fényintenzitás a normális értéknek csak a 
15—20%-át éri el, a haszonnövények nettó produkti
vitása jelentéktelen lehet, vagy teljesen megszűnhet. 
A terméshozamok lecsökkennek, és további gyü
mölcsök vagy magok nem nőnek a legtöbb ehető, és 
tápláló növényen.

Mindazonáltal a szárazfóldön a fénycsökkenésnél 
valószínűleg nagyobb a hatása az ezzel egyidőben le
csökkenő hőmérsékletnek.

A helyzet várhatóan fordított az óceánokban: itt a 
lehűlés késleltetett, s így a fénycsökkenés lehet a do
mináns tényező. A fényintenzitás komoly és tartós 
csökkenése sok algát elpusztíthat az óceán felső réte
gében. Ennek a hatása továbbterjed a táplálkozási lán
con. És ha a halak éheznek, éhezik a velük táplálkozó 
ember is.

A rendelkezésre álló tápanyag csökkenésén túl az 
abnormálisán alacsony fényintenzitás és a naphossz 
látszólagos csökkenése megzavarhatja az állatok sza
bályos, évszakos aktivitását. Várhatóan azok az emlő
sök és madarak szenvedhetnek ettől a legtöbbet, 
amelyek rendszeresen vándorolnak, vagy szezonáli
san szaporodnak, különösen akkor, ha a háború az 
északi félteke nyarán következik be.

Fagypont alatti hőmérséklet a Föld felszínének 
egyharmadán igen ritka, ha egyáltalán előfordul. A 
nukleáris tél során azonban nincs olyan terület, ame
lyet a fagy ne fenyegetne. Ilyen alacsony hőmérséklet 
a növekedési évszakban pusztító lehet.

De mégha csak néhány fokkal csökken is a hőmér
séklet, a következmények súlyosak lehetnek, amint a 
változás nagyobb, mint a természetes ingadozások. A 
növények és állatok képtelenek olyan körülményeket 
tolerálni, amelyekhez nem szokhattak hozzá.

így a légkörkutatók által jelzett lehűlés következ
ményeinek felbecsléséhez azt kell tudni, hogy a vál
tozás túllépi-e a sérülés vagy az elpusztulás kritikus 
szintjét.

A legtöbb növény már jóval a pusztulást okozó hő
mérséklet felett komolyan károsodik. Fagysérülés 
történik, ha a hőmérséklet 10 °C alá csökken. Sok 
növény, pl. a virágzó rizs vagy a cukornád már 10 °C- 
osnál magasabb hőmérsékleten is károsodik.

Fontos körülmény a lehűlés hirtelen volta, mert 
még a hidegtűrő növényeknek is szükségük van az 
akklimatizálódáshoz arra, hogy a lehűlés hónapok 
alatt következzék be:
— A téli búza, amely kibírja az ősszel —télen nor

mális mínusz 15—20 fokos hőmérsékletet, 
— 5 °C-os hőmérséklettől elpusztul, ha az a nyári 
növekedés közben következik be.

— A Kanada és Szibéria északi részén honos tűle
velűek kibírják a —80 °C-os téli hőmérsékletet 
is, de elpusztulnak, ha a növekedési periódusban 
csökken —10 °C alá a hőmérséklet.

A meleg és a hideg (fagy) gyors váltakozása külö
nösen veszélyes, mert a növények ugyan képesek 
(csekélyke tápanyagtartalékuk felhasználásával) bizo
nyos fokú hidegtűrő képességre szert tenni a hideg 
periódusban, de ezt gyorsan elveszítik a meleg sza
kaszban.

Mégis lehet, hogy — mint Mark Harwell mondja
— ”a néhány fokos éghajlatváltozás időtartama fonto
sabb, mint a kezdeti korlátozott hosszúságú nagy hő- 
mérsékletesés“ . Például a közepes hőmérsékletű ré
giókban egy 1 °C-os hőmérséklet-csökkenés a növe
kedési periódusban megfelel a növekedési időszak 
15 — 20 napos csökkenésének. Még egy közepes lehű
lés is — ha az tartós — képes lényegesen megrövidí
teni a növények növekedését.

A vadon élő és háziállatok reakciója is helyről 
helyre változik:
— Azokban a régiókban, ahol határozottan elkülö

nülő hideg évszak van, a következmények eny
hébbek lesznek, ha a hőmérséklet-csökkenés té
len következik be. Ekkor ugyanis az állatok fel 
vannak készülve a hideg elviselésére. (Vastagabb 
bundát növesztettek, élelmet halmoztak fel, már 
túl vannak a szaporodáson, téli álmot alszanak, 
vagy elvándoroltak.)
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(a) Alsó hőmérséklethatár növényekre különböző régiókban (°C) 
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3.2 ábra Egyes állatfajok és különböző régiók növényei halálát okozó hőmérsékletek. (A növények esetében azt az intervallumot adtuk 
meg, amelyben — és természetesen amely alatt — komoly sérülés történik, vagy a növény elpusztul.) A növények az aktív nyári stádiu
mukban a legérzékenyebbek az alacsony hőmérsékletre. Téli alvó állapotukban jóval nagyobb stressz elviselésére képesek. Az ellenálló
képesség változik fajról-fajra és függ attól, melyik fejlődési fázisban van a növény. A tavaszi búza, a zab, az árpa és a borsó elviseli a 
— 10 °C megközelítését a csírázási szakaszban, míg a rizs és a földimogyoró már arra is érzékeny, ha a hőmérséklet a fagypont alá csök
ken. A virágzási, vagy a gyümölcsérielési szakaszban a tolerancia csökken, és a zérus alatti hőmérséklet már rövid idő alatt mindezen nö

vények pusztulásához vezet.
Forrás: Center on Consequences of N uclear War

— A trópusi területeken, ahol az évszakok váltako
zása kevésbé kifejezett, egy hirtelen hőmérsék
letesés hatása igen súlyos az év bármelyik szaka
szában.

A hidegvérű állatok (mint a békák, kígyók, gyí
kok, halak és méhek) lomhábbakká válnak a hőmér
séklet csökkenésével. Egyes trópusi gyíkok csak 
akkor pusztulnak el, ha tartósan 10 °C-os hőmérsék
letnek vannak kitéve, míg bizonyos afrikai halfajok, 
mint a “tilipia”, kihalhatnak, ha a víz hőmérséklete 
20 °C alá csökken. Még egy rövidebb, hirtelen hő
mérsékletesés is halálos lehet sok trópusi fajra.

A melegvérűek — ha elengedő élelem áll rendel
kezésükre — jobban járhatnak, hisz belső hőszabályo
zással rendelkeznek. De a legtöbbjük elpusztul, ha a 
hőmérséklete akár csak 3—5 °C-kal is leesik. De ha 
az állatok nem is pusztulnak el azonnal, a fiatalok fej
lődése megakadhat, általános aktivitásuk — a táplál
kozást is beleértve — lecsökkenhet.

A háziállatok védelme és gondozása súlyos problé
mává válhat. Nemcsak a takarmányt kell előterem
teni, hanem az értékes tüzelőanyagot is az istállók 
fűtésére kell fordítani. (Az állatokat nem lehet szaba
don hagyni!)

A növények elterjedését meghatározó alsó hőmérséklet-határ 
A: fagymentes
B: időszakos fagyok —10 °C-ig 
C: - 2 0  °C-ig
D: a téli minimum - 2 0  °C alá süllyedhet 
E: kevesebb, mint 3 hónap fagymentes

3.3 ábra A nukleáris tél során valószínűtlen, hogy bármelyik terü
let is — beleértve az egyenlítői zónát — fagymentes maradjon. 
Azok a területek, amelyek jelenleg is ki vannak téve az időszakos 
fagyoknak, hosszabb ideig lesznek kitéve a fagypont alatti hőmér

séklet hatásának.
Forrás: Larcher et Bauer (1981) Physiological Plant Ecology Vol. 
1. Springer Verlag, New York.
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S nem maradhatnak a szabad ég alatt az emberek 
sem. A harci zónában igen sok épület elpusztul, és a 
megmaradók fűtését is megakadályozhatja a tüzelő
anyag hiánya. A trópusi és szubtrópusi alföldi terüle
teken, ahol a hideg idő szokatlan, az emberek különö

sen veszélyeztetettek. Napjainkban is tragikus követ
kezményei vannak, ha alkalmanként fagypont alá 
esik a hőmérséklet az indiai szubkontinens északi ré
szén.

Hatások/válaszok

Rendszer Hőmérséklet Fény Csapadék Sugárzás u v Légszeny-
nyezés

Tűz

MEZŐGAZDASÁG • • • • • • •

TUNDRA/ALPES • • o • o • o • o • o

ERDŐK •  o •  o • o • o • o • o • o

TRÓPUSI ERDŐK •  o •  0 • o • o • o • o • o

MEZŐK •  o •  o • o • o • o • o • o

TENGERI
ÉLŐVILÁG •  • • o

Nyár Tél
ÜRES lényegében nincs hatás

• 0 kis hatás
• O közepes hatás
• O nagy hatás•o különösen nagy hatás

3.4 ábra Különböző fizikai károsító hatások következményei élőrendszerekre (SCOPE —ENUWAR becslés). A táblázat a nagy skálájú 
viselkedést, és nem a helyi hatásokat tükrözi. Az élőlények a hőmérséklet és a fényintenzitás csökkenésén, valamint a vízhiányon túl 
számos további megpróbáltatásnak lennének kitéve, mint a radioaktív kihullás, az ibolyántúli sugárzás, a tüzek, a szennyeződések és a 
partvidéki viharok. A növénytakaró pusztulásával számos fontos tápanyag belemosódik a talajvízbe. A hegyes tájakon a szél, vagy a víz

elhordja a talajréteget.
Forrás: Center on Consequences of Nuclear War.

Lesz-e elég viz?

Bár képtelenség bármennyire is megbízhatóan elő
rejelezni a csapadékeloszlás megváltozását, annyi bi
zonyos, hogy az éghajlati rendszer komoly megzava
rása esetén a változás elkerülhetetlen. Az északi kon
tinens-belsőkben valószínűleg lecsökken az esőzés 
mennyisége, a többi terület szárazabbá is, csapadéko
sabbá is válhat. A növényi- és állattársulások éppúgy 
szenvedhetnek áradásoktól, mint aszályoktól.

Valószínűleg az aszály a legfőbb veszély. A hőmér
séklettel kapcsolatban mondottakhoz hasonlóan az 
élőlények szárazságtűrése is megfelel földrajzi elter
jedtségüknek.

A száraz vidékeken a növények hosszú vízszintes 
periódusok létéhez alkalmazkodtak: mélyre, vagy tá
volra nyúló gyökérzetük hatékony vízbegyűjtő rend
szer, kicsi vagy viaszos levelük a párolgási veszteséget 
csökkenti, gumós struktúráik nagy víztároló kapaci
tással rendelkeznek. De a rendszeres vízutánpótlás
hoz szokott trópusi és mérsékeltövi növények a fenti 
tulajdonságokkal jóval kevésbé rendelkezvén, kiszol
gáltatottabbak a vízhiánynak.

A vízérzékenység a növekedési ciklus egyes szaka
szaiban különböző. A vízhiány a növekedési szakasz
ban késleltetheti a csírázást vagy akadályozhatja a nö
vekedést, s ezzel csökkentheti a termés mennyiségét 
az érési szakaszban.

A kontinens-belsőkben nemcsak a csapadék csök
ken, hanem még a felszíni vizek is befagyhatnak. A 
szomjazás problémát okozhat embernek, állatnak 
egyaránt.

Az ökoszisztéma összeomlása

Ökoszisztémának nevezzük egy terület élőlény-kö
zösségét egymással és fizikai környezetükkel való 
kölcsönhatásukban. Egy tó, egy erdő, egy kelet-af
rikai szavanna, az egész Föld mind egy-egy példa az 
ökoszisztémára.

Tekintettel a szervezett mezőgazdaság pusztulá
sára, az északi féltekén és másutt, az emberek rá
kényszerülnek arra, hogy a természetes ökosziszté
mákhoz forduljanak élelmiszerért, tüzelőanyagért 
és építőanyagért. A SCOPE —ENUWAR jelentés
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megjegyzi: ”Az ökoszisztémákat érő hatások elem
zése nem vezethető le a növényeket és állatokat érő 
hatásokból, hanem figyelembe kell venni az emberi 
populációt is.“

Carl Sagan figyelmeztet, hogy sok növényi- és ál
latfaj kihalhat: ’’szétszakadhatnak azok a kényes öko
lógiai kapcsolatok, amelyek kölcsönös függőségbe 
hozzák a Föld organizmusait, méghozzá valószínűleg 
javíthatatlanul.“

A népesség újjáéledését és hosszú távú túlélését 
nagymértékben befolyásolja az, hogy képes-e a ter
mészetes ökoszisztéma az emberek alapvető szükség
leteinek fedezésére. Az ember ökoszisztéma-függése 
nem merül ki a mezőgazdasági termékekre való rá
utaltságban. A környezet számos egyéb szolgáltatá
sára is szükségünk van, mint a klíma-szabályozás, a 
kártevők szabályozása, a tengeri élelemforrások, és a 
tápanyagok körforgása.

Az élet összes formája végső soron a Naptól kapja 
az energiát. A tápláléklánc elején a zöld növények és 
az algák fotoszintézise alakítja át a napfény energiáját 
kémiai energiává. Ez az energia áramlik végig a táplá
lékláncon a magasabbrendű állatokig. A fényszint 
csökkenése a nukleáris tél során csökkenti a rendel
kezésre álló energiát az ökoszisztémában, és veszé
lyezteti a túlélést a tápláléklánc magasabb szintjein is.

Évi közepes csapadékmennyiség (víz cm-ben)

3.5 ábra A hőmérséklet és a csapadék határozza meg a fő öko
szisztémák előfordulását. Ha akár a hőmérséklet, akár a csapadék- 
mennyiség kívül kerül a toleranciahatárokon, a társulás súlyosan 
sérül és elpusztul. A túlélési sávok a legtöbb esetben szűkebbek, 

mint a nukleáris tél során várható változások.
Forrás: SCOPE (86) Vol. 2.

A nukleáris tél hatása a növekedési évszakban sú
lyosabb, mert az élőlények ilyenkor jobban rá vannak 
szorulva a növekedéshez és szaporodáshoz szükséges 
bőséges energia-utánpótlásra. Az északi félteke leg
több ökoszisztémája elpusztul, ha a háború nyáron 
következik be, és komolyan megsérül, ha télen. A 
trópusokon, ahol nincsenek az évszakhoz igazodó 
életciklusok, a háború az év minden szakában egyfor
mán pusztító lehet.

Az északról jövő hideg légtömegek mélyen beha
tolnak a trópusi régiókba, veszélyeztetve a Föld 
növény-, állat-, és mikroorganizmus fajai azon két
harmadának létét, amelyek az Egyenlítő és a 25. szé
lességi kör között élnek.

Manapság is nagyszámú madár és hal pusztul el az 
ún. ”friagem“-ek következtében, amikor időről 
időre hideg légtömegek áramlanak az Amazonas- 
medencébe Dél-Amerika mérsékelt éghajlatú vidéké
ről. Florida északi részén rendszeresen előfordulnak 
hirtelen fagyok, amelyeket a sugárzásos lehűlés, vagy 
északi légtömegek beáramlása okoz. (Délen ez már 
igen ritka.) Ezeknek az eseteknek komoly következ
ményei vannak. 1977 és 1985 között öt nagyobb fagy 
okozott kárt a zöldség- és gyümölcstermésben és a 
halállományban. A sérült fáknak évekre volt szüksé
gük a felépüléshez.

Különösen érzékenyek a klimatikus szélsőségekre 
az esőerdők, amelyek egy stabil környezethez alkal
mazkodtak. A SCOPE—ENUWAR jelentés szerzői 
szerint, ha a hőmérséklet a csapásváltás utáni akut fá
zisban több, mint egy hétre a fagypontig, vagy az alá 
süllyed, az esőerdők egész föld feletti vegetációja el
pusztul. Mivel ezeken a területeken a nagytestű álla
tok (pl. a majmok) zöme fákon él, nagy részük — ha 
nem az összes — elpusztul élőhelyének elvesztésével, 
így az ökoszisztéma egy komponensének pusztulása 
további mélyreható következményekkel jár.

A Föld esőerdői egy jelentős részének pusztulása 
komoly következményekkel jár a földi élet egésze 
számára. Itt a hazája a vadonélő állatok, növények, 
madarak csaknem felének, és így ezek a területek a 
genetikai diverzitás raktárai. Nemcsak a földi élet 
fenntartásában, szabályozásában és fejlődésében van 
kulcsszerepük, hanem a gyógyászat, az ipar és a me
zőgazdaság számára is fontos alapanyagokat szolgál
tatnak.

Új planetáris ökológia

A legtöbb komolyan megzavart ökoszisztéma ese
tén nagyon valószínűtlen, hogy az visszatérjen a há
ború előtti állapotba még akkor is, ha a környezeti kö
rülmények újra normalizálódnak. Általánosságban a 
szárazföldi ökoszisztémák a következő módokon rea
gálhatnak a stresszre:
— a fajok számának csökkenése — valószínűleg egy 

tizes faktorral — az esőerdőkben;
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— az ’’opportunista “ (ld. alább) és a kisebb termetű 
és energiaigényű fajok preferálása;

— a talaj degradációja;
— változások a hidrológiai és a tápanyag ciklusban.

A tengeri, folyamtorkolati és édesvízi ökosziszté
mák valószínűleg kevésbé lesznek érintettek, noha a 
hatások komolyak lehetnek, különösen a tengerparti 
zónákban és az északi kontinensbelsőkben. Az új 
ökoszisztémák az opportunista fajokon alapulhatnak, 
amelyek más területekről vándorolnak be, gyorsan 
szaporodnak, és előnyük származik a források szű
kösségéből. Sok ilyen fajt, — mint a levéltetveket, 
sáskákat és a patkányokat — kártevőként tartunk szá
mon, mert elpusztítják a termést, és betegséget ter
jesztenek. Másokat gyomnövénynek tekintünk, mert 
értéktelenek az emberi táplálkozás szempontjából 
(pl. csalánok és sok fűféle). A túlélőknek egy isme
retlen, vad és ellenséges környezettel kell harcba 
szállniuk.

Kitekintés a mezőgazdaságra

A globális mezőgazdaság sorsa különös fontosságú 
azok számára, akik a nukleáris háború közvetlen ha
tását túlélték, s akik zöme a harmadik világban él 
majd. A megművelt földterületek ugyan csak 10%-át 
alkotják a szárazföldek területének, de e nélkül csak a 
jelenlegi populáció 1 — 1 0 %-a táplálkozhatna a termé
szetes élelemforrásokkal — feltéve persze, hogy ez 
utóbbiak épek.

Az emberi társadalom évszázadok alatt olyan szo
ciális és gazdasági struktúrákat fejlesztett ki, amely a 
legtöbb esetben megvédi az éghajlati zavaroktól és a 
természeti katasztrófáktól, mint a vulkánok és a föld
rengések.

Az ezektől a struktúráktól való függőség lehetővé 
tette a népesség számára, hogy túlnője a Föld termé
szetes eltartóképességét, eltávolodjon az élelmiszer
forrásaitól, és behatoljon marginális területekre. 
Ezek a tendenciák, miközben védenek a környezet 
kis változásaival szemben, még sebezhetőbbé teszik 
az embereket a hirtelen és szélsőséges eltolódásokkal 
szemben, mint amilyenek a nukleáris tél sokkoló és 
példátlan következményei.

Négy fő faktor fogja meghatározni az élelmi
szer-ellátottságot:
— a háború közvetlen hatásait túlélő emberek 

száma;
— a mezőgazdaság és az azt kiszolgáló rendszerek 

sérülésének mértéke a nukleáris tél akut fázisá
ban, amikor a környezeti stressz a legsúlyosabb, 
és az élelmiszer-termelő képesség mértéke az el- 
nyújtottabb, de kevésbé szélsőséges krónikus 
szakaszban;

— a raktározott élelem mennyisége, és a szétosztás 
képessége;

— a társadalmi és gazdasági rendszerek állapota egy 
olyan világban, amelyben a nemzetközi kereske

delem mechanizmusai összeomlottak, és az or
szágok kénytelenek a saját forrásaikra támasz
kodni (egyes országok például eladásra termelnek 
olyan élelmiszert, amely helyi fogyasztásra alkal
matlan).

A SCOPE—ENUWAR szerzők megvizsgálták az 
élelmiszerhelyzetet közvetlenül az összecsapás után, 
egy évvel később, és az évekkel későbbi “újjáéle- 
dési“ fázisban. Legelőször azonban a múltba néztek.

A múlt tanulságai

Egy nukleáris háború éghajlati és szociális-gazda
sági zavaraihoz hasonlítható eseményeket az írott tör
ténelem nem ismer. Mindazonáltal, a múltbeli szélső
séges események nyújthatnak némi betekintést nem
csak a mezőgazdaságot érő hatások következményei
be, de azok társadalmi hatásaiba is. Egy példa a hő
mérséklet-csökkenés hatására az élelmiszer-terme
lésre az 1816-os “Nyár Nélküli Év’’ az Egyesült Álla
mok északkeleti részén, Kanadában és Nyugat- 
Európában.

1816 nyarán a hőmérséklet 1 —3 °C-kal volt a nor
mális alatt, ami a növekedési periódus jelentős rövi
dülését okozta. Az évszakot meghazudtoló fagy és 
hóesés fordult elő, és Nyugat-Európában a normális
nál több eső esett.

A szegényes nyár és különösen a rövid extrém ha
tások, mint a fagy és a heves esőzések katasztrofálisak 
voltak a termésre mindkét területen:
— Észak-Amerikában az időjárás a kukorica és a bú

zatermést érintette, a heves eső felére csökken
tette a szénatermést. Bár a gabonaárak 
200—600%-kal megugrottak, és a magas takar
mányárak a háziállatok levágására késztették a 
farmereket, kevés bizonyíték van komolyabb 
élelmiszerhiányra. A gazdasági társadalmi rend
szer — a többi régió segítsége — megvédte a né
pességet még a legsúlyosabban érintett területe
ken is.

— Ezzel szemben Európában nagy éhínség követke
zett be, társadalmi nyugtalanságot és elvándorlást 
váltva ki. Az európai társadalmak, amelyeket a 
napóleoni háborúk destabilizáltak, sebezhetőbb
nek bizonyultak.

“A potenciális hasonlóság egy atomháború utáni 
szituációval további hangsúlyozást kíván” jegyezték 
meg a SCOPE —ENUWAR jelentés szerzői.

1816 tanulmányozásából három tanulság rajzoló
dik ki:
— még egy kis éghajlati változáshoz is gyakran kap

csolódik rövid, extrém esemény, mint a fagyok 
megnövekedett gyakorisága, s ennek katasztro
fális hatása lehet az élelmiszer-termelésre;

— egyes termények érzékenyebbek a klímaváltozás
ra, mint a többiek;

— a népességre gyakorolt hatás függ az illető társa
dalom sebezhetőségétől.
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1816 tanulsága illusztrálja egy kis hőmérsékletesés 
drámai hatását az élelmiszer-termelésre. De ez a 
stressz jelentéktelenné halványodik azok mögött a 
változatos hatások mögött, amelyek egy nukleáris tél 
során várhatók.

A pu sztu lás m értéke

Valószínűleg az alacsony hőmérséklet és a fény
csökkenés képezi a legsúlyosabb stresszt, ami a ha
szonnövényeket éri a nukleáris tél első, akut fázisá
ban, legalábbis, ha a globális élelmiszer-termelést 
vizsgáljuk.

A legtöbb mezőgazdasági növény trópusi, vagy 
szubtrópusi ősöktől származik, s így a növekedési 
periódusban különlegesen érzékeny még a rövid hi
deg periódusokra is, az átmeneti vízhiányra és az 
egyéb zavarásokra. A világtermés nagy része különö
sen érzékeny a hidegre. A fagypont alatti hőmérsékle
tek, amelyek követhetik a nukleáris háborút, megál
líthatják a haszonnövények növekedését csaknem az 
egész északi mérsékelt övben.

A közepes északi szélességeken a mezőgazdasági 
termelés évszakos ritmust követ, s így ebben az öve
zetben a terméscsökkenés akkor lesz a legnagyobb, 
ha a háború a növekedési periódusban, vagy azt köz-
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Északi mérsékelt öv:
Néhány téli és tavaszi gabonaféle még betakarítható júliusig 
(pl. Indiában, Kínában, Eszak-Afrikában és az Egyesült Álla
mokban), azonban a Kanadában, a Szovjetunióban, vagy 
Nyugat-Európában folyó aratási munkákat már súlyosan érint
heti a háború. A hideg és a sötétség elpusztíthatja a kukoricát, 
a szóját, burgonyát és a rizst. A felnőtt kérődzők túlélhetik a hi
deget, de a fiatalok és a nyírott juhok elpusztulhatnak. A 
mezők a hidegtől elpusztulhatnak, bár a későbbi újjáéledésük 
lehetséges.

Trópusok:
Minden termény érzékeny a hidegre. Azokon a területeken, 
ahol a mezőgazdaság szorosan kapcsolódik a monszunesőzések 
időpontjához (pl. India, vagy Indonézia) a földi légkörzés válto
zása súlyos következményekkel járhat. A következmények az 
északi trópusokon várhatóan még súlyosabbak, mint a januári 
forgatókönyv esetén, tekintettel arra, hogy a rizst, kölest és a 
cirkot június—júliusban vetik. Az évente többszöri termésbe
takarítás lehetősége valószínűleg elvész.

Déli félteke:
A hideg elnyújtja az árpa és a kukorica érési idejét Ausztráliá
ban, Dél-Afrikában és Dél-Amerikában, valamint lelassítja a 
mezők növekedését. Még valószínűbb azonban, hogy a víz
hiány fogja korlátozni a produkciót. Az állatállomány sorsa el
sősorban a takarmányellátáson és nem a hideg közvetlen hatá
sán múlik.

Északi mérsékelt öv:
A téli búza — különösen, ha hó borítja — túlél, hacsak nem 
válik a hőmérséklet extrém alacsonnyá, (pl. —50 °C Kanadá
ban, vagy a Szovjetunióban). Az alacsony átlaghőmérséklet 
azonban megakadályozza a szemképződést. (Ez alól — megfe
lelő csapadékmennyiség esetén — egyes alacsonyszélességeken 
elhelyezkedő területek, mint pl. Észak-India, Észak-Afrika, az 
USA déli része és a melegebb tengerparti vidékek, pl. Nyugat- 
Európa képezhetnek kivételt.)
A búza, a kukorica és az árpa tavaszi vetésének nincs akadálya, 
de — a tengermellékek kivételével — a középhőmérséklet a 
magképződéshez túl alacsony lesz. Észak-Amerikában, a Szov
jetunióban és Kínában ezen gabonafajták termésének zöme 
kiesik. Japánban és Kínában a rizstermelés, Európában és a 
Szovjetunióban pedig a burgonyatermelés elmaradására lehet 
számítani. A kelet-európai rozs túlélheti a hideget, de a meleg 
évszak rövidsége miatt teremni már nem fog. Az alacsony szé
lességeken (pl. az USA déli részén) megfelelő termésre számít
hatunk a tavaszi vetésű szójánál, — feltéve, ha a csapadék ele
gendő lesz. A mezők némi levélkárosodással túlélhetik a hide
get. Az intenzíven tartott állatok elpusztulnak, ha a gépi ventil- 
láció és táplálékellátás megszűnik. A szabadban tartott kérőd
zők közül a legegészségesebbek kibírhatják a hideget, szá
mukra a víz és a táplálék hozzáférhetősége a korlátozó tényező. 
A hideg a fiatal állatok pusztulását okozhatja. A fényhiány 
csökkentheti az olyan állatok termékenységét, mint a juh.

Trópusok:
A rizst, kukoricát, kölest és a cirkot már rövid hideg periódu
sok is elpusztíthatják, ha azok a növény növekedésének érzé
keny szakaszában következnek be. Ennek pontosabb megítélé
séhez azonban a hőmérséklet várható középértékének és szó
rásának pontosabb becslésére lenne szükségünk. A félsivatagi 
területek ipari növényei (cirok és köles Indiában és Afrikában) 
elpusztulhatnak, ha a csapadék lecsökken. A szárazság veszé
lyezteti azokat a kukoricaültetvényeket is, amelyek ma is csak 
a létükhöz minimálisan elegendő esőhöz (=  500 mm) jutnak 
hozzá (Közép-Afrika egy részében, Közép- és Dél-Ameri
kában). A trópusi füves területek szintén érzékenyek a hideg
re, de könnyen újjáélednek, ha a hőmérséklet és a csapadék 
eléri a megfelelő értéket. Az állatok a hideg periódusokat túlél
hetik, igy megmaradásuk hosszabb távon az élelem meglétén 
múlik. A légkörzés, a hőmérséklet és a csapadék változása mó
dosíthatja a vándorló kártevők elterjedését. Valószínűleg 
elvész annak a lehetősége, hogy a trópusokon évente több ter
mést takarítsanak be.

Déli félteke:
Világos klíma-előrejelzés hiányában a hatások nem 
prognosztizálhatók.

4.1 ábra Összefoglalás a nukleáris tél akut szakaszának a termé
nyekre és az állatokra gyakorolt hatásairól. A lábasjószág a klíma
katasztrófára valószínűleg kevésbé érzékeny, mint a termés, 
érinti viszont az — úgy a természetből, mint a mezőgazdaságból 

származó — táplálék hozzáférhetősége.
Forrás: SCOPE (86) Vol. 2.



vétlenül megelőzően tör ki, azaz az északi félteke ta
vaszán vagy nyarán.

Az akut szakasz mezőgazdasági hatásait összegez
ve a SCOPE-ENUWAR szerzők leszögezik, hogy egy 
jelentős éghajlati zavar a februártól augusztusig ter
jedő időszakban valószínűleg a termés teljes kiesését 
okozza a szóban forgó régióban. Ha a háború ezen a 
perióduson kívül következik be, az élelmiszer-ellátás
ra gyakorolt hatás valószínűleg kevésbé lesz súlyos. 
De ha a hőmérséklet-csökkenés belenyúlik a követ
kező tavaszba, amint az valószínű, akkor ez nem 
marad hatás nélkül a következő termésre.

Az északi szubtrópusi régiókban, mint pl. Kína és 
India területén a csapadékeloszlás megzavarása és a 
monszunesők várható kimaradása gyakorlatilag meg
szünteti a lehűlést és a fénycsökkenést túlélő haszon- 
növények minden esélyét.

Még ha a déli, trópusi régiókban az átlaghőmérsék
let nem is süllyed olyan alacsonyra, amely már a ter
mények kipusztulását okozná, nagy területeken kell 
fagykárral, s az ezzel járó terméscsökkenéssel szá
molni.

Rafael Herrera (Venezuela Institute of Science 
Studies) szerint: “a forró égöv legfontosabb termé
nye, a rizs annyira érzékeny, hogy semmi sem termel
hető meg, ha az éjszakai hőmérséklet 15 °C alá csök
ken”. A kukorica és a szójabab a 10 °C-os küszöbre 
érzékeny.

A helyzetet fényhiány is súlyosbítja. Ennek, és az 
átlaghőmérséklet akár csak néhány fokos csökkenésé
nek — amit hideg északi légtömegek időnkénti be
áramlása is súlyosbít — együttes hatása a termés 
komoly csökkenése, de teljes elmaradása is lehet.

Az összes olyan vizsgálat, amely a nukleáris télnek 
a mezőgazdasági termelésre gyakorolt kezdeti hatását 
elemezte, ugyanarra a következtetésre jutott: a mező- 
gazdasági termelés gyakorlatilag szünetelne hónapo
kon át az északi félteke nagy részén. Lényeges ter
méscsökkenésre számíthatunk akkor is, ha a hőmér
séklet csak néhány fokkal csökken.

“Teljesen mindegy, hogy a fizikusok 10, vagy 20 
fokos csökkenést mutatnak ki” , mondta Tom 
Hutchinson, a Torontói Egyetem növényökológusa. 
“A mezőgazdasági rendszerek sokkal érzékenyebbek 
annál, minthogy bármelyiket is kibírnák.”

A mezőgazdasági károk a közepes déli szélessége
ken — Ausztrália, Argentína — kisebbek lehetnek, 
hisz az éghajlati zavarok is viszonylag kisebbeknek 
ígérkeznek az északiakhoz képest.

Feltételezik, hogy ezeken a területeken nem kell a 
széles körű terméskiesésre számítani, bár a fény csök
kenés és a többi éghajlati stressz lerövidítheti a növe
kedési szakaszt, és észrevehetően csökkentheti a ter
mést. Valószínű, hogy a déli félteke nagy részén a vi
lágkereskedelem és a segélyezési mechanizmusok 
összeomlása gyakorolja a legnagyobb hatást az élelmi
szer-ellátásra.

Az élelmiszer-termelő potenciál — évekkel később

Világosak a következményei annak a szélsőséges 
éghajlatváltozásnak, amely a nukleáris tél első szaka
szában várható. Jóval nehezebb feladat meghatározni 
krónikus szakasz — évekkel a háború után — kisebb 
éghajlati eltéréseinek hatását.

5, esetleg 10 fokig terjedő tartós hőmérséklet
csökkenés várható a világ sok helyén az évszaktól 
függetlenül. Vajon mik az esélyei a hosszú távú újjá
éledésnek?

Számos megközelítést próbáltak ki annak érdeké
ben, hogy tisztább képet kapjunk a kérdésről, kezdve 
a történelmi példák vizsgálatától (mint az 1816-os 
év), a szélsőséges események statisztikai vizsgálatán 
át a kísérletezésig és a számítógépes modellezésig. 
Az egyik részletes vizsgálatban, amit a SCOPE- 
ENUWAR projekt tudósai végeztek, megvizsgálták 
az éghajlatváltozás — mindenekelőtt a hőmérséklet
csökkenés — hatását a jelenlegi mezőgazdasági öve
zetek élelmiszer-termelő képességére.

Az öt legfontosabb terményre: a búzára, a rizsre, a 
kukoricára, a burgonyára és az árpára összpontosítot
ták figyelmüket. A búza, a rizs és a kukorica adja a ga
bonafogyasztás 75%-át. Csak a hőmérséklet- és csapa
dékcsökkenés hatását vizsgálták alaposan, noha a 
megnövekedett ibolyántúli sugárzás csökkentheti a 
termést, a lokális kémiai és radioaktív szennyeződés 
pedig korlátozhatja a mezőgazdasági művelésre al
kalmas területeket a harci zónában és annak köze
lében.

A búza — amely a világ népessége egyharmadának 
legfontosabb tápláléka — igen hosszú növekedési 
periódust, és magas minimális hőmérsékletet igényel 
a mérsékelt égöv többi gabonaféleségéhez képest, s 
így különösen érzékeny egy éghajlati változásra.

A 4.2 ábra az átlaghőmérséklet csökkenésének és 
a csapadékváltozásnak a búzatermelésre gyakorolt ha
tását mutatja be Kanada három különböző államában.

Az elemzés tanúsága szerint:
— a búzatermést mindhárom államban a csapadék 

limitálja:
— a hőmérséklet határozza meg, hogy mely terüle

teken teremhet meg a búza, így a hőmérséklet
csökkenés a búzatermesztésre rendelkezésre álló 
területet csökkenti;

— meglepetésre a hőmérséklet kismértékű csökke
nése növeli a produkciót — még ha a csapadék- 
mennyiség jelentősen csökken is — mert csökken 
a párolgási vízveszteség;

— az éghajlatváltozás hatása helyről-helyre változik.
A búzatermés elpusztul, ha a hőmérséklet több,

mint 3 °C-kal csökken.
Emlékezve arra, hogy az északi közepes szélessé

geken a hőmérséklet akár 10 °C-kal is elmaradhat a 
normálistól az újjáéledési szakaszban, és hogy lénye
ges változás történhet a csapadékeloszlásban, a mező-
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A BÚZATERMŐ TERÜLET ÉS A TERMÉS AZ 1961 —81-es ÉVEK ÁTLAGÁNAK SZÁZALÉKÁ
BAN, FELTÉTELEZVE, HOGY A HŐMÉRSÉKLET 1 °C, 2 °C, 3 “C-KAL CSÖKKENT, A CSAPA
DÉKMENNYISÉG PEDIG 75%-A, 100%-A, ILLETVE 125%-A. AZ 1961 -8 1 -es  ÉVEK ÁTLAGÁNAK 

(R. B. Stewart-nak az Agriculture Canada modellt felhasználó szimulációja alapján.)

Csapadék Normális - 1  °C — 2 °C — 3 °C
75 100 125 75 100 125 75 100 125 75 100 125

MANITOBA
Terület 100 100 100 97 97 97 94 94 94 0 0 0
Termelés
SASKATCHEWAN

68 100 136 82 120 149 103 150 169 0 0 0

Terület 100 100 100 83 83 83 25 25 25 0 0 0
Termelés 56 100 137 63 106 140 27 41 56 0 0 0
ALBERTA
Terület 100 100 100 98 98 98 0 0 0 0 0 0
Termelés
ÖSSZESEN

56 100 137 73 123 164 0 0 0 0 0 0

Terület 100 100 100 88 88 88 28 28 28 0 0 0
Termelés 58 100 137 68 112 147 32 45 57 0 0 0

4 .2  á bra  A hőmérséklet és a csapadékváltozás hatása a búza vetésterületére és produkciójára. A 3 °C-nál 
nagyobb hőmérséklet-csökkenés megszünteti a búzatermelést ezeken a területeken.

Forrás: SCOPE (86) Vol. 2.

Változás Következmény

Hőmérséklet
csökkenés

1 -  2°C

2 °C

2 — 5 °C

4 °C

5 °C

Változás az
esőzésben
Eső-növekedés

Eső-csökkenés

A fénycsökkenéssel együtt lényegesen lerövidíti 
a növekedési szakaszt, így lecsökkenti a poten
ciális gabonatermő területet Észak-Kanadában és 
a Szovjetunióban.
Nem lépi túl a természetes ingadozás határait.
Ha nincs csapadékcsökkenés, a búza és az árpa
termés átlaga kissé nő.
Felére csökken a búzatermesztésre alkalmas te
rület. Észak-Kanadában lehetetlenné válik a ta
vaszi búza termesztése.
A kukoricatermés mindenütt csökken, az északi 
területeken pedig teljesen elmarad. A déli vi
dékeken azonban megmaradnak a jó termesztési 
lehetőségek.
Csökken az árpatermesztésre alkalmas terület, 
nem termeszthető árpa Észak-Kanadában. 
Kedvezőtlen hatások jelentkeznek az északi fél
teke összes búzatermő területén. A termés min
denütt rendkívül alacsony. A burgonyatermés 
Angliában a felére csökken, Lengyelországban és 
Szovjetunióban megszűnik.

Alacsonyabb hőmérséklettel párosulva növelheti 
a betegség-okozta terményveszteséget.
Egy 50%-os csökkenés komoly terméskiesést 
okozhat azokon a szovjet és amerikai területe
ken, amelyeken ma is korlátozott a csapadék 
mennyisége.

4.3 ábra A krónikus fázis kismértékű hőmérséklet-csökkenésének 
hatása a mezőgazdasági termelésre az északi mérsékelt övezetben. 
Forrás: SCOPE-ENUW AR

Csapadék- Hőmérséklet-csökkenés
csökkenés --------------------------------------------------

—2 °C - 1 ° C  - 0 ,5  °C

-15%  -19%  -13%  -  8%
-10%  -17%  -11%  -  6%
-  5% -13%  -  7% -  2%

4.4 ábra Mérsékelt hőmérséklet és csapadékcsökkenés hatása a 
Föld rizstermelésére (összesen 300 millió tonna)

Még kis változások is súlyosan érinthetik a termésátlagokat. 
Forrás: Gribbin, Earthscan.

gazdasági termelés földrajzi eloszlása egy ideig való
színűleg nem tér vissza a megszokotthoz.

A rizs fontosságát nemcsak az adja, hogy ez az 
alapvető élelmiszere több mint egymilliárd ember
nek, akik nagy része a Föld legsűrűbben lakott terüle
tein él, hanem az is, hogy egy nukleáris háború túl
élőinek aránytalanul nagy része a jelenlegi rizstermő 
vidékeken fog élni.

A rizs elárasztott, és normális, lecsapolt területen 
is termeszthető. Az előbbi típusú “rizsföldeken” 
folyó rizstermelést találunk Délkelet-Ázsiában épp
úgy, mint az USA-ban, a Szovjetunióban, Japánban, 
Kínában és Egyiptomban. A “felföldi” rizstermesztés 
szokásosabb Dél-Amerikában és Afrikában. Az ég
hajlati tényezők nagymértékben befolyásolják azt is, 
hogy mely területeken termelhető rizs, és azt is, hány 
termés takarítható be egy évben. A legfontosabb elő-
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feltétel az, hogy az átlaghőmérséklet a növekedési 
szakaszban 15 °C fölött legyen.

Ha a hőmérséklet megfelelő, az esőzések mennyi
sége, és évi megoszlása bír kritikus jelentőséggel. Pél
dául a trópusi Délkelet-Ázsiában 2000 mm körül van 
az évi csapadékmennyiség, ami — ha egyenletesen 
oszlik el az év során — elegendő legalább évi egy rizs
aratáshoz. Ha az esőzés évszakos ingadozást mutat 
— mint a monszunövezetben — már 1200 — 1500 
mm éves csapadék is elegendő az egyszeri terméshez.

Minden lehűlés és/vagy csapadékcsökkenés káro
san hat a rizs növekedésére és csökkenti a termést. A 
SCOPE—ENUWAR szerzők szerint már 2 — 3 °C-os 
hőmérséklet-csökkenés is teljesen lehetetlenné teszi 
a rizstermelést az északi féltekén, ha az rövid, de kü
lönösen hideg szakaszokkal kombinálódik.

Továbbá, tekintetbe véve, hogy a déli féltekén a 
sebezhetőbb felföldi rizs a jellemző, az ebben a régió
ban várható kisebb hőmérséklet-csökkenésnek is ko
moly következményei lehetnek.

A déli közepes szélességek gabonatermelését ha
sonló módon érinti a körülmények változása, mint az 
északi mérsékelt övben. A hőmérséklet-csökkenés 
ezeken a területeken kisebb lesz, mint északon, így 
nagyobb hatás valószínűtlen. A csapadékcsökkenés 
komolyan érintheti a termést olyan területeken, mint 
Ausztrália, ahol a víz növekedést limitáló tényező 
már ma is. A hőmérséklet és a csapadék együttes 
csökkenése érintheti a pásztorkodó gazdálkodást, pl. 
a tejgazdaságokat a fű növekedésének hátráltatása 
révén.

Rafael Herrera becslése szerint “egyedül Brazíliá
ban 165 millió hektáron pusztul ki a termés, ha a hő
mérséklet akár csak 3 °C-kal is csökken” .

Szétszakad az Északkal való kapcsolat

Ha fel akarjuk mérni a világ helyzetét egy nukleáris 
háború után, nem elég a környezeti változásokra gon
dolni, hanem figyelembe kell venni a társadalmi-gaz
dasági és politikai rendszerek szétrombolódását úgy 
helyileg, mint világméretekben. A nem harcoló or
szágok megpróbáltatásait tovább növeli, ha őket ma
gukat is támadás éri.

’’Észak“ — az északi közepes szélességeken elhe
lyezkedő fejlett országok — elpusztulása következté
ben a világ elveszti
— az egész világot behálózó közlekedés, hírközlés 

és bankrendszer központjait;
— az ipari és technológiai javak, valamint azok elő

állítására és felhasználására vonatkozó tapasztala
tok utánpótlását;

— a harmadik világból és más régiókból származó 
nyersanyagok piacát;

— a nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ és in
tézményei központját.

A nemzetközi rend összeomlása súlyosan hat majd 
vissza a harmadik világ egyénei és intézményei éle
tére.

A nukleáris háború továbbterjedése délre

Várhatóan mennyire lesznek a harmadik világ or
szágai kitéve a nukleáris támadások direkt hatásai
nak? Egyetlen nagyváros elleni támadás szétzilálhatja 
egy egész ország életét.

A világ atomhatalmai — az Egyesült Államok, a 
Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország és 
Kína — a közepes és magas északi szélességeken he
lyezkednek el. Ez a földrajzi tény motiválja azt a 
széles körben elfogadott véleményt, hogy egy atom
háborúban a harci zóna a 30. és 70. északi szélességi 
kör közötti terület lesz. Azonban — noha a nukleáris 
csapások zöme valóban itt várható — találhatók ma
gas prioritású célpontok másutt is.

Mint Frank Barnaby, a Stockholmi Nemzetközi 
Békekutató Központ (SIPRI) előző igazgatója megje
gyezte, a szuperhatalmaknak sok támaszpontja talál
ható Délen légitámaszpontoktól kezdve a lehallgató 
állomásokig:
— Az Egyesült Államok például egy haditengeré

szeti (Subic Bay) és egy légi (Clark) támaszpon
tot tart fenn a Fülöp-szigeteken, egy műholdkö
vető állomást Seychelles szigeteken és egy kato
nai bázist Diego Garcián (az utóbbi kettő az In
diai-óceánon található), és létesítményei vannak 
Dél-Koreában és Guamon.

— A Szovjetuniónak bázisai vannak a Daklak szige
ten (Etiópia), Adenben és Socotvanál (Dél-Je- 
men), Da Nagban és Cam Ran Bay-ben (Viet
nám) és másutt.

Távközlési célokat szolgáló, valamint atomfegy
vert hordozó hajók, nukleáris rakétákkal felszerelt 
tengeralattjárók a világon mindenfelé előfordulhat
nak. Várható, hogy egy erők elleni támadásnál az 
ilyen célpontokat is nukleáris támadás éri.

De várhatóan megszenvedne Dél egy értékek elle
ni támadást is, amely irányulhat utánpótlási források 
(mint az Arab-öböl olaja) ellen, vagy célozhatja azt, 
hogy távol tartson országokat a konfliktustól, avagy 
csökkentse azon képességüket, hogy úrrá legyenek a 
nukleáris háború utáni helyzeten.

Wiliam M. Arkin és R. W. Fieldhouse, a ’’Nukleá
ris csataterek“ c. mű szerzői szerint ”az 1960-as évek 
közepe óta a katonai elemzők a harmadik világra irá
nyítják tekintetüket... Az új megközelítés a tengeren
túli bázisok számának növeléséhez, a haditengerészet 
megerősítéséhez, a katonai erők nagy távolságokban 
való fokozott jelenlétéhez vezetett.

A NATO fokozott jelentőséget tulajdonít Észak- 
Afrikának és a Közel-Keletnek, míg a Szovjetunió 
legfontosabb ázsiai gondjává Kína vált. A kínai — 
szovjet határ valószínűleg a világ legjobban felfegy-
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5.1 ábra A katonai bázisok behálózzák a világot. Háború esetén a 
távközlési és felderítő létesítmények éppoly fontosak lehetnek, 
mint a rakétasilók. Még ha nem is feltétlenül érne nukleáris tá
madás mindegyik feltüntetett potenciális célpontot, világos, hogy 
nincs olyan területe a világnak, amelyet egy nukleáris háború köz

vetlen hatásai biztosan elkerülnek.
Forrás: Svéd Királyi Tudományos Akadémia (83)

vérzett kétoldalú határvonala. A szovjet—amerikai 
katonai szembenállás az Indiai-óceán térségében fo
kozódik a leggyorsabban.

Arkin és Fieldhouse felvetik, hogy a karibi térséget 
nem tette atomfegyvermentessé sem a nukleáris 
fegyvereket Latin-Amerikából kitiltó Tlatelolco 
Egyezmény, sem pedig az a kubai rakétakrízis után 
született szovjet ígéret, hogy nem telepítenek táma
dó fegyvereket Kubába.

Úgy az amerikai, mint a szovjet hajók rutinszerűen 
szállítanak atomfegyvereket a Karib-tengeren. Az 
USA számos nukleáris tengeralattjárók elleni hadvi
selési tervvel rendelkezik, és ebből a célból támasz
pontot alakított ki a floridai Key Westen és a Puerto 
Rico-i Roosevelt Roads-on. “Bár a Tlatelolco Egyez
mény kétségtelenül elejét vette az atomfegyverek tar
tós latin-amerikai és karibi állomásoztatásának, nem 
akadályozta meg ugyanitt a nukleáris hadviselésre 
való készülődést” írta Arkin és Fieldhouse.

“Komolyan aggódok azon országok nagy száma 
miatt, amelyek a létfontosságú dél-atlanti hajúutak 
mentén kikötőiket a Szovjetunió rendelkezésére bo
csátják” ... mondta az USA atlanti flottájának parancs
noka a Kongresszusban 1982 márciusában. Sok olaj- 
szállító hajó halad el Afrika nyugati partvidéke köze
lében.

“Haditengerészeti elemzők a szovjet flotta jelenlé
tére mutatnak rá a Guineai-öbölben az év minden 
szakában, és arról beszélnek, hogy az USA nem ren
delkezik elegendő, a dél-atlanti szovjet ellátó létesít
mények ellen bevethető támadó potenciállal” — je
gyezte meg Arkin és Fieldhouse.

K. Subramnyam indiai elemző megjegyzése szerint 
a szuperhatalmak stratégiai hálózata átfogja az egész 
bolygót, így ”a korlátozott atomfegyvermentes öve
zetek koncepciójának semmi realitása sincs. Egyféle 
atomfegy.vermentes övezet képzelhető el — az egész 
glóbusz.“

Arkin és Fieldhouse továbbviszi az érvet: ”Az öt 
atomhatalom a fegyverkezési versenyt kivitte saját 
földjéről azáltal, hogy 65 országban és területen he
lyezték el a nukleáris fegyverzettel kapcsolatos léte
sítményeket... Egyetlen kontinens sem mentes 
ezektől, nincs olyan határ, folyó, hegység, vagy politi
kai frontvonal, amely elválaszthatná az egyik hadszín
teret a másiktól. Egy új földrajz jött létre.”

Gazdasági összeomlás Délen

Egy nagyobb nukleáris konfliktus elpusztítaná az 
északi félteke zömét, lerombolva a szuperhatalmak 
társadalmi-gazdasági struktúráját. Elpusztulhatnak a 
világ politikai, ipari, közlekedési, pénzügyi, távköz
lési és kulturális központjai csakúgy, mint az emberi
ség tudományos és műszaki ismereteinek zöme.

A célpont-területek túlélőinek nemcsak hatalmas 
fizikai és lelki megrázkódtatást kell elszenvedniük, 
hanem szembe kell nézniük számtalan veszéllyel is: 
szennyezettek a vízforrások, az élelmiszer radioaktí- 
van szennyezett, az épületek összedőltek, s szembe 
kell nézni egy nagyobb éghajlatváltozás hatásával. 
Kevés az esély arra, hogy néhány hónapon belül ja
vuljon a helyzet.

A Harmadik Világ a nukleáris fegyverek direkt ha
tásának nagy részét elkerüli, de a létező nemzetközi 
kereskedelmi és segélyezési rendszerek dezintegrá
ciója sok országot arra kényszerít, hogy a jelenleginél 
sokkal nagyobb mértékben támaszkodjanak saját for
rásaikra, mint jelenleg.

Gyakran mondják, hogy ha a fejlett világ gazdasága 
náthás lesz, a szegény országok tüdőgyulladást kap
nak. Észak pusztulása fatális lehet Délre nézve. 
Ugyanez a Világbank “Jelentés a világ fejlődéséről, 
1984” c. kiadványának szárazabb nyelvén így szól: 
“Egy kölcsönösen összefüggő világgazdaságban a fej
lődő országok gazdasági növekedése nagymértékben 
attól függ, hogy mi történik az ipari országokban” .

A legtöbb fejlődő ország feldolgozatlan áruknak 
(nyersanyagok, mezőgazdasági termények) és ipari 
termékeknek az ipari országokba történő eladásával 
finanszírozza az importját és a beruházásait. Ha a fej
lett országok gazdasági növekedése akadozik, csök
ken a kereslet a Harmadik Világ árui iránt.

Ilyenkor a külföldi hitelforrások is beszűkülnek — 
pedig a fejlődő országok egyre nagyobb mértékben 
függenek ezektől. A fejlődők gazdasági növekedési 
trendjei a fejlettekét követik.

Az 1929 — 32-es világgazdasági válság során a fej
lett országok termelése 17%-kal, a világkereskedelem 
pedig 27%-kal csökkent. Ekkor azonban még a Har
madik Világ lakosságának a mainál jóval nagyobb há
nyada folytatott önellátó gazdálkodást, amely kevéssé 
függ a fejlettekkel való tranzakciótól.

Az 1980-as évek elején bekövetkezett recesszió 
során az ipari piacgazdaságok növekedési üteme az 
1973 —79-es átlag évi 2,3%-ról 1980 — 81-re 1,3%-ra,
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1982-re pedig — 0,5%-ra esett vissza, s csak 1983-ban 
érte el újból a 2,3%-os értéket. A Világbank szerint az 
1979-es olajár-emelkedés mellett ez a rossz teljesít
mény volt a fő oka a Harmadik Világ gazdasági bete
geskedésének ebben az időben. A fejlődő országok 
gazdasági növekedése, amely az 1973—79-es perió
dusban átlagosan évi 5,2% volt, 1980-ban 2,5%, 
1981-ben 2,4%, 1982-ben 1,9%, 1983-ban pedig már 
csak 1,0% volt. A világkereskedelem volumene egy 
teljes százalékponttal esett vissza 1981 -82-ben.

Ezek a látszólag kis statisztikai változások tragiku
sak voltak sokhelyütt: csökkent a személyi jövedelem 
sok olyan országban, ahol a többség számára ez eddig 
is épp hogy csak fedezte az életbenmaradást; növeke
dett az amúgy is súlyos munkanélküliség; s a jobb 
élet reményének szertefoszlása politikai nyugtalansá
got és zavargásokat okozott.

Ha egy ilyen enyhe lehűlés Északon ekkora bajt 
okozhat, mibe sodorhatja egy atomháború a fejlődő 
országokat? ”Egy nagy nukleáris háború lehetséges 
következményei mellett eltörpül minden, amit az 
emberiség történelme során megtapasztalt“ olvashat
juk az ENSZ főtitkára 1980-as jelentésében.

A Harmadik Világ exportjának kétharmad része 
(ez 1983-ban 313 milliárd dollár volt), ami ezen or
szágok nemzeti össztermékének 1 2 %-ának felel meg, 
irányult a fejlett országokba. A háború utáni első 
években ez a piac eltűnik, és a Harmadik Világ tele 
lesz számára viszonylag felesleges termékekkel: cu
korral, gyapottal, teával, kávéval, földimogyoróval, 
és hasonlókkal. S nem lesz pénz a fontos dolgok, 
mint az energia, vagy a gabona importjára, még ha 
ezek máshonnan beszerezhetők volnának is.

Az OECD országokból a fejlődőkbe áramló nettó 
beruházási források (ideértve a hivatalos segélyeket 
éppúgy, mint a magán beruházásokat és hiteleket) 
mennyisége az utóbbi években az 1981-es 91 milliárd 
dollár és az 1983-as 69 milliárd dollár között válto
zott. Ez csupán 1%-a a fejlődők GNP-jének, jelentő
sége azonban ennél jóval nagyobb, mert értékes mű
szaki tapasztalatokat testesít meg.

1983-ban a hivatalos forrásokból származó segély 
összege 36 milliárd dollár volt. 1981-ben Fekete- 
Afrikában a nemzetközi segélyek a bruttó hazai beru
házások 21%-át tették ki. A legszegényebb országok 
némelyikében a hivatalos segélyek a beruházások na
gyobbik részét teszik ki: Etiópiában az 50%-át, Szu
dánban 53%-ot, Tanzániában 67%-ot, a Szahel-övezet 
egyes országaiban pedig csaknem 100%-ot (1979-es 
adatok). Az utóbbiakban a külföldi segély a teljes 
GNP ötödére, vagy még többre rúg.

A Harmadik Világ gazdaságai súlyos depresszióba 
süllyednének, ha ezen források bármelyike kiesne. 
Valójában azonban egy háború után ezek mindegyike 
egyszerre esne ki, visszakényszerítve ezeket az orszá
gokat saját szűkös forrásaikhoz.

Sok egyéb, kevésbé kézzelfogható világgazdasági 
kapcsolat is károsodik. A világ nagy pénzügyi, közle

kedési és távközlési centrumainak lerombolása pél
dául komolyan megnehezíti, hogy a túlélő nemzetek 
új gazdasági kapcsolatokat építsenek ki egymással. 
Amint az Egyesült Államok Technológiai Elemző Hi
vatala megjegyezte: ”egy nukleáris háború kiszámít
hatatlan következményei legalább annyira fontosak, 
mint azok, amelyek kiszámítását megkísérelték“ .

Az energiaéhség

Noha az országonkénti átlagos olajfogyasztás itt 
alacsony, a harmadik világ országai több okból is ér
zékenyebben függenek az olajtól, mint sok ipari or
szág.

A fejlődő országokban a modern szektor műkö
dése csaknem kizárólag az olajon alapul, kivéve azt a 
néhány országot (mint pl. India és Brazília), amely 
hazai szénkészleteiből fedezi energiaigényét. Az olaj
ellátás lecsökkenése tehát igen súlyosan érintené eze
ket az országokat.

Radikálisan csökkenne az élelmiszerek, javak és 
emberek szállítása, és sok iparág megbénulna, 
köztük olyanok is, amelyek a mezőgazdaság számára 
termelnek (pl. műtrágyagyártás). Hiány lenne vil
lamos energiában, s leállna sok olyan nélkülözhetet
len városi szolgáltatás, mint a víz és a szennyvíz szi
vattyúzása. Hiányozna a főzéshez szükséges fűtőolaj.

Sok afrikai ország teljes olajszükségletét impor
tálja. Ide tartozik Etiópia, Ghána, Libéria, Madagasz
kár, Marokkó, Mozambik, Szenegál,-Sierra Leone, 
Szomália, Dél-Afrika, Szudán, Togo, Tanzánia, 
Zambia és néhány kisebb szegényebb ország. Ezek 
nem rendelkeznek nagy készletekkel. Már pár hó
napos importkiesés is a gazdaság leállásához, és teljes 
káoszhoz vezet a városokban.

Brazília importálja folyékony tüzelőanyagának zö
mét annak ellenére, hogy rendelkezik egy program
mal, melynek során energetikai célra cukornádból 
termelnek alkoholt. India olajszükségletének 40%-át 
importálja, míg Banglades és a Fülöp-szigetek teljes 
egészében importra szorul.

A harmadik világ mint egész, természetesen óriási 
olajfelesleget termel. A legnagyobb exportőrök, a 
közel-keleti országok valószínűleg célponttá válnak 
egy nagy atomháborúban, ha az önellátó Szovjetunió 
meg akarja bénítani a NATO-országok energiaellá
tást. Az Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában 
termelt teljes olajmennyiség elméletileg elegendő 
lenne a fejlődő világ energiaellátására. Ezzel kapcso
latban azonban figyelembe kell vennünk a követke
zőket:
— a szükséges olajat ki kell termelni és finomítani 

kell;
— el kell szállítani, mégpedig sok esetben máshova, 

mint eddig;
— szükséges, hogy az importáló ország rendelkez

zen pénzzel, vagy kívánatos csereáruval.
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Néhány évvel a háború után ezek a feltételek már 
teljesülhetnek, de közvetlenül a háború után valószí
nűleg súlyos nehézségeket okoznak.

Még ha az olajtermelő államok, mint Nigéria, An
gola, Equador és Indonézia képesek is lennének a ki
termelést folytatni, pótalkatrészek hiányában szüksé
gük lenne arra, hogy ép tartályhajókhoz jussanak 
hozzá, és azokat karbantartsák. A sok közel-keleti 
olajtól függő afrikai és ázsiai ország pedig új források 
és nagy távolságú szállítókapacitások után kell hogy 
nézzen.

A legsúlyosabbaknak a pénzügyi problémák látsza
nak. A cserekereskedelem látszik egyedüli megoldás
nak egy olyan világban, amelyben a nemzeti gazdasá
gok összeomlottak, és a nemzetközi pénzügyi és hi
telintézmények is romokban hevernek. De valószí
nűleg egyik országnak sem lesz nagy élelmiszer-feles
lege — talán Argentína lehet kivétel. Sok hagyomá
nyos exportcikk (az Északra szállított luxusjavak, 
mint kávé, tea, cukor) iránt pedig kevéssé fognak ér
deklődni a háború túlélői.

Élelmiszer-kereskedelem a háború után

A harmadik világ élelmiszer-ellátásában a háború 
után súlyos zavar áll be függetlenül attól, hogy el
szenvednek-e ezek az országok szokatlan lehűlést, 
vagy változást a csapadékeloszlásban.

Kevesebb lesz az élelmiszer azokban az országok
ban, amelyekben sok ember már ma is a minimális 
szinten táplálkozik, s a rendelkezésre álló élelmiszer 
is nagyon megdrágul, épp a hiány miatt. (A történe
lem nagy éhínségeiben a személyi vásárlóerő hiánya 
épp oly fontos volt, mint maga az élelmiszerhiány).

A fejlődő világ mint egész gabonaszükségletének 
kb. egytizedét importálja.
— Afrikában az importhányad nagyobb: egynegyed. 

A kontinensen nincs komoly exportőr, a hazai 
termelés pedig jóval az egészséges élethez szük
séges minimum alatt van.

— A fejlődő Ázsiában — ahol Thaiföld az egyetlen 
lényeges exportőr — a fogyasztás 8 %-át teszi ki a 
nettó import.

— Latin-Amerikában a nettó import a gabonafo
gyasztás 3%-a. Ha azonban az egyedüli exportőrt, 
Argentínát (feleslege mintegy 18 millió tonna) 
nem számítjuk, ez az arány 28%-ra nő.

Egy nukleáris háború után évekig csaknem teljesen 
szünetelni fog a harmadik világ élelmiszerimportja.
1984-ben a világ nettó interkontinentális gabonaex
portjának négyötödét (126 millió tonnát) az Egyesült 
Államok és Kanada adta. Nyugat-Európa 8 %-kal (13 
millió tonnával), Ausztrália és Új-Zéland pedig 
13%-kal (20 millió tonnával) részesedett ezen a 
piacon.

Bizonyos idő alatt a harcoló országok arra kénysze
rülnek, hogy — Howard H. Hjort amerikai mezőgaz-

(a) Nettó gabonaimport, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika 1984.

Régió Teljes import Nettó import 
(millió tonna)

Afrika 24 24
Ázsia 92 80
Fejlődő Ázsia 
(Japán nélkül) 65 53
Latin-Amerika 22 4
ÖSSZESEN 138 108
Fejlődő országok összesen 111 81

(b) A világ gabonaexportőr régiói

Régió Teljes export Nettó export
(millió tonna)

Észak-Amerika 126 126
USA 105 105
Kanada 22 22
Nyugat-Európa 30 13
Ausztrália és Új-Zéland 20 20

5.2 ábra A jelenlegi élelmiszer-áramlás. A fejlődők 81 millió 
tonnás nettó importja elegendő 400 millió ember minimális élel
mezésére. (Egyes országok importálnak is és exportálnak is gabo

nát. A nettó import a kettő különbsége.)
Forrás: USDA és Worldwatch Institute

Régió Gabona-
termelés

Nettó
import

Fogyasztás Nettó import 
a fogyasztás 

százalékában
(millió tonna)

Afrika 57 20 77 26
Ázsia
Fejlődő Ázsia

544 71 615 12

(Japán nélkül) 530 47 577 8
Latin-Amerika
Latin-Amerika

89 3 92 3

(Argentína nélk.) 57 22 79 28
ÖSSZESEN 
Fejlődő orszá-

690 94 784 12

gok összesen: 676 70 746 9

A rizs őröltén számolva

5.3 ábra Import a gabonafogyasztás százalékában — Afrika, Ázsia 
és Latin-Amerika, 1983.

Forrás: USDA FAO

dasági szakértő szavaival — ”a modern mezőgazda
ságtól visszatérjenek a hagyományoshoz” , az emberi 
és állati munkát véve igénybe a termesztéshez és be
takarításhoz. A hagyományos technikák azonban ”kí- 
vül esnek a magasan iparosított országok farmereinek 
tapasztalati körén“. A termést csökkentik — való
színűleg egy jelentéktelen szintre — a háború utáni 
környezet legkülönfélébb veszélyei.

Bizonyosra vehető az élelmiszer-hiány azokban az 
országokban, amelyek ma erősen importfüggőek. A
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városlakók, akik leginkább rá vannak szorulva az im
portált élelemre, képtelenek lesznek azt megvásá
rolni. Sokan közülük vidékre mennek majd, hogy egy 
kétségbeesett kísérletet tegyenek a gyűjtögetésre, va
dászatra vagy egy primitív növénytermesztésre. 
Csakhogy a harmadik világ nagy részén a föld és az 
ökoszisztémák már ma is túlterheltek.

A fejlődő országok számára a műtrágya, a rovarir
tószerek és hasonlók importjának kiesése legalább 
akkora csapás lesz, mint az élelmiszeré. A harmadik 
világban 1982-ben felhasznált 39 millió tonna műtrá
gya körülbelül egyharmada származott Észak-Ameri- 
kából, Európából és a Közel-Keletről, vagyis olyan 
helyekről, amelyek egy atomháborúban valószínűleg 
elpusztulnának.

A fejlődő országok a fejlettektől kénytelenek im
portálni a mezőgazdaság energiaszükségletének zö
mét.

Régió Fogyasz
tás

Import Export Nettó
import

Nettó import 
a fogyasztás 

százalékában

(1000 tonna)

Afrika 3 564 1 785 715 1 070 30%
Közép-Amerika 2 679 1 397 51 1 346 50%
Dél-Amerika 3 690 1 946 209 1 737 47%
Fejlődő Ázsia
(Japán nélkül) 29 489 8 361 1878 6 483 23%

121* 8 240* 28%*
Összes fejlődők 39 429 13 489 2853 10 636 27%

1096* 12 393* 31%*

* A közel-keleti országok nélkül:
Irak 306
Izrael 840
Kuvait 176
Libanon 47
Katar 255
Szaud-Arábia 133

Összesen 1757

5.4a ábra A fejlődő országok függése a műtrágya importjától 1982.

A feltételezhető háborús övezetből importált 13 
millió tonna műtrágya elméletében 1 0 0  millió tonna 
gabona megtermeléséért felelős — többért, mint 
Afrika és Dél-Amerika együttes évi termelése. Az 
egyes országok importfüggősége igen különböző:
— Thaiföld, Ázsia fő rizsexportőre műtrágyaszük

séglete 91%-át importálja; ennek kiesése a rizsfe
lesleg zömét megszüntetné;

— a Fülöp-szigetek importálják a 77%-át annak a 
műtrágyának, amelyen a Zöld Forradalom alapul;

— India az 1982-es műtrágya-felhasználásának (5,7 
millió tonna) 36%-át importálja;

— Argentína viszont nem használ nagy mennyiség
ben műtrágyát, így a felhasznált mennyiség 
77%-át kitevő import kiesése nem lenne kataszt
rofális.

A mezőgazdasági termelés jelenlegi szintje azon
ban nemcsak a műtrágyáknak és a rovarirtószereknek 
köszönhető, hanem az öntözési technológiáknak, a 
hibrid vetőmagoknak, a gépeknek, a tüzelőanyagok
nak, és számos egyéb mesterséges eszköznek is. 
Ezeket az erőforrásokat, amelyek kiegészítik a ter
mészetes környezet által biztosítottakat, szokás 
”energia-szubvenció“-nak nevezni. Ez a Zöld Forra
dalom alapja. E nélkül a fejlődés évtizedekre visz- 
szaesne, az élelmiszer-termelés katasztrofálisan csök
kenne, függetlenül attól, hogy a klíma változik-e.

Ország Műtrágya- Műtrágya- Műtrágya- Gabona
felhasználás import import a termelés 

felhasználás (1000 tonna) 
(1000 tonna) százalékában

(%)

India 5 724 2042 36 135 145
Bangladesh 398 224 56 22 019
Indonézia 1 454 399 27 37 906
Fülöp-szigetek 322 249 77 11 821
Thaiföld 324 295 91 20 775
Kína 15 141 2491 16 22 019
Egyiptom 708 207 29 7 768
Kenya 80 82 100 3 050
Nigéria 213 204 96 10 238
Szudán 75 83 100 2 540
Costa Rica 74 45 61 315
Argentína 96 74 77 33 609
Brazília 2 747 1221 44 34 041
Kolumbia 285 199 70 3611

5.4b ábra Egyes országok függése a műtrágya-importtól. 
Forrás: FAO, Fertiliser Yearbook 1982, és Production Yearbook 1982.

5.5 ábra A Zöld Forradalom hatása világosan látszik a rizstermelés 
átlagának az elmúlt évtizedben bekövetkezett növekedésében. A 
diagram Kína, India, a Fülöp-szigetek és Indonézia teljes termelé
sére vonatkozik. A fejlődő világ egészében a mezőgazdasági ter
melés a 3—4-szeresére, a fejlett országokban pedig kétszeresére 

nőtt az 1950-es évek óta.
Forrás: SCOPE (85) Vol. 2.
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Gépi teljesítmény (LE/ha)

5.6 ábra A mezőgazdasági gépek segítsége nélkül lényegesen visz- 
szaesne a mezőgazdasági termelés, különösen a fejlett világban. 
Az ábra a termésátlag, és a -  gépesítettség fokát mérő -  teljesít
mény közötti összefüggést mutatja. Az élelmiszer-termelés a fej
lődő világban közvetlenül az összecsapás után valószínűleg nem 
támaszkodhat majd semmilyen modern segítőeszközre. A gépek
től való függés változó a harmadik világban: Latin-Amerika pl.

sokkal jobban függ a traktorok vonóerejétől, mint Afrika. 
Forrás: SCOPE (86) Vol. 2.

F I Z I K A  M I N D E N H O L

AZ ÉRZÉKELÉS FIZIKÁJA ÉS A FIZIKA ÉRZÉKELÉSE Manfred Euler
Duisburgi Egyetem

Gondolatok a gondolkodásról

A valóság több mint az, amit látunk. Amikor a fizikai 
világ végtelen sok szabadságfokát leképezzük a fe
jünkben levő véges számú idegállapotra, akkor az in
formációt sűrítenünk kell. Rendet, szerkezetet, sza
bályszerűséget és szabályos viselkedést fedezünk fel. 
Amit érzékelünk az sokkal egyszerűbb, mint a való
ság. Érzékelés németül “Wahrnehmung”. Ebben 
benne van az “igaznak ismerjük fel” jelentés, tehát 
egy aktív folyamat: előre igaznak tételezünk fel egy 
modellt, egy fogalmat. A valóság modellezése fontos 
abban, amit látunk és ahogyan arról gondolkodunk. 
A megfigyelés aktusában (akár érzékszerveink segít
ségével, akár tervszerűen végzett kísérlettel) eleve 
jelen van már valamilyen modell vagy realitás feltéte
lezése, és ez kiválasztja a mérvadót, a lényegeset, 
más szabadságfokokat pedig elhanyagol. Ebben az ér
telemben az információ már az, amit kiszűrtünk, 
mert fontosnak tartjuk. Érzékelő rendszerünk dönti 
el, hogy mit ítélünk értelmes információnak.

A hétköznapi életben és a tudományban is a való
ságról az absztrakció különböző szintjein építjük fel

Megjelent: The Game called Science Teaching c. könyvében. 
Kiadta és megrendelhető O. O. K. Veszprém.
Fordította: Kunfalvi Rezső

modelljeinket megfigyeléseink magyarázatához és 
jóslatok készítéséhez. A “természet játékának” meg
értéséhez egyetlen lehetséges út a valóság ilyen hiá
nyos modelljeivel folytatott játék. Marx György taní
tott meg bennünket erre a fontos, centrális jellegű 
leckére és ő mutatott egy sereg kreatív példát a mo
dellalkotás művészetéből [1], Mindenkit, aki komoly 
“játékos” , előbb-utóbb megragad a természet játékai
val való elmélyült foglalkozás során egy furcsa, jel
lemző vonás, amit nem várt, amikor ezt a játékot, ill. 
ennek szabályait tanulni kezdte. Amikor az ember a 
természetről elmélkedik, amelynek maga is annak 
elszakíthatatlan része, sohasem képes elszakadni a 
saját gondolkodási folyamatától, hanem azzal próbálja 
megmagyarázni a természet viselkedését. Ahogy 
Bohr kifejezte [2] a magyarázat mindenféle elemzése 
úgy végződik, hogy lemondunk saját gondolkodási fo
lyamatunk megértéséről. Vajon ez csak önmagunkra 
vonatkozik, vagy a játék centrális fontosságú része? 
Vonatkozik-e a széles közönségre, vagy csak a gya
korlott mesterekre? Szóljunk-e róla többet a 
tanulóknak?

A fizikusok egy része egyszerűen elhatározza, 
hogy matematikai jellegű problémákkal nem törődik, 
ha ezek spekulációkra és frusztrációra vezetnek és 
nem látszanak hozzájárulni sokkal a fizika fejlődésé
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hez. A tanulók és az egyetemi hallagtók viszont ér
deklődnek az ilyenfajta kérdések iránt, szeretnék 
tudni, hogy pl. az emberi értelem képessége miként 
függ a fizikai világ törvényeitől és fordítva: agyszerke
zetünk hogyan formálja a világra vonatkozó képün
ket. Ha a fizikát úgy tekintjük, mint egy széles pers- 
pektívájú programot a világ megértésére, és nem va
lamiféle hasznos gyűjteményt mérhető mennyiségek 
megjóslására, akkor ezekkel a problémákkal szembe 
kell néznünk.

Nyilvánvaló módon az érintkezés a fizikai világ 
“kemény tudományának és az agyunk világának 
"lágy“ tudományának határfelületén egy egész sereg 
furcsa ’’hurkot“ mutat [3]. E különféle csomókat 
nem tudjuk egyszerűen elvágni, viszont érezzük fur
csaságukat. Szeretünk játszani a felmerülő különleges 
problémákkal. Pl. szeretjük a metafizikai tréfákat [4], 
szürrealista képeket összekapcsolunk furcsa érzéke
lési jelenségekkel [5], vagy egyszerűen csak játszunk 
a szavakkal, hiányos nézeteinket nyelvi, circulus vi- 
ciosus akrobatikával fejezve ki (pl. foglalkozunk a ter
mészet megértésével és a megértés természetével). 
Remélhetjük-e, hogy előbbre jutunk a fizika megérté
sében úgy, hogy elmélkedünk a megértési folyamat 
fizikai alapjairól? Foglalkozzunk a következőkben 
ezzel a ’’csomóval“ , és majd meglátjuk, hogy a hely
zet ugyan ’’reménytelen, de nem komoly“.

A valóság érzékelése és intuitív felfogása

Az emberi érzékelés rendszere az érzékszerveink 
által elérhető környezetről látszólag reális képet szol
gáltat. Bár vannak határok, melyek az érzékelő szer
veink felfogóképességét bizonyos sávszélességekre 
és erősségre korlátozzák, — hétköznapi viszonyok 
között elég jól megbirkózunk a valósággal. Sőt, amint 
azt a tudomány fejlődése mutatja, érzékelő rendsze
rünk olyan területeken is megállja a helyét, melyekre 
eredetileg nem volt kifejlesztve. Ennek az előrehala
dásnak azonban ára van, és összeütközésbe hozhat 
bennünket a valóságról korábban kialakított eddig si
keres fogalmainkkal. Mint naiv realisták azzal a hittel 
indulunk el, hogy a dolgok olyanok, amilyennek 
látjuk azokat. A fizika megtanít bennünket arra, 
hogyan bővíthetjük naív világszemléletünket.

Tanítványainkat elindítjuk ezen a hosszú úton. Az 
első kilométereken azt várjuk tőlük, hogy tegyék 
félre intuitív dinamikai fogalmaikat. Az így elért siker 
szerény, gyakori a visszaesés az arisztotelészi vagy a 
középkori szemléletre [6 ], Hétköznapi viszonyok 
között még a fizikus is rajta kapja magát azon, hogy 
arisztotelészi módon gondolkodik. Többé-kevésbé 
hasonló kognitív konfliktusok előfordulnak a fizika 
történeti fejlődése során, és az egyéni tanulás folya
mán is. A fizikát tanulók legtöbbjénél azonban a fő 
kognitív kihívás észrevételen marad. Nem tudatosul 
sem a fizika centrális fogalmainak inkompatibilitása a 
realitásra vonatkozó intuitív fogalmainkkal sem a mi

képességünk arra, hogy ezen konfliktus ellenére a 
fizika élvonalát előbbre vigyük. Mik a konstruktív 
elemei ezeknek a konfliktusoknak? Milyen mérték
ben befolyásolják azok az emberi gondolkodás folya
matát és annak fejlődését? A kognitív konfliktusok
nak több oka lehet, de a közös alap mindig a kognitív 
rendszerünk korlátozott volta, melynek lényege az, 
hogy a rajtunk kívül álló világot hiányosan tudjuk re
konstruálni. Ennek a hiányosságnak egyik jellemző 
aspektusa komoly akadályt jelentett a tudomány 
előre haladása számára. Lényege a tudomány egysége 
és agyunk modulrendszerű felépítése közötti ellentét. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy egyrészt a ter
mészet elveinek alapvető szerkezete egyszerű, 
agyunk viszont olyannak készült, hogy elsősorban 
nem egyszerűséggel, hanem a komplexitással tudjon 
megbirkózni. Az egyszerű felismerése a bonyolultban 
egy hosszú folyamat.

Agyunk szervezettségében kiemelkedő elv a mo
duláris szerkezet. Külön speciális tömbök (modulok) 
szolgálnak a fizikai világ egyes vonásainak felismeré
sére (pl. tér, idő, erő, sebesség). A modulok ugyan a 
mindennapi élet tapasztalatainak megfelelően köl
csönhatnak egymással, de különálló egységek, és köl
csönhatásuk nincs egyezésben a fizika általános elvei
vel. A tér különböző alakban jelenik meg számunkra 
(vizuálisan, auditív módon, tapintással), és ezek 
megfelelkezése nem tökéletes. Noha a tér, idő és erő 
kölcsönös kapcsolata nem teremt meg fejünkben egy 
új ’’Newton-féle dinamika“ nevű modult, mi mégis 
képesek vagyunk arra, hogy intuitív tapasztalatok 
útján megtanuljunk egész bonyolult dinamikai gya
korlatokat (sportok). Átvíve a megértés problémá
jára, a valóság modulszerű tükröződése agyunkban 
azt jelenti, hogy egyidejűleg igen különböző intuitív 
tapasztalatok és ad hoc magyarázatok élhetnek ben
nünk egységes elv nélkül.

A fizika a matematika segítségével képes ilyen egy
ségesítő képről gondoskodni. Megmagyarázza, ho
gyan születik egység a bonyolultból, hogyan keletke
zik új törvény egyszerű alapvető elvekből, sőt a sza
bálytalanságból. A fizika programja rendkívül sikeres
nek bizonyult, mert képes átlépni az intuitív szemlé
let korlátain. Nem vagyunk képesek viszont meg
szabadulni teljesen a kognitív rendszer korlátáitól. 
Ha ennek az absztrakt programnak értelmet akarunk 
adni, akkor szükségszerűen rászorulunk valamilyen 
intuitív szemléltetésre. Absztrakt fogalmak kreatív 
tárgyalását mindig össze kell kapcsolnunk a konkrét, 
intuitív realitással.

A relativitás és a kvantummechanika izgalmas fo
galmainak ama konkrét valósághoz való kapcsolása, 
melyhez a mindennapi életben hozzáférünk, — 
mindig magasfokú intellektuális kihívás. A követke
zőkben megkíséreljük annak ellenőrzését, hogy ezek 
az intuíciónak ellenszegülő eszmék milyen mérték
ben szerepelnek a mi érzékelő rendszerünk szerkeze
tében és működésében. Mielőtt kísérletet teszünk a 
relativitás és a kvantummechanika eszméinek és
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agyunk működésének kapcsolatával, kiindulunk a 
nem-lineáris dinamikából, mely elég különös ugyan, 
de még mechanisztikus és vizuális jellegű. Ez segít 
majd bennünket abban, hogy közelebb jussunk az el
képzelhető és elképzelhetetlen határvonalához. 
Mind a három terület intuitívellenes jelenségekkel 
foglalkozik, azonban különbözik egymástól abban, 
hogy eredményeiket milyen mértékben tudjuk össz
hangba hozni a fizikai világról agyunkban alkotott 
képpel. Vannak többé vagy kevésbé mélyen fekvő 
analógiák e területekre és szervezési elveikre vonat
kozó fogalmak között, melyek lehetővé teszik, hogy 
a körülöttünk levő világról képet alkossunk. A ter
mészet különböző alkalmakkor és különböző foko
kon értelmet adott ezeknek. Először feltárták a fizika 
törvényeit az Univerzum fejlődése folyamán, azután 
pedig biológiai fejlődésünk folyamán az idegrendsze
rünk különböző fokain. Később mi adtunk nekik je
lentést, amikor a különböző diszciplínák területén 
felfedeztük, vagy újra megtaláltuk azokat. Ezeknek 
az eszméknek újraértelmezése az emberi érzékeléssel 
és felismeréssel összefüggésben hozzásegít bennün
ket ahhoz, hogy saját tapasztalataink alapján szemlé
letessé tegyük azokat. Ez azonban nem ment meg 
bennünket a már említett circulus viciosus-tól.

A nemlineáris dinamika közlése belső szemlélet útján

A nemlineáris dinamika különös jelenségei, -  
amilyen pl. a rend és a káosz, szerkezetek^felépülése 
és lebomlása, rendszerek egyenetlen és katasztrofális 
fejlődése stb. — a tudományos érdeklődés irányaitól 
hosszú ideig távol maradtak, pedig azok az emberi 
gondolkodás mélyen begyökerezett, őstípusú kategó
riái közé tartoznak. Sokféle okot tudnánk felsorolni 
arra, hogy miért csak az utóbbi időkben történt ha
ladás ezen a téren. A számítástechnika fejlődése 
sokat segített, de a fő akadály az volt, hogy világszerte 
le kellett küzdeni azt a korlátozó szemléletet, mely a 
lineárisra, a szabályosra, a szigorúan kauzálisra össz
pontosította a figyelmet. Szükség volt arra, hogy a 
szabálytalanban a szabályszerűre érzékennyé tegyük 
agyunkat. Meghökkentő példát szolgáltatnak az egy
szerű elveken alapuló bonyolultságra (a posteriore te
kintve az egyszerűt) a káosz egyszerű összetevői. Ka
otikus rendszerek előtt állva a moduláris agy hiába 
keres szabályos összefüggéseket különböző esemé
nyek, modulok, alrendszerek között. Hasonló a kísér
letező helyzete, mikor az agy dinamikáját az agy 
elektromos aktivitásának elemzése (EEG kép) útján 
akarja megérteni lineáris elektromos rendszerek 
elemzésének mintájára.

A nemlineáris dinamika megmutatja, hogy az ágy
béli kép változtatása lehetséges olyan módon, hogy 
magába fogadjon korábban nemszemléletesnek ítélt 
elemeket is. Ennek a fizika tanítása szempontjából 
nagy a jelentősége. Szükséges és lehetséges legyőz
nünk a lineáris rendszerek kategóriáiban való gondol

kodás korlátáit. Törekednünk kell komplex rendsze
rek és azok dinamikájának intuitív megértésére. Bár 
ezek viselkedése meghökkentő és egyáltalán nem in
tuitív, az egyszerű nemlineáris modellek tökéletesen 
szemléltethetők. Hozzátehetjük: a nemlineáris folya
matok konstruktív lehetőségei szemléltethetők úgy, 
hogy figyelmünket ráirányítjuk saját belső szerkeze
tünk nemlineáris voltára, és azt elemezzük, hogy 
saját érzékelő rendszerünk miként működik. Számos 
alapvető észlelés, sőt több elemi kognitív mecha
nizmus is nemlineáris modellrendszerrel szemléltet
hető. így a szemlélet iteratív úton felfedi saját alapjait.

Az ember akusztikus érzékelésére már másutt ki
fejtettünk (5) ilyen programokat. Hasonló tanulmá
nyozásra hallásrendszerünk két ok miatt is alkalmas. 
Eléggé a periférián foglal helyet, így egyaránt ingerel
hető kívülről (fizikai és fiziológiai úton) és belülről 
(pszichofizikai módszerek és önmegfigyelések út
ján) . Mindkét közelítés szükséges, ha bármely rend
szert teljesen meg akarunk ismerni.

’’Akusztikai önmegfigyeléssel“ tapasztalható 
furcsa nemlineáris jelenségek pl. a szuperpozíció elv 
csődje, új frekvenciák és periodikus komponensek 
keletkezése, multistabilitás és hiszterézis jelenségek, 
katasztrofaugrások, aktív csoportosítási folyamatok 
és ’’Gestalt“ észlelési jelenségek. Még ezekben a 
komplex folyamatokban is objektív módon lehet ana
lizálni az egyszerű alapvető mechanizmusokat, ame
lyek analógok olyan aktív mechanikai és elektromos 
rendszerekkel, melyek szintén képesek önszervezés
re. Ilyen a belső fül mechanikailag aktív dinamikája is.

Ennyiben az érzékelés mechanizmusából nem lát
szik semmi sem szemléltethetetlennek. Az irreverzi
bilis adatredukció lényeges tényező — ami szemlél
tethetetlennek látszik, de központi szerepe van az in
formációfeldolgozásban, — érzékeltethető lehet az 
információ dinamikájával az érzékelő szerv és azt 
követő idegi lépcsőfokok útján. Ha azonban a perifé
riától az idegrendszer központi feldolgozó egységei 
felé haladunk, a folyamat nem tűnik teljesnek. Hiány
zik valami lényeges. Egy rendszer felboncolása és lé
pésről lépésre való taglalása számos alkalmazásban 
hasznos, de vajon adekvát eljárás-e a mi saját kognitív 
rendszerünk esetében? Az egészként való jellemzés 
azonban az önelemzés korlátáihoz vezet, amit hason
líthatunk a fizika-program megértésének korlátáihoz 
(noha ez nem akadályoz bennünekt abban, hogy si
kerrel használjuk).

A téridő érzékelése és megjelenítése

A fizikai tér érzékelési terünkre való leképzésének 
fogalma rögtön felveti a kérdést: hogyan van megjele
nítve a tér és az idő a mi fejünkben. A leképezési 
folyamat statikai és dinamikai aspektusai egyszerű ér
zékelési kísérleteknél tapasztalhatók, komputer által 
keltett akusztikai és optikai ingerek felhasználásával. 
Ezek a belső skálák és méretek nagyfokú rugalmassá-
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?át és plasztiticitását bizonyítják. Egyszerű akusztikus 
ingerek esetén az érzékelt tér- és időskálák vesztenek 
merevségükből, sőt az egyidejűség megszűnése is ta
pasztalható. Ez a hatás erősen emlékeztet a tér, idő és 
geometria relativitáselméleti furcsa fogalmaira.

A speciális relativitáselméletben egy esemény ko
ordinátáinak szemléltetésére igen jó képet kapunk, 
ha méterrudak és órák hálózatára gondolunk [7], Ha
sonló, de még sokkal alkalmazkodóképesebb rend
szer létezik az idegrendszerünkben, melyet úgy kép
zelhetünk el, mint idegi órák hálózatát, azzal a korlá
tozással, amit az idegek véges vezetési sebessége 
okoz. A rendszer rugalmassága onnan származik, 
hogy ezek az órák és méterrudak nem merevek. A va
lóságban természetesen nincsenek jelen valódi mé
terrudak, bár egyes érzetek (pl. a hangmagasság) 
részben helyérzetek. A hálózat geometriáját az ideg
kapcsolatok határozzák meg. Az órák ütemét vagy he
lyileg a szomszéd órák működése, ill. gátló hatása, 
vagy az egész funkcionális neuronegyüttes, esetleg 
távoli neuronok modulálják. Ha figyelembe vesszük 
ezeket a nemlokális elveket, melyek természetesen 
bele vannak ágyazva a helyi és kauzális mechaniz
musba, ( 1 . ábra), a mi érzékelési rendszerünk az álta
lános relativitás koordinátarendszerére emlékeztet, 
melynél a tömegek szabják meg, hogy a térgörbület 
helyileg milyen legyen.

Miért fordulnak elő érzéklésünkben a relativitásel
mélethez hasonlítható furcsa jelenségek? Ezeknek 
elő kell fordulniok, mert különben érzékelő rendsze
rünk nem volna képes reális képet szolgáltatni a világ
ról, mely 1 2  nagyságrendben érzékeljél input jeleket. 
A rugalmas skáláknak döntő szerepük van a jelek 
sűrítésében, az adatok redukálásában, hiszen az érzé
kelésre szolgáló térnek korlátozott dinamikai tarto
mánya van.

Az ösztönös, mindennapi, alapvető terünknek, az 
euklideszi háromdimenziós térnek fogalma fejünk
ben egy sokkal általánosabb, többdimenziós geo
metriai reprezentáción alapul. A külvilág leképzésé
hez belső világunkban a folytonosság és a zökkenés
mentesség nélkülözhetetlen. Adekvát matematikai 
leképezést a differenciálgeometria fogalmaival lehet 
megvalósítani. Ugyanilyen matematikát kell alkal
mazni a relativitáselmélet intuitivitásnak ellenálló fo
galmainál is. Szoros rokonság áll fenn a természetes 
világ működésének matematikai leírása és azon elvek 
között, melyek alapján értelmünk felfogja ezek 
működését. Újból tapasztaljuk a szoros kölcsönhatást 
azok között a természet törvényei között, amelyek fe
jünkben és amelyek a fejünkön kívül érvényesek. Ez 
az egyezés képezi alapját a természet megértésének, 
de ugyanekkor el is homályosít mélyebb össze
függéseket.

A relativitáselmélet nem-intuitív következményeit 
olyan féleképpen tudjuk szemlélni, ahogyan például 
meg tudjuk érteni az érzéki csalódások okát. Ha az 
alapvető következtetéseket elfogadjuk, akkor nincs 
számunkra titokzatosság vagy bűvészkedés. Isme

rünk recepteket arra, hogyan alakíthatjuk át azokat 
festői nyelvre, ami azután még új intuitív meglátások
hoz és jóslatokhoz vezethet [8 ], Intuitív térfogalma
ink jól felhasználhatók a szemléltetéshez. Sőt a klasz- 
szikus kép és a relativisztikus jelenségek között foko
zatos sima átmenet valósitható meg.

Érzékelésről, gondolkodásról és kvantumfolyamatokról

Amint kvantumjelenségek is előfordulnak, ilyen 
fokozatos, tapasztalatnak megfelelő kép kialakítása 
az agyunkban már nem lehetséges. A kvantumfizika 
megvilágításában az érzékelés és gondolkodási folya
matok elemzése hasznos belátásokhoz vezethet a fizi
kában és a kognitív folyamatokban egyaránt. A kvan
tumfolyamatok szemléletessé tétele a hétköznapi ter
minológia segítségével mindig valami “kvantumva
rázslatot” involvál. Minthogy inkompatibilitás áll 
fenn a kvantummechanikai szerkezet és a valóságról 
alkotott intuitív képünk, valamint a lokális kauzalitás 
között, az egyszerű nyelven történő közlés és szem
léltetés mindig maga után von valamiféle “tündérme
séket” , pl. titokzatos történetet a hullámcsomag re
dukciójáról, fantasztikus meséket a távolhatásról és a 
dualizmusról.

A kvantummechanika következményei két szinten 
érintik a kognitív folyamatokat, beleértve az informá
ció folyamatának különböző aspektusait. A mikro- és 
a makrovilág határfelületén (az érzékelő szervekben, 
vagy az idegsejtek érintkezési pontjain) fontos lenne 
megértenünk, hogy a molekuláris káoszból miként 
bontakoznak ki a klasszikus tulajdonságok. A tudat 
szintjén sokféle analógia létezik a kvantum- és a gon-

1. ábra Kísérlet a világosságérzetünk helyhez kötöttségéhez

A bemutatott két véletlenszerű pontalakzat világossága különbö
zőnek látszik annak ellenére, hogy a pontok sűrűsége ugyanaz 
(kivéve a középső területet, mely a két mintázatot elválasztja). 
Ennek igazolására végezzük el a következő egyszerű kísérletet: 
Takarjuk el a középső részt az ujjunkkal és állítsuk be szemünket 
a rajzra. Ha a középső, átmeneti rész el van takarva a két mintázat 
egyenlően világosnak látszik. A világosság érzete nemcsak a helyi 
viszonyoktól függ, hanem távoli területek is hozzájárulnak. 
Ugyanez érvényes a színérzetre. A látott szín nemcsak egyetlen te
rület által visszavert fényhullámhosszától függ. Az agyunkban lét
rejövő színérzethez az egész látott tér hozzájárul [11], Ez a fajta 
nemlokális egészérzet kortikális szinten jön létre, és igen fontos az 
állandósági effektusok létrehozásában.
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dolkodási folyamatok között. Ezeket Bohr tárgyalta 
részletesen [2]. Mindkét szinten új minőségek merül
nek fel: anyagi valóságból fogalmaink világa, a kvan
tummennyiségekből ( 0  — 1 , igen—nem, fel —le) a 
klasszikus mennyiségek mennyi. Evvel kapcsolatban 
érdekes hasonló új tulajdonságok felmerülését megfi
gyelnünk a komplex nemlineáris rendszerek esetében 
is. Hogy mi az “új” és mi a “komplex” , az teljesen a 
rendszerre vonatkozó ismereteinktől függ. Tudásunk 
bővülése (szubjektív információ) lehetővé teszi a fej
lődést az agybeli kép bővülése útján.

A kvantummechanika centrális tulajdonsága a tel
jesség. Mi is szerzünk holisztikus tapasztalatokat, 
amikor saját gondolati folyamatainkat próbáljuk ta
nulmányozni. A teljesség az utolsó menedék, mely 
az elmét védi attól, hogy mechanisztikus fogalmak se
gítségével érthetővé váljék. Van viszont mód arra, 
hogy holisztikus folyamatokat mechanikai terminoló
giával (egyszerű visszacsatolási folyamatok és szabá
lyozási elvek segítségével) érzékeltessünk. Az érzé
kelésnél visszacsatolási elveknek döntő szerepük van 
állandó hatások és jellemző vonások kiválasztásában. 
A fizikában szabályozó elvek hasonló módon terem
tenek értelmet és törvényszerű viselkedést [9].

A teljesség demonstrálásához egy példát mutatunk 
a látás köréből (1. ábra). Ezt a fajta teljességi hatást az 
érzékelési tér nemlokalitása eredményezi, ami az 
állandósági-hatás létrehozásához szükséges. A nem- 
lokalitás összefüggésében érdekes megjegyeznünk, 
hogy kognitív rendszerünk ugyan alkalmas a klasz- 
szikus mechanika fogalmainak a megjelenítésére, de 
alkalmaz olyan elemeket is, melyek túlmennek a 
klasszikus mechanika szerkezetén. Ha a szimulációt 
fizikai rendszerek számítógépi leképezésének vagy 
tükrözésének tekintjük, akkor egy visszacsatolt kom
puter elegendő a mechanika szimulálásához, de a 
kvantummechanika eredményeinek bemutatásához 
már nem [10]. A nemlokalitás az agy szerkezetének 
és funkciójának terminológiájában távoli aktivitások 
vagy modulosok kapcsolatát jelenti. Az agynak az a 
képessége, hogy eddig össze nem kapcsolt elemeket 
össze tud kapcsolni, alapját képezi a kreativitásnak, a 
hajlékonyságnak és megkönnyíti elménkben képalko
tásunk fejlődését, hogy túllépjen a hétköznapi realitá
son, kiterjesztve azt a korábban nem-szemlél- 
tethetőre is.

Szükséges-e a kvantummechanika az idegrend
szerben lezajló folyamatok megértéséhez? Nyilván
való, hogy a receptor-folyamatok és az idegimpulzu
sok megértésében meg tudunk élni kvantummecha
nika nélkül is, mint ezt a fiziológia szakkönyvek bizo
nyítják. A közönséges érv erre az, hogy a nagyszámú 
atomból álló érzékelő szerveink durvasága megakadá
lyozza, hogy kvantumjelenségeket primer módon ér
zékeljünk. Az idegszinten érzékelhető mennyiségi fo
lyamatok, úgy látszik messze vannak a kvantumfolya
matoktól. Hogy milyen messze? Még mindig nyitott 
kérdés, hogy nagyszámú atom összefüggő működését 
megkívánó makroszkopikus kvantumjelenségek lé

nyeges szerepet játszanak-e biológiai rendszerekben. 
Most is használható az a módszer, hogy induljunk ki 
az érzékelési folyamatból és tanulmányozzuk alapo
sabban azokat a biofizikai mechanizmusokat, melyek 
az agy világát kapcsolatba hozzák az anyagi világgal. 
Már Bohr is megemlíti [2], hogy egyes érzékszerve
ink érzékenységét lefelé már annyira kifejlesztettük, 
hogy elérik a kvantumszintet. A szem érzékenységé
nek további növekedése elárulná a fotonstatisztika 
szemcsés szerkezetét. Akusztikai érzékszervünk tel
jesítménye még ennél nagyobb figyelmet igényel. 
Úgy látszik, hogy ennél a termikus és kvantumos kor
látok igen bonyolult módon össze vannak kapcsolva 
[5], Első látásra úgy tűnik, hogy a 10~ 16 W/cm2 ter
mikus zajszint a dobhártyán a hallási küszöb számára 
megszabja az alsó határt. Ha ezt gondosabban meg
nézzük, akkor ráébredünk, hogy itt már a kvantum
korlátok közelében vagyunk. Megengedhető extrapo
lációval az alap-rezgésamplitúdóra legkisebb hallható 
értékként 10_11m adódik. Ez látszik egyébként a 
kvantumfluktációk végső nagyságrendjének is. Ha a 
szőrsejteket harmonikus oszcillátorokként hangjele
ket vevő mechanikai rezonátoroknak tekintjük, a zé- 
ruspontrezgést a

képlet adja. A 10~ 1 6 kg tömeget és 1 kHz frekvenciát 
feltételezve ugyanehhez az értékhez jutunk. A csilla- 
pítatlan nem kapcsolt harmonikus oszcillátorok felté
telezésén alapuló becslés ugyan túl egyszerűnek lát
szik, az egyezés mégsem lehet merő véletlen. Ilyen 
érzékenységet nem lehet megvalósítani termikus 
egyensúlyban levő passzív receptorrendszerrel. Kell, 
hogy a fúl mechanikailag aktív legyen, és az effektiv 
sávszélességet csökkentve legyőzze a korlátokat. A 
passzivitásról aktivitásra átkapcsolva a fülben ugyan
olyan visszacsatolási folyamatok zajlanak le, amilye
neket egész más vonatkozásban már tárgyaltunk. Itt 
ismét találkozunk egyforma szabályozó elvekkel 
mind az agyi, mind az anyagi világunkban.

Egyébként a felfogó szerv működése jól de
monstrálja a szoros kapcsolatot az érzékelési folyama
tok és a kvantummechanikai mérési folyamat között. 
A fúl, mint dinamikai rendszer stabil, vagy mestabil 
állapotban működik: a mikroszkopikus fluktuációkat 
makroszkopikus szintre transzformálja. Ebből a 
szempontból az információt nyújtó zajerősítőhöz ha
sonlít. Ugyanakkor meg is semmisít információt, 
ugyanis több lehetséges mikroállapot végződhet 
ugyanabban a makroállapotban. A mikro- és a makro- 
állapot érintkezése folytán az információ nem egy 
egyedülálló, hanem egy Jánusz-arcú fogalom. Objek
tív arca a lehetséges mikroállapotokra felé nehéz, 
ugyanakkor a szubjektív információ a makroállapo- 
tokra vonatkozik. Komplementaritás akkor lép fel, 
amikor a mikrovilág egyes tényezőit irreverzibilisen 
kikapcsoljuk. Az irreverzibilitás alakítja a lehetségest
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ténylegessé, nemcsak az érzékelésben, hanem a 
kvantummérések folyamatában is. Ez a szoros kap
csolat segít bennünket abban, hogy megértsük: miért 
marad a kvantummechanika vizuálisan érzékelhetet
len. A kvantumelmélet potenciális realitásokat és 
nem tényleges realitásokat ír le, mert nem tartal
mazza a mérő műszer feljegyző tevékenységét. (Rea
litás alatt itt az érzékelhetőt, felfoghatót értjük.) 
Ezért nem szabad a kvantumjelenségeknek valódi 
realitást tulajdonítani, addig, amíg azokat nem észlel
tük. Csak miután a potenciálist irreverzibilis módon 
átalakítjuk ténylegessé, akkor lehet az eredményt a 
hétköznapi realitás szemléletes nyelvére lefordítva 
közölni. Tudatossá akkor válik, amikor a mikrokoz
moszról folyamatos, irreverzibilis átkapcsolás törté
nik a kevesebb szabadsági fokkal bíró makroinformá- 
cióra. A mikroszkopikus fluktuációkról lekapcso
lódva ideiglenes, legalább is az emberi életre szóló 
stabilitást nyerünk önmagunknak és gondolataink
nak. Ezért a tudatosságárt azonban nagy árat fize
tünk. Az anyagi világtól az agyunk világa felé halad
va a mikrovilág teljességét vesztjük el. A világot 
külső és belső létezőre bontjuk szét. Mi, akik eredeti
leg szereplők voltunk, most a nézők szerepében talál
juk magunkat. Ha viszont a teljes mikroszkopikus 
szinten létező potenciális információ felé próbálnánk 
előre haladni, ott az érzékelt valóság fogalmaival 
nem találunk lehetőséget szemléltetésre. Kognitív 
rendszerünk azonban elég ügyesen van megszer
vezve ahhoz, hogy valamiféle újfajta holisztikus gon
dolkodásmódot fejlesszen ki, mely a saját komplex 
voltán alapul, hogy ez megbirkózzék ezekkel a bo
nyolult és önmagunkra visszautaló következmények-

E S E M É N Y E K

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
MŰHELY AZ ATOMFIZIKAI 
ÜTKÖZÉSEKRŐL AZ ATOMKI-BAN

1987. augusztus 3 — 5. között nemzetközi tudomá
nyos műhelyt rendezett a MTA Atommag Kutató In
tézete a nagyenergiájú ion-atom ütközési folyamatok
ról Debrecenben, immár a harmadik alkalommal 
1981 óta. A Műhely ezúttal hivatalosan elfogadott 
kísérő rendezvénye volt az atomfizikai ütközésekkel 
foglalkozó legjelentősebb konferenciának (Elektron- 
és Atomi Ütközések Nemzetközi Konferenciája 
/ICPEAC/), amelyet két évente, most az angliai 
Brightonban tartottak meg július végén. Egyszer
smind az Európai Fizikai Társulat, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és az Országos Atomenergia Bizott
ság is támogatását adta a Műhely megrendezéséhez, s 
így augusztus első napjaiban tizenöt országból negy
venhárom külföldi és huszonhét belföldi atomfizikus

kel. Pauli elmélete [13] szerint a természet megérté
sének képessége és ügyessége onnan ered, hogy a 
belső és a külső világ, az emberi elme és az észlelt 
tárgy mind ugyanannak a kozmikus rendnek vannak 
alárendelve.

Ez a pár példa csak durva és hiányos áttekintést 
nyújt egy izgalmas program izgalmas követ
kezményeiről. Célja az, hogy a fizikába bevonjuk 
azokat a kognitív folyamatokat, melyek létrehozzák, 
teremtik a fizikát. Ez a program sokáig foglalkoztat 
majd bennünket. Végül (ha ilyen vég egyáltalán léte
zik) segíteni fog bennünket abban, hogy a termé
szetről alkotott képünket nemcsak kiterjesszük, 
hanem meg is értsük szerepünket a természet nagy 
játékában.
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részvételével került sor a három napos rendezvényre 
az ATOMKI-ban. A külföldiek között legnagyobb 
számban az USÁ-ból, az NSZK-ból és Japánból kép
viseltették magukat a Műhelyen.

Az atomi ütközések fizikája mint ún. alapkutatás, 
szerte a világon változatlanul intenzív kutatási tevé
kenységnek bizonyul. Az elektronburok vizsgálata 
atomoknak ionokkal történő bombázása révén, vala
mint magának az ütközési folyamatnak a tanulmányo
zása során újabb és újabb jelenségekkel, természetes 
úton eddig meg nem tapasztalt különleges állapotok
kal találjuk magunkat szemben. Ilyenek például a ma
gasan gerjesztett Rydberg-állapotok, folytonos ener
giájú elektromágneses, ill. Auger-átmenetek a kvázi- 
atomokban és kvázimolekulákban, szuper-relativisz-
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A debreceni Atommag Kutató Intézetben megtartott “Nagyener
giájú ion-atom ütközési folyamatok” c. 3. tudományos műhely 

résztvevőinek egy csoportja.

A poszterek m egvitatása az előadások szünetében.

tikus effektusok és sokrészecske — kölcsönhatások
ban fellépő különleges állapotok és átmenetek stb. A 
fentiekre irányuló alapkutatások elvi jelentőségűek. 
Az ún. alkalmazott atomfizikai (és szilárdtest) kutatá
sok a már megismert törvényszerűségeket használják 
fel, vagy ezek híján a nagyszámú tapasztalati tényre 
építenek, amikor a legkülönbözőbb interdiszciplináris 
területeken, vagy gyakorlati feladatokban kerülnek 
alkalmazásra. Példaként említhetjük erre az asztrofi
zikát, sugárbiológiát, sugárterápiát, vagy az anyag- 
vizsgálat és a környezetkutatás területét, valamint a 
nagy horderejű szabályozott fúziós magenergiaterme
lés megvalósításának problémáját.

Az Atommag Kutató Intézetben a hetvenes évek 
óta folynak atomfizikai ütközésekkel foglalkozó kuta
tások. Kezdetben a meglevő (700 kV-os kaszkád és 5 
MV-os Van de Graaf típusú) gyorsítók, félvezető 
röntgen detektorok és saját fejlesztésű elektroszta
tikus elektronspektrométerek felhasználásával vég
zett egyszerű töltött részecske — atom ütközések 
vizsgálata jelentette a kibontakozást e téren. Később 
egyre differenciálisabb kísérletekre, illetőleg egyre 
szélesebb körű külföldi együttműködésekre került 
sor újabb és nagyobb teljesítőképességű gyorsítók 
mellett. Legújabban pedig szerephez jut az ATOMKI

1985-ben üzembe helyezett ciklotronja is. Az egyik 
legjelentősebb együttműködést az jelentette, amikor 
négy-öt kutató a dubnai Egyesített Atomkutató Inté
zetben (EAI, Szovjetunió) működő U —300-as cik
lotron mellett folytatott kutatásokat 1981 — 1985 kö
zött nehézionoknak Ne atomon való szórását tanul
mányozva. Ezen több éves vizsgálatok eredményes
ségéért az EAI tudományos tanácsa az Intézet máso
dik díját ítélte oda 1986-ban a kutatócsoportnak. 
Több más eredményes együttműködés is létrejött az 
elmúlt évek során az NSZK, Japán és USA egyes in
tézményei és az ATOMKI között. Az Intézet Atomfi
zikai Főosztályán e téren végzett kutatómunkát 
számos alkalommal minősítették úttörő jellegűnek, 
ill. nyertek az elért eredmények nemzetközi elisme
rést.

Ilyen előzményekkel, valamint a korábban kiala
kult hagyományok figyelembevételével került sor a 
mostani Műhely megrendezésére: a nagyenergiájú 
ion-atom ütközések áttekintésére. A témaválasztás 
és előadóik meghívásának feladatában azonban ezút
tal nemzetközi tanácsadó testület is részt vett. A meg
vitatandó témák néhány csoportba voltak besorolva: 
új eredmények a klasszikus ion-atom ütközések terü
letén, elektron-korrelációs és koherenciajelenségek, 
ionok elektron- és foton-spektroszkópiája, elektron
vesztés és -befogás jelensége, szilárdtest effektusok 
az ion-atom ütközésekben, végül új kísérleti techni
kák bemutatása. Valamennyi témában neves szakér
tők tartottak előadást felkérésre lehetőleg mind kísér
leti, mind elméleti eredmények áttekintését adva. A 
tizenhat ilyen felkérésre tartott áttekintő előadás ké
pezte a három nap programjának gerincét. Ezek mel
lett néhányan lehetőséget kaptak, hogy egy-egy rövi- 
debb előadás keretében mutathassák be a legfrissebb 
és legérdekesebb eredményeiket. Az összes többi 
résztvevők pedig, természetesen az előzőekkel 
együtt, posztereken mutathatták be eredményeiket a 
Műhelyen. Végül is összesen közel 50 dolgozat be
mutatására, megvitatására került sor, amelyek között 
öttel az ATOMKI munkatársai szerepeltek. A talál
kozó tényleges munkajellegét jól szemlélteti, hogy 
menetrendszerűen követte az előadásokat a diszkusz- 
szió. Például, egyszerűbb esetben arról, hogy mit is 
kell értenünk az elektronok korrelációja alatt az 
atomi ütközésekben. Vagy például viták alakultak ki 
két iskola képviselői között a kisszögű elektronki
lökés értelmezésének egyes kérdéseiben.

A Műhely sikerét jellemzi, hogy az atomi ütközé
sek neves szakértői — egyesek már nem először — 
jöttek el a debreceni rendezvényre, annak munkájá
ban tevékenyen vettek részt. A találkozón eredmé
nyesen sikerült áttekinteni a nagyenergiájú ion-atom 
ütközések területén folyó kutatások legaktuálisabb 
kérdéseit. A számos meghívott előadón túl ehhez 
járult hozzá J. Macek (Nebraskai Egyetem, Lincoln, 
USA) is, aki zárszavában értékelte az elhangzott elő
adásokat, bemutatott posztereket, kiemelve közülük 
a legjelentősebbeket, amelyek a legértékesebb, leg-
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fontosabb kutatási irányokba mutatnak. További 2. 
eredményként könyvelhető el a személyes szakmai 
kapcsolatok fejlődése egymás kutatási területei, kö
rülményei mind alaposabb megismerésének és a köz
vetlen megbeszéléseknek köszönhetően.

A háromnapos debreceni atomfizikai Műhely 
résztvevői a Hortobágyon tettek kirándulást, végül 
egy hangulatos záróesten búcsúztak el a legközelebbi 3. 
viszontlátás reményében.

Hock Gábor 
ATOMKI

BUGÁT PÁL
TERMÉSZETISMERETI VETÉLKEDŐ

Negyedik alkalommal rendezett komplex természet- 
ismereti vetélkedőt középiskolai tanulók részére a 
Természettudományi Stúdió, a Természet Világa fo
lyóirat, a TIT Heves megyei szervezete, a Mátra 
Művelődési Központ, a gyöngyösi Berze Nagy János 
Gimnázium, a KISZ KB, és az OKTH. A verseny köz
ponti témaköre ez alkalommal a szabályozás volt. A 
tanulók felkészülését előre megadott irodalom segí
tette. A versenyen három fős csapatok indulhattak. 
Idén először maximáltuk az egy iskolából indítható 
csapatok számát 5-ben. így 119 csapat indult a verse
nyen. Az elődöntőre 1987. április 6 -án került sor az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudo
mányi Karán, ahol írásbeli feladatokat oldottak meg a 
tanulók. A döntő 1987. augusztus 23 — 25. között 
Gyöngyösön volt, melyen 16 csapat vett részt . Az 
első nap délelőttjén írásbeli feladatokat oldottak meg 
a csapatok, délután pedig egy kiránduláson vettek 
részt, mely szintén szerves része volt a versenynek. 
Tapasztalataikat másnap reggel írásban kellett leadni 
a zsűrinek. A második nap délelőttjén kísérletezés 
volt a feladat, a zsűri a jegyzőkönyveket értékelte, 
végül délután következett a szóbeli forduló. A hagyo
mányainktól eltérően az összes csapat elkezdte ezt a 
fordulót is, melynek első fele TOTÓ-ból állt, majd 
egy egyszerű kísérletet kellett megmagyarázni. Ez 
után az összesített pontszámok alapján 1 0  csapat ki
esett. A maradék 6  csapat kísérleti feladatokat és 
rövid villámkérdéseket kapott, majd 3 csapat ismét 
kiesett. Esszékérdést így csak 3 csapat kapott, melyek 
közül az egyik szintén kísérletet is tartalmazott. A he
lyezések a döntőben elért eredmények alapján a kö
vetkezők voltak:
1. Kecskemét, Katona József Gimnázium

Fuxreiter Mónika
Takács Gábor
Lakó Sándor
Felkészítő tanáraik: Németh Ágnes 

Sándor Zoltán 
Vetéssy Katalin

Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium 
Marton Péter 
Tordai Sándor 
Aranyos Attila 
Felkészítő tanárok: Gál Béla

Dudás Zoltánná 
Meleg István

Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium 
Halász Antónia 
Palotás Gábor 
Bán Sándor
Felkészítő tanárok: Varga Sándorné 

Borsos Katalin 
Borsos Ferenc 

A zsűri azonos volt az előző évivel, ismét Gánti 
Tibor elnökölt, tagok: Abonyi Iván, Radnóti Katalin, 
Róka András és Szerényi Gábor. A nagy érdeklődésre 
és sikeres lebonyolításra való tekintettel a következő 
évben is megrendezésre kerül a verseny 5. alkalom
mal. A téma “Földünk ma és holnap” lesz 1988-ban.

Radnóti Katalin

SZUPRAVEZETÉS 
ŐSZI ISKOLA 1987

A Társulat Statisztikus Fizikai Szakcsoportja 1987. 
szeptember 14. és 16. között iskolát szervezett a szup
ravezetés témaköréből. Az aktualitást a magas kri
tikus hőmérsékletű szupravezetők 1986-ban történt 
felfedezése, illetve az ehhez kapcsolódó kutatások 
példa nélküli fellendülése adta. Az volt a célkitűzés, 
hogy a szupravezetésre vonatkozó hagyományos is
mereteket elmélyítsük és megismerkedjünk az újabb 
fejleményekkel.

Szépfalusy Péter megnyitója után Kirschner István 
az alapjelenségekről és a szupravezetés történetéről 
adott áttekintést. A termodinamikai alapokat és a 
London-elméletet Kriza György, az első- és másod
fajú szupravezetők leírására alkalmas Ginzburg- 
Landau-elméletet Tüttő István ismertette.

Bordeen, Cooper és Shriffer (BCS) mikroszko
pikus elméletéről Kondor Imre, az elektron-fonon 
csatolásról és az erős csatolású szupravezetőkről 
Tüttő István tartott előadást. A Josephson-effektusok 
fizikai alapját és alkalmazásukat Mészáros Sándor is
mertette. A szemcsés szupravezetők elméleti megkö
zelítéseiről Kertész János és Fazekas Patrik beszélt. 
Gaál István a szupravezetők metallográfiái vonatko
zásait mutatta be.

Az új típusú, magas átmeneti hőmérsékletű szup
ravezető oxid-kerámiákra vonatkozó főbb kísérleti 
eredményekről Mihály László számolt be. Beleznay 
Ferenc azokat a korábbi erőfeszítéseket ismertette, 
amelyektől a magas kritikus hőmérséklet elérését re
mélték. Fazekas Patrik az új kísérleti eredmények
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nyomán létrejött elméleti próbálkozásokról tartott 
előadást. Fogarassy Bálint az alkalmazási lehetősége
ket mutatta be. Az iskola Zawadowski Alfréd össze
foglalójával fejeződött be.

Az iskola iránt — más szakcsoportok tagjai részéről 
is — végig nagy érdeklődés mutatkozott.

K. J.

1986. évi nívódíj

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága az 1986. évi nívódíját Beleznay Ferenc: Egy félvezető rutinmérés 
metamorfózisa (I. II.) c. cikknek ítélte oda. Horváth Gábor: Az Avogadro-szám meghatározása az égbolt 
kék színéből c. cikket külön jutalommal díjazta a szerkesztőbizottság. A cikk szerzője dolgozatát még 
hallgató korában írta.

K Ö N Y V E K

Szűcs Ervin;

A SZÁMÍTÓGÉP TEGNAPTÓL HOLNAPIG
Műszaki Könyvkiadó, 1987

Baráti társaságban a múltkor felvetődött az a kérdés, hogy össze 
lehet-e ma még foglalni véges (ésszerű) terjedelemben azokat a 
számítógéppel kapcsolatos ismereteket, amelyeket ma minden 
embernek tudnia illene. Az volt az általános vélemény, hogy re
ménytelenül nehéz feladatra vállalkozik, aki ezt tűzi ki célul. 
Akkor még nem ismertük Szűcs Ervin könyvét...

A könyv 65 egyoldalas fejezeten keresztül elvezeti az olvasót a 
régi rómaiak számítási eszközeitől és eljárásaitól a középkor auto
mata csodáin át a jelen (és egy kicsit a jövő) intelligens, alakot fel
ismerő és “gazdája” hangjára mozduló robotjáig.

Ez a történeti áttekintés azonban a könyvnek mindössze egy
negyede. A nagyobbik részt a számítógépnek a gazdasági és terme
lési folyamatban, a háztartásban, a közlekedésben, a gyógyításban, 
és általában egész életünkben betöltött szerepe, és annak a szerte
ágazó és bonyolult kapcsolatrendszernek a boncolgatása teszi ki. 
amelyet a számítástechnikai forradalom hozott létre.

Szó esik (nagy vonalakban) a számítógép működéséről, és 
arról, hogy “gondolkodik”-e a gép, vagy csak gondolkodtat. Meg
tanuljuk, hogy mi a különbség az információ és a hír, adat között, s 
mit jelent a vezérlés, és mit a szabályozás.

Kíváncsian vártam a könyv olvasása közben, hogy a szerző 
megelégszik-e a technikai “csodákkal” , vagy szorít-e helyet a szá
mítógép művészeteket átalakító (zene, képzőművészet stb.) hatá
sainak is. Egy oldal (egy fejezet) erejéig erről is esik szó. Lehet, 
hogy ez a téma kicsit több helyet érdemelt volna.

A “Kapcsolatunk a géppel” és a “Rémképek” című fejezetek 
megismertetik az olvasót a szerző véleményével a számítógéppel 
kapcsolatos negatív jelenségekről: a “computomániáról”, a köz
ponti adatnyilvántartások antidemokratikus felhasználásának ve
szélyeiről, az ember fizikai “elkorcsosulásáról”, a robotok “ural
máról” stb. Hazánkban a számítógépek ára még mindig jóval ma
gasabb, mint a fejlett országokban, s ezért a (nehezen hozzáfér
hető) számítógépet a közvélemény egyértelműen kívánatosnak 
tartja (egyes vezetők szemében a gép afféle “jolly joker”, amely 
minden problémát egy csapásra magától megold). Ennek ellenére 
a külföldi példák arra intenek, hogy a számítógép bevezetésével 
kapcsolatos félelmekkel, hiedelmekkel nekünk is hamarosan 
szembe kell nézni. Ezt figyelembevéve ezek a kérdések talán egy 
kicsit nagyobb teret és több figyelmet érdemeltek volna.

A könyv alapvető ismereteket közöl, alapfokon. Olyan ismere
teket, amelyek feltétlenül hozzá kell tartozzanak a jelen (és a 
jövő) alapműveltségéhez. Ne keressen ezért benne a szakember 
részletes információkat semmilyen számítástechnikai szakterület
ről. A könyv nem szakemberekhez, hanem a laikus közvélemény 
széles rétegeihez szól. Nagy érdeme a tömörség és a közérthető, 
világos stílus. Az egyoldalas fejezeteket szellemes ábrák illusztrál
ják. Bizonyára még több fiatal érdeklődését kelti majd fel a mikro
elektronika, a számítógép-tudomány és a számítástechnika iránt. 
A könyvet elsősorban a fiataloknak, s az őket nevelő pedagógu
soknak ajánlom továbbá mindenkinek, aki azt gondolja, hogy a 
számítógép csak számítások gyors elvégzésére való.

Sükösd Csaba 
ELTE

H. H. Goldstine:
A SZÁMÍTÓGÉP PASCALTÓL NEUMANNIG
Műszaki Könyvkiadó, 1987

Gyorsul az idő. Korunkban a hétköznapok em berhez a technikai 
fejlődés újabb és újabb eredményei egymást túllicitálva jutnak el. 
Nincs idő másra, mint felfogni — ha egyáltalán lehet — az új híre
ket, amelyek később (vagy még később) szinte észrevétlenül 
jutnak el az élet hétköznapjaiba. Ott szürke eminenciásként meg
húzódva segítenek, sőt “önállóan” látnak el bizonyos feladatokat, 
amelyeket ember eddig nem, vagy csak nagyon nehezen végzett 
el.

Nagyon fontosak számunkra, a többség keveset tud róluk. 
Csak a működtetésükhöz nélkülözhetetlen adatokat ismerjük. “... 
itt kell megnyomni, ... ott villog, ... ezt a kart meghúzni, ... azt a 
kapcsolót átállítani...” Persze nem szükséges egy berendezés fel
használójának a gépben lejátszódó valamennyi lehetséges folyama
tot pontosan ismerni, de nem árt, ha legalább elvi szinten ismeri a 
működését.

A ma rohanó emberétől szinte el sem várható, hogy tudjon 
arról, hogyan fejlődött az általa használt eszköz. Vannak, akik 
mégis érdeklődnek.

Ha valaki egy kis időre megáll és elolvassa H. H. Goldstine 
könyvét, kiszabadulhat a monoton rohanás örvényéből.
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A könyv érdekes. Különösen az, hiszen matematikai pontos
sággal írt szubjektív építmény, amelynek minden tartóoszlopa, 
tétele megingathatatlan, bizonyított. Legalábbis ezt érezteti a 
szinte mindegyik oldal alján megtalálható hivatkozások sora, 
melyek az olvasás folyamatosságát néha kissé bosszantva szakítják 
meg, de a kevésbé kíváncsi olvasó könnyebben juthat előre a tör
ténet szerteágazó szálain. Aki még pontosabban szeretné ismerni 
a részleteket, annak nagy segítséget jelentenek ezek az apró be
tűkkel szedett sorok.

A szerző három részre osztotta könyvét. Az elsőben a második 
világháború kezdetéig tekinti át a korai kezdeményezéseket. Az 
elveket, a megépített gépeket részletesen magyarázza, miközben 
bemutatja az eszközt kigondoló embert és környezetét. Az évszá
mok gyorsan peregnek, ismert és kevésbé ismert nevek villának 
fel, a történet könnyen forgó kerekét pontosan mozgatva, megál
lítva, lendítve a digitális számítóeszközök irányába.

Nehéz feladat több száz év eredményeiből kiválogatni a leg
megfelelőbbet, a leginkább a történetbe illőt. A szerző nem is tö
rekszik teljességre. Ez a “történelmi áttekintés” azonban elegendő 
ahhoz, hogy megértsük: a digitális számítóeszközök léte sok 
ember kemény munkájának, egy történelmi folyamatnak az 
eredménye.

A könyv három fő része mennyiségileg azonosnak mondható. 
Az általuk átfogott időtartamok azonban lényegesen eltérőek. Az 
első fejezet néhány száz évével szemben a második és harmadik 
csak néhány évről szól. A második fejezetben Goldstine a második 
világháború kezdetétől a háború utáni évekig, az ENIAC és az 
EDVAC-kal kapcsolatos munkákról ír. Ennek az időszaknak a 
fontossága és a szerző idevonatkozó dokumentumainak bősége 
tesz lehetővé egy ilyen részletességű leírást.

Pontos dátumok, emberek és intézmények kapcsolatainak bo
nyolult egymásrahatásában halad előre a történet, a szolgálati 
titkok és a saját vélemények között. A mű hitelességét tovább fo
kozza, hogy Goldstine e munkák nagy részében személyesen is 
részt vett és a véleményeket szó szerint idézi.

Külön fejezetben ír Neumann Jánosról, akinek a neve ma már 
szinte teljesen összefonódott a számítógépekkel. E fejezettel ér
demes összevetni a Függelék harmadik pontját. Itt részletek olvas
hatók Neumann János öccse, Neumann Miklós és a könyv lek
tora, Kovács Győző levélváltásaiból, a mű néhány családi vonat
kozású tévedéséről.

A színfalak mögé betekintve érdekes gondolatokat ébreszthet
nek a könyv azon részei, amelyekben a célért együtt dolgozni 
tudó kivételes emberek közötti kapcsolat megváltozik és homályo- 
sítani látszik a “kivételes” jelzőt.

Az ENIAC adatai, az elvégzett kísérletek értékelései, a munka
napló idézetek mind a realitásra való törekvést jegyzik.

A harmadik rész a háború utáni évek eseményeit foglalja össze 
1957-ig.

Goldstine külön fejezetben ismerteti Neumann János automa
tákkal és logikai gépekkel kapcsolatos eredményeit.

Az ötvenes évekre a számítógépben rejlő lehetőségek már 
kezdtek kikristályosodni. Fokozódott a nemzetközi érdeklődés... 
Lehetővé vált a modern numerikus analízis és a numerikus mete
orológia megalapozása. A számítógép túlnőtte az egyetemek, kuta
tóintézetek speciális helyiségeit és egyre szélesebb körben vált 
felhasználhatóvá.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a könyvben található adato
kat, anekdotákat olyan ember tollából olvashatjuk, aki közvetlenül 
részt vett a számítógépfejlesztés úttörő munkáiban. Minden, amit 
leírt, tanulságos lehet a jövő tudósainak, kutatóinak.

A (Kovács Győző által összeállított) Függelék érdekes kép
anyagot tartalmaz. Első pontja rövid áttekintést ad néhány ország 
számítógép-fejlesztéséről. Az eredeti könyvből hiányzik a Magyar- 
országgal kapcsolatos rész. Ezt pótolja a Függelék következő feje
zete, amely a lektor lelkiismeret pontos munkáját dicséri.

Az embert nemcsak egyszerűen a munka, hanem a társakkal 
közösen végzett alkotó munka teszi teljessé. A közös cél elérése 
azonban nem biztosítéka a teljesség fenntartásának. Van még mit 
tanulnunk. Szolgálja e könyv is a tanulást. Meggyőződéssel ajánl

hatjuk nemcsak számítástechnikai szakembereknek, hanem taná
roknak és érdeklődő diákoknak is.

Balhó Zoltán 
ELTE, Általános Technika Tanszék

FIZIKAI MÓDSZEREK AZ EMBERI KÖRNYEZET 
KUTATÁSÁBAN ÉS VÉDELMÉBEN
(Az atomenergia és magkutatás újabb eredményei című 
sorozat) Szerkesztette: Berényi Dénes 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987

Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya az 1984. 
évi közgyűléshez kapcsolódóan az MTA hat másik osztályával 
közösen e kötet címét viselő témában tudományos ülésszakot 
rendezett. A kétnapos ülésszak bevezető előadását és négy kor- 
referátumát a Fizikai Szemléből [34 (1984) 326—338.1 megis
merhettük. Ugyanott értesülhettünk arról is, hogy az ülésszak 
anyaga külön kötetben is meg fog jelenni az Akadémiai Kiadó
nál. Ez valósult meg most, sajnos csak három évvel az ülésszak 
után.

A környezetvédelem igen aktuális téma. A rádió, a televízió 
adásaiban és a sajtóban naponta találkozhatunk a környezet ve
szélyeztetésével kapcsolatos hírrel. “A környezetvédelem azon
ban rendkívül komplex kérdés. A környezetvédelmi célok ugyan
is szorosan kapcsolódnak a nagy gazdasági programokhoz, a me
zőgazdaság, az ipar, az energiagazdálkodás, a nyersanyagfeltárás 
alapvető kérdéseihez. A környezetvédelem tehát ma nemcsak 
tudomány, hanem politika is. Sőt, olyan tudomány és olyan poli
tika, amely nem ismer sem tudományági korlátokat, sem or
szághatárokat“ — idézve Tarján Imre akadémikus elnöki megnyi
tójából. Ennyire komplex problémában természetes az érdekel
lentét, a vita, és azt csak megbízható mérési módszerek, műsze
rek és ezek segítségével meghatározott mérési adatok alapján 
lehet eldönteni. Csak megfelelő pontosságú adatok birtokában 
lehet a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságát ellenőrzi, 
a szennyezettség tényét megállapítani. A kötetben közölt vala
mennyi munka közös vonása, hogy olyan módszereket, műsze
reket, illetve eredményeket ismertetnek, amelyek a környeze
tünk vizsgálatára vonatkoznak. A feladat sokrétű és megoldásá
nak szintje se homogén. A gyakorlatban már sokéve használt 
módszerek és eredményeik mellett olyan is van, ahol a szerzők 
kutatási módszerüknek csupán a környezetvédelemben történő 
felhasználási lehetőségét ismertetik. Az ülésszak és annak anya
gát tartalmazó kötetből képet lehet alkotni arról, hogy hazánk
ban mintegy harminc munkahely közel száz kutatója mennyire 
jutott, mit produkált e témakörben. A könnyebb tájékozódás ér
dekében a szerkesztő a sokrétű nagy anyagot három csoportba 
sorolta, ami nem volt elvégezhető bizonyos önkényesség nélkül. 
A kötet több dolgozatának ugyanis a légkör vizsgálata, erőmű
vek környezeti problémái, ipari-mezőgazdasági termeléssel kap
csolatos környezetvédelmi problémák között egyaránt helye van.

Medveczky László 
ATOMKI

Claude E. Shannon- Warren Weaver:
A KOMMUNIKÁCIÓ MATEMATIKAI ELMÉLETE
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986.

Ez a könyv két cikket tartalmaz, melyek közül Weaveré inkább 
egy bevezető a fontosabbhoz, Shannon korszakalkotó cikkéhez, 
mely a modern információelméletet alapozta meg, ezért igen ör
vendetes a magyar fordításának a kiadása.



Shannon munkásságának a jelentősége kettős. Egyrészt sza
batos modellt alkotott, melyben a híradástechnika jelenségei és 
elvi lehetőségei vizsgálhatók. így a forrás az elméletben egy szto
chasztikus folyamat, míg a másik komponenst, a csatornát, átme
netvalószínűségeivel tekintjük adottnak. Másrészt felfedezte a te
rület alapvető természettörvényeit, melyek közül kettőt említe
nék:

1. A forrás üzeneteinek, azaz a fent említett sztochasztikus 
folyamat szegmenseinek (blokkjainak) gazdaságos reprezentálása 
(adattömörítés) feladata, melyet Shannon a zajmentes csatorna 
kódolási problémájaként említ. Ha a forráskódoló a diszkrét érték- 
készletű forrás egy blokkját változó hosszúságú 0 vagy 1 értékű 
(bináris) kódszavakba képezi le kölcsönösen egyértelműen, akkor
i. a kódszóhossz várható értéke osztva a blokk hosszával mindig 

nagyobb vagy egyenlő, mint a forrás entrópiája,
ii. létezik olyan kód (Shannon —Fano kód), melyre a blokkhossz 

növelésével ez az elvi határ, az entrópia tetszőlegesen közelít
hető. (9. Tétel)
Az entrópia jelentősége tehát nem az, hogy a “bizonytalan

ság”, vagy a nem definiált “információ” mérőszáma, hanem egy 
elvi határ, a tömöríthetőség alsó határa.

2. Egy átmenetvalószínűségeivel megadott csatornának van 
egy paramétere, melyet csatornakapacitásnak nevezünk, és amely 
az átmenetvalószínűségekből kiszámítható, és rendelkezik a kö
vetkező tulajdonságokkal:
i. ha a kódoló sebessége egy, a kapacitásnál kisebb rögzített 

érték, akkor létezik ilyen sebességű kódolók sorozata, melyek
nél a reprodukció (dekódolás) hibavalószínűsége 0-hoz tart,

ii. ha a kódoló sebessége nagyobb, mint a kapacitás, akkor létezik 
egy pozitív szám, melynél kisebb hibavalószínűség nem érhető 
el ilyen sebességű kódokkal. (11. Tétel)
Ennek a tételnek a bizonyítására Shannon egy igen eredeti 

módszert javasol, a véletlen kódválasztás trükkjét, mely azóta is a 
legsikeresebb eljárás jó tulajdonságú kódok egzisztenciájának 
bizonyítására.

A cikk tartalmaz még számos alapvető eredményt, melyek 
közül a mintavételi tétel (13. Tétel), a Gauss-csatornák kapacitása 
(17—20. Tétel) és a hűségkritériumot használó forráskódolás 
(rate distortion theory) elvi lehetőségei (21. Tétel) a legfontosab
bak.

Mivel ez a cikk egy monográfiára való eredményt tartalmaz, 
azért az állítások bizonyítása nem fért el a cikkben. Ez azért sajná
latos, mert sokan azt hitték, hogy a fogalmak motivációi, interpre
táció, illetve a bizonyításvázlatok maguk bizonyító erejűek, míg 
mások nem hitték el, hogy a tételek igazak. 1948 után mérnökök 
és matematikusok egy serege próbálta cáfolni legalább részben a 
tételeket. Érdekes módon ezek az állítások igazak, nem cáfolha
tók, de nem is élesíthetők. Ha az olvasó a cikk után kedvet kap a 
bizonyításokhoz, akkor ajánlható R. G. Gallager “Information 
Theory and Reliable Communication” Wiley, 1968. könyve.

Amennyire örvendetes a magyar fordítás megjelenése, annyira 
fontosnak tartjuk az Utószó félreérthető részleteinek helyreigazí
tását, egyes hiányok pótlását; ezek közül a legfontosabbak:

1. Ma nem kérdés, hogy mi az információelmélet tárgya. Az in- 
formácielmélet egy jól definiált diszciplína, melynek kiváló intéze 
tei és folyóiratai vannak, például SZUTA Információközlési Prob
lémák Intézete a Problemü Peredacsi Informácii-vel vagy az IEEE 
Professional Group on Information Theory az IEEE Transactions 
on Information Theory-val. Nem szabad összetéveszteni az infor
mációelméletet az informatikával.

2. Az információelmélettel foglalkozók mind a Shannon-féle 
modellt használják. Ha valaki figyelmesen elolvassa Rényi “Napló 
az információelméletről” könyvét, nemcsak az ábrákat nézegeti, 
akkor láthatja, hogy ugyanazt a modellt használja, mint Shannon. 
Ebben a szakmában blokkvázlattal csak szemléltetnek, és nem de
finiálnak vele.

3. A magyar iskolákról szóló szakaszokból éppen az Utószóból 
a magyar információelméleti iskola maradt ki. Még Rényi Alfréd 
indította el a Csiszár Imre vezette iskolát az MTA Matematikai 
Kutató Intézetében, melynek egyik legszebb eredménye Imre 
Csiszár, János Körner “Information Theory: Coding Theorems 
for Discrete Memoryless Systems” Akadémiai Kiadó, 1981. Ez a 
nemzetközileg is sikeres könyv a többfelhasználós információel
mélet kódolási tételeit tartalmazza. Amikor tehát információelmé
leti iskolát emlegetünk, “a szovjet, az amerikai, vagy a francia” 
sorrendben, akkor feltétlenül említeni kell a magyart, és bízvást 
helyezhető sorrendben a francia elé.
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f i z i ka i  s z e m l e
AZ E Ö T V Ö S  L O R Á N D  F I Z I KAI  T Á R S U L A T  LAPJA  

Alapította Eötvös Loránd 1891 -ben Mathematikai és Physikai Lapok néven

XXXVII. é v fo ly a m 12. s z á m 1 9 8 7 .  d e c e m b e r

AZ UNIVERZUM EREDETE S.W. Hawking
Cambridge, Anglia

Tudományos bizonyítékok arra mutatnak, hogy az Uni
verzum valamikor egy tíz és húszmillió évvel ezelőtti pilla
natban keletkezett. Ez a kezdet azonban nem szükségsze
rűen olyan pillanata a teremtésnek, amelyre nem érvé
nyesek a tudomány törvényei. Ellenkezőleg, ez a pillanat 
lehetett volna az idők kezdete valami olyasmi értelem
ben, ahogy az Északi-sark a szélességi fokok kezdőpont
ja a Földfelszínén.

Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? (1. ábra). Ez az 
ősrégi kérdés kifejezi az Univerzummal kapcsolatos 
problémák lényegét. Ki teremtette a világot? És ki te
remtette a világ teremtőjét? Vagy talán a Világegye
tem, illetve a teremtője mindig is létezett volna, és 
így nem kellett teremteni? Egészen mostanáig a tudó-

A szerző előadása a Newton által írt Principia megjelenésének 
300. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen az Eötvös 
Egyetem Geofizikai Tanszékén. Fordította: Ambrus Gergely 
ELTE fizikushallgató.

sok hajlamosak voltak kikerülni az ilyen jellegű kér
déseket, úgy érezvén, hogy ezek nem annyira a tudo
mány, mint a metafizika vagy a vallás tárgykörébe tar
toznak. Az utóbbi pár évben azonban felmerült, hogy 
a tudomány törvényei esetleg a világ kezdetekor is ér
vényesek voltak, és így a Világegyetem autonóm 
módon, kizárólag a természet törvényei által determi
nált.

Arról, hogy hogyan keletkezett a világ, illetve, 
hogy egyáltalán keletkezett-e, az írott történelem 
kezdete óta folynak viták. Valószínűleg a barlangla
kok is beszélgettek erről tábortüzeik mellett, de 
ezeket a kérdéseket meglehetősen nehéz barlangraj
zokon megjeleníteni. Alapvetően két irányzatról be
szélhetünk. Sok régi hagyomány, valamint a zsidó, 
keresztény és az iszlám vallás úgy véli, hogy a világot 
nem túlságosan régen teremtették. Például Usher 
püspök i. e. 4002-re teszi a világ teremtését, amit úgy 
kapott, hogy összeadta az Ótestamentumban szereplő 
emberek életkorát. A nem túl régi eredetet látszik alá
támasztani az a tény, hogy az emberi faj nyilvánvaló
an folyamatosan fejlődik kulturális, illetve technikai 
téren. Fennmaradt emlékezetünkben, hogy ki volt az 
első, aki ezt, vagy azt megvalósította, hogy ki fejlesz
tett ki egy bizonyos technikát és így tovább. Emiatt 
— az érvelés szerint — nem lehetünk túl régen a vilá
gon, máskülönben már sokkal fejlettebbeknek kel
lene lennünk, mint amilyenek ténylegesen vagyunk. 
Valójában a teremtés bibliai időpontja nincs olyan 
nagyon távol az utolsó jégkorszak végétől, amikor — 
úgy tűnik — először bukkantak fel mai értelemben 
vett emberi lények.

Másrészt, néhányan, mint például Arisztotelész, a 
görög filozófus, nem kedvelték azt a gondolatot, 
hogy a világnak volt kezdete, mert ez — úgy tűnik — 
mindenképpen szükségessé teszi az isteni beavat
kozás feltételezését. Ők abban hittek inkább, hogy a 
világ és az emberi faj örökké létezett és mindig is lé
tezni fog. Az, ami örökkévaló, tökéletesebb, mint 
valami, amit teremteni kellett. Az emberi faj fejlődé
sével kapcsolatos fent említett ellenérvekre azt vála
szolták, hogy periodikus árvizek, illetve más termé
szeti csapások időről időre visszavetették az emberi 
fajt egészen a kezdetekig.
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Mindkét irányzat azt tartja, hogy a Világegyetem 
alapvetően nem változott az idők folyamán; vagy mai 
formájában teremtették, vagy mindig is olyan volt, 
mint manapság. Ez a hit természetes volt azokban az 
időkben, hiszen az emberi élet, és valójában az írott 
történelem egésze olyan rövid, hogy azalatt az Uni
verzum nem változott jelentősen. Egy statikus, válto
zatlan világban az a kérdés, hogy vajon a Világegye
tem mindig is létezett-e, vagy valamilyen véges 
idővel ezelőtt teremtették, valóban a vallás, vagy a 
metafizika körébe tartozik. Mindkét teória magyará
zattal tud szolgálni egy ilyen Univerzumra. És való
ban a filozófus, Immánuel Kant 1781-ben “A tiszta 
ész kritikája” című monumentális (és meglehetősen 
nehezen felfogható) művében arra a konklúzióra 
jutott, hogy e két feltevés közül az egyik épp annyira 
megindokolható, mint a másik (2. ábra). Mint művé
nek címe is sugallja, következtetései csupán az észen, 
a gondolkodáson alapulnak. Más szóval semmilyen 
— az Univerzumra vonatkozó — megfigyelést nem 
vesznek számításba. Végül is, egy változatlan Világ- 
egyetemben mi lett volna megfigyelnivaló?

A 19. században azonban már kezdtek felhalmo
zódni olyan bizonyítékok, amelyek szerint a Föld és a 
Világegyetem többi része változott az idők folyamán. 
Egyrészt a geológusok rájöttek, hogy a kőzetek kiala
kulása, illetve a bennük levő kövületek keletkezése 
évmilliók százait, vagy ezreit kellett, hogy igénybe 
vegyék, sokkal hosszabb időt, mint amennyi idős a 
Föld a teremtéspártiak szerint. Másfelől Boltzmann, 
a német fizikus felfedezte azt a jelenséget, hogy a vi
lágban levő rendezetlenség összessége (amelyet 
egyébként egy entrópia nevű fizikai mennyiséggel 
mérünk) az idő múlásával mindig nő. Ezt a törvény- 
szerűséget nevezzük a termodinamika második főté
telének. Ez, éppúgy, mint az emberiség fejlődésére 
vonatkozó érvelések, azt látszik alátámasztani, hogy 
a Világegyetem csak valamilyen véges idő óta létez
het, mivel máskülönben mostanáig a teljes rendezet

lenség, a termikus egyensúly állapotába került volna, 
amelyben minden azonos hőmérsékletű.

A statikus Világegyetem ideájával kapcsolatos 
másik nehézség, hogy Newton gravitációs törvénye 
szerint a Világegyetem mindegyik csillagát vonzania 
kell az összes többi csillagnak, éppen úgy, ahogy a 
Nap vonzza a Földet és a bolygókat. A Földnek és a 
többi bolygóknak sikerül a Naptól — annak vonzása 
ellenére — állandó távolságra maradniuk, keringésük 
következtében. Az Univerzum azonban — úgy 
tűnik, hogy nem forog. Ha esetleg mégis forogna, 
akkor mi körül? És ebben az esetben vajon nem vala
milyen lapos tányéron, vagy lemezen helyezkedne el 
az összes csillag? Newton tisztában volt a csillagok 
egymás közti vonzásának problémájával. Egy, a kor 
vezető filozófusához, Berkeley püspökhöz írt levelé
ben egyetért azzal, hogy véges, sok csillagból álló 
rendszer nem maradhatna mozdulatlan: az összes 
csillag valamilyen centrális pontba zuhanna. Azonban 
azt állította, hogy végtelen sok csillag nem juthatna 
egy pontba, hiszen nem lenne centrális pont, ahova 
zuhanhatnának. Ez az érvelés példa azokra a csap
dákra, amelyekkel az ember találkozhat, ha végtelen 
rendszerekről beszél. Ha különböző módon összegez
zük fel az egy-egy csillagra ható, a többi — végtelen 
sok — csillag által kifejtett erőt, különböző válaszokat 
kapunk arra a kérdésre, hogy alapvetően mozdulatlan 
marad-e, vagy sem. Ma már tudjuk, hogy a korrekt 
módszer a következő: tekintsük a csillagoknak egy 
véges részét és ezután vegyünk hozzájuk további csil
lagokat nagyjából egyenletesen az adott tartományon 
kívülről. Egy véges számú csillagból álló csoport egy 
pontba zuhanna. Newton gravitációs törvénye szerint 
további csillagok számításba vétele nem állítaná meg 
az összeomlást. Eszerint egy végtelen sok csillagból 
álló rendszer nem maradhat mozdulatlan állapotban. 
Ha egy időpillanatban nem mozognának egymáshoz 
képest, akkor az egymás közti vonzás miatt el fognak 
indulni egymás felé. Vagy hasonlóan, távolodhatnak 
is egymástól, miközben a gravitáció lelassítja a távo
lodás sebességét.

Mindezen felmerült nehézségek ellenére a 17., 
18., 19. században egészen a 20. század elejéig senki 
sem vetette fel, hogy a Világegyetem esetleg mégsem 
statikus, hanem időben változó. Mind Newton, mind 
Einstein elmulasztotta megjósolni, hogy az Univer
zumnak vagy tágulnia kell, vagy össze kell húzódnia. 
Newton nem igazán vétkes ebben, hiszen ő 250 évvel 
a Világegyetem tágulásának kísérleti megfigyelése 
előtt élt. De Einsteinnek mindezt jobban kellett 
volna tudnia. Mégis ehelyett, amikor megalkotta az 
általános relativitás elméletet, hogy összeegyeztesse 
Newton teóriáját saját speciális relativitás elméleté
vel, bevezetett egy ún. kozmológiai konstanst. Ez 
egyfajta taszító gravitációs hatással rendelkezett, 
amely ki tudta egyensúlyozni az Univerzumban levő 
anyag vonzó hatását. Ilyen módon lehetséges volt sta
tikus modellt adni a Világegyetemről.
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Einstein később így nyilatkozott: A kozmológiai 
konstans volt életem legnagyobb tévedése (3. ábra). 
Ez azután történt, hogy Edwin Hubble távoli galaxi
sokkal kapcsolatos megfigyelései megmutatták, hogy 
a galaxisok távolodnak tőlünk, mégpedig durván a 
tőlünk való távolságukkal arányosan. Más szóval a Vi
lágegyetem nem statikus, amint ezt mindaddig gon
dolták, hanem tágul. A galaxisok egymáshoz képesti 
távolsága nő.

3. ábra

A Világegyetem tágulásának felfedezése alapvető
en megváltoztatta a világ eredetével kapcsolatos 
vitát. Ha a galaxisok jelenlegi mozgásából visszaextra- 
polálunk az időben, úgy tűnik, hogy valamikor, egy 
tíz és húszmillió évvel ezelőtti pillanatban vala
mennyinek egy pontba kellett zsúfolódnia. Abban a 
pillanatban, amelyet egyébként Ősrobbanásnak, vagy 
Big Bangnek nevezünk az Univerzum, sűrűsége és a 
téridő görbülete végtelen lett volna. Ilyen körülmé
nyek között minden ismert természettörvény csődöt 
mond. Ez teljes katasztrófa a tudomány számára. A 
tudósok legfeljebb ezt mondhatnák: a világ ma olyan 
amilyen, mert valamikor meg olyan volt amilyen.

Nem túlságosan meglepő, hogy sok tudós nem 
volt elbűvölve ettől a konklúziótól. Emiatt több kísér
let is született az Ősrobbanás elkerülésére. Egyik kö
zülük az ún. “Steady State”*-elmélet. Az elképzelés 
lényege a következő: miközben a galaxisok távolod
nak egymástól, a köztes térben új galaxisok képződ
nek a folyamatosan teremtődő anyagból. Eszerint az 
Univerzum mindig is létezett volna és mindig is lé
tezni fog többé-kevésbé hasonló állapotban, mint 
manapság.

A “Steady State”-modell fenntartásához kicsit mó
dosítani kellett az általános relativitáselméletet, hogy 
értelmezhető legyen a világ folyamatos tágulása és az 
anyag teremtődése. Az anyag teremtődésének szük
séges mértéke csekély: köbkilométerenként évente

egy részecske elegendő. Ez tehát nem lenne ellent
mondásban a megfigyeléssel. Az elmélet másrészt azt 
is jósolta, hogy a galaxisok és hasonló objektumok át
lagos sűrűségének időben és térben állandónak kell 
lennie. Martin Ryle és cambridge-i csoportjának ex
tragalaktikus rádióhullámokra vonatkozó megfigyelé
sei azonban kimutatták, hogy sokkal több gyenge, 
mint erős forrás létezik (4. ábra). Általában azt téte
leznénk fel, hogy a gyenge források távolabbiak. így 
két lehetőség adódna: vagy egy olyan részén helyez
kedünk el az Univerzumnak, ahol az erős források rit
kábbak, mint az átlag, vagy pedig a források sűrűsége 
nagyobb volt akkoriban, amikor a fény elhagyta a 
távoli forrásokat. Ezen lehetőségeknek egyike sem 
egyeztethető össze az “Steady State” elméletnek 
azzal a jóslatával, hogy a rádióhullámok sűrűsége 
térben és időben állandó (5. ábra). A végső csapást a 
rövid, illetve mikrohullámú háttérsugárzás 1965-ös 
felfedezése mérte az “Steady State” elméletre. Ezek
nek jellegzetes termikus sugárzási spektrumuk van, 
olyan, mint amilyet egy forró test bocsát ki, habár a 
forró kifejezés nem igazán megfelelő ebben az eset
ben, lévén ez a hőmérséklet mindössze 2.7 fok az ab
szolút zérus fölött. Az Univerzum valójában egy 
sötét, hideg hely. Az “Steady State” elmélet nem 
adott semmilyen elfogadható feltevést arra nézve, 
hogy milyen mechanizmus hoz létre ilyen spektrumú 
rádióhullámokat.

Rádióforrásokra vonatkozó megfigyelések

Mikrohullámú háttérsugárzás

állandóság elmélete
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Két szovjet fizikus, Lifsic és Kalatnyikov máskép
pen próbálták elkerülni a szingularitást. Szerintük le
hetséges, hogy csak akkor fordulna elő végtelen 
sűrűségű állapot, ha a galaxisok pontosan egymás 
felé, vagy egymástól távolodva mozognának. Csak 
ebben az esetben lehetett valamennyi galaxis egy 
pontban valamikor a múltban. Azonban az is feltéte
lezhető, hogy a galaxisoknak lehetett volna valami
lyen oldairányú sebességkomponense is az egymás 
felé irányuló, illetve egymástól eltartó sebességirá
nyon kívül. Ez lehetővé tenné azt a feltevést, hogy az 
Univerzumnak esetleg lett volna egy korábbi, össze
húzódó szakasza, amikor a galaxisok valahogy elke
rülték az összeütközést. Ezután a Világegyetem 
ismét kitágulhatott, anélkül, hogy végtelen sűrűségű 
állapoton ment volna keresztül.

Ez meglehetősen vonzó gondolatnak tűnt. Azon
ban Roger Penrose és én tételek egész sorozatával 
megmutattuk, hogy az elmélet nem működne: ha az 
általános relativitáselmélet helyes, bármilyen szóba 
jövő modellben a világnak szingularitással kell kez
dődnie. Ez azt jelentené, hogy a tudomány meg 
tudná jósolni, hogy a világnak volt kezdete, de hogy 
miként kellett volna kezdődnie, azt nem tudná meg
mondani: ezzel a kérdéssel Istenhez kellene 
fordulnunk.

Érdekes megfigyelni, hogy miként változnak a vé
lemények a szingularitásokkal kapcsolatban. Amikor 
befejeztem az egyetemet, szinte senki sem vette ko
molyan a szingularitásokat. Manapság, a szingulari- 
tási tételeknek köszönhetően majdnem mindenki 
úgy gondolja, hogy az Univerzum szingularitással 
kezdődött. Én azonban időközben megváltoztattam a 
véleményemet: továbbra is azt hiszem, hogy a világ
nak volt kezdete, viszont ez nem szingularitás volt.

Az általános relativitáselmélet úgynevezett klasz- 
szikus elmélet. Azaz nem veszi figyelembe azt a 
tényt, hogy a részecskéknek nincs pontosan definiált 
helyzetük és sebességük, hanem a kvantummechani
ka határozatlansági elve alapján szét vannak kenve 
egy kis területen. A szokásos körülmények között ez 
nem számít, mivel a téridő görbületi sugara nagyon 
nagy a részecske helyzetének bizonytalanságához 
képest. Azonban a szingularitási tételek azt mutatják, 
hogy a téridő az Univerzum jelenlegi expanziós sza
kaszának kezdetére jellemző kis görbületi sugár mel
lett jelentősen eltorzulna. Ebben az esetben a határo
zatlanság nagyon fontossá válik. így az általános rela
tivitáselmélet a szingularitások megjóslásával 
önmaga bukását idézi elő. Ahhoz, hogy az Univer
zum kezdeteiről tudjunk beszélni, olyan elméletre 
van szükségünk, amely egyesíti az általános relativi
táselméletet a kvantummechanikával.

Jelenleg még nem ismerjük a kvantumgravitáció 
korrekt elméletének egzakt megfogalmazását. Pilla
natnyilag a “superstring”-elmélet tűnik a legmegfele
lőbbnek, de továbbra is számos probléma megoldatla
nul marad. Bizonyos sajátságokat azonban feltehető
leg minden használható elméletnek tartalmaznia kell.
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Az egyik Einstein alapgondolata, miszerint a gravitá
ció hatásait lehet egy — a benne levő anyag és energia 
által elgörbített és megcsavart téridővel reprezentálni. 
Ebben a görbült térben az objektumok egy, az egye
nest leginkább megközelítő pályán próbálnak mo
zogni. Azonban a tér görbülete miatt ezek a pályák is 
elhajlanak, éppúgy, mint gravitációs mezőben.

A másik alkotóelem, amitől szintén elvárjuk, hogy 
benne legyen a végleges elméletben, Richard Feyn
man javaslata, amely szerint a kvantumelmélet fel
építhető “történetek feletti integrálok”, vagy más 
néven pályaintegrálok segítségével. Legegyszerűbb 
formájában az elgondolás a következő: a részecske 
története bármi lehet a téridőben. Minden történet a 
hozzátartozó világvonaltól függő valószínűséggel ren
delkezik. Hogy ez az elgondolás használható legyen, 
olyen történeteket kell tekinteni, amelyek imaginá- 
rius időben játszódnak, nem pedig a reális időben, 
amelyben élünk. Az imaginárius idő gondolata eset
leg valamilyen tudományos-fantasztikus műbe illő
nek tűnhet, valójában azonban egy jól definiált mate
matikai fogalomról van szó. A közönséges reális időt 
megszorozzuk i-vel, az imaginárius egységgel, ami a 
— 1 négyzetgyöke. Bizonyos értelemben úgy tekint
hető, hogy az imaginárius idő derékszöget zár be a 
reális idővel. Ha az ember imaginárius időt használ a 
reális helyett, a téridő euklideszivé válik. Ez azt je
lenti, hogy az idő éppen úgy viselkedik, mintha csak 
egy másik irány lenne a térben. Összegezzük fel az 
összes olyan részecsketörténetek valószínűségét, 
melyek adott időpillanatokban áthaladtak bizonyos 
pontokon. Ezután az eredményt vissza kell forgat
nunk a valós téridőbe, ahol az idő különbözik a térirá
nyoktól. Ez a módszer nem a legszokásosabb megkö
zelítése a kvantummechanikának, de ugyanolyan 
eredményeket ad, mint más módszerek.

A kvantumgravitáció esetében Feynman “történe
tek feletti integrálás”-a a Világegyetem összes lehet
séges története feletti integrálást jelentené. Azaz a 
különböző görbült, euklideszi téridők feletti integrá
lást. Specifikálni kell a lehetséges euklideszi tereknek 
azt az osztályát, amelyen a “történetek feletti integ
rálás” történik. A terek ezen osztályának megválasz
tása determinálja az Univerzum állapotát, éppen úgy, 
ahogy az általános relativitás klasszikus elméletében 
az egyenletek egy partikuláris megoldásának megvá
lasztása determinálná, hogy milyen állapotban van a 
Világegyetem. Amennyiben a görbült euklideszi te
reknek egy olyan osztálya definiálná a Világegyetem 
állapotát, amelyben vannak szingularitások, akkor az 
elmélet nem tudná meghatározni az ilyen terek való
színűségét. Ehelyett valamilyen önkényes módon 
kellene megadni őket. Ez azt jelentené, hogy a tudo
mány nem volna képes leírni a téridő efajta szingulá
ris történeteinek valószínűségét, és ezáltal azt sem, 
hogy hogyan kellene az Univerzumnak viselkednie. 
Éppúgy lehetséges azonban, hogy a Világegyetem ál
lapota csupán nemszinguláris terek feletti integrálás
sal meghatározható. Ebben az esetben az elmélet tö



kéletesen leírná az Univerzumot: íiem kellene sem
milyen külső erőt feltételeznünk, amely meghatá
rozza, miként keletkezett. A javaslat, amely szerint 
az Univerzum állapota nemszinguláris történetek fe
letti integrálással megadható, arra emlékeztet, mint 
amikor egy részeg a lámpaoszlop alatt keresi a kul
csát, tudván, hogyha nem is biztos, hogy ott vesztette 
el, ez az egyetlen hely, ahol esetleg megtalálja (6 . 
ábra). Hasonlóképpen lehetséges, hogy a világ olyan 
állapotban van, amely nem írható le nemszinguláris 
történetek feletti integrálással, de ez lenne az egyet
len lehetőség, amikor a tudomány előre meg tudná 
mondani, hogy az Univerzumnak milyennek kell 
lennie.

Kétfajta nemszingulárisnak tekinthető euklideszi 
tér létezik (7. ábra). Az egyik végtelen kiterjedésű és 
nagy távolságokra egy lapos euklideszi térhez tart. A 
másik véges, de zárt, azaz nincs széle, illetve határa 
éppúgy, mint a Föld felszínének. A Földfelszín terü
lete is véges, de nincsen semmifajta határa; az ember 
nem eshet le a Föld széléről. Hasonlóképpen a téridő 
egy lehetséges euklideszi története lehetne egy négy- 
dimenziós felszínű gömb. Egy ilyen teret nem 
tudunk vizuálissá tenni, de tulajdonságai leírhatók a 
kétdimenziós gömb analógiájára.

Mivel két nemszingulárisnak tekinthető euklideszi 
tér van, azt hihetnénk, hogy két különböző állapot is 
lehetséges, amely esetén meg tudnánk mondani, 
hogy hogyan viselkedett a világ. Valójában a két álla
pot gyakorlatilag azonos. Tegyük fel, hogy a Világ- 
egyetemet az euklideszi történeteknek az az osztálya 
határozza meg, amely végtelen, aszimptotikusan 
lapos terekből áll (8 . ábra). Ez az osztály olyan eukli
deszi történeteket tartalmazna, amelyek véges, zárt 
térnek, valamint nemösszefűggő aszimptotikusan 
lapos, végtelen térnek felelnek meg (9. ábra). Az 
ilyen nemösszefüggő tereket nem lehet kizárni az 
osztályból, mivel közelíthetők olyan összefüggő te
rekkel, amelyeknél a különböző széttagolt tartomá
nyokat vékony csövek kötik össze. A térnek tetszőle
gesen sok ilyen véges, zárt része lehetne, de csak egy 
végtelen tartománya. így az Univerzumot, lehetséges 
történeteit a véges, zárt tartományok dominálnák.

1983-ban Jim Hartle (Kaliforniai Egyetem, Santa 
Barbara) és én felvetettük, hogy az Univerzum álla
potát egy olyan “történetek feletti integrálással” kel
lene megadni, ahol a történetek csak véges méretű,
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zart euklideszi terek lehetnek, mégpedig olyanok, 
amelyeknek nincsen szélük, vagy határuk. Más meg
fogalmazásban: az Univerzumra vonatkozó határfel
tétel az, hogy nincs határa. Önmagukban a tudomány 
törvényei csak akkor tudják meghatározni a külön
böző lehetséges történetek valószínűségét, ha az Uni
verzum ebben a “határ nélküli” állapotban van. 
Azaz, az ismert törvények csupán ebben az esetben 
határoznák meg a Világegyetem viselkedését. Bármi
lyen más állapotban a “történetek feletti integrálás”- 
ban szereplő euklideszi görbült terek osztálya tartal
mazna szinguláris tereket is. Ahhoz, hogy az ilyen 
szinguláris történetek valószínűségét meg tudjuk ha
tározni, valamilyen — a tudomány ismert törvényei
től különböző elvet kellene alkalmaznunk. Ez a prin
cípium valamiképpen kívül esne Univerzumunkon, 
azaz magából a Világegyetemből nem lenne származ
tatható. Másrészt viszont, ha az Univerzum ebben a 
bizonyos “határ nélküli” állapotban van, lényegében 
tökéletesen meg tudnánk határozni viselkedését — a 
határozatlansági elv szabta korlátokig.

Világos, hogy a tudomány számára nagyon kel
lemes lenne, ha a világ ebben a “határ nélküli” álla
potban volna, de miképpen tudnánk ezt eldönteni? A 
válasz erre az, hogy a “határ nélküli” állapotra vonat
kozó javaslat pontos jóslatokat ad az Univerzum vi
selkedésére. Ha ezek a jóslatok nem lennének össz
hangban a megfigyelésekkel, akkor ebből arra követ
keztethetnénk, hogy a Világegyetem nem a “határ 
nélküli” állapotban van. Ilyenformán a “határ nél
küli” állapot jó tudományos teória abban az értelem
ben, ahogy azt a filozófus Kari Popper definiálja, azaz 
megfigyelések által megcáfolható. Ha a megfigyelések 
nem egyeznek a jóslatokkal, akkor tudni fogjuk, hogy 
bizonyára vannak szingularitások a lehetséges törté
netek osztályában. Azonban ez lenne minden, amit 
tudnánk. Nem lennénk képesek kiszámolni a szingu
láris történetek valószínűségét és így nem tudnánk 
megjósolni az Univerzum viselkedését. Azt hihet
nénk, hogy ez a meghatározhatatlanság nem számíta
na túl sokat, amennyiben csupán az Ősrobbanással 
lenne kapcsolatos. Végül is, ha egy hét hosszú idő a 
politikában, akkor tízezer millió év már majdnem az 
örökkévalóság. Amennyiben azonban az események 
megjósolhatósága megszűnik az Ősrobbanás nagyon 
erős gravitációs terében, akkor megszűnhet bármely 
csillag összeroppanásánál is. Ez csupán a mi galaxi
sunkban is hetente többször megtörténik. így jóslóe
rőnk meglehetősen szerény lenne, még az időjárásje
lentés mércéjével mérve is.

Természetesen azt is mondhatja valaki, hogy nem 
érdekli a megjósolhatóságnak ez a gyengülése távoli 
csillagok esetén. A kvantumelméletben azonban 
minden, ami nincs kifejezetten megtiltva, megtörtén
het, és meg is történik. így aztán, ha a lehetséges tör
ténetek osztálya tartalmaz szinguláris tereket is, 
akkor ezek a szingularitások bárhol előfordulhatnak, 
nem csupán az Ősrobbanásnál, vagy csillagok kollap

szusánál. Ez azt jelentené, semmit sem tudnánk meg
jósolni. Emiatt éppen az a tény, hogy igenis képesek 
vagyunk bizonyos eseményeket előre megjósolni — 
eltekintve talán a gazdaságtól — a “határ nélküli” ál
lapot mellett, és a szingularitások ellen szóló kísérleti 
bizonyíték.

Mit állít tehát a “a határ nélküli” elmélet az Uni
verzumról? Először is, mivel a Világegyetem összes 
lehetséges története véges kiterjedésű, bármilyen 
mennyiségnek, melyet időmérésre használunk, lesz 
legkisebb és legnagyobb értéke. Eszerint a világnak 
van kezdete és vége. Azonban ez a kezdet nem lenne 
szingularitás. (10. ábra). Ehelyett egy kicsit a Föld 
Északi-sarkához hasonlóan lehetne elképzelni. Ha a 
Föld szélességi fokait analógnak tekintjük az idővel, 
azt mondhatnák, hogy a Föld felszíne az Északi
sarknál kezdődik. Mindazonáltal az Északi-sark egy 
teljesen közönséges pontja a Földnek. Semmi külön
legessége nincs, ugyanazok a törvények érvényesek 
rajta, mint a Föld bármely más pontján. Hasonlókép
pen az az esemény, amit a “világ kezdetéinek ne
veznénk, egy közönséges téridőbeli pont lenne, meg
lehetősen hasonló a többihez, ahol a tudomány törvé
nyei éppúgy érvényesek, mint bárhol másutt.

a Föld

Északi-sark

/

az Univerzum imaginárius 
időbeli kezdete

az imaginárius időben /

\

az imaginárius idő
növekedésének
iránya

Az Univerzum imaginárius 
időbeli vége

10. ábra
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A földfelszínnel való analógia kapcsán feltehetjük, 
hogy a világ vége esetleg hasonló a kezdetéhez, 
éppen úgy, ahogy a Déli-sark is meglehetősen hason
lít az Északira. Az Északi- és a Déli-sark azonban 
csak imaginárius időben felel meg a világ kezdetének 
és végének, nem a reális időben, amelyet érzékelünk. 
Ha “történetek feletti integrálás” eredményét vissza
forgatjuk az imaginárius időből a reálisba, azt találjuk, 
hogy a valós időben a Világegyetem kezdete meglehe
tősen különbözhet a végétől. Hogy a “határ nélküli” 
elmélet mit tudna mondani a világ kezdetéről és vé
géről, ezt meglehetősen nehéz részletesen kidol
gozni, két okból is. Először is még nem ismerjük 
azokat a gravitációra vonatkozó egzakt törvényeket, 
amelyek összhangban állnának a kvantummechanika 
határozatlansági elvével, bár ismerjük ezek általános 
alakját és sok olyan tulajdonságot is, mellyel rendel
kezniük kellene. Másrészt, ha ismernénk is a precíz 
törvényeket, még akkor sem tudnánk ezeket pontos 
jóslatokra felhasználni. Hiszen még három test moz
gásának problémáját sem tudjuk megoldani Newton 
gravitációs elmélete alapján, és a nehézségek csak fo
kozódnak a testek számának, illetve az elmélet komp
lexitásának növekedtével.

A jóslatok részletes kidolgozása gyakorlatilag lehe
tetlen, többek között azért is, mert ez magában foglal
na mindent az Univerzumban, beleértve maguknak a 
jóslatoknak a végeredményét is. Felmerül egyfajta 
végtelen, önmagába záródó logikai lánc veszélye: az 
embernek meg kell jósolnia, hogy mit fog jósolni, be
leértve, hogy mit fog jósolni, beleértve, hogy mit fog 
jósolni és így tovább. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy 
egy hozzávetőleges képet azért kaphatunk arról, 
hogy a határ nélküliség feltétele mihez vezet. Jonat
han Halliwell és én végeztünk ilyenfajta hozzávető
leges számításokat. Az Univerzumot olyannak téte
lezzük fel, melyben egy sima, mindenütt egyforma 
háttéren kis sűrűség és másfajta perturbációk 
vannak. A reális időben az expanzió kezdetekor a Vi
lágegyetem minimális sugara megegyezik az imaginá
rius időbeli euklideszi történetének maximális mére
tével. Az expanzió először úgynevezett inflációs jel
legű lenne. Az Uni verzum mérete folyamatosan meg
duplázódna a másodperc töredékei alatt, éppen úgy, 
ahogy bizonyos országokban az árak is évente meg
duplázódnak. Az inflációs világrekordot valószínűleg 
Németország érte el az első világháború után. Egy 
kiló kenyér ára kevesebb, mint egy márkáról többmil
lió márkára emelkedett néhány hónap alatt. De ez 
semmi ahhoz az inflációhoz képest, ami a korai Uni
verzumban mehetett végbe: a növekedés legkeve
sebb millió millió millió millió milliószoros volt a má
sodperc törtrésze alatt. Természetesen ez még az ezt 
megelőző kormányzat alatt történt.

Ez az infláció azonban abból a szempontból jó 
volt, hogy egy olyan Univerzumot hozott létre, 
amely nagy méretekben sima és egyenletes eloszlású, 
és pontosan a kritikus mértékben tágul ahhoz, hogy

elkerülje az összeomlást. Az infláció azért is jó volt, 
mert megteremtette a Világegyetem anyagát, összes 
alkotórészét, gyakorlatilag szó szerint a semmiből. 
Amikor a világegyetem egyetlen — az Északi-sarkhoz 
hasonló pontból állt, akkor nem tartalmazott semmit. 
Jelenleg viszont legalább tíz és nyolcvan között 
mozog a részecskefajták száma az Univerzum álta
lunk megfigyelhető részén. Vajon hogyan keletkeztek 
ezek a részecskék? A válasz az, hogy a relativitásel
mélet és a kvantummechanika szerint részecske- 
antirészecske párok formájában energiából anyag ke
letkezhet. És vajon honnan keletkezett az anyag te- 
remtődésére felhasznált energia? (11. ábra). Erre azt 
válaszolhatjuk, hogy a világegyetem gravitációs ener
giájától lett kölcsönvéve — a jó keynesi hagyomá
nyokhoz híven. Az Univerzumnak hatalmas adóssá
gai vannak negatív gravitációs energiából, ami ponto
san kiegyenlíti az anyag pozitív energiáját. Az inflá
ciós szakasz során az Univerzum hatalmas kölcsönö
ket vett fel gravitációs energiájából, hogy “finanszí
rozza” az anyag előállításához szükséges energiát. Az 
eredmény a keynesi közgazaság diadala: egy erőteljes 
és táguló Világegyetem tele anyagi objektumokkal. A 
gravitációs energiabeli adósságot nem kell visszafi
zetni a világ végéig.

A korai világegyetem nem lehetett tökéletesen 
egyenletes és homogén, mivel ez sértené a kvantum- 
mechanika határozatlansági elvét. Emiatt minden
képpen kellett, hogy bizonyos helyeken legyenek 
sűrűségperturbációk az állandó sűrűségű tartományo
kon kívül. A “határ nélküli” elméletből következik, 
hogy ezek a sűrűségperturbációk az alapállapotukból 
indulnának el. Azaz kezdetben olyan kicsik,
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amennyire csak — a határozatlansági elvvel összhang
ban — lehetséges. Az inflációs tágulás alatt azonban 
felerősödnének. A rohamos, inflációs tágulás elmúl
tával egy olyan Univerzumot kapnánk, amely bizo
nyos részein kissé gyorsabban tágul, mint máshol. A 
lassabban táguló részeken az anyag gravitációs von
zása még tovább lassítaná az expanziót. Egy ilyen tar
tomány valószínűleg abbahagyná a terjeszkedést, 
összehúzódna és galaxisokat, csillagokat, bolygókat 
alkotna, sőt akár embereket is, mint mi vagyunk. 
Ilyenformán a “határ nélküli” elmélet magyarázatot 
tud adni a minket körülvevő összes bonyolult struk
túrára. Azonban az elmélet nem csak egyfajta képet 
fest a világról. Ellenkezőleg, egész seregét adja meg a 
különböző lehetséges történeteknek, megfelelő való
színűséggel. Akár egy olyan történet is elképzelhető 
lenne, amelyben a Munkáspárt győzött volna a leg
utóbbi választásokon, habár ennek a valószínűsége 
meglehetősen csekély.

Az emberi faj úgy fejlődött idáig, hogy rájött: a 
dolgok nem csak úgy, kiszámíthatatlanul és önkénye
sen történnek, hanem jól definiált törvényeknek en
gedelmeskednek. Newton volt az első, aki háromszáz 
évvel ezelőtt ilyen törvényeket alkotott. Az ő mecha
nikai és gravitációs törvényeit alkalmazzák mind a 
mai napig, majdnem minden gyakorlati számítás 
során. Newton az ilyenfajta törvények létezését bi
zonyságnak tekintette arra, hogy a világban isteni 
rend uralkodik. Ha valaki hisz abban, hogy a Világ- 
egyetem rendezett, akkor azt is el kell hinnie, hogy 
törvényei a téridő bármely pontjában érvényesek, be

A FELFÚVÓDÓ VILÁGEGYETEM

A felfúvódó Világegyetem elmélete mindössze 
néhány éves, történetét A. Guth 1981-es cikkétől 
számíthatjuk [1 ]; az érdeklődők magyarul is megis
merkedhetnek a témával Guth és Steinhard egy cik
kéből [2]. Sajnos a “hagyományos” és “inflációs” 
kozmológia közti különbséget néhány szóval kissé 
nehéz érzékeltetni: hiába mondjuk, hogy az egyikben 
a korai Univerzum gyorsan tágult, míg a másikban 
ezzel szemben felfúvódott, ez valahogy nem tűnik 
minőségi eltérésnek. Eredetileg a felfúvódó Világ- 
egyetem ötlete bizonyos részecskefizikai problémák 
(túl sok mágneses monopólus keletkezése a Nagy 
Egyesítés szimmetriájának megsérülésekor, hatalmas 
részecsketúlsúly az antirészecskék felett ma) feloldá
sára szolgált volna; ilyen irányú használhatósága attól 
függ, vajon a Nagy Egyesítés részecskefizikai elmé
lete helytálló-e, és erről ma még semmiféle megbíz-

Előadás az 1987. évi Középiskolai Fizikatanári Ankéton, 
(Kaposvár).

leértve a világ kezdetét is. Máskülönben a kvantum- 
mechanika alapján a szingularitásokkal kapcsolatos 
meghatározhatatlanság bárhol előfordulhatna. így a 
“határ nélküliség” feltétele valóban kifejezi Newton 
vízióját egy rend által kormányzott világról. Vajon ő 
mit szólna mindehhez? ( 1 2 . ábra).

Lukács Béla
Központi Fizikai Kutató Intézet

ható értesülésünk nincs. Másrészről viszont az ötlet 
beleillik bizonyos gondolati előrehaladásba, amely a 
kozmológia tulajdonképpen többezer éves történetét 
végigkíséri. Eme aspektusáról lesz itt szó.

A kozmológia “alapvető”kérdései

A kozmológia a Világegyetem szerkezetét leíró tu
domány. Eredetileg megkülönböztették a kozmogó- 
niától, amely a (mai) Világegyetem kialakulását írta 
le, de látjuk majd, hogy a két tárgykör egymástól elvá
laszthatatlan: valaminek mai szerkezetét úgy magya
rázhatjuk meg, ha tudjuk, hogyan fejlődött.

Hogy mi tartozik a Világegyetemhez, és milyen 
abban a súlya, annak megítélése időről időre válto
zott. A sumérok számára a “világ” elsősorban a 
Közel-Kelet volt; azt részben ismeretlen vizek, mo
csarak és puszták határolták, és a távolabbiakról 
tiszta fogalom nemigen lehetett. A bolygókról (bele
értve a Napot és Holdat) és a csillagokról természete-
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sen tudtak, mozgásukról a csillagtudomány művelői 
tudtak is annyit, mint ma az ez iránt nem érdeklődők, 
valamilyen értelemben hozzá is számították őket a vi
lághoz, de tényleges méretükről és távolságukról 
nem voltak világos fogalmaik.

A görög tudomány klasszikus korszakában a boly
gók már jelentős helyet kaptak a világban. Ptolema- 
iosz korában mai megítélésünk szerint is világos fo
galmuk volt a Hold méretéről és távolságáról (az elfo
gadott adat 67 földsugár volt, a mai 60,3, a Föld mére
tét pedig már Erasztoszthenész 15% hibával meghatá
rozta); a Napról tudták, hogy több, mint 20-szor 
messzebb van, mint a Hold (a mai adat mintegy 
400), és tudták, hogy a külső bolygók (amelyeket 
csak a Szaturnuszig ismertek) a Napnál is messzebb 
vannak. De a Naprendszerrel lényegében véget ért vi
láguk: a Szaturnuszon túl egyetlen további gömbhéj 
volt, az állócsillagok szférája. A csillagok mibenléte 
nem nagyon izgatta őket.

Ma tudjuk, hogy a Naprendszer kis pont a Világ- 
egyetemben. Távcsöveink legalább 10 milliárd fény
évig, vagyis kb. 1 0 2 8 cm-ig mutatnak égitesteket, és 
saját környezetünk semmiféleképpen nem látszik ki
tüntetettnek. A csillagászat és fizika által felismert 
törvények jól visszadják a bolygók, csillagok, galaxi
sok és galaxishalmazok mozgását; meg lehetünk ma
gunkkal is, a világgal is elégedve. Utóbbi eléggé lo
gikus ahhoz, hogy megértsük, mi pedig eléggé 
okosak vagyunk, hogy e lehetőséget megragadjuk.

Maradtak azért még problémák. Ezek jelentős 
része a részletekre vonatkozik, és nyugodtan feltehet
jük, hogy a tudomány folytonos és egyenletes fejlő
dése a maga rendjén megoldja őket. A kérdések egy 
kisebb része azonban “alapvető” , ugyanakkor ponto
san nehezen fogalmazható meg. További magyaráz
kodás helyett lássunk belőlük néhányat:

Mérések szerint egy protonra a Világegyetemben 
ma százmillió foton jut, és e mennyiség a belátható 
múltban is ugyanennyi volt. A fizika ismert törvényei 
szerint e hányados valóban állandó kellett maradjon 
azóta, hogy a Világegyetem hűlő anyagában kialakul
tak a semleges atomok. De miért éppen ekkora az 
arány?

A távoli galaxisok vöröseltolódásából számítható 
egy távolodási sebesség (hogy ennek mi a fizikai je
lentése, azt majd később vizsgáljuk); a megfigyelt 
anyagsűrűségből pedig egy gravitációs (vonzó) ener
gia. A megfigyelések szerint a kinetikus és potenciális 
energia azonos nagyságrendben van. Ez számunkra 
szerencsés, mert ha a Világegyetemben a vonzás do
minálna, az anyag már rég önmagába omlott volna 
össze, nem hagyva időt a mi kifejlődésünkre. Ha vi
szont a kinetikus energia dominálna, akkor az anyag 
olyan gyorsan szóródott volna szét, hogy nem marad
tak volna vissza galaxishalmazok, amelyekből galaxi
sok, azokból pedig csillagok keletkezhettek. Megint 
csak nem volnánk itt (és másutt sem). De miért van 
e két energia így kiegyensúlyozva?

A csillagászok nem látnak olyan égitesteket,

melyek a Földnél lényegesen idősebbek lennének. A 
Naprendszer ősi objektumai (a legidősebb holdkőze
tek és egyes meteoritok) az izotópos kormeghatá
rozás szerint 4,6 milliárd évesek, és a geológusok sze
rint ez a Föld kora is, csak annak anyaga átolvadt 
azóta. Nos, a Nap kora ugyanez, a Nap és a Naprend
szer egyszerre keletkezett; a legrégebbi nyílthalma
zok kb. 10 milliárd évesek, és ez lehet az egész Tejút
rendszer kora is. Nincs semmi jele annak, hogy más 
galaxisok idősebbek lennének (tízszer ilyen idős ga
laxisban minden csillagnak fehér törpévé, neutron- 
csillaggá vagy effélévé kellett volna válnia; kétszer 
ilyen idősben a megmaradt csillagok már zömmel hé
liumból állnának, ami színképükön látszana). Miért 
kb. ugyanolyan idős minden a Világegyetem belátható 
részében?

Az itt felsorolt kérdések (és a fel nem soroltak 
zöme is) a “kezdet” problémájával kapcsolatosak, 
vagy, ahogyan fizikus nyelvezettel és kevésbé miszti
kusan megfogalmazhatjuk, a kezdeti feltételekével. 
Először Wignert [3] érdemes idézni: “...a fizika törvé
nyei is csak bizonyos jól meghatározott feltételek 
mellett határozzák meg azon tárgyak viselkedését, 
amelyekre érdeklődésünk irányul, ... A viselkedés 
azon elemeit, amelyeket a természettörvények nem 
határoznak meg, kezdeti feltételeknek nevezzük.” 
Egyszerű példa: a ferde hajítás pályáját jól megadja 
Newton mechanikája. A pálya azonban a mechanika 
törvényeinek teljes ismeretében is tartalmaz még 
szabad adatokat: hogy ti. mikor hajítottunk, honnan, 
milyen irányba és milyen sebességgel. Ezek a hajítás 
kezdeti feltételei. Nyilván valamilyen törvények 
ezeket is meghatározták (biológia, pszichológia stb.), 
de a mechanika ezek ügyében illetéktelen.

A mechanika kezdőfeltételei nemcsak a mechanika 
szempontjából választhatóak szabadon: tényleg meg 
is figyelhetőek a különböző kezdőfeltételek: Egyik 
ember így hajít, másik úgy; egy kísérlet különböző 
mennyiségű anyaggal többször megismételhető, és 
így tovább. De csak egy Világegyetem van! Mit jelent 
itt az hogy a foton/proton arány egy tetszőleges kez
dőfeltétel (az összentrópia) függvénye, mely történe
tesen épp annyi, amennyi, de lehetett volna egészen 
más is, teljesen más Világegyetemet eredményezve? 
Hogyan lehet valami, ami csak egyetlen példányban 
létezik, tetszőleges?

Káosz és rend

Most e megválaszolatlan kérdések közül egyre 
összpontosítunk (melynek azonban sok másikhoz 
köze van): a rendezetlenség mértékére és evolúció
jára. A fizikában a rendezetlenséget az entrópia méri, 
tehát kérdezhetnők azt is, miért épp akkora a Világ- 
egyetem összentrópiája, amekkora (az egy protonra 
jutó entrópia kb. 108, mint a foton/proton arány). De 
először még valami általánosabbat kérdezünk.

Kétségtelen, hogy emberi mérték szerint a Világ-
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egyetem inkább rendezetlennek volna nevezhető (és 
ezt jól mutatja a fajlagos entrópia fentebb megadott, 
1-nél sokkal nagyobb értéke is). De nem tökéletesen 
rendezetlen. Ezt belátandó a legegyszerűbb, ha bele
helyezkedünk a legutóbbi századforduló fizikusainak 
gondolatvilágába. Eszerint:

A Világegyetem minden bizonnyal térben végte
len, és öröktől fogva létezik. (Ha ez előbbi nem volna 
igaz, rajta kívül kellene legyen valami “más”, de a Vi
lágegyetem definíció szerint mindent tartalmaz; ha az 
utóbbi, baj adódna a megmaradási tételekkel.) 
Minden bizonnyal nagyjából egyenletesen tölti ki az 
anyag, hiszen tudásunk előrehaladásával mindig azt 
tapasztaltuk, hogy a korábban kitüntetettnek vélt 
helyek (pl. Földünk) elvesztették e szerepüket; ez az 
ún. kopernikuszi elv. Az már korántsem biztos, hogy 
időben is változatlan marad: vagy ez igaz, vagy fejlő
dik, vagy degradálódik. De mindhárom feltevés 
összeegyeztethetetlen a tapasztalattal.

A termodinamika II. főtétele szerint magára ha
gyott (zárt) rendszerben az entrópia nő. Korábbi, 
szemléletesebb megfogalmazás szerint az energia 
degradálódik, vagy szétszóródik. A haladó mozgás 
energiája lassan súrlódással rendezetlen hőmozgássá 
alakul, amelyből magától már nem lesz újra haladó 
mozgás. Tartályba zárt anyagban a hőmérséklet- és 
sűrűségkülönbségek lassan kiegyenlítődnek, és — 
kis fluktuációktól eltekintve — nem termelődnek 
újra. E tapasztalatot az egész Világegyetemre alkal
mazva oda jutottak, hogy abban fokozatosan minden 
változás leáll majd. Ez a “hőhalál” .

A hőhalál eszméje kezdettől fogva zavaró volt. 
Részint, mert senki sem szereti a végzetszerű, elhá
ríthatatlan pusztulás gondolatát, részint, mert ellent 
látszott mondani a tapasztalatnak. Ekkor ugyanis a 
Világegyetemben általánosságban sem fejlődés, sem 
állandóság nem lehet (a Földön tapasztalható határo
zott fejlődés tehát lokális kivétel), egy végtelenül 
öreg és folytonosan degradálódó Világegyetemben vi
szont már környezetüknél forróbb és sűrűbb csillagok 
sem lehetnének, de látjuk őket. Mindenképpen para
doxonba botlunk.

A leggyakoribb ötlet az volt, hogy a Világegyetem 
nem lehet zárt rendszer, hiszen végtelen. Ez azonban 
nem valódi kiút: a kopernikuszi elv szerint a Világ- 
egyetem “nagyban” mindenütt ugyanolyan, ezért 
nem várható, hogy egyik nagy térfogata a másiknak 
lényeges energiát vagy mást adna át, tehát nagy régiói 
nem zavarhatják egymás egyensúlyhoz tartását. A 
másik ötlet volt annak leszögezése, hogy nem feltét
lenül terjeszthetjük ki lokális termodinamikai tapasz
talatainkat a megavilágra, vagy pláne a végtelen Vi
lágegyetemre. De ilyen kétely, bár mindig helyén
való, nem konstruktív: akkor mik a megavilág tör
vényszerűségei, és mettől kezdve érvényesek? Vala
minek a tagadása még nem magyarázat. Eddington a 
teljesség kedvéért, felvetette még ama, neki nem 
tetsző ötletet, hogy egy végtelenül öreg Világegye
temben valamikor a múltban hatalmas véletlen ter

modinamikai ingadozás történt (ez ugyan nagyon va
lószínűtlen esemény, de volt végtelen idő megtörtén
tére), és az így létrejött inhomogenitások (melyek 
most egyenlítődnek ki) tették lehetővé egy időre a 
fejlődést [4], Lehet, de a tudománynak nem az a 
módszere, (jogy elenyésző valószínűségű véletlen 
eseményekre “vezesse vissza” azt, ami van.

A század elején tehát a probléma pontosan fel volt 
vetve; a magyarázathoz vezető út nem látszott. Fogal
mazzunk kissé általánosabban: a világban két ellen
tétes tendencia figyelhető meg. A szavakat laza köz
napi értelmükben használva nevezhetjük őket fejlő
désnek és leépülésnek: az első egyre rendezettebb ob
jektumokat hoz létre (csillag kialakulása amorf 
ködből, sejtek létrejötte az eredeti szerves anyagból 
stb.), a másik a rendezett anyagot vagy kaotikussá 
vagy homogénné teszi (csillag kihűlése, környezeté
től elzárt élőlény elpusztulása és felbomlása). Mind
két folyamat eredményeit látjuk magunk körül.

Ha a kérdést ilyen általánosan tekintjük, egy neve
zőre kerülünk korábbi civilizációkkal, amelyek szin
tén felismerték ugyané két ellentétes tendencia létét 
és az ebben rejlő paradoxonokat. (Ugyanis mióta a 
termelés színvonala lehetővé teszi az “öncélú” vizs
gálatokat, az erre specializálódottak ugyanolyan sokat 
töprengtek, mint ma, és nem is voltak kevésbé 
okosak, legfeljebb kevesebb, vagy más irányú ismere
tük volt). A választ, a természettudományok fejlet
lensége miatt általában mitológiai nyelven adták meg.

Az indiai brahminok kozmogóniája nagyjából az 
alábbi volt: A világot Brahma hozza létre, halálával el
pusztul, és egy új Brahma újjáalkotja. Brahma élete 
nappalok és éjszakák váltakozása. Éjjel alszik, és 
akkor a pusztulás erői elszabadulnak, ami részleges 
világvégéhez vezet (az alvilág, Föld és a menny alja 
pusztul el). Brahma felébredésével a Földön újra 
rend támad. Brahma egy nappala 1000 mahájugára 
oszlik, mindegyik 4 320 000 földi év. Egy mahájuga a 
legnagyobb rendezettségű krita korszakkal indul (a 
teljes idő 4/10-e), azután a rend a trétá (3/10), dvá- 
para (2 / 1 0 ) és kali ( 1 / 1 0 ) korokon át fokozatosan 
összezavarodik. Most a 457. mahájugában vagyunk, 
természetesen azon belül a kalijugában de még csak 
az elején, az ugyanis i. e. 3102. febr. 18-án kezdődött, 
Krisna halálával. így még több, mint 400 000 év ha
nyatlás van előttünk, mikor aztán Visnu Kalkiként, 
fehér lovon, elindítja a rend uralmát a 458. mahájuga 
elején [5].

Az ókori görög tanítás egy fokkal kevésbé pesszi
mista. Kezdetben volt a Káosz. Ebből emelkedett ki a 
világ egymást követő istengenerációk uralma alatt 
(amelyeket Uranosz, Kronosz és Zeusz neve fémje
lez) ; a legrendezettebb szintet nyilván Zeusz uralma 
alatt érte el a világ. Nemsokára azonban megindult 
egy, az arany-, ezüst-, réz és vaskor egymásutánjában 
folyó hanyatlás (biológiai és erkölcsi), melyet azért a 
réz- és vaskor közt a homéroszi hőskor időleges 
emelkedése megszakít. E változások időrendjét a gö
rögök nem adták pontosan meg, de azt tudták, hogy a
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hőskor az 1. olimpia előtt 500 évvel volt, ha pedig 
Plantón Atlantiszát az ezüstkorba tesszük, az 9000 
évnyire lehetett mögöttük A Káosz teljes uralma 
tehát 1 0  — 1 0 0  ezer éve szűnhetett meg.

A középkori Európa gondolkodása a Biblián ala
pult. Eszerint az egész világ nem egészen 6000 éve a 
semmiből jött létre isteni akaratból; nagyon rövid idő 
( 6  nap) alatt rendje teljesen felépült, amelyet csak a

l.a. India

— 9000 olimpia (i.e. 776.) 

l.b. Görögország

Rend

Vízözön

,  Teremtés Utolsó ítélet ^
Idő

i.e. 4004. i.e. 3000 
X. 26.

i.u.2000?

I.e. Középkor (Biblia)

vízözön zavart meg. A 6000 év leteltével valószínűleg 
megsemmisül; teremtésének dátuma Usher XVIII. 
századi anglikán püspök számításai szerint i. e. 4004 
okt. 26. de. 9 óra.

A XVIII. században e rövid kronológia összhang
ban volt a tudomány bizonyos eredményeivel is. 
Nem volt ugyan világos, mi tartja fenn a Nap hőjét, 
de kézenfekvő, hogy égés. (A század végéig nem kü
lönítették még el az oxigént; nem volt biztos, hogy 
levegő nélkül nem lehet égés stb.). A Nap tömegét és 
távolságát Newton égi mechanikájával már meghatá
rozták. Mármost ismerték pl. a kőszén égésekor fel
szabaduló hőt; mi most operáljunk modern nyelve
zettel. A Nap sugárzó teljesítménye (a Földön mért 
sugárzás alapján) 4 • 10 3 3  erg/s, tömege 2 • 103 3  g, 
tehát van benne kb. 1 0  5 7  atomnyi anyag. Égéskor (ál
talában kémiai reakciónál) a felszabaduló energia a 
kémiai kötésre jellemző 1 eV nagyságrendű. Az idő, 
ameddig az N részecskeszámú Nap mostani W telje
sítményét E0  energiájú egyedi reakciókkal fenn tudja 
tartani

tmax=NE 0 /W, (1)

utána a forrás kimerül. A fent említett értékeket be
helyettesítve tmax ~  1011 s ~  10 4 év. (Ez persze csak 
nagyságrendi becslés.) Egy égő Nap nem létezhetne 
sokkal hosszabb ideje, mint amilyen a Biblia szerinti 
kora a világnak.

A múlt század második felében Darwin felismeré
sei után nyilvánvalóvá vált, hogy a mai élővilág kiala
kulása hosszú folyamat volt, amely a legjobb esetben 
is évtízmilliókat igényelt. Addigra az is bebizonyoso
dott, hogy a Nap nem ég; az új ötlet a gravitációs 
energia összehúzódás közbeni felszabadulás lett. Egy 
Nap méretű és tömegű homogén gömb gravitációs 
energiája

- 3  • 107év
-5 0 0

— 1012év l.d. 1900. körül 1. olimpia (i.e. 776.)

/. ábra Káosz és rend küzdelme, ahogyan azt különböző korok
ban a világ evolúciójában elképzelték 

La Az indiai világkép: periodikus fejlődés és degeneráció, vég
eredmény és tendencia nélkül, milliárd éves ciklusokkal 

l.b  Az ógörög világkép: teljes káosz, majd fokozatos fejlődés 
visszaesésekkel, utána lassú degeneráció, néhány ezer éves skálán 
l.c  A bibliai világkép. A rendezettség a teremtés után 6 nap alatt 
a mai értékre nő, 6000 évig ott marad, kivéve a vízözönt. Azután 

pusztulás
l.d  A századforduló világképe: az örök Világegyetem lassan tart 
a hőhalál felé. Közben helyileg környezetünkben fejlődés 10 

millió éves skálán, de a végső káoszt majd mi sem kerülhetjük el

Egr =  -3G M 75R  -  - 104 8  erg, (2)

ami felszabadulhatott az eredetileg esetleg jóval na
gyobb Nap összehúzódásában; ezzel a mai teljesít
ményt mintegy 30 millió évig lehet fedezni. (Ez a 
Kelvin—Helmholtz idő.) A századforduló táján 
pedig Lord Kelvin megbecsülte a Föld korát is: a 
Földnek még ma is észlelhető belső hője van, mely
nek felszínre áramlása mérhető. Feltéve, hogy a Föld 
eredetileg teljesen olvadt volt, és azóta sugározta ki 
hőjét az űrbe, az ehhez szükséges idő mintegy 40 
millió év. A Föld tehát egyidős a Nappal.

A biológusok mind mondták, hogy nekik dupla 
idő kellene az evolúcióhoz, de kemény fizikai tények
kel nem lehetett vitatkozni. A helyzet a rádióaktivitás 
és az Einstein-féle E =  mc2 formula felfedezésekor 
változott meg: H—He fúziókor MeV-es energia sza
badul fel, amit (l)-be helyettesítve 1 0  milliárd éves 
élettartamot kapunk; a Föld pedig a rádióaktív 
elemek bomlása miatt sokkal lassabban hűl, mint 
Lord Kelvin gondolta.
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Végül a jelen század első felében felderítették a ga
laxisok távolodását. Mennél távolabbit nézünk, az 
annál gyorsabban távolodik tőlünk, mintha mi vol
nánk a robbanás középpontja. (De akkor mi van a ko
pernikuszi elvvel?) A tágulást visszafelé forgatva, az 
nem indulhatott 10 — 15 milliárd évnél régebben. Ha 
akkor történt valami drasztikus, lehet, hogy azelőtt 
ma ismert mozgásegyenleteink nem voltak érvénye
sek, és oda kell kezdeti feltételeket megadni. Azóta 
tényleg nem kellett nagyon elöregedjen a világ.

Ez egy lehetőség. De hogyan lehet élettel kitölteni 
a képet?

Az általános relativitáselmélet mint geometria

Most siet segítségünkre Einstein általános relativi
táselmélete. Az elmélet annak felismerésén alapul, 
hogy gravitációs erőről nincs értelme beszélni, 
hiszen gravitáció hatása alatt minden test egyformán 
esik (ugyanis az “erő” tömeggel arányos). Ebből az 
adódik, hogy a 4 dimenziós téridő két “pontja” , azaz 
két esemény közt a különben magukra hagyott testek 
egyetlen világvonalon utaznak, akár nincs ott gravitá
ciós forrás, akár van (persze a két esetben a pályák 
különböznek). Az első esetben a pálya szemmel lát
hatóan egyenes, a másodikban nem tűnik annak, de 
ez csak a látszat. Amit ugyanis két pontja meghatároz, 
azt hívhatjuk egyenesnek, legfeljebb egy nem eukli
deszi, “görbült” tér egyenese. A gravitáció e görbült 
tér geometriáját határozza meg valahogyan.

Az általános relativitáselmélet részletei nem ké
pezhetik jelen cikk tárgyát, és tankönyvekben fellel
hetőek [6 ], itt elegendő annyi, hogy két igen közeli 
“pont” (esemény) négyestávolságát a speciális relati
vitáselméletben szokásos képlet általánosítása adja:

ds2 =  grs(x')dxrdxs, (3)

ahol gikaz ún. metrikus tenzor; görbült térben a geo
metria általában hely- és időfüggő is. Einstein gondo
lata szerint az anyag gravitációs hatásán át úgy hatá
rozza meg a téridő geometriáját, hogy az

Rik~ Y g*Rrr=  “
8  nG

(4)

Einstein-egyenlet teljesül, ahol Rika téridő geometriai 
görbületét jellemző ún. Ricci-tenzor, amely gik-nak 
első és második differenciálhányadosaiból áll, most 
nem részletezendő alakban.

A (3) képlet már mutatja, hogy az általános relati
vitáselméletben maguknak a koordinátáknak nincs 
különösebb jelentésük. Ha ugyanis alkalmazunk egy

x ' = x ' ( x k) (5)

rendszerre való áttérést jelent), akkor a két esemény 
közti dx> koordinátakülönbségek megváltoznak 
ugyan, de gik is, épp úgy, hogy ds2 változatlan marad
jon. A koordináták csak címkék az eseményeken.

Hol segít ez rajtunk? Rögtön ott, hogy alkothatunk 
egy világmodellt, amelyben mi belőlünk kiinduló tá
volodást látunk, a kopernikuszi elv mégis érvényes. 
Méghozzá ez igen egyszerű lesz. Követeljük ugyanis 
meg, hogy a geometria (vagyis gilc) legyen minden 
helyen és irányban azonos. Nem részletezhető 
módon belátható, hogy ez csak 3 különböző módon 
lehetséges, a 3 esetet összefoglaló képlet pedig az 
alábbi:

ds2 =  — c2 dt2 + R2 (t) (dx2 +  f2 (x) (d# 2 +  sin2 0d02) },
(6)

sin x ha k = + 1

X k = 0

sh x k = - 1

(mindjárt látjuk majd, mi k). Bármik is voltak a leve
zetés elhagyott részletei, e 3 geometria szemmel lát
hatóan teljesíti a kopernikuszi elvet: t =  const, met
szetben az elsőben a tér egy 4 dimenziós gömb 3 di
menziós hiperfelülete, a másik kettőben ugyanekkor 
a tér euklideszi, ill. egy 4 dimenziós hiperboloid 3 di
menziós felülete (egy végtelen “nyeregfelület”). Az 
első eset rögtön jó példa arra, hogy a térnek nem kell 
végtelennek lennie: a Világegyetemnek határa nem 
lehet (hiszen abban megegyeztünk, hogy a Világegye
tem “minden”, tehát nem lehet egy határral elvá
lasztva valamitől, ami már nem ő), de ettől még 
magába visszahajolhat, mint a Föld felszíne, és akkor 
véges térfogatú. Hogy a valódi Világegyetem geomet
riája zárt, vagy nyílt, azt még nem tudjuk; látjuk 
majd, hogyan lehetne eldönteni, ha megfigyeléseink 
pontosabbak volnának. Addig is, mivel ez esetben a 
legegyszerűbb elmondani valamit, ami lényegében 
mindhárom esetben ugyanolyan, tegyük fel, hogy a 
k =  -f 1 zárt eset valósul meg.

dB= R/3 
dc = R y
V vc =

koordinátatranszformációt (mely általában egy új, az 2  - b r a  A  g a l a x i s o k  t á v o l o d á s a  a  gömbi világegyetemben, 2 di- 
előzőhöz képest valahogyan gyorsuló vonatkozatási menzióval lejjebb szemléltetve. A távolodás oka nem a galaxisok

esetleges egyedi mozgása, hanem a tér termelődése
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Egy gömb felületén nincs kitüntetett pont; a gömb
nek egyetlen kitüntetett pontja van, a középpontja, 
de az nincs a felületén. A gömbfelületen kitüntetett 
irány sincs: bármerre elindulva és tartva az irányt, 
egy főkörön haladunk, míg csak vissza nem érünk ki
indulópontunkra. Mindez 1 dimenzióval magasab
ban, a hipergömbön is igaz, tehát tényleg a koperni
kuszi elvet kielégítő geometriánk van. Most megtölt
jük anyaggal. Az elv értelmében minden helyen 
azonos sűrűséggel kell feltölteni, továbbá most nem 
részletezhető szimmetriaokokból az anyag energia- 
impulzustenzorának alakja nem lehet más, mint

T ik = pu 'uk +  P(gik + u 'u k), (7)

ahol p az energiasűrűség, P valamiféle dinamikai 
nyomás, és u>az anyag négyessebessége. (Hangsúlyo
zandó, hogy minden mennyiség hatalmas térrészekre 
átlagolva értendő: ha kis méretekben is egyenletes 
lenne a sűrűség, mi sem létezhetnénk.) Az u'négyes
sebességnek, ahogyan a relativitáselméletben szo
kásos, van idő- és térirányú komponense:

u ‘ =
1

V I — v2 /c2
( 1 , v/c). (8)

már megtörtént [7], talán nem kell nagyon a részle
tekbe mennünk. A (6 ) geometriából kiszámítható a 
téridő görbülete, ezt és a (7) energiaimpulzustenzort 
a (4) Einstein-egyenletbe írva két egyenletet kapunk:

8nG
R2 =  ——— pR2 —ke2,

R =  -

3 c2 

4nG
3c2

(p + 3P)R.
(9)

A második egyenletnek rögtön látható a jelentése: a 
gravitáció általában negatív gyorsulással fékezi a tá
gulást. Hogy a gravitáció miért nem a p energia- 
(vagy, ami a relativitáselméletben ugyanaz, tömeg-) 
sűrűségből, hanem p +  3P-ből ered, annak relativi
táselméleti okai vannak.

Ha ismerjük P függését p-tól, esetleg R-től, vagy 
amitől még függ, a (9) egyenleteket megoldhatjuk, 
és megkaphatjuk, hogyan termeli meg az anyag saját 
magának az új meg új teret (amit azután tágulásnak 
látunk). Most persze nem állunk neki a megoldások 
keresésének. Csak kissé átalakítjuk az egyenleteket. 
(9) első egyenletét idő szerint megdifferenciálva, és 
R-ot a másodikból behelyettesítve kapjuk:

Kérdés csak az, mekkora legyen a Világegyetemet ki
töltő anyag térbeli v áramlási sebessége. A válasz 
egyszerű: nem lehet neki. Ugyanis nem lévén kitün
tetett irány, v nem tud merre mutatni, az anyag nem 
tudja, merre folyjék. A kopernikuszi elvet kielégítő 
(6 ) geometriában az anyag áll.

Viszont (6 ) szerint a két álló anyagdarab közti tér
beli távolság R(t)-vel arányos. R-et általában skála
faktornak hívják, de a k = + 1  esetben szemléletes je
lentése van: ő a hipergömbi tér sugara.

Mármost menjünk le 1 dimenzióval, és modellál
juk a Világegyetemet egy léggömbbel! Fújjuk fel 
annyira, hogy már gömbbé feszüljön, azután fessünk 
reá pettyeket! Ezek lesznek a galaxisok, és természe
tesen nem mozognak a felületen. Ha ezután elkezd
jük felfújni a léggömböt, minden nyugvó pötty 
minden másiktól távolodik, könnyen beláthatóan 
annál gyorsabban, mennél távolabb voltak egymástól. 
Ezzel már meg is magyaráztuk a galaxisok egymástól 
távolodását. Nem vagyunk mi a középpontja a tágu
lásnak, csak innen nézzük.

Kérdés, hogy mi fújja fel a Világegyetem “lég
gömbjét” . De emlékezzünk vissza, hogy Einstein sze
rint a téridő geometriáját az anyag határozza meg. 
Tehát a Világegyetemet az anyag fújja fel; mindjárt 
látjuk, hogyan.

A Világegyetem mozgásegyenletei

Most elértünk oda, hogy megvizsgáljuk a Világ- 
egyetem nagyléptékű evolúciójának egyenleteit. 
Mivel ez a közelmúltban ugyané lap hasábjain egyszer

p +  3 — (p +  P ) = 0  (10)
IV

és a továbbiakban (9) első egyenletét használjuk
(10)-zel együtt. Az első a tér növekedésének (esetleg 
csökkenésének) egyenlete, a második az energia 
mérlegegyenlete.

A kezdöfeltételek finomszabályozása

Most átírjuk az egyenleteket ismerősebb alakba. 
(Azért előre szólunk, hogy az ismerősség kissé csaló
ka lesz, az ismerősnek látszó mennyiség nem mindig 
pontosan az, aminek látszik.) írjuk:

4 n  4n
E =  — R3p =  Me2; V =  — R3. ( 1 1 )

Ekkor a két egyenlet a következő alakot ölti:

1 . GM 1
_ R 2 --------- --------- ke2. ( 1 2 )
2 R 2

dE +  PdV =  0. (13)

(12) azt mondja, hogy az Univerzum tágulása olyan, 
mintha egy egységnyi tömegű test, — kc2 / 2  összener- 
giával az Univerzum M össztömegének gravitációs 
hatása alatt mozogna a klasszikus fizikában. Ilyen (és 
csak ilyerí) értelemben beszélhetünk most mozgási és 
helyzeti energiáról, de ne felejtsük el, hogy ennek va
lójában a relativitáselméletben nincs értelme, és
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mondtuk is már, hogy az anyag nem is mozog most 
semerre. A második egyenlet azt fejezi ki, hogy a Vi
lágegyetem tágulása adiabatikus, ami nem is csoda, 
mert ugyan mi tudna vele hőt közölni.
Csakhogy (13) rögtön azt mutatja, hogy E (és így M) 
nem állandó. A Világegyetem épp most értelmezett 
összenergiája időben változik!
Megsértettük az energiamegmaradás törvényét? 
Nem. A joggal szemben a fizikában nem tudhatjuk 
előre, milyen törvények vannak: magunknak kell 
őket felismernünk. Az általános relativitáselméletben 
nincs energiamegmaradási törvény. Van az energia 
változására egy szigorú mérlegegyenlet, ez volt ( 1 0 ), 
és ez egyébként pont a szokásos alakú. Mikor azután 
ezt felösszegezzük az egész térre, a teljes energia 
vagy állandó lesz, vagy nem. Esetünkben, mint 
láttuk, nem. (Hacsak éppen P nem 0.)
De miért? Egyszerű az ok is. Képzeljünk el valami 
egyszerűbbet: egy tartályban van valamilyen gáz, fe
lette egy dugattyú, kívül másik, P nyomású gáz. 
Tegyük fel, hogy a belső gáz a dugattyút kifelé 
nyomja, magának dV új térfogatot csinálva. Ezzel a 
külső gázon PdV munkát végzett, az ő energiája tehát 
— PdV-vel változott, éppúgy, mint a (13) egyenlet
ben. A különbség csak annyi, hogy a mindennapi 
életben a gázok valahol végetérnek, onnan űr van 
P =  0-val, és ezért az egész rendszer energiája már ál
landó. A Világegyetemen kívül viszont nem lévén 
semmi, annak bármely nagy darabja is ugyanakkora P 
nyomású környezetben van, és azon munkát végez.

Az Univerzum általunk belátható múltjában anya
gának nyomása pozitív volt, ami nem is meglepő; ma 
is pozitív, csak nagyon kicsiny. Ha a nyomás elhanya
golható, (12)-bői könnyű meghatározni R(t)-t, és a

3. ábra A P =  0 (Friedmann) Univerzum-modellek tágulása. A 
görbék lefutása k-tól (és az összentrópiától) függ, de csak eléggé 

öreg Világegy temben különböznek jelentősen

megoldás egy cikloisgörbe. Ennek most biztosan fel
szálló ágán vagyunk, hiszen a galaxisok távolodnak. 
Megmérve a távolodási sebességeket és az anyag mai 
sűrűségét, kiszámítható, mikor kezdődött a tágulás; 
az eredmény 13 — 15 milliárd év, és a tágulás kezdete
kor a sűrűség és a tágulási sebesség végtelennek 
adódik. Ez a híres Nagy Ősrobbanás pillanata.

Persze, ha egy fizikai egyenlet végtelent ad, gyana
kodhatunk. Nagyon nagy sűrűségen P biztosan nem 
volt már kicsiny. Néhány ezer fok felett az atomok 
szétesnek, az anyag plazma. Ráadásul ilyen hőmér
sékleten már a sugárzás dominált a Világegyetem 
energiájában; ilyenkor

p =  p/3 ~ T 4. (14)

Ezt (13)-ba írva RT = állandó a tágulás közben; 
azután mindent (12)-be helyettesítve kapjuk R(t)-t, 
és megint adódik a múltban egy végtelen sűrű és 
gyors állapot; csak most hozzánk időben közelebb. Ez 
különben érthető is: (9) szerint P >  0 növeli a tágulás 
lassulását (gravitáció!), vagyis ha ma olyan, amilyen, 
régebben még gyorsabb kell, hogy lett légyen. A 
Nagy Ősrobbanást nem tudtuk elkerülni. Persze az ál
talános relativitáselmélet, úgy, ahogyan ma ismerjük, 
nem lehet igaz olyan sűrű állapotokban, amikor a 
kvantumos hatásokat a görbületben számba kellene 
venni (a kvantumelmélet és általános relativitáselmé
let egyesítését még nem ismerjük) ; a kvantumelmé
let, relativitáselmélet és gravitációelmélet 3 termé
szeti állandója 3 Planck-adatot (hossz, idő, tömeg) 
definiál:

kpi =  -\TiG/c3 —lO- 3 3  cm,

tp1 =  VfiGTcS-lO-^s; (15)

MPI =  VficTG ~10 ~ 5 g.

Ma még nem ismernünk olyan folyamatokat, ahol e 
Planck-mennyiségek jelentkeznének, de biztosan 
vannak ilyenek. így sejthetjük, hogy a (9) egyenletek 
nem lesznek igazak, ha p >M pic2/X 3 1 —101 1 4  

erg/cm3, vagy ha R <10~ 3 3 cm. Saját használatunkra, 
amíg az “igazi” elméletről nem sokat tudunk, mond
hatjuk, hogy a tágulás 15 milliárd éve egy ilyen 
Planck-állapotból indult, egyébként, amint (9) és 
(15) egymásba írásából látható, nagyjából fénysebes
séggel, ami megnyugtató.

A probléma nem ez, hanem a finomszabályozás. 
Nézzük (12)-t és (13)-at valamilyen pozitív nyomású 
állapotban, és haladjunk időben visszafelé! Ma a meg
figyelések szerint ( 1 2 ) mindhárom tagja azonos nagy
ságrendű. (Éppen R és M megfigyelésével lehet el
dönteni, hogy k - f i ,  0  vagy — 1 -e; a megfigyelések 
még nem eléggé pontosak, hogy ezt eldöntsék, de a 
baloldal mindkét tagja nagyságrendileg c2. De (13)
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szerint visszafelé haladva E nő, tehát M is; R viszont 
csökkent. A baloldal második tagja tehát egyre negatí
vabb, ezért az első egyre pozitívabb. Ha visszaforgat
juk a filmet Planck-időig, akkor a baloldal mindkét 
tagja külön-külön 61 (!) nagyságrenddel nagyobb, 
mint a jobboldal. Ahhoz, hogy a mai állapotba juthas
sunk, kezdetben, tehát Planck-időnél a “mozgási” és 
“helyzeti” energiának 61 tizedesjegyig egymáshoz 
kell szabályozva lennie.

Ez lehetséges, mert, mint láttuk a (9) egyenletek 
természetesen nem tartalmazzák saját kezdőfeltétele
iket. Azok lehetnek épp ilyen finomszabályozottak is. 
De 61 tizedesjegynyi finomszabályozást senki sem 
hinne el, ha nem látná a mai végeredményt, és még 
úgy is csak nehezen.

Vagyis: az általános relativitáselmélet megmutatta 
nekünk, hogyan jutott a Világegyetem a mai állapo
tába, feltéve, hogy éppen szerencsésen indult. De 
ilyen kifejezésnek nemigen van helye egyetlen pél
dányban létező és mindent magában foglaló Világ- 
egyetemünkkel kapcsolatban. Az evolúciót értjük, a 
kezdőállapotot nem. És ezen nem segíthetne a “kvan
tumgravitáció” elmélete sem!

Talán önteltség így kétségbevonni egy nagyon 
alapvető és teljesen ismeretlen elmélet erejét. De egy 
egyszerű becslés elegendő. Ma kb. 102 8  cm-re látunk 
el (101 0 fényév). R ennél nem lehet kisebb, mert 
akkor a belátható tartományban már annyira látszania 
kellene a görbületnek, hogy legalább k értékét el le
hetne megnyugtatóan dönteni. Tegyük fel, hogy épp 
102 8  cm. Láttuk, hogy a tágulás közben RT nagyjából 
állandó; T ma kb. 3 K. R 61 (!) nagyságrendet nőtt a 
Planck-hossz óta, tehát T is 61 nagyságrendet csök
kent. Vagyis akkor 106 1 K lett volna.

De a (15) Planck-tömegből energiát, abból hőmér
sékletet számolva T P1 ~  103 2  K, vagyis a kezdőhő
mérsékletnek 29 nagyságrenddel Planck-hőmérséklet 
felett kellett volna lennie! Ez minden bizonnyal telje
sen természetellenes kezdőfeltétel. Mégegyszer: az 
evolúciót értjük, de az abból visszaszámolt kezdőfel
tételt nem, sőt, úgy tűnik, az adat nem is arra való, 
hogy megértsük. Inkább hihetetlen.

Infláció a megoldás?

Természetesen sok minden lehetséges, pl. az is, 
hogy az általános relativitáselmélet ismert alakja már 
jóval Planck-sűrűség előtt elromlik. Erre azonban 
nem látunk semmi okot. Van azonban kiút enélkül 
is. (A részletek után érdeklődőnek ismételten figyel
mébe ajánltatik a [7] cikk.) Ez pedig a nagyon korai, 
nagyon sűrű állapotokban P < 0 feltételezése, azzal 
együtt, hogy P negativitása irreverzibilis folyamatok
ból származott.

Könnyű látni, hogy P < 0 segíthet a finomszabá
lyozási problémán. (13) szerint ilyenkor E nő, a Vi
lágegyetem anyaga nemcsak teret, hanem energiát is

termel magának. (Ez néha meglepetést okoz, de sem
mivel sem furcsább, mint a szokásos eset, mikor E 
fogy.) Ha P eléggé negatív, (12) baloldalának máso
dik tagja időben visszafelé nem nő, sőt esetleg csök
ken is. Kétségtelenül a múltba menve P egy darabig 
nem lehetett negatív (mert úgy gondoljuk, tudjuk 
milyen állapotban volt az anyag); ezalatt ( 1 2 ) balolda
lának mindkét tagja jól megnőtt, de ezt egy ezelőtt 
eléggé negatív P Planck-időre vissza tudja vinni 
~kc 2 -ig.

De P < 0 nem elég, az is kell, hogy irreverzibilitá- 
sok okozzák. Ugyanis amíg ilyen folyamatok nincse
nek, addig RT nagyjából állandó (az entrópia ál
landó). Egy R sugarú zárt Világegyetem összentrópi- 
ája a mai sugárral és hőmérséklettel kb. 1087; Planck- 
sugárral és Planck-hőmérséklettel kb. 1. Vagyis 
Planck-idő óta ennyi entrópia kell, hogy termelődött 
légyen, különben megintcsak természetellenes kez
dőfeltétel kellene.

[7]-ben felvázoltuk a legegyszerűbb történetet, 
mely Planck-adatú “természetes” kezdőfeltételekkel 
a mai állapotba vezet. Eszerint a kb. 62 nagyságrend
é i  tágulásból az első 31-nek P ——p állapotban kel
lett folynia, a második 31-nek, pedig P — +p/3-ban. 
Akkor jó helyre érkezünk.

Még 3 kérdés maradt: lehetett-e ez; ha igen, 
miért; és miért hívják inflációnak. Az első kérdésre 
egyszerű a válasz. 31 nagyságrendnyi tágulással ez
előtt R 10" 3 cm volt, és T kb. TP1. Mai tudásunk sze
rint ilyen állapotban bármi lehetett. Arra számos 
példát ismerünk, hogy irreverzibilitások a nyomást 
csökkentik, pl. belső súrlódás tágulás közben, vagy 
egy folyadék folyamatos túlhűlése [8 ].

A második kérdésre már nem illik ilyen negatí
vummal válaszolni. A részecskefizikában azonban 
néhány éve megszületett a Nagy Egyesítés elmélete; 
ennek természetes energiaskálája 101 5 GeV, csak 4 
nagyságrenddel Planck-energia alatt, és számos ré
szecskefizikus szerint az ennek megfelelő 102 8 K hő
mérsékleten negatív nyomás is, irreverzibilitás is fel
léphet (pl. túlhűlés és nemegyensúlyi fázisátmenet) 
[1], [2]. Ha ez tényleg így volt, megvan a magyarázat, 
ha nem, majd később lesz meg.

És miért infláció? Latinul inflatio =  felfúvódás. 
De a lassulva táguló P > 0 “standard” Világegye- 
tem-modell is felfúvódik!

A magyarázat az, hogy a kifejezés itt közgazdasági 
eredetű. A múlt század amerikai polgárháborújában a 
Dél papírpénz kibocsátására kényszerült, és a pénz- 
mennyiség néhány hónaponként megduplázódva ex
ponenciálisan nőtt. Ezt nevezték el az északiak felfú
vódásnak, azaz inflációnak: a szó, mint terminus 
technicus, csak az exponenciális növekedést jelenti. 
Nos, helyettesítsünk (9) mindkét egyenletébe P = 
= — p-t: némi számolás után kapjuk, hogy

R =  R0 e ‘"; p =  const. (16)
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A Világegyetem inflálódik, miközben lokális állapota 
állandó marad. Az elnevezés tehát teljesen termé
szetes.

Végkövetkeztetés

Vagy úgy gondoljuk, hogy a Világegyetem múltjá
ban nem volt infláció, ekkor meg kell(ene) magyaráz
nunk természetellenes kezdőfeltételeit. Vagy úgy 
gondoljuk volt, ekkor meg kell magyarázzuk miért és 
hogyan; de ezzel sokat nyerünk. Ugyanis, ha a Világ- 
egyetem ilyen volt, meg tudta termelni mai energiá
ját, entrópiáját (és terét). Úgy tűnik, érdemes inflá
ciós mechanizmusok után kutatni. Hogy azután 
ezeket a részecskefizika, “kvantumgravitáció” , ter
modinamika vagy hidrodinamika adja-e majd, az más 
kérdés. Mindenesetre P negativitását semmiféle fizi
kai elv sem tiltja (de P -I- p-ét már igen).

Kicsit mitológiai nyelven fogalmazva, a felfúvódó, 
Világegyetemben (akkor régen) békésen éltek

GRAVITÁCIÓS REAKCIÓK 
SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE II. 
(Galaxis-galaxis kölcsönhatások)

1. Bevezetés

Előző cikkünkben [1] azt az egyszerű gravitációs 
kölcsönhatást vizsgáltuk, mikor egy anyabolygóból 
és körülötte körpályán keringő, elhanyagolható 
tömegű holdból álló rendszer mellett elrepül egy az 
anyabolygóval összemérhető tömegű perturbáló égi
test. Ezzel jól modelleztük a valós bolygó- 
hold-mesterséges hold rendszerek égimechanikáját.

Ha ezt a modellt úgy egészítjük ki, hogy az anyaob
jektum körül több leányobjektum kering és ugyanez 
érvényes a perturbáló objektumra is, akkor lényegé
ben a galaxisok kölcsönhatásának egy lehetséges mo
delljét kapjuk. Jelen cikkünkben ezt tesszük, meg
vizsgáljuk két egymáshoz közel került galaxis gravitá
ciós kölcsönhatását. A gravitációs reakciót 2-, ill. 3- 
dimenzióban végezzük el személyi számítógépen. Az 
eredményül kapott struktúrák némelyike következ
tetni enged a spirál- és gyűrűgalaxisok jellegzetes 
szerkezetének kialakulására. 2

2. Kétdimenziós kölcsönhatások

Olyan gravitációs reakciókat, melyekben két ko
rongszerű galaxis vesz részt kis korongsíkok közti

egymás mellett a Káosz és a Rend erői: az entrópia 
növekedés nem a meglevő energiákat osztotta el újra 
egyenlően, hőhalált okozva, hanem új energiát ter
melt magának. (Az energia nem marad meg, tehát a 
Világegyetem termodinamikai értelemben nem zárt 
rendszer.) A régiek sok mindenre gondoltak a Káosz 
és a Rend küzdelmével kapcsolatban, de erre nem. 
Ez a mi kultúránk új ötlete.
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szög mellett, jól modellezhetünk 2 -dimenzióban. 
Habár a 3-dimenzióra vonatkozó modellprogramot 
minden további nélkül alkalmazhatnánk a 2 - 
dimenziós esetre, ezt mégsem célszerű tenni, mint
hogy ekkor a harmadik koordináta fölöslegesen szá
mítódik ki, hiszen az azonosan nulla, s ez jelentősen 
megnöveli a futási időt minden haszon nélkül.

Tekintsük tehát a következő 2-dimenziós modellt: 
Két korong alakú galaxis egymáshoz viszonylag közel 
kerül mozgásuk során. A mozgás síkja és a galaxisko
rong síkja egybeesik. Vizsgáljuk a kezdetben szabá
lyos körpályákból álló galaxiskorong evolúcióját a 
másik, perturbáló galaxis perturbációja követ
keztében.

Magát az anyagalaxist oly módon modellezzük, 
hogy egy 1 0 11 csillagot magában foglaló galaxismag 
körül 4 körgyűrűben 56 csillagot helyezünk el egyen
letesen, a perturbáló galaxist pedig csak egy 1 0 11 csil
lag tömegű tömegközépponttal vesszük figyelembe. 
Az anyagalaxis korongjában lévő csillagok egymásra 
és a galaxisok centrumára kifejtett gravitációs hatását 
elhanyagoljuk, csak a galaxiscentrumoknak a korong
beli csillagokra való hatását vesszük figyelembe. Ez a 
modell A. Toomre és J. Toomré-től származik. A 
Toomre-modell lényegében a redukált három test
probléma alkalmazása egyszerre több pontszerű 
leányobjektumra [2 ].
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A problémát tömegközépponti rendszerben vizs
gáljuk (koordinátarendszerünk origója a tömegközép
pont legyen). A kezdeti elrendezést 1. ábránk mu
tatja. Az mp tömegű perturbáló galaxis centrumának 
helyvektora r p, az ma tömegű anyagalaxisé r a, az 
i-edik nij tömegű, korongbeli csillagé r f. Az anyaga
laxis mozgásegyenlete:

ynipCkx+Xj)______  ______yma(x—Xj)
l(kx +  Xj)H (ky +  yj)2J3/2 +  l(x —Xj)2+  (y—yj)2J3/2'

(6)

ymp(ky+yj) yma(y-y j)
[ (kx -t- x j) “ (ky -(- y j) 2J3/2 l (x — x j)2-+- (y—yp2J3/2

y

/. ábra
Galaxis-galaxis gravitációs reakció kiindulási helyzete tömegkö
zépponti koordinátarendszerben és 2-dimenzióban

ahol y a gravitációs állandó.
A tömegközépponti rendszer miatt

rV p +  " V a  =  °- (2 )

Az 1. ábráról leolvashatóan:

(6)

Mi az anyagalaxis korongjának evolúciójára vagyunk 
kíváncsiak, ezért célszerű úgy megírni a programot, 
hogy az ábrázolási koordinátarendszer origóját az 
anyagalaxis középpontjához rögzítjük, mert ily 
módon mindig a képernyő közepén láthatjuk a szá
munkra érdekes perturbálódó korongot. Az 
ábrázolási- és a tömegközépponti rendszer közti 
transzformáció a következő a 2 . ábra alapján:

rp =  rp -  ra =  [ — ( l+ k )x ,—(l+ k )y ],

ri =  ri ~  r a =  (X j-x ,y j-y ). (7)

za =  (x,y), r p =  ( -k x , —ky),

k = <xr yp

2. ábra
K a tömegközépponti-, K’ pedig az anyagalaxishoz rögzített ábrá

vá) zolási koordinátarendszer. A: anyagalaxis, P: perturbáló galaxis, I: 
az i-edik, korongbeli csillaga az anyagalaxisnak. (2-dimenzió).

Az i-dik, korongbeli csillag mozgásegyenlete:

m / i  =  y mfn0(rr>-r)
“T ^ r - +  y

Kezdetben az anyagalaxis korongjában körpályán mo- 
(4 ) *zo&nak a csillagok, így az i-edik, korongbeli csillag 

kezdeti paraméterei a következők:

(1) —(4) felhasználásával az anyagalaxis és az i-dik 
korongbeli csillag gyorsulásának komponensei:

a  = ______________y n tp X  ^

x (x2+ y 2)3/z . (1 +  k) 2 ’

(x2 +  y2) 3/2 . ( 1 + k )2
(5 )

Xj =  x-vj-sin0j, yj = y +  vJ-cos<áj, 

Xj =  rj-cos<áj +  x,yj =  rj-sinc/ij +  y,

r V x f+  y j ,

xj =  -vjsin0; =  kj -  x, yj =  v;-cos<áj =  yj -  y. (8)
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A mozgásegyenleteket az [l]-ben közölt iterációs 
módszerrel oldjuk meg bizonyos dt időfelbontás mel
lett, azaz az egymásra következő iterációs lépések 
során a következő rekurziót használjuk a koordiná
tákra és sebességekre:
A ciklus elején:

aj = a(Xj,yj),

X j+ ^ x j  +  ajdt,

xj + l  =  Xj +  (Xj+1 +  Xj)dt/2 +  aj (dt)2/2.

A ciklus végén:

aj + 1  = a(xj+1,yj+1). (9)

A (9) rekurzió ekvivalens azzal a közelítéssel, hogy 
az elemi dt ideig a rendszert egyenletesen gyorsuk
nak tételezzük fel. Nyilván annál pontosabb ered
ményt kapunk, minél kisebb dt időfelbontást válasz
tunk. A múltkori esethez hasonlóan [1] itt is ki kell 
kísérletezni, hogy melyik az optimális dt, melynél 
még nem nagyon hosszú a futási idő, ugyanakkor a dt 
végességéből származó pontatlanság sem számottevő.

Miután megadtuk a receptet, könnyen írhatunk 
egy (9)-en alapuló egyszerű programot, mely meg
oldja a Newton-egyenleteket. Ezután elkezdődhetnek 
a futtatások, melyek során különböző kezdőfeltételek 
mellett vizsgálhatjuk a glaxiskorong perturbációját. 
Feladatul tűzhetjük magunk elé, hogy a kezdeti para
méterek változtatgatásával találjunk olyan struktúrá
kat, melyek a valós univerzumban is megtalálhatók. 
A csillagászati megfigyelések szerint számos jelleg
zetes, eltérő struktúrájú galaxiskölcsönhatási forma 
létezik a Világegyetemben. A kölcsönható galaxisok 
szerkezete függ a kezdeti paramétereiktől, azaz hogy 
mekkora volt a galaxismagok sebessége és milyen 
volt annak iránya a kölcsönhatás előtt, valamint hogy 
mik voltak a kezdeti koordináták.

Tehát INPUT-adatként célszerű a kezdeti se
besség- és koordináta komponenseket beadni, s 
utána magunk is vadászhatunk érdekes végeredmé
nyű gravitációs reakciókra. A kölcsönható galaxisok 
csillagászati vonatkozásait valamint néhány megfi
gyelt érdekes, jellegzetes kölcsönhatási alakzatra 
példát [2 ]-ben találunk.

Most közöljük azon gravitációs reakció adatait, 
melynek során az anyagalaxis korongja úgy fejlődött 
az időben a perturbáló galaxis hatására, hogy kettő, 
majd három spirális kar alakult ki: 
k =  1

a perturbáló galaxis kezdeti abszcisszája =  15 kpc 
(kiloparsec)
a perturbáló galaxis kezdeti ordinátája = —15 kpc 
a perturbáló galaxis kezdeti sebességének x kompo
nense =  4 -1 0 4 ms- 1

a perturbáló galaxis kezdeti sebességének y kompo
nense =  5 -1 0 4 rns" 1 

időfelbontás dt =  1 0 7 év
az anyagalaxishoz rögzített ábrázolási koordináta- 
rendszerben.
A futtatási eredmények a 3. ábrasorozaton láthatók 
az idő függvényében. Jól látható, hogy a galaxisevolú
ció során fokozatosan kialakulnak a jellegzetes spirál
karok. Kezdetben két spirálkar fejlődik ki (3/7. 
ábra), egy a perturbáló galaxis felé egy pedig azzal 
átellenben. Ezt az ár-apály erőkkel magyarázhatjuk. 
Később három spirálkar fejlődik (3/9. ábra), melyek 
a további evolúció során felbomlanak (3/10, 11.
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3. ábra
A 2-dimenziós galaxis-galaxis gravitációs reakció számítógépes szi
mulációja. A kezdőfeltételeket lásd a szövegben. Az ábrázolási ko
ordinátarendszerben vagyunk, a perturbáló galaxis pályáját a szag
gatott vonal mutatja. Az idő teltével egyre távolabbról nézünk a 
kölcsönható galaxisokra, hogy a lényeges információ (a meg nem 
szökő csillagok) ráférjen a számítógép képernyőjére. Ezért látsza
nak egyre kisebb korongoknak a galaxiscentrumok.

ábra). A 3/3. és 3/4. ábrán szökési jelenségeket figyel
hetünk meg, a kölcsönhatás térségéből egy. ill. két 
csillag véglegesen eltávozott.

Arra a fontos következtetésre jutottunk tehát a 2- 
dimenziós galaxis-galaxis kölcsönhatások számító- 
gépes szimulációja során, hogy a spirálgalaxisok jel
legzetes spirálstruktúrájának egyik lehetséges magya
rázata: a szóbanforgó galaxis mellett egykor egy per
turbáló galaxis húzott el, s ennek eredménye a 
spiralitás.

Hogy milyen más lehetséges magyarázata van a 
spirálkarok kialakulásának, s az előbbi következtetés 
mennyire állja meg a helyét arról részletesebben 
[2,3] szól.

3. Háromdimenziós kölcsönhatások

Modellünk legyen azonos az előzővel (Toomre- 
modell), de most 3-dimenzióban vizsgáljuk a problé
mát. Az anyagalaxis korongjának síkja kezdetben 
legyen az x-y síkkal párhuzamos. A mozgásegyenlete
ket megint tömegközépponti rendszerben írjuk fel, 
míg az ábrázolás az anyagalaxishcr. rögzített koordi
nátarendszerben történik. A szóbanforgó két koordi
nátarendszert mutatja 4/a. ábránk. Az (1), (2), (4) 
egyenletek továbbra is érvényesek. A 4/a. ábráról 
leolvashatóan:

ra =  (x,y,z), rp =  ( — k x ,-k y , — kz), r i =  (x^jZj). (10 )
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Az anyagalaxis tömegközéppontja gyorsulásának x 
komponense:

ax = _ y m P (x2+ y 2+ z 2) 3/M l+ k ) 2

Az y és z irányú komponens hasonló alakú, csak a 
számlálóban x helyett y, ill. z szerepel. Az i-edik, ko
rongbeli csillag gyorsulásának x komponense:

ympOcx + Xj)
\  [(kx +  xj)2+(ky-t-yi)2+(kz +  zi)2] 3/2

______ W X~ XP_______  (12)
[(x —Xj)2-t- (y—yp2-t- (z—Zj)2] 3/2

Az y és z irányú komponensek hasonló alakúak, csak 
a számlálóban x helyett y, ill. z van. Az ábrázolást 
célszerű két, egymásra merőleges irányú metszetben 
végezni, pl. a 4/a. ábra fólülnézetéből, azaz az x—y 
síkra való vetítéssel valamint oldalnézetből, azaz az 
x—z síkra való vetítéssel. A tömegközépponti és az 
ábrázolási koordinátarendszer közti transzformációk 
a következők:

r p =  '■p -  ra =  -  (l +  k)-[x,y,zl

r\ =  Zj -  ra =  (Xj—x,yj—y,Zj—z). (13)

A 4/b. ábra alapján az ábrázolási koordinátarendszer
ben a perturbáló galaxis középpontjának, ill. az 
i-edik, korongbeli csillag helyvektorának kompo
nensei oldalnézetben:

P° =  I—(l +  k ) x ,  — (l+k)z], pP =  ( x j —x, Zj—z). (14) 

Felülnézetben:

Pp= [ - ( l  +  k ) x , - ( l + k ) y l ,  p [ =  (Xj—x ,y |-y ) .  (15 )

Az anyagalaxis rendszerében kezdetben körpályán 
keringenek a csillagok, így (8 ) továbbra is érvényben 
van. A mozgásegyenleteket most is a (9) rekurziós 
iterációval oldjuk meg.

Egy érdekes futtatási eredményt adó gravitációs 
reakció kezdő paramétereit megadjuk, mely gravitá
ciós kölcsönhatás gyűrűgalaxis kialakulásához 
vezetett: 
k = 1

a perturbáló galaxis kezdő abszcisszája =  0  

a perturbáló galaxis kezdő ordinátája =  0  

a perturbáló galaxis kezdő z koordinátája =  —15 kpc 
a perturbáló galaxis kezdősebességének x kompo
nense — —2 -lO4 ms' 1

a perturbáló galaxis kezdősebességének y kompo
nense =  0

4. ábra a) K tömegközépponti rendszer
A 3-dimenziós galaxis-galaxis gravitációs reakció koordinátarend- K’ ábrázolási rendszer
szerei. A kezdeti anyagalaxis korongsíkja az x’—y’ sík. b) Az ábrázolási koordinátarendszer felül- és oldalnézetben.
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a perturbáló galaxis kezdősebességének z kompo
nense =  6  -1 0 4 ms- 1  

az időfelbontás dt =  1 0 7 év
az anyagalaxishoz rögzített ábrázolási koordináta- 
rendszerben.
A futtatási eredmények az 5. ábra sorozaton láthatók 
az idő függvényében. Jól látható, bizonyos idő eltelté
vel az eredetileg egy síkban lévő csillaggyűrűk külön
válnak (5/2. ábra), kiemelkednek az eredeti korong
síkból. Érthető okok miatt a legbelsőbb gyűrűk emel
kednek ki legjobban, hiszen legközelebb lévén a per
turbáló galaxishoz, az rájuk van a legnagyobb hatás
sal. Oldalnézetben látható, hogy megtörtént az az ér
dekes eset, hogy a perturbáló galaxis átvette egy kivé
telével az anyagalaxis külső gyűrűiben lévő összes 
csillagot (5/6. ábra), később viszont ez az “elrabolt” 
csillagfelhő kissé lemaradt a perturbáló galaxistól az 
anyagalaxis vonzása miatt (5/6, 7. ábra). Fölülnézet- 
ben megfigyelhető, hogy bizonyos idő elteltével 
gyűrűszerű struktúra alakul ki, ami egészen szabályos 
gyűrűgalaxist formál (5/5. ábra), később azonban 
kissé szabálytalanná válik ez a gyűrű, de még sokáig 
határozottan felismerhető (5/6, 7. ábra). Ugyancsak 
nagyon érdekes, hogy bizonyos idő elteltével nem
csak felül-, de oldalnézetből is gyűrűszerű alakzat 
képződik (5/7. ábra).

Arra a következtetésre jutottunk tehát a 3- 
dimenziós galaxis-galaxis kölcsönhatás számítógépes 
szimulációjával, hogy bizonyos kezdő feltételek mel
lett gyűrűgalaxis keletkezhet a perturbáló galaxissal 
való gravitációs reakció eredményeként. Hogy meny
nyire lehet általánosítani ezt a gyűrűgalaxis evolúciós 
modellt, arról valamint a gyűrűgalaxisok néhány csil
lagászati vonatkozásáról részletesebben szól [2,4].

Végül tehát azt mondhatjuk, hogy a Toomre- 
modellel, a kezdeti feltételek változtatásával egészen 
különböző galaxis alakzatokat is modellezni tudunk, 
s ezen struktúrák egy lehetséges magyarázatát adhat
juk meg vele. Természetesen még más érdekes ga
laxis alakzatok is léteznek, amik megkereséséhez re
méljük cikkünk kedvet csinált az érdeklődő olva
sóknak.
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5. ábra
A 3-dimenziós galaxis-galaxis gravitációs reakció számitógépes szi
mulációja. A kezdőfeltételeket lásd a szövegben. Az ábrázolási ko
ordinátarendszerben vagyunk, a perturbáló galaxis pályája a szag
gatott vonal. Az idő folyamán itt is egyre távolabbról nézünk a 
kölcsönható galaxisokra.
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A F I Z I K A  T A N  H A S A

ASZTROFIZIKA A KÖZÉPISKOLÁBAN

1. Bevezetés

A csillagászat alighanem a legrégebbi természettu
domány. Ez nem véletlen: az idő számontartására és 
tájékozódásra már a legősibb időkben is szükség volt, 
de óra, naptár, iránytű még nem állott rendelkezésre. 
Az égbolt ismerete azonban lehetőséget nyújt a tér
beli és az időbeli tájékozódásra egyaránt. Őseink még 
nem tudták, mik az égitestek, s miért épp úgy mozog
nak, ahogyan ezt megfigyelhetjük; többnyire istenek
nek hitték őket, s járásukból jósolni próbáltak.

Ókori elődeink, legalábbis akik közülük művelt
nek tartották magukat, természetesnek vették, hogy 
lépést tartsanak a tudomány fejlődésével, amilyen 
mértékben erre nem szakemberek képesek lehetnek. 
Homérosz nyugodtan leírhatta, hogyan kellett a csil
lagképek megfigyelése alapján Odüsszeusznak a ten
geren tájékozódnia, hiszen kortársai ismerték a csil
lagképeket és a csillagászati navigáció akkori módjait. 
Néhány évszázaddal később Ovidius is nyugodtan ír
hatott a világ keletkezéséről vagy a Nap égi útja 
menti csillagképekről, s nem kellett attól tartania, 
hogy közönsége értetlenül olvassa majd. Akkoriban 
tehát még illett ismerni a csillagászat eredményeit. 
Vajon ma hány, magát műveltnek tekintő ember gon
dolkodik ugyanígy?

Nem kell csodálkoznunk, ha az érettségiző diáko
kat könnyen zavarba hozhatjuk olyan csillagászati 
alapkérdésekkel, amikre az ókori ember azonnal 
tudta volna a választ. Ma ugyanis a közoktatás nem 
sokat törődik a csillagászattal. A szakközépiskolás 
tankönyvekben — fizikából — előfordul néhány lec- 
kényi csillagászat (mely nem nélkülözi a tévedéseket 
sem); ez geofizikától az asztrofizikáig mindenfélét 
tartalmaz. Gimnáziumban a földrajzban egy kevés 
csillagászati földrajz, másodikos fizikában égimecha- 
nika, negyedik év végén pedig némi asztrofizika 
fordul elő. Mindez szétszórtsága és kis terjedelme 
miatt nem válik a tanulók ismeretanyagának szerves 
részévé s hamar elfelejtődik, hacsak egy lelkes kol
léga, szívügyének tekintve az asztronómiát, kissé ala
posabban ki nem tér rá. Erre viszont általában kevés 
az idő, pedig a tanulókat érdekli a témakör.

Hogyan várhatunk el az érettségizőktől alapjaiban 
kialakult, koherens, materialista világképet, ha nem

Elhangzott a Középiskolai Fizikatanárok XXX. Országos Ankétján 
(Kaposvár, 1987. április)

Csaba György Gábor
Árpád Gimnázium, Budapest

tanítjuk meg annak alapját, a csillagászati világképet? 
Miért csodálkozunk, hogy tanulóink fejében — jó 
esetben — elszigetelten álló ismeretek halmaza 
alakul ki összefüggő ismeretrendszer helyett, amit 
így nem is képesek a gyakorlatban alkalmazni? Ha 
pedig az emberek — akiket mi neveltünk, tanítottunk 
— szembekerülve bizonyos jelenségekkel vagy állítá
sokkal, nem képesek önállóan megítélni azokat, 
akkor természetes, hogy napjainkban egyre többféle 
áltudomány kel életre (asztrológia, UFO-lógia, grafo
lógia stb.) és csatlakozik a nélkülük is számottevő 
szellemi környezetszennyezéshez.

Úgy gondolom, előbbrelépnénk a művelt közgon
dolkodás fejlesztése terén, ha legalább a gimnáziu
mokban bevezetnénk a csillagászat oktatását. 
(Ehhez, ha nem is elengedhetetlenül, de szükséges 
volna egy iskolaplanetárium építése.) Mint sok or
szágban, nálunk is lehetséges volna külön — esetleg 
féléves — tantárgy keretében tanítani a csillagászatot. 
Ez nem jelentené a tananyag mennyiségének növelé
sét, ha némi tantervi korrekcióval, az anyag átcsopor
tosításával, felesleges részek elhagyásával szakíta
nánk rá időt. Ennek az elképzelt tárgynak fontos 
része volna az asztrofizika, vagyis a csillagok fizikája.

Talán nem felesleges itt rövid összefoglalást nyúj
tani a középiskolai tanárok számára is érdekes és 
fontos asztrofizikai ismeretekről.

2. A csillagok állapotjelzői

A csillagok fizikai tulajdonságai közül a legfonto
sabbakat, legjellemzőbbeket állapotjelzőknek szokás 
nevezni. Ilyen pl. a csillag fényessége, színe, hőmér
séklete, tömege, mérete stb.

>a) Fényesség

Már az i.e. 2. sz-ban Hipparkhosz megpróbálta a 
csillagokat fényesség szerint osztályozni. A legfénye
sebbeket elsőrendűnek, a leghalványabbakat hatod
rendűnek nevezte s megbecsülte a többi csillag fény
rendjét is. E módszer természetesen nem elégítené ki 
a mai tudományos követelményeket; a fényrend 
pontos definícióját mégis úgy adták meg, hogy az il
leszkedjék a hipparkhoszi osztályozáshoz. Eszerint 
két csillag mi és m2 látszó fényrendjének különbsége 
legyen arányos a csillagról beeső sugárzási teljesítmé
nyek arányának logaritmusával:
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m ,- m 2 =  -V lO O lg ^-.

Egy alkalmasan választott csillag fényrendjének önké
nyes megadásával a skála nullpontja is kijelölhető (a 
Sarkcsillagot vették alapul, bár ez kissé változtatja fé
nyességét: ennek közepes fényességét 2 , 1 2  magnitú
dónak definiálták). Fényesebb csillaghoz e skála 
kisebb számértéket rendel, s a legfényesebb égitestek 
fényrendje negatív.

A látszó fényesség azonban nem mértéke annak, 
hogy a csillag mennyi energiát sugároz szét, mert a 
beeső intenzitás a csillag távolságának négyzetével 
fordítva arányos. Ezért szükséges az ún. abszolút fé
nyesség fogalmának bevezetése: egy égitest abszolút 
fényessége az a látszó fényesség, amit akkor mér
nénk, ha az égitest tőlünk 1 0  parsec távolságban 
lenne, és nem lenne interstelláris abszorpció. Az ab
szolút fényesség már jellemző a csillag sugárzási telje
sítményére. A látszó és az abszolút fényesség közti 
összefüggés, ha M az abszolút, m a látszó fényesség, 
és r az égitest távolsága parsecben:

M = m +  5 — 5 lg r.

b) Szín

A csillagok színe szabad szemmel is észrevehetően 
különböző. Ennek oka részint a csillagközi anyag sze
lektív abszorpciója, részint pedig, hogy sugárzásuk 
spektrális intenzitáseloszlása különböző. A csillagok 
színét a színindex jellemzi, azaz két jól meghatározott 
színképtartományban mért fényesség különbsége.

c) Színképtípus

A csillagok színképe is különböző, s jellemzőik 
alapján lényegében egyparaméteres sorozatba rendez
hetők. A sorozat (betűvel jelölt) színképosztályokból 
áll, ezeken belül további (0-tól 9-ig számozott) alosz
tályokat különböztetnek meg. E rendszerben a Nap 
G2 típusú. A színképosztályok jellemzőit az 1. táblá
zat foglalja össze. A különbségek nem a kémiai össze
tétel, hanem a hőmérséklet különbségéből származ
nak.

d) Hőmérséklet

A csillagok felszíni hőmérsékletének meghatározá
sára több módszer használatos. Ezek ugyanazon csil
lag esetén is általában különböző eredményt adnak, 
mert a csillag nem abszolút fekete test, s nincs termo
dinamikai egyensúlyban. A legfontosabb “hőmérsék- 
letfajták”:
— effektiv hőmérséklet (Tefi): olyan abszolút fekete 

test hőmérséklete, amely idő- és felületegységen

ként a csillaggal azonos mennyiségű elektromág
neses sugárzást bocsát ki;

— sugárzási hőmérséklet (Tsug): olyan abszolúi 
fekete test hőmérséklete, mely idő- és felületegy
ségenként a csillaggal azonos mennyiségű elekt
romágneses sugárzást bocsát ki a megfigyelt szín
képtartományban;

— Wien-féle hőmérséklet (T J : a fekete test hőmér
sékleti sugárzásának energiamaximuma \ m hul
lámhossznál van, ami függ a hőmérséklettől:

K  • Tw =  const.

Az egyszerű összefüggés segítségével a színkép
beli energiamaximum megállapítása után a hő
mérséklet kiszámítható;

— ionizációs hőmérséklet (Tj): A Boltzmann- 
eloszlásból levezethető Saha-egyenlet alapján a 
csillag légkörében egyszerre csak kétféle ionizá
ciós állapotú atom van jelen számottevő mennyi
ségben egy bizonyos elemből. A színképből meg
állapítva ezen atomok számának arányát, a Saha- 
egyenletből a hőmérséklet kiadódik.

ej Rádiusz

A csillagok méretét nehéz meghatározni. Nagy tá
volságuk miatt a csillagok általában távcsőben is pont
szerű képet adnak. Újabban interferometrikus mód
szerekkel sikerült egyes óriáscsillagokról olyan képe
ket készíteni, amelyeken bizonyos részletek is észlel
hetők és a csillag látszó szögátmérője is megbecsül
hető — de a módszer legtöbbször nem vezet ered
ményre. A csillagok méretbecslésére lehetőséget 
nyújt még az esetleges fedési jelenségek észlelése 
(kettőscsillagnál a komponensek fedhetik egymást, 
ekliptika mentén fekvő csillagot elfedhet a Hold). 
Végül dolgozhatunk a Stefan — Boltzmann törvény 
alapján is, ha ismerjük a csillag sugárzási teljesítmé
nyét (L) és a felszíni hőmérsékletét:

L =  4R2 7r o-T4.

f)  Tömeg

Kettősök esetén meg lehet kísérelni a tömeg meg
állapítását. A pályaellipszis látszó adatainak kimérése 
és ebből a valódi pálya megszerkesztése után, ha a 
csillag távolsága ismert, a Kepler-törvények segítsé
gével a két csillag tömegének összege kiszámítható.

Érdekes módszer az ún. dinamikus parallaxis meg
határozása. Ekkor a pálya kimérése után felírjuk a 3. 
Kepler-törvényt:
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Itt a tömegek a Nap tömegének egységében, a 
pálya fél nagytengelye csillagászati egységben, T, a 
keringési idő pedig évben értendő. Most Mj =  M2 = 
=  1 M 9  helyettesítéssel, ismerve a keringési perió
dust, a pálya fél nagytengelye kiszámítható. Ezt a 
látszó pálya adataival összevetve kapunk egy becslést 
a csillagpár tőlünk mért távolságára. Ebből és a csilla
gok látszó fényességéből a később még említendő 
empirikus tömeg-fényesség relációból tömegükre 
kapunk egy jobb becslést. Ezt ismét a Kepler- 
törvénybe helyettesítjük és így tovább iterációval 
megkapjuk mind a csillagok tömegét, mind 
távolságát.

g) Tengelyforgási sebesség

A csillagok állapotjelzői, mint erre a csillagászok rég 
rájöttek, nem függetlenek egymástól. Az összefüggé
sek konkrét alakja is meghatározható és elméletileg 
indokolható.

Képzeljük el, hogy egy R sugarú csillag közepe 
körüli r< R  sugarú gömb felületén vizsgáljuk az álla
potjelzőket. Felírhatok a következő egyenletek:

— a nyomásra:

— az r sugáron belüli tömegre:

— a hőmérsékletre:

— a luminozitásra:

dP(r) M (r)p(r)
----------=  — G ---------------

dr r2

dM(r)

dr
=  477T2p ( r )

dT(r) 3Kp(r)L(r)

dr

dL(r)

dr

4acT3 • 4r277 

4irr2p(r) e(r).

A csillag forgása miatt a Doppler-effektus a szín
képvonalakat kiszélesíti. Ennek megfigyeléséből még 
nem a forgási sebességet, csak vsini-t határozhatjuk 
meg, ahol i a csillag forgástengelye és a látóirányunk 
közti szög. Mivel ezt a szöget nem ismerjük, a kapott 
adat csak statisztikus vizsgálatra alkalmas, de egye
denként nem mond sokat a csillagokról. Mégis 
tudjuk pl. hogy míg az 0  és B színképtípusú csillagok 
gyorsan forognak, a G típusúak forgási sebessége 
majdnem egy nagyságrenddel kisebb. A különbség 
talán a bolygórendszerek kialakulásával függ össze.

h) Általános mágneses tér

Ez a színképekben észlelt Zeeman-effektusból ha
tározható meg. (A Nap esetén a felszín egyes pontjai
nak mágneses állapota külön is vizsgálható.) A méré
sek érdekes eredményei közé tartozik a mágneses 
csillagok felfedezése és különleges, változó mágneses 
mezejük vizsgálata, amire itt nem térünk ki 
részletesen.

i) Kémiai összetétel

Hogy miből állnak a csillagok, e kérdést kétszáz 
évvel ezelőtt a tudományosan megválaszolhatatlan 
kérdés mintapéldájaként említették. Pedig a csillag- 
légkörök kémiai összetétele elég pontosan meghatá
rozható a színképből, bár ez nem feltétlenül ad infor
mációt a csillag belsejéről is; így a csillagbelsők össze
tételéről csak többé-kevésbé megbízható feltevéseink 
vannak. Nyilvánvaló, hogy a csillagok kémiai összeté
tele nem állandó: a magban lefolyó termonukleáris 
reakciók állandóan növelik a csillag átlagos atomsú
lyát, továbbá állandó anyagáramlás van — mindkét 
irányban — a csillag és a csillagközi tér között.

3. Összefüggések a csillagok állapotjelzői közt

Talán az asztrofizika legérdekesebb kérdésköre ez.
464

Itt a tömegegységre eső energiatermelés:

e =  p e ^ O - x —y)xT2 0 + pe 2 xi) 2T4

az ún. Rosseland-féle átlagos opacitás:

K =  C(l + x)(l — x—y) 0-” T “ 3 -5

ahol x a csillaganyag százalékos H, y a He-tartalma, 
CN a H és He nélküli csillaganyag százalékos N tar
talma: et, e2, C pedig állandók. Ismert még a csillag 
anyagának állapotegyenlete, ami a sugárnyomást is fi- 
gyelembevéve a következő alakú lehet (a az ún. su
gárzási konstans, p a csillag anyagának átlagos 
molekulasúlya):

Ezekkel, ha ismerjük a kémiai összetételt (x, y, 
CN, p  értékét), akkor az egyenletrendszer a nyomás, 
a hőmérséklet, a tömeg és a luminozitás sugárfüggé- 
sére megoldható. Határfeltételek: r =  R-nél P és T, 
r =  0-nál M és L zérus.

Ez azt jelenti, hogy ismert kémiai összetételű csil
lag esetén a tömeg, a luminozitás vagy a sugár egyike 
már egyértelműen meghatározza a csillag szerkezetét 
(Vogt —Russel tétel).

Mindebből az is következik, hogy megadható a 
csillagok sugár-luminozitás összefüggése, amit a 
Stefan-Boltzmann törvénnyel egybevetve adódik egy 
luminozitás-felszíni hőmérséklet függvény is. Ezt rég 
fölfedezték: grafikus ábrázolása a Hertzsprung —Rus
sel diagram, amely szerepel a gimnáziumi tankönyv
ben is, de minden magyarázat nélkül (l. ábra). Kö
vetkezik továbbá a tömeg-fényesség összefüggés léte
zése is; ezt a csillagászok szintén mérésekből állapí
tották meg (empirikus tömeg-fényesség reláció: a 
csillagok luminozitása arányos tömegük 3,5-edik 
hatványával).
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Az előbbinek az a lényege, hogy az interstelláris 
gáz állapotegyenlete a minket érdeklő tartományban 
“törést” tartalmaz (2 . ábra). 1 0 ~ 12 és 1 0 ~ 1 4 bar 
nyomás, illetve 0 , 0 1  — 1 0  részecske/cm3 koncentráció 
közt a gáz sűrűsége és nyomása nem arányos, hanem 
a sűrűség növelésekor a nyomás egy lokális maxi
mum után csökkenni kezd. Ettől az összenyomódó 
gáz állapota instabillá válik: a környezet nagyobb nyo
mása hatására tovább sűrűsödik. E jelenség az erede
tileg nagyjából homogén gázban fellépő kis sűrűségin
gadozásokat felerősítve a felhőt kisebb, sűrűbb cso
mókra darabolja.

os so f\o TO G O H0 szín képtípus

1. ábra A Hertzsprung -  Russel diagram (HRD) vázlata
1. főág
2. óriás ág
3. fehér törpék 
+  A Nap helye

A HRD-n látható, hogy a luminozitás a hőmérsék
letnek nem egyértékű függvénye. Ennek oka egyrészt 
az, hogy a csillagok anyagának kémiai összetétele kü
lönböző, és így ugyanolyan felszíni hőmérsékletű csil
lagok mégis más szerkezetűek, tehát más luminozitá- 
súak lehetnek; másrészt hogy a csillaganyag állapot
egyenlete nem mindig a fenti alakú, hiszen a nagyon 
sűrű, elfajult gázból álló csillagbelsőkre nem érvénye
sek az ideális gázokra vonatkozó egyenletek.

4. Csillagfejlődés

Mai ismereteink szerint a csillagok a csillagközi 
anyagból sűrűsödnek össze. E jelenség okaként csak 
az intersztelláris anyag saját gravitációs terét szokás 
említeni: az összesűrűsödés a gravitációs energia fel- 
használásával történik, miközben az energia egy 
része (a viriál-tétel szerint a fele) szétsugárzódik, a 
többi a gáz belső energiáját növeli.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A számítá
sok szerint a gravitáció nem elég erős, hogy viszony
lag kis tömegű (a Napnál csak néhányszor nagyobb) 
és viszonylag meleg (103 —104 K) ionizált hidrogént 
összesűrítsen. Márpedig a tapasztalat szerint nagyobb 
gáztömegek nem tömörülnek egyetlen csillaggá; to
vábbá, ha az anyag kezdetben hidegebb volna is, 
sűrűsödés közben hamar megnő a hőmérséklete és 
nyomása, ami megállítja a zsugorodást.

Legalább két jelenség siet segítségére a keletkező 
csillagnak: az ún. termikus instabilitás és az ún. 
Rayleigh-Taylor instabilitás.

koncentráció

2. ábra A részecskekoncentráció és a nyomás összefüggése az in
tersztelláris közegben 0,01 és 10,0 részecske/cm3 között

Más jellegű, s talán még meglepőbb a Rayleigh- 
Taylor instabilitás, amely a galaktikus mágneses me
zőkkel kapcsolatos. Azt hinnők, a mágneses tér aka
dályozza az ionizált hidrogénfelhők csillaggá tömörü
lését, holott a valódi helyzet más. A galaktikus mág
neses mező indukcióvonalai nagyjából párhuzamosak 
a galaxis fősíkjával; az interstelláris plazma a Lenz- 
törvény szerint csak igen lassan mozoghat ezekre me
rőlegesen, számottevő sebessége legföljebb az induk
cióvonalak mentén lehet. A galaxis gravitációs tere a 
plazmatömegeket a fősík felé mozgatná, azok pedig 
mozgás közben magukkal viszik, “meggörbítik” az 
indukcióvonalakat. Az így keletkező mágneses 
“gödör”-be a környező gáz (a gravitáció következté
ben) könnyen beleáramlik. Ez még meredekebbé 
teszi a gödör falát, így a gázbeáramlás még inkább fel
gyorsul, s bent erősen megnő a gázsűrűség.

Az összesűrűsödött plazma fölmelegszik; ha hő
mérséklete eléri a néhány millió K-t, megindul 
benne a H —He fúzió. Ez megnöveli a belső nyomást 
és hőmérsékletet, amitől a gáztömeg kitágul, kissé 
lehűl s a fúzió egyelőre leáll. Újabb sűrűsödési fázis 
kezdődik, míg újra megindul a magfúzió és így 
tovább, mig a gáz egyensúlyba kerül: belül egyenlete
sen folyik az energiatermelő magfúzió, a külső gázré-

4 6 5



tegekben pedig egyensúlyt tart a nyomás és a gravitá
ció. A bent termelt energia kifelé áramlik, kezdetben 
•y-fotonok alakjában, majd szukcesszív elnyelődések 
és kibocsátódások során hosszabb hullámú fotonokká 
transzformálódva; végül elhagyja a gázt. Az így 
egyensúlyba került égitest a csillag.

A csillag szerkezete, mint már láttuk, tömegétől s 
kémiai összetételétől függ. A frissen keletkezett csil
lag ún. fősorozati csillag lesz, vagyis a HRD főágán 
helyezkedik el; belső felépítése különböző lehet. A 
nagy tömegű csillagok magja környezetében az ener
giát a plazma áramlása szállítja, konvektiv zóna jön 
létre; ez kifelé olyan zónának adja át a helyét, mely
ben az energia már sugárzással terjed. Kis tömegű 
csillag (pl. a Nap) esetén a konvektiv zóna a csillag 
külső tartományaiban foglal helyet.

A konvekció felléptének magyarázatához tekint
sük a T(r) függvény grafikonját! (3. ábra) A csillag 
adataitól függ a görbe menete, mely természetesen 
más, ha az energia csak sugárzással terjed, mint ha 
áramlásnak is van benne szerepe. A görbék a két 
esetre vonatkozó T(r) függvényt szemléltetik; ezek 
általában valahol metszik egymást. Legyen a metszés
pont a csillag középpontjától r0 távolságban. Képzel
jük el, hogy rx < r0<R esetén a középponttól ^  távol
ságban egy tömegelem a környezeténél melegebb 
lesz (mert mondjuk véletlenül több foton abszorbeá- 3

3. ábra A konvektiv instabilitás létrejöttének magyarázata. A hő
mérséklet sugárfüggése 1. sugárzással 2. áramlással (is) terjedő 

energia esetén

lódott benne, mint általában). Ekkor ez a tömegelem 
kitágul, sűrűsége kisebb lesz s a rá ható felhajtóerő 
következtében följebb kezd emelkedni. Az ábrán lát
ható, hogy ekkor rövidesen olyan helyre jut, ahol a 
környezet hőmérséklete megegyezik saját hőmérsék
letével; mivel a nyomása is azonos a külsővel, 
sűrűsége is azonossá válik a környezet sűrűségével 
— így a felfelé áramlás megáll. Ezért a csillagnak 
ebben a tartományában nem indulhat meg konvek
ció, s ha néhol fellép is egy csekély eltérés az egyen
súlytól, ez önmagát automatikusan megszünteti.

Más a helyzet, ha r2 > r0. Ekkor az előbb feltétele
zett esetben a tömegelem fölemelkedve olyan helyek
re ér, ahol a környezet hőmérséklete egyre nagyobb 
mértékben eltér a saját hőmérsékletétől. A felfelé 
áramlás nem szűnik meg, s a csillag anyaga konvek- 
cióbajön.

A csillag további fejlődésének menetét már nem
csak a tömeg, hanem a szerkezet is befolyásolja. 
Hiszen a konvekció, ha van, összekeveri a csillag 
anyagát, tehát lényegesen befolyásolja a csillag 
kémiai összetételének helyfüggését.

A fősorozati csillagok belsejében csökken a H/He 
arány. Emiatt a fúzió sebessége is csökken, s idővel 
már nem termelődik elegendő energia az eddigi 
egyensúly fönntartásához. Ekkor a csillag szerkezete 
teljesen megváltozik: legbelseje még jobban összehú
zódik s fólmelegszik, esetenként annyira, hogy 
benne a He atommagok fúziója is lehetségessé válik. 
A mag körül még H —He fúziós zóna is marad. A 
külső gázrétegek erősen kitágulva lehűlnek. Vörös 
óriáscsillag alakul ki. Szerkezetére leggyakrabban az 
óriási konvektiv zóna a jellemző, mely kb. a sugár 
0 ,1 -szeresétől a felszínig terjed.

Az az idő, amit a csillag a fősorozaton tölt, tömegé
től függ. A kis tömegű csillag alacsonyabb hőmérsék
leten, lassabban dolgozik, így nagyon sokáig lehet a 
fősorozaton. A Nap összesen 10 — 12 milliárd évet 
tölt itt. Nagyobb tömegű csillagok sokkal gyorsabban 
emésztik föl nukleáris fűtőanyagukat, és több nagy
ságrenddel hamarabb jutnak a vörös óriás állapotig.

Ez lehetőséget nyújt csillaghalmazok korának meg
állapítására. Kezdetben ugyanis a halmaz minden csil
laga ugyanolyan összetételű fősorozati csillag volt, de 
tömegük különbözött. Előbb a legnagyobb tömegűek, 
majd egyre kisebbek jutottak el addig, hogy vörös óri
ássá váljanak. A halmaz HRD-jét felrajzolva látható, 
hogy ma a fősorozat milyen abszolút fényességig tart, 
amiből elég pontosan meghatározható, mennyi ideje 
tart a csillagok fejlődése. (A csillaghalmazok csillagai 
gyakorlatilag egyszerre keletkeznek.) (4. ábra)

A HRD voltaképpen a stabil csillagok színképtípus 
(vagy színindex) — luminozitás összefüggését ábrá
zolja. A grafikon fő- és óriáságának exisztenciája 
annak köszönhető, hogy ott a csillagok viszonylag 
soká stabilak, mert lassan fejlődnek. A diagram többi 
részén előforduló csillagok gyorsan fejlődő égitestek, 
azaz gyorsan mozognak a diagramon, míg valamelyik 
ágra érve stabilizálódnak. Ezért erősen populált a két 
ág, s ezért tűnik üresnek a HRD többi területe.

Ha a csillag kezdeti tömege a Nap tömegének 1,2- 
szeresénél nem nagyobb, akkor a vörös óriás állapot 
után a csillag fehér törpévé zsugorodik. Ez elfajult 
elektrongáz magból s ekörül vékony ideális gázhéjból 
áll. Felszíne nagyon forró, de csekély mérete (felszí
ne) miatt összfényessége kicsiny: a fehér törpék a 
HRD bal alsó sarkában találhatók. Nagyon hosszú 
idő alatt vesztenek annyi energiát, hogy elhalványul
nak s fekete törpévé válnak.
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4. ábra Nyílt csillaghalmazok HRD-je.
1. fiatal
2. idős halmaz HRD-je

Ha a csillag tömege 1,2 és 3 naptömeg közt van, 
akkor a vörös óriás állapot után a csillag szupernova- 
robbanáson megy keresztül. Ekkor a mag már feldú
sult He-nél nehezebb elemekben. Az egyensúly fel
bomlásakor, mikor az energiatermelés csökkenése 
miatt a sugárnyomás már nem elég erős a gravitáció 
ellensúlyozására, a csillag gyors gravitációs kollap
szust szenved el (ennek karakterisztikus ideje 1 s 
körül van). Ez csak úgy lehetséges, ha közben a mag 
nem melegszik túl, hiszen akkor a felszökő nyomás a 
kollapszust mégis megállítaná. A túlmelegedési bizo
nyára a magbeli nehéz elemek, főként a Fe He-má 
visszabomlása akadályozza meg, elnyelve a felesleges 
energiát. A magra zuhanó gázburok hirtelen fólhevü- 
lése és a benne lejátszódó magreakciók adják — szin
tén kb. 1 s alatt — a szupernovakitörés energiáját. A 
csillag ledobja gázburkát, magja pedig kb. 3 • 1013 

g/cm3 sűrűségű és 1 0 0  milliárd K hőmérsékletű neut
roncsillag lesz.

Ha a csillag induló tömege 3 naptömegnél na
gyobb, akkor neutroncsillagként sem stabilizálódhat; 
feltehetőleg ilyenkor fekete lyukak jönnek létre.

A csillagok fejlődése a HRD-n jól szemléltethető 
(5. ábra).

5. Néhány megjegyzés

a) Távolságmérés

A fősorozattól elfejlődött instabil csillagok nagy 
része jól észlelhetően változtatja fényességét. Az ún. 
változócsillagoknak ma sok fajtáját különböztetjük 
meg, mindegyikük a HRD meghatározott részén 
található.

o r  lo Ao *0 Go k o  no

5. ábra Csillagok fejlődési útjai a HRD-n 
1.0,5 naptömeg,
2.1 naptömeg,
3. 5 naptömeg induló tömeg esetén

A fősorozat és az óriás-ág közti “lyukban” helyez
kednek el az ún. RR Lyrae típusú változók. Abszolút 
fényességük 0m körüli. Ha pl. egy gömbhalmazban 
RR Lyrae-t találunk, megmérve látszó fényességét, 
abszolút fényessége ismeretében a távolsága is azon
nal adódik. Sajnos azonban e csillagok fényessége 
nem elég ahhoz, hogy Tejútrendszerünkön kívülről 
(akár csak az Androméda-ködből) észrevehessük

6. ábra Változócsillagok elhelyezkedése a HRD-n
1. cepheidák
2. törpe cepheidák (W Virginis típusú változók)
3. RR Lyrae-k
4. nóvák
5. T Tauri típusúak
6. félszabályos változók
7. flércsillagok
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őket, így segítségükkel csak Galaxisunkon belül 
tudunk távolságot mérni.

Fényesebbek az ún. cepheidák, melyeknek az az 
érdekes tulajdonságuk, hogy minél hosszabb a perió
dusuk, annál nagyobb a luminozitásuk. Az összefüg
gést ismerve e csillagok megfigyelése is lehetővé 
teszi a távolságbecslést: bármely megfigyelt cepheida 
periódusát és látszó fényességét könnyen mérhetjük, 
a periódus megadja az abszolút fényességet is. E csil
lagokat már extragalaktikus távolságból is észlelni 
tudjuk, tehát több millió fényévnyi távolságok elég 
pontos mérésére nyújtanak módot.

b) A vöröseitolódásrói

Közismert és a tankönyv által is tárgyalt jelenség a 
galaxisok vöröseltolódása. A tanulók azonban, 
főként a fantasztikus irodalom szorgos tanulmányo
zása következtében, általában nem értik a jelenség lé
nyegét. Azt hiszik, hogy ha gyorsulva közeledünk 
egy csillaghoz, annak fénye egyre kékebbnek látszik 
és halványul, majd mikor látható sugárzása már az 
ultraibolyába csúszott a Doppler-effektus miatt, 
akkor számunkra láthatatlanná válik; hasonlóan vörö
södnek és eltűnnek azok a csillagok, amelyektől távo
lodunk. Még az sem igaz pedig, hogy kékebbnek lát
szik az a csillag, amelyhez közeledünk s vörösebbnek, 
amelytől távolodunk.

A csillagok ugyanis nemcsak látható fényt bocsáta
nak ki. Ha fényük már eltűnt az ultraibolyában, akkor 
infravörös, majd rádiósugárzásuk válik láthatóvá; tá
volodáskor pedig az infravörösbe csúszott fény he
lyett láthatóvá válik a színkép ultraibolya, röntgen 
stb. tartománya. Bőven akad olyan csillag, melynek 
sugárzásában olyan az intenzitáseloszlás, hogy távolo
dáskor a csillag a vöröseltolódás miatt fényesebb és 
kékebb lesz!

c) A csillagászat megoldatlan kérdéseiről

Általában nem tartom helyesnek, hogy a világ — a 
legtöbb tankönyv szerint — egyszerű és ismert, nincs 
benne semmi izgatóan ismeretlen. A csillagászat ma 
dinamikusan fejlődő tudományág, számos nyitott 
kérdéséről érdemes lenne beszélni az iskolában is; e 
kérdések nagyon érdeklik tanulóinkat, s nem kapván 
tőlünk megfelelő információt, más -  nem feltétlenül 
megbízható — forrásból merítenek, ami aztán elke
rülhetetlenül összezavarja még ki sem alakult világ
képüket. Nyilván jobb elismerni valamiről, hogy még 
nem értjük kellően, mint rossz magyarázattal 
megelégedni.

Kár, hogy az anyag nem említi a csillagászat legér
dekesebb mai kérdéseit, így nem érzékelteti, milyen 
izgalmas kutatási területek állnak nyitva még a jövő 
kutatói előtt. Néhány ilyen terület: a galaxismagok 
aktivitása; a kvazárok energiatermelésének módja; az 
egymással kapcsolatban álló, de különböző vöröselto- 
lódású galaxisok kérdése; az inflációs Univerzum és 
így tovább. Megérdemelne néhány szót a hőhalál- 
elmélet és az Olbers-paradoxon is. Ezt a felsorolást 
még sokáig lehetne folytatni, s a kollégák — ha nem 
mulasztották el eddig e fejezet tárgyalását — maguk 
is kiegészíthetik tanítványaik kérdései alapján.

1. táblázat
A különböző színképtípusú csillagok 

jellem ző spektrális tulajdonságai

Színkép
típus

dominál erős még B -V
színindex

Tefr(103K)

O ionizált He He
B neutr. He H Balmer 0,32 28
A H Balmer Fémvonalak 0,00 11
F H Balmer Fém (erős) 0,30 7,6
G Fémvonalak molekulasávok 0,60 6,0
K Ca, CN TiO 0,82 5,1
M TiO emissziós

sávok 1,45 3,6
R, N TiO C
S TiO ZrO

Kedves Olvasóink!

Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle, számokat, melynek 
ára 15,— Ft/db, korlátozott mennyiségben igényelni lehet. 

Kérjük levélben jelezzék, hogy melyik számot, hány 
példányban kérik címükre eljuttatni.

Címünk: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1371 Budapest, Fő u. 68.
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A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK
XXX. ORSZÁGOS ANKÉTJA ÉS TANESZKÖZ-KIÁLLÍTÁSA

Pákó Gyula 
Petőfi Sándor Gimn.

Budapest

1987. április 6  —8 -ig Kaposvárott rendezte meg társu
latunk a XXX. Országos Középiskolai Fizikatanári 
Ankétot és Taneszköz-kiállítást. Az előadásokat a La
tinka Sándor Művelődési Házban tartották. A további 
rendezvényeknek — eszközkiállítás, műhelyek, fóru
mok — a Gyergyai Albert Középiskolai Kollégium 
adott otthont, amely egyben szálláshelyünk is volt.

Az idei tanácskozás a csillagászat újabb eredmé
nyeivel és a csillagászat tanításának jelenlegi helyzeté
vel foglalkozott.

Az ankét résztvevőit Somogy megye párt, állami 
és társadalmi szervei nevében Balassa Tibor köszön
tötte.

Csákány Antalné, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat főtitkárhelyettese megnyitójában arról be
szélt, hogy ma már szinte mindennaposak az űrkuta
tással, csillagászattal összefüggő híradások. Ez szük
ségessé teszi, hogy a fizikatanárok ezen a területen is 
tájékozottak legyenek, rendelkezzenek széles körű is
meretekkel. A mostani ankét ezt a célt szolgálja.

Az első előadást “A csillagászat oktatásának hely
zete hazánkban és külföldön” címmel Marik Miklós 
tartotta. A csillagászat oktatásának helyzete mindig 
szorosan összefüggött a csillagászatnak a többi tudo
mányág között elfoglalt helyével. Századunk második 
felében a csillagászat szerepe ismét jelentőssé vált, 
ami sok ország oktatásában tükröződik is. Erről a hall
gatóság is meggyőződhetett, miután megismerte a be
mutatott dokumentumokból (tantervek, tan
könyvek, oktatási segédletek) a tantárgy tanításának 
lehetőségeit az NDK-ban, Szovjetunióban, Jugoszlá
viában és Romániában, melyek mindegyikében 
külön tantárgy a csillagászat.

A következő előadó Marx György volt. “Bölcsőnk 
az Univerzum” című előadásának szövege megjelent 
a Fizikai Szemle 1987. évi 3. számában.

Csaba György “Asztrofizika az iskolában” című 
előadásában azt ismertette, ha lenne külön csillagá
szat tantárgy a magyar középiskolákban, akkor annak 
asztrofizikai fejezetének mit kellene tartalmaznia.

A délelőtti program befejezéseként a műhelyveze
tők ismertették foglalkozásaik témáját.

A következő műhelyek közül választhattunk: 
Szatmáry Károly: Asztrofizika számítógépen 
Görbe László: Gyűrűs bolygók a Naprendszerben 
Papp György né—Horváth Zsolt: A LOGO nyelv 
alkalmazása a fizikában
Csekö Árpád: Az erő tapasztalása, értelmezése Galilei 
óta
Weinrich Ida: A csillagászat tanítása a francia álta

lános gimnáziumokban

Csaba György: A  “Csillagászati megfigyelések” című 
fakultatív modul céljai, tanítási tapasztalatai, feladatai 
Both Előd: Konzultáció az “űrkutatás” című fakulta
tív modell anyagából
Cselik Mária: Neutroncsillagok (létrejöttük, megfi
gyelésük, szerkezetük)
Csákány Antalné: Milyen előismeretekkel érkez
nek a gyerekek az általános iskolából a középisko
lába?
Kertész Béla—Alföldi Attila: A video és a számítógép 
összekapcsolása
Molnár Miklós: Elektronikus eszközök a statisz
tikus fizika középiskolai tanításához 
Marx György: Hogyan válaszoljunk a diákoknak a 
“NAGY BUMM”-mal kapcsolatos kérdéseikre?
Tóth Eszter: STRATEGEM — közgazdasági döntés

játék számítógépen
Zombori Ottó: Mit ajánl az Uránia Csillagvizsgáló a 
kollegáknak? A Csillagászat Baráti Köre és az orszá
gos csillagászat szakköri mozgalom helyzete 
Tompa Klára: Dia és magnetofon hanganyag a 
csillagászatról
Ludmány András: Középiskolai csillagászat oktatás
hoz készített segédanyag ismertetése.

Ebéd után először a szakközép- és a szakmunkás- 
képző iskolákban tanítók találkoztak a fórumon, 
majd a műhelyfoglalkozások következtek. Az esti 
program a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásá
nak megtekintése volt.

Archie Roy (Skócia) második napra tervezett “At
lantisz lámpái — egy csillagászati nyomozás törté
nete” című előadása az előadó távolléte miatt elma
radt. Nyomtatásban megjelent a Fizikai Szemle 1987. 
3. számában. Mivel Marx György meghirdetett 
műhelye iránt igen nagy volt az érdeklődés, a szerve
zők úgy döntöttek, hogy az előadás helyett erre kerül 
sor, lehetővé téve ezzel minden érdeklődő számára a 
részvételt.

Ezután Szécsényi-Nagy Gábor a csillagászati táv
csövekről és mérőeszközökről, Balázs Lajos a csilla
gászat legújabb, főleg technikai vonatkozású eredmé
nyeiről tartott sok diával szemléltetett előadást. A 
délelőtti előadások sorát Lukács Béla “A felfújódó 
Világegyetem” című előadása zárta.

Ezt követően hangzott el a Középiskolai Oktatási 
Szakcsoport vezetőségének beszámolója. Boros 
Dezső először a vezetőségben történt személyi válto
zásról téjékoztatott. Arany Tóth László helyett a szak
csoport új titkára Vantsó Erzsébet lett. A továbbiak
ban ismertette, mely területekre terjed ki a szakcso
port tevékenysége. Ezek a kitüntetések előkészítése,
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az ankétok szervezése, a nemzetközi kapcsolatok 
ápolása. Ezeken kívül vannak aktuális feladataik is, 
legutóbb például a tantervek korrekciós tervezetét 
véleményezték. Szólt a gondokról is. Meglepően 
kevés kitüntetési javaslat érkezik. Az ankétok szerve
zése a rohamosan növekvő kiadások miatt egyre több 
problémával jár. A Horizont kiadványt eddigi mecé
násai már nem tudják támogatni, ezért további megje
lentetése bizonytalan. Vantsó Erzsébet részletesen 
beszámolt a kaposvári ankét költségeiről és a szakcso
port külkapcsolatairól.

A második délután rendezték meg a gimnáziumi 
tanárok fórumát. Ezen a hagyományoknak megfelelő
en a Művelődési Minisztérium, az OPI, a Tan- 
könyvkiadó és a TANÉRT képviselői adtak aktuális 
tájékoztatót, illetve válaszoltak a hallgatóság kérdése
ire. Honyek Gyula elmondta, hogy egy gyakorlóisko
lai tanárokból alakult szerzői közösség egy újabb pár
huzamos tankönyvsorozaton dolgozik. Alapelveik, 
hogy csak második osztálytó! tanítsunk fizikát, me
chanikával kezdjünk és a lehető legkorábban különít
sük el a felvételire készülőket, sokunk számára még 
ismerősek.

Az esti programban távcsöves megfigyelés szere
pelt a TIT helyi csillagvizsgálójában. Sajnos a második 
csoportot már csak a zárt kapuk fogadták.

Az utolsó napi első előadást Szegő Károly tartotta 
“A Vega program — fizikai kutatások a Naprendszer
ben” címmel. Részletesen olvasható a Fizikai Szemle 
1987. évi 3. számában. Aimár Iván előadásában nap
jaink asztronautikájának fontosabb területeit ismer
tette, kitérve ezek gazdasági vonatkozásaira is. így 
szólt az űrtávközlésről, a műholdak meteorológiai al
kalmazásairól, a Föld felszínének űrbéli megfigyelé
séről, a világűrben folyó, illetve tervezett termelésről. 
Az elhangzottakat — valószínűleg sokunk által elő
ször látott — gazdag diasorozat egészítette ki.

A díjkiosztó ünnepségen először Vermes Miklós 
átadta a Mikola-díjat Mascher Jenőnek, a soproni 
403. számú Szakközépiskola igazgatójának és Szerdi 
Jánosnak, a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázim 
tanárának. A Kiváló Munkáért kitüntetést Szabó 
János nagykátai szakközépiskolai tanár vehette át Vig 
Istvántól.

Ezután Radnai Gyula az Eszközbíráló Bizottság 
elnöke értékelte az eszközkiállítást, majd ismertette a 
bizottság döntését a díjak odaítéléséről. A kiállítás 
színvonalas volt, bár az utóbbi évekhez képest jelen
tősen csökkent a kiállító tanárok száma. A különböző 
vállalatok viszont az eddigieknél gazdagabb anyagot 
mutattak be, amiért a bizottság köszönetét fejezi ki. 
I. díjat kapott Kertész Béla debreceni gimnáziumi 
tanár és tanítványa, Alföldi Attila tanuló a Földi napfo
gyatkozások és holdfogyatkozások számítógépes szi
mulációjáért; Kocsis Vilmos szegedi gyakorló gimná
ziumi tanár az elektromágneses kölcsönhatásokat 
meggyőzően demonstráló ötletgazdag kiállításáért. 
Kocsis Vilmos egyben elnyerte a TEXO által felaján

lott tárgyjutalmat is. II. díjat vehetett át Szabó Gábor 
budapesti szakközépiskolai tanár a csillagászat tanítá
sához kidolgozott írásvetítővel kivetíthető pleximo- 
delljeiért; Koczkáné Szécsi Zsuzsanna jászberényi 
gimnáziumi tanár és tanítványa, Honti Gábor tanuló 
Commodore —64-re írt szimulációs programjaikért; 
Bodrogi György és Szabó János nagykátai gimnáziumi 
és szakközépiskolai tanárok a hangtani Doppler
effektus számítógépes méréséért és a távcsőről készí
tett videofilmjükért. III. díjban és REMIX- 
TUNGSRAM tárgyjutalomban részesült Molnár 
László a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola Fizika Tanszékének oktatója a sugárzási nap
állandó mérésére és a folyadékok törésmutatójának 
meghatározására kidolgozott kísérleti eszközeiért. 
Dicséretet és pénzjutalmat kapott Mészáros Sándor 
főiskolai tanár a téremissziós mikroszkóp előállításá
ért; Márki-Zay János hódmezővásárhelyi szakközép
iskolai tanár csillagászati és meteorológiai témájú 
fólia- és diasorozataiért; Vámos István budapesti 
szakközépiskolai tanár a középiskolai számítógépek
hez illeszthető interfészekért. Márki-Zay Jánosnak a 
TUNGSRAM, Vámos Istvánnak a REMIX egy-egy 
tárgyjutalmát is odaítélte a bizottság. Csekö Árpád 
nyugdíjas fizikatanár a tanári ankétok rendszeres tan
eszköztörténeti kiállításának gondozásáért, megszer
vezéséért pénzjutalomban részesült. A kiállítók díja
zása a MOM, A MÜFI, az OOK, A TUNGSRAM, a 
TANÉRT, a Kaposvári Városi Tanács, a Somogy 
Megyei Tanács által felajánlott összegekből történt. 
Radnai Gyula végezetül bejelentette, hogy a jövőben 
külön bírálják el azokat a számítógép-programokat, 
amelyeket az ankét résztvevői szabadon lemásolhat
nak, illetve azokat, amelyek csak pénzért vásárolha
tók meg.

A kiállítók jutalmainak átadás után Zentai Magda, 
a Műhelybizottság vezetője értékelte a műhelyfoglal
kozásokat. A meghirdetett 17 műhelyből 11 csillagá
szati témájú volt. A műhelyek száma az elmúlt 
évihez viszonyítva növekedett, ezzel szemben látoga
tottságuk erősen csökkent. A legnépszerűbb műhely 
Marx Györgyé volt, amelyből közkívánatra végül is 
előadás, illetve az ezt követő délutáni beszélgetés 
lett. A bizottság a műhelyek elbírálásánál figyelembe 
vette a résztvevő kollégák szavazatait, valamint azt, 
hogy mennyire volt hasznosítható a téma a tanári gya
korlatban, mennyire volt újszerű, érdekes, érthető az 
előadás, mennyire használta ki az előadó a rendelke
zésére álló időt, mennyire volt szemléletes, illetve 
szemléltetett, módot adott-e a hallgatóság aktív be
kapcsolódására. A bizottság nagy gondja volt, hogy a 
műhelyfoglalkozások egy része nem igazán a műhely 
kategóriába tartozott, ezért jó lenne a jövőben lehető
séget biztosítani szekcióelőadásokra és a reklámszerű 
propagandára is. Ezeket azonban nem lehet együtt ér
tékelni a műhelyekkel. A bírálóbizottság díjait 
kapták: Szatmáry Károly (JATE Kísérleti Fizika Tan
szék); Görbe László (Budapest, Piarista Gimnázi-
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um); Molnár Miklós (JATE Kísérleti Fizika Tan
szék) . A közönség díjait kapták: Zombori Ottó (Buda
pest, Uránia Csillagvizsgáló); Papp Györgyné és Hor
váth Zsolt (JATE Kísérleti Fizika Tanszék); Kertész 
Béla és Alföldi Attila (Debrecen, Tóth Árpád Gimná
zium). Jutalomban részesültek: Cselik Mária (Ka
posvár, Noszlopy Gáspár Szakközépiskola); Mohai 
Péter (Budapest, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázi
um); Ludmány András; Tóth Eszter (Budapest, József 
Attila Gimnázium); CseköÁrpád (OPKM). Dicsére
tet kapott: Csákány Antainé (ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorló Iskola); Weinrich Ida; Dankó Sándor 
(Magyar Amatőr Csillagászati Társaság).

Az ankét Sós Dezsőnek a Somogy Megyei Pedagó
giai Intézet igazgatójának zárszavával ért véget. 
Mindazoknak, akiknek munkája hozzájárult az ankét 
sikeres lebonyolításához, Boros Dezső az Oktatási 
Szakcsoport elnöke mondott köszönetét.

A kiállítók taneszközeinek fényképei
2. A szombathelyi tanárképző csillagászati modelljei

1. A szombathelyi tanárképző csillagászati bemutatása
4. Bodrogi György és Szabó László: A Doppler-jelenség 

bemutatása
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3. Molnár László: Folyadék törésmutató meghatározás



5. Koczkáné és Honti Gábor szimulációs programjai

6. Tungsram Vállalat: Ábragenerátor

9. Kocsis Vilmos: Elektromágneses kölcsönhatások 
demonstrációja

10. Szabó Gábor kivetíthető pleximodelljei

472

7. Tungsram Vállalat: Lézer kaleidoszkóp
11. A Lézerelektro GT kiállítása

12. A TANÉRT kiállító pavolonjai8. Texo Vállalat kiállítása



13. A TANÉRT kiállításának egy részlete
14. Az országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum csillagászati 

muzeális eszközeinek egy része

(A fényképeket Csekő Árpád készítette)

E S E M É N Y E K

BESZÁMOLÓ
A XVIII. NEMZETKÖZI FIZIKAI 
DIÁKOLIMPIÁRÓL

A diákolimpiát ebben az évben július 5-től július 
13-ig az NDK-ban, Jéna városában rendezték meg. A 
résztvevő országok száma idén 25-re gyarapodott, 
először küldött csapatot Ausztrália és Kuvait, újból 
részt vett az olimpián Vietnam, továbbá hosszú szü
net után ismét jöttek Olaszországból is versenyzők. A 
csapatok általában 5 főből álltak, kivételt csupán Iz- 
land és Ausztrália képezett, ahonnan három-három 
versenyző érkezett.

A magyar versenyzők kiválogatása és felkészítése 
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően több lép
csőben történt. Az országban 8  különböző helyen 
1986 ősze óta folyamatosan ún. olimpiai előkészítő 
szakkörök működtek, ahová a szaktanárok javaslata, 
valamint a korábbi versenyeredmények és a Középis
kolai Matematikai Lapok pontversenyének állása 
alapján lehetett bekerülni. Ezeken a szakkörökön ösz- 
szesen kb. 80 — 1 0 0  diák komoly, színvonalas elméleti 
és kísérleti munkát végzett. Közülük, valamint az 
1986. évi Eötvös-versenyen, az 1987. évi Országos 
Tanulmányi Versenyen, a Sopronban megrendezett 
Fényes Imre Emlékversenyen és a Középiskolai Ma
tematikai Lapok fizika rovatának pontversenyén idén 
jól szereplők közül választottunk ki 15 tanulót, akik 
számára 1987. június 1-től 3-ig elméleti- és kísérleti 
válogató versenyt rendeztünk Budapesten. A korábbi 
eredményeket és a pillanatnyi “erőnlétet” egyaránt 
figyelembe véve a következő összeállítás született 
meg:
Balogh Péter (Mezőkövesd, I. László Gimn. IV. o. t.)

tanára: Rácz György

Drasny Gábor (Bp., Fazekas M. Gimn. III. o. t.) 
tanára: Horváth Gábor,

Szokoly Gyula (Bp., Fazekas M. Gimn. IV. o. t.) 
tanára: Horváth Gábor,

Vasy András (Bp., Apáczai Csere J. Gimn. III. o. t.) 
tanára: Zsigri Ferenc,

Zaránd Gergely (Bp., Piarista Gimn., IV. o. t.) 
tanára: Görbe László
A csapat tartaléka a válogató versenyen ugyancsak 

nagyon jó teljesítményt nyújtó Horváth András 
(Győr, Révai M. Gimn. IV. o. t., tanára: Takács 
István és Székely László) volt. Sajnálatos, hogy az 
elmúlt tanévben a legjobb eredményt elérő, valóban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó Cynolter Gábor 
(Bp., Fazekas M. Gimn. IV. o. t., tanára: Horváth 
Gábor), aki a csapat első helyen kiemelt jelöltje volt, 
nem vehetett részt a Fizikai Diákolimpián, mert az 
ugyanekkor megrendezésre kerülő Matematikai 
Olimpiára utazott Kubába.

A válogatott keret végső felkészítésére egy héten 
keresztül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Álta
lános Fizikai- és az Atomfizikai Tanszékein folyt. Az 
olimpia előre megadott tematikája alapján a kénye
sebb elméleti részeket még egyszer átnéztük, s 
számos műszert, mérési módszert és konkrét mérést 
mutattunk be, illetve csináltunk végig. Igyekeztünk 
különösen nagy hangsúlyt fektetni az optikai méré
sekre, illetve számításokra részben azért, mert ez az 
anyagrész nagyon szűkösen szerepel a magyar iskolák 
tantervében, részben pedig azért, mert az olimpia 
színhelye erősen sugallta, hogy ilyen jellegű feladatok 
előfordulhatnak.

A válogatott csapat július 5-én indult repülővel 
Drezdába, ahonnan vonattal utaztunk a verseny szín
helyére. Másnap ünnepélyes keretek között megnyi
tották a versenyt, este pedig a csapatok 2 - 2  vezetőjé-
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bői álló Nemzetközi Bizottság megvitatta az elméleti 
forduló feladatait és azok pontozását.

Az elméleti versenyen (július 7-én) a résztvevők
nek egy érdekes termodinamikai problémával, egy 
nehéz elektronoptikai feladattal, valamint egy hossza
dalmas elektrodinamikái számítással kellett megbir
kózniuk. Ezalatt a vezetők csoportja egy Jéna melletti 
kilátótoronyhoz kirándult, majd valamennyi résztve
vő városnézésre indulhatott.

Július 8 -án este a Nemzetközi Bizottság a kísérleti 
forduló feladatait vitatta meg. Körültekintő megbe
szélés alapján a csapatok vezetői kismértékben módo
sították a mérési feladat szövegét, s ezáltal több lehe
tőséget adtak a versenyzőknek arra, hogy önálló ötle
tek alapján, kreatív módon oldhassák meg a problé
mát.

A mérésre — ugyanúgy, mint az elméleti feladatok 
kidolgozására — 5 óra állt a versenyzők rendelkezésé
re. Hosszú évek óta először itt Jénában bizonyult ele
gendőnek ez az idő a mérés végrehajtására, mivel 
mindenkinek csak egyetlen mérési feladatot kellett 
elvégeznie. A mérés egy prizma, illetve egy adott fo
lyadék törésmutatójának meghatározásából állt. Az 
üveg törésmutatóját két — elvileg különböző — mé
rési módszer felhasználásával kellett meghatározni; a 
folyadék törésmutatójának mérésénél pedig két egy
forma prizmát használhattak a versenyzők. A mérés
hez egyetlen mérőeszközt, egy vonalzót lehetett csak 
felhasználni.

Miközben a versenyzők dolgoztak, a vezetők a ki
javított elméleti dolgozatok pontszámait egyeztették 
a rendező országbeli javítókkal. A kísérleti forduló 
befejeztével a vezetők látogatást tettek abban az isko
lában, ahol a méréseket végezték a tanulók, a Carl 
Zeiss Művek által támogatott speciális tantervű isko
lában. Megtekintettük az iskola különböző laborató
riumait és szaktantermeit is. Még aznap (július 9-én) 
éjjel megtekintettük a kijavított mérési jegyzőkönyve
ket, egyeztettük a pontszámokat, s ezzel lényegében 
kialakult a végeredmény is. Az eredményhirdetésig 
azonban még két napig várni kellett.

Július 10-én és 11-én valamennyi versenyző, veze
tő és szervező kirándulásokon, kötetlen programo
kon próbálta kipihenni a verseny fáradalmait. Az első 
nap délelőttjén a jénai planetáriumba látogattunk, 
ahol egy planetáriumi műsoron kívül egy hosszú és 
alapos előadás keretében megismerkedhettünk a Carl 
Zeiss Művek történetével és jelenlegi munkájával is. 
Délután Buchenwaldban róttuk le kegyeletünket, a 
magyar csapat tagjai is virágot helyeztek el az áldoza
tok emlékére. A nap hátralevő részében Weimarba 
kirándultunk, s városnézéssel telt az idő. A követ
kező napon a Bleiloch melletti mesterséges tavon ha
jókiránduláson vettünk részt, amit szabadtéri ebéd és 
különböző szórakoztató programok követtek, sok ze
nével fűszerezve.

Július 11-én este tartotta utolsó ülését a Nemzet
közi Bizottság. Megismertük és jóváhagytuk a helye

zettek névsorát, valamint döntöttünk a különdíjakról 
is. A Bizottság itt értesült hivatalos formában arról, 
hogy az 1988-as diákolimpiát Ausztriában, Bad Ischl- 
ben rendezik meg június 23. és július 2. között.

Az ünnepélyes eredményhirdetést az elutazás 
előtti napon, július 12-én tartották a Jénai Egyetem
dísztermében. A magyar versenyzők eredménye:

Drasny Gábor 38 pont II. díj
Szokoly Gyula 35 pont III. díj
Zaránd Gergely 32 pont III. díj
Vasy András 29 pont dicséret
Balogh Péter 27 pont dicséret
Az elérhető maximális pontszám 50 volt; a legtöbb 

pontot Catalin Malureanu román versenyző érte el, 
49 pontot szerzett.

Az országok (nem hivatalos) pontversenye és az 
éremtáblázat az idén a következők szerint alakult:

Ország Pont
szám

I. díj II. díj III. díj dicséret

Románia 208 2 2 1 _
NSZK 181 — 2 2 1

Kína 175 — 2 3 —

NDK 162 — 1 3 —
Magyarország 161 — 1 2 2

Szovjetunió 161 — 1 2 2

Lengyelország 159 — — 3 2

Hollandia 150 1 — 1 2

Bulgária 150 — — 2 —

Csehszlovákia 145 — — 2 3
Svédország 144 — — 1 4
USA 140 — — 3 1

Nagy-Britannia 131 — 1 — 2

Vietnam 129 — — 1 3
Jugoszlávia 117 — — 2 —
Kanada 105 — — 1 2

Finnország 91 — — — 2

Ausztria 89 — — — 3
Norvégia 79 — — — —
Kuba 69 — — — —
Törökország 6 6 — — — —
Olaszország
Izland

5 0 - — — —

(3 versenyző) 
Ausztrália

44 — — — 1

(3 versenyző) 2 1 — — — —
Kuvait ni — — — —

A magyar csapat eredménye nagyon jónak mond
ható; a tavalyi kiváló szerepléshez hasonló, sőt, az ér
meket tekintve még jobb is annál. Érdemes felhívni a 
figyelmet arra, hogy az egész csapat egyenletesen jó 
teljesítményt nyújtott, s megszűnt az elméleti és a kí
sérleti forduló eredményének aránytalansága. Külön 
ki kell emelni Drasny Gábor eredményét, aki III. osz-
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tályos létére a csapatból a legjobb eredményt érte el, 
elsősorban kísérleti munkájára kapott 1 0 0 %-os telje
sítményével ( 2 0  pontot szerzett).

A jövő évi olimpiára való felkészülést már idén 
szeptemberben megkezdjük.

A XVIII. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 

Elméleti feladatok

1. feladat. Nedves levegő adiabatikusan áramlik át egy hegyláncon 
(iásd az 1. ábrát!). Az M> és M% meteorológiai áiiomásokon 100 kPa 
légnyomást mérnek, míg az M, állomáson a nyomás 70 kPa. A levegő 
hőmérséklete M̂  -nái 200 C.

Miközben a levegő emelkedik, 84,5 kPa-nái felhőképződés indui 
meg. A hegyen felfelé emelkedő nedves levegő mennyiségét úgy írhatjuk 
le, hogy megadjuk: minden négyzetméter fóidfeiüiet fölött 2000 kg ned
ves levegő található. A nedves levegő 1500 másodperc alatt éri el a hegy
gerincet (az M2 állomást). Az emelkedés alatt minden kilogramm leve
gőből 2,45 g mennyiségű víz válik ki eső formájában.

1. Határozd meg a felhőképződés magasságához tartozó 7] hőmér
sékletet!

2. Mekkora a felhőképződés kezdetének h, magassága az M0 állo
máshoz képest? (Tételezzük fel, hogy a iégkör sűrűsége a magassággal 
lineárisan csökken!)

3. Mekkora T2 hőmérsékletet mérnek a hegygerincen?
4. Számítsd ki, hogy mennyi (milyen magas vizosziopnak megfelelő) 

eső esik 3 óra aiatt, feltéve hogy az eső egyenletesen esik az Mx és M2 
pontok között!

5. Mennyi a hegylánc mögötti M3 állomáson mérhető 7, hőmérsék
let? Diszkutáid, hogy mennyiben más a iégkör állapota az M3 állomás
nál az Mq -beli állapothoz képest!

Útmutatások és adatok: A iégkör ideális gáznak tekinthető. Hanya
goljuk el a vízgőz befolyását a fajhőre és a levegő sűrűségére, továbbá 
ne vegyük figyelembe a párolgáshő hömérsékietfúggését se. A hőmér
sékleteket 1 K-es pontossággal, a felhőképződés helyét 10 m-es pontos
sággal, a lehulló eső mennyiségét pedig 0,1 mm-es pontossággal hatá
rozzuk meg!

A iégkör fajhője a vizsgált hőmérséklettartományban: 

cr =  1005 J- kg-' ■ K-K

Az Ma állomáson a iégkör sűrűsége p̂  és T0 értékeknél: 

p0 =  1,189 kg ■ nr3.

A víz párolgáshője a felhőben:

q, =  2500kJ • kg-',

továbbá

cr/c , = *•
k =  1.4,

g =  9,81 m- s-2.

Megoldás.
I. Az adiabatikus tágulás során a nyomás és a térfogat között a 

Pa • *o* =  A • K*

összefüggés áll fenn. Emellett igaz, hogy 

Pa K _  Pi K
T0 r, ’

ahonnan

1 ----
T ,=  T0 ( — ) " =  239 K • 0,845°-286 =  279,4 K.

A

1

2. A légnyomás változása Tj, magasságig

A -  Pi =  P • 8 • >h,

ahol p az átlagsűrűséget jelöli. Mivel a légkör sűrűsége a feltevé
sünk szerint a magassággal lineárisan változik,

Pa +  Pi

ahol

Pi =  Po • —----- =  1,054 kg/m3,
A T,

innen

p =  1,122 kg/m3,

végül

Ih =  -ft. ~  fl =  1408 m.
P • g

3. A hegygerincen mérhető hőmérséklet nagyságát kétféle ha
tás befolyásolja. Egyrészt az emelkedés miatt a hőmérséklet le
csökken bizonyos Tx értékre, másrészt a víz kicsapódásakor felszaba
duló hő valamekkora A T értékkel felmelegíti a levegőt.

7"x az adiabatikus változás egyenletéből számolható ki:

iI---
7" =  7j • ( — ) K =  264,8 K.

A

A T-t a következőképpen határozhatjuk meg. A kondenzáció 
során a levegő minden kilogramjában pv, • m hő szabadul fel, s ez 
cp ■ AT-vei egyezik meg, ahol m az 1 kg levegőből kiváló víz tö
megét jelöli. Innen

Q' ' m =  2 5 0 0  kJ/k8 ~ 2 ’4 5  g/kg _  
cp 1005 J/kg • K “  ’ ’

tehát végül

T2 =  T%+  A T =  270,9 K =  271 K.
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4. Mivel minden négyzetméter fóldfelület fölött 2000 kg ned
ves levegő található, ebben kilogrammonként 2,45 g a víz, s ez a 
vízmennyiség 1500 s alatt esik le, másodpercenként

2000 • 2,45 g /  1500 s =  3,27 g,

három óra alatt pedig összesen

3 • 3600 s ■ 3,27 g/s =  35,3 kg

eső esik. Tekintve, hogy 1 mm eső 1 kg/m1 2 vízmennyiségnek felel 
meg, az eső mennyisége 35,3 mm.

5. A hegy mögött a — most már száraz — levegő adiabatikusan 
áramlik, igaz tehát, hogy

b) Határozd meg a drift-sebesség irányát!
Megjegyzés: Az eiektronnyaiáb széttartásának szögét elhanyagol

hatjuk. Használjuk fel az energia- és perdüietmegmaradás törvényét!
Adatok:

e/m =  l,7 6 1 0 11 d k g ,
V0 = 3  kV.
R =  50 mm.

Megoldás.
1. A V0 gyorsítófeszültség hatására az e töltésű, m tömegű 

elektronok % sebességre tesznek szert. Ennek a sebességnek a 
nagyságát a munkatételből kaphatjuk meg:

ahonnan

( —) ft
300 K. /2 - e .  K0 ,

H> =  V ------------- =  3, 25 • 107 m/s.

Diszkusszió: Az M, állomásnál melegebb a levegő, mint a hegy
gerinc előtt fekvő M, állomásnál, bár a légnyomás mindkét helyen 
ugyanakkora. A hegyen átáramló nedves levegő szárazabb és me
legebb lett; a hőmérséklet-emelkedést a víz kicsapódása során fel
szabaduló hő okozta. Hasonló körülmények között áramló száraz 
levegőnél a hőmérséklet nem változna meg.

2. feladat. Egy pontszerű P eiektronforrás eiektronnyaiábot bocsát 
ki, amely egy toroid tekercsű mágneses mezőjébe jut, az erővonalakkal 
megegyező irányban (2. ábra). A nyaláb széttartásának szöge 2 a0, 
amelyről feltehető, hogy kicsiny (a0<¥i // . Az elektronok V0 gyorsítófe
szültség alkalmazása után a toroid R átlagos sugáránái jutnak be a te
kercs belsejébe. B nagyságát áiiandónak tekinthetjük és az egyes elekt
ronok közötti elektrosztatikus kölcsönhatást elhanyagolhatjuk.

2 « 0

(Ez a sebesség sokkal kisebb, mint a fénysebesség, jogosan szá
moltunk tehát a klasszikus mechanika energiaképletével. Relati- 
visztikus hatásokat, például a tömegnövekedést csak sokkal na
gyobb gyorsítófeszültségek esetén kellene figyelembe vennünk.) 
A vj, sebességgel R sugarú körpályán keringő elektron mozgás
egyenlete:

m- vf 
R

= e- h, • ő,.

ff]
ß  =  - --------= 3 ,6 9  • 10'3 * * * Vs/m2R e

2. A mágneses térben körpályán mozgó elektronok szögsebes
sége a fenti képlet szerint

H> _  e „ o,, -  —  _  — -ß ,.

Bontsuk fel a P pontból majdnem párhuzamosan induló elektro
nok sebességét egy B-vel párhuzamos vf/ és egy arra merőleges 
v L összetevőre. Az F =  — e lv  x B) Lorentz-erő a sebességnek 
csak a B-re merőleges komponensét változtatja meg. B-re merő
leges síkban a mozgás egy

> = ----B
m

szögsebességű körmozgás, míg a sebesség B-vel párhuzamos 
összetevője

v// S5S v//o =  ró • cos a0 =  ifc.

1. Annak érdekében, hogy az eiektronnyaiábot a toroid belsejében 
tartsuk, bizonyos B, homogén mágneses eltérítő mezőt kell alkalmaz
nunk. Számítsd ki azt a Bí értéket, ameiy ahhoz szükséges, hogy egy 
elektron R sugarú körpályán mozogjon a toroidban!

2. A toroid terében négy, egymáshoz képest rr!2-vei eitoit helyzetű 
fókuszpontot akarunk iélrehozni az eieklronnyaiábban. Határozd meg, 
mekkora B érték szükséges ehhez!

Megjegyzés: Az elektron pályájának vizsgálata során tekintsünk el a 
mágneses mező görbüitségétöi!

3. Ha a B, eltérítő mezőt kikapcsoljuk, akkor az eiektronnyaiáb
nem képes megmaradni a toroidban, hanem az ábra síkjára merőleges
irányú szisztematikus mozgással (drift) elhagyja azt.

i a) Mutasd meg, hogy az elektronok sugárirányban csak véges mér
tékben térnek ei a bebocsátási helyhez tartozó sugártói!

valamennyi elektronra azonos nagyságú, tuj szögsebességgel vál
tozó irányú vektor. Ha azt akarjuk elérni, hogy az elektronnyaláb 
a B-vel párhuzamos irányban egy negyedkört megtéve fókuszálód- 
jék, vagyis ezalatt valamennyi elektron egy teljes kört tegyen meg 
a B-re merőleges irányban, akkor az a> =  4 • «>, feltételt kell bizto
sítanunk. Ez

B =  4 fl, =  1,48 • 10'2 Vs/m2

esetén teljesül.
3. A toroid belsejében a mágneses erővonalak kör alakúak, a 

körök középpontja a toroid tekercs szimmetriatengelyére (z-ten
gelyre) esik. A feladat szimmetriája azt sugallja, hogy célszerű a z- 
tengelyre merőleges síkban r és <t> polárkoordinátákat használunk
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(3. ábra), s az előforduló vektorokat (sebesség, mágneses induk
ció, Lorentz-erő) is ilyen irányú összetevőkre felbontanunk.

z

Mivel az elektronnyaláb széttartása kicsiny, elegendő egyetlen 
elektron pályáját vizsgálnunk, egy olyanét, amelyik R sugárnál ij, 
kezdősebességgel érintő irányban lép be a tekercsbe.

Állandó mágneses térben a mozgási energia megmaradó 
mennyiség:

m . . m
E =  y (  v j +  v \ +  V » )  =  —  h,2.

Az is igaz továbbá, hogy a Lorentz-erőnek nincsen <á irányú össze
tevője (hiszen merőleges B-re), s emiatt forgatónyomatéka sin
csen a z tengelyre vonatkoztatva. Következésképpen az elektron
nak a z tengely körüli perdülete (impulzusnyomatéka) időben ál
landó, megmaradó mennyiség:

m • v ̂  ■ r =  m ■ % • R,

vagyis

R

Helyettesítsük be v ̂  és vz fentebb kapott kifejezéseit az ener
giamegmaradást kifejező összefüggésbe, s vr helyébe írjunk nul
lát! Azt kapjuk, hogy

ahol

e R
A =  —  ■ -— • B =  állandó, m

A fenti egyenlet gyökei megadják azokat az r értékeket, ahol az 
elektron sugárirányú sebessége előjelet vált, vagyis a sugárirányú 
mozgás visszafordul. Az egyik ilyen hely a már ismert r =  R. 
Ábrázoljuk a fenti egyenlet bal oldalát az x =  r/R  változó függvé
nyében (4. ábra), s nézzük meg, hogy hol vesz fel ez a függvény 
1-es értéket! Az ábrából leolvashatjuk, hogy r =  R mellett még 
egy ilyen hely (még egy sugár) létezik: r=  rmax>R. Az elektron 
tehát sugárirányban két véges érték között mozog, ilyen irányban 
nem léphet ki a tekercsből. (Természetesen feltételeztük, hogy 
rmax m®g a te êrcs belső pontjára utal.)

Mivel a mozgás során mindvégig rfe/í, ebből vzS 0  követke
zik, tehát a driftmozgás a negatív z-tengely irányába indul meg.

írjuk fel még az elektron z tengely irányú mozgásegyenletét! 
Mivel a Lorentz-erő megfelelő komponense:

(a negatív előjel az elektron negatív töltésére utal), a mozgás
egyenlet:

Avz e ^ hr
A / m At

Mivel B időben állandó, a fenti egyenlet azt fejezi ki, hogy vz 
megváltozása pillanatról pillanatra arányos az r koordináta meg
változásával, s ez nem csak kicsiny A t, hanem véges nagyságú idő
tartamokra is igaz. Figyelembe véve, hogy kezdetben vz (r=  0) =  
=  0 é s r ( r = 0 ) =  R, később fenn kell álljon, hogy

v = -------- B ■ (r—JV.
1 m

Vizsgáljuk meg, milyen határok között mozoghatnak az elekt
ronok sugárirányban! Az r irányú mozgásban a fordulópontokat 
nyilvánvalóan az jellemzi, hogy vf =  0. Az egyik ilyen fordulópont 
a P pont, itt r =  /?, =  H, és vr =  vz =  0. Kérdés, hogy
vannak-e további fordulópontok.

4. ábra

3. feladat. Ha egy végtelen LC-iáncban (5. ábra) szinuszos hullá
mok terjednek, két egymást követő kondenzátor váltófeszültségének 
fázisa <j>-vei különbözik egymástói.

a) Határozd meg, hogyan függ <b az ai körfrekvenciától, L-töi és 
C-töi?

b) Határozd meg a huiiámok terjedési sebességét, ha az egyes ceiiák 
hossza i!

c) Állapítsd meg, miiyen feltételek esetén igaz, hogy a huiiámok ter
jedési sebessége csak kis mértékben függ <n -tói, és határozd meg ebben 
az esetben a sebességet!

L
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d) Javasolj olyan egyszerű mechanikai modellt, amely analóg a 
fenti áramkörrel, és vezess le olyan egyenleteket, amelyek igazolják a 
modell érvényességét!

Kifejezések:

c o sa  — c o sß  =  —2 • sin (  

s in a  — s in ß  =  2  • cos (

a + ß  
2 ' )  ■ sin (

a - ß
~ T ),

a + ß
~ r )  • sin (

resnünk, hiszen a feladat szövege megadja, hogy a láncon egy szi
nuszos hullám fut végig, cellánként <t> fáziskülönbséggel. Válasz- 
szűk a kezdőpontként kijelölt n =  0 jelzésű kondenzátor váltófe
szültségének fázisát t =  0 pillanatban nullának, s jelöljük a hullám 
amplitúdóját A -val, akkor

í/n(t) =  A • sin (<uí +  n<t>). (3)

Ezt a függvényt (l)-be helyettesítve a töltőáramra

1 /0 =  A . C • oi • cos (,oit +  n </>),
Megoldás, a) Válasszunk ki önkényesen egy “kezdőpontot” a
lánc mentén, s jelöljük az innen számított n-edik kondenzátor töl- a megváltozására pedig 
tését Q,-nel, feszültségét í/n-nel, az n-edik tekercsen átfolyó
áramot pedig 7n-nel (6. ábra). A kondenzátor töltése: L =  _  A , L , c  . ^  . sjn (wt +  „<{,)

\ t

In —1

U„_, U" Un+,
— v^StSiStSu— — vM M JL — *'

1 Q n

6. ábra 

Q = C U n,

adódik. (A fentiek számításánál kihasználtuk, hogy az f(x) =  sin x 
függvény “változási sebessége” cos x, a cos x  függvényé pedig 
—sin x. )

Helyettesítsük be (3)-t és (4)-t a (2) egyenletbe 

—LCof • sin (<■>/+ mf) =
=  sin (óit +  mb -I- 4>) +  sin (<ut-\-mt> — d>) — 2 • sin (íüt+ n<á), 

és alkalmazzuk a jobb oldal első két tagjára a

sin a +  sin ß  =  2 • sin
a + ß

2
) • cos ( a - ß

2 )

azonosságot! A közös sin (a it+  nf>) tényezővel egyszerűsíthetünk 
(ezáltal az időfüggés eltűnik az egyenletből, ami azt mutatja, hogy 
az minden időpillanatban kielégíthető, tehát a megadott “próba
megoldás” megfelelő), s csupán a <t> fáziskülönbség és az íu kör- 
frekvencia között kapunk megszorítást:

a kondenzátor “feltöltődésiárama"pedig
— L C o f — 2 cos <á — 2,

A O At/^ n _ f '___ n_
A t Af (1) ami némi átalakítással

A csomóponti törvény értelmében oi

Az n-edik tekercsben indukált feszültség meg kell egyezzék a 
végpontjain mérhető feszültségek különbségével:

A t

s ugyanezt felírhatjuk az ( n — 1) -edik tekercsre is

Ar

A fenti két egyenletet egymásból kivonva és a csomóponti törvény 
egyenletébe helyettesítve

Un + t +  Un - t ~ 2 - Un «)

adódik.
Az (1) és (2) egyenletek (melyek a Un(t) és in(t) függvények

re vonatkozó differenciálegyenletek) megoldása megadná az LC- 
lánc feszültség- és áramviszonyainak legáltalánosabb leírását. Ezt 
az általános megoldást azonban — szerencsére — nem kell megke-

alakra hozható, ahol cu0 =  l/V L  • C a rezgőkörökre jellemző 
Thomson-féle körfrekvenciát jelöli. A 7. ábrán felrajzoltuk a kere
sett függvénykapcsolatot. Látható, hogy az oi^loi^ feltételnek tel
jesülnie kell; a 2/yJLC értéknél nagyobb körfrekvenciájú jelek 
nem képesek csillapítás nélkül terjedni a láncban.
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b) A hullám fázisa egy adott helyen % =  $/<■> idő alatt változik 
annyit, amennyi két szomszédos kondenzátor között a fáziskü
lönbség. Ennyi idő alatt a v sebességgel haladó hullámnak éppen / 
utat kell megtennie: /' =  v fc. Ezen két összefüggésből a hullám se
bességére

v —
í • (i)
<t> 2 /• (O0 sin <t>/2 

<t>

adódik, amelyet

i • ú)v = --------------
2 • arc s in ----

(5)

( 6)

alakba is írhatunk.
c) A (6) formula azt mutatja, hogy az LC-láncban terjedő hul

lámok sebessége (az azonos fázisú pontok terjedési sebessége, 
tehát a “fázissebesség”) általában függ a körfrekvenciától. (Ez a je
lenség hasonló ahhoz, hogy az anyagok (üveg, víz stb.) törésmuta
tója függ a fény frekvenciájától (színétől), s emiatt a különböző 
frekvenciájú monokromatikus fénykomponensek különböző se
bességgel haladnak át a közegeken.) Ha viszont iu <£iu0, akkor a 
sin x =  x és arcsin x =  x közelítő összefüggések miatt fennáll, 
hogy

v =  iiu0
i

=  állandó.

Ez a formula csak a kis frekvenciájú, az L és C elemekből épít
hető rezgőkör rezgésidejénél sokkal nagyobb periódusidejű hullá
mokra érvényes!

d) A vizsgált LC-lánccal analóg (tehát hasonló módon visel
kedő) mechanikai rendszer például egy úgynevezett “végtelen 
hosszú" lineáris lánc, amely egyforma erősségű rugókkal össze
kapcsolt azonos tömegű tömegpontokból épül fel. Az analógiát a 
rendszer mozgásegyenleteinek felírásával és az LC-lánc megfelelő 
egyenleteivel való összehasonlításával igazolhatjuk.

Jelöljük az n-edik tömegpont elmozdulását x (|-nel, az impul
zusát pedig />n-nel! (Feltételezzük, hogy a részecskék csak a lánc 
mentén tudnak elmozdulni.) A rugók megnyúlásából származó 
eredő erő A rugóállandó esetén.

F„= k(x„ + \ -  *J~ k(x„ - xn-\) =
=  k  ^ X n  +  I X I I  -  I — 2 X i r ) ,

tehát a mozgásegyenletek

A />„

A t
=  k (x + x „ -  2  • (7)

P „ =  m '
Ax„
A t

( 8)

Hasonlítsuk össze ezeket az egyenleteket (l)-gyel és (2)-vel! 
Könnyen felismerhetjük az egyenletek alaki azonosságát, ha a vál
tozók, illetve a paraméterek között az

x„ ~  U n,
P„ ~
m •— C,
k ~  ML

megfeleltetést létesítjük. Az egyenletek alaki azonossága lehetősé
get nyújt arra, hogy az LC - láncnál talált matematikai megoldást a 
megfelelő átjelölések után az analóg mechanikai rendszerben ter
jedő hullámok leírására is felhasználjuk. Kiszámíthatjuk például az 
ti) körfrekvenciájú rugalmas hullámok terjedési sebességét, s leol
vashatjuk, hogy ez a sebesség általában frekvenciafüggő, csupán

alacsony frekvenciájú határesetben (amikor a hullámhossz sokkal 
nagyobb, mint a részecskék, az “atomok” közötti távolság) válik 
állandóvá. Az analógia segítségével meghatározhatjuk, hogy mi a 
kapcsolat a longitudinális hullámok terjedési sebessége, valamint 
m, k és i között; ez utóbbiak kapcsolatba hozhatók a modellezni 
kívánt anyag sűrűségével és Young-moduluszával.

Természetesen az itt leírt mechanikai modellen kívül sok más 
mechanikai rendszer kapcsolatba hozható a vizsgált LC-lánccal 
(például torziós rugókkal összekapcsolt korongok végtelen lánca, 
vagy transzverzális rezgésekre képes tömegpontok lineáris lánca), 
sőt még egy adott modell esetén is többféle “módon oszthatjuk ki 
a szerepeket”, különbözőképpen feleltethetjük meg egymásnak az 
elektromos és a mechanikai mennyiségeket.

Kísérleti feladat

Határozd meg egy prizma np és egy folyadék n/ törésmutatóját! (A 
diszperzió eihanyagoiható.)

\a) Egyetlen prizma felhasználásával határozd meg a prizma np tö
résmutatóját kétféieképpen, két eiviieg különböző módszer alkalmazásá
val!

liiusztráid a megoldás eivét pontos ábrákkal és a szükséges matema
tikai összefüggések ievezetéséVei számítsd ki a törésmutatót!

Eszközök: egy prizma 3<f -os, ó(f -os és 9(f -os szögekkel; miiiimé- 
terpapirok, vonalzó, papírok, kör alakú asztal és ceruza.

i b) Két egyforma prizma felhasználásával határozd meg egv adott fo
lyadék nf törésmutatóját, melyre fennáll, hogynt< n lf

liiusztráid a megoldás eivét pontos ábrákkal és a szükséges matema
tikai összefüggések levezetésével számítsd ki a törésmutatót!

Eszközök: két prizma 3(f-os, 6(f -os és 90“ -os szögekkel; miliimé- 
terpaplrok, vonaizó, papírok, kör aiakú asztal, ceruza és egy üvegedény
ben folyadék.

Megjegyzések:
1. A prizma opáios oldalára szabad ceruzával jelzést rajzolni.
2. A meiiékeit lámpát szükség esetén felhasználhatod.
Trigonometriai összefüggés:

sin <a±43) =  sina ■ cosß ±  cosa ■ sinß.

Megoldás, a) A prizma törésmutatójának meghatározása.
Eisö módszer. Húzzunk egy fehér papírlapon egy egyenes vona

lat (A—J3), s legyen ez a “látóvonalunk” (8. ábra). Helyezzük a

B
I
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prizmát a vízszintes papírlapra oly módon, hogy a derékszögű éle 
a felénk eső oldalra kerüljön, s a P pont illeszkedjék az A —B 
egyenesre! Forgassuk ezekután a prizmát a nyíllal jelzett irányban 
mindaddig, mig a teljes visszaverődés sötét határvonala — melyet 
a prizma rövidebb lapján figyelhetünk meg — egybe nem esik a 
90°-os éllel. Jelöljük meg ebben a helyzetben a prizma felső, 
opálos lapján ceruzával az M pontot, majd mérjük meg vonalzóval 
az ábrán q-gyel jelölt távolságot! Mérjük meg továbbá a prizma 
legrövidebb lapjának a oldalélét!

A következő összefüggések érvényesek:

sinar =  l/n p (9)

sin a 
—
sin/3

(10)

ß =  60° — a j (11)

y — 30° +  a, (12)

siny a 
sin (90° — a) c,

(13)

Az utóbbi egyenletből (12) és az addiciós formula felhasználásával

—  cosa =  sin (30°-)- a) =  — cosa+  
fi 2

v T  .
——sina

2

adódik, ahonnan

2 a — C]
2VŰ2 — a • Cj +

lapra mindaddig, míg a prizma C élének képe egy vonalba nem 
kerül a papírlap A élének prizmán kívül eső részével; a 9. ábra 
éppen ezt a helyzetet mutatja. Vigyázzunk arra, hogy a szemünk 
ne mozduljon el a prizma mozgatása közben, vagyis továbbra is a 
vízszinteshez képest 60°-os szögben látszódjék a papírlap széle.

Mérjük meg vonalzóval az ábrán 6-vel és c-vei jelölt távolsá
gokat, és vegyük figyelembe, hogy a következő összefüggések ér
vényesek:

A versenyzők olyan prizmákat kaptak, melyekre a és c, a kb. 1 
mm-es mérési hibahatáron belül egyenlő nagynak adódott, vagyis 
a kiszámítható a szögre sina =  1/2.

Másrészt (9), (10) és (11) egyenletekből az következik, hogy

tg/3 =  hl c,
ifi 60“ =  vT  =  hl b.

sin a  =  n • sin i(60° -  ttj) =  -^  (vJcos a r — sina^.

ahonnan

sin a =  '— (y/T • yjrfp — 1 — 1),

végül

np=  y  y  (2 • sina +  l ) 2 4- 1.

Behelyettesítve sina fentebb számított értékét a prizma törésmu
tatójára

1-53

adódik.

Második módszer. Helyezzünk egy fehér papírlapot az asztalra 
és állítsuk mellé a prizmát oly módon, hogy az a 30°-os szöggel 
szemközti lapján feküdjön és a 9. ábrán látható C ponton átmenő, 
az ábra síkjára merőleges éle illeszkedjék a papírlap A jelű szélé
hez. Nézzünk a prizmára ferdén fölülről úgy, hogy a “látóvona
lunk" éppen súrolja a prizmának a 90°-os szöggel szemközti olda
lát, az “átfogóját”. Toljuk ezek után a prizmát óvatosan a papír

*VT= c • sin/8 
VI — sin2/3

Másrészt a törési törvényből

sin/3 =  sin 60° • — ,

melyet az előbbi egyenletbe helyettesítve és np t-t kifejezve.

. - ' - An T ’ ( — ) + 3  b

adódik. A rendelkezésre álló prizmán a távolságmérések eredmé
nye kb. 0,5 — 1 mm pontossággal: c =  29 mm, b =11,5 mm, s 
ezekből kiszámítható volt, hogy n =  1,53.

Mindkét módszernél a távolságmérés hibája szabta meg a tö
résmutató mérési hibáját. A bírálók az 1,49 és 1,57 közé eső ered
ményeket tekintették elfogadhatónak.

Az itt ismertetett két módszer mellett természetesen más, 
azoktól elvben különböző módszerrel is meg lehet határozni az 
üveg törésmutatóját. Ha például egy meghatározott pontszerű tár
gyat nézünk prizmán keresztül, s a prizmát lassan elforgatjuk, a 
tárgy képe elmozdul. Annál a helyzetnél, melynél a sugármenet 
szimmetrikus a prizma törőszögének szögfelezőjére, a tárgy képe 
(kicsiny elforgatások esetén) mozdulatlan marad. Ennek az a ma
gyarázata, hogy a szimmetrikus sugármenethez tartozik a legki
sebb eltérülési szög. Távolságok mérésével meghatározhatjuk ezt 
a minimális eltérülési szöget, 8mjn-t, s könnyen levezethetjük.
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hogy a prizma törésmutatója és <6 törőszöge, valamint 8mjn között 
fennáll:

ó  8 ó
np =  sin ( -----  a 'n ) /  sin —  .

Ez az eljárás azonban sokkal pontatlanabbul adja meg n értékét, 
mint a korábbiak.

b) A folyadék törésmutatójának meghatározása két prizma se
gítségével.

A mérést célszerű a teljes visszaverődés jelenségére alapozni. 
Cseppentsünk egy kevés folyadékot az egyik prizma “átfogójára” 
(vagyis a 90°-os szöggel szemközti lapjára), majd szorítsuk hozzá 
a másik prizmát a 10. ábrán látható módon. A két üveg között egy 
vékony folyadékfilm alakul ki, s mivel a vizsgálandó folyadék tö
résmutatója kisebb, mint az üvegé, bizonyos irányú fénysugarak
nál teljes visszaverődés játszódik le. Az 1. prizma rövidebb olda
lára nézve ezt oly módon érzékeljük, hogy bizonyos irányokból 
sok fény jut a szemünkbe (ha a 2. prizmából a folyadékhártyán ke
resztül tud jutni a fény), más irányokból viszont csak kevés fényt 
kapunk, annyit, amennyi az 1. prizmán áthaladva eljut a szemün
kig. Emiatt az 1. prizma rövid oldalán egy éles határvonallal elvá
lasztott sötétebb és világosabb részeket látunk.

A határvonal helyzetét a 10. ábrán látható y , szög jellemzi, 
amely y2-n keresztül kapcsolatba hozható a teljes visszaverődés 8 
határszögével:

siny2 ’

8 =  60° +  y2, 05 )

valamint

sin8 =  -2-. (16)
n

A fenti egyenletek azt mutatják, hogy y! precíz mérésével 
némi számolás után meghatározhatjuk a folyadék törésmutatóját. 
A gyakorlatban ezt a következőképpen tehetjük meg. Az össze
érintett prizmákat a folyadékot tartalmazó tálkába helyezzük, s 
megvárjuk, vagy a prizmák óvatos mozgatásával elősegítjük, hogy 
kialakuljon a folyadékfilm. Ezután keresünk egy jól megfigyelhető, 
kis kiterjedésű tárgyat (például egy jól megvilágított falfelület vala
melyik jellegzetes pontját), s a tekintetünket arra a pontra me
resztve kitűzzük az e “látóvonalat” (11. ábra). A prizmákat úgy 
helyezzük el, hogy e áthaladjon a K  ponton, továbbá majdnem 
súrolja a 2. prizma felső vízszintes lapját. Az 1. prizma felénk eső 
lapján ekkor megfigyelhetjük a teljes visszaverődés határvonalát. 
Forgassuk most a tálka segítségével a prizmákat a nyíllal jelzett 
irányban mindaddig, míg a sötét és világos tartományt elválasztó 
határvonal el nem éri a K  pontot, vagyis a prizmák 60°-os szöghöz 
tartozó élét. Ügyeljünk arra, hogy a forgatás közben a K  pont rajta 
maradjon a látóvonalunkon! A kívánt helyzet elérése után ceruzá
val jelöljük meg azt a P pontot, ahol az e egyenes eléri a 2. prizma 
hátsó lapjának tetejét, majd a vonalzóval mérjük le a 11. ábrán b- 
vel, illetve ű-val jelölt távolságokat!

tg  a  =
a
~b'

majd ebből ß  =  a —30°, y t =  30°—ß  — 60°—a  ismeretében 
(14), (15) és (16) segítségével eljutunk a keresett nf törésmutató
hoz.

A versenyzők 1 mm pontossággal b =  1,9 cm és a — 2,8 cm 
értékeket mérhettek, s ebből nf  =  1,33 számított érték adódott. 
(Az ismeretlen folyadék víz volt.) A bírálók 1,30 és 1,38 közötti 
végeredményt fogadták el helyes mérési eredménynek.

Az itt ismertetett eljárás képezi az úgynevezett Abbe-féie refrak
tométer elvi alapját. Ennek a műszernek a segítségével — ha meg
felelő hőmérséklet-stabilizálást biztosítunk -  akár 4 tizedesjegy 
pontossággal is meg lehet határozni a folyadékok törésmutatóját, 
de már az egyszerűbb változata is alkalmas arra, hogy a törésmu
tató mérésén keresztül meghatározhassuk különböző oldatok 
(például borok) cukortartalmát, vagy akkumulátor-folyadék 
savkoncentrációját.

Gnädig Péter—Honyek Gyula
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MIKOLA-DÍJASOK

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1961 -ben díjat ala
pított a minél eredményesebb fizikatanítás előmozdí
tására, valamint az azt elősegítő fizikai didaktikai 
munkásság serkentése, támogatása cédából. A díjat 
M ik o la  S án d o rró l, a kiváló fizikatanárról, a kísérleti fi
zikatanítás egyik úttörőjéről nevezte el. A díjak kiosz
tása a tanári ankétokon történik. Az alábbiakkal 57-re 
növekedett a kitüntetettek, egyben Társulatunk pe
dagógiai célkitűzései nemcsak elismert megvalósítói
nak, hanem annak fejlődését szolgáló elhivatottainak 
száma. — Ezen ismertetés utolsó félmondatának ol
vasásakor immár 57 tagtársban merülhet fel a kérdés: 
Társulatunk szaporodó gondjaival párhuzamosan 
halad-e azok megoldóinak száma?

1987-ben a kaposvári középiskolai fizikatanári an- 
kéton ketten kaptak Mikola-díjat.

M a sc h e r  Jenő, a soproni Pesti Barnabás Szakmun
kásképző és Szakközépiskola igazgatója, aki 
1943-ban Sopronban született. A Veszprémi Vegyipa
ri Technikumon kapott oklevelet, majd 1967-ben az 
ELTE Természettudományi Karán szerzett közép
iskolai kémia —fizika tanári diplomát. Ugyanazon 
évtől jelenlegi munkahelyére került tanári állásba és 
hamarosan igazgatóhelyettes lett. Az 1981 — 1986. 
években Sopron város művelődési osztályát vezette, 
de amellett iskolájában a fizika tanítását is végezte. 
Anyagi alap biztosításával segítette hozzá Társulatunk 
helyi csoportját, hogy három fizikaversenyt rendez
hessen meg. 1986 óta igazgatója iskolájának. Évek 
hosszú sora folyamán modern, jól felszerelt előadó
termet és szertárt hozott létre. Értékes szaktanári 
munkája ellátása mellett igazgatási feladatok végzésé
ben volt sikere. E tevékenysége egy részét nyomtatás 
ban is közzétette. Társulatunknak 1970 óta tagja. A 
helyi csoportban tevékenykedik. A munka jelentős 
részének vállalásával tette lehetővé, hogy Sopron 
városa két fizikatanári ankétnak volt házigazdája. 
Munkájának elismerését mutatják a következő kitün
tetései: Munkaügy Kiváló Dolgozója, Haza Szolgála
táért Érdemérem, KISZ Érdemérem, Szocialista Kul
túráért kitüntetés.

D r. S ze rd i Ján os, a püspökladányi Karacs Ferenc 
Gimnázium és Ruhaipari Szakközépiskola matemati
ka-fiz ika  szakos tanára, aki 1943-ban született Sátor
aljaújhelyen, ahol az általános és középiskolai tanul
mányait is végezte. Oklevelét mint Népköztársasági 
Ösztöndíjas 1967-ben a KLTE-n szerezte Debrecen
ben. Több hónapot töltött tanulmányúton az NDK- 
ban. A tanítást a tiszaföldvári Hajnóczy József Gim 
náziumban kezdte és négy év alatt megmutatta, hogy 
kiváló szakmai tudású, a követelésben határozott, ta
nítványai felkészítésében lelkiismeretes. Jelenlegi 
munkahelyén különösen a fizika oktatása terén érle
lődött tovább e tevékenysége. Különösen dicsérendő, 
hogy a fizikai dolgozók gyermekei teszik ki háromne
gyedrészben azon tanítványait, akik felsőbb intézmé
nyekben továbbtanulnak. Tanítási órái élvezetesek,

változatosak, egyéniek. Kísérletező kedve szertárfej
lesztő munkásságában is haszonnal jár. A tanításban 
elért eredményeiért kapta 1982-ben a Kiváló Munká
ért kitüntetést. Részt vett az új tanterv mechanika 
részének az egyetemen folyó munkálataiban, amiről 
írt disszertációját 1979-ben védte meg. Ennek rész- 
eredményeiről A Fizika Tanításában is beszámolt, va
lamint azokat fizikatanári ankétokon előadás, illetőleg 
műhelyfoglalkozás formájában is ismertette. Tanítási 
munkája mellett az 1980 — 82. években ösztöndíjas
ként a debreceni ATOMKl-ban kutatómunkát is vég
zett, amelyről írt pályázata kiemelt díjban részesült. 
Társszerző a feladatgyűjteményekben. Társulatunk 
helyi csoportja munkálataiban részt vesz. 1986-ban a 
Maróti György Pedagógiai Díjban részesült. Azon ke
vesek közé tartozik, akik a tanári és kutatói munkát 
kiválóan tudják végezni és azokban egyaránt tudnak 
szép eredményt felmutatni.

A békéscsabai általános iskola fizikatanári ankéton 
1987-ben Mikola-díjat kapott

G erg e ly  P éter, aki félállásban a Pest Megyei Peda
gógiai Intézetben dolgozik. 1919-ben született Rété 
községben, amelyik község az 1938-ban visszacsatolt 
Pozsony vm-ben van. Rétén 5 elemi, Pozsonyban 5 
gimnáziumi osztály elvégzése után 1940-ben Komá
romban szerezte meg tanítói oklevelét. A Csallóköz
ben, majd szülőfalujában, 1946-tól Gödöllőn tanított. 
1947-ben Dél-Komáromban gimnáziumi érettségit 
tett, 1952-ben pedig általános isk. fizika —matematika 
tanári oklevelet szerzett a budapesti Pedagógiai Fő
iskolán. Kiemelkedő pedagógiai adottságait mutatja, 
hogy már 1951-ben szakfelügyelő, 1957-ben vezető 
szakfelügyelő lett. Újra és korszerűre törekedett, 
ezért egyéni szemléltetőeszközöket készített. Eszköz- 
készítő mozgalmat tartott kezében azzal, hogy tanfo
lyamokon oktatta kartársait. Nagy gondot fordított a 
pályakezdő fiataloknak hivatásukba való beilleszté
sükre. Példamutatásával ösztönözte szakfelügyelő 
kartársait színvonalas munkára. Nemcsak tanköny
vek és kézikönyvek bírálásával, hanem 2 önálló 
módszertani művel és több mint félszáz cikkel is igye
kezett előre vinni a nevelésügyet, amelyek A Fizika 
Tanításában, a Fizikai Szemlében és az úttörősajtóban 
jelentek meg. Hat oktatófilm anyagát készítette el. A
7. és 8. osztályokban ma is az általa írt feladatlapokat 
használják.

Társulatunknak .1975 óta tagja. Négy éven át az ált. 
isk. szakcsoport titkári teendőit látta el. Mind az or
szágos, mind a megyei bizottságokban jelenleg is ki
tartóan munkálkodik. Ezen társadalmi munkája mel
lett még hét különböző bizottságnak, szerkesztőség
nek tevékenységében vállal feladatokat. Sokirányú 
munkásságából származó eredményeit árulják el a kö
vetkező kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdem
érem 1954, Kiváló Tanár 1965, Kiváló Úttörővezető 
1971, Arany János Pedagógiai Díj 1975, Beke Manó 
Matematikai Díj 1977, Apáczai Csere János Díj 1979, 
Úttörővezető Érdemérem 1981, Pedagógiai Szolgálati 
Érdemérem 1982, Gyermekekért Érdemérem KISZ 
KB kitüntetés 1984.
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