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MAGSPIN-TOMOGRÁFIA I.

1. szám

1989. január

Tompa Kálmán, Fúró István, Pócsik István
Központi Fizikai Kutató Intézet

A magspin-tomográfia az utóbbi húsz év interdiszcip
lináris terméke; megalkotásában számos tudományág
képviselői: fizikusok, matematikusok, mérnökök,
biokémikusok, orvosok, számítástechnikusok vettek
részt, és megközelítően tíz év alatt jutott el a “játék"
-tói az orvosi diagnosztika még ma sem belátható ha
tékonyságú eszközévé válásáig. A magspin-tomog
ráfia alapproblémája az, hogy az alkalmazott elektro
mágneses terek térbeli és időbeli modulálásával
miként tudjuk a heterogén, nagy kiterjedésű vizsgá
lati tárgy, pl. emberi test egyes térfogatelemeihez ren
delhető fizikai-kémiai-biológiai-diagnosztikai infor
mációt a többi térfogatelemre vonatkozó hasonló
adattól elkülönítve előállítani, és az így kapott adat
halmazt a vizsgált tárgy kiválasztott metszetére jel
lemző kétdimenziós ábrázolássá rendezni. A cikkben
felsoroljuk a tomográfia alapjait képező fizikai, biofi
zikai és módszertani alapelemeket, továbbá ezen ele
mek tomográffá és tomográfiává rendezésének
néhány módját, utalva arra, hogy sokféle magspintomográfia van, bemutatásukat teljességükben meg
sem kíséreljük, de megértésük a felsorolt elemek
alapján nem reménytelen.

1. A magspin-tomográfia fizikai alapjai

1.1. Magspin mozgása mágneses térben
A magmágneses rezonancia (a továbbiakban
MMR) alapjait több mint negyven évvel ezelőtt F.
Bloch és munkatársai a Stanford Egyetemen, vala
mint E. M. Purcell és munkatársai a Harward Egyete
men egymástól fúggetlenül rakták le [1.1], [1.2]; a
felfedezést az 1952-es Nobel-díj minősíti. Az 1920-as
évek óta ismert volt, hogy a legtöbb atommag rendel
kezik egy olyan “veleszületett” tulajdonsággal, amit

angol szóval spinnek nevezünk és a klasszikus me
chanikában egy saját tengely körüli forgásnak, azaz
impulzus momentumnak felel meg. Mivel az atom
mag elektromosan töltött és a mozgó töltés mágneses
teret kelt, így a spinnel rendelkező atommag saját
mágneses momentummal is rendelkezik, ami ugyan
úgy elidegeníthetetlen tulajdonsága, mint a spin, a
töltés, a rendszám, vagy a tömegszám. Felhívjuk a fi
gyelmet arra, hogy a továbbiakban is az atommag
mágneses momentumáról beszélünk és a mágneses
momentumot itt véletlenül se tévesszük össze pl. az
atom egyéb eredetű spin, vagy pályamágneses mo
mentumaival.
Az atommag mágneses momentuma és impulzus
momentuma között az alábbi összefüggés áll fenn:
p .= y Ti I,

ahol p — a mágneses momentum vektora, y — az
atommag giromágneses faktora (a magfizikusok táb
lázatban összefoglalva adták az alkalmazott fizikával
foglalkozóknak) Ti a 27r-vel osztott Planck-állandó,
és / az impulzus momentum. Ez a két egymással pár
huzamos, vagy antiparalel p és I mennyiség az, ami
biztosítja, hogy az atommag magneto-mechanikai
modellje szerint az atommag mozgását külső mág
neses térben a tér körül precesszáló “pörgettyű”-vel
szemléltethetjük, világosan kiemelve, hogy az atom
mag saját tengely körüli forgása (spinje) nem azonos
a mágneses tér körüli precesszióval. Ez utóbbi frek
venciája függ a külső mágneses tértől, és az MMR
spektroszkópia, és így a tomográfia alapegyenletét is
az alábbi formában adja:
“ o = T B0,

Ü l)

<
d0 precesszió körfrekvenciája és B0 a külső tér tér
erőssége. Az egyenlet egyszerűsége megnyugtató; lát1

ható, hogy benne az atommagot a y giromágneses té
nyező jellemzi, és a környezetet pedig csak a mág
neses tér. Nem függ a precesszió körfrekvenciája
attól, hogy a ^ 11 I vektorok a külső mágneses térrel
milyen szöget zárnak be; és az állandó mágneses tér
nem is képes arra, hogy /u -nek és ő 0-nak a szögét
megváltoztassa, tehát energiafelvételre vagy leadásra
kényszerítse az atommagot (ez az energiafelvétel, il
letve leadás jelenti majd a tomográfia információ for
rását!) Az állandó mágneses térben tehát az egyetlen
hatás a precesszió, ami atommagonként lényegesen
eltérő frekvenciával történik, pl. 1T térerősségű
térben a protonok OH) 42,57 MHz, a foszfor magok
(31P) 17,24 MHz és a nátrium magok (23Na) 11,26
MHz frekvencián precesszálnak, és az atommagok
precessziós frekvenciájuk szerint jól elkülöníthetők.
Ezt a precessziót a magmágneses momentum vekto^
rának egy, az állandó mágneses térrel egybeeső for
gástengelyű kúp felületén való gordüléseként kell el
képzelnünk, a forgástengelyt a továbbiakban B 0 | | z
tengelynek, a rá merőleges síkot x —y síknak nevez
zük.
A fi és z által bezárt szöget csak oly módon tudjuk
megváltoztatni, ha az x —y síkban a precesszáló mág
neses momentum x —y síkra eső vetületével együtt
forgó Bi amplitúdójú mágneses teret alkalmazunk —
ami a gyakorlatban egy &>frekvenciával oszcilláló tér
megfelelő irányban forgó komponense — és ez a tér
szintén maga körüli precesszióra kényszeríti az atom
mag mágneses momentumát az (1.1) összefüggés
analógiájára
ío, = yB,
(1.2)
körfrekvenciával. Ez az utóbbi mozgás már természe
tesen megváltoztatja a g é s z által bezárt szöget, így
az atommag energiát vesz fel (vagy ad le) az w frek
venciájú rádiófrekvenciás térből. Ez az elfordulás
attól függ, hogy mennyi ideig tartottuk bekapcsolva
az oszcilláló (a továbbiakban rádiófrekvenciás) teret,
és így az
ö>i

r = y B, t = felfordulás alapján,
f = 90°, illetve f = 180° esetén

90°-os, illetve 180°-os rádiófrekvenciás impulzusok
ról beszélünk, amiknek a hatása a mágneses momen
tum 90°-kal, illetve 180°-kal történő elforgatása ere
deti helyzetéből.
A kvantummechanika nyelvén szólva a rezonancia
úgy jön létre, hogy a külső mágneses térbe helyezett
1 = 1/2 spinű atommag — mint amilyen a proton —
két lehetséges energia nívón helyezkedhet el, egyik
nívóról a másikra 7foj energia hozzáadásával, vagy el
vonásával vihetjük át az atommagot. A kvantumme
chanika ugyancsak az (1.1) egyenlet által meghatáro
zott frekvenciát adja, mint a klasszikus kép, és az
egyezést sejteti, hogy (1.1) nem tartalmazza a Planckállandót. A leírásban azért részleteztük a klasszikus
2

modellt, mert a különböző hosszúságú (pl. 90°-os és
180°-os) impulzusok hatásának a megértése így
sokkal szemléletesebb.
Az MMR-ben gyakran szó esik forgó koordinátarendszerről és abbeli eseményekről. Különösebb ma
tematikai ismeretek nélkül is belátható, hogy egy
okosan megválasztott koordináta-rendszerben —
amelyiknek a forgástengelye z 11 B0 és mondjuk x ’
tengelye a forgó mágneses térhez, tehát Br hez van
rögzítve — a precessziók leírása egyszerűbb lesz,
mert a B0-ban lévő precesszió elmarad, hiszen ebben
a koordináta-rendszerben a mágneses momentum
áll; és az egyetlen precesszió a Bj körüli elforgás lesz
(a körhintában ülő számára a szomszéd nem forog;
áll!).
Röviden összefoglalva az elmondottakat: az ál
landó mágneses térbe helyezett mágneses momen
tummal rendelkező atommag w0 = y B0 körfrekven
ciával precesszál az állandó tér körül. A precesszió
tengelyének és a spinnek az egymáshoz viszonyított
helyzetét B0-ra merőleges w0 frekvenciájú rádiófrek
venciás mágneses térrel tudjuk megváltoztatni. Ilyen
átmenet során az atommag vagy energiát vesz fel a rá
diófrekvenciás térből (abszorpció), vagy lead neki
(indukált emisszó). Ennek a felvett, illetve leadott rá
diófrekvenciás hullámnak a vizsgálata az MMR to
mográfia fizikai alapja.

1.2. Reális rendszerek mágnesezettsége és relaxációja
Eddig, bár külön nem hangsúlyoztuk, egyetlen
atommag mágneses terekben való mozgását vázoltuk.
Minden reális vizsgálati minta, így a tomográfia ob
jektumai is, nagyon nagyszámú atommagot (röviden
rezonáns magspint) tartalmaznak; számuk 1023
rendű. Ezek a rezonáns spinek — amennyiben to
vábbra is az élő szervezetben oly nagy mennyiségben
előforduló protonoknál maradunk — két lehetséges
energianívón helyezkednek el B0 állandó mágneses
térben, egyik nívón a térrel párhuzamosan, a másikon
azzal antiparalel mágneses momentummal. Az atom
magok, illetve magspinek száma a statisztikus fizika
szerint a magasabb energianívón valamivel kevesebb
mint az alacsonyabbon. A kettő különbsége adja a
minta eredő magmágnesezettségét, amiről annyit ér
demes megjegyezni, hogy egyensúly esetén
u 2B
Mo ~ N 0 A p ^ ,

0.3)

azaz arányos a magok N0 számával, az állandó térrel,
a mag mágneses momentumának a négyzetével, és
fordítva a hőmérséklettel. A továbbiakban tudnunk
kell, hogy mindenféle MMR jel arányos M0-lal, ezért
(1.3)-nak lényeges a jelentése. A felsorolt atomma
gok közül a proton nemcsak koncentrációja, de a fj?
miatt is a “legjobb” magspin. A két nívó betöltöttség

különbsége olyan kicsi, hogy kb. 108 db magspinre
jut egy különbség, ez a tény magyarázza a módszer
viszonylagos érzéketlenségét.
Az eredő mágnesezettség — ami a B0 térrel párhu
zamos — mozgására az 1.1. fejezetben elmondottak
érvényesek. Tehát a 90°-os impulzus a B0-lal párhu
zamos irányból arra merőlegesre, tehát az x—y síkba;
a 180°-os impulzus pedig párhuzamosból antiparalel
irányba forgatja a mágnesezettséget. Mindkét helyzet
lényegesen eltér az (1.3) összefüggéssel jellemzett
termodinamikai egyensúlyi helyzettől, és a magspi
nek igyekeznek egyensúlyi helyzetükbe visszatérni;
ennek a visszatérésnek az időbeli jellemzője a relaxá
ciós idő, és a “hogyan” pedig a relaxációs mecha
nizmus. Mielőtt megadnánk a relaxációs idő definí
cióját, el kell árulnunk, hogy első megkülönböztetés
ben is kettőre van belőle szükségünk. Az eredő mág
nesezettség, ha annak irányát is jellemezni kívánjuk,
vektorral írható le, komponensei: Mz párhuzamos
B0-val és Mxy pedig az x —y síkban fekszik. Energiát
csak akkor cserél a mágneses momentum a környeze
tével, ha a mágneses térrel bezárt szöge, illetve sok
mágneses momentumot tartalmazó rendszer esetén,
ha a párhuzamos — antiparalel beállások aránya meg
változik. Tehát “bármi történik” az x—y síkban, az
nem jár energiacserével, a z komponens változása
igen. Ezért vezetett be F. Bloch két relaxációs időt az
alábbi két definíciós egyenlettel:
d M xy

dt
d Mz
dt

sziót — a szomszédos magspinekkel való kölcsön
hatás okozza. Mz bomlása pedig (rádiófrekvenciás tér
nélkül is!) a spinnek a környezetével való energiacse
réiből származik: minden szabadsági fok beleértendő
a környezetbe, és a környezetet történeti okokból
rácsnak hívjuk; (semmi köze a kristályrácshoz).
Röviden összefoglalva az 1.2 fejezetben mondotta
kat: három mennyiséggel ismerkedtünk meg, neve
zetesen a rezonáns spinek számával arányos M0
egyensúlyi mágnesezettséggel, a T2 spin-spin és a T!
spin-rács relaxációs időkkel, mindhárman alapvető je
lentőségűek az MMR tomográfiában. Utaltunk ezen
mennyiségek mérési elvére, azonban fontosságuk
miatt pontosabb mérésükre visszatérünk.

1.3. Időbeli válasz —spektrális eloszlás
Az 1.1. ábrán azt mutatjuk be, hogy a 90°-os ger
jesztő impulzus után a mérés x —y síkjában, a vevő te
kercsben milyen alakú feszültség indukálódik a precesszáló Mxy komponens hatására.
90° Impulzus

(1.4)

(1.5)
1.1. ábra 90°-os rádiófrekvenciás impulzus és válaszfüggvénye,

azaz az Mxy relaxációját a T2 tranzverzális, vagy spin
a szabad precessziós jel (angol rövidítése: FID)
spin relaxációs idő, Mz relaxációját pedig a Tj longitu
dinális, vagy spin-rács relaxációs idő jellemzi. Ve
gyük észre, hogy (1.4) differenciálegyenlet megol
dása exp { —t/T2 } alakú és Mxy zéróhoz tart, mivel
termodinamikai egyensúlyi értéke zéró; ugyanakkor
Mz hasonló exponenciális függvény szerint épül fel
és M0-hoz tart; mivel az felel meg egyensúlyi
értékének.
Az elmondottakból már annyi sejthető, hogy mi
ként lehet T2-t és Tj-et megmérni: egy 90°-os im
pulzus után Mxy bomlását kell nyomon követni az
1.2. ábra Különböző fázisban lévő protonok relaxációs görbéi
x—y síkban, illetve egy 180°-os impulzus után — M0
leépülését illetve + M0 felépülését kell detektálni
Lefutásáról már tudjuk, hogy exponenciális, perió
(az utóbbihoz annyit, hogy mindig az x —y síkban dusa megfelel a precessziós frekvenciának és a lecsen
mérünk, így T, méréséhez még valami trükk kell; gés időállandója a T2spin-spin relaxációs időnek; kez
erről később).
deti amplitúdója pedig M0-val arányos, mivel a
A két elnevezésről: a transzverzális és longitudiná 90°-os impulzus azt forgatja le az x —y síkba. T2 méré
lis név érthető. A spin-spin elnevezés onnan szárma sére csak bizonyos esetben használható a módszer,
zik, hogy MXy bomlását — eltekintve a mágneses tér mert a mágneses tér inhomogenitásából származó
inhomogenitasából adódó, különböző o> precessziós látszólagos T* is gyorsítja a lecsengést. A kapott
frekvenciákból származó bomlásból, ami szintén szabad precessziós MMR jel a 90°-os gerjesztésre az
szétszórja a 90°-os impulzus utáni koherens precesz- idő függvényében adott válasz a spinek közti csatolás3

nesezettséget; t, idő múlva még nem áll helyre a ter
modinamikai egyensúlynak megfelelő Mz(0) mágnesezettség, hanem annál kisebb, amit Mz(t1)-gyel je
löltünk. A második impulzus tehát egy mintavevő
impulzus, segítségével azt szondázzuk, hogy tt idő
alatt a mágnesezettség hányad része regenerálódott a
(ü (r) = y B (r)
spin-rács relaxáció következtében; az ábra b) része a
rezonancia feltétel, amit most a hely — azaz a vizsgá gerjesztő impulzusokat és az oszcilláló Mxy kompo
landó minta térfogatelemei — függvényében írtunk nenst ábrázolja. Az ábra c) és d) része a) és b) ismét
lése t2 > tj időpontban. Az ábra e) részében a relaxá
fel, frekvenciává transzformálja.
Ismeretes, hogy az impulzusgerjesztésre kapott ciós görbe látható, amit úgy nyertünk, hogy a mérést
időfüggő válasz, és az MMR frekvenciaspektrum kö sok, egymástól különböző impulzustávolsággal meg
zött Fourier-transzformációs kapcsolat van, így a ismételtük, és mértük a második impulzus után
szabad precessziós jel és a spektrum Fourier-transz- kapott amplitúdót.
formációval egymásba átvihető, és megfordítva. Befe
jezésül annyit, hogy a spinsűrűséget mérő tomográfia
rádiófrekvenciás gerjesztése a 90°-os impulzus.
Röviden összefoglalva tehát M0 ~ N0 méréséhez
90°-os impulzus elegendő, a kapott válasz Fourier- a)
transzformációval frekvenciaspektrummá transzfor
málható.
1. Impulzuspár
180°-1,-90°
ról. A tomográfia viszont azt követeli meg, hogy az
információ a frekvencia függvényében álljon rendel
kezésünkre, mert a mágneses térgradienssel megje
lölt helykoordinátákat az

b)

1.4. 7j relaxációs idő mérési módszerei
A fejezetben két spin-rács relaxációs idő mérési
módszerrel ismerkedünk meg a 90° —90°-os és
180° —90°-os impulzus kombinációkkal, amelyek
alapját jelentik a “saturation recovery (SR)” és
“Inversion-recovery (IR)” tomográfiái módszerek
nek.
Az 1.3. ábra a) sorában az első 90°-os impulzus
előkészíti a spinrendszert, 90°-kal leforgatva a mág-

a)

H, j " \ 90°
^

b)

*

1,90“
* * 9 0 *

1. Impulzuspár
90°-t,-90°

"x10'I’ k * —
t=0
1.4. ábra T, mérés 180° —90° impulzuskombinációval

d)

1.3. ábra T, mérés 90°-90° impulzuskombinációval
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A 180° —90° impulzuspárokkal történő mérést az
1.4. ábrán követhetjük nyomon. Az ábra a) részén a
második mintavevő impulzus még az egyensúlyival
ellentétes irányú mágnesezettséget talál, és a 90°-os
forgatás után az x—y síkban lévő mágnesezettség is
negatív lesz. A b) részen ismét a két impulzus, és az
x —y sík eseményei láthatók; felhívjuk a figyelmet
arra, hogy 180°-os impulzus után az x—y síkban
nincs mágnesezettség, és detektálható MMR jel sem.
c) és d) az a) és b) későbbi időpontban, az Mz(t2)
mágnesezettség már pozitív, e) a relaxációs görbe
tetszés szerinti sok impulzuspárral felvéve.

1.5. A T2 relaxációs idő mérési módszerei
Mivel a szabad precessziós jel csak bizonyos felté
telek teljesülése esetén használható spin-spin relaxá
ciós idő meghatározására, ezért olyan módszereket
dolgoztak ki, amelyek mentesek a mágneses tér inho
mogenitásából származó perturbáció következmé
nyeitől; ilyen módszer a spin-echo, és annak tovább
fejlesztett változatai: a Carr—Purcell impulzus kom
bináció, és a Carr — Purcell — Meiboom — GUI
(CPMG) impulzus kombináció.

ben, ez előtt az időpont előtt a szabad precesszáló
jellel ellentétes folyamat, az Mxy mágnesezettség fel
épülése, 2t, után pedig ismét a szabad precessziós jel
jelenik meg, (c) ábra. Ez a tükörképével együtt meg
jelenő szabad precessziós jel az ún. spin-echo jel; lé
nyeges előnye, hogy a közelében nincs gerjesztő rá
diófrekvenciás impulzus, így a vevő holtidejében
nem veszik el az információ legintenzívebb része.
Változó tr gyel többször megismételve az impulzus
párral történő gerjesztést, az ábra d) részén látható
görbe mérhető ki, amire exp{ t/T2 } függvényt il
lesztve, T2 meghatározható. Az inhomogenitásból
származó effektusok azért esnek ki, mert a spineknek
precesszálva oda-vissza kell megtenniük az általuk
befutott utat, így időbeli nyeresége nincs a gyorsak
nak, legföljebb többet futottak oda és vissza. Az expo
nenciális függvény így csak a valódi T2 miatt csökken.
A módszernek az a hátránya, hogy időigényes, hason
lóan, mint a Tj méréseknél minden pont felvétele a
relaxációs görbén két impulzus alkalmazását és egy
teljes mérést jelent. Ugyanis a következő méréshez
meg kell várni, amíg a magspinek újra termodinami
kai egyensúlyba jutnak, ehhez T,-nél hosszabb idő
kell, így az egész mérés időigényes, ami mindenütt
hátrány, a tomográfiában különösen.
Ez a hátrány kiküszöbölhető egy a 90°-os impul
zusból és utána következő 180°-os impulzusokból
álló sorozattal (lásd 1.6. ábra), az impulzusok újra és
újra átforgatják a precesszáló spineket, és minden
90° 180°

1.5. ábra Spin-echo módszer és alkalmazása T2 mérésre.
A b) sor forgó koordinátarendszerben ábrázolja a spineket

Az 1.5. a) ábrán az első impulzus hatására a mágnesezettség lefordul az x—y síkba, ott a térinhomogenitás miatt különböző sebességgel precesszálnak az
egyes spinek, így a lassúak (1) lemaradnak, a sebesen
forgók (s) előre sietnek, amint azt a b) sor második
képén látjuk; ekkor alkalmazzuk a második rádiófrek
venciás impulzust, ami koherensen mozgó eredő
mágnesezettséget nem talál az x—y síkban, a) ábra
második része, de az x’ tengely körül 180°-kal átfor
dítja az összes precesszáló spint; ezt a transzformáció
a sebeseket hátrányos, a lassúakat előnyös helyzetbe
hozza, mert szögsebességüket megtartva hosszabb,
illetve rövidebb köríveket kell befutniuk. Amennyi
ben t, a két rádiófrekvenciás impulzus közti idő, úgy
2tj időben a precesszáló spinek ismét együtt lesznek
és maximális feszültséget produkálnak a vevőtekercs

180°

180°

l8Cf

180°

1.6. ábra Carr —Purcell impulzuskombináció
és spin-echo jelek T2 méréshez

180°-os impulzus után kapunk egy echo-jelet T2-nek
megfelelő csökkenő amplitúdóval. Ezt a gondolatot
Carr és Purcell fogalmazták meg és alkalmazták. Lát
ható, hogy egyetlen impulzussorral az egész relaxá
ciós görbe felvehető és T2 meghatározható. Ha ponto
san rajzoltuk volna az 1.6. ábrát, látni lehetne, hogy
minden második spin-echo jól azonos, a köztük lévő
pedig 180°-kal eltolt fázisú.
A Meiboom—Gill által kidolgozott módosítás sze
rint a 90°-os és 180°-os impulzusok között 180°-os fá
zistolás van; ekkor az echók mind azonos fázisban je
lennek meg. Mivel itt találkozunk először a rádiófrek
venciásjel fázisának a fontosságával, ezért itt hangsú
lyozzuk először, hogy az MMR spektroszkópia mo
dern ágaiban, így a tomográfiában is, a fázis ugyan
olyan fontos információt hordoz, mint az amplitúdó.
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1.6. Stacionárius szabad precesszió
A stacionárius szabad precessziót úgy érthetjük
meg, ha kiindulunk a szabad precessziós jel képződé
sének ismertetett mechanizmusából. Egyetlen rezonáns 90°-os rádiófrekvenciás impulzus az M0 = Mz
nukleáris mágnesezettséget, a forgó koordináta rend
szer y’ tengelye irányába forgatja, ha a gerjesztő tér x’
irányú; amennyiben megengedünk egy b<§B, rezo
nancia elhangolást, úgy a nukleáris mágnesezettség a
forgó koordináta-rendszerben is elforog és egy jól de
finiált idő múlva -y’ irányú lesz; ha ekkor alkalma
zunk egy újabb 90°-os rádiófrekvenciás impulzust,
úgy az visszaviszi az M0 mágnesezettséget az eredeti
z irányába. A ciklus hasonlóan tovább folytatható. A
90°-os impulzusok közti r idő úgy választandó meg,
hogy:

kenységében, ezért ma még a protonon kívüli magok
elsősorban mint in vivo spektroszkópiai szondák jö
hetnek számításba és kevésbé mint tomográfiái mag
spinek.
Az 1.2. táblázatban összefoglalva találjuk azokat a
jellemzőket, amelyekről és amelyek méréséről az 1.
fejezet szól. A gyakorlatban M0 ~ p, Tj és T2 méré
sén alapuló tomográfiái változatok léteznek.
Azzal szeretnénk befejezni ezt a fejezetet, hogy
megadjuk azt az alapvető MMR irodalmat, amiben a
vázolt elmélet részleteit megtalálja a mélyebben ér
deklődő olvasó [1.3], [1.4], [1.5] és [1.6],
1.2. táblázat
Az MMR tomográfia és in vivo MMR spektroszkópia
fontos jellemzői

y b r = (2n + 1) 77

Jellemző

legyen, ahol n egész szám, és szabad precessziós jelet
minden páratlan impulzus után kapunk; a párosak
után nem (mert azok a z tengellyel párhuzamos irány
ba viszik M0-t). A stacionárius állapot tehát azt je
lenti, hogy t <1 T[ idő alatt visszaállítható a hőmér
sékleti egyensúlynak (spinek hőmérsékleti egyensú
lya) megfelelő állapot, ami lényeges időmegtakarítást
jelent.

1.7. Az MMR tomográfia és az in vivo spektroszkópia
számára fontos magok és MMR paraméterek

(i)0 — Rezonancia
frekvencia
P-

Mag és spin
sűrűség
Makroszkopikus
mágnesezett
ség

Dimenzió

Megjegyzés

Hz ~s"> co0 = y B0-lal definiált

mag/cm3 a magspinek száma em sén
ként
A/m"1 M — p — a mágnesezettség
egyensúlyi értéke

T ,-

Spin-rács re
laxációs idő

s

M /t) = Mo( l - e - ,/r')
összefüggés alapján mérhető

t2—

Spin-spin re
laxációs idő

s

Mxv(t) = Moe - ,/r-'
alapján mérhető

Két táblázatban foglalva adjuk meg a címben fog
lalt lényeges jellemzőket. Az 1.1 táblázatban látható,
hogy lényeges különbség van az egyes magok érzé1.1. táblázat 2. Biológiai szövetek MMR tulajdonságai:
képkontraszt a magspin-tomográfiában
A tomográfia és az in vivo MMR spektroszkópia
fontos atommagjai
Mag Természetes Relatív MMR* Relatív érzé Rezonancia**
előfordulás érzékenység kenység bio
frekvencia
lógiai rend
0,235 T
(%)
szerekben
térben
■H
2H
13C

99,98
0,016
1,11

1

1

9,7-10"3

6,2-IO“5

1,54

1,6-10-2

2,5-10"*

2,51

10

19p

100

8,3•10_1

6,3-10"5

9,41

23Na

100

9,3-10-2

1.0-10"3

2,65

31 p

100

6.6-10“2

1,4-10-3

4,05

* Ugyanannyi magra vonatkoztatva ugyanabban a térben
** MHz-ben
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Amint az a következő fejezetből kiderül, a magspin-tomográfia, — illetve annak mind a diagnosz
tikában, mind a kutatásban egyre inkább elkülönülő
két ága, a valamely gyakori magon, praktikusan a pro
tonon alapuló képalkotás (MR Imaging-MRI) vala
mint egyes alapvető biológiai elemeken, pl. a 31P-n
végzett, lokalizált in vivo MMR spektroszkópia (MR
Spectroscopy-MRS) — által szolgáltatott adatok azon
mennyiségekkel hozhatók kapcsolatba, amelyeket a
“hagyományos” MMR technika is mér. Az MRI
módszer által szolgáltatott képen egy adott szövet
által mutatott képkontraszt a rezonáns mag szövetbeli
sűrűségével (p), valamint a spin-rács (Tj) és spin
spin (T2) relaxációs időkkel adható meg, természete
sen az alkalmazott leképező impulzusszekvencia által
meghatározott módon, míg az MRS módszerrel fel
vett spektrum pontosan akkor tekinthető jónak, ha
megegyezik az adott szövetdarab elvben külön felve

hető MMR spektrumával. A továbbiakban először
azt mutatjuk meg, hogy egyszerű leképezési techniká
val protonokon készített képen (az “egyszerű” jelző
azt a megszorítást takarja, hogy itt eltekintünk a
proton kémiai-eltolódás-szelektív leképezési techni
kák — lásd pl. [2.1] —tárgyalásától, azaz nem vizsgál
juk, hogy pl. egy zsírbeli protonokon alapuló kép szö
vetkontrasztja milyen tényezőktől függ) milyen bio
fizikai tulajdonságokkal hozható összefüggésbe a kép
kontraszt. Ezután egy 31P MRS példán mutatjuk be a
kapott spektrum és a szöveti biokémia kapcsolatát.

2.1. Relaxációs idők és biológiai kontraszt
Egy átlagos szövetben (pl. vázizom, agy) a
magspin-tomográfia által detektált protonjelet túlnyo
mórészt a szövetben levő víz protonjai adják. A p pro
tonsűrűség így lényegében a szövetek víztartalmával
arányos (bár ez a közelítés egyes magas zsírtartalmú
szövetekre, pl. a csontvelőre nem igaz). Korántsem
ilyen egyszerű a proton relaxációs idők háttere, ezek
ugyanis jórészt a rendszerbeli molekuláris dinamiká
tól függenek. A molekuláris mozgások modulálják
azt a nagyon kis mágneses teret, amit a környezetben
lévő többi magspin — vízmolekula esetén gyakorlati
lag a másik protonspin, mint egyszerű dipól — kelt a
vizsgált mag helyén [2.2], Ez a kis fluktuáló tér vezet
a rádiófrekvenciás impulzusok által keltett spinpolari
zációk egyensúlyi értékhez való visszatéréséhez, azaz
a spin-rács és spin-spin relaxációhoz. A proton dipól
dipól relaxációs idők a molekuláris mozgások megfe
lelő autokorrelációs függvényeinek Fourier-transzformáltjaival, a Jq(a>) spektrálsűrűségekkel a követ
kező módon hozhatók kapcsolatba [2.2]:
1/T, = C |4 J1(<a0) + 4 J 2(2«0) |,
(

2. 1)

1/T2 = C |J 0(0) + lő j,!« ,,) + J2(2«0)|,
ahol C a proton magspin nagyságától függő állandó,
továbbá
00

Jq(u) = I
Ü
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° 0 =

-------- ^
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• G*(t) > e -i,utdt, (2.1a)
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Az egymástól rq távolságra lévő dipólpárok relatív
helyvektorának a külső mágneses térhez vett irányát
a © és 0 szögek írják le, ca0 a rezonanciafrekvencia. A
relaxációs sebességek r~6-os távolságfüggése okozza,
hogy vízmolekula esetén a molekulán belüli proton
pár kölcsönhatása dominálja a relaxációs viselkedést.
Természetesen más kölcsönhatások (pl. kvadrupól,
spin-spin skalárcsatolás [2.2] is spin-relaxációhoz ve
zetnek, de ezekkel most, lévén, hogy proton esetén

nem lépnek fel, illetve biológiai szövetekben elhanya
golhatóak, nem foglalkozunk. Amint (2.1) is mutatja,
a spin-rács relaxáció a spektrálsűrűségek MMR frek
venciás tartományban mért nagyságától — (w0) és
J2 (2 cü0) — függ, ami azt jelenti, hogy olyan moleku
láris mozgások járulnak hozzá erősen, melyek auto
korrelációs függvényének karakterisztikus ideje — a
továbbiakban a korrelációs idő, r c — az adott MMR
frekvencia reciprokának nagyságrendjébe esik. Ettől
eltérően a spin-spin relaxációs idő a lassúbb mozgá
sokról is tudósít, lévén, hogy függ J0 (0)-tói. A fentie
ket szemléltetendő, a 2.1. ábrán bemutatunk egy
olyan esetet, amikor egy “lassú” ( t c1 > l/o>0) és egy
“gyors” ( r c2 < l/w 0) molekuláris mozgás vezet relaxációra. Ha feltesszük, hogy a mozgások autokorre
lációs függvénye ~ ex p (-t/rc), úgy a spektrálsűrűsé
gek Lorentz-függvénnyel írhatók le. Jól látható, hogy
a spin-spin relaxációs sebesség, azaz a relaxációs idő
reciproka mindig nagyobb a spin-rács relaxációénál.

2.1. ábra Spektrálfüggvények intenzitáseloszlása

Természetesen nem minden lassú molekuláris
mozgás okoz relaxációt, minek is szükséges feltétele,
hogy a mozgás időskáláján létezzen olyan spinköl
csönhatás, amelyet a gyorsabb molekuláris mozgások
még nem átlagoltak ki teljesen. így pl. egy vízmole
kula gyors izotróp rotációs diffúziója esetén az intramolekuláris proton-proton dipólcsatolás átlagos ér
téke 1/ cüo időskálán is közel nulla. A tiszta víz, ame
lyik pontosan ezt az esetet valósítja meg a pikoszekundumos tartományba eső korrelációs idejével, azo
nos spin-rács és spin-spin relaxációs időt mutat. Ez a
határeset az ún. extrém mozgási keskenyedés (ex
treme narroving), ahol is r c < < l/co0, és az ennél
hosszabb korrelációs idejű egyéb mozgások már nem
okoznak relaxációt.
A biológiai szövetek ettől eltérően erősen külön
böző T2 és Ti értékeket adnak, másrészt ezek jóval
rövidebbek a tiszta vízbeli megfelelőiknél. Ez azt je
lenti, hogy a rendszernek létezik olyan összetevője,
ahol is a gyors ( r c < < l/o>0) molekuláris mozgások
nem képesek a spincsatolások teljes kiátlagolására, s
egy lassúbb ( r > l/w 0) mozgás e maradék csatolást
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hosszabb időskálán modulálva vezet gyorsabb relaxációhoz. (Más módon megfogalmazva: a
< G q(0) • G*(t) >
autokorrelációs függvény két, erősen eltérő időská
lájú részre szeparálható). A biológiai szövetek többsé
gében a spin-spin relaxáció, ami általában nagyság
renddel rövidebb időskálán zajlik le, mint a spin-rács
relaxáció, gyakran többexponenciális folyamat.
Egy biológiai szövet — leegyszerűsítve — makro
molekulák sűrű vizes oldata. Azok a vízmolekulák,
amelyek a makromolekulák felszínétől távol helyez
kednek el, ugyanazon molekuláris dinamikát követik,
ami tiszta vízben is zajlik. A makromolekulák felszí
néhez közel — néhány monomolekuláris rétegnyi tá
volságban — azonban két különbség figyelhető meg.
Egyrészt a gyors molekuláris dinamika — rotációs dif
fúzió — némileg (valószínűleg kevesebb, mint egy
nagyságrenddel) lelassul, másrészt a felszín közelsége
miatt némileg anizotroppá válik. Ez a kis anizotrópia
a felszín lokális direktorának külső mágneses térhez
vett irányától függő kis maradékcsatolásra vezet [2.3]
(mivel a teljes átlagolódást csak izotróp rotá
ciós diffúzióval kapnánk). Hosszabb időskálán
( tc> 1 / o»o'~10 ns) a vízmolekulával három olyan do
log történhet, melyek mindegyike ezen maradékcsa
tolás fluktuációjához (s így erősen megnövekedett
spin-spin relaxációhoz) vezet.
a) A molekula eltávolodhat a felszíntől olyannyira,
hogy az az által okozott anizotrópia, s így a mara
dékcsatolás is megszűnik.
b) Diffundálhat a makromolekula felülete mentén. így
a lokális direktor külső mágneses térhez vett iránya,
s ezzel az ettőlfüggő maradékcsatolás is változik.
c) Ugyanezen ok miatt a makromolekula rotációja,
esetleg a felszíni csoportok nagyamplitúdójú dinami
kája is modulálhatja a maradékcsatolást. A külön
böző kísérleti bizonyítékok azt támasztják alá, hogy
ez a mechanizmus [2.4] felelős az esetek többségé
ben a szövetek megfigyelt relaxációs viselkedéséért.
Meg kell említeni, hogy létezik két további járulék,
melyek esetenként nem hanyagolhatóak el. A vízmo
lekulák protonjainak relaxációja keresztrelaxáció
(spindiffúzió) révén csatolódhat a makromolekula
protonok relaxációjához [2.5]. A fehérjék felszíni
prototróp csoportjai emellett protont cserélhetnek a
vízmolekulákkal, így befolyásolva a maradékcsato
lást [2.6].
Ha a fentebb leírt mechanizmus — mint hiszszük — valóban domináns, akkor egy szövet proton
spin-spin és spin-rács relaxációja jórészt attól függ,
hogy:
a) milyen a szöveti makromolekulák felszínének az
atomi összetétele (lokális anizotrópia indukálása),
b) milyen a felszín mikroszkopikus “érdessége”és mek
kora a makromolekulák átlagos mérete, valamint
felszíni dinamikája (a maradékcsatolás fluktuá
ciója).
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Egyszerű felületek — modellrendszerek — esetén
létezik a relaxáció egzakt leírása [2.7], valódi szövete
ken kapott eredmények azonban — legalábbis egyelő
re — csak a végletesen leegyszerűsített kötött víz —
szabad víz modell keretében tárgyalhatok. A “kö
tött” vízfázis a maradék anizotrópiával rendelkező
vízmolekulákat tartalmazza, míg a “szabad” víz az
ezen kívülieket, s a “kötött” vízfázis nagyobb relaxá
ciós sebességgel írható le, mint a “szabad” ; ez utób
bit a tiszta vízzel tekintjük e szempontból azonosnak.
A “kötött” vízfázist gyakran azonosítják azzal a víz
zel, amely a szövet megfagyása után nem vesz fel
jégszerkezetet, hanem továbbra is mozgékony marad
[28]. (Ez az azonosítás — habár nem bizonyított —
általában mérési utasításként szolgál a “kötött” víz
fázis nagyságának becslésére.)
Mivel a spin-rács relaxációs folyamat általában egyexponenciális, ennek időskáláján (100 ns—1 s), a kü
lönböző lokális T,-gyel rendelkező térrészek között a
vízmolekulák teljesen kicserélődnek, azaz a külön
böző relaxációs sebességeknek az illető relaxációs se
bességgel jellemzett térfogatarányok, más szóval
kompartmentek nagyságával súlyozott átlagát mér
jük. Ez az ún. gyors kicserélődés esete. Ezzel ellentét
ben a spin-spin relaxációs folyamat általában többex
ponenciális, amit azzal magyarázhatunk, hogy a spin
spin relaxáció rövidebb időskáláján a kicserélődés
nem teljes. A fennálló részleges kicserélődés miatt a
különválasztható relaxációs folyamatok amplitúdói
azonban nem tükrözik a különböző összetevők va
lódi nagyságát. Látható tehát, hogy az MMR relaxá
ciós idők — főleg a makromolekula — víz érintkezési
felület tulajdonságai és a szöveti víztartalom kapcsán
- információt nyújt a szövet állapotáról, a kapott ered
ményekből azonban csak nagy óvatossággal lehet pl.
számszerű következtetéseket levonni. Ezen hátrány
egyik oka az, hogy a “hagyományos” MMR spekt
roszkópia csupán egy szűk rádiófrekvenciás tarto
mányban használatos, s így a spektrálsűrűségek frek
venciafüggésének csupán kis részleteit méri (a>0
körül —Ji ( oj0) és J2 (2<o0) — valamint — J0 (0) nagyon alacsony frekvencián). Az ún. “field-cycling”
MMR, amelyik a használt nagy (~ T ) mágneses te
rek ms-ok alatti ki- és bekapcsolásával operál, illetve
a forgó koordináta rendszerbeli spin-rács relaxációs
idő T Jp mérés képesek ennek a hátránynak a kiküszö
bölésére, és ily módon a spektrálsűrűségek a
103—108 Hz tartományban részletesen feltérképezhe
tek [2.9], [2.10]. A másik ok — mint azt már fentebb
részleteztük — az, hogy a proton relaxáció adott eset
ben sok mechanizmus bonyolult összessége lehet. A
víz molekuláris dinamikája teljesen elkülönítve tanul
mányozható izotópdúsított vizen a 170 és 2H magok
relaxációjának vizsgálatával [2.10], [2.11], Természe
tesen ez utóbbi módszerek egyike sem szolgálhat
rutin magspin-tomográfia alapjául, azonban különálló
szöveti mintákról sok információ nyerhető így.
Vizsgáljuk meg most röviden konkrét példákon,

hogyan kapunk kontrasztot egy magspin-tomográfiai
képen. Az első példánk a porckorong. Megbetegedé
sei — főleg a porckorongsérv, ami az egyik leggyako
ribb népbetegség —jól tanulmányozhatóak magspintomográfiai úton [2.12], A magspin-tomográfia — el
lentétben a röntgen-CT-vel (Computer Tomog
raphy), ami a korong létezésére mondhatni az erős
kontrasztú csigolyák közötti üres térből következtet
— a magas víztartalmú korongot jól érzékeli, és
annak anatómiailag és makromolekuláris összetétel
ben elkülönülő középső (nucleus pulposus) és külső
(annulus fibrosus) részei jól megkülönböztethetők a
képen. In vitro úton, elkülönített porckorongok kü
lönböző részeinek vizsgálatánál kiderült, hogy az
MMR relaxációs tulajdonságok a szöveti szárazanyag
tartalommal, illetve a (fagyasztásos úton mért)
“ kötött” víztartalommal párhuzamosan változnak
[2.13]. Az annulus fibrosus, ahol a szárazanyag
tartalom, és hozzá kapcsolódóan a “ kötött” víztarta
lom magasabb, míg a “szabad” víz ennek megfele
lően kevesebb, gyorsabb relaxációt mutat, mint a ma
gas víztartalmú nucleus pulposus. A mérések közel li
neáris korrelációt mutattak a relaxációs ráta és a
szárazanyag-tartalom és a “ kötött” víztartalom
között, ahogy ez a 2.2. ábrán is látható. így a viszony
lag egyszerű porckorongszövet jól leírható a kétfázisú
“kötött” víz-“szabad” víz modellel, s a relaxációs
ráta ennek megfelelően csupán a víztartalom/szárazanyag-tartalom aránytól függ.
A magspin-tomográfia a daganatos szövetek nagy
részét is jól elkülöníti a normális állapotúaktól. Ez kü
lönösen a központi idegrendszer daganatainak vizsgá
latában előnyös, ahol a röntgen-CT az erős koponya
csonti kontraszt miatt kevéssé érzékeny. A magspintomográfia fejlődését, kis túlzással, pontosan egy
olyan felfedezés indította el, amely megmutatta,
hogy bizonyos daganatok hosszabb MMR relaxációs
idejűek, mint az egészséges szövet [2.14]. Sok vizsgá-

lat történt annak kiderítésére, hogy a különbséget
mutató daganatokban mi a különbség oka. Egyes ese
tekben sikerült is, pl. a víztartalom és a relaxációs tu
lajdonságok megfelelő korrelációját mérni [2.15], de
általában az mondható el, hogy a daganatos szövet
kontrasztot a víztartalom és a makromolekuláris fel
színi tulajdonságok együttes megváltozása okozza
[2.16],

2.2. Lokalizált in vivo MMR spektroszkópia
A lokalizált in vivo MMR spektroszkópia az élő
szervezet meghatározott belső pontjáról készít MMR
spektrumot. Egy meghatározott magon felvett MMR
spektrum általában több vonalból áll, amelyek frek
venciaskálán való elhelyezkedése az adott vonal ké
miai eltolódását adja. A különböző kémiai eltolódású
vonalak különböző kémiai környezetben lévő mago
kat reprezentálnak. Egy szövet 31P MMR spektruma
általában a következő vonalakat tartalmazza:
1. a szervezet kémiai reakciójainak “üzemanyagául”
szolgáló fő energiatároló intermedier, az adenozintrifoszfát, az ATP, a, ß és y foszforhelyéhez tar
tozó három vonalat;
2. a szintén energiatároló foszfokreatin (PCr) vona
lát;
3. az ATP és PCr-elbomlásával keletkező foszfomonoészterek vonala;
4. a szervetlen foszfátok vonala. Emellett létezhetnek
egyéb foszforvegyületek vonalai is. Egy egészséges
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élő szövet nagy mennyiségben tartalmaz ATP-t,
így az ennek megfelelő vonalak erősek. Akkor, ha
valamilyen zavar támad az anyagcserében, ezek
nek az összetevőknek az aránya változik, ami a
spektrumbeli vonalak amplitúdóinak megváltozá
sát vonja maga után, amint ezt a következő példa
is szemlélteti. A 2.3. ábrán azt az esetet látjuk,
amikor egy hasi szövetben (simaizom) a vérellátás
megszűnik [2.17], A legalsó spektrum a normális
állapotot mutatja; látható, hogy mind ATP
(1,2,3), mind PCr (4) nagy mennyiségben talál
ható a szövetben. Az anyagcsere leállásával a
szövet lassan elhasználja ezeket az energiatároló
molekulákat anélkül, hogy újakat készítene. így a
megfelelő vonalak eltűnnek, míg a szervetlen fosz
fátok (5,6) felszaporodnak, s a szövet elhalásával
már csak ezek vannak jelen. Látható tehát, hogy a
lokalizált MMR spektrumok valóban pontos képet
tudnak nyújtani bizonyos biokémiai folyamatokról.
(Folytatása következik)
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Geszti Tamás
ELTE Atomfizikai Tanszék

Manapság az Ohm-törvényre úgy tekintünk, hogy
annak triviális része ez az arányosság: amíg az elekt
Az Ohm-törvény arányosságot fejez ki az elektromos romos térerősség nem túl nagy, addig az arányossági
áram I erőssége és az áramot előidéző U feszültség tényező (az R ellenállás, ill. a cr vezetőképesség)
sokmindentől függhet, de magától a térerősségtől
között:
nem. Ettől (vagyis: az Ohm-törvénytől) eltérést csak
I = U/R,
(1) igen erős elektromos terekben várhatunk; ilyet létre
hozni fémekben nem is lehet (mert az azonnali töl
inhomogén esetben pedig a j áramsűrűség és az E téselmozdulás leárnyékolja őket), csak szigetelőkben
és plazmákban. Az Ohm-törvény nemtriviális részé
elektromos térerősség között:
nek érezzük viszont azt, hogy a vezetőképesség
j = o-E.
(2) hogyan függ a vezető anyagától, hőmérsékletétől és
egyéb körülményektől.
Érdekes, hogy a történelmi fejlődésben hamarabb
derült ki a törvénynek ez a nemtriviális része. Gal
vánelemekkel végzett vízbontási kísérleteiből Davy
Elhangzotta Középiskolai Fizikatanári Ankéton, Pécs 1988.
április 8 —10.
már 1821-ben arra a következtetésre jutott, hogy az
1. Az Ohm-törvény története
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áram útjába kapcsolt hosszú, vékony vezető hosszú
ságával fordított, keresztmetszetével egyenes arány
ban képes átengedni az áramot és ez a képessége
mindezen túl még anyagától is függ. Még arra is fu
totta fantáziájából, hogy ellenőrizze: a kereszt
metszeti területtel való arányosság független a ke
resztmetszet alakjától, amiből levonta a helyes követ
keztetést: az áram nem a vezető felületén, hanem
egész keresztmetszetében folyik.
Feszültségről vagy elektromos térerősségről azon
ban itt még nem volt szó. Ezt a lépést tette meg
Georg Simon Ohm 1826-ban. Időközben, 1822-ben
megjelent Fourier nagyhatású munkája a hővezetés
ről, amelyből Ohm megtanulta, hogy a hőáram ará
nyos a hőmérsékletkülönbséggel, és gondolkozni
kezdett, hogy az elektromos áram esetében mi felel
het meg a hőmérsékletnek. Válasza a következő volt.
A hőmérséklet magának az áramló mennyiségnek
(az energiának) a sűrűségével arányos. Ezzel analóg
módon, az elektromos áramot várhatóan valamilyen,
a töltéssűrűségre jellemző mennyiség különbsége
fogja hajtani.
Ohm hibás érveléssel, de rendkívül szerencsés
kézzel (vagy: intuícióval) egy elektroszkópot válasz
tott a töltéssűrűség mérésére, és azt találta, hogy az
áram valóban arányos a vezető két végén mért
elektroszkóp-kitérések (ahogy ő nevezte: az elektroszkópos erők) különbségével. így fedezte fel a róla
elnevezett törvényt.
Manapság mindenki tudja, hogy az “elektroszkópos erő” valójában ugyanaz, mint a Laplace és
Poisson által az elektrosztatikában már jóval koráb
ban használt
elektromos potenciál, ami önmaga
nem, hanem csak a helykoordináták szerinti második
deriváltja, A<b arányos a töltéssűrűséggel. Ohmnak
ahhoz kellett a szerencse, hogy ennek a félreértésnek
ellenére a helyes mérési utasítással definiált mennyi
séget vizsgálva, a helyes törvényszerűséget ismerje
fel.2

2. A fémes vezetés
A fémek fényes, jó elektromos vezető anyagok.
Ezeknek a tulajdonságoknak részletes megmagyará
zására való törekvés hozta létre az egyik legintenzí
vebben művelt tudományterületet: a szilárd
test-fizikát.
Az említett két tulajdonság egymástól nem függet
len. A fémek azért fényesek, mert jó elektromos ve
zetők: a rájuk eső fényhullám oszcilláló elektromos
tere a felületükön oszcilláló áramot hoz létre, ami an
tennaként fényt sugároz vissza.
Marad a kérdés, hogy miért jó vezetők a fémek, és
miért van az, hogy egyes kémiai elemek kondenzáció
jával vezető fémek, másokból viszont szigetelők
jönnek létre.
Amikor 1897-ben J. J. Thomson a katódsugárcső

ben azonosította az elektront, és kimérte, hogy az
elektronnak minden más repülő részecskénél többezerszer nagyobb a tömegegységre jutó elektromos
töltése, később pedig az is kiderült, hogy az elektron
nak valójában nem a töltése nagy, hanem a tömege
kicsi, megnyílt az út a magyarázat felé. A magyarázat,
amit többen függetlenül vetettek fel, de részletesen
Drude dolgozott ki 1900-ban, úgy szólt, hogy a fé
mekben a könnyű elektronok leszakadnak az atomok
ról és szabadon mozogva engedelmeskednek az elekt
romos tér hatásának.
Később, amikor a Bohr-féle atommodellből kide
rült, hogy az alkálifémeknek egyetlen, lazán kötött
elektronjuk van a szorosan kötött atomtörzs fölött, a
fenti elképzelés boldogítóan teljes naiv kémiai képpé
látszott kiegészülni: a fémek azért jó vezetők, mert
1—2 valenciaelektronjuk könnyen leszakadhat.
A kvantummechanikai alapon álló későbbi elmélet
megmutatta, hogy a valóság nem ilyen egyszerű, és a
naiv kémiai kép pl. teljesen alkalmatlan a félvezetők
létezésének megmagyarázására: amikor a gázatomok
kristállyá kondenzálódnak, az elektronok a legtöbb
szigetelőben is “leszakadnak” az atomokról, de még
sem képesek mozogni.
Ezzel a teljesebb képpel Sükösd Csaba következő
cikke foglalkozik. Ebben a cikkben maradjunk meg a
naiv képnél, ami az 1 vegyértékű fémekre értelmes
eredményeket ad, és próbáljuk megérteni az elekt
romos vezetés sajátságait.
A naiv kép szerint egy mól Z vegyértékű fém N Av
számú atomjából (NAv= 6 x 1023 az Avogadroszám) ZNAv elektron szakad le; behelyettesítve az al
kálifémek jellemző mólsűrűség-adatait, ez msenként
1028—1029 elektront jelent, amelynek együttes tö
mege 1—10 dkg (egy elektron tömege 10~30 kg). Egy
elektron —e = —1,6 xlO -19 Cb töltést hordoz magá
val. A lazán kötött elektronjukat elvesztett atomok a
fémkristályban Ze pozitív töltésű ionok alakjában fog
lalnak helyet; ezek körül áramlik a leszakadt elektro
nokból álló gáz (folyadék?), amelynek áramlása
egyben elektromos áramot is hordoz.
Ezt a képet konkretizálja a Drude-modell (1900),
amely a leszakadt elektronok együttesét valóban ide
ális gáznak tekinti. Ennek a gáznak részecskéi több
nyire szabadon repülnek, miközben az elektromos
tér gyorsítja őket, időnként azonban nekiütköznek
valamilyen akadálynak és ilyenkor élesen megváltoz
tatják mozgásuk irányát. Ilyen ütközések nélkül az ál
landó elektromos tér nem egyenletes áramot, hanem
szabadesésszerűen gyorsuló áramot hozna létre. Az
Ohm-törvény által leírt egyenletes áramot, a fémek
véges ellenállását az ütközések alakítják ki.
A folyamat kvantitatív megértéséhez természete
sen tudnunk kell, mik azok az akadályok, amelyekbe
beleütköznek az elektronok. Kézenfekvő válasz
lenne, hogy az akadályok az ionok. Ez a válasz igaz is,
meg nem is. A részletes indokolást a kvantummecha
nikai sávelmélet szolgáltatja; ebben a cikkben eléged11

jünk meg az eredmény megemlítésével: az elektron
hullámtermészetének köszönhetően nem ütközik a
kristályban szabályosan elhelyezkedő ionokon,
hanem akadálytalanul elfolyik közöttük; akadályt
csak a periodikus rendtől való geometriai (hiba
helyek, rácsrezgések) vagy kémiai (szennyezőato
mok) eltérések jelentenek.
Egy félfenomenologikus modell keretein belül
azonban minderről elfelejtkezhetünk, és az ütközése
ket egy megfelelő, a kísérlethez illeszthető paramé
terrel jellemezve, a vezetési jelenségek meglepően
jól működő, egyszerű elméleti leírásához jutunk. Ezt
kezdjük megismerni a következő pontban.
3. A vezetőképesség a Drude-modellben
A (2) egyenlettel definiált cr vezetőképességre a
Drude-modell a következő alapvető formulát adja:

(x= ------ r,
m

KJ)

ahol m az elektron tömege, —e a töltése, n a térfogategységben található elektronok száma, r pedig az üt
közésekre jellemző, az előző pont végén már említett
új paraméter: az ütközési idő, bővebben: a két üt
közés közötti átlagos idő.
A (3) egyenlet olyan egyszerű és fontos, hogy úgy
érzem, érdemes lenne becsempészni a középiskolai
fizikaoktatásba. Levezetése nagyon egyszerű: az E
elektromos tér hatására a —e töltésű, m tömegű
elektronok —eE/m gyorsulással a szabad repülés t
ideje alatt (-eE /m )T átlagsebességre gyorsulnak
fel. Ez n koncentrációjú, egyenként —e töltést hor
dozó elektronok esetén (ne2r/m )E áramsűrűséget
jelent, amelyből közvetlenül leolvasható a vezetőké
pesség (3) formulája.
A levezetésben néhány buktató van elrejtve, pl.
könnyű (és magának Drude-nak sikerült is) egy 2-es
faktorral hibás eredményt kihozni. A támadhatatlan
levezetés, amely r-t az ütközési hatáskeresztmetsze
teken keresztül definiálja és az áramot egy kinetikus
egyenlet megoldásán keresztül kapja meg, minden
színvonalasabb
szilárdtest-fizikai
kézikönyvben
megtalálható.
A (3) egyenletben minden ismert vagy mérhető,
kivéve a r relaxációs időt. Hogyan lehetne ezt is meg
mérni, hogy ezáltal ellenőrizhessük a (3) formulát és
az egész Drude-képet?
Kézenfekvő lenne olyan nagyfrekvenciás elekt
romos teret alkalmazni, amelynek frekvenciája össze
mérhető 1/r-val. Ez a távoli infravörös és a mikrohul
lámok közötti, kísérletileg elég nehezen elérhető
frekvenciatartományt jelent, így bár végeztek ilyen
méréseket is, könnyebbnek látszott egy kerülő út.
Szorozzuk meg r-t a v átlagsebességgel! Az így
kapott
12

A = Tr

(4)

mennyiség az az átlagos út, amit az elektron két üt
közés között befut. Neve: közepes szabadúthossz. Ezt
sokkal könnyebb mérni, mint r-t, csak olyan vékony
fémfóliák elektromos vezetését kell mérni, amelyek
vastagsága már összemérhető A-val; ilyenkor az el
lenállást részben az elektronoknak a fólia felületéhez
való ütközése okozza, ami pl. a hőmérsékletfűggésből
azonosítható.
Az eredmény két meglepetést hozott.
(1) Fémes vezetésnél a közepes szabadúthossz
mindig eléri, néha (nagyon tiszta fémmintán, néhány
K körüli hőmérsékleten) sokszorosan meg is halad
hatja a 10 nm-t, vagyis jóval nagyobb az atomok egy
mástól való távolságánál. Ez, amint arra már a 2. pont
végén utaltam, azt bizonyítja, hogy az elektron hul
lámtermészeténél fogva el tud folyni a kristály fém
ionjai között.
(2) A mért vezetőképességből a (3) egyenlet alap
ján kiszámítva r-t, majd a mért szabadúthosszt is fi
gyelembe véve (4) felhasználásával kiszámítva a v át
lagsebességet, arra 106 m/s körüli óriás, a hőmérsék
lettől független értékeket kapunk, az ekvipartició
tétele alapján várt jóval kisebb, hőmérsékletfüggő
VkT/m átlagsebesség helyett. Ennek magyarázatát
mutatja be a következő pont.

4. A Fermi-statisztika
A magyarázat kulcsa, amint arra — Fermi más cél
zattal írt munkáit olvasva — Sommerfeld rájött, az az
észrevétel, hogy az elektronokra teljesül a Pauli-elv:
egy kvantumállapotba csak egy elektron kerülhet.
Alacsony hőmérsékleten az elektronok a lehető leg
alacsonyabb energiájú állapotba szeretnének kerülni,
de ha azok már be vannak töltve, akkor magasabbra
kényszerülnek: nagyobb kinetikus energiára, gyor
sabb mozgásra. Hogy mi számít alacsony hőmérsék
letnek, azt az szabja meg, hogy az ílymódon kikényszerített legnagyobb elektronsebességhez tartozó ki
netikus energia mikor lesz sokkal nagyobb kT-nél (T
az abszolút hőmérséklet, k a Boltzmann-állandó).
Próbáljuk megbecsülni a Pauli-elv által kikényszerített legnagyobb sebességet: a vF ún. Fermisebességet, és a hozzá tartozó kinetikus energiát: az
€p Fermi-energiát. Ehhez azt kell tudnunk, hogy a
maximális sebességhez tartozó pF = mvF impulzus
nál kisebb impulzusú, vagyis kisebb kinetikus energi
ájú állapotok az impulzustérben egy pF sugarú gömb
ben (“Fermi-gömbben”) helyezkednek el, amelynek
térfogata (47r/3)pf:. Ennek V térfogatú minta esetén
a koordináták és impulzuskomponensek által kifeszí
tett “fázistérben” V(47r/3)pfr térfogat felel meg.
Most ki kell használnunk azt a statisztikus fiziká
ban gyakran használt kvantummechanikai ismeretet,
hogy a fázistér egy h3 térfogatú “cellájának” (h a

Planck-állandó) két kvantumállapot felel meg (az
elektron spinjének kétféle lehetséges beállása miatt).
Emiatt
a
pF
sugarú
“Fermi-gömbben”
2 -V(4ir/3)pf:/h3elektron fér el.
A pp Fermi-impulzust az a követelmény határozza
meg, hogy ez az elektronszám éppen megegyezzen a
V térfogatú mintában levő szabad (atomtörzsükről
leszakadt) elektronok N számával. Ebből, bevezetve
aTi = h/277jelölést, a Fermi-sebességre

hogy ez nincs így és az eddigiek lényegében helyesek:
az elektromos tér hatására minden elektron egyszerre
gyorsul, egyszerre lép tovább a fázistér szomszéd cel
lájába, így minden elmozdulni akaró elektron egy
éppen kiürített cellát talál maga előtt. Emiatt az
összes szabad elektron részt vesz az elektromos veze
tésben: az eddigi képet nem kell módosítani.
5. Kitekintés

adódik, ami a megfelelő ÍO6 m/s nagyságrendű, az

Fermi-energia pedig Tp = ep /k = l0 5 K hőmérséklet
nek felel meg.
Ehhez az óriási hőmérséklethez képest a szobahő
mérséklet roppant kicsi: az elektronok a Fermigömböt keményen betöltik. Sok megfigyelhető jelen
ségben, így az elektromos ellenállást és a szabadúthosszat meghatározó ütközésben is, az elektronoknak
kicsiny gerjesztési energia felvételével kell állapotu
kat megváltoztatni. A gömb belsejében levő elektro
nok erre nem képesek, mert az energiában hozzájuk
közeleső elektronállapotok be vannak töltve, így a
Pauli-elv szerint tilosak. Emiatt a szabadúthossz mé
résében csak a Fermi-gömb felületéhez, az ún.
Fermi-felülethez közeli állapotokat betöltő elektro
nokat “látjuk” , ezek sebessége pedig éppen a méré
sekben megfigyelt Fermi-sebesség.
Joggal merül fel a nagyon lényeges kérdés, hogy a
vezetőképesség (3) formulájában mit kell hát az n
elektronsűrűség helyére írni: a leszakadt elektronok
teljes sűrűségét vagy csak a Fermi-felület körüli
elektronokat? Nyilvánvalóan a második esetben,
amit kapásból nem lehet kizárni, újra kellene kezde
nünk a nagyságrendi becsléseket, és esetleg az egész
eddig felépített fizikai képet hibásnak találnánk.
Sommerfeld találta meg a megfelelő érvet arra,

VEZETŐK, FÉLVEZETŐK, SZIGETELŐK

A fentiekben vázolt gondolatmenettel még egy sor
jelenséget lehet végigszámolni. A kísérletekkel való
összehasonlítás változó élességgel mutat rá az egy
szerű modell hiányosságaira.
Hali-effektus: a mágneses térbe helyezett, elekt
romos áramot vezető minta oldalsó falai között fel
lépő feszültségnek néha még az előjele sem egyezik
meg azzal, amit az egyszerű modell (a Lorentz-erő
hatására elmozduló elektronok) alapján várunk. Ezt
csak a kvantummechanikai sávelmélet tudja megma
gyarázni: az előjelfordító esetben “lyukvezetéssel”
van dolgunk.
Hővezetés: a legegyszerűbb számolás — két egy
mást kiejtő hiba fellépése miatt — véletlenül a kísér
letekkel jól egyező eredményt ad.
Termoelektromosság: az eredmény csak akkor lesz
helyes, ha a Fermi-statisztikát (a Pauli-elv hatását)
megfelelően figyelembe vesszük.
Optikai jelenségek: ezek tárgyalásához a nagyfrek
venciás elektromos térben folyó áramot leíró o-(w)
frekvenciafüggő vezetőképességet kell meghatároz
nunk. Ez a látható fénynek megfelelő magas frekven
ciákon igen érzékeny az elektronállapotok sávszerke
zetére, így pl. a réz vagy az arany színét még kvalitatívan sem lehet megérteni a sávszerkezet viszonylag
részletes ismerete nélkül.
Mindezek ellenére a Drude-modell a fémes ve
zetés magyarázatának nélkülözhetetlen kiinduló
pontja; olyan tájékozódási pont, amelyre vissza
visszanézve megnyugtatóan el tudjuk rendezni sok
munkával megszerzett részletesebb, korszerűbb is
mereteinket is.

Sükösd Csaba
ELTE Atomfizikai Tanszék

1. Mikor elektromos vezető egy anyag?

Szilárdtestek vezetési tulajdonságainak tanításakor az
egyik alapvető probléma annak megértetése és elfo
gadtatása, hogy vannak olyan kristályos anyagok,
amelyekben az elektronok (majdnem) akadály
Elhangzott a Középiskolai Fizikatanári Ankéten. Pécs 1988.
április 8 —10.

nélkül mozoghatnak. A probléma gyökere abban rej
lik, amit régen a “testek áthatolhatatlanságának” ne
veztek, s ami végeredményben a makroszkopikus vi
lágból leszűrt mindennapi tapasztalatokon alapul.
Kisgyermekként megtanuljuk, hogy két test nem le
het egyszerre ugyanazon a helyen, s ha az egyik test
mégis megpróbál egy másik helyére kerülni, ez csak
annak árán sikerülhet, ha a másik onnan eltávozik.
13

A kristályos szilárd anyagok szerkezetét úgy kép
zeljük el, hogy azokban a gömb alakú atomok (esetleg
molekulák, ill. ionok) szabályos rendben, szorosan
“egymáshoz érve” helyezkednek el. A közöttük lévő
távolságot éppen a fenti “törvény” szabja meg, mivel
nem engedi ugyanarra a helyre kerülni az egymást
egyébként vonzó részecskéket. Ezért nagyon nehéz a
szilárdtesteket összébb nyomni, s ezért nem vándo
rolnak (vagy csak nagyon lassan) az atomok. Teljes
séggel érthetetlen tehát, hogy az elektronok — bármi
lyen picikék is — hogyan tudnak szinte akadály nél
kül mozogni! Talán a gömbök között lévő kis hézago
kon haladnak át? De ha az egyik rétegen sikerül is így
átcsúszniuk, a következő rétegben éppen telibe talál
nak egy másik atomot, s fenn kell akadniuk!
A megoldás az anyagok keménységéért felelős
Pauli-elvben rejlik. A Pauli-elv ugyanis megengedi,
hogy egyszerre több elektron is legyen ugyanazon a
helyen (értsd: bizonyos valószínűséggel több elektron
is megtalálható ugyanazon a helyen). A Pauli-elv
tehát nem a helyre vonatkozóan tartalmaz tiltást,
hanem az egyes elektronok állapotfüggvényére vo
natkozóan: egy állapotban legfeljebb két elektron
lehet (ha a spin szerint nem különböztetjük meg
őket), az összes többi elektron csak betöltött álla
pottól lényegesen különböző (ortogonális) állapotban
lehet.
Könnyű példákat mondani, ahol több elektron is
“van” ugyanazon a helyen: a Be atomban például a
mag helyén nem nulla a valószínűsége annak, hogy
mind az 1 s állapot két elektronját, mind pedig a 2 s ál
lapotban lévő elektronokat megtaláljuk (tehát kettő
nél több elektron ugyanazon a helyen)! A magasabb
rendszámú elemeknél pedig még több elektron lehet
a mag környezetében. Hasonló a helyzet a láncmole
kuláknál: az állapotfüggvények csomópontjainak ki
vételével minden elektron megtalálható a lánc men
tén akárhol, így egy helyen nagyon sok elektron tar
tózkodási valószínűsége különbözik nullától.
Miután ezt tudatosítottuk a tanítványainkban,
nem nehéz annak a megértése sem, hogy hogyan ter
jedhetnek az elektronok a vezetőkben. Számukra
nem akadály az atomtörzsek “összeérő” elektronfel
hője sem, ha azoktól lényegesen különböző állapotba
tudnak kerülni, s ott mozoghatnak.
Az elektromos áram elektronok elmozdulásával
jár, s közben töltéselmozdulás is történik. Az elektro
nok elmozdulását a fémben tovahaladó hullámcso
mag írja le. A fentiek alapján azonban fontos, hogy
ebben a hullámcsomagban nem szerepelhetnek öszszetevőként a teljesen betöltött atomtörzs-állapotok
állapotfüggvényei. Ha a hullámcsomagot csupa ezek
től lényegesen különböző állapotból keverjük ki, a
hullámcsomag éppenúgy akadály nélkül tovahaladhat
a kristályban, mint az őt összetevő hullámok bárme
lyike. Természetesen hullámcsomagot csak akkor
lesz könnyű összeállítani, ha vannak az anyagban
olyan elektronok, amelyek számára vannak könnyen
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(értsd: kis energiabefektetéssel) elérhető nem betöl
tött állapotok.
Ezzel az egyszerű gondolatmenettel elértünk oda,
hogy megadhatjuk az elektromos vezetés anyagszer
kezeti feltételét: elektromos vezetők az olyan anya
gok, amelyekben az utolsó betöltött elektronállapo
tok felett vannak közel eső energiájú betöltetlen álla
potok.

2. Az elektronállapotok rendszere

2.1 A húrmodell
Az elektronállapotok rendszerének főbb jellegze
tességeit már az egy térbeli dimenziós modellen, a
húrmodellen is megfigyelhetjük. Ebben a modellben
az atommagokat egy egyenes mentén rögzítjük, “ legombostűzöttnek” képzeljük, s az általuk kialakított
potenciáltérbe dobáljuk be az elektronokat (1. ábra).
Az elektronok teljes energiája a mozgási- és a poten
ciális energia összege: E = T + V.

2.1.1 Mozgási energia
Tegyük fel, hogy a lánc N atomból áll, amelyek
egymástól egyenlő b távolságra vannak. Figyelembe
véve, hogy az elektron állapotfüggvények a széleken
kb. fél-fél atomtávolsággal túlnyúlnak, a lánc hossza
Nb. A bedobált elektronok a láncon kialakuló állóhul
lám állapotokat töltik fel párosával (a Pauli-elvnek
megfelelően) a legalacsonyabb energiájú csomómen
tes állapottól kezdve.
A lánc hossza a félhullámhossz egész számú több
szöröse, s így
(k + 1) X/2 = Nb,

k = 0 ,1 ,2 ....

(1)

A p = h/X de Broglie-összefüggés felhasználásával a
Xhullámhosszúságú állapot mozgási energiájára a kö
vetkező adódik:

A kinetikus energia tehát a hullámhossz reciprokának
négyzetével arányos.

jesen hasonlóan lehet meghatározni azokat a hullám
hosszakat, amelyekhez két potenciális energia tarto
zik (3. ábra). Eredményül itt is a (4) összefüggést
kapjuk, csak az abban szereplő “ b” érték most a má
sodik magszomszédok távolsága (az a legkisebb tá
volság, amelyre a kristály periodikus).

2.1.2 Potenciális energia
A potenciális energiát úgy kapjuk meg, hogy a lán
cot gondolatban apró dx szakaszokra bontjuk, s öszszeadjuk az egyes szakaszoknak a potenciális energiá
hoz adott járulékát. Egyetlen ilyen szakasz járuléka
pedig
dV = eU(x) | </>(x) | 2dx,

(3)

itt U(x) az 1. ábra szerint az atommagok által kialakí
tott periodikus potenciál, | 0(x) 12dx pedig az elektron
tartózkodási valószínűsége az x hely dx környezeté
ben. A legtöbb esetben az elektronok nagyjából
ugyanolyan valószínűséggel tartózkodnak az atom
magok közelében lévő mélyebb potenciális energiájú
helyeken, mint az atommagok között lévő magasab
bakon, s ezért a járulékok összege egy hullámhossztól
független konstans lesz. Ez az érvelés olyan hullámok
esetén nem igaz, amelyeknél két atommag közötti tá
volságra a félhullámhossz természetes számú több
szöröse fér rá, azaz
n — = b,

n = 1, 2, 3....

(4)

Ilyenkor ugyanis a nagy és a kis potenciális energiá
jú helyeken történő megtalálás valószínűsége nem
lesz egyenlő. Ugyanahhoz a hullámhosszhoz kétféle
elhelyezkedés tartozhat: az egyik potenciális energiája
kisebb, a másiké nagyobb. Ezt a kétféle helyzetet mu
tatja a 2. ábra n = 1 (vagy X = 2b) esetén.
Ha az atommagok nem azonos távolságokban he
lyezkednek el, hanem úgy, hogy egy rövidebb és egy
hosszabb magtávolság váltakozzék, az előzőekhez tel

2.1.3 Az energiaszint-rendszer vizsgálata
Megengedett és tiltott sávok
Végeredményben az elektronállapotok teljes ener
giája (E = T + V) a 4. ábra szerint függ a hullám
hossz reciprokától. Látható, hogy a kinetikus és a po
tenciális energia összjátéka ahhoz vezet, hogy az
elektronok számára vannak megengedett energiatar
tományok, s vannak olyanok, amelyek tiltottak. Ezek
alapján a megengedett és a tiltott sáv fogalmát könynyen bevezethetjük (4. ábra jobb oldala).

Az állapotok száma egy sávban
Az ábrán lévő függvény szakaszosan folytonosnak
tűnik. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy az egyes
szakaszok pontosan N pontból állnak! A szakaszok
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végpontjára vonatkozó (4) egyenletből ugyanis X-t ki
fejezhetjük, s (l)-be helyettesítve kapjuk:
k + 1 = nN.

(5)

Mivel a k csomós állapotig éppen k + 1 állapot van,
így (5) bal oldala az állapotok számát adja meg az
n-edik sáv végéig.

ZN állapotban férnek el, s ezért ilyenkor a Z-edik sáv
teljesen betöltődik. Az ilyen felépítésű anyag Z páros
ságától függetlenül szigetelő. Ilyenek a két azonos
atomú molekulákból kialakult kristályok (szilárd hid
rogén, oxigén stb.).
2.1.4 A húrmodell hiányosságai

A húrmodell egyszerű, gimnáziumban is tanítható
eszközökkel jól adja vissza a szilárd anyagok sávszer
kezetének legfontosabb jellemvonásait. Világunk
A 4. ábra alapján az is nyilvánvaló, hogy a szaka azonban három dimenziós, s benne a legtöbb szilárd
szok végpontjai N-től (az atomok számától) függetle anyag is az. A három dimenzió az elektronok számára
nek, s csak az atomok egymás közötti távolságától rendelkezésre álló ortogonális állapotokat jelentősen
függnek. Ha tehát N növekszik, ugyanakkora inter bővíti, s erről az egydimenziós modell természetesen
vallumba több pont kerül, s így a pontok sűrűsége nö nem tud számot adni. A berillium például —atomon
vekszik. Elegendően nagy N esetén az egyes külön ként négy elektronja miatt — a húrmodell alapján szi
álló pontok nagyon közel kerülnek egymáshoz — getelőnek adódna, a valóságban pedig fém, és elekt
kvázifolytonos sávokat kapunk.
romos vezető.
Gondokat vet fel a háromdimenziós kristályos szi
lárd anyagok vizsgálata is. A grafit hatszöges lapokból
áll, s ott az atommagok váltakozva hol közelebb, hol
Az utolsó betöltött állapot
távolabb vannak egymástól (5. ábra). A fentiek alap
Tegyük fel, hogy atomonként Z elektronunk van. ján szigetelőnek mondanánk, pedig tudjuk, hogy
Ekkor összesen NZ elektront kell elhelyezni, s ez nem az.
NZ/2 állapotba lehetséges. Mivel sávonként N állapot
van, ezért Z/2 sáv töltődik be. Ha Z páros, az utolsó
betöltött állapot egy sáv tetején helyezkedik el, ha Z
páratlan, akkor az utolsó sáv csak félig töltődik be.
Az első esetben sok energia kell egy elektron hul
lámcsomag előállításához, a másodikban kevés. Az
első lánc szigetelő, a második vezető.
Az első esetre példa egy hosszú, telített szén
láncú szénhidrogén (paraffin). Itt a lánc köze
pén lévő szénatomok “oldalról” két hidrogént
kötnek meg, s ezek a szénatom 6 elektronjából
kettőt lefoglalnak. A lánc kialakításában így
szénatomonként csak 4 elektron vehet részt.
Ezért a szintrendszer a második sáv tetejéig töl
tődik be. Az ilyen lánc szigetelő lesz, bármilyen
hosszú legyen is.
A második esetre hosszú telítetlen szénláncú
vegyületeket hozhatunk fel példának (olefi
nek). Itt a lánc közepén lévő szénatomok “ol
dalról” csak egy hidrogénhez kapcsolódnak, s
Mindezek a problémák szükségessé teszik, hogy
így öt elektronjuk marad a lánc sávrendszerére. más oldalról is megközelítsük a kérdést. Olyan oldal
Ez azt jelenti, hogy a harmadik sáv csak félig töl ról, amely könnyen kiterjeszthető három dimenzióra
tődik be. Vannak olyan elektronok, amelyekhez is.
közeli energiákon sok üres állapot helyezkedik
el, könnyen lehet mozgékony elektron hullámcsomagot előállítani — a molekula mentén van 2.2 A kölcsönható elektronmodell
elektromos vezetés.
Más a helyzet akkor, ha egy rövidebb és egy hoszA szilárdtest felépítésének második módszere az,
szabb magtávolság váltakozik. Láttuk, hogy ilyenkor hogy atomokat ragasztunk egymás mellé sorban, úgy
a rács kétatomos csoportokra nézve periodikus (a szi ahogyan az a valóságban is végbemegy, amikor olva
lárdtestfizikusok azt mondják, hogy az elemi cella két dékból a kristályosodási centrumra atomok válnak ki.
atomot tartalmaz). Ekkor N elemi cellához 2N atom Közben figyeljük, hogy hogyan változnak az összera
tartozik, s ezekben összesen 2ZN elektron van. Ezek gadt atomokban az egyes energiaszintek.
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Az állapotok sűrűsége

2.2.1 Kétatomos molekulák
Először csak két atomot teszünk egymás mellé.
Ismert, hogy ilyenkor az egyes atomi állapotok ener
giája “felhasad” , lesz egy alacsony energiájú “kötő” ,
és egy magasabb energiájú “lazító” molekulaállapot
(1. Tóth Eszter: Fizika IV. 127 —131. old.). Nemcsak
az Is állapottal van ez így, hanem hasonló a helyzet
egyéb hullámformák átfedésekor is. így jönnek létre
az egyes atompályákból a kötő és lazító cr és n mole
kulapályák (1. Marx György: Életrevaló atomok 94.
old.). Érdekes megfigyelni, hogy az egyes állapotok
energiájának felhasadása nagyobb, ha a molekulapá
lyában a hullámfüggvények jobban átfedik egymást
(cr kötések).

2.2.1 Klasszikus analógia, demonstrációs lehetőségek

mind a lazító molekulaállapothoz, ezért úgy tűnik,
hogy négy állapot alakulhat ki (6. ábra). Könnyű be
látni, hogy ezek közül azonban csak három lényege
sen különböző van, hiszen fa — fa = fa — ^ 3• Ezek
után teljes indukcióval egyszerűen bizonyítható,
hogy N atom esetén egy atomi állapotból pontosan N
lényegesen különböző állapotot lehet csinálni.
Az energiaszint-rendszer
Az energiaszint-rendszer kialakításánál arra kell fi
gyeljünk, hogy az egymást erősen átfedő állapotok
nagy felhasadást hoznak létre, míg a kis átfedés csak
kis felhasadást okoz. Amikor egy nagyszámú N ato
mot tartalmazó kristályhoz hozzáteszünk egy N + 1ik atomot, ennek az állapotfüggvénye nagy átfedésbe
kerülhet a szélen lévő atom(ok)éval, de a második,
harmadik stb. szomszédra már csak kis hatása van.
Ezért a szintrendszer főbb tulajdonságait az ismétlődő
atomok (atomcsoportok) közvetlen szomszédaival
történő kölcsönhatása szabja meg, míg a távolabbi
szomszédok hatása csak kismértékű további felhasa
dást okoz. Ezért ennek a modellnek az alapján is azt
várjuk, hogy egymáshoz közeli energiájú szintekből
álló sávrendszer alakul ki. Itt az egyes sávok eredete
meghatározható: létezik Is (állapotból kialakult) sáv,
2s-sáv, 2p-sáv stb.
Kovalens kötésű kristályokban nem az atomi álla
potokból, hanem a kovalens kötésben szereplő hib
ridállapotokból kell kiindulnunk. A kristály sávrend
szere azután ezekből vezethető le.

A klasszikus fizikában is találunk analógiát. Két,
azonos sajátfrekvenciájú összecsatolt rendszert nem
az eredeti sajátfrekvenciával lehet gerjeszteni, hanem
két másikkal: egy nagyobb, ill. egy alacsonyabb frek
venciával. A két frekvencia különbsége (a “felha
sadás”) nő, ahogyan a csatolás erősségét növeljük.
Ezt akár rugókkal összekapcsolt kiskocsikon, akár
elektromosan (vagy mágnesesen) csatolt rezgőkörö
kön bemutathatjuk. Ezek a modellek még további
hasznunkra is vannak. Ha kettőnél több rezgő rend
szert csatolunk össze, a gerjesztés annyiféle frekven
cián lehetséges, ahány elemből áll a csatolt rendsze
rünk.
Az analógia nem véletlen. Az atommokban az
elektronok állóhullám-állapotokban vannak, és f =
= E/h sajátfrekvenciával rezegnek (E az állapot 2.3 A két modell összhangja
teljes energiája). Atomok kapcsolódásakor ezek a rez
gések csatolódnak össze.
Példaként, és a két modell viszonyának jellemzésé
re nézzük meg, hogy milyen szintrendszer alakulna
ki, ha a H-atom egy dimenziós, és “b” kiterjedésű
2.2.2 Többatomos rendszerek
volna. Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk csak az
első két sávot. Az első két “atomi” állapot hullám
Az állapotok száma
függvénye a csomó nélküli, ill. az egy csomós állapot
(7/a ábra). Ha N db atomot egymás mellé teszünk, az
Mi történik, ha nem két, hanem több atomot te alapállapotból olyan sáv jön létre, amelyben N állapot
szünk egymás mellé? A harmadik atom hullámfügg
vényét kétféle előjellel adhatjuk hozzá mind a kötő,
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van. A legmagasabb energiájú állapotot ebben a
sávban úgy keverhetjük ki, ha a szomszédos hullám
függvényeket ellenkező előjellel adjuk össze, azaz ha
a hullámfüggvények éppen ellenkező fázissal talál
koznak (7/b ábra). A második állapotból kialakult
sávban is N állapot van. A legalacsonyabb energiájú
állapotot akkor kapjuk, ha a szomszédos atomok hul
lámfüggvényei éppen azonos előjellel adódnak össze
(7/c ábra). Ez lesz a következő sáv alja. A 7. ábra hul
lámfüggvényeit a 2. ábrán lévőkkel összehasonlítva
látható, hogy mindkét modell ugyanazon sávhatárok
hoz, és ugyanazon hullámfüggvényekhez is vezet. Az
első modell hasznosabb az állapotok energiájának
meghatározására, a második pedig könnyebben ter
jeszthető ki három dimenzióra, és bonyolultabb
rendszerekre. Legjobb, ha mindkét modellt egymást
kiegészítve használjuk.
3. Példák szilárdtestek sávszerkezetére

3.1 A berilliumfém
A berillium példáját csak a teljesség kedvéért em
lítjük, hiszen az a IV. gimnáziumi fizikakönyvben is
szerepel. (Tóth Eszter: Fizika IV. 134. old.). A Be
atomnál a 2s és a 2p állapotok közeli energiájúak. Az
atomok kölcsönhatása miatt mind a négy atomi álla
potból (2s, 2px, 2py, 2pz) sáv alakul ki (természete
sen az Is állapotból is, de ott a kis átfedés miatt a fel
hasadás nagyon kicsi). A felhasadás nagyobb, mint az
atomi állapotok között lévő kicsiny energiakülönb
ség, s így a sávok “összeérnek” . Ez okozza, hogy az
utolsó elektron talál kis energiabefektetéssel elérhető
üres állapotokat — a berillium vezeti az elektromos
ságot.

3.2 A gyémánt (tetraéderes szénkristály)
Itt a szénatomok tetraéderes szögben kapcsolód
nak egymáshoz, s ez a tetraéderes hibridállapotokkal
írható le (Marx György: Életrevaló atomok 99. old.).
Ezért a sávszerkezet leszármaztatásához is ezekből az
állapotokból indulunk ki. A 8. ábra mutatja a sávszer
kezet kialakulását. A 8/a ábrán egyetlen szénatom
megfelelő hibridállapotai szerepelnek. Egy másik
szénatom hozzákapcsolódása az egyik hibridállapotot
erősen felhasítja, de a többit csak gyengén, hiszen a
többiekkel csak kicsi a hullámfüggvények átfedése
(8/b ábra). Ha mind a négy első szomszédot figye
lembe vesszük, az állapotok egyrészt erősen felhasad
nak a szigmakötések miatt, másrészt gyengén hasad
nak fel a nem oda kötődő szomszédok miatt (8/c
ábra). A további (második, harmadik stb.) szomszé
dok hullámfüggvényének csak kicsi az átfedése, s
ezért csak kis felhasadásokat okoznak. Végeredmény
ben a 8/d ábrán látható sávrendszer jön létre.
Ha N szénatomunk van, minden állapotból N álla18
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potot tartalmazó sáv alakul ki. Az Is állapotból kiala
kult sávban N állapot, a négy hibridállapotból pedig
4N állapot lett. Ez a 4N állapot azonban a hibrid
állapotokból kialakult kötő, ill. lazító szigmasávban
együttesen van meg! Ezért az egyikben is 2N, a má
sikban is 2N állapot van. A Pauli-elv alapján minden
állapotba 2 elektron mehet, tehát a 6N elektron a
szigma kötősáv tetejéig tölti be a sávrendszert. A gyé
mánt tehát szigetelő. A nagy energiahézag miatt a lát
ható fény sem tudja gerjeszteni, ezért átlátszó.
3.3 A grafit (hatszöges szénlapokból álló kristály)
A szénatomok 120 fokos kötési szöggel kapcsolód
nak egymáshoz. Ilyen kötést a “háromszög-hibridállapotok” tudnak létrehozni (Marx György: Életrevaló
atomok 98. old.), amelyeket a 2s állapotból két db 2p
állapot hozzákeverésével nyerünk. Ebben a hibridál
lapotban a szénatom elektronszerkezete a 9/a ábrán
látható. A három első szomszéd a hibridállapotokba
szigmakötéssel kapcsolódik, s ezért ott nagy felhasa
dást hoz létre. A szigma kötő és lazító állapotok
kisebb felhasadása —a gyémánthoz hasonlóan — itt is
a nem-kötő szomszédok egymás közti kölcsönhatásá
tól származnak. A hibridizációból kimaradt pzelektron 7r kötést hozhat létre a szomszédokkal. A kötés-

9. ábra

ben azonban a hullámformák csak kicsit fedik át egy
mást, s ezért a kötő és a lazító n állapotok nincsenek
olyan távol, mint a kötő és a lazító szigma állapotok.
Ez ahhoz vezet, hogy a további szomszédok által oko
zott felhasadás összeolvasztja a kötő és a lazító 7r
sávot. Végeredményben a 9/c ábrán látható sávszer
kezet alakul ki. Ha a kristályban N szénatom van, az
Is állapotból kialakult sávban is N állapot lesz, és N
állapot lesz a pz állapotból kialakult sávban is. A
három hibridállapotból összesen 3N állapot alakul ki,
amelyek a szigma kötő és a szigma lazító sávba kerül
nek. Az N db szénatom 6N elektronja a n sávot tölti
be félig — a grfitban tehát lesznek olyan elektronok,
amelyekhez közeli energiákon vannak üres állapotok.
A grafit vezeti az elektromos áramot. A fény is könynyen tudja gerjeszteni az elektronokat — a fényt
tehát elnyeli.
3.4 Ionkristályok
Legegyszerűbb példaként a LiF kristály elektronszerkezetét vizsgáljuk meg. Az előzőek alapján
könnyű kitalálni, hogy mind a Li, mind a F atomi álla
potaiból a kristályban egy-egy sáv alakul ki. Az ato
mok elektronjai ezt a sávrendszert töltik be a legala
csonyabb energiájú állapottól kezdve párosával a Pauli-elv szerint.
Egyetlen dologra kell odafigyelnünk. Az előzőek
ben, amíg az összes atom egyféle volt, mindegy volt,
hogy hogyan választottuk meg az energiaskála nullpontját. Amikor azonban különböző atomok atomi
szintjeiből kialakult sávokat kívánunk betölteni,
ügyelni kell arra, hogy ezeket ugyanazon energiához
kell viszonyítanunk, azaz közös energia-koordináta
rendszerbe kell felrajzolnunk! Az energiaskála közös
nullpontjának az atomtól végtelen távolra vitt elekt
ron energiája kínálkozik. Ennek alapján az egyes
atomok utolsó elektronjainak pályái éppen az illető
atom ionizációs energiájával vannak a nulla szint
alatt. A Li ionizációs energiája 0,9 aJ, a fluoré 2,8 aJ.
A LiF krisU-y sávrendszerének kialakulását mu
tatja a 10. ábra. A (3 + 9)N elektron a sávrendszert a

fluor 2p állapotaiból kialakult sáv tetejéig tölti be. Az
utolsó betöltött állapot felett tehát széles tiltott sáv
van, a kristály szigetelő és átlátszó.
Vegyük észre, hogy végeredményben a Li atomok
2s sávja kiürült, a fluor atomok 2p sávja pedig betöltő
dött! Más szóval: a Li atomok pozitív ionokká, a
fluoratomok negatív ionokká váltak! Módszerünk
tehát azt is megmagyarázta, hogy miért ionos állapot
ban alkotnak kristályt ezek az atomok!
4. Félvezetők

4.1 Tiszta szilícium és germánium
A Si és a Ge a szén alatt helyezkedik el az elemek
periódusos rendszerében, ezért külső elektronhéjuk
szerkezete a szénéhez hasonló. A gyémánthoz hason
lóan, tetraéderes szerkezetben kristályosodnak. Kü
lönbség csak az atomok méretében, s ezen keresztül
a rácsállandóban van. A nagyobb atomtávolság követ
kezménye, hogy az atomok közötti <r kötő és cr* lazí
tó állapotok energiakülönbsége csökken.
Ez egyszerűen belátható az energiaviszonyokat
jobban leíró húrmodell segítségével. A kötő ál
lapot ugyanis egy csomómentes hullámhoz ha
sonlít, a lazító pedig egy egycsomós állapothoz.
Az energiakülönbség a két állapot között fordí
tottan arányos a húr hosszának négyzetével
(Tóth Eszter: Fizika IV. 101. old.). Nagyobb kö
téstávolsághoz tehát kisebb energiafelhasadás
tartozik.
Ennek következtében a gyémánt, a szilícium és a
germánium sávszerkezete is hasonló, csak a cr kötőés a cr* lazító sávokat jóval kisebb tiltott sáv választja
el a szilíciumban (0,18 aJ) és a germániumban
(0,11 aJ) mint a gyémántban (9,9 aj).
Mivel a látható fénykvantumok energiája
0,25—0,5 aJ közé esik, így ezek már könnyen fel
tudják emelni a Si és a Ge elektronjait a cr kötősávból
és a cr* lazítósávba. Ezek tehát elnyelik a látható
fényt (nem átlátszók, mint a gyémánt), s fény hatá
sára még az elektromos áramot is jobban vezetik.
Mivel a lazítósávban lévő elektronok vesznek részt
az elektromos vezetésben, ezért ezt a sávot vezetési
sávnak nevezzük.

Vezetés, hőmérséklet hatására
Az elektronokat nemcsak a fény, hanem a hő
mozgás is átemelheti a tiltott sávon. A hőmozgás
azonban statisztikus jelenség: átlagenergiáját (az egy
szabadsági fokra átlagosan jutó energiát) a test hő
mérséklete szabja meg, de rövid időre egyes részecs
kék az átlagnál nagyobb és kisebb energiára is szert te
hetnek. Azt, hogy adott hőmérsékleten a részecskék
hányad részének van adott energiája, az eloszlási
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függvény mutatja meg. A IV. osztályos fizikakönyv
ben a Boltzmann-eloszlást tanítjuk meg (Tóth Eszter:
Fizika IV. 25. old.). Elektronokra ez biztosan nem al
kalmazható, hiszen eszerint alacsony hőmérsékleten
nagyon sok (abszolút nulla fokon az összes) részecs
kének ugyanabba az állapotba kellene kerülni. Ez el
lentmondana a Pauli-elvnek. Az elektronok másféle
eloszlási függvény szerint töltik be az állapotokat — a
Fermi —Dirac-eloszlás szerint. Miután azonban en
nek megtanítására nem vállalkozhatunk, meg kell
elégednünk a Boltzmann-eloszlás alapján tett becslés
sel, megjegyezve, hogy az ebből kapott eredmények
csak közelítő jellegűek (esetleg több nagyságrend el
térés is lehet).
Mivel szobahőmérsékleten kT = 0,004 aJ, így a
gyémánt, a szilícium és a germánium tiltott sávja átlé
pésének a valószínűsége a Boltzmann-eloszlás alapján
rendre 10-102, 10~20 és 10-13. (Ha a Fermi —Dirac
eloszlást használnánk, ezek az értékek: 10~61, 10~10,
és 10-6 lennének!)
Ezek nagyon kis számoknak tűnnek! Csakhogy
makroszkopikus anyagdarabban nagyságrendileg 1023
elektron van! A számok alapján látható, hogy a gyé
mánt még így is nagyon jó szigetelő, hiszen gyakorla
tilag nulla a valószínűsége annak, hogy szobahőmér
sékleten akár csak egyetlen elektron is a vezetési
sávba gerjesztődjön. A szilíciumnál már mólonként
1012, a germániumnál pedig mólonként 1017 elektron
kerül fel. Ezek tehát már vezetnek valamennyire! Az
is rögtön érthetővé válik, hogy miért annyira érzéke
nyek a félvezető eszközök a hőmérsékletre: a vezetési
elektronok száma (legalábbis a szennyezésmentes
anyagé) a hőmérséklet reciprokától exponenciálisan
függ. Ezért lehet félvezetőkkel kis hőmérsékletválto
zásra is érzékeny termisztort készíteni.
A fenti számadatok azt is megmagyarázzák, hogy a
germánium alapú félvezető eszközök maximálisan
megengedett üzemi hőmérséklete miért alacsonyabb,
mint a szilícium alapúaké.

nium után következik, s így eggyel több elektronja
van, mint a germániumnak. Energia szempontjából
az a legelőnyösebb helyzet az arzénatomok számára,
ha beépülnek a germániumatomok közé a kristályrácsba, felveszik ugyanazt a tetraéderes hibridállapo
tot, és négy szomszédjukkal kötést létesítenek. Ezért
a sávszerkezet fő vonásait a beépült arzénatomok
nem módosítják. Továbbra is lesz egy kötő- és egy
lazító a sáv (vezetési sáv). A sávokban, amelyeket
egy keskeny tiltott sáv választ el egymástól, ugyan
annyi elektron fér el, mint szennyezés nélkül. Ezért
az arzénatomok többletelektronjai nélkül a kötősáv a
tetejéig megtelik. A többletelektronok felkényszerül
nek a vezetési sávba, s ezáltal a kristály vezetőképes
sége nagyságrendekkel nő.
Egy kicsit pontosabban megvizsgálva a kérdést,
feltűnik, hogy az arzénatomok nemcsak abban külön
böznek a germániumatomoktól, hogy egy elektronnal
többjük van, hanem abban is, hogy az atommagjuk
eggyel több pozitív töltést tartalmaz. Ez természete
sen módosítja a germániumatomok által kialakított
szép periodikus potenciálteret, mert az arzén atom
magoknál a Coulomb-potenciál valamivel mélyebb,
mint a szomszédainál. Ez ahhoz vezet, hogy a több
letelektronok összenergiája valamivel mélyebb, ha az
arzénatomok közelében maradnak, mintha a kristály
ban máshol vannak. A sávszerkezet tehát nem lesz
homogén a kristály mentén, hanem megjelennek a
szennyező atomok helyén a vezetési sáv alsó éle
“alatt” energiaszintek. Abszolút nulla fokon ezeken
a szinteken lesznek többletelektronok (11/a. ábra).
Ezeket donorállapotoknak hívjuk. Mivel ezek a szin
tek sokkal közelebb vannak a vezetési sáv éléhez,
mint a kötősáv tetején lévő szintek, ezért a hőmér
sékleti gerjesztés is több nagyságrenddel több ilyen
elektront tud a vezetési sávba felemelni. Az adalékolt
félvezető vezetőképessége tehát megnő.

4.2 Adalékolt (szennyezett) félvezetők
Az előzőekben a félvezető anyagdarabka saját
elektronjait gerjesztettük hőmérsékleti gerjesztéssel
a vezetési sávba. Ezt sajátvezetésnek nevezzük. A fél
vezetők vezetőképessége azonban szennyezés hatá
sára is nagyon érzékenyen változik. (A “szennyezés”
szó rossz hangzása miatt helyesebb talán adalékolást
mondani. Ez jobban kifejezné, hogy itt egy tudatosan
előidézett beavatkozásról van szó, és nem egy nemkí
vánatos mellékhatásról).

Donor
a)

Akceptor
b)
11. ábra

Donorszennyezés (többletelektronos adalékolás)

Akceptorszennyezés (elektronhiányos adalékolás)

Képzeljünk el olyan germániumkristályt, ahol átla
gosan minden százezredik atomra egy idegen, arzén
atom jut. Az arzén a periódusos rendszerben a germá

Az arzén legkülső elektronhéján öt elektron volt,
eggyel több, mint a négyelektronos szénnél, szilíci
umnál, germániumnál. Tekintsünk most egy olyan
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kristályt, ahol az adalékolás olyan elemmel történt,
amelynek külső héján három elektron van. Ilyen
elem lehet a bőr. Az előzőek alapján könnyen megjó
solhatjuk a sávszerkezet sajátosságait.
A kristály a bóratomokra is rákényszeríti a tetra
éderes állapotot. Az eggyel kevesebb elektron miatt
azonban most a kötősáv nem tud teljesen betöltődni,
hanem üres állapotok maradnak benne. Pontosabb
meggondolásnál azonban figyelembe kell venni,
hogy a bóratomoknak kisebb a magtöltése, s ezért kö
zelükben a Coulomb-potenciál “sekélyebb”, mint a
kristály egyéb helyein. A bóratomok közelében tehát
az elektronoknak magasabb az energiájuk, mint
máshol, s így abszolút nulla fokon ezek a magasabb
energiájú állapotok maradnak üresen (11/b. ábra).
Mivel azonban ezek a szintek sokkal könnyebben
elérhetők a kötősávból, mint a vezetési sáv, a hőmér
sékleti gerjesztés már szobahőmérsékleten is nagyon
sok elektront fel tud ide emelni. Ez azzal jár, hogy a
kötősávban betöltetlen, üres helyek — “lyukak” —
jelennek meg. Az üres állapotok jelenléte pedig elekt
ronelmozdulást tesz lehetővé: az anyag vezetőképes
sége több nagyságrenddel megnövekszik.
Jóllehet szilárdtestek elektromos vezetésekor
mindig az elektronok mozdulnak el, mégis sok eset
ben nagyon leegyszerűsíti a magyarázatot, ha beve
zetjük a “lyuk” fogalmát. Mivel ez a IV. gimnázium
ban megtörténik (Tóth Eszter: Fizika IV. 142. old.),
erre itt nem térünk ki.

5. Befejező gondolatok
A most bemutatott gondolatmenet három fő pillé
re az elektromos vezetés hullámmechanikai modellje,
a húrmodell és a kölcsönható atomok állapotfelhasa
dásán alapuló modell. Az előadás további része pedig
ezeket az ismereteket kívánta elmélyíteni néhány
olyan példa és alkalmazás kapcsán, amelyeknek kü
lönleges elvi vagy gyakorlati érdekességük is van.
A fenti gondolatmenetben a hibridállapotok léte
és tulajdonságai is szerepelnek. Különösen sajnálom,
hogy ez a terület kimaradt mind fizika, mind a
kémia anyagából a gimnáziumban. Nemcsak szilárd
testfizikai vonzata miatt sajnálom, hanem azért, mert
a hibridállapotokon keresztül lehet megmutatni talán

a legszebben, hogy az elektronok hullámtermészete,
és az abból fakadó szuperpozíció-elv hogyan tágítja ki
az elektron mozgásformáit, s hogyan teremti meg
sokszínű világunk formagazdagságának alapjait.
Ezért mindenkit arra buzdítanék, hogy szakkörön,
vagy fakultáció keretén belül foglalkozzon, ezzel a
témakörrel.
Az előadás során elsősorban a sávszerkezet kiala
kulására összpontosítottunk, de még ezen a területen
sem érinthettünk mindent úgy, ahogyan azt ma a szi
lárdtestfizikusok tanítják. Nem szerepeltek a Blochfüggvények, a Brillouin-zónák, és sok közelítést is
tettünk. Ezt nem tartom hibának, mert véleményem
szerint a fizika tanításában sem lehet azonnal a
“teljes igazságot” tanítani. A megismerés és a tudo
mány története egyre finomodó modellek története.
Gyerekeink az élet minden területén hozzászoktak
már az ismeretek fokozatos fejlődéséhez a gólyamesé-tői kezdve a történelmi és társadalmi események
megítéléséig. A mai fizikusok is gyakorta számolnak
az abszolút merev test egyszerűsítő modelljével, bár
tudják, hogy ilyen nem létezik...
Mindez nem hibás, de nem szabad hazudnunk!
Tudatosítani kell a tanítványainkban, hogy ezek mo
dellek, amelyek több-kevesebb sikerrel írják le a való
ságot. Esetenként azt is meg kell mondanunk, hogy
a?, általunk bemutatottnál már vannak jobb modellek,
amelyek alapján a fizikusok nemcsak kvalitatív,
hanem kvantitatív kijelentéseket is tehetnek. Ne fél
jünk attól, hogy csorba esik ezáltal a tanári tekinté
lyen, sem attól, hogy tanítványaink nem fogják a fizi
kát egzakt tudománynak tekinteni. A fizika egzaktsá
gát nem az atomfizikán, ill. a szilárdtestfizikán kell
bemutatnunk. Erre sokkal jobban megfelel a mecha
nika és az elektromosságtan, s remélhetőleg ott már
megtanultak helyes módon gondolkozni és tiszta fo
galmakkal dolgozni.
A szilárdtestfizika tanításával kapcsolatban a szö
vegben már idézett forrásokon túl Kovács László és
Kedves Ferenc munkáira hívom fel a figyelmet, me
lyek legrészletesebb összefoglaló irodalomjegyzéke
Kovács László kandidátusi értekezésében található
(MTA Könyvtára). A többet és mélyebben tudni és
érteni vágyó olvasónak pedig Ch. Kittel: Bevezetés a
szilárdtestfizikába c. magyarul többször is megjelent
alapvető könyvét ajánlom.
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Az elektromos áram ellenállásmentes vezetése a elektronok, mint töltött részecskék eredendően ta
tiszta fémeknél elvileg csak abszolút nulla hőmérsék szítják egymást. A párok képződéséhez szükséges
leten jöhet létre, ezzel szemben a szupravezetők el vonzó kölcsönhatást a kristályrácsot alkotó fémionok
lenállása egy Tc kritikus hőmérséklet alatt teljesen el jelenléte okozza. Az elektron maga körül deformálja,
tűnik. Ezt a meglepő jelenséget először Kamerlingh polarizálja a kristályrácsot, és ez a polarizáció az ellen
Onnes figyelte meg 1911-ben, amikor a higany ellen tétes impulzusú és spinű elektronok között párképző
állásának hőmérsékletfüggését tanulmányozta. A fel désre vezető vonzó kölcsönhatást eredményezhet.
fedezést követő évtizedekben számos anyagról derült Az elektronpár — rácsdeformáció által közvetített —
ki, hogy alacsony hőmérsékleten szupravezetővé kötési energiája általában nagyon kicsi, emiatt már
válik. A szupravezetés vizsgálata során további olyan kis hőmozgás is elegendő a párok szétszakításához,
kísérőjelenségeket (Meissner effektus, a mágneses ami a szupravezetés megszűnéséhez vezet. Elméleti
fluxus kvantáltsága, Josephson-effektus) fedeztek jóslatok szerint ez a párképződési mechanizmus leg
fel, amelyek fokozták a szupravezetés különlegessé feljebb kb. 30 K-ig képes a szupravezetést fenntar
gét és ezzel együtt a felhasználási lehetőségeket. E sa tani. Ezt a jóslatot a kísérleti eredmények 1986-ig iga
játos jelenség értelmezésére sokáig kellett várni, zolták is, mivel az addig elért legmagasabb kritikus
amíg 1956-ban Bardeen, Cooper és Schriffer elmélete hőmérséklet 23,2 K volt.
A Meissner-effektus ékesen bizonyítja, hogy a
végre világos magyarázatot adott a szupravezetésre.
Bár a szupravezetők alkalmazása azóta kiterjedt ipar szupravezetés nem azonos a végtelen vezetőképes
ággá fejlődött, a jelenség nem eléggé közismert, le séggel. Annál több. Ha mágneses térbe helyezünk
írásával elsősorban egyetemi tankönyvek [1,2] foglal egy végtelen vezetőképességgel rendelkező anyagot,
koznak. A hagyományos szupravezetőkkel elért ered akkor a térváltozás során gerjesztett felületi örvény
ményekről teljesebb képet ad a Physics Today egy ju áramok az anyag belsejében kioltják a mágneses
bileumi különszáma [3], amit a felfedezés 75. évfor teret. A szupravezető anyag azonban a sztatikus mág
dulóján jelentettek meg. A magashőmérsékletű szup neses teret is kitaszítja magából; ez történik például
ravezetők felfedezése után néhány magyar nyelvű is akkor, amikor állandó mágneses térben hűtjük le a
meretterjesztő cikk is hozzájárult a szupravezetéssel szupravezető állapotba az anyagot. Más szóval, a
és az új szupravezető anyagokkal kapcsolatos ismere szupravezető anyag tökéletes diamágnes. A felületi
köráramok behatolási mélysége a szupravezetőbe az
tek terjesztéséhez [4-8].
anyagi minőségtől függően 30 és 300 nm között válto
zik. Ebből egyúttal az is következik, hogy az anyag
belseje nem vesz részt az elektromos áram
A szupravezető állapot
szállításában.
A szupravezető állapot nemcsak a hőmérséklet nö
A szupravezető állapotban az elektromos áram
veszteség nélküli jelenléte ugyanolyan természetes, velésével szüntethető meg, hanem a mágneses térrel
mint az, hogy az atommag körül “keringő” elektron is. Egy Hc kritikus térerősségnél nagyobb mágneses
sem veszít energiájából. E mikroszkopikus (kvan térben a szupravezetés fémes vezetéssé alakul át. A
tummechanikai) viselkedés makroszkopikus megje másodrendű szupravezetőknél ez az átalakulás két lé
lenéséhez az szükséges, hogy nagyon sok részecske pésben történik; létezik egy közbenső állapot,
legyen ugyanabban a mikroszkopikus állapotban. amiben a normál fémes és szupravezető tartományok
Erre azonban csak az egész spinű részecskék, a bozo- váltogatják egymást. A kritikus térerősség hőmérsék
nok képesek. Ez történik a fotonokkal a lézerfényben, letfüggő, értéke sok anyagnál meghaladja a 20 vagy
és ez az úgynevezett Bose-kondenzáció eredményezi akár 40 teslát is. Ez a nagyon magas érték azért
a 4He szuperfolyékony viselkedését. Az elektronok, fontos, mert elsősorban ez limitálja a szupravezető te
mint feles spinű részecskék számára ezt a makroszko kerccsel előállítható térerősség nagyságát, illetve a ká
pikus állapotot alapvető szimmetriatörvények tiltják. bellel szállítható áram erősségét.
Egy szupravezetőből készített gyűrű nemcsak
A természet azonban e tiltás mellett biztosított egy
kiskaput. Páros számú azonos feles spinű részecske azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy megőrzi a bel
(fermion) egymáshoz kötődve egész spinű részecske sejébe zárt mágneses fluxus nagyságát, hanem azzal
ként (hozónként) viselkedik, és ezek az összekapcso is, hogy a bezárt fluxus csak diszkrét értékeket vehet
lódott új részecskék (pl. a 4He atomok) tetszőlegesen fel. A fluxus értéke az elemi fluxuskvantum,
nagy számban kerülhetnek ugyanabba a mikroszko
pikus állapotba. Ez a makroszkopikus állapot a kvan
_
= 2,0678 ■10~7 gauss ■cm2
2e
tummechanika törvényeit követve eredményezi
azokat a jelenségeket, amelyek a klasszikus fizikához egész számú többszöröse, ahol 2e a Cooper-pár két
szokott szemléletünk számára nemcsak megdöbben szeres elektrontöltésre utal. A memória áramkörök
ben ezt a jelenséget hasznosítják, mivel egy néhány
tőek, hanem teljesen érthetetlenek.
A szupravezetés az elektronpárok, más néven a p,m átmérőjű szupravezető gyűrűben a mágneses
Cooper-párok képződésének a következménye. A fluxus értéke 0Oés 0 között könnyen és nagyon gyor
Cooper-párok kialakulása azért meglepő, mert az san változtatható.
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A mikrovilág egyik jellegzetessége, az alagúteffektus a szupravezetésben is megjelenik. Mivel a
Cooper-párok az alagút-effektus révén áthatolhatnak
egy nagyon vékony (1 —5 nm vastagságú) szigetelő
rétegen, ezért szoros kapcsolatot létesítenek az átme
net két oldalán található szupravezető állapot között.
Ez a kölcsönhatás eredményezi a makroszkopikusan
megfigyelhető Josephson-effektust. E jelenség követ
keztében a szigetelő rétegen egy Ic kritikus értéknél
kisebb áram ellenállásmentesen folyik keresztül.
/c-nél nagyobb áram esetén az átmenet ohmikusan
viselkedik, mint azt az 1. ábra mutatja. Ennél is érde
kesebb az a hiszterézis jelenség, amit az áramerősség
csökkentésekor figyelhetünk meg, az ohmikus visel
kedés ugyanis 7c-nél kisebb áramerősség esetén is
fennmaradhat.
A Josephson-átmenet egy másik fontos jellegzetes
sége, hogy külső U feszültség hatására az áram
erősség
2eU
W= ^ T
körfrekvenciával oszcillál. A rezgés frekvenciájára jel
lemző, hogy 1 /EV-nyi feszültségnek 483,6 MHz frek
vencia felel meg. Ez az ún. váltóáramú Josephson ef
fektus lehetővé teszi a feszültség nagyérzékenységű
mérését.

Szupravezetés alkalmazása
A szupravezetés alkalmazásának egyik legnyilván
valóbb területe az elektromos energia veszteségmentes szállítása. Erre például a sűrűn lakott területe
ken lenne szükség, ahol a nagyfeszültségű energiaszállítás sokkal körülményesebb. A napjainkig kifej
lesztett szupravezető kábelek elterjedését azonban a
gazdaságossági tényezők megakadályozták, a szük
séges héliumos hűtés megépítése és működtetése
gazdaságtalannak bizonyult.
A nagyon erős mágneses terek előállításánál a
szupravezetők ma már nélkülözhetetlenek. Nagy
előny, hogy a mágneses tér fenntartása energiát nem
igényel; a bekapcsolás után elegendő a tekercs két
végét összekötni és a tekercsben fennmaradó áram
mal együtt a mágneses tér értéke sem változik. A leg
nagyobb tekercsrendszereket a részecskegyorsítóknál
és a magfúziós kísérleteknél építették meg. Ma már
számos vállalat foglalkozik olyan 2 —20 teslás szupra
vezető tekercsek előállításával, amelyeket különböző
vizsgálati és kísérleti célokra terveztek. Szupravezető
tekercset használnak például azokban az NMR tomográfokban is, amelyeket ma az orvosi diagnosztika
legkorszerűbb eszközének tekintünk. Szintén nagy
térerősségű tekercsekre van szükség a mágneses és
nem-mágneses anyagok szétválogatására használt
szeparátoroknál. Az ércdúsítás mellett a mágneses
szeparátorokat sikeresen próbálták ki a szén kéntelenítésénél, mivel a néhány százaléknyi kén — a savas

eső legveszélyesebb okozója — általában mágneses
vas-szulfid (pirít) alakban van jelen a szénben. A
szakemberek már az ivó- és szennyvizek mágneses
tisztításán gondolkodnak.
Több fejlett tőkés országban a 80-as évek elején
kezdték el vizsgálni a mágneses energiatárolók építé
sének a lehetőségét. E vizsgálatok oka, hogy a
nagyon erős mágneses terek energiasűrűsége már
számottevő. Például, a szupravezetőkkel gerjeszthető
10 teslás térben az energiasűrűség

ami alig marad el a hagyományos kémiai akkumuláto
rokkal elérhető értékek mögött. Az elképzelések sze
rint a mágneses energiatárolót csúcserőművek tehermenesítésére használnák. A minimális veszteséggel
működő, sziklába ágyazott, több száz méter átmérőjű
tekercsrendszerben a tárolt energia 5 —10 GWh
lenne.
Az erősáramú alkalmazások további fontos terüle
tei a mágneses lebegtetés elvén működő gyorsvona
tok, a nagy teljesítményű elektromos motorok, illetve
generátorok és a transzformátorok. Ezeken a terüle
teken a szupravezetőkkel nemcsak a hatásfok javít
ható, hanem a berendezés súlya és térfogata is jelen
tősen csökkenthető.
A méréstechnikában a szupravezetőket a zavaró
külső mágneses terek leárnyékolására, nagy jósági té
nyezőjű üregrezonátorok és kiemelkedően nagy pon
tosságú feszültségetalonok készítésére használják. A
méréstechnika legérzékenyebb eszközei közé tartoz
nak a szupravezető kvantum interferométerek, más
néven SQUID-ek. A SQUID elvén működő magnetométer nagy érzékenysége annak köszönhető, hogy az
egy vagy két Josephson-átmenettel rendelkező szup
ravezető gyűrű belsejében a mágneses fluxus változá
sát egy fluxuskvantumnyi pontossággal érzékelhet
jük. Ennek következtében egy ilyen eszközzel a Föld
mágneses terét egy adott pontban legalább hatszámje
gyes pontossággal mérhetjük meg, sőt mérhetjük az
agy vagy akár a szív biomágnességét is.
A szupravezetők betörtek a mikroelektronikába is.
A Josephson-átmenet kétállapotú (szupravezető és
normál) viselkedése logikai áramkörök építését tette
lehetővé, a fluxus kvantáltsága pedig a memória
áramkörök kifejlesztéshez vezetett. A mikroelektro
nikai vékonyréteg technológiával készített szuprave
zető eszközök legvonzóbb tulajdonsága az egyes
áramköri elemek nagyon rövid (2 —5 ps) kapcsolási
ideje. A Josephson típusú elektronika lehetőségeit az
IBM-nél egy nagysebességű számítógép megépítésé
vel bizonyították. Bár ez a számítógép gazdaságossági
okok miatt nem került sorozatgyártásra, de a sokkal
kevesebb áramköri elemet tartalmazó A/D (ana
lóg-digitális) átalakítókat ma már több cég is gyártja.
Ebben az eszközben úgy sikerült egyesíteni a Joseph
son elektronika nagy sebességét és a SQUID nagy ér
zékenységét, hogy a kifejlesztett eszköznek nincs
vetélytársa.
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A nagysebességű számítógépek fejlesztése során
merült fel annak igénye, hogy a további tömörítés ér
dekében a félvezető áramköri elemeket szupraveze
tők kapcsolják össze. Az új magashőmérsékletű szup
ravezetők és a félvezetők társítását az teszi lehetővé,
hogy 77 K hőmérsékleten működő eszközt nyerünk.
Érdemes megjegyezni, hogy az új nagysebességű szá
mítógépek központi egységei a szupravezetők hiányá
ban is megkövetelik az intenzív hűtést, vagyis a
hűtés kényszerűsége nem akadályozza az ilyen
irányú technológiai kutatást.
A fenti alkalmazási területeket nagyrészt még a ha
gyományos szupravezetőkkel dolgozták ki. A magas
hőmérsékletű szupravezetők felfedezése további új
hasznosítási lehetőségeket vetett fel. Ilyen például a
cseppfolyós nitrogén tartályokban a folyadék szint
magasságának érzékelése. Ma még nincs tudomásunk
olyan ötletekről, amelyek a szupravezető oxidokhoz
kapcsolódó egyedi jelenségeket és sajátosságokat
hasznosítanák.
A szupravezetés kritikus hőmérsékletének növelé
sét a széles körű alkalmazási lehetőségek gazdaságo
sabbá tétele indokolja. Ebből a szempontból az ideális
a hűtést nem igénylő szobahőmérsékletű szuprave
zető lenne. Bár az új “magashőmérsékletű” szuprave
zetők még mindig komoly hűtést igényelnek, az al
kalmazások gazdaságosabbá tételében jelentős előre
lépést képviselnek. A hagyományos szupravezetők
héliumos hűtésével szemben az új anyagok “meg
elégszenek” a sokkal olcsóbb és egyszerűbb nitrogénes hűtéssel. A különbséget jól szemlélteti, hogy a
folyékony hélium hőmérsékletén egységnyi hőener
gia elvonásához huszonötször több energiára van
szükség, mint a nitrogén forráspontján, 77 K-en.

szerkezet, sem a kritikus hőmérséklet nem változik
meg lényegesen. 1988 elején újabb magashőmérsék
letű szupravezető oxidokat találtak a Bi-Ca-Sr-Cu-0
rendszerben, aminek külön érdekessége, hogy ritka
földfémeket nem tartalmaz. Ez év márciusában ame
rikai kutatók bejelentették, hogy egy tallium tartalmú
oxidkerámia minta 125 K-en vált szupravezetővé.
szigetelő

1. ábra A Josephson-átmenet sematikus feszültség-áram
karakterisztikája

Magashőmérsékletű szupra vezetők
Alex Müller és Georg Bednorz a kevésbé tanulmá
nyozott szupravezető oxidok családjában 1986 első
felében talált rá arra a Ba-La-Cu-0 rendszerre, ami a
30 K-es szupravezetés létezésére utalt [9]. A hóna
pokkal később nyilvánosságra került eredményeket
először japán és amerikai kutatók ellenőrizték. Az
eredmények igazolása után laboratóriumok százaiban
lázas kutatásba kezdtek a fizikusok és a vegyészek.
Hamarosan meghatározták a szupravezető fázis leg
fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait, majd a ma
gasabb kritikus hőmérséklet elérésének reményében
hasonló kristályszerkezetű, de eltérő összetételű
minták ezreit állították elő és vizsgálták meg. Ebben
a versenyfutásban Wu és munkatársai [10] 1987
elején találtak meg az YBa2Cu30 7 összetételű 94 K-es
szupravezetőt, aminek kristályszerkezetét elsőként
viszont már a Bell Laboratórium munkatársai [11] ha
tározták meg. Hamarosan kiderült, hogy ha az előző
anyagban az ittriumot a három vegyértékű lantanidák
valamelyikével helyettesítik, akkor sem a kristály24

2. ábra Az YBa2Cu30 7 ortorombos kristályszerkezete (a=0,383
nm, b=0,389 nm, c = 1,122 nm). A kristályrács elemi cellájában a
középső Cu-0 sík valójában olyan Cu-0 láncokból áll, amelyekből
viszonylag könnyen távozik az oxigén

Az intenzív kutatás eredményeképpen a szuprave határ, rétegződési hiba stb.) és különösen a szemcse
zető oxidok számos tulajdonságára fény derült. A fel határok jelenlétére. Emiatt például a kerámiatechno
sorolt oxidok közös tulajdonsága, hogy a perovszkit lógiával előállított szupravezető anyagok kritikus
jellegű réteges kristályszerkezetben (1. 2. ábra) Cu-0 áramsűrűsége több nagyságrenddel marad el a kívánt
síkok találhatók. A réteges kristályszerkezet miatt érték mögött.
nemcsak a Tc feletti fémes vezetés anizotrop, hanem
A jó minőségű szupravezető oxidok előállítása ér
a szupravezetés néhány paramétere is irányfúggő. dekében a csúcstechnológia teljes fegyvertárát beve
Például a kritikus mágneses tér értéke a Cu-0 síkra tették. A felhasználás szempontjából is biztató ered
merőleges, illetve az azzal párhuzamos irányban mények elsősorban a vékonyréteg-technológiákban
erősen különbözik egymástól. A kritikus terek értéke születtek. Mindezek ellenére, az eddigi ismeretek fé
alacsony hőmérsékleten általában olyan magas, hogy nyében úgy tűnik, hogy az alkalmazás számára a meg
annak kísérleti megállapítása ma még lehetetlen. Az felelő tulajdonságú magashőmérsékletű szupravezető
YBa2Cu30 7 esetében a becsült értékek az abszolút anyagok előállítása még további türelmes technoló
nulla hőmérsékleten kb. 40 T, ill. 140 T. Hasonló giai kutatást igényel. A kutatás jelenleg egyre széle
arányú irányfüggést figyeltek meg a koherenciahossz sedő skálán folyik, mivel az elmúlt másfél esztendő
ban is, ami a Cu-0 síkok mentén nagyobb, kb. eredményei óriási lendületet adtak ennek a terület
3,5 nm.
nek. Nyilvánvaló azonban, hogy a továbblépéshez
A fluxuskvantum értékének megállapításával az az anyagtudományok és a technológiák különböző
amerikai kutatóknak sikerült igazolni az elektronpá ágazatainak szorosabb együttműködésére és párhu
rok létezését. Bravúros kísérletek sorát hajtották zamos fejlesztésére lesz szükség.
végre annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy az
Végigtekintve a szupravezetők kutatásában elért
elektronpárok létrejöttét okozhatja-e a háttérrács de eddigi eredményeken felmerül a kérdés: vajon hány
formációja által közvetített kölcsönhatás. A válasz: hasonló jelentőségű meglepetést kínál még a termé
nem.
szet a titkait tudatosan kutató ember számára.
Ma már tudjuk, hogy a szupravezető oxidok visel
kedését a hagyományos elméletekkel nem lehet
leírni. Az elméleti kutatók számára a legnagyobb
gondot az elektronpárok képződési mechanizmusá
nak megértése jelenti. A szupravezetés értelmezésére
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SZILÁRDTESTKUTATÁSOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYI
KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
INTÉZETEIBEN
ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS (rövidítve)
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MTA Szilárdtestkutatási
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I. Bevezetés

Az MTA Szilárdtestkutatási Komplex Bizottsága kihelyezett ülése
ket tartott a Magyar Tudományos Akadémia azon intézeteiben,
amelyekben szilárdtestkutatásokkal, anyagtudományi kutatások
kal foglalkoznak. Ezek az alább felsorolt intézetek:
Atommag Kutatóintézet, ATOMKI 1982., TTKL Kristályfizikai
Kutatólaboratórium, KFKL 1985., Központi Kémiai Kutatóinté
zet, KKKI 1986., Izotóp Kutatóintézet, IK1 1986., KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, RMKI 1986., KFKI
Atomenergia Kutatóintézet, AEKI 1986., KFKI Mikroelektroni
kai Kutatóintézet, MKI 1986., KFKI Szilárdtest-fizikai Kutatóinté
zet, SZFKI 1987., Műszaki Fizikai Kutatóintézet, MFKI 1987.,
TTKL Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium, SZKKL 1987.
A fentieken kívül a hazai egyetemeken szilárdtestkutatások
folynak az MTA Fémtechnológiai Kutatócsoportjában (FTKCS)
és az MTA Műszaki Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoportjá
ban (MAKTKCS), az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszé
ki Kutatócsoportjában (jelenleg MTA Lézerfizikai Tanszéki Kuta
tócsoport LFTKCS), az MTA TTKL Biofizikai Kutatólaboratóriu
mában (BFKL), amelyek a megfelelő egyetemi tanszékekkel
szoros kapcsolatban működnek, a velük kapcsolatos bizottsági ál
lásfoglalást “A szilárdtestkutatások helyzete egyetemeinken”
című összefoglaló elemzésben rögzítette a Bizottság.
A felmérés az alábbi módszer szerint készült. Az intézet előre
megadott szempontok szerint részletes összefoglalást készített,
amelyet a Bizottság tagjai jóval az ülés előtt írásban kézhez kaptak.
Az intézetben megrendezett ülés keretében a kutatóhely vezetője
szóbeli kiegészítéseket fűzött az írásos beszámolóhoz, ezt követ
ték a jelentősebb eredményeket bemutató tudományos előadások,
majd a Bizottság megtekintette a kutatólaboratóriumokat.
Az írásos anyag, a szóbeli kiegészítések, a tudományos előadá
sok, a laboratóriumlátogatások és az ezek után kialakult vita alap
ján a Bizottság tagjai kellő részletességgel megismerték az intézet
ben folyó szilárdtestkutatások, anyagtudományi kutatások temati
káját, az elmúlt időszakban elért főbb eredményeket, a kutatások
személyi és anyagi feltételeit, a rendelkezésre álló berendezéseket,
mérési összeállításokat, a tudományos publikációs és szabadalmi
tevékenységet, az ipari kapcsolatokat, a hazai és nemzetközi
együttműködést, az oktatás és közművelődés terén végzett tevé
kenységet.
Minden egyes látogatásról írásos emlékeztető készült, amelyet
a Bizottság tagjain kívül a meglátogatott intézetek igazgatói is meg
kaptak és az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályá
nak osztályülése is napirendjére tűzött.
A látogatásokon kívül a Bizottság informálódásához hozzájá
rultak: a gondos opponencia alapján megvitatott ún. folyama
tos beszámolók, a “Szilárdtestek kutatása” országos főirány
1981 —1984. évi beszámolójának vitája 1985. április 22-én, az
OTTKT F /l “Szilárdtestek kutatása” országos főirány
1981 —1985 közötti időszakban végzett tevékenysége záróértéke
lésének a vitája 1985. április 22-én; az MTA MFKI, MTA TTKL
KFKL, MTA ATOMKI; MTA KFKI RMKI; AEKI; MKI és
SZFKI 1981 —1985. évi beszámolóinak és 1986—1990 évi tervei
nek megvitatása 1986. július 11-én.

Elfogadta az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályá
nak osztályülése 1988. május 19-én.

26

A tájékozódás tapasztalatai a jelen elemzésben került összefog
lalásra, amely lehetőséget nyújt értékelésre és az általános jellegű
problémák felvételére is.
A Bizottság az intézetnek kizárólag a szilárdtestkutatásokkal,
anyagtudományi kutatásokkal kapcsolatos tevékenységét vizsgálta
és értékelte, amely nem egy esetben a teljes tevékenységi körnek
csak kis hányadát jelenti. Ez a megállapítás az ATOMKI, a KKKI,
az 1KI, az MKI, az RMKI, az AEKI tevékenységére vonatkozik
elsősorban.
A tematikai beszámoló (II. fejezet), az utóbb' évek eredmé
nyeit a kutatási irányok szerint bontva összegzi, a III. fejezet fog
lalkozik az eredmények összefoglaló értékelésével, végül a IV. fe
jezetben néhány következtetés zárja az elemzést.

II. Tematikai beszámoló

A tematikai beszámolót célszerűnek látszott az 1985. december
31-ével lezárult, a “Szilárdtestek kutatása” országos főirány tudo
mányos tervének megfelelő csoportosításban elkészíteni, hiszen
az utolsó két év eredményei is még szorosan kötődnek ahhoz és
az újabb, a szilárdtestkutatások egészét összefoglaló konkrét
tervek részletes kidolgozása és elfogadása még nem történt meg.
A jelen tematikai beszámoló lényegileg az 1981 —1987. évek ered
ményeit foglalja össze.
l \ / \ . Tiszta fémek és ötvözetek kutatása

A kutatás terv szerinti célja az volt, hogy az anyagtulajdonságok ja 
vítása érdekében feltárja és értelmezze a fémek és ötvözetek alapvető tu
lajdonságait, a fémtechnológiai folyamatokat befolyásoló jelenségeket
(fázisátalakulások, ötvöződés, szilárd fázisban végbemenő reakciók,
képlékeny alakváltozások, felületijelenségek stb.).
Az átmeneti fémek mágnesességének leírása egy, a spin fluktu
ációkat is figyelembevevő és ugyanakkor numerikusán még kezel
hető módszert fejlesztettek ki. Kiszámították az alkáli fém-arany
ötvözetek elektronszerkezetét, megvizsgálták elektromos és ko
héziós tulajdonságaikat. Az elektronszerkezet alapján megmagya
rázzák a sorozatban megfigyelhető sajátos fém-félvezető átalakulás
fizikai okait.
Kis anizotrópiájú perovszkitok rendezett fázisbeli sztatikus és
dinamikai korrelációinak kezelésére egy új eljárást adtak. A vi
szonylag magas longitudinális gerjesztési ág frekvenciáját széles
hőmérséklet-tartományban a rendparaméterrel arányosnak talál
ták és ilymódon a SrTi03-re vonatkozó, Raman — EPR mérések
eredményeit értelmezték. Az eljárást alkalmazták a LaA103-ra is.
Több kísérleti adat sikeres interpretációja mellett (a rendparamé
ter hőmérsékletfüggése, a longitudinális fonon-ág viselkedése) kí
sérleteket javasoltak, amelyek az elmélet egyéb alapvető eredmé
nyeit igazolhatnák. Tanulmányozták a perovszkitok multikritikus
viselkedését. A LaAI03 bikritikus és tetrakritikus fázisdiagramját
[111] és [100] irányú nyomás esetére meghatározták. Az eredmé
nyek jól egyeznek a kísérleti adatokkal és a LaAI03 bizonyos fenomenológikus csatolási állandóinak értékeit szolgáltatják.
Kidolgozták és részletesen tanulmányozták a ferroelektromos
fázisátalakulások egy olyan egységes modelljét, amely egyaránt
leírja az atomok statisztikus rendeződési folyamatát, alagutazását
az egyensúlyi állapotok között és fonon típusú rezgéseit. Megmu-

tatták, hogy a vizsgált modellben lezajló (első-, illetve másodren
dű) strukturális fázisátalakulás az atomok redukált kötési energiá
jától és a nullponti rezgések energiájától függően lehet rend
rendezetlen típusú, rácstorzulással járó, vagy kevert típusú.
Új típusú fázisátalakulás létét mutatták meg dinamikai rendsze
rekben. Ez az általánosított entrópiák spektrumában vagy a megfe
lelő szabadenergiában fellépő szingularitással kapcsolatos. Ilyen új
típusú, dinamikai jellegű átalakulások várhatóan fellépnek intermittens kaotikus rendszerekben; a fázisátalakulás jelentkezik a
sztatikus tulajdonságok szinguláris viselkedésében is.
Megadták a dinamikai skálaindexek interpretációját tranziens
káoszt mutató rendszerekre. Kiszámították a skálaindexeket a ka
otikus repellorok exaktul megoldható esetében; ezenkívül, perturbációs módszerrel, a kaotikus attraktorok egy osztályára is.
Több eredményt értek el a teljesen kifejlődött káoszállapot tu
lajdonságainak elméleti meghatározása terén. Kidolgoztak egy per
turbációszámítási eljárást a valószínűség-eloszlás számítására és
ennek alapján különböző jellemző mennyiségeket (Ljapunovexponens, korrelációs függvény) határoztak meg. Értelmeztek
egy, a konjugálásra merőleges transzformációt és több eredményt
értek el a teljesen kifejlődött káosz univerzális tulajdonságaira vo
natkozólag. Új eljárást dolgoztak ki a Komogorov-entrópia megha
tározására. Általánosították a dinamikai skálahipotézist és a renormálási csoport eljárást határciklusba való átmenet esetére. Vizsgál
ták a határciklusállapotban a fluktációk hatását és kimutatták,
hogy ezeknek jelenlétében a fáziskáoszba való átmenet jellege
alapvetően megváltozik (SZFKI).
Monte Carlo-szimulációval, illetve renormalizációs csoport
módszerrel kiszámították különböző perkolációs rendszerek kri
tikus pontjait és indexeit. Eredményeik alátámasztják az univerzalitási hipotézist olyan esetekben, amikor a véletlen perkolációs ge
ometria gyengén sérül (folytonos perkoláció, korlátozott vegyér
tékű perkoláció v a 3 esetén, kétdimenziós Ising-fúrtök perkolációja a kritikus hőmérséklet közvetlen környezetét kivéve), míg új
univerzalitási osztályok jelennek meg, ha a véletlen geometria
erősen sérül (irányított perkoláció, korlátozott vegyértékű perko
láció v = 2 esetén), illetve ha konkuráló folyamat karakterisztikus
hossza divergens (pl. Ising-fúrtök esetén a kritikus hőmérsékle
ten). Numerikus és analitikus módszerekkel vizsgálták a perkolá
ciós fürtökön végbemenő diffúziót és összefüggéseket igazoltak,
illetve állapítottak meg a sztatikus és dinamikus perkolációs
mennyiségek között. Az aggregáció egy modelljében a fürtelosztás
skálatulajdonságait adták meg és igazolták szimuláció segítségével.
Kétdimenziós perkolációs hálózat kritikus viselkedését is tanulmá
nyozták. Új módszert dolgoztak ki a mikroszkopikus fluktációk
méretfúggését leíró relatív zajkomponens kiszámítására, transzfermatrix segítségével.
Az utóbbi időben eredményesen bekapcsolódtak a mintázatnö
vekedés és a fraktálok kutatásába is.
Megmutatták, hogy a komponensek egymás utáni réteges pá
rologtatásával tisztán állítható elő az Al, Mn rendszerben a kvázikristályos fázis, továbbá, hogy (100) és (111) orientációjú Al felü
leteken a kvázikristályok felnövése epitaxiális (MFKI).
Tanulmányozták a kvázikristályos anyagok szerkezetét és meg
határozták az egydimenziós kváziperiodikus rácsban mozgó elekt
ronok energiaspektrumát.
A fémüvegekben az ún. kétnívós rendszereknek az elektro
nokkal való kölcsönhatását vizsgálták és megmutatták, hogy a
rendszer viselkedése sok hasonlóságot mutat a Kondo-effektussal
és az elektromos ellenállásnak minimuma lehet. Megmutatták,
hogy egy kétfenekű potenciálgödörben az elektrongázzal kölcsön
ható atomnak az elektronok által indukált alagútátmenetei időben
erősen korreláltak, vizsgálták egy részecske disszipatív mozgását
kétfenekű, illetve periodikus potenciálban fermion-hőtartály
esetén és az alacsony hőmérsékleti viselkedésben a bozonhőtartály esetéhez képest eltérő viselkedést találtak. Disszipatív
kvantumrendszerekkel modellezték a kvantummechanikai mérés
folyamatát.
Berendezést építettek fémüveg-szalagoknak olvadékok gyors
hűtéssel történő előállítására. Az olvasztás védőgázban, a megszi
lárdulás levegőn történik. A szalagok szélessége 8 —10 mm között

változtatható, egy adag tömege max. 300 g. Kis tömegű minták
inert gázban történő előállítására külön berendezést hoztak létre
(splat cooling). Számítógépes programrendszert állítottak össze a
megszilárdulás folymatának modellezésére.
Kifejlesztettek több, híradástechnikai és erősáramú felhaszná
lásra alkalmas lágymágneses, valamint az építőiparban betonerösítő-szálként hasznosítható ötvözettípust. A gyakorlati alkalmazá
sok érdekében induktív elemeket (fojtótekercseket, transzformá
torokat) készítettek gyengeáramú alkalmazásokhoz és kipróbálás
ra átadták a potenciális felhasználóknak.
Ezenkívül elektronikus és áramnélküli leválasztással is állítot
tak elő amorf ötvözeteket és vizsgálták a homogén minták előállí
tásának technológiai feltételeit. Az így kapott Ni-P típusú fémüve
geken következtetéseket vontak le a rövid távú rendre, a mág
neses tulajdonságokra, az elektronszerkezetekre és az elektron
szerkezeti fluktuációkra vonatkozólag, valamint tanulmányozták
termikus stabilitásukat is (SZFKI).
Az előállított fémüvegek szerkezetét kombinált röntgen- és ne
utrondiffrakciós mérésekkel, a parciális eloszlási függvények meg
határozásával vizsgálták, igazolták a minták amorf állapotát, vizs
gálták az üvegfémminták másodlagos stuktúráját (sűrűségbeli in
homogenitások a kolloid mérettartományba eső térfogatrendsze
rekben) a kisszögű röntgenszórás segítségével (SZFKI és MKI).
Jelentős eredményeket értek el a fém-metalloid (főleg a Fe-B,
Fe-TM-B, ahol TM: átmeneti fém) típusú üvegek szerkezetének,
főleg közeli rendjének meghatározásában. Komplex vizsgálatokat
végeztek ezen anyagok szerkezeti relaxációjának, termikus stabili
tásának és a kristályosodás mechanizmusának kutatásában. Vizs
gálták az ötvöződő elemek hatását az említett fémüvegek elekt
romos transzport tulajdonságaira is. A fémfizikai vizsgálatok
során új módszerként vezették be a röntgen abszorpciós él finom
szerkezetének mérését (EXAFS) és automata mérés vezérlő, va
lamint adatfeldolgozó rendszert állítottak be a DSC méréseknél
(SZFKI és MKI).
Amorf fémek esetén kimutatták a szabadtérfogat előállítási kö
rülményektől és a hőkezeléstől való függését. Meghatározták
számos bináris kristályos és amorf rendszerben a komponensek
pozitron affinitásait, ezzel lehetővé vált az amorf fázisokban a po
zitron annihilációs paraméterek értelmezése. Amorf ionos rend
szerekben (lefagyasztott oldatok) az amorf szerkezet és a hőmér
séklet függvényében beálló szerkezeti változások általános értel
mezését adták meg (RMKI).
Tanulmányozták a Cr és a Ni hatását az Fe70Ni10B20 és
Fe70Cr10B20 ötvözetekben, és megállapították, hogy az Fe80B20 és
az Fe70Cr20B20 állapotsűrűsége megegyezik, de a Ni azt megváltoz
tatja 0,8—1 eV energiánál a Fermi-nívó alatt. A jelenség az Fe dsávjától eredő állapotsűrűség változtatásával magyarázható (MKI
ésIKI).
Megvizsgálták az amorf vas-bór és vas-nikkel-bór ötvözet felü
leti tulajdonságait és a CO + FI2 reakcióban mutatott katalitikus
hatása közötti összefüggést és megállapították, hogy az amorf fém
katalikus aktivitása lényegesen nagyobb, szelektivitása lényegesen
kedvezőbb (nagymértékű telített szénhidrogén-képződés), mint a
vele azonos összetételű kristályos anyagé. A katalitikus hatás kö
zötti különbség egyik lehetséges magyarázata a kisszámú felületi
atomi együttesekből álló aktívhelyek stabilizálódása a bőr hatására.
Az UPS, CEMS, valamint XPS segítségével kimutatott felületi
kristályosodás ésszerű magyarázatot adhat az aktivitás csökkené
sére OKI).
Alapfelismerés volt, hogy a molibdén környezetkímélő szelek
tív feloldása hidrogén-peroxiddal és alkalmas katalizátorokkal el
végezhető. Felismerték, hogy a keményfém (hulladék) alkálikar
bonát oldatokban lényegesen nagyobb sebességgel és jobb energia
hasznosítással tárható fel elektrokémiai úton, mint a korábban al
kalmazott elektrolitoldatokban. Felismerték, hogy alkálivolframát
oldatok tisztítása és ammóniumparavolframát kinyerése környe
zetkímélés és anyagvisszanyerés tekintetében a korábban alkalma
zott eljárásokénál előnyösebben végezhető el elektrodialízissel elő
állított izopolivolframát specieszek hosszú szénláncú aminok
szerves oldata segítségével történő extrakciójával.
\
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A volfrám és molibdénporgyártás kiinduló anyagában, az
APMo-ban, illetve APW-ben, új fázisokat ismertek fel, amelyek
jelenléte a végső porminőséget befolyásolja.
A W-K-Al-Si-O-OH, illetve a Mo-O-H-C rendszerben leírták
és gázfejlődéssel járó reakciókkal hozták kapcsolatba egyrészt a
szinterelési kérgesedést és az anomálisan magas végporozitást,
másrészt pedig az óriási üregek megjelenését a melegalakítást és a
hidegalakítást követő hőkezelés folyamán.
A termodinamikai egyensúlytól távol diffúziós kölcsönhatás
ban álló fázisok szövetszerkezetének alakulásában felismerték a
szemcsehatárdiffúzió okozta anomális újrakristályosodás és az
anomális kavitáció kapcsolatát, valamint rámutattak a második fá
zisok oldódásához csatlakozó belső feszültségek szerepére a
kémiai kavitációban. Felismerték ezen jelenségek szerepét a folya
dékfázisú és az aktivált szinterelésben.
Először vizsgálták az extrinszik szemcsehatárdiszlokációk sze
repét a volfrám erős alakításában, valamint az alakítási módusváltás szerepét a volfrám Lüders-sávos alakításában és az ehhez
kapcsolódó lassan terjedő repedések megjelenésében.
Megkezdték a vizsgálatok kiterjesztését a kompozitokra
(gyémánt-WC-Co; WC-Co, W-Ni-Fe és kerámiák) is (MFKI).
Az izotópos nyomjelzés, a kvantitatív autoradiográfia, a
makro- és mikroszkópos metallográfia módszereit alkalmazva
megvizsgálták a Dunai Vasműben üzemelő vertikális öntőgépnek
és hűtési rendszereknek a tulajdonságait, az acélbuga dermedési
folyamatait. Megállapították, hogy a gerendás bugatámasz helyett
célszerűbb a görgős bugatámaszt alkalmazni. Az átlagos kéregvas
tagság változására ekkor is a parabolikus dermedési törvény érvé
nyes, de a kéregnövekedés és a szennyezők eloszlása sokkal
egyenletesebb, a felületi csillagrepedések, még az erre érzékeny
acéloknál is elmaradnak. A finom hosszrepedéseket pedig a vizet
permetező fúvókák célszerűbb elrendezésével lehet kiküszöbölni.
Megkezdték a folyamatos öntés automatikus szabályozó rend
szerének a kifejlesztését OKI).
A szilárd testek összetételével és mechanikai tulajdonságaival
kapcsolatos kutatásokat, a kondenzált fázisok fizikai-kémiai leí
rásra irányuló vizsgálatokat nagyrészben a reaktor-technika igé
nyei iniciálták, a vizsgálati módszereket általában a reaktor adta le
hetőségek szabták meg.
A mechanikai anyagvizsgálatok célja a reaktoranyagokat ért su
gárkárosodás meghatározása volt, főként törésmechanikai mód
szereket alkalmaztak. Szilárd anyagok összetételét aktivációs ana
litikai és tömegspektrometriás módszerrel vizsgálták, elsősorban a
szilícium egykristályokat és a vékonyrétegeket. A nagytisztaságú
fémek (AI, Ti, Mo, Cr) nyomkomponenseit egyes esetekben
10“8 g/g érzékenységgel képesek meghatározni. Felületi rétegek,
főleg rozsdamentes acélok korróziós rétegeit Auger-elektronspektroszkópiával, krisztallográfiai tulajdonságait konverziós
elektron-Mőssbauer spektroszkópiával határozták meg. A korró
ziós rétegek elektromos és transzport tulajdonságait elektrokémiai
és fotoelektrometriai módszerekkel vizsgálták. Igen eredményes a
fémek vagy félvezetők és vizes oldataik határrétegében végbe
menő töltés- és anyagtranszport folyamatok kinetikájának vizsgá
lata, a kondenzált fázisok egyensúlyi tulajdonságainak tanulmá
nyozása (AEK1).
Rozsdamentes acélok és rézötvözetek (reaktorszerkezeti anya
gok) felületén kialakított passzív felületi rétegek és vizes korrozív
közegek hatását vizsgálták e rétegek kémiai szerkezetére (részben
az AEKI által szervezett program keretében) XPS módszerrel. Az
alkalmazott eljárás segítségével az eremények felhasználhatók fe
lületi passziválási eljárások és korrózióállóság minősítéséhez
(ATOMKI).
A fémekben és fém-oxidokban, valamint ezek határfelületén
lejátszódó kémiai reakciók és transzport-folyamatok vizsgálata ke
retében az A/13 OKKFT program részére technológiai eljárásokat
dolgoztak ki a vörösiszap komplex, lehetőleg valamennyi értékes
alkotóra kiterjedő hasznosítására, kutatásokat végeznek továbbá a
gyenge minőségű és másodlagos kohászati nyersanyagok és ala
csony fűtőértékű szenek komplex hasznosítását célzó technológiák
kidolgozása érdekében, vizsgálták különböző ipari szempontbó'
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fontos modelianyagok klórozási kinetikáját. Itt említhetők meg a
szilárd testek termikus bomlási folyamatait, illetve a gáz-szilárd
reakciókat tanulmányozó igen eredményes kutatások is, amelyek
elősegítették az elemi részfolyamatok megismerését is (SZKKL).
Elektronsugaras átolvasztással sikerült a süllyesztékek felületi
rétegében olyan rendkívül finom szövetszerkezetet előállítani,
amely az üzemi igénybevételeket (termikus kopás) sokkal jobban
tudja elviselni, mint a hagyományos szerszámok, így ezek élettar
tama megnő.
A már korábban kidolgozott és szabadalmazott gyors hőkeze
lési eljárással megoldották a nagy szilárdságú és nagy nyúlású sza
lagok gyártását gyengénötvözött, olcsó, 52 C jelű anyagból.
A szalagok mechanikai tulajdonságai meghaladják az ötvözött
import szalagokét. Ennek kapcsán a Fe-C ötvözetek izometrikus
átalakulásának, a lehűlés során végbemenő változásoknak a leírá
sára összefüggéseket tártak fel és matematikai modellt dolgoztak
ki.
Kimutatták, hogy a hegesztési paraméterek változtatásával,
főleg az egymásra rakott rétegek számával és elhelyezésével a
varrat törési tulajdonságai jelentősen változtathatók. Kedvező ré
tegelhelyezésnél a hegesztési meleg az alatta lévő réteget áthőkezeli és szemcsézetét finomítja, ami a kritikus átmeneti hőmérsék
letet jelentősen csökkenti.
Továbbfejlesztették a töréstechnikai és kisciklusú fárasztó vizs
gálatokat, megkezdték a termikus fárasztó vizsgálatokat és a fáradásos repedésterjedési vizsgálatokat. Kidolgoztak egy új módszert
és berendezést a feszültségkorróziós hajlam meghatározására
(FTKCS).

II/2 Félvezetők kutatása

A félvezető rétegszerkezetek tanulmányozása terén a kutatás célja
az volt, hogy az elektronikus eszközök működésében szerepetjátszó fo 
lyamatokatfelderítsék. új technológiák hatását vizsgálják, eszközmodelleket hozzanak létre.
A szimulációs metodikai kutatások területén továbbfejlesztet
ték a LOBSTER-rendszert és kifejlesztették a STEP technológiai
szimulációs programrendszer implantációs részét.
A félvezető és vékonyréteg kutatásban meghatározták a TiSi2
képződésének, oxidációjának kinetikáját, a laterális növekedést és
az implantáció hatását a rétegek növekedésére. Impulzus ionnya
lábbal hökezelt Si esetében kimutatták a proton impulzus kivál
totta jelenségek termikus voltát és meghatározták az implantált Si
elektronszerkezetét. Törvényszerűségeket állapítottak meg az
implantok újraelosztásában a lézerimpulzusos hőkezelés során. Ki
mutatták fém-fémrétegek reakcióinak függését a kristályszerkezet
től, a keletkező fázis sugárérzékenységét ionos keverésnél; vala
mint a szennyezések hatását fém-fém reakciókban.
Az ionimplantációs témákban néhány évvel korábban, nem
zetközi együttműködésben elért eredmények felhasználása ezek
ben az években terjedt el a fejlett országok mikroelektronikai ipa
rában (perfect doping-dual implantáción preamorphization; kettős
hőkezelés; SOS IC-k visszáramának csökkentése), az eljárások
előnyei ugyanis a VLSI korszakban fokozottan mutatkoznak és az
eljárások anyagtudományi mai vizsgálata tovább bővíti a lehetősé
geket (MKI).
Mikrogravitációs körülmények között növesztett GaSb és
GaAs-nél új kristálynövekedési jelenségeket figyeltek meg.
(Eötvös I. űrmetallurgiai kísérlet) (MFKI és MKI).
Kidolgozták az implantált rétegek roncsolásmentes minősítését
ellipszometriával, az eljárást alkalmassá tették az amorf réteg vas
tagságának mérésére. RBS-ben megvalósították az Elastic Recoil
Detection módszert. Új eljárást dolgoztak ki a doménméret, a buborékdomén koercitív erő és a lokális anizotrópiaváltoztatás meg
határozására (MKI).
Nemzetközi együttműködésben sikerült tisztázni a CoSi és
TeS/ rendszerekben észlelt, régóta kérdéses atomi pozíciókat.
Megmutatták, hogy a Co szegregációja elsősorban CoSi2 képző
désre vezet.

Gd-szilicid képződésének és oxidációjának mechanizmusát ta
nulmányozták. Si és GaP egykristályokon az ellipszometria mód
szerével az optikai paraméterek változását a dózis függvényében
határozták meg (RMKI és MKI).
A nagydózisú He implantáció következtében kialakuló felületi
deformációk esetében rámutattak, hogy a nagyméretű formációk
(exfolation) a kisméretű formációk (blistering) laterális összeszakadása következtében keletkeznek. Kimutatták, hogy hullám
minta kíséri a leválást a visszamaradó felületen. A megfigyelések
értelmezésére a felületi deformációkat leíró feszültségmodell álta
lánosításán jelenleg dolgoznak (MKI és RMKI).
Meghonosították a konverziós elektron Mössbauer-spektroszkópiát. Ezzel lehetővé vált implantált rétegek abszorbensként való
Mössbauer-vizsgálata is. E mérési technika segítségével megmu
tatták, hogy szigetelők esetében az implantált forrás Co és abszorbens vas azonos spektrumot ad, ami nagyon fontos eredmény az
57Co forrás kísérletekből levont következtetések értelmezése
szempontjából.
A Doppler-effektuson alapuló méréstechnikát anyagi fedezet
hiányában nem tudták meghonosítani.
Az 57Co elektron befogás után keletkező metastabil állapotok
keletkezését mutatták ki Fe3+ ionokon egyes speciális kristályok
ban (pl. LiNb03) (RMKI).
Hazánkban először sikerült előállítani galliumarzenid/galliumalumíniumarzenid összetételű, 0,85 gm hullámhosszon sugárzó
félvezető lézerdiódákat, 5 mW sugárzási teljesítménnyel, 5000
óránál hosszabb élettartammal. Hasonló eredményes munka
folyik az 1,3 /zm hullámhosszon sugárzó, indiumfoszfid alapú lé
zerdiódák kidolgozására. Mindkét eszköz felhasználása megkez
dődött fénytávközlési adómodulok fejlesztésében.
Technológiai eljárásokat fejlesztettek ki tömbi InAs és GaSb
előállítására, és ezekből keskenysávú IR detektorokat, illetve mág
neses szenzorokat állítottak elő. InAs felhasználásával a hasonló
Siemens típusnál 2 —3-szor érzékenyebb mágneses szenzorokat
fejlesztettek ki, melyekből elmozdulás-detektorokat állítottak elő.
A felhasználó (Mátravidéki Szénbányák) tájékoztatása szerint, a
detektor a bányaiparban igen hasznos, ezért elterjesztése jelenleg
folyik.
Új félvezető anyagokat (GaPAsSb, AlGalnSb) állítottak elő,
melyek tilos sávja lefedi a szelektív spektroszkópia számára legfon
tosabb optikai tartományt (0,6 —5,0 gtm). Epitaxiás technológiát
és berendezést fejlesztettek ki a fenti anyagok heteroepitaxiás nö
vesztésére, új jelenséget (szelektív epitaxia) figyeltek meg a kris
tálynövekedésben. Az új szilárd fázisok fizikai tulajdonságainak ta
nulmányozásával megállapították, hogy a GaPAsSb kiváló luminescens anyag, ezért szelektív fényforrásként, az AlGalnSb pedig
detektorként (pl. Ge helyett) alkalmazható. A fenti heterorendszerek szuperrácsainak előállítására technológiát fejlesztettek ki.
A félvezető anyagok tiltott sávjában fellépő mélyszintű energia
nívók kutatásának elsőrendű célja az ezekért felelős centrumok
természetének azonosítása volt. A vizsgálatok legfontosabb ered
ménye a galliumfoszfid, ill. gallium-alumíniumarzenid alapú optoelektronikai szerkezetek öregedését okozó centrumok azonosí
tása, valamint a szénszennyezésnek szilíciumban az ismert mód
szereket öt decimális nagyságrenddel meghaladó érzékenységű
vizsgálati metodikájának kidolgozása volt (MFKI).
Megállapították, hogy a TiSi és a TiSi2 intermetallikus vegyie
tekben a Ti és a Si közötti kötést a Si-p és Ti-d hibridizációja ered
ményezi, a Si-s és a Ti-d állapotok módosulnak a valencia sávban
a tiszta anyagokhoz képest. Töltésátrendeződés, amely az atomi
nívók 0,5 eV-nál nagyobb eltolódását eredményezné, nem detek
tálható. Kimutatták, hogy a Si-ra növesztett TiSi2 vékonyréteg kö
zötti átmeneti tartomány nem éles, kb. 50-100 Á vastag átmeneti
réteg van, amely Si-ban dús intermetallikus fázis, illetve degenerált félvezető jellegű elektronszerkezettel rendelkezik. Azt tapasz
talták, hogy a TiSi oxidációja során a felületen a Ti és a Si egyaránt
oxidálódik, s a kialakult Ti-0 függ a TiSi2 oxidtartalmától (MKI és
IKI).
Eljárást dolgoztak ki adalékolt amorf Si rétegek előállítására.
Feltérképezték a tiltott sávon belüli állapotsűrűséget, megfelelő

hatásfokú kísérleti napelemet állítottak elő amorf szilícium felhasz
nálásával. Amorf kalkogenidekben megvizsgálták a hibahelyek
sűrűségeloszlását. As-Se és más amorf félvezető rendszerekben
optikai bistabilitási effektust fedeztek fel. Ismereteiket felhasz
nálva felderítették a hazai gyártmányú xeroxhengerek fogyatékos
ságait, és javaslatokat tettek azok kiküszöbölésére.
Felvetették annak a lehetőségét, hogy a hibahelyek sűrű rend
szerében végbemenő kooperatív töltés-szétválás magyarázhatja az
amorf GeSe2 lézer-indukált állapotainak egyes vonását (SZFKI).

11/3 Részben rendezett kondenzált anyagok kutatása

A modern fizika kísérleti és elméleti módszereinek fejlődése lehetővé
tette, hogy ne csak a viszonylag egyszerű, periodikus felépítésű anyago
kat, hanem az egyre bonyolultabb szerkezetű, részben rendezett, rende
zetlen és biológiai anyagokat is vizsgálat tárgyává tegyék. Ezen anyagok
tanulmányozásának jelentőségét hazánkban is időben felismerték. A
kutatások terv szerinti célja az volt, hogy a szerves vezetők, alacsony dimenziójú anyagok, erősen anizotrop anyagok, folyadékkristályok, makromolekuláris rendszerek (membránok, nukleinsav-fehérje komplexek)
szerkezetét és alapvető fizikai (dinamikai, elektromos, mágneses,
transzport és optikai) tulajdonságait megismerjék és értelmezzék, kidol
gozták ezen anyagok előállítása preparativ módszereit (vákuumpárolog
tatás, termogradiens kristálynövesztés, szerves kémiai szintézis, bioké
miai eljárások stb.) ésfeltárják gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit.
Alacsony dimenziós vezetőkben megvizsgálták a szennyezések
szerepét és általános szimmetria-megfontolásokból meghatározták
a fázisdiagram néhány jellegzetes vonását.
Alacsony dimenziós spin modellek (Heisenberg-modell, Pottsmodell, Ashkin—Teller-modell, Z(q)-modell) alapállapotát és
alacsonyan fekvő gerjesztését határozták meg a Bethe —Ansatz se
gítségével, illetve a véges méret skálázás alkalmazásával.
Sztochasztikus sejtautomata modelleket vizsgáltak két dimen
zióban. E modellek a szilárdtest-fizika szokásos (Ising, Potts)
diszkrét rácsmodelljeinek általánosításai. A vizsgált sejtautomatá
ban az alkalmazott specifikus zaj függvényében fázisátalakulás
lépett fel; a fázisátalakulási pont közelében kritikus viselkedést ta
pasztaltak, ami a számítógépes szimuláció során mind grafikusan,
mind numerikusán nyomon követhető volt. Minthogy a vizsgált
modell egzaktul nem megoldható, általánosított átlagtér-közlést
vezettek be a fázisátalakulás leírására.
Alkalmazták a dinamikai renormálási csoportot egy Bose-gáz
modellre.
Analitikus módszerekkel vizsgálták a kétdimenziós, versengő
kölcsönhatásokkal rendelkező modelleket, amelyekben kommenzurábilis és inkommenzurábilis szerkezetek alakulhatnak ki.
Egzakt megoldásokat adtak meg az ún. rendezetlenségi vonalak
mentén. Megmutatták továbbá, hogy bizonyos esetekben (szuper
frusztráció) még T = 0-nál is exponenciálisan lecsengő marad a
korreláció. Ezen vizsgálatok továbbfejlesztésével a spin-üveg leírá
sának néhány matematikai problémáját tisztázták.
Részletesen analizálták az Anderson lokalizáció skálaelméletét
és bebizonyították az elmélet renormálható voltát. A gyenge loka
lizáció tartományában hopping vezetéssel magyarázták a logarit
mikus vezetőképességtől való eltérést.
A klasszikus folyadékok tanulmányozására egy klaszter sorfejtéses eljárást dolgoztak ki.
Megvizsgálták a szemcsék véges kapacitásából származó kvan
tumfluktuációk hatását a szemcsés szupravezetők viselkedésére.
Megállapították, hogy ily módon magyarázható az ellenállás mini
mumban megnyilvánuló kvázireetráns viselkedés.
Egy kvázispin-modell segítségével megvizsgálták a spinpolari
zált atomos hidrogén Bose-kondenzációját, és úgy találták, hogy
kétféle kondenzált fázis lehetséges.
A periodikus Anderson-modell alapállapotának leírására sok
paraméteres variációs módszert fejlesztettek ki, és ennek segítsé
gével tárgyalták a kevert valenciájú és a nehéz fermionos rendsze
rek alacsony hőmérsékletű koherens állapotát. A módszert a hígí
tott Anderson-modellre kiterjesztve kapcsolatot teremtettek a híg
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mágneses ötvözetek és a sűrű f-elektron rendszerek fizikája
között.
A mozgó töltéssűrűség-hullámok dinamikájának a tanulmá
nyozására kidolgozták az ún. klasszikus egy szabadsági fokkal ren
delkező modellt, amely a leglényegesebb kísérleti eredményeket
durván leírja. Vizsgálták a töltéssűrűség-hullámban a szennyezése
ken történő szórás által keltett kvantummechanikai folyamatokat.
Másodrendben a jelenség hasonlóságot mutat a Josephsoneffektussal, a teljes perturbációs sor felösszegezése alapján egy ef
fektiv kölcsönhatási potenciált tudtak bevezetni. Módszert dolgoz
tak ki a töltéssűrűség-hullám és a mágneses szennyezések kölcsön
hatásának figyelembevételére. Javasoltak egy belső dinamikával
rendelkező klasszikus modellt is.
Megmutatták, hogy a töltéssűrűség-hullámok és a szennyezé
sek közötti kölcsönhatás eredete a szennyezések által okozott
Friedel-oszcillációk. A Friedel-oszcillációk és a töltéssűrűség kö
zötti versengés következménye a töltéssűrűség-hullámok pinningelése. Megmutatták, hogy hasonló folyamatok jönnek létre a
spinsűrűség-hullámokat tartalmazó rendszerekben is, amelyek kö
vetkeztében a spinsűrűség-hullámokat nem mágneses szennye
ződés is megkötheti.
A szuperfolyékony héliumban a gerjesztések közötti kölcsön
hatás figyelembe vételére egy pszeudopotenciált javasoltak, amely
nek segítségével értelmezték azokat a transzport és szórási tulaj
donságokat, amelyekben a rotonok játszák a döntő szerepet.
A fémes szerves töltésátviteli sók mágneses és elektromos tu
lajdonságait vizsgálva, a szennyezések szerepét tisztázták. Mág
neses fázisátalakulásokat értelmeztek szerves ötvözetekben.
A vezető polimerek közül főként az adalékolt poliacetilénnel
foglalkoztak. Az elektromos vezetőképesség, a dielektromos ál
landó méréséből, továbbá optikai és egyéb mérésekből megállapí
tották, hogy a vezetés nem az általánosan elfogadott szoliton me
chanizmussal, hanem fémes vezetéssel történik még kisméretű
adalékolás esetén is. Különböző adalékok hatását — esetleges
elektromos telepként való felhasználás szemszögéből is —
vizsgálták.
Csúszó töltéssűrüséghullám-vezetést tanulmányozták fémkalkogenidekben. Kimutatták metastabil állapotok létezését és ezek
relaxációjára törvényszerűséget állapítottak meg. Mérésekkel iga
zolták azt a feltevést, hogy a töltéssűrűséghullámok
deformálhatok.
Különböző szmektikus fázisú folyadékkristályok sztatikus die
lektromos permittivitását és dipólrelaxációs folyamatait vizsgálták.
Elegyek vizsgálata során kimutatták, hogy a kommenzurábilis és
inkommenzurábilis rendszerek kialakításában nem a közeli dipól
dipól kölcsönhatás, hanem a mikroszkopikus folyamatok játszák
az alapvető szerepet. Vizsgálták a koleszterikus folyadékkristá
lyokban fellépő termomechanikai effektust. Planáris textúrájú
kompenzált koleszterikus anyagokban hőmérsékletváltozás követ
keztében fellépő instabilitást figyeltek meg. Gyorshűtéssel kapott
üvegállapotból új, eddig ismeretlen fázisok kialakulását figyelték
meg, neutron- és röntgen-diffrakcióval tanulmányozták ezek
szerkezetét.
Széles ( —5° —39 °C) hőmérséklettartományban ferroelektromos tulajdonságokat mulató folyadékkristály-anyagot állítottak
elő, melyben 2 -10 7 V/m elektromos térrel 60 /xm-os kapcsolási
időt valósítottak meg. Új fizikai effektust, elektromechanikai
hatást fedeztek fel, ami elektromos és mechanikai mozgás egy
másba átvitelét teszi lehetővé ferroelektromos folyadékkristály se
gítségével. A jelenség értelmezése során új kontínuum elméletet
dolgoztak ki ferroelektromos folyadékkristályok viselkedésének
leírására elektromágneses térben.
Rekordfelbontású neutronszórással meghatározták több
amorf anyag szerkezetét jellemző párkorrelációs eloszlásfügg
vényt.
Kisszögű szórással ezen anyagok doménszerkezetét és
sűrűségfluktációit vizsgálták.
Tisztázták az IgGr típusú immunglobulinok alosztályaihoz tar
tozó molekulák szerkezeti hasonlóságát és különbözőségeit. El
sőként figyelték meg neutronszórással biológiai makromolekulák
ban a konformációváltozás dinamikáját.
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Statikus és dinamikus neutionradiográfiai eljárást dolgoztak
ki, amelyet a működő gépekben lejátszódó folyamatok (például a
hűtőgépekben a hűtőfolyadék mozgásának megfigyelésére) tanul
mányozására használhatnak fel (SZFK1).
Kétkomponensű foszfolipid membránok tulajdonságainak ér
telmezésére kialakított statisztikus fizikai modell segítségével
meghatározták a folyadékkristály-elegyek fázisdiagramjainak fi
nomszerkezetét, és értelmezték a nyomásváltozás hatására bekö
vetkező eltolódásokat.
Megállapították, hogy az alkáli klorid sók stabilizálják a
foszfatidilkolin-víz liotróp rendszer ún. gélfázisát, valamint, hogy
a hatás a koncentráción kívül az ion típusától is függ. Ezt a tapasz
talatot — a H-kötések kialakulásának elősegítését feltételezve — a
Landau-elméleten alapuló modell alapján értelmezték.
Kimutatták, hogy foszfolipid modellmembránok, valamint kü-.
lönböző szerkezetű felületaktív (amfipatikus) anyagok között lét
rejövő kölcsönhatás következtében a modellmembránok fázisáta
lakulási paramétereiben (szerkezet), illetve ionpermeabilitásában
(funkció) létrehozott változás függ a felületaktív molekula hidrofil
részének méretétől, a lipidmolekulák fejcsoportjának hidratáltságától és a környezet iontartalmától.
A primycin antibiotikum membránba való beépülésének kine
tikájára statisztikus fizikai modellt készítettek. A modell révén a
kísérleti eredményeket (rendparaméter, fázisátalakulási hőmér
séklet és ionpermeabilitás-változás) értelmezték.
A többoldalú melting módszer segítségével követték a
nukleinsav-fehérje komplex (bakteriofág) szerkezetének átalaku
lását, a komplex szerkezetének a környezet ionerősségétől és öszszetételétől, valamint a kapcsolódó kis molekulák (gyógyszerek)
jelenlététől való függését. Az eredményeket kisszögű röntgen- és
neutronszórás eredményekkel összevetették. Megállapították,
hogy a T7 bakteriofág által kialakított nukleinsav-fehérje komplex
natív állapotában a komplex fehérje-burkába bezárt nukleinsav
magasabb rendű rendezett szerkezettel rendelkezik (folyadékkris
tályos állapot), és meghatározták e szerkezetjellemző paramétere
it. Ezt a szerkezetet megfelelő ionerősségű és ionösszetételű kör
nyezetben a fehérje-burok van der Waals erők révén stabilizálja,
és e kölcsönhatásban mind a fehérje-konformációnak, mind az
egyes aminosavak közeli kölcsönhatásának szerepe van.
A nukleinsav-fehérje komplexek szerkezetének vizsgálatában
nyert eredményeket felhasználva, és azokat mikrobiológiai isme
retekkel összevetve vált lehetővé, hogy automatikus mérési
módszert és készüléket fejlesszenek ki, amely a T7 fág-baktérium
komplex mikrobiológiai paramétereinek fizikai mérésére alapozva
lehetővé teszi kémiai ágensek mutagén aktivitásának kvantitatív
jellemzését. Hazai és külföldi szabadalmi bejelentések után a
RADELKIS-szel való megállapodás szerint az első berendezések
gyártására és forgalmazására 1985-ben került sor (BFKL).
Jelentős eredményekre vezettek a polimerizációkinetikai és polimerdegradációs kutatások, valamint poliolefinek oxidációjának
tanulmányozása, a polimerek tulajdonságainak fizikai-kémiai
módszerekkel történő vizsgálata (KKKI).

11/4 Ionos anyagok tömb- és egykristályainak kutatása

Az ionos anyagok tömb- és réteges egykristályainak vizsgálata terén
a kutatások terv szerinti célja az volt, hogy jó minőségű egykristályok
előállítása érdekében tanulmányozzák az optikai, akusztooptikai, lézer
es dielektromos egykristályok tulajdonságait, a kristályhibák és a fizikai
tulajdonságok közötti kapcsolatokat, növesztési technológiákat dolgoz
zanak ki és egykristálynövesztö berendezéseketfejlesszenek.
Alapanyagelőállitási és tisztázási technológiákat dolgoztak ki
nagytisztaságú Nb20 5, T e02, Bi20 3, G e02, W 03 és MgF2 előállítá
sára, itthon hozzáférhető alapanyagokból.
Javították a T e02, LiNb03, Bi4Ge30 12 egykristályok növesztési
technológiáját és ezáltal minőségét.
Kifejlesztettek egy automatizált növesztő rendszert, melynél a
kristály súlyát mérik. Az előző ötéves tervben beszerzett kristály
húzó mechanikákat automatizálták.

Vizsgálták a növesztési paraméterek és a kristály minősége
közti kapcsolatot: korrelációt állapítottak meg Te02-nél a diszlokációsűrüség és akusztikus csillapítás között, LiNbOs-nál a sztöchiometriai eltérés és sajátabszorpció között. A ZnW04 színének értel
mezésére új hipotézist adtak.
Kidolgozták a ZnW04 és a MgF2 egykristályok növesztési
technológiáját.
Az előállított kristályokhoz kidolgozták a megfelelő optikai mi
nőségű megmunkáló eljárásokat.
A mintával való vezérlés eljárását elméletileg megalapozták.
Optikai kristályok rácshibáit vizsgálva meghatározták az
Urbach-paramétereket. Különböző adalékok mellett meghatároz
ták a vezetőképesség hőmérsékletfüggését, a spin-rács relaxációs
paramétereket, a mechanikai jellemzőket, a lumineszcencia jel
lemzőket, az anyagok optikai keménységét, az abszorpciós sávok
paramétereit, a szennyezések makro- és mikroeloszlását, a meg
oszlási tényezőket. Meghatározták az ionizáció sugárzással létre
hozott egyes rácshibák jellegét, ESR és optikai paramétereit.
Nemlineáris optikai vizsgálatok terén továbbfejlesztették a ko
rábban ps lézerimpulzusok mérésére szabadalmaztatott eljárást,
valamint a nyomott (squeezed) állapot tanulmányozása során
megállapították, hogy a sokfotonos folyamat nagyobb valószínű
séggel folyik nyomott állapotú fény esetében, mint ugyanakkora
intenzitású koherens fény terében (KFKL).
Új eljárásokat dolgoztak ki a Czochralski-módszerrel növeszt
hető különféle gránát (például GGG: gallium-gadolinium-gránát)
egykristályok minőségének és a kihozatal hatásfokának megjaví
tása érdekében. így többek között kidolgozták a folyamatos, vagy
kvázifolyamatos növesztés módszerét, amelyben a kristályátmérő
stabilitását és így a hibamentességet a kifejlesztett automatikus át
mérőszabályozó biztosítja. Az eljárás iránt a gyártó cégek (Sie
mens, Mikroelektronische Bauelemente) részéről máris figyelem
re méltó érdeklődés nyilvánul meg. Itt látszik célszerűnek megem
lékeznünk az elmúlt évtizedben jelentős anyagi és szellemi erőkkel
végzett memóriakutatásról is, hiszen a fentebb említett GGG kris
tályok növesztésének kidolgozását éppen a memóriakutatások in
dokolták. Ennek keretében sikerült kifejleszteni buborékmemória
mintapéldányokat és demonstrálni lertetett azok működőképessé
gét.
Mágneses kutatások során vizsgálták a gránát egykristályok hi
baszerkezetét és megállapították, hogy a Ca2+ ionok hatására oxigénvakanciák útján változik a hibaszerkezet. Leírták a hibák koercitív erejét, meghatározták a saját koercitív erő lehetséges értékét,
a diszlokációk, mikroszerkezeti sajátságok, kis és nagy zárványok
és határfelületek járulékát a koercitív erőhöz és a doménnukleációs folyamtokhoz, valamint a doménfal-szerkezet hatását a koer
citív erőre. Ennek segítségével meghatározták a doménfalban
levő Bloch-vonalak számát. Meghatározták a doménfal telítési se
bességének hőmérsékletfűggését és azt a buborékfal — termikus
magnón kölcsöhatással értelmezték. Tanulmányozták az új
dómén nukleációjának folyamatát, a megfigyelt kontrasztmodulá
ciókat részben a mágnesezettség irányának periodikus változása
ként, részben kialakuló doménfal felületének hullámzásaként ér
telmezték (MKI).
II/5. Lézerek szilárdtest-fizikai alkalmazása
és spektroszkópiai kutatások

A kutatások terv szerinti célja az volt, hogy tanulmányozzák a fény
és anyag kölcsönhatását, lézerforrásokat fejlesszenek ki és kidolgozzák
azok alkalmazását a szilárdtestkutatásban, valamint ipari és egyéb
problémák megoldása érdekében.
Az általuk korábban kidolgozott — nagyintenzitású térrel való
kölcsönhatás leírására szolgáló — nem-perturbatív módszereket
általánosították kvantált sugárzási térrel történő kölcsönhatás ese
tére. Ugyancsak nem-perturbatív módszerrel tárgyalták külső tér
hatását az elektron-elektron szórásra. Módszerüket alkalmazták
két külső teret (sugárzási és mágneses) tartalmazó problémákra
és elsőként adták teljes leírását a két külső tér jelenlétében végbe
menő potenciálszórásnak és a közben fellépő fékezési sugárzás

nak, mind a relativisztikus, mind a nem-reletivisztikus tartomány
ban. Hasonló módon vizsgálták a szabad elektronokon történő
fényszórást (Compton és Thomson szórás) két külső tér jelenlété
ben. A klasszikus határátmenet vizsgálata általános útmutatást
adott egy régóta fennálló probléma, nevezetesen a gyenge mág
neses térbeli (B —* 0) folyamatok kezelésére is. Nemperturbatív
analitikus módszert dolgoztak ki szabad elektron intenzív lézer
nyalábban lejátszódó többfotonos abszorpciós és emissziós folya
matainak leírására. Számításaik az intézetükben végzett idevonat
kozó kísérleti eredményeket kielégítően értelmezik.
Foglalkoztak az intézetben kifejlesztett kétdimenziós (glória)
lézer elméletével, valamint analitikus megoldást adtak impulzus
erősítésű lézerekre. A haladóhullámú lézererősítők egyik régóta
megoldatlan alapvető problémájára, az ún. szupermódusokon ala
puló matematikailag korrekt analízisének elvégzésére adtak
megoldást.
Kidolgozták az ún. kvantum beat lézerek, valamint a Hanlelézerek nemlineáris elméletét, mely szerint a kvantumzaj — meg
felelő paramétertartományban — nemcsak a spontán emisszió
során, hanem a lézerküszöb fölött is — eltűnik az ilyen rendsze
rekben. Megmutatták, hogy a Hanle-lézer hogyan használható
aktív gravitációs-hullámdetektorként.
Vizsgálták optikai átmenetek mértékinvarianciájának és mér
tékfüggetlenségének problémáját és a külső terek egy széles osztá
lyára (amely minden gyakorlatilag fontos esetet tartalmaz) megál
lapították a mértékfüggetlenséget. Kidolgozták a kvantummecha
nika ún. Weyl —Wigner—Moyal-féle fázistérbeli leírásának mér
tékinvariáns általánosítását, majd e formalizmust kiterjesztették a
nemreletivisztikus kvantum elektrodinamikára is. Módszerükkel
bármely nemrelativisztikus kvantum-elektrodinamikai folyamat
(pl. a sugárzás visszahatása) a priori mértékfüggetlen mennyisé
gekkel leírható.
Az atomfizika egyik legrégebbi és nem teljesen megoldott
problémája a mágneses térbeli viselkedés. Egy speciális módszer
segítségével analitikus eredményeket nyertek magasan gerjesztett
H-szerű (Rydberg) állapotok kvadratikus Zeeman-effektusára. Az
eredmények néhány újabb keletű kísérleti eredmény elméleti ma
gyarázatát adják és további effektusok felléptére engednek
következtetni.
Elkezdték nemlineáris hullámvezetők vizsgálatát. Megállapí
tották, hogy a módusok multistabil viselkedést mutatnak hiszterézissel, analitikus eredményeket nyertek a szoliton-terjedésre ilyen
rendszerekben.
A nagyintenzitású fény és anyag kölcsönhatás-vizsgálatához
szükséges Nd lézerrendszerrel 1 Terawatt teljesítményt nyertek 7
pikoszekundum alatt. Ezen impulzusok módosításával át tudtak
térni a femtoszekundumos időtartományba a foton-elektron köl
csönhatás vizsgálata területén. Kimutatták a többfotonos fotoemisszió létét a femptoszekundomos tartományban. Kifejlesztettek
egy új típusú, magasabbrendű korrelációs módszeren alapuló 10 fs
felbontású, rendkívül érzékeny mérőberendezést az említett im
pulzusok időtartamának és koherencia-tulajdonságainak vizsgála
tára. A nagyintenzitású QED egyik legrégebbi és legalapvetőbb
problémája a foton-elektron kölcsönhatás optikai tunelemisszió
formájában való fellépte extrém nagy lézerintenzitásoknál atomo
kon és fémeken. Ezt sikerült igazolni elsőként nagyintenzitású és
egyben kis frekvenciájú C 02-lézerrel nemesgázatomokon, majd
fémfelületeken. A többfotonos fotoeffektus rezonanciájára vonat
kozó előzetes kísérletek során az effektus létét megtalálták a má
sodrendűből harmadrendű kölcsönhatásra való átmenet hullám
hosszánál. Elektrongyorsítók és szabadelektron lézerek katódja
céljára a többfotonos felületi fotoeffektus elvén új típusú, nagyá
ramú ultragyors elektronforrást alakítottak ki. Napjainkban a lé
zerfizika egyik legfontosabb részét képező VV, ill. röntgenlézerforrások kifejlesztésének keretében lézerplazmára kapcsolt
sztatikus elektromos térrel a kisugárzott fény távoli VV vonalainak
intenzitását nagyságrendekkel megnövelték, és új spektrumvona
lak megjelenését találták. A kétdimenziós ún. Glória-lézerük
ötlete és megvalósítása lézerfizikai szempontból jelentős, ezért azt
új megoldásokkal továbbfejlesztették. Plazmonfényforrások vizs31

gálatából új eredményeket nyertek a fényemisszió keletkezési me
chanizmusának tisztázásához.
Új nemlineáris optikai jelenséget sikerült elsőként kimutatniuk:
a lézerfény elektromos terével a folyadékkristály-molekulák átorientálhatók (SZFKI).
Meghatározták a V20 6 egykristály optikai roncsolódási küszöb
értékeit különböző hullámhosszaknál és impulzusidőtartamoknál.
Fémek felületén — lézerfény terében — oxid- és nitrid rétege
ket állítottak elő; meghatározták az oxidáció kinetikai jellemzőit
és a rétegek morfológiai sajátosságait. Leírták több, a lézeres oxi
dáció során fellépő, a fény-anyag nemlineáris kölcsönhatásával
kapcsolatos jelenséget: autorezgési és kaotikus folyamatokat. Vizs
gálták különböző disszipatív (periodikus és sztochasztikus) struk
túrák kialakulását.
Az elemi rétegek lézeres szintézisével IV—VI vegyületeket ál
lítottak elő. Kidolgozták ezen vegyület-filmek egy lépésben tör
ténő szintetizálásának és tetszőleges szubsztrátra, tetszőleges mé
retben történő átmásolásának technikáját.
Fém-volfrám lézeres kémiai gőzfázisú leválasztásával mintáza
tokat állítottak elő, közvetlen mikroelektronikai felhasználásra al
kalmas mikroméretekben.
Fémek felületén lézeres besugárzás segítségével nagy fajlagos
felületi oxidréteget állítottak elő, s meghatározták az oxidáció ki
netikaijellemzőit (LFTKCS).
T7 fágon, mint a kromoszóma-modellrendszeren tanulmá
nyozták a lézer és a közönséges fényforrásból származó ultraibolya
sugárzás fotokémiai hatását nukleinsav-fehérje komplexek bioló
giai aktivitására. A sugársérülés kinetikájában nem találtak kü
lönbséget lézer és normál fényforrás között. A lézerfény fotokémi
ai hatásában az általuk alkalmazott intenzitások esetében többfotonos reakciók nem játszanak szerepet.
Ultraibolya (UV) tartomány abszorpciós spektroszkópiai méré
sek alapján kidolgozták azokat a vákuumpárologtatási és utókeze
lési feltételeket, amelyek mellett pirimid-típusú szerves moleku
lákból az UV tartományban érzékeny kristályos vékonyrétegek
alakíthatók ki. Megállapították, hogy e molekulacsaládon belül az
uracil esetében kimagaslóan nagy fotoérzékenység tapasztalható.
Megvizsgálták e rétegek fotokémiai reakcióinak természetét, és
annak a sugárzás hullámhosszától való függését. A sejtek gene
tikus anyagát bakteriális vírussal modellezve megállapították,
hogy e rendszerek sugárérzékenységének hatásspektruma meg
egyezik a megfelelően párologtatott és utókezelt uracil vékonyré
tegek hatásspektrumával. E tapasztalat alapján eljárást és készülé
ket dolgoztak ki a genetikus anyagok sugárkárosodásának mérésé
re (BFKL).
A korábban kifejlesztett alacsony nyomású és atmoszferikus
nyomású nitrogénlézerek oszcillátor-erősítő rendszerré való öszszekapcsolásával megvizsgálták e rendszer tulajdonságait, illetve
azt festéklézer-rendszer gerjesztésére alkalmassá tették. A nitro
génlézerek stabilitását, jitterét egy nagyságrenddel csökkentették
a kereskedelmi lézerekhez képest.
A gázlézerek kutatása-fejlesztése területén a legfontosabb
eredmény, hogy XeCl aktív közeggel működő excimer lézert fej
lesztettek ki lényegében hazai, illetve szocialista forrásból szár
mazó alkatrészekkel. 308 nm-en 60 mJ kimenő energiájú excimer
lézerek több példányát előállították, az ismétlődési frekvencia
emelésére, a gáz élettartam növelésére jelenleg folynak a
kutatások.
A pikoszekundumos festéklézerek kutatása területén két fő te
rületén érték el eredményeket. A hagyományos felépítésű kioltott
rövid rezonátorú lézerek számos variációját vizsgálták, a külön
böző eljárások során 3—30 ps hosszú impulzusokat generáltak.
Az elosztott visszacsatolású festéklézerek új kísérleti elrende
zéseit fejlesztették ki, új egyes impulzus generálási módszert dol
goztak ki.
350 fs hosszú transzform limitált impulzusokat generáltak,
megvizsgálták az ilyen impulzusok terjedési tulajdonságait, a
“chirp” felléptét, az impulzus kompresszió lehetőségeit.
A frekvencia kétszerezett EVFL impulzusokkal excimer erősí
tőben 220 fs (XeCl), és 80 fs (KrF) hosszú impulzusokat generál
tak, ez utóbbit 80 mJ energiával (1012 W).
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Az általuk kifejlesztett pikoszekundumos lézerek felhasználá
sával számítógéppel vezérelt fluoreszcencia csillapodási időmérőt
dolgoztak ki (LFTKCS).
A He-Kr üreges katódú lézer gyakorlati alkalmazási célok érde
kében történő technikai fejlesztése során lézerműködést hoztak
létre egyenárammal gerjesztett He-Kr lézerben. Az egyenáramú
lézer teljesítménye a 469 nm-es hullámhosszon 5 mW, élettartama
a fejlesztés jelenlegi állapotában mintegy 100 óra.
Az üreges katódú lézerek alapfolyamatainak kutatása során
tisztázódott a nemesgázkeverésű ion-lézerekben (He-Kr, He-Ar,
He-Ne-Xe) a populáció inverzió létrejöttének mechanizmusa.
Megállapították, hogy mindhárom lézerrendszer egyetlen frekven
ciájú módusban sugározza fényét, és ennek magyarázata a He-Kr
lézerben végzett vizsgálatok szerint a spektrumvonalak nagy gáz
nyomás által okozott jelentős Lorentz-típusú kiszélesedése. Kuta
tások folytak atomszorpciós vizsgálati célokra alkalmazható Cu
üreges katódú lámpa tulajdonságainak javítására, a lámpa lényeges
tökéletesítését lehetővé tevő elvi eredmények születtek.
A moszkvai IOFAN intézettel együttműködve nagy Nd kon
centrációjú foszfátüveg lézereket fejlesztettek ki. Elkészítették egy
miniatűr léghűtés LiNdLa-foszfátüveg lézer — a “LINDA” —
mintapéldányát; ez 5 mJ energiájú és 10 ns időtartamú impulzuso
kat szolgáltat mintegy 0,1 Hz frekvenciával. A LINDA típusú szi
lárdtest impulzus lézer paramétereit jelentősen javítva, annak sze
mészeti célra alkalmas zártkörű vízhűtéses változatát elkészítet
ték. A mini-foszfát lézer Q-kapcsolt változata 5—10 mJ energiát
szolgáltat 15—20 ns-os impulzusokban. Mérete, a lézerfejtápegység kapcsolat, a nyaláb divergenciája, valamint a biztonságos
üzemelést biztosító elektronika a lézert világszinten unikálissá
teszi. A Nd: YAG lézerek fejlesztése során elkészült a család
három alaptípusa:
— 100 —150 W folytonos teljesítményre képes orvosi lézer;
— ismételten Q-kapcsolható megmunkáló lézer;
— nagy alapmódus (TEM00)-hányadú megmunkáló lézer.
A legutóbbi időben ezen kutatások-fejlesztések fokozása érde
kében egy közös magyar-szovjet kutatócsoport kezdte meg
működését.
A lézeres anyagmegmunkálási technológiák közül kiemelendő
a C 0 2-lézeres kerámiakarcolás, amelynek segítségével több tízez
res sorozatban készültek különféle alkatrészek a REMIX számára,
ami tetemes devizamegtakarítást tett lehetővé. Számos, nehezen
megmunkálható (magas olvadáspontú, nagy keménységű stb.)
anyagon végeztek célkísérleteket ipari vállalatok felkérése alapján
(SZFKI).

II/6. Felületek, határfelületek
és vékonyrétegek kutatása

A kutatások terv szerinti célja az volt, hogy megértve a felületeken, a
hatásfelületeken és a vékonyrétegekben végbemenőfolyamatokat, lehe
tővé tegyék azok gyakorlatifelhasználását.
Kidolgozták a rétegek, mint többkomponensű rendszerek
atomos szerkezetfelépülésére vonatkozó összefoglaló modellt. A
modell az idegen atomok (szennyeződések, adalékok) lehetséges
szerepét értelmezi a rétegkialakulás különböző szakaszaiban. Öszszefüggést állapítottak meg az idegen atomok és a növekedési felü
let közötti felületi-kémiai kölcsönhatás kristályfelületi anizotrópi
ája és a szennyezők hatására tapasztalt kristálynövekedési anizo
trópia között. Kétfajta speciális szemcsehatár növekedési morfoló
giát mutattak ki és értelmezték kialakulását a szemcsehatárok
szennyezettsége, illetve a szennyezők lokális felhalmozódása
alapján.
Vizsgálták az egykristályhordozók felületén lévő szilárdfázisú
szennyezések hatását az epitaxiás rétegnövekedésre, kimutatták,
hogy az [111] kristálylapokon keletkező oxid-szigetek az epitaxiás
rétegnövekedést lokálisan megzavarják, forrásai a szennyezők be
épülésének és a hibahelyeknek is. Ennek alapján új dekorációs
módszert dolgoztak ki a felületi kémiai kölcsönhatások kezdeti
szakaszának morfológiai elemzésére.

A szemcsehatárfolyamatok elemzése alapján modellt dolgoztak
ki a polikristályos fémrétegekben tapasztalt szemcsehatárszerkezetek kialakulásának leírására.
Komplex vizsgálatokkal meghatározták a NiCr ellenállásréte
gek hőkezelése során lehetséges szerkezet átalakulásait, ezek hatá
sát az elektromos tulajdonságokra, a felületi oxidáció, illetőleg a
védőréteg szerepét.
Továbbfejlesztették az UHV in situ TEM kísérleti berendezést:
nagyobb stabilitás; új hordozókonstrukció az ellenállásrétegtechnológiák modellezésére.
Meghatározták az ionporlasztással történő elektronmikrosz
kópos mintaelőkészítés optimális körülményeit és annak feltétele
it, hogy ionporlasztás után sima felületű mintát kaphassanak. Meg
mutatták, hogy ionporlasztáskor gyakran fellépő felületdurvulás
az oka a mélységi profilmérések rosszabb felbontásának és előporlasztásos módszert dolgoztak ki ennek csökkentésére.
Új felületanalitikai módszerként kidolgozták a rugalmas csúcselektronspektroszkópiát (EPES) és továbbfejlesztették a reflexiós
elektron energiaveszteségi spektroszkópiát (REELS). Megvalósí
tották töret- és hasítási felületek AES-analízisét, szén mérését is
lehetővé tevő vákuumban.
A fém-félvezető átmenetek kialakításának (ötvözés, diffúzió,
ion-elegyítés) mikrofolyamatait vizsgáló kombinált tömegspektrométeres-elektromos-eiektronmikroszkópos méréstechnikával nem
zetközileg is jelentős visszhangot kiváltó eredményeket értek el.
Meghatározták a GaAs, InP, GaSb anyagok aranynikkelgermánium réteggel való reagálásának részfolyamatait (MFK1).
Az optikai vékonyrétegek kutatása során fém és dielektrikus
vékonyrétegek és vékonyréteg-rendszerek előállítási technológiá
ját fejlesztették ki és juttatták el el olyan szintre, hogy a téma belső
igényein túl külső cégek számára is vállaltak egyedi, illetve kis pél
dányszámú gyártást. Az általuk kifejlesztett speciális infravörös in
terferenciaszűrők alkalmazása a mezőgazdasági termékanalizáto
rokban az országnak jelentős értékű dollár-relációjú import megta
karítását tette lehetővé. Kidolgoztak egy szelektíven nedvességér
zékeny vékonyréteg kombinációt, amely nagypontosságú, techno
lógiai folyamatok szabályozására is alkalmas nedvességmérő mé
rőelemként szolgál (SZFK1).
Módszert dolgoztak ki vékonyrétegek optikai állandóinak meg
határozására és a rétegvastagság egyenletességének ellenőrzésére.
Új vanádium-oxid előállítási technológiát fejlesztettek ki s ér
telmezték az új módszerrel előállított rétegek elektromos vezetőképességének függését a rétegvastagságtól (LFTKCS).
A kidolgozott lézer-láng kombinált atom-abszorpciós mód
szert ezüst, arany és nikkel galvánbevonatok vastagság
eloszlásának a meghatározására alkalmazták elektronikai alkatré
szeken. A módszert 0,05 /zn-nál vastagabb rétegeken vizsgálták,
lehetőség van azonban az érzékenység további növelésére is.
Az ionszelektív elektródok felületi képzéseit vizsgálták a ref
lexiós infravörös, az Auger-elektronspektroszkópiai, továbbá a fe
lületi rétegek leoldása után atomabszorpciós és ICP módszerekkel.
A vizsgálatok alapján az ionszelektív elektródok elméletét tovább
lehetett fejleszteni, meg lehetett határozni azt az elektród felület
től való távolságot, amelyen belül az elektrokémiai jel képződik.
Ugyanezt a kérdést egy másik oldalról világította meg az elektró
dok perturbációs vizsgálata. Ennek keretében elektromos és kon
centráció jelekkel perturbálták az elektródokat, és a relaxáció alap
ján betekintést nyertek a membránok belső szerkezetére és a felü
leti rétegekre.
A kutatócsoport ugyancsak kivette részét a MEV tisztaságvizs
gálatok kérdéseinek fejlesztésében az ICP és atomabszorpciós
technika segítségével (MAKTKCS).
A széndepozitum vizsgálata a koksz képződésének két jól elkü
löníthető mechanizmusát bizonyította Pt-Sn/Al20 3 katalizátoron.
Megmutatták, hogy a Pt/Si02 katalizátorokon a felületi széndepozitumok képződésének két jól elhatárolható szakasza van, az ész
lelt effektust értelmezték.
Meghatározták a Pt-katalizátoron különböző gázatmoszférá
ban lejátszódó szinterelés kinetikai paramétereit, a különböző
módon előkezelt Pt-korom katalizátorok szemcseméretét, első
ként mutattak ki közvetlen módszerrel hidrogént a Pt-koromban.

Megkezdték vizsgálataikat Pt-katalizátorok felületi kilépési
munkájának mérésére szénhidrogének (pl. benzol, ciklohexén)
reakciói alatt. Vákuumkészüléket építenek, hogy a kilépési
munkát nagyvákuumban is tanulmányozhassák, és a méréseket
összekössék termikusán, illetve elektronsugárzással stimulált deszorpció vizsgálatával. Tanulmányozták a kétfémes katalizátorok
felületi szerkezetét EXAFS, mélyhőmérsékletű nagy mágneses
terű Mössbauer- és fotoelektron-spektroszkópiai módszerekkel.
Vizsgálták a szilícium-titán vékonyrétegeket UPS módszerrel,
a felületi amorf rétegek átalakulási és relaxációs folyamatait hőhul
lámok, illetve hőimpulzusok mérésével (MKI és IKI).
A korábban ismertetett vékonyrétegfizikai eredmények egy
részét az RBS technikával érték el, amely eljárás alapjainak kidol
gozását több saját eredmény fémjelzi (RMKI és MKI).
Vizsgálták a felületi kölcsönhatásokat heterogén fém és heterogenizált fémkomplex katalizátorokon, tanulmányozták az átme
neti fém-oxidok és hordozó oxidkatalizátorok felületi sajátossága
it, morfológiai és összetétel-vizsgálatokat végeztek heterodiszperz
katalizátorrendszereken (KKK1).
Vizsgálták és meghatározták Pt-Si vékonyréteg fém-félvezető
átmenetek határrétegszerkezetét, amely oxigén, illetve hidrogén
atmoszférában, különböző hőmérsékleteken jött létre. Kimutat
ták, hogy a legkülső, Pt-oldali felületi réteg Si02, melynek vastag
sága a hőkezelési körülményektől függ. Az oxigén hatására a platinaszilicidek képződéséhez vezető diffúziós folyamatokat gátló
Si02 (SiOx) jelenlétét azonosították a Pt-szilicid határrétegben, el
lentétben a hidrogénben kialakult szerkezetekkel.
Tanulmányozták a felületvizsgáló módszerek alkalmazhatósá
gának problémáit (mintavétel és analízis körülményeinek optima
lizálása) aeroszolrészecskék felületén adszorbeált levegőszennye
zők vizsgálatában, eredményeiket alkalmazták ipari és lakott terü
letekről gyűjtött minták analízisére.
Jelenleg olyan berendezések és módszer kifejlesztésén dolgoz
nak, amely a röntgenkeltéses Auger-spektroszkópia alkalmazását
tenné lehetővé (ATOMK1).
Kiemelendők a korrózióvédelmi technológiák kidolgozása
terén elért gyakorlati eredmények (SZKKL).

11/7. Eszközök fejlesztése

E témacsoport kereteiben tervezték azokat a műszer- és méréstechni
kai fejlesztéseket, amelyek nem rendelhetők konkrétan az előzőekben
áttekintett anyagcsaládokhoz.
A mélynívó fizikai kutatások során kifejlesztésre került egy el
veiben világviszonylatban is új mélynívó spektrométer (Deep
Level Spectrometer), amelynek kissorozatú gyártása az ipar szá
mára jelentős tőkés exportot eredményezett. A berendezést a
vezető tőkés országok számos ipari fejlesztő és kutató helyein
használják.
Kidolgozásra került ugyancsak egy új elveken működő másik,
az előbbinél még érzékenyebb mélynívó vizsgálati módszer: a
mikrohullámú abszorpciós spektroszkópia. Az ehhez szükséges
műszer fejlesztése jelenleg folyik (MFKI).
Kifejlesztettek egy fotoakusztikus spektroszkópot, elektrona
kusztikus mikroszkópot és egy nyitott Helmholtz rezonátoron ala
puló mérőkamrát (IKI).
Elkészült az 500 a. t. e-ig működő kvadrupol tömegspektromé
ter deszkapéldánya, amelynek alapján elkészültek egy kísérleti ké
szülék tervei. Elkészült az ionszámlálásos technikához szükséges
elektronika deszkapéldánya. A mikroszámítógép csúcskiválasztó
és megjelenítő rendszer terve, a hardver és szoftver elemek össze
hangolása megtörtént, elkezdődött a kvadrupol tömegspektromé
terhez való csatlakoztatás. A már korábban kifejlesztett 300 a. te.
e-ig működő kvadrupol tömegspektrométert számos hazai és kül
földi kutatóintézet sikerrel használja.
Sajátépítésű XPS berendezésük érzékenységét, stabilitását, vá
kuumszintjét egy-egy nagyságrenddel növelték, az energiatarto
mányának alsó határát ötödére ( < 20 eV) csökkentették, a mérési
lehetőségeket minimalizáló konstrukciós változtatások eredmé-
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nyeként lehetővé vált szigetelő minták felületvizsgálata is. A mé
rőberendezés vezérlésére, az adatok gyűjtésére, rögzítésére, meg
jelenítésével számítógéphez terminálként is kapcsolható mikropro
cesszoros rendszert fejlesztettek ki és építettek meg, amely bár
mely elektrospektrométert képes vezérelni. A mérési eredmé
nyek kiértékelésére olyan professzionális mikrogépeken futtat
ható, funkcionálisan könnyen bővíthető programcsomagot fejlesz
tettek ki, amely mind teljesítmény, mind grafikus megjelenítés
szempontjából megfelel a legkorszerűbb követelményeknek.
XPS berendezésük átalakításával jelentősen kibővültek az al
kalmazási lehetőségek, különösen a korróziós folyamatok, fém
félvezető határrétegek és szigetelők (kerámiák, polimerek) vizs
gálata terén.
További fejlesztési eredményt jelent a szögfeloldással is rendel
kező, a minta és detektor jobb hozzáférhetőségét, a koincidencia
technikai alkalmazhatóságát biztosító, moduláris felépítésű, széles
energiatartományban működő új típusú elektrospektrométer,
amely UPS vizsgálatokra is alkalmazható.
A korábban kifejlesztett Si(Li) félvezető spektrométer mű
szaki paramétereinek további javítása céljából vizsgálták a külön
böző alapanyagból készült detektorok energiafelbontó képességét,
töltésbegyűjtését, hatásfokát és hátterét befolyásoló tényezőket,
valamint azok hőmérsékletfűggését. Ezek alapján kis zajú, ala
csony hátterű Si(Li) spektrométert fejlesztettek ki, amelynek
energiafelbontó képessége 6 keV energiánál 150—160 eV. Tovább
fejlesztették a spektrométer előállítási technológiát: driftelő auto
matát készítettek, és olyan FET bemérési válogatási eljárást dol
goztak ki, amely nem igényel detektort. Speciális célokra (pl. elekt
ronmikroszkópban) használható horizontális, illetve ferde Si (Li)
kriosztát-dewer rendszert fejlesztettek ki. Hardver- és szoftver
kapcsolatot létesítettek bemérő-kiértékelő számítógépeik, vala
mint az újonnan létesült bővítések között.
A Si (Li) röntgenspektrométereik műszaki paraméterei (fel
bontóképesség, terhelhetőség stb.) szocialista viszonylatban kiemelkedőek és kb. megegyeznek a legjobb tőkés cégek által kínált
termékek paramétereivel. Hazánkban kb. 30 általuk készített Si
(Li) spektrométert használnak különböző intézmények, zömében
analitikai célokra.
A már kifejlesztett SQUID zajparaméterének és különféle
külső behatásokkal (hő és mechanikai) szembeni stabilitásának
vizsgálatával és ezen paraméterek javításával foglalkoztak. A
SQUID-re alapozott pikovoltmérőt fejlesztettek ki maradékellen
állás mérésére. Fémfizikai tisztaságvizsgálatokon túlmenően ipari
célú maradékellenállás vizsgálatok történtek Ga és A1 anyagokon.
A kifejlesztett műszer lehetőséget nyújtott biomágneses mérések
elvégzésére. SQUID szuszceptométer tervei elkészültek
(ATOMKI).
Számos új méréstechnikai eszközt fejlesztettek ki. Ezek a hő
mérsékletprogramozó mérőberendezés, tabletták egyedi elemzé
sére szolgáló automatikus mérőberendezés, ionszelektív elektró
dok felületének vizsgálatát biztosító válaszidő mérőberendezés. A
számítógéppel vezérelt csepegő higanyelektródok automatikus ka
librálását végző berendezéseket részben hazai cégek átvették gyártáira, részben a kutatócsoporttal együtt dolgozó tanszéken állítják
elő őket (MAKTKCS).
Új nagysebességű ionsugaras mintavékonyítót dolgoztak ki
transzmissziós elektronmikroszkópiához.
Eljárást és eszközt dolgoztak ki kiválasztott területen ( 0 <
< 1 mm) végrehajtható röntgen-fluoreszcens analízishez, és a
korrekciós eljárások felületvizsgálatával számottevően javították a
kvantitatív röntgen mikroanalizis megbízhatóságát.
Megvalósították a pásztázó elektronmikroszkópok automati
zált vezérlését és adatfelgozását (MFKI).

III. A kutatási eredmények értékelése

A fázisátalakulások, a fázisátalakulásszerű jelenségek, a nem
egyensúlyi rendszerekben kialakuló instabilitások, az alacsony dimenziójú rendszerek, a rendezetlen és heterogén rendszerek, a
34

perkolációs folyamatok, a mintázatképződés, valamint a fény és
anyag kölcsönhatásának elméleti vizsgálata terén elért eredmé
nyek nagy része a tudományos kutatás élvonalába tartozik, azokat
a nemzetközi tudományos közvélemény is számontartja és igen
magasra értékeli.
A kutatási eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy nagylabora
tóriumi szinten eredményesen működő, nemzetközileg új, kör
nyezetkímélő és anyagtakarékos eljárást dolgozzanak ki a volfrámspirál molibdén magjából a molibdén, illetve a keményfémszerszám hulladékok nagy értékű összetevőinek (W, Co, Ta) to
vábbi porkohászati felhasználásra alkalmas formában való vissza
nyerésére. A molibdén visszanyerési eljárás évek óta üzemel, a ke
ményfém eljárás nemzetközi érdeklődésre tarthat számot, ha gaz
daságossága az üzemi megvalósításban igazolja az előrejelzést. Fel
ismeréseik alapján indokolt specifikációt adtak a kiinduló fémpor
paramétereire. Az anomális újrakristályosodás, a kémiai kavitáció
és a diffúziós feszültségek vizsgálata egy ma felfutóban levő nem
zetközi kutatási trendhez kapcsolódik. A porkohászati eredmények
jelentős részét a TUNGSRAM Művek a gyártásban közvetlenül
felhasználja.
A fémfizikai és fémtechnológiai kutatások terén a gyártásban
érdekelt vállalatokkal (Magyar Alumíniumipari Tröszt, Csepel
Művek Fémmű, Dunai Vasmű) meglehetősen jó az együttműkö
dés, a kutatási eredmények egy részét sikeresen alkalmazzák. Pél
dául a kutatási eredmények realizálódtak a szerszámacél
gyártásban, a jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kis
mértékben ötvözött acél süllyesztékek gyártásánál. A Dunai Vas
műben a vertikális öntőgépnek és hűtési rendszerének tanulmá
nyozása alapján bevezetett módosítások révén jobb minőségű
acélt lehetett gyártani.
Alkálivolframát oldatok tisztításával, illetve ammóniumparavolframát környezetkímélő kinyerésével kapcsolatos felismerései
ket 70 t/év kapacitású ipari termelő berendezések formájában
megvalósították.
Molibdén környezetkímélő oldására szolgáló eljárást és beren
dezést továbbfejlesztve alkalmazták gyémántszemcsék szinterkötésű szerszámhulladékokból történő visszanyerésére is. Az eljárás
és azt megvalósító berendezés a Gránit Csiszolószerszám- és Kő
edénygyártó Vállalatnál évek óta üzemel.
Az amorf fémek tulajdonságai, szerkezete és előállítása terén
végzett kutatások eredményei alapján kifejlesztettek több híradástechnikai és erősáramú felhasználásra alkalmasnak látszó
fémüveg-típust, a gyakorlati alkalmazások elősegítése érdekében
induktív elemeket (fojtótekercseket, transzformátorokat) és bont
ható villamos érintkezőket készítettek a gyengeáramú alkalmazá
sokhoz és kipróbálásra átadták a potenciális felhasználóknak. A
kutatási eredmények gyakorlati felhasználása, az ipari gyártás be
indulása érdekében azonban még igen sok a tennivaló.
Népgazdasági szempontból is jelentős volt a 0,85 pm
hullámhossz-tartományban emittáló félvezető lézerek kifejlesztése
és komplett lézermodulok megmintázása. Eredményes alapozó
kutatások folytak új kvaternér félvezető anyagok technológiája te
rületén. Reményekre jogosít a többrétegű félvezető-szerkezetek
olcsó és gyors előállítására kidolgozott folyadékfázisú epitaxiás
technológia.
A mély nívók fizikája területén végzett kutatás, melynek ered
ményeként több, technológiailag fontos szennyezés eredményes
azonosítását végezték el, nemzetközi rangot vívott ki. A kifejlesz
tett mélynívó-spektrométer a világ 21 országában került értékesí
tésre és 1983 —86 között az MTA intézmények legeredményesebb
tőkés exportcikke volt.
Az ionplantációval elérhető ún. “tökéletes” adalékolási eljárás
nak a nemzetközi együttműködésben történt felismerése és kidol
gozása az ipari gyakorlatba is átkerült. A jelentős anyagi és szellemi
ráfordításokkal végzett buborékmemória-kutatások keretében si
került kifejleszteni buborékmemória mintapéldányokat és de
monstrálni lehetett azok működőképességét. A buborékmemória
és az implantált -integrált áramköri programok révén a korábbi
időkben beszerzett technológiai felszereltség ma még nagy segítség
korszerű anyagminták — a buborékmemória esetében például
szupravezető egykristály —előállításában.

A részben rendezett kondenzált anyagok kutatása terén elért
eredmények nagyrésze a nemzetközi élvonalba tartozik, azokat a
nemzetközi tudományos közvélemény is számon tartja és igen
nagyra értékeli.
A kísérleti kutatók felkészültségének színvonalát jól mutatja
az a tény, hogy alig 1—2 héttel a magashőmérsékletű szupraveze
tést először közlő cikk megjelenése után, itthon is előállították a
megfelelő anyagokat, igazolták a külföldi eredményeket és meg
kezdték a jelenségkör rendszeres tudományos tanulmányozását.
A nukleinsav-fehérje komplexek szerkezetének vizsgálata te
rén elért eredmények alapján kifejlesztett automatikus készülék le
hetővé teszi kémiai ágensek mutagén aktivitásának a mérését.
A kristályfizikai kutatások eredményeire igényt tartanak a
hazai eszközfejlesztő intézmények. így a T e02-ből akusztooptikai
lézerelemeket fejlesztett a SZTAKI, illetve a BME Fizikai Intézete.
Ezen lézerelemek felhasználásával különböző érintésmentes
méréstechnikai eszközöket dolgoztak ki és adtak át ipari felhaszná
lásra (volfrámszál vastagságmérőt a Tungsramnak, papírérdességmérőt a Papíripari Vállalatnak stb.). LiNbOa kristályokat alkal
mazza a MEV az AFH szűrők gyártásánál és az MMSZ akusztikai
laboratóriuma rezgésdetektorok kifejlesztésénél. A BGO és
ZnWo4 kristályokat a MEDICOR használja a számítógépes tomográf fejlesztésénél. Újabban a lézerelemek fejlesztésébe bekapcsoló
dott a MOM is. Ezenkívül a hazai és nemzetközi együttműködők
igénylik a tudományos kutatáshoz speciálisan adalékolt kristályo
kat. A kristálynövesztő berendezések fejlesztése, a kristálynö
vesztés modellezése terén végzett munka eredményeit is szük
séges kiemelni.
Jelentősek az eredmények a lézerek fejlesztése és lézeres
anyagmegmunkálást technológiák kidolgozása terén. A nagy is
métlési frekvenciájú atmoszférikus nyomású nitrogénlézer, az
elosztott visszacsatolásé festéklézerek, a LINDA foszfátüveg
lézer, illetve az abból kifejlesztett szemészeti lézer, a 100—150 W
folytonos teljesítményre képes orvosi lézer, az ismételten Le
kapcsolható megmunkáló lézer, a nagy alapmodus-hányadú meg
munkáló lézer kifejlesztése terén elért eredményeknek a jelenlegi
nél jobb kiaknázása, kellő piackutatás utáni gyártásuk jelentős népgazdasági haszonnal járhatna. A lézeres anyagmegmunkálási tech
nológiák ipari elterjesztése és az optikai vékonyrétegek kutatása és
előállítása terén elért eredmények felhasználása ugyancsak kívá
natos lenne. A kifejlesztett interferenciaszűrők alkalmazása a me
zőgazdasági termékanalizátorokban az országnak jelentős értékű
dollár-relációjú importmegtakarítást tett lehetővé.
A vékonyrétegkutatás területén kialakult egy tudományos
műhely: az UHV in situ TEM kísérleti-vizsgálati módszer világvi
szonylatban is egyedülálló, a nemzetközi vonatkozásban is új ered
mények hozzájárultak a rétegkialakulás folyamatairól alkotott kép
teljesebbé tételéhez. Jelentősek a módszertani, eszközfejlesztési
eredmények is, ezek részben közvetlenül alkalmazhatók voltak a
technológiák továbbfejlesztésére is.
A tudományos szempontból értékes eredmények mellett je
lentős népgazdasági hasznot is eredményeztek a katalíziskutatá
sok, a korrózió témakörében végzett elektrokémiai kutatások és a
polimerek sokoldalú vizsgálata, a reakciókinetikai kutatások.
Számos előállítási módszer, technológia, mérőberendezés
került a kutatás érdekében kifejlesztésre. Továbbá számos labora
tóriumi módszert és berendezést fejlesztettek tovább és tettek
ipari célokra is felhasználhatóvá. A teljesség igénye nélkül soroltak
fel néhányat azok közül, amelyekről eddig említés nem történt: új
típusú röntgen diffraktométer; kis héliumfogyasztású kriosztát;
nagy stabilitású hőmérsékletszabályozó család, széles sávú nagyérzékenyégű infravörös detektorok, mágneses szenzorok; kísérleti
napelem; számos optikai lézer, dielektromos és detektor egykris
tály alapanyag-előállítási és tisztítási, automatizált növesztési és
megmunkálási technológiája, minősítési módszere és az ezekhez
szükséges eszközök és berendezések.

IV. Összefoglalás

1.
Az 1981 —1985 közötti időszakban az MTA kutatóintézetei
ben a szilárdtestkutatások és anyagtudományi kutatások döntő
többségükben az OTTKF F/l “Szilárdtestek kutatása” országos
főirány által kijelölt keretekben folytak, de az MTA intézetei be
kapcsolódtak az OKKFT A/4 és A/3 főirányok feladatainak megol
dásába is. Jelenleg elsősorban az “Anyagtudományi alapkutatá
sok” tárcaközi program fogalmazta meg a kutatások célkitűzéseit,
de több G jelű programba is bekapcsolódtak az érintett intézetek.
Az OTTKT F /l főirány záróértékelése az alábbi megállapításo
kat tartalmazza (hivatkozott anyag 11 —12. odal):
“Meggyőződésünk, hogy a "Szilárdtestek kutatása“országos szinten
kiemelt kutatásifőirány az elvárásokat az egyre romló kutatásifeltételek
ellenére teljesítette.
A szilárdtest-fizikai alapkutatások területén jelentős nemzetközi elis
merést vívtak ki a szilárdtest-elméleti kutatások és a részben rendezett
kondenzált anyagok vizsgálata terén elért eredmények, ez utóbbiak
közül külön is kiemelkedő a töltéssürüséghullámok kísérleti tanulmá
nyozásának eredményessége.
A fémfizikai kutatások terén igen gyümölcsöző együttműködés ala
kult ki az akadémiai, egyetemi kutatóhelyek és az ipar között.
A hazai mikroelektronikai program sikeres kibontakozását előmoz
dították a főirány keretébenfolyó félvezető- és ion-kristály kutatások.
A főirány keretében végzett kutatások egy része közvetlenül haszno
sult az iparban, jelentékeny hasznot hozva a népgazdaságnak. Sajnálat
tal kell ugyanakkor megállapítanunk, hogy nagyszámú olyan eredmé
nyünk van, amelynek népgazdasági hasznosítása mindeddig nem történ
hetett meg. ’’
A fenti tömör konklúziót teljes egészében alátámasztják a bi
zottság programja keretében végrehajtott felmérés eredményei is.
2. A beruházási lehetőségek tervezett alacsony színvonala és
az elmúlt 5 éves tervidőszakban még a tervezetthez képest is be
következett jelentős csökkenése általában a kutatási eszközpark
elöregedésére vezetett. Korszerű színvonalon jól felszerelt kutató
laboratóriumokkal csak az SZKKL-ben és az MKl-ben találkoz
tunk. Hazai viszonylatban viszonylag korszerű a laboratóriumok
felszereltsége a KKKl-ben. A kutatólaboratóriumok felszereltsége
és műszerezettsége még a hazai viszonyok között sem tekinthető
kielégítőnek az SZFKI-ben, az RMKI-ben, az AEKl-ben. A
KFKL laboratóriumainak az eszköz- és berendezés állománya a
legelavultabb. A meglátogatott kutatóhelyeken a műszer- és be
rendezésállomány egy része csak azért működőképes még ma is,
mert vannak olyan kutatók, akik az elavult berendezések életbentartását, korszerűsítését szinte művészi-bűvészi fokon képesek
biztosítani.
Problematikus, hogy az utóbbi 5 —10 évben a kisebb műszerek
és berendezések beszerzésére az indokoltnál kevesebb lehetőség
volt. A kutatáshoz szükséges kisebb műszerek, berendezések be
szerzését hátráltatta az a koncepció, amelynek keretében túlzott
hangsúlyt kaptak az ún. nagyberendezések. A jelen tervidőszakban
ezen a hibás koncepción feltétlenül szükséges változtatni, ha nem
akarjuk a nemzetközi színvonalhoz mérve is jelentős alapkutatása
ink nagy részét az eredményes munka lehetőségeitől megfosztani.
3. A bizottság mélységes aggodalmát fejezi ki a kutatási feltéte
leknek az utóbbi években bekövetkezett jelentős mértékű romlása
miatt, amelyek immár nem csak az alapkutatási tevékenység viszszaszorulását eredményezték.
Az elmúlt években a kutatási költségek az áremelkedések kö
vetkeztében jelentősen növekedtek, ugyanakkor a költségvetési
támogatás stagnált, majd legutóbb még névértékben is csökkent,
a kutatóintézetek növekvő, de erősen megadóztatott árbevételei
sem tudták a költségnövekedéseket — beleértve a rezsiköltségek
erős növekedését is — kompenzálni. Az árbevételi kényszer
aránytalanul nagy erőfeszítéseket igényelt, amely egyrészt közvet
lenül a kutatási tevékenység visszaszorítását eredményezte, más
részt demoralizáló hatásával is ugyanazt a tendenciát erősítette.
Komoly gondot okoz a tőkés anyagkeretek elégtelensége.
A kutatási lehetőségeken tovább rontott az anyagtudományi
OKKFT program visszavonása, ezen a helyzeten sajnos nem vál
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toztatott a hasonló nevű tárcaközi program létrehozása, amelynek kedésekre van szükség, hogy a fiatal és az aktivitásuk csúcsán lévő
anyagi fedezete még ma sem tisztázódott. Az infrastrukturális kutatók határozottan érzékeljék, hogy munkájukra itthon szükség
OTKA pályázaton elnyert támogatás mértéke elmaradt az igények van, eredményeiket itthon is elismerik, véleményükre a döntésho
től, illetve normális működéshez szükséges minimumtól is.
zatalban számítanak.
4. Határozottan pozitív hatású volt a TPB, AKA és OTKA pá
6. Felmérésünk és helyzetelemzésünk fentebb összefoglalt kö
lyázatok meghirdetése, amely nem egy esetben a nemzetközi szin vetkeztetései egy konkrét tudományág helyzetét tekintve jó példá
ten is eredményes tudományos kutatókollektívák fennmaradásá val szolgálhatnak és teljes egyezésben vannak a Magyar Tudomá
nak talán egyetlen zálogává vált. A kutató kollektívák pozitív hoz nyos Akadémia Elnöksége 1987. november 24-i állásfoglalásával.
záállását jól tükrözi az a tény, hogy az infrastrukturális OTKA pá
7. A színvonalas kísérleti és elméleti szilárdtest-fizikai és
lyázat alapján szerveződő budapesti anyagtudományi mérőköz anyagtudományi kutatásoknak az eredményarányos támogatása
pont szervezése és az együttműködés beindítása máris elkezdő egy olyan kis és elszegényedett országban is megoldható, mint
dött, jóllehet a beruházási program csak jelképesen indult meg.
amilyen hazánk, hiszen ezek a kutatások nem igényelnek mérhe
A szilárdtestkutatás területén dolgozó kutatók eredményes te tetlenül drága óriási berendezéseket és viszonylag kis létszámú
vékenységük elismeréseképpen számos AKA és OTKA pályázatot csoportok is eredményesek lehetnek nemzetközi mércével mérve
nyertek el. Tény azonban, hogy a pályázati úton elnyert támogatás is. A szilárdtestkutatásoknak, az anyagtudományi kutatásoknak
egyre inkább a normál költségvetési ellátás helyettesítését jelenti tudományos jelentőségén túlmenően alapvető jelentősége van a
és nem annak kiegészítését, szemben az OTKA pályázatok meg műszaki fejlődésben, hiszen jó minőségű, a felhasználáshoz opti
hirdetett célkitűzéseivel. Sajnálatos, hogy az intézetek anyagi ne malizált tulajdonságú szerkezeti anyagok, alkatrészek stb. nélkül
hézségeik miatt a pályázatokat egyre növekvő rezsiköltségekkel nincsenek korszerű termékek.
8. Az MTA Szilárdtestkutatási Komplex Bizottsága a hatáskö
kénytelenek megterhelni.
5. A kutatások területén kialakult helyzetnek következménye, rébe tartozó tudományterületnek az akadémiai intézetekben, az
hogy éppen a nemzetközi szinten is legeredményesebb kutatók egyetemi tanszékeken, valamint az ipari vállalatoknál dolgozó kie
egyre gyakrabban távoznak egyre hosszabbodó időtartamú kül melkedő képviselőit egyesíti és többéves alapos és tervszerű mun
földi munkavállalásokra, ennek káros kihatásai ma is jól érzékel kával következetesen felmérte és értékelte a szilárdteskutatások
hetők. Nyomatékosan le kívánjuk szögezni, hogy ezen a helyzeten és anyagtudományi alapkutatások terén az MTA intézeteiben, az
az utazási lehetőségek, a munkavállalási lehetőségek adminisztra egyetemi tanszékeken és néhány ipari vállalatnál végzett kutató
tív megszorítása nem segít, sőt csak ronthat. Figyelembe veendő fejlesztő tevékenyéget, alapos előkészítés alapján kidolgozott egy,
ugyanis, hogy éppen nemzetközi kapcsolataink tették lehetővé, a kutatás trendjeit 2000-ig prognosztizáló tanulmányt vagyis már
hogy a körülmények jelentős romlása ellenére a kutatás színvona jelenleg is felkészült arra, hogy a szilárdtestkutatások és anyagtu
lát mindeddig sikerült a jelenlegi szinten megőrizni.
dományi kutatások vonatkozásában viszonylag rövid idő alatt egy
Szilárd meggyőződésünk, hogy hazánk és népünk jövőjének és jól átgondolt, a realitásokat messzemenően figyelembe vevő
felemelkedésének egyetlen biztos záloga, alapja a kiművelt ember kutatási-fejlesztési koncepciót dolgozzon ki, amennyiben erre az
fők. Ezek elherdálása a velük történő felelőtlen sáfárkodás mérhe MTA illetékeseitől felkérést, illetve megbízást kap.
tetlen és jóvátehetetlen károkat okoz hazánknak. Hathatós intéz-
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KERÉK

71. PROBLÉMA
Egy szigetelő félgömbhéjra egyenletesen elosztva meghatározott
nagyságú töltést viszünk fel. A félgömbhéjat az 1. ábrán látható S
sík mentén két részre vágjuk, majd a részeket jó messzire távolítjuk egymástól (2. ábra). Vajon az A, vagy a B pontban lesz na
gyobb az elektromos térerősség? Hogyan válasszuk meg az S sík
helyzetét, ha azt szeretnénk elérni, hogy EA és E0 nagysága ponto
san egyenlő legyen?
A Kvanl nyomán

2. ábra

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“Négyszögletes kerék” 71. probléma megoldása, 1371 Bp., Fő u.
68. Pf. 433. címmel.)
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70. PROBLÉMA
Newton Principiájában többek között azzal a problémával is foglalko
zott, hogy egy meghatározott sebességgel kilőtt lövedék milyen messzire
jut el valamilyen közegben (pl. levegőben, vagy vízben mielőtt megállna. Ennek megoldása vtx=0) = v0 kezdeti feltétel esetén:
Érvelése szerint a közegen való áthaladás alatt a lövedék nyilvánvalóan
- Jíl /
oldalra taszítja az anyagot, hogy alagutat fúrjon a továbbhaladáshoz
v(x) = vQe 2L
(lásd az ábrát). Nagy sebességeknél a súrlódási erők viszonylag csekély
jelentőségűek, a lövedék energiaveszteségének nagyobb része annak tu
lajdonítható, hogy nagy sebességet kell adnia az oldalra taszítandó kö
zegnek. Mivel ez a sebesség nagyságrendileg a lövedék sebességével
egyezik meg, a lövedék a megállásáig kb. ugyanakkora tömegű anyagot
lök felre az ú(/ából, mint amekkora a saját tömege. Ebből azt az érdekes
következtetést vonhatjuk le, hogy a megállásig megtett út csak a lövedék
hosszától és a sűrűségek arányától függ, a lövedék kezdősebességétől
nem:
^ = 1 ' Ptest ^ PközegPróbáljuk meg a Newton nagyságrendi becslését mozgásegyenletfelállí
tásával és megoldásával alátámasztani, vagy cáfolni!
(G. Gamow nyomárig

A 70. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Tételezzük fel, hogy a lövedéket a sebesség négyzetével arányos
közegellenállási erő fékezi! A mozgásegyenlet:
dv
'A

Plesi

'

-

1
2~ k >A - P k ö z e g - v2’

ahol A a lövedék keresztmetszete, k pedig egy egységnyi nagyságrendű szám, a lövedék alakjára jellemző állandó. Bevezetve a fel
adat szövegében szereplő L = 1 . ptest/p közeg mennyiséget, vala
mint a
dv
dv
— = —
dt
dx

dx
dv
1 d
----- — v = --------v2
dt
dx
2 dx

azonosságok felhasználásával az időről az elmozdulásra, mint új
független változóra áttérve a következő egyenletet kapjuk:

Látjuk, hogy az alkalmazott közelítésben a test sebessége seholsem válik nullává (a test nem áll meg!), csupán nagyon gyors
ütemben, exponenciálisan csökken. Emiatt nem is beszélhetünk a
“megállásig megtett útról” , hanem csupán “behatolási mélység
ről” , vagyis arról a távolságról, amennyi megtétele után a lövedék
sebessége “számottevő mértékben” lecsökken. Ez a mélység a dif
ferenciálegyenlet megoldása szerint éppen L, illetve L néhányszorosa. Oly módon is értelmezhetjük a “megtett utat”, hogy a sebes
ség nagyságát bizonyos € mérési hibahatár alatt nullának fekintjük.
Az ehhez tartozó elmozdulás:

A szögletes zárójelben álló kifejezés egységnyi nagyságrendű és
— Newton becslésével összhangban — gyakorlatilag független a
lövedék kezdősebességétől.
G.P.)

ESEMÉNYEK

NEGYVEN ÉVE ALAKULT MEG AZ MTESZ
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö
vetsége 1988. decemberében ünnepelte megalakulá
sának 40. évfordulóját. Ünnepi ülésen — az új Tudo
mány és Technika Házában — Miskolcon, a Borsod
megyei MTESZ székházában, kibővített Országos El
nökségi ülés keretében tekintett vissza a Szövetség
négy évtizedes múltjára, tevékenységére, a műszakitermészettudományi-gazdasági szakemberek széles
képviselete.
Társulatunk, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
tagsága és vezetősége örömmel köszöntötte az
MTESZ-t negyvenedik születésnapján. Az ÉLT
1948-ban — már komoly szakmai múlttal rendelkez
vén — csatlakozott az akkor megalakult Szövetség

hez. Hiszen az Eötvös Loránd Mathematikai és Physikai Társulat akkor már több évtizedes társulati, tevé
kenységet mondhatott a magáénak. 1945 után a Tár
sulat gyökerei a Természettudományi Társulat Fizikai
Szakbizottságához nyúlnak, majd 1948-ban a hazai fi
zikusok a Magyar Fizikai Társulat kialakításának gon
dolatát vetették fel; a tényleges megalakulásuk az új
önálló szervezet keretében 1949-re tehető. Mégis a
Társulat akkori vezetősége úgy tekintette, hogy csat
lakoznia kell az új szervezethez, az MTESZ-hez. A
Szövetség a hazai műszaki-tudományos közélet meg
teremtését, a nemzetközi tudományos életbe történő
bekapcsolódást tekintette céljának.
1948-ban 14 tudományos egyesület 9500 tagja csat37

lakozásával jött létre az MTESZ, amely rövid idő alatt Ez vonzotta a szakembereket az egyesületekbe, ahol
a műszaki-természettudományos szakemberek igazi ötleteiket, gondolataikat kifejthették, támogatták
szakmai közösségévé vált. Hazai és külföldi tekintélyt azokat és partnerekre találtak hazánk tudományos
vívott ki magának, a közélet jelentős tényezőjeként műszaki jövőjének féltésében és fejlesztésében.
tartották igen hamar számon.
így születhettek meg az MTESZ keretében azok a
Az MTESZ-t azzal a céllal alapították, hogy a szak kis szakmai csoportok, amelyekben annak idején egyemberek szakmai érdekképviseletét ellássa, továbbá, egy hazánkban még alig hallott műszaki újdonság, új
hogy tudományos és szakmai együttműködésükhöz eljárás, vagy új szakmai ág meghonosítására szövet
megfelelő keretet, feltételeket teremtsen, működ keztek a fejlődésnek elkötelezett hívei, mérnökök,
tesse a műszaki, szakmai közélet demokratikus fóru oktatók, kutatók és egyéb szakemberek. Ezekből a
kis közösségekből jöttek létre az új modern szakága
mait.
A Szövetség, mint a reálértelmiség komplex szer kat társadalmi keretben művelő egyesületek.
Számtalan tanulmány, bírálat, javaslat született az
vezete mindenkor jól érzékelte és hangsúlyozta a ku
tatás, az oktatás, a termelő és a gazdasági élet más te egyesületekben önkéntes társadalmi munkában,
rületén dolgozó értelmiségiek szellemi potenciáját, vagy ha átfogóbb, több szakterületet érintett a kérdés
és felhívta a Kormány figyelmét arra — már megala —a Szövetség “szintjén” .
Ezekkel a tagság az állami, kormányzati stb. dön
kulása óta —, hogy ezt a tudást hazánk műszaki, gaz
dasági fejlődése érdekében optimálisan kell téshozó szervezetek munkáját kívánta segíteni, elő
felhasználni.
mozdítani. E tanulmányok, javaslatok sokszor több
A Szövetség hazánk szakemberei legjobbjainak, az száz ember véleményét is tükrözték. Jó esetben ezek
egyesületek és a Szövetség aktivistáinak évtizedeken be is kerültek az állami döntésekbe, de sajnos sokszor
át kifejtett önzetlen, lelkes munkája révén elismerést nem vették figyelembe e jelzéseket, s ezekből mérhe
szerzett hazánkban és külföldön egyaránt. A megem tetlen károk származtak a népgazdaság egészében.
lékezés egyúttal tiszteletadás volt azok számára, akik
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagsága, mint
ezt a társadalmi tevékenységet évtizedek óta lelkesen, alaptudománnyal foglalkozó szakemberek összes
töretlenül végzik.
sége, jól beleilleszkedett kezdettől fogva a szövetségi
Az egyesületi élet kibontakozását más tényezők is közösségi életbe. Igyekezett segítséget nyújtani a
segítették. A Szövetség létrejötte találkozott a társa műszaki, agrártudományi szakembereknek szakmai,
dalom valóban létező igényével. Jelzi ezt az is, hogy ill. egyesületi munkájukhoz. Ugyanakkor igyekezett
az alakuláskor csatlakozott 14 egyesület 9500-as tag profitálni —és nem eredménytelenül — a műszakiak
sága kibővült, már 1—2 éven belül sorra alakultak az kal való közös gondolkodásból. Jó az együttműködés
egyesületek. Ma 33 egyesület 170 000 tagot számol.
pl. oktatási kérdésekben, —jó példa erre közös fellé
Az MTESZ életében így ötvöződtek a régi nagy pések a nemzetközi munkában — (közös konferenci
múltú egyesületek tradíciói (ilyen az Eötvös Társulat ák, kongresszusok rendezése).
is) és az újonnan alakult egyesületeket létrehozó,
A Szövetségnek a jövőben is az előző évtizedekhez
hasonlóan fő feladata a szakemberek véleményét to
kezdeményező törekvés.
Az egyesületi tevékenység lényegéből következik vábbítani, a közvéleményt minden lehetséges terüle
önkéntes volta és szakmai jellege. így az MTESZ-ben ten, különféle fórumokon következetesen képviselni
már eleve megvoltak azok a feltételek, amelyek és hangját felemelni, kiállni határozottan minden
nélkül öntevékeny csoportok nem is jöhetnek létre: olyan jelenséggel szemben, amely az ország fejlődését
tolerancia, oldottabb légkör, vitaszellem és az, hogy megakadályozza, vagy megbénítja termelési és tudo
itt a hivatali hierarchia mindig kevésbé érvényesült. mányos-műszaki előrelépésében.

BIZTOSÍTSUK CIVILIZÁCIÓNK TÚLÉLÉSÉTPUGWASH DEKLARÁCIÓ DAGOMISZBÓL
Einstein és Russel kezdeményezték azt a mozgalmat,
amely tudatosítja a tudósok társadalom iránti felelős
ségét és alapvető törekvése, hogy fordulat következ
zen be az emberi gondolkodásmódban és hogy tuda
tosítsa, hogy ha az emberiség fenn akar maradni, ki
kell küszöbölnie az erőszakot eszköztárából.
Fordította: Kovach Ádámné (ATOMKI)
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Előszörl 957-ben a kanadai Pugwash falucskában
gyűlt össze 22 tudós az egész világról a fenti gondola
tok jegyében őszinte eszmecserére, és végül is erről a
kis faluról kapta a nevét is a mozgalom.
A Pugwash semmiképpen sem csak a fizikusok
mozgalma, hiszen kezdettől fogva szerepet játszottak
benne más természet-, és társadalomtudósok
(Rüssel maga, mint ismeretes, filozófus-történész

volt), sőt újabban közéleti emberek és katonai szakér
tők is. Kétségtelen azonban, hogy a fizikusok a mai
napig mind számukat, mind személyüket és aktivitá
sukat tekintve kiemelkedő szerepet töltenek be a
mozgalomban. Márcsak emiatt is indokolt, hogy a
legutóbbi ünnepélyes nyilatkozatot közreadjuk a Fizi
kai Szemlében.
Érdemes megemlíteni, hogy az alábbi deklaráció
az eredeti Russel-Einstein-félét nem számítva a má
sodik ilyen jellegű. A mostani előtt 1982-ben 111
Nobel-díjas aláírásával jelent meg egy másik, amelyik
a nukleáris fegyverzet befagyasztására szólított fel, fi
gyelmeztetve arra, hogy a nukleáris háború elpusztu
lással fenyegeti az egész emberi civilizációt és társa
dalmat. Az alábbi deklarációt az a felismerés tette
szükségessé, hogy egymással szoros összefüggésben:
a fegyverkezési verseny és a fejlett országok luxus
színvonalú energia- és anyagpazarlása, a fejlődő or
szágok nyomora és erdőpusztítása egyre gyorsuló
mértékben rontja el az emberi környezetet, és nukle
áris háború nélkül is az emberi civilizáció és társada
lom pusztulásához vezet, ha nem teszünk sürgősen
radikális intézkedéseket.

A Pugwash tanács dagomoszifelhívása —
biztosítsuk civilizációnk túlélését
Kölcsönösen egymásra utalt, növekvő kockázatokkal
teli világban élünk. 32 évvel ezelőtt a Russel-Einstein
Kiáltvány figyelmeztette az emberiséget, hogy a nuk
leáris háború kockázata veszélyezteti földi életünk
fennmaradását. Ebben és a Nobel-díjasok 1982. évi
Varsói Kiáltványában körvonalazott és jól ismert kihí
vások ma is éppen olyan fontosak, mint eddig bármi
kor. A Russel-Einstein Kiáltvány szellemében most
arra hívunk fel minden tudóst, hogy az egymással
összefüggő veszélyek szélesebb körére terjesszék ki
figyelmüket: ezek egész földi környezetünk pusztu
lása és az emberiség növekvő többsége alapvető szük
ségleteinek kielégítetlensége. Anélkül, hogy a fegy
verkezés csökkentésére és a háború megelőzésére irá
nyuló elkötelezettségünkről lemondanának, feltétle
nül fel kell ismernünk, hogy a környezet pusztulása
és a hatalmas méretekben bekövetkezett elsze
gényedés már tények, és átfogó katasztrófához vezet
hetnek, akkor is, ha a nukleáris háborút elkerüljük.
A jelenlegi méltánytalan nemzetközi gazdasági
rendszer sok országot belehajszol az egyre gyorsuló
elszegényedési cikiusba és arra készteti őket, hogy
környezeti szempontból destruktív ipari és mezőgaz
dasági gyakorlatot folytassanak. Ez Földünket a pusz
tulás felé taszítja, különösen akkor, ha ez egyidejűleg
párosul a világ népességének növekedésével és a fej
lett ipari országok túlhajszolt termelésével és gátlásta
lan fogyasztásával.
Az egyre növekvő energiafelhasználás mai rendje

kulcskérdés a nemzetközi környezeti problémák ve
szélyes szövedékében, mint a globális éghajlatvál
tozás, az ózonréteg elvékonyodása, savas lerakódás
és vízszennyeződés. Mindezek más potenciálisan ka
tasztrofális hatásokkal kombinálva: erdők pusztulása,
a termőtalaj eróziója, bizonyos élőlények, fajok tö
meges kihalása csökkentik annak a lehetőségét, hogy
Földünk képes legyen az egyre növekvő népesség el
tartására. Az egymással összefüggésben álló hatások
olyan mértékben és módon csökkentik az ökológiai
rendszer funkcióit, hogy azok veszélyeztetik a gazda
sági rendszert Északon és végzetesen aláássák azt
Délen.
Ezek az egymással összefüggő környezeti prob
lémák minden nemzetet érintenek. Súlyosbítják a
nemzetközi feszültséget és fokozzák a jövőbeni kon
fliktusok létrejöttének a kockázatát a tengerszintemelkedések, a kényszerhelyzetből adódó elvándor
lások és az ismétlődő terméskiesések következtében.
Ahhoz, hogy a túlélést biztosítsuk, fel kell ismer
nünk, hogy a környezeti tényezők romlása mindenki
számára gyengíti a biztonságot. Feladatunk megta
lálni a megfelelő módszereket arra, hogy elősegítsük
a világ minden táján a biztató fejlődést, miközben
csökkentjük a katonai és ökológiai fenyegetést. A
nemzetek közötti együttműködés és a hatékony nem
zetközi, országos, regionális és helyi szervezetek
mind alapvető eszközök arra, hogy Földünk életet tá
mogató rendszerét fenntartsuk. Intenzív erőfeszítése
ket kell tennünk, hogy erősítsük az egymásrautaltság
és együttműködés érzését, korrigáljuk a gazdasági
igazságtalanságokat és megteremtsük a bizalom
légkörét.
Azok a lépések, amelyeket napjainkig tettünk
annak érdekében, hogy megállítsuk környezetünk
romlását, nem bizonyultak megfelelőnek. Sokkal erő
teljesebb rendszabályokra van szükség. Ez magában
foglalja az alternatív magas terméshozamú mezőgaz
dasági módszerek fejlesztését, felismerve egyúttal
néhány hagyományos tapasztalat értékét annak érde
kében, hogy megőrizzük kevés vizünket és a felső ta
lajréteget a Földön. Ezek az ipar és a földhasználat szi
gorú szabályozását követelik meg, továbbá komoly
beruházásokat a környezeti szempontból elfogadható
gyakorlat érdekében, az erőforrások kihasználásának
növekvő hatékonyságát, a megújuló energiaforrá
sokra alapozott technológiák bevezetését, a szegény
ség visszaszorítását és a népesség tervezését. A ne
velés feladata elősegíteni az életstílus változását az
életet támogató környezet megőrzésével összeegyez
tethető irányba. A hagyományos üzemanyagok glo
bális használatát feltétlenül csökkenteni kell. A Föld
ózonrétegén keletkezett elvékonyodás jelenségével
foglalkozó 1987. évi Montreáli Jegyzőkönyv alapján a
halogénezett szénhidrogének gyártását és felhaszná
lását meg kell szüntetni. Az erdők újratelepítéséhez
jelentősen növelni kell a nemzetközi támogatást. Ilymódon Földünk egy új, stabil egyensúlyi állapot felé
fog haladni, amelyben a természet az emberi civilizá
ció hatásainak ellen tud állni.
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BESZÁMOLÓ
A DIMETA- 88 KONFERENCIÁRÓL
Az KLTE Szilárdtest Fizika Tanszéke az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Fémfizikai szakcsoportjával ez évben másodszor rende
zett nemzetközi konferenciát “Diffúzió fémekben és ötvözetek
ben” témakörben (az előzőre 1982-ben került sor). A konferen
cián 20 országból közel 170 szakember vett részt, közülük 70-en
szocialista országokból (ezen belül 27 magyar), és 100-an nyugati
országokból (31-en tengerentúlról). Legtöbb külföldi az NSZKból (27), a SZU-ból (21), az USA-ból (17), Franciaországból (14)
és Japánból (11) érkezett.
A konferencia programjában a szóbeli előadások és poszterek
három témacsoportba voltak oszthatók: A) Térfogati diffúzió,
B) Szemcsehatár-diffúzió, C) Technikai vonatkozások, alkalmazá
sok. Az egyik este kerekasztal-megbeszélést tartottunk igen gyors
diffúziós folyamatok megtárgyalására. A program elég zsúfolt
volt, mert nem szerveztünk párhuzamos szekciókat, hogy min
denkinek legyen lehetősége minden előadáson részt venni.
Az eredetileg tervezett 54 előadásból 49 hangzott el, többen
betegség miatt nem jöttek el a meghívott előadók közül, és több
mint 140 posztert mutattak be. Az érdeklődés meglepően nagy

volt, mert nem volt egyetlen előadás sem, amely után 3—4 hoz
zászólás vagy kérdés ne hangzott volna el. A kérdezők és hozzá
szólók nagyrészt a konferencia vége előtt leadták írásban is, amit
elmondtak, vagy utólag postán küldték meg. így módunk lesz a ki
adványban ezeket kellő pontossággal visszaadni.
A konferencia kiadványa a TRANS TECH-nél jelenik meg va
lószínűleg két kötetben,több mint 1600 oldal terjedelemben.
A konferencia során az első munkanapon állófogadást adtunk,
a harmadik napon kirándulást szerveztünk Nagyvázsonyba lovas
bemutatóval, várlátogatással és borkóstolóval, majd este bankettel
zárult az aznapi program. A déli szünet általában elég hosszú volt,
hogy posztereket lehessen még nézni, és legyen elegendő idő sze
mélyes megbeszélésekre. A szovjet vendégek és a nyugati orszá
gokból érkezettek egyaránt örültek, hogy egymással találkozhattak
és gyümölcsöző megbeszéléseket folytathattak.
A konferencia után érkezett nagyszámú levél is bizonyítja,
hogy a résztvevők nagyon eredményesnek, sikeresnek és hasznos
nak tartották a rendezvényt.
Kedves Ferenc —Beke Dezső

KÖNYVEK

FIZIKA
Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1986.
Szerzők: Abonyi István, Beleznay Ferenc, Csákány Antal,
Flórik György, Holies László, Juhász András,
Sükösd Csaba, Tasnádi Péter
Szerkesztette: Holies László

Az érettségire, felvételire készülők számára mind ez ideig nem
állt rendelkezésre az új középiskolai fizika-tantervi anyagot tartal
mazó és azt részben kiegészítő középfokú összefoglaló mű. A ta
nulók és a középiskolai tanárok joggal várták, hogy az új fizika tan
könyvek megjelenésével párhuzamosan ilyen kiadvány is mielőbb
kapható legyen. Ezt a jogos elvárást teljesítette Holies László
most, amikor szerzőtársaival a Műszaki Könyvkiadó gondozásá
ban megjelentette a Fizika c. kétkötetes művét. Holies az előszó
ban a következőképpen ír az összefoglaló jellegű kézikönyv céljá
ról: “Századunk második felére... szükségessé válik a rendkívüli
mértékű differenciálódás (széttagolódás) után elvégzendő szin
tézis, amely a szerteágazó jelenségek kapcsolatát néhány alapvető,
közös és általános törvényre vezeti vissza. Ez napjainkban lehet
séges, mert egyre világosabban látjuk, hogy a korábbi szemléle
tünk szerint egymástól függetlennek tűnő, az egymástól távoli te
rületek sajátosnak vélt egyedi törvényei mögött a szálak összefut
nak, s egyetlen nagy törvényrendszerbe vezetnek, amely — úgy
látszik — a csillagfejlődéstől a műanyagkémiáig, a farmakológiától
az örökléstanig, a számítógéptől az agyműködésig, tehát a régi ér
telemben vett csillagászattól, mechanikától, fizikától, kémiától,
biológiától, földtudományoktól a pszichológiáig változatos vilá
gunk közös alapelveken nyugvó leírását képes adni. A ma és
holnap emberének ezen átfogó elvekre, a tudományszakok közötti
eligazodásra és tudásának folyamatos megújítására van szüksége”.
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E nagy célkitűzésű program egy részének megvalósítására vál
lalkoztak a szerzők, amikor a fenti elvek alapján, egységes szemlé
lettel érdekes, élvezetes olvasmánnyá varázsoltak egy önmagában
száraz, rideg és óriási ismerethalmazt. Reméljük, hogy példájukat
hamarosan követik a kémikusok, biológusok, matematikusok is.
A könyvet elsősorban a középiskolások számára írták. Jól lát
szik, hogy a szerzők benne élnek a mai iskolai valóságban, vagy
legalábbis alaposan ismerik azt. A könyv szemlélete, szóhaszná
lata, az egyes részek felépítése követi a középiskolás tananyagot,
úgy, hogy összefoglalást ad a régebbi fizikaanyagból, de feldol
gozza a legújabb tantervi anyagokat is. Haszonnal forgathatják a
kétkötetes művet a felsőfokú tanintézetek alsóbb éves hallgatói is,
hisz a felsőfokú fizikatanításban mégcsak a tanterveken látszik a
modern szemlélet, a tankönyvek, jegyzetek zömmel a régiek.
Mégha fizikusok vagy egyetemi oktatók is a szerzők, munkájukon
látszik, hogy ők is vérbeli tanárok: pontosan tudják, hogy mely fo
galmakat kell alaposabban körüljárni, mi okozhat nehézségeket a
diáknak, és hogyan kell ezeket a “nehezebb” problematikus része
ket érthetővé tenni, elmagyarázni. A legfontosabb fogalmakat
pontosan értelmezik, a törvényeket világosan kifejtik, és sok eset
ben nemcsak magyarázzák a törvények tartalmát, hanem azokat
az axiómákból le is vezetik.
Bár az egyes fejezetek stílusa a feldolgozott témák miatt is né
mileg eltérő, mégis — a szerkesztő kemény munkájának köszön
hetően —jelölésrendszerében, felépítésében egységes e mű.
A könyv végig az Sí mértékrendszert használja. A későbbi ki
adásokban célszerű lenne a tárgyalást e rendszer felépítéséről, egy
ségeiről írt fejezettel kezdeni. A szerzők a technikai problémákat
is tisztán fizikai alapokon, élvezetesen magyarázzák. Nem bújnak
el a technika szokásos szimbolikája, szóhasználata mögé. így vilá
gosan látszik, hogy a technikai berendezéseknél a fizikai alapelvek
ügyes, életreszabott alkalmazásairól van szó.

A könyv klasszikus fizikát tartalmazó első kötete a mechanika
tárgyalásával kezdődik. Ezen belül az alapfogalmak — anyagi
pont, vonatkoztatási rendszer, vektor — pontos meghatározásait
találjuk, melyek megismerése a különféle mozgások leírásához
nélkülözhetetlenek. Segíti még az elmélyülést, a kinematika mind
pontosabb megismerését a sok hasznos ábra és gondosan elemzett
grafikon. A dinamika tárgyalását egyrészt az erő, másrészt az im
pulzus fogalmára építi. E fejezetből kiemelkedő, hogy a vektor
szorzat értelmezése, amely sok gondot jelent a diáknak, mennyire
alapos.
A második fejezetben találjuk a termodinamika fenomenologikus felépítését, amelynek segítségével az alapfogalmaktól az I.,
ill. a II. főtételen keresztül eljuthatunk az elméleti ismereteket a
mindennapi életben hasznosító hűtőgéphez, hőerőgéphez. A kö
vetkező fejezet az elektrodinamikát tartalmazza. Ebben külön fi
gyelmet érdemel az, hogy a gyakorlati alkalmazások, melyek legin
kább felkelthetik az olvasó érdeklődését, külön alfejezetben szere
pelnek. Jellemzője e fejezetnek is, hogy az olvasó jól elkészített
ábrákból pontosíthatja az áttekintett ismeretanyagot. A Maxwell-

egyenletekig eljutva e fejezet magában foglalja a fénytant is, ki
domborítja az elektromágneses mező anyagi jellegét.
A modern fizikát ismertető 2. kötet középiskolások számára
könnyen megfogható módon fejti ki a relativitáselmélet alapjait a
IV. fejezetben.
Az V. fejezet megismertet a kvantumfizika alapfogalmaival, a
részecske hullámtermészetének megnyilvánulásaival.
A VI. fejezet a sokrészecske-rendszerek új szemléletet köve
telő valószínűségi leírását tartalmazza, ötletes, eredeti módon.
Erre épül a VII., az anyagszerkezettel foglalkozó rész, ahol az ideá
lis kristály szerkezetétől a fémüvegeken át a kristályos polimerekig
is eljut a könyv.
A VIII. fejezet a magfizikai alapfogalmak után részletesen fog
lalkozik az atomenergia felszabadításának módjaival. Az utolsó fe
jezet felvillantja az anyag mikroszerkezetét és betekintést nyújt a
mikro- és a makrokozmosz kapcsolatába.
A függelék néhány felhasznált, magasabb matematikai fogalom
magyarázatát tartalmazza.
„ ,
Kovács László—Kulits László
BDTF, Szombathely
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GesztiTamás
ELTE Atomfizikai Tanszéke

Ez az előadás az ideghálózatok modellezése óriási te
rületének egy csücskével foglalkozik: ideghálózatok
olyan modelljeivel, amelyek rendelkeznek az asszoci
atív (tartalom szerint címezhető) memória képessé
gével; nevezetesen a Hopfield-modellel és leszármazottaival. Ez a leszűkített kutatási terület azonban az
elmúlt években rendkívüli, járványszerűen terjedő
érdeklődés középpontjába került. Ennek a járványnak
főként fizikusok esnek áldozatául, aminek fő oka a
l lopfleld-modell és a spinüvegnek nevezett fantaszti
kusan érdekes mágneses rendszerek között talált
mély analógia.

Neuronok és ideghálózatok
Azért, hogy megértsük, hogyan jön létre agyunk
ban az asszociatív memória képessége, nézzük meg
először, milyen képet mutat egy tipikus idegszövet a
mikroszkópban (l. ábra).

Asszociatív memória
Ismerjük meg először az “asszociatív memória” ki
fejezés jelentését. Ha az ember Pitagorasz tételét el
akarja tenni a számítógépbe, valószínűleg nyit neki
egy “ Pitagorasz” című file-t. A file neve a tárolt infor
máció címe: ahhoz, hogy az információt megtaláljuk
a memóriában, a számítógépnek be kell adnunk a
címet.
Agyunk másképpen működik. Ha egyszer megta
nultuk Pitagorasz tételét, mindig eszünkbe fog jutni,
valahányszor derékszögű háromszögről, átfogóról,
vagy (persze) Pitagoraszról hallunk. Másszóval, a
tárolt emléknek van egy “vonzási medencéje” ,
amely az emlék tartalmához kapcsolódó más dolgok
ból áll, és ezek bármelyike használható olyan cím
ként, amely felidézi az eredeti emléket. Ezt hívjuk
asszociatív vagy tartalom szerint címezhető memó
riának.
Persze minél többet tanulunk egy témáról, annál
tágabb lesz a vonzási medencéje; pl. Pitagorasz tételé
nek vonzási medencéjébe előbb vagy utóbb belekerül
a vektorok hossza, a véletlen bolyongásbeli elmoz
dulás négyzetének átlaga stb.
Előadás a “ Nemlineáris jelenségek tanítása" témájú IUPAPmühelyen. Csopak, 1987 május.

/. ábra Idegszövet mikroszkópos képének sematikus rajza,
egy megfestett idegsejttel

A Golgi olasz anatómus által kb. száz éve feltalált
festési eljárás megmutatta, hogy a látszólag szerkezei
nélküli, zavaros szövedék valójában jól különváló
idegsejtekből (közhasználatú latin nevükön: nettronokhól áll. Ezek jellemző alakját a 2. ábra mutatja.
A neuron egy kis processzor (arról, hogy mit és
hogyan processzál: lásd alább). A kicsiny, vastag tes
téből kiágazó dendritek adatbeviteli eszközök, a
hosszú axon pedig az adatkivitel eszköze. Az utóbbi
ágai a szinapszisoknak nevezett kis lábakban végződ-

2. ábra Egy neuron (idegsejt) részei
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nek, amelyek feladata a jelek átadása egy másik neu
ronnak (többnyire annak valamelyik dendritjén). A
3. ábrán kis tartályok (vezikulák) láthatók, amelyek
kémiailag aktív folyadékot tartalmaznak. Amikor egy
jel érkezik az axonon, ez a folyadék kiömlik a sejthár
tyán keresztül és eléri a másik idegsejt recep
torhelyeit.
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4. ábra A neuron tüzelési karakterisztikája

A modellalkotás első lépései
3. ábra A szinapszis közelebbről

Az axonon végighaladó és a kémiai transzmittert
felszabadító jelek elektromos impulzusok: a neuron
külseje és belseje közötti elektromos potenciálkü
lönbség lökésszerű megváltozásai. Az idegsejt nyu
galmi állapotában, ha a külső potenciált zérusnak
vesszük, a belső potenciál kb. —70mV. A többi neuronokból bejövő jelek hatására ez a belső potenciál
pozitív vagy negatív irányban változik, a jelet közve
títő szinapszis típusától függően: ha a potenciál pozití
vabb (kevésbé negatív) lesz, akkor a szinapszis ser
kentő, ellenkező esetben gátló.
Egy jel megérkezésekor bekövetkező potenciálvál
tozás kb. ±0,1 mV, pontos nagysága azonban változ
hat egyik szinapszisról a másikra. Ezt a szinapszisra
jellemző adatot nevezzük szinapsziserősségnek, amely
időben is változhat, és ez az a tulajdonság, amelyen
keresztül az ideghálózatot kívülről modulálni és sza
bályozni lehet. Amint alább látni fogjuk, így történik
az ideghálózaton való információtárolás is: így lehet
egy ideghálózatnak valamit megtanítani.
A sok bejövő serkentő és gátló impulzus hatására a
fogadó neuron belső potenciálja szabálytalanul toló
dik felfelé-lefelé. Valahányszor eléri a —55 mV
körüli küszöb értékét, a potenciál átbillen egy nagy
pozitív értékre, majd vissza negatívba, és ez az im
pulzus (“akciós potenciál”) 1—100 m/s sebességgel,
puskagolyóhoz hasonlóan végigrohan az axonon: a
neuron tüzel, és az axonjáról lecsatlakozó összes szi
napszisok kibocsátanak valamennyit a bennük levő
transzmitter folyadékból.
Ha a serkentő jelek folyamatos befutása a belső po
tenciált időátlagban magasan tartja, a neuron úgy
tüzel, mint egy géppuska. A tüzelési frekvenciát ábrá
zolhatjuk a V időben átlagolt potenciál függvényében
(4. ábra). A grafikon (pontozott görbe) hasonlít egy
erősen nemlineáris erősítő karakterisztikájához, egy
furcsaságtól eltekintve: ez a függés telítődik, mivel
véges hosszúságú impulzusok nem követhetik egy
mást akármilyen gyakorisággal.
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A legutóbb tett észrevétel azt a bátor ötletet adta
[3], hogy a folytonos karakterisztikát közelítsük egy
lépcsőfúggvénnyel, és az fedik neuron pillanatnyi tü
zelési állapotát (/ = 1...N, ha A^neutronból áll a háló
zat) jellemezzük egy 5, bináris változóval (vagy,
ahogy fizikusok szeretik tekinteni: egy kvázi-spin vál
tozóval): ha az fedik neuron Vi időátlagolt potenci
álja magasabb egy U,- küszöbértéknél, akkor (közelí
tőleg) úgy tekintjük, hogy a neuron maximális frek
venciával tüzel, és ezt az állapotot S) = + 1 -gyei jelöl
jük; ha Vj a küszöbnél alacsonyabb, akkor a neuron
(közelítőleg) hallgat: S, = —1.
Ez a közelítés nem befolyásolja életbevágóan a
modell viselkedését, viszont rendkívül kényelmes az
elméleti leírás céljaira. Kényelmes elméleti eszközök
re pedig nagy szükségünk van, mivel egy sokmillió
keresztül-kasul összekötött neuronból álló idegháló
zat annyira bonyolult rendszer, hogy ilyen eszközök
nélkül semmi reményünk se lehetne, hogy megért
sük kollektív tulajdonságait, így nem vagyunk abban
a helyzetben, hogy lemondhassunk a kvázispinmodellezés által felkínált esélyekről.
Az első dolog, amit nyerünk, az, hogy most már el
tudjuk mondani egyszerű szavakkal és formulákkal,
mit is csinál valójában a neuron, ez a kis analóg pro
cesszor. Két műveletet hajt végre:
egy összeadást:

és egy küszöb-összehasonlítást:
S,(t+ \) = sgn ( V /tJ - U, ).
A Jjj számok csatolási állandók, amelyeket itt
szinapszis-erősségeknek nevezünk, / , egy kívülről
jövő bemenő jel, Ut pedig az i-edik neuron tüzelési
küszöbe. Jegyezzük meg, hogy serkentő szinapszisra
Jij >0, gátlóra pedig < 0.

A következő eredmény, ami most már ölünkbe
(ii)
Legyen mostantól /, = 0 , (/, = 0 ( V /) . Végez
hullik, egy világos matematikai megfogalmazása zük el a küszöb-összehasonlítás műveletét aszinkron
Hebb híres gondolatának: a szinapszisváltozások útján módon, vagyis egyszerre csak egy, véletlenszerűen
történő tanulásnak. Ez két lépésben történik:
kiválasztott kvázi-spin (neuron) számára tegyük le
(i)
A megtanulandó információt kódoljuk N biteshetővé a billenést. Ezt soros dinamikának is nevez
binér sorozat alakjában:
zük, megkülönböztetésül a sejtautomatáknál megszo
kott “ párhuzamos dinamikától” . A soros dinamika
választása sokszor megkönnyíti az elméleti megér
+ - + + + ------------+ - + - .....
tést, bár a dinamikát végülis nem befolyásolja olyan
= í I í í í 1 i 1 i í M
i ..... ;
mértékben, mint ahogy eleinte várták volna.
Ha a modellt a fenti módon definiáljuk, akkor
Hopfield [1] nyomán könnyű belátni, hogy az
más szavakkal úgy is mondhatjuk, hogy az információ
most egy {£/} A-dimenziós vektor alakjában van
jelen, amelynek minden komponense 4-1 vagy —1.
(ii)
Kényszerítsük az ideghálózatot (erős bemenő
jelekkel) ennek a vektornak megfelelő konfiguráci
óba: ha egy neuronra f(+ ) jut, az tüzeljen, amelyikre
pedig | ( —), az hallgasson.
(iii) Vegyük észre, hogy egy adott {S( } konfigurá függvény, amely analóg egy kölcsönható spinekből
cióban bármelyik szinapszis egy határozott (tüzelési, álló egyszerű mágneses modellrendszer (Isingill. hallgatási) parancsot ad át a fogadó neuronnak, modell) energiájával, a “spinbillegések” következté
és ez a tevékenysége vagy sikeres, amennyiben ben monoton csökkenni fog, amíg a hálózat el nem
Sf/jjSj >0, vagypedig frusztrált, ha ez <0. Hebb sza éri E valamelyik lokális minimumát, ahol aztán kor
bálya azt mondja ki, hogy a (ii) lépésben a hálózatra látlan ideig megmarad. Az E lokális minimumainak
kényszerített mintát stabilizálni lehet, vagy ami megfelelő spin- (neuron-) konfigurációk tehát az
ugyanazt jelenti, tárolni a hálózat memóriájában, ha ideghálózat dinamikájának attraktorai Ez a körül
a sikeres szinapszisokat egy kicsit megerősítjük, a mény alapvetően a modellnek azon a nem nagyon
frusztráltakat pedig kicsit meggyengítjük.
realisztikus tulajdonságán múlik, hogy az (i) lépésben
A Hebb-féle tanulási szabály sokféle, a Jy szinap kapott szinapsziserősségek szimmetrikusak: Jy = Jß .
sziserősségeket módosító “tanulási algoritmussal”
Most már könnyű belátni, hogy a modell hogyan
valósítható meg. Felhasználva az (i) lépésben beveze tud asszociativ memóriaként működni. Ha csak
tett vektorjelölést, könnyű ellenőrizni, hogy ezek egyetlen mintát tanítunk meg (p = 1 ), akkor ez a
egyike a Cooper által kitalált
mintakonfiguráció E abszolút minimuma lesz, tehát
a dinamika egyetlen attraktora, amelynek vonzási
medencéjéhez tartozik minden lehetséges konfigurá
Jü -~Jü + £ £ /’
ció, így a hálózat nem is tud másra visszaemlékezni.
algoritmus.
Ezt nagyon könnyű számítógépes modellezéssel rep
rodukálni, aminek kipróbálására az Olvasót határo
zottan rábeszélem.
A Hopfield-modell
Ha néhány különböző mintát tanítunk meg, ezek
közelítő minimumokká válnak, amelyek egyidejű je
Még mindig sok lehetőség közül kell választanunk, lenléte zajt okoz, valahányszor egyiküket fel akarjuk
mielőtt elérünk az asszociatív memória egy hasz idézni. Mindegyik mintának megvan a maga vonzási
nálható modelljéhez. A — Little úttörő munkája medencéje. Hogy azonban az élet ne legyen túl
nyomán — Hopfield által választott változat a követ könnyű, az E függvény domborzatán hamis emlékek
kezőképpen határozható meg.
is megjelennek: olyan lokális minimumok, amelyek
(i)
Induljunk ki “üres” szinapszisból: tanulás előttnem felelnek meg a tárolt minták egyikének sem.
legyen Jy = 0(V i j ); ezután tanítsunk meg a Ezek sokan vannak, de van egy egyszerű módja, hogy
Cooper-algoritmus felhasználásával p darab {fW) csapdájukból kiszabaduljunk, mivel az igazi emlékek
mintát (amelyeket a p = l,2 ,....,p indexszel számo nél jóval magasabban fekszenek. Nem kell mást ten
zunk meg), hogy végül a következő szinapsziserőssé nünk, mint hogy a küszöb-összehasonlítás műveletét
gekhez jussunk el:
némi “termikus zaj” hozzáadásával végezzük el,
vagyis véges valószínűséggel megengedünk olyan
P
spinbillenéseket is, amelyek a küszöbfeltételt meg
J:=
X •>j > ha i 7^j
sértik. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer kimásszon
v
a csapdákból és a valóságos emlékek mély völgyeibe
érkezzen meg.
(és Jy = 0 , ha i = j ).
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A sp in ü v eg -a n a ló g ia

Ha az előző fejezetben bevezetett E függvényt
úgy interpretáljuk, mint egy J it “kicserélődési köl
csönhatásokkal” összecsatolt, S ) spinekből álló mág
neses rendszer energiáját, akkor a rendszer ferromágnes lesz, ha J tj > 0 és antiferromágnes, ha J j
< 0 (az utóbbi legalábbis akkor igaz, ha a spinek pl.
köbös rácsot alkotnak). Mindkét esetben a rend
szernek csak két energiaminimuma van, amelyek
egymásból megkaphatok az összes spinek egyidejű át
fordításával. Ideghálózat esetében ez kómának
(minden neuron hallgat) vagy epilepsziának (minden
neuron tüzel) felelne meg. Láthatóan ilyen rendszer
képtelen információk tárolására és kezelésére.
A szinapszisok között azonban serkentők és gátlók
keverednek, és a mágneses anyagoknak is van egy
ilyen osztálya, amelyben ferro- és antiferromágneses
csatolások keveréke köti össze a spineket. Az ilyen
mágneseket sp in ü v e g e k n e k hívjuk. Ezekben az ese
tekben egyes ispinek (neuronok) gyakran ellent
mondó parancsokat kapnak szomszédaiktól, és a pa
rancsok egy részének nem tudnak engedelmeskedni:
fr u s z tr á c ió lép fel. Következésképpen a rendszer —
ahelyett, hogy két jó alapállapota lenne — arra kény
szerül, hogy sok rossz közül válasszon: sok lokális
energiaminimuma lesz, amelyek felhasználhatók sok
információ tárolására
A frusztrációnak ez a hatása az, ami a spinüvegek
és az ideghálózatok fizikáját egyetlen nagy egységbe
látszik összeolvasztani.

A lokalizált és szétosztott tárolás közötti különbsé
get ötletesen szemlélteti [9], ha a megjegyezni kívánt
információt (pl. Pitagorasz tételét) egy könyv egy ol
dalára írjuk, vagypedig ugyanannak a könyvnek az
élére. Nyilvánvalóan az utóbbi tárolási mód rendkívül
ellenálló egyes lapok kitépésével szemben, azonban
ennek rengeteg tárolási kapacitás elvesztése az ára.
K ite k in té s

A Hopfield-modell most hat éves. Vizsgálatából
sok elméleti betekintést nyertünk; sok hiányossága
derült ki és ezekre sok ötletes gyógymód született.
Ezenkívül számítástechnikai és egyéb, a mesterséges
intelligencia körébe tartozó alkalmazások kezdenek
körvonalazódni. Az érdeklődő olvasó figyelmébe
ajánlom az alábbi bibliográfiát.
Optimizmusunktól függ, hogy mindezt valóságos
haladásnak tekintjük-e a távoli célhoz; agyunk megér
téséhez vezető hosszú úton. A fizikusok e tekintet
ben egy árnyalattal optimistábbnak látszanak, mint a
biológusok.

IRODALOM
II.)
(2.)
|3.|
14.1
(5.)

A H o p fie ld -m o d e ll sik e re i

(6.1

Az eddigiekben leírtunk egy modellt, amely ren
delkezik az asszociatív memória képességével. A le
vezetésben használt sok szélsőséges egyszerűsítés el
lenére a modell egy alapvető tekintetben realisztikus.
Megmutatja, hogy hogyan jön létre az asszociatív me
mória so k szo ro sa n ö ssze c sa to lt elemi processzorok há
lózatában. Egy reális ideghálózatban a szinapszisok át
lagos száma neurononként 103—104. Ezt kell össze
hasonlítanunk egy szokásos elektronikus áramkörrel,
amelyben az építőelemeknek 2 —4 lába van.
Ez a nagymértékű összecsatoltság a memóriát s zé t
o szto tta teszi: minden minta az egész hálózaton vagy
legalábbis annak egy nagy részén tárolódik, nem úgy,
mint a szokásos elektronikus memóriában, ahol
minden bit egy külön áramkörhöz kapcsolódik. Ez
nagyon fontos biológiai előnyhöz vezet, amit ilyen el
veken épülő elektronikus áramkörök előnyére is
lehet fordítani: a szétosztott tárolás rendkívül h ib a tű rő
és ellenálló a szinapszisok hígításával (részleges elha
lásával), valamint a különböző eredetű zajjal szem
ben, és — ami a modelleket szerkesztő kutatók sze
mélyes szerencséje — a modell sok olyan módosításá
val szemben is amelyek idővel közelebb vihetnek a
biológiai realitáshoz [8].

[7.1
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ÖNSZERVEZŐDÉS, KAOTIKUS DINAMIKA
ÉS A KOMPLEX RENDSZEREK MODELLEZÉSE

A hagyományos tudományos megközelítés alapjai
közé tartozik az a meggyőződés, hogy a természeti je
lenségek — nyilvánvaló összetettségük ellenére —
megérthetők néhány olyan alapvető és egyetemes ér
vényű törvény segítségével, amelyek leírják az anyag
alkotórészei közötti kölcsönhatásokat. Ezekből a tör
vényekből kiindulva, a matematika eszköztárának be
vetésével egyszerű modelleket kapunk, amelyektől
elvárjuk, hogy számot adjanak a vizsgált jelenség lé
nyegéről, a nehézségeket pedig félretesszük, azt gon
dolván, hogy ezek pusztán technikai természetűek és
a lényeget nem érintik. Ezek a modellek azután, ha si
keresnek bizonyulnak, fizikai világképünk ő s t í p u s a i v á
válnak. A periodikus viselkedés a mechanika jelensé
geivel kapcsolatban (pl. ingamozgás, kéttestprobléma) vagy a Bohr-féle atommodell a mikroszkopikus
jelenségek széles körével kapcsolatban jellemző
példái ezeknek az őstípusoknak. Egy olyan konferen
cián, amely a nemlineáris jelenségek, azon belül is ki
emelten a kaotikus viselkedés egyetemi és középisko
lai oktatásának lehetőségeivel foglalkozik, természet
szerűleg fel kell tenni a kérdést: vajon mai ismerete
ink fényében megfelelőek-e ezek az őstípusok.
A klasszikus szemléletben, amely szerint a fizikai
jelenségek néhány alapvető kölcsönhatásra vezethe
tők vissza, benne rejlik az a gondolat, hogy jól megha
tározott körülmények között a rendszer, amelyet
adott törvények irányítanak, egyértelmű viselkedést
fog mutatni, és a kiváltó okok kis megváltoztatása a
kiváltott hatásban is csak kis változást eredményez.
Körülbelül 20 éve azonban egyre növekvő számú
olyan kísérleti adat áll rendelkezésünkre, amelyek
kétségbe vonják ezt a feltételezést, felvetnek néhány
új alapvető kérdést, és azt sugallják, hogy a klasszikus
őstípusok nem adnak számot mindenről. Olyan hét-

Elöadása “Nemlineáris jelenségek tanítása” témájú 1UPAPmühelyen. Csopak, 1987 május. (Fordította: Kovács Zoltán).
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köznapi rendszerek, mint egy folyadékréteg vagy ve
gyileg aktív anyagok keveréke, megfelelő körülmé
nyek között makroszkopikus — a lényeges kölcsön
hatások hatótávolságánál nagyobb — méretű ö n s z e r 
v e z ő j e l e n s é g e k e t mutatnak. Ezek megnyilvánulhat
nak szabályos térbeli mintázatban, egyértelműen rep
rodukálható időbeli ritmusban vagy egy k a o t i k u s d i n a 
m i k á n a k nevezett viselkedésben, amelyre egyszerre
jellemző az átfogó rend és a lokális véletlenszerűség
[1,2,3]. A törvények, amelyek leírják az anyagot
alkotó molekulák közötti kölcsönhatásokat, semmi
olyat nem tartalmaznak, ami alapján az ilyen fantasz
tikus mintákat fenntartó korrelációk létrejöttét meg
jósolhatnánk. Mégis, ezek a jelenségek már laborató
riumi méretekben is megmutatkozhatnak, “tiszta”
és egyszerű rendszerekben, amelyek mentesek mind
azon komplikációktól, amelyek a nagyszámú változó
egyidejű jelenléte és a hiányosan ismert paraméterek
miatt elhomályosítják a természet jelenségeit. A
komplexitás ezen nyílt formáinak létezése teszi szük
ségessé a természetes komplexitás új őstípusainak ki
dolgozását [2].
Cikkünkben megmutatjuk, hogy a nemlineáris és
az irreverzibilis jelenségek fizikája olyan új fogalma
kat és őstípusokat nyújt nekünk, amelyek hiányoztak
a klasszikus természettudományból. A második rész
ben a makroszkopikus rend fizikai eredetével foglal
kozunk. A harmadik részt egy kiemelkedően fontos
esetnek, a disszipatív rendszerekben kialakuló ala
csony dimenziós káosznak szenteljük; megvizsgáljuk
a jósolhatósággal és az információval kapcsolatos
alapvető kérdéseket, amelyeket a káosz létezése
vetett fel. A negyedik részben röviden foglalkozunk
a sok szabadsági fokú konzervatív rendszerekben fel
lépő kaotikus viselkedéssel, összefüggésben az irreverzibilitás kérdésével. Végül az ötödik részben két
kiválasztott példán keresztül illusztráljuk, milyen sze
repet játszik a káosz néhány, a mindennapi tapaszta
lattal összefüggő jelenségben.
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2. A makroszkopikus rend eredete: erők és korrelációk
Az anyag alkotórészei közötti alapvető kölcsönha
tások közös jellemzője a rövid hatótávolság, ez alól
csak a gravitáció kivétel.** A nyomás növelése vagy a
hőmérséklet csökkentése a kölcsönhatásoknak
kedvez a molekulák rendezetlen hőmozgásának hatá
sával szemben. Ez egyfajta rendeződéshez vezet,
amely általában kicsi, lényegében a kölcsönhatások
hatótávolságával megegyező méretű tartományokra
korlátozódik, de bizonyos feltételek között fázisátala
kulás történhet, mint például a fagyás vagy a mágneseződés. Ilyenkor a rendeződés a rendszer egészére
kiterjed. Mégis, mivel a rendszert teljes mértékben a
kölcsönhatások uralják, a — most már rendezett —
anyagra jellemző karakterisztikus hosszúságok ismét
mikroszkopikusak lesznek.
Kényszer alatt álló rendszerekben a helyzet egé
szen más lehet. Hogy a fő gondolatokat minél tisztáb
ban lássuk, tekintsük a következő reakciósémát:
A =2X

ki f

, X != B
K |

2X

A

Ebben a rendszerben az A és B között fennálló kiegyenlítetlenség annak a kényszernek a következmé
nye, amely a rendszert az egyensúlyi állapottól eltávo
lítja és amely miatt a részletes egyensúly érvényét
veszti.
Ezek után megmutatjuk, hogy a fenti körülmények
között a rendszerben hosszú távú térbeli korrelációk
alakulhatnak ki [1], Észrevehetjük, hogy az A—»2X
lépésben a két X-részecske nyilvánvalóan korrelált,
hiszen együtt képződtek. A diffúzió és más transz
portfolyamatok következtében ez a korreláció térben
tovaterjed mindaddig, amíg legalább az egyik ré
szecske át nem alakul a (4) egyenlet második lépésé
nek megfelelően. Az így adódó korrelációs hosszra a
következő becslést tehetjük:
X átalakulási sebessége (4) második lépésében —
= diffúziós sebesség osztva a korrelációs hosszal,
azaz
k28X— ^ — 8X ,

(1)

és az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a rend
szer ideális! Az első folyamat révén az A kiindulási
anyagból X-részecskékből álló párok keletkeznek,
ennek fordítottja pedig a párok rekombinációját írja
le. A második folyamat X-et elvonja a közegből, az el
lenkező irányú reakció pedig egy másik B kiindulási
anyag átalakításával visszatáplálja X-et a rendszerbe.
Ha a rendszert magára hagyjuk, mindkét folyamat
külön-külön egyensúlyba kerül a saját ellentettjével.
Az egyensúlyi állapotnak ezt az általános tulajdonsá
gát részletes egyensúlynak nevezzük. Ennek két lé
nyeges következménye van. Először, az A és B anya
gok koncentrációja között a következő összefüggés
áll fenn:

Másodszor, ha az X anyag részecskéiből álló párokat
közvetlenül képződésük után eltávolítjuk a rend
szerből, ezzel megelőzhetjük, hogy a rendszerben
szisztematikus korrelációk alakuljanak ki. Ennek
megfelelően a molekulák térbeli eloszlása véletlenszerű lesz, egy multi-Poisson-eloszlás szerint.
Tegyük fel most, hogy az A anyagból sokkal több
van, mint a B-ből, úgy hogy a (3) összefüggés már
nem teljesül. A helyzet további egyszerűsítése érde
kében feltesszük még, hogy a B anyagot közvetlenül
az X-ből történő képződés után kivonjuk a rend
szerből, valamint azt is, hogy X koncentrációja lénye
gesen alatta marad az A anyagénak, úgy hogy a
2X—>A fordított folyamatot elhanyagolhatjuk. Ami
maradt:

(4)

1 corr

vágy másként
hon

,
(5)
ahol D az X anyagra érvényes diffúziós együttható. D
és k2 tipikus értékeire lcorr néhány nagyságrenddel na
gyobbnak adódik a molekulák közötti kölcsönha
tások hatótávolságánál. Vegyük észre, hogy ha
F(X) jelöli a (4) reakcióséma sebességét:
F(X) =2kjA —k2X, akkor k2 egyszerűen | F’(XS) |-sel
egyenlő, ami megadja a stabil Xs= 2 k 1A/k2 állapot
körüli perturbációk bomlási sebességét.
A fenti következtetés meglehetősen általános ér
vényű: bármely olyan rendszerben, amelyben jelen
van egy D együtthatóval jellemzett transzportfolya
mat és egy lokális “kémiai” skalár folyamat, amely
nek a leglassúbb módusához y bomlási állandó tarto
zik, a korrelációs hosszt az
1, > w

r Vy

r

( 6)

összefüggés adja meg. Vegyük észre, hogy a közeget
ideálisnak feltételezve lényegében molekulák közötti
kölcsönhatásokat hanyagoltunk el. Ennek ellenére, a
nemegyensúlyi kényszernek köszönhetően a rend
szer képes arra, hogy makroszkopikus méretű korre
lációkat építsen fel. Nagyon érdekes helyzet áll elő,
ha a kinetikus reakcióséma autokatalizációs lépéseket
is tartalmaz. Ekkor a y —>0 határeset lehetségessé
válik: a fluktuációk kiterjednek az egész rendszerre.
E jelenség bemutatásához tekintsük példaként a kö
vetkező, Brusselator néven ismert, hárommolekulás
folyamatot is tartalmazó modellt [4]:
A— X
(RÍ)
** Az elektromágnesség hosszú hatótávolságú ugyan, de az elekt
2X +Y —* 3X
(R2)
romos semlegesség és az árnyékolás miatt az anyagban rövid hatóB +X —► Y +C
(R3)
távolságú effektiv kölcsönhatáshoz vezet.
X— D
(R4)
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Itt az X anyagból R3 révén Y képződik, amely R2-n
keresztül rögtön aktiválja X termelődését. A B anyag
gerjesztőként szerepel, az R2 és R3 reakciók felgyor
sulnak, ha B koncentrációja növekszik. A modellt
leíró egyenletek — átskálázott változókban — a
következők:

mintázat alakul ki, amelyet az autokatalizációs lépé
sek és a nemegyensúlyi kényszerek tartanak fönn, és
amelyet disszipatív struktúrának nevezünk; ez a
struktúra az egész rendszerre kiterjed. Az új állapotot
a X térbeli periodicitás jellemzi; ez az érték “benne
rejlik” a diffúziós együtthatókkal és az A anyag kon
centrációjával megadott rendszerben. Ha a nem
9tX = A + X2Y —BX —X + D, V 2X ,
egyensúlyi kényszerek megszűnnének — ez itt az A
9 tY = BX —X2Y + D2V 2Y .
(7) anyag eltűnését jelentené —, a periódushossz olyan
nagy lenne, hogy a rendszer homogénné válna. Még
A stacionárius állapot:
egyszer hangsúlyozzuk: az a tény, hogy a (6) egyen
letben y nullává válhat és hogy bifurkáció útján több
X0=A , Y0= B/A .
(8) megoldás jelenik meg, egyben magába foglalja a nem
lineáris dinamikát és a nemegyensúlyi kényszereket
Az e körüli fluktuációk az
is.
Sokféle bifurkációs jelenség létezik. Stacionárius,
X(r) = X0+8X(r) , Y(r) = Y0+ SY(r)
(9) időben periodikus, kváziperiodikus vagy aperiodikus
megoldásokat kaphatunk; a rendszer maradhat
általános alakba írhatók, ahol
térben homogén vagy kialakulhat olyan spontán
szimmetriasértés, amely térbeli mintázat kialakulásá
8X(r), 8Y(r) oce _r/lcorr-cos27rr/X ,
(10) hoz vezet. Van egyszerű bifurkáció (l.a ábra) és van
kaszkádbifurkáció (l.b ábra), amelynek során egyre
egy térbeli dimenzióval rendelkező rendszer eseté bonyolultabb megoldásokat kapunk; ez utóbbi gyak
ben. lcorr a fluktuációk korrelációs hossza, azaz az a tá ran káoszba torkollik [3,5,6]. A bifurkáció tehát,
volság, ameddig egy pontszerű pertubáció eljut, X amelynek létezése, mint már hangsúlyoztuk, magá
pedig a perturbáció lecsengését moduláló oszcilláció ban foglalja a hosszú távú korrelációkat, a fizikai
térbeli periódushossza. Megoldva a (7)-ből kapott li- rendszerek viselkedési változatosságának alapvető
nearizált egyenleteket, az
mechanizmusát képezi.
Az ilyen disszipatív struktúrák létezése hasznos
( 4D,
nak
bizonyulhat az élőlények kifejlődésével kapcso
(
1
1
)
^corr
t Bc- B
latosjelenségek megértése szempontjából: itt a DNS(D jD2) 1/2
ben tárolt biológiai információ vezet az embriónak
X—27T
( 12)
nevezett nagyon bonyolult térbeli-időbeli struktúra
A 1/2
kialakulásához [1],
összefüggéseket kapjuk arra az esetre, amikor a B
Egy rendszer azon állapotait, amelyeket az időfej
lődése során elérhet a rendszer, kényelmesen jelle
anyag koncentrációja kisebb a
mezhetjük a fázistér segítségével: ezt a dinamikában
Bc= [1 + A (D ,/D 2) i/2]2
(13) részt vevő összes X,,...Xn változók feszítik ki. A fá
zistérbeli “ portré” , vagyis az időfejlődés során felvett
kritikus értéknél, de közel van ahhoz. Amikor eléri állapotok által kirajzolt trajektóriák természete döntő
ezt a kritikus értéket, a korrelációs hossz végtelenné en a rendszer konzervatív vagy disszipatív voltán
válik. Fizikai szempontból ez azt jelenti, hogy a kohe múlik. A kísérletek azt mutatják, hogy a természet
rencia a rendszer teljes térfogatára kiterjed, ily ben előforduló rendszerek nagy többsége disszipatív.
módon az egy új állapotba képes átmenni [1], A dina Ez a tulajdonság abban nyilvánul meg, hogy a rend
mikai rendszerek elmélete szempontjából nézve a szer mozgása, egy irreverzibilis fejlődésen keresztül,
rendszer egy marginálisan stabil állapotba jut, amin fokozatosan a fázistérnek egy bizonyos részhalmazára
túl bifurkáció útján a megoldás egy másik ágára kerül korlátozódik; ezt a részhalmazt attraktornak nevez
(1. ábra) [5,6], Bc-n túl egy X periódushosszú térbeli1 zük. Az attraktorok fontos tulajdonsága, hogy
aszimptotikusan stabilak, azaz képesek a perturbáció
kat elfojtani. Ez a képesség a viselkedés bizonyos
megoldás
megoldás
fokú reprodukálhatóságát biztosítja. Meggyőző
példát találtunk tehát a természetben jelen lévő
disszipáció és irreverzibilitás konstruktív szerepére
[3,5].
A legegyszerűbb attraktorok a nulla dimenziós fix
pont és az egydimenziós határciklus (2. ábra). Amint
már többször is elhangzott ezen a konferencián, az at
traktorok lehetnek fraktáldimenzióval jellemezhető
1. ábra
komplex sokaságok is [7]; ilyen attraktorok tartoznak
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2. ábra

a kaotikus viselkedéshez. Az attraktoroknak, rész
letes természetüktől függetlenül, a fázistérben nullmértékűeknek kell lenniük. Más szóval, egy n dimen
ziós fázistérben az attraktor d dimenziójának ki kell
elégítenie a d < n egyenlőtlenséget. Valójában, az
esetek jelentős részében d sokkal kisebb n-nél, ami
arra utal, hogy a rendszer leírása drasztikusan leegy
szerűsíthető. A következő részben az ilyen alacsony
dimenziós attraktorokról szólunk néhány szót.
3. Alacsony dimenziós káosz: egy új tudományos őstípus
Egy jellegzetes kaotikus attraktor látható a 3.
ábrán, amit az alábbi, Rössler által bevezetett háromváltozós modell numerikus integrálásával kapunk [8]:
dX
= -Y -Z ,
ü t“
dY
= X + AY,
ü t“
dZ
= B X -C Z + X Z .
üt"

3. ábra

(14)

Két ellentétes tendenciát figyelhetünk meg. Az egyi
ket az ábrán vízszintes nyíl jelzi: a mozgás instabili
tása a fázistérbeli trajektóriát eltávolítani igyekszik az
X = Y = Z = 0 “referencia”-állapottól. Másrészt (füg
gőleges nyíl) az eltávolodó trajektóriák visszafordul
nak, és ezt követően újra ennek az állapotnak a köze
lébe kerülnek [9].
Az attraktoron végbemenő instabil mozgást
(szemben az attraktorra “merőleges” irányokban
mutatott stabilitással) az jellemzi, hogy a trajektóriák
nagyon érzékenyen függnek a kezdeti feltételektől,
és ennek következtében két, kezdetben közeli állapot
exponenciális gyorsasággal eltávolodik egymástól. A
(14) egyenletek esetében ezt az exponenciális divergálást átlagosan a +Lszámmal, a rendszer legnagyobb
Ljapunov-exponensével jellemezhetjük: crL — 0,15
bit/időegység. Egy egyszerű numerikus kísérlettel
megmutatjuk, hogy ennek a tulajdonságnak messzire
vezető következményei vannak. A tudomány célja
az, hogy a múlt és jelen ismeretében jóslatokat
tegyen a jövőre. Ez méréseket igényel, vagyis kom
munikációt a megfigyelő és a rendszer között, ami
szükségképpen véges pontosságot jelent. A fázistérre
alapozott leírásban ez arra a felismerésre vezet, hogy
a megfigyelés eredménye egy kicsi, de mindenképpen
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véges térfogatú fázistérrésznek felel meg, és az ezen
belüli állapotok a mérés számára megkülönböztethe
tetlenek egymástól. Ezt illusztrálandó, 100 kezdeti
feltételt jelöltünk ki a Rössler-attraktoron, amelyek
egy kis gömb belsejében helyezkednek el (4.a ábra),
a gömb átmérője a mérés korlátozott pontosságát hi
vatott képviselni, kb. 0,02. A 4.b-f ábrákon az ezen
kezdőfeltételekből indított pályák helyzetét ábrázol
tuk különböző időpillanatokban. Látható, hogy 30
lépés után még a gömbön belül vannak (4.b ábra); 60
lépés után a gömb egy pálcaszerű alakzattá deformá
lódott (4.c ábra); 90 lépés után az állapotoknak már
több mint a fele elvesztette a kezdeti koherenciát
(4.d ábra); végül a 100 pont eloszlása az attraktoron
véletlenszerűnek tűnik (4. e —f ábra). Szembesülve
ezzel a helyzettel, a megfigyelőnek le kell vonnia a
következtetést: a vizsgált rendszer viselkedését
60 —70 időegységen túl lehetetlen megjósolni. Más
szóval, a kaotikus dinamika létezése rávilágít arra a
lehetőségre, hogy bizonyos jól definiált fizikai rend
szerek csak korlátozottjósolhatósággal rendelkeznek.
Egy másik út lehet a korlátozott jósolhatóság meg
értéséhez, ha észrevesszük a következőt; ha a megfi
gyelő t >0-ra is olyan pontosan akarja ismerni a rend
szer állapotát, mint t = 0-ban, akkor egyre több adatra
lesz szüksége. Másképpen kifejezve, a fázistérben a
rendszer a mozgás ideje alatt növekszik változatos
ságban és komplexitásban, és ezzel folyamatosan in
formációt termel. Ezek a kvalitatív állítások tovább is

A = 0,38

B = 0,30

T = 0,0

C - 4.50
T = 30,0

bálytalan alakzatok (pl. fraktál aggregátumok) képző
dése között. A mintázatképződésre nemcsak az olyan
pillanatnyi sztatikus tulajdonságok jellemzők, mint a
fraktáldimenziók, hanem a dinamikai tulajdonságok
is, mint a turbulencia esetében. Konkrétan, Sawada
[14] figyelt meg elkent perióduskettőződésen keresz
tül végbemenő átalakulást periodikus és véletlen nö
vekedés között. Meglepődve vehetjük észre, hogy
olyan különböző komplex nemegyensúlyi jelenségek,
mint a turbulencia vagy a kristálynövekedés, nagyon
hasonló tulajdonságokat mutatnak, és akárcsak a kis
szabadsági fokú, alacsony dimenziós káosz esetében,
ezek itt is a dinamikai instabilitást jellemzik. Ezeknek
a nagyon komplex rendszereknek a problémája jelenti
az egyik legkomolyabb kihívást a mai fizika számára.

4. Konzervatív rendszerek kaotikus viselkedése és az
irreverzibilitás

4. ábra

vihetők: megmutatható, hogy bizonyos kaotikus attraktorok leképezhetők jól meghatározott sztochasz
tikus folyamatokra, például Markov-láncokra [10],
Mivel a sztochasztikus folyamatok jellemezhetők az
információelméleti entrópia [10] és az algoritmikus
komplexitás [11] fogalmával, ily módon egy dina
mikus modell áll rendelkezésünkre a tudomány két
olyan kulcsfogalmának megértéséhez, amelyeket
eddig csak az elvont definíciók vagy különleges előí
rások szintjén értettünk.
Míg az alacsony dimenziós káoszt laboratóriumi kí
sérletekben a turbulencia megjelenéséhez közel fi
gyelhetjük meg, rögtön azután, hogy az egyszerű
disszipatív struktúrák destabilizálódtak, sokkal össze
tettebb jelenségeket láthatunk, például folyadékok
ban, ha a nemegyensúlyi kényszerek nagyon erősek.
Ilyenkor a turbulencia teljesen kifejlődik, és az ala
csony dimenziós káoszt jellemző átfogó térbeli kohe
rencia eltűnik. A rendszer szabadsági fokainak száma
úgy nő a Re Reynolds-számmal például, mint Re9/4,
Landau eredményei szerint [12]. Hasonló jelenségek
figyelhetők meg a kristálynövekedésben, a viszkózus
ujjasodásban és az elektromos kisülésekben is
[13,14,15], Ezekben a rendszerekben, amikor a nem
egyensúlyi kényszerek változnak, átalakulás figyel
hető meg a szabályos minták (pl. dendritek) és a sza

Az a gondolat, hogy az anyag atomokból áll, ame
lyek mikroszkopikus szinten konzervatív dinamiká
nak engedelmeskednek, az emberiség leggyümöl
csözőbb hipotézisei közé tartozik. A modern tudo
mány sikere nagyrészt ennek az egyszerű, a fizika, a
kémia és a biológia által is használt gondolatnak kö
szönhető. Az atomhipotézist alátámasztó első kísérleti
eredmények a XIX. századba, a kémia kifejlődéséhez
nyúlnak vissza. További fontos állomások voltak F.
Perrinnek a Brown-mozgással kapcsolatos kísérletei,
az elektron fölfedezése és az atomok kvantumfiziká
jának kidolgozása, az utóbbi harminc évben pedig az
is lehetővé vált számunkra, hogy lássuk az atomokat
és a molekulákat, köszönhető mindez E. W. Müller
térionmikroszkópjának, a nagyenergiás elektronmik
roszkópiának, az alagútmikroszkópnak és az egyedi
ionok lézeres hűtéssel történő csapdába ejtésével
kapcsolatos kísérleteknek.
A kinetikus elmélet meg tudta jósolni a makrosz
kopikus transzportfolyamatok együtthatóinak érté
két: a diffúziós együtthatót, a viszkozitást, az elekt
romos vezetőképességet, sőt még a kémiai reakcióse
bességeket is, és ezek a sikerek meggyőztek minket
arról, hogy helyes az a feltevésünk, miszerint az
atomok és a szubatomi részecskék Hamilton-függvénnyel leírható klasszikus vagy kvantumos dinami
kának engedelmeskednek. Mégis, amióta csak Max
well, Boltzmann és mások kidolgozták a kinetikus el
mélet alapjait, a szakadék a mikroszkopikus reverzibilitás és a makroszkopikus irreverzibilitás között
komoly problémát jelent a fizika számára. Itt ütköztek
össze a klasszikus őstípusok egy újfajta, jellegzetesen
termodinamikai őstípussal, nevezetesen a második
főtétellel, az entrópia növekedésének törvényével.
A dinamikai rendszerek modern elmélete új meg
világításba helyezi a kérdést, bár az irreverzibilitás
problémáját nem oldja meg teljesen, mivel csak zárt,
véges és diszkrét Hamilton-rendszerekkel foglalkozik.
Az elméletet sikerült általánosítani végtelen dinami49

kai rendszerekre is néhány fontos, megoldható
modell, például az ideális gáz, a merev pontokból
vagy rudakból álló egydimenziós gázok és spingázok
esetében [16,17],
Ezekben a rendszerekben az egyensúlyhoz tartás
annak a következménye, hogy a korrelációk végtelen
naggyá válnak [8]. A végtelen rendszerekre még viszszatérünk, előbb azonban megtárgyaljuk a véges kon
zervatív dinamikai rendszerek esetét. Azt reméljük,
hogy ez utóbbi feltétel már elegendő a transzport
együtthatók kiszámításához, amiket a kinetikus elmé
let atomi állandókkal fejezett ki.
A rugalmas ütközéseken alapuló rendszerek ergodelmélete magas szintre jutott a hetvenes években.
Szinaj, Krülov munkássága nyomán, olyan gázmodellt vizsgált, amelyben az atomokat merev göm
böknek vagy korongoknak tekintjük [19]. Bebizonyí
totta, hogy ezek a rendszerek K-folyamok, vagyis
rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal, amiből követ
kezik a keverés és az ergodicitás. A K-folyamok jel
legzetes kaotikus rendszerek, amelyek érzékenyek a
kezdeti feltételekre. Az általános konzervatív kao
tikus rendszerek fázistere tartalmazhat olyan “szige
teket” , amelyek szabályos kváziperiodikus mozgás
nak felelnek meg; ezek a szigetek a rendezetlen kao
tikus mozgás “tengerébe” ágyazódnak, és jól ismert,
rendezett mintázatot alkotnak, amelynek sok önha
sonló vonása van. A K-folyamokból az ilyen tóruszok
hiányoznak, így ezeknek homogén, teljesen kaotikus
szerkezetük van [20].
A rugalmas ütközésekre épülő rendszerekben a Ktulajdonság annak köszönhető, hogy a kezdetben
közeli trajektóriák néhány egymást követő ütközés
révén exponenciálisan távolodnak egymástól. A leg
nagyobb Ljapunov-exponensre a következő becslés
tehető:
1
21
A— — log — ,
(15)
t
o
ahol t az ütközések közti átlagos idő, 1 a közepes
szabad úthossz, d pedig a részecskék átmérője. A A-1
karakterisztikus idő alatt két, a teljes rendszert repre
zentáló és egymáshoz nagyon közeli kezdeti feltéte
lekből indított trajektória teljesen különbözővé válik;
A-1 értéke egy átlagos gázra szobahőmérsékleten
10"10 másodperc körül van. A rendszerben egységnyi
idő alatt képződő entrópia
h —NAv •A—1034 bit/s

;

ez extenzív mennyiség, és megadja azoknak az ada
toknak a halmozódási sebességét, amelyek a gáz fejlő
désének mikroszkopikus nyomon követéséhez szük
ségesek. Az ilyen viselkedés gyökeresen eltér a telje
sen integrálható rendszerekétől, ahol a kezdeti felté
telekkel összefüggő mozgásállandók közelítő isme
rete elegendő ahhoz, hogy tetszőlegesen távoli
időkre megjósoljuk a rendszer állapotát, így ezekben
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a rendszerekben a szükséges adatok halmozódási se
bessége eltűnik:
h = 0 bit/s.
Egy rendszer ergodicitása azt jelenti, hogy az időát
lag megegyezik a fázistérre vett, invariáns valószínű
ségeloszlás szerinti átlaggal;
lim — J f(<£TX)dr= Jf(X)p(X)dX = < f > ,

t—±oo t o

(16)

ahol f(X) integrálható függvény a fázistérben, </>l a di
namikai rendszerhez tartozó áramlás és p(X) az inva
riáns valószínűségsűrűség. Ez a tulajdonság biztosítja
a statisztikus mechanikában a mikrokanonikus soka
ság használhatóságát. Ha ez a tulajdonság teljesül,
akkor az eredeti rendszer végtelen sok másolatából
álló sokaságra vett átlag helyettesíthető egy elegen
dően hosszú trajektóriára vett időátlaggal.
A kinetikus elméletben a keverési tulajdonságnak
fontos szerepe van. Ha teljesül, akkor a korrelációs
függvények aszimptotikusan eltűnnek:
lim

t—>±oo

J f ( X ) g ( ^ tX ) p ( X ) d X - < f > < g > = 0 ,

(17)

ahol f(X) és g(X) integrálható függvények a fázistér
ben [10]. Megjegyezzük, hogy az ergodicitás és a ke
verés egyaránt érvényes a múltbeli időkre és a
jövőre, ha a fázistérbeli áramlás megfordítható, ezért
egyik sem sugall semmiféle irreverzibilitást. Továbbá
az is igaz, hogy bármely nemegyensúlyi valószínűség
eloszlás a Liouville-egyenlet szerinti időfejlődés
során nem tart semmilyen
lim i/(0-*X)
t —oo

(18)

típusú határértékhez, ezért a p(X) egyensúlyi eloszlás
nem érhető el határértékben, ahogy azt a Boltzmannegyenlet sugallja. A keverés gyengébb, de a
Hamilton-dinamikával még összeegyeztethető tulaj
donság.
A keverésre alapozva egy centrális határeloszlástételt vezethetünk le. Egy ilyen eredmény azt fejezi
ki, hogy az időátlag Gauss-eloszlás szerinti fluktuá
ciókkal konvergál a határértékéhez:
lim P { X : J dTf(0TX ) - t < f > < u o - V Í ti} =
t—»±oo
p
= -í—

f

e - s2/2ds

(19)

vir —00
ahol P-vel a valószínűséget jelöltük. Ez a tulajdonság
teljesül, ha az f(X) megfigyelhető mennyiség autokorrelációs függvénye aszimptotikusan elég gyorsan
tűnik el [16,21,22], A fluktuációk szórása kifejezhető
az autokorrelációs függvény segítségével:

+ 00
a 2= 2

fo

< [ f ( 0 ' X ) - < f > ] • [f(X) —< f > ] > d t .

(20)

eqk(e~2t)

e —*0

xB(t)

( 22 )

ahol e egy skálaparaméter [27], Ennek következmé
Tegyük fel, hogy a kérdéses dinamikai rendszer egy
nyeként a részecske átskálázott helyzetének f(x,t) va
N darab merev gömbből álló gáz, és legyen f(X) egy
lószínűségeloszlása kielégíti a klasszikus diffúziós
kiválasztott részecske sebessége, így megkaphatjuk a
egyenletet:
Brown-mozgás ismert diffúziós együtthatóját:
8tf= D8x2f
D=

lim — o-2(N).
N—QO 2

(23)

(21)

Ebben az értelemben a centrális határeloszlás-tétel
egy szigorú modern megfogalmazását adja a
fluktuáció-disszipáció-tételnek, ahol valamilyen
transzportegyütthatót fejezünk ki valamely megfi
gyelhető mennyiség dinamikai fluktuációi szórásának
segítségével [23], Ha f(X) egy kiválasztott részecske
impulzusárama vagy elektromos árama, akkor a fluk
tuációk szórása megadja nekünk a viszkozitást vagy
az elektromos vezetőképességet. Hangsúlyozzuk,
hogy a fenti megfogalmazásban a transzportegyüttha
tók definiálásához nem használtuk fel a nekik megfe
lelő Fick-törvényt, amely a makroszkopikus áram és
a koncentrációgradiens között teremt kapcsolatot.
Ahhoz, hogy a Fick-törvényt megkapjuk, további feltételezések szükségesek (lásd lejjebb) (24],
A diffúziós együttható és az időegység alatt terme
lődő entrópia közötti alapvető kapcsolatot Ruelle,
Procaccia, Grassberger, Kadanoff, Eckmann és
mások ismerték fel a dinamikai rendszerek termodi
namikai formalizmusa keretében [21,25].
Az irreverzibilitás igazolását elvégezték a megold
ható modellek egy érdekes csoportjára, amelyben
merev pontrészecskék mozognak szabadon a szám
egyenes mentén [26]: Mindegyik részecske állandó
sebességgel mozog mindaddig, amíg találkozik egy
másik részecskével, ekkor egy pillanat alatt sebessé
get “cserélnek” . A gáz állapotát az összes részecske
helyzetével és sebességével
adhatjuk meg:
(qk(t),vk(t)), —o o< k< + o o ; az állapot időfejlődése
determinisztikus és megfordítható. Feltesszük to
vábbá, hogy a gáz termikus egyensúlyban egy egyen
letes p sűrűséggel és egy adott sebességeloszlással jel
lemezhető. Az ütközések az összes részecske mozgá
sát összekötik, így egy kiválasztott részecske helyzete,
qk(t), —oo < t < + oo, felfogható egy sztochasztikus
folyamatként. Ez általában nem Markov-folyamat az
ellentétes hatású ütközések miatt: a részecske keresz
tül mehet egy olyan ütközéssorozaton, amely először
letéríti a q0(t) = x0-t- v0t trajektóriáról, majd később
visszaviszi ugyanerre az egyenesre. Megmutatható,
hogy egy kiválasztott részecske mozgása K-folyamnak felel meg. Azonkívül, ha a részecske mozgását
egy nagy térbeli és időbeli tartományban figyeljük, a
trajektória egy Brown-mozgáshoz lesz hasonló. Pon
tosabban, a hidrodinamikai limitben egy Brownfüggvényt kaphatunk, amelyet a következő össze
függés definiál:

a következő diffúziós együtthatóval:
D = < | v |> / 2 p .

(24)

|vj a sebesség abszolút értékét, < • > pedig a sebes
ségeloszlás szerinti átlagot jelöli. A Fick-törvényt,
amely szerint a részecskeáram arányos a koncentrá
ciógradienssel, ily módon egyfajta skála-határesetben
igazoltuk [24,28], Ha a részecskék “színt” is hordoz
nak és cserélnek, akkor a rendszer kémiai reakciók
modellje lesz. Ebben az esetben a reakció és diffúzió
fenomenologikus egyenleteit egy hasonló határeset
ben kaphatjuk meg, amint azt Elskens megmutatta
[26].
Úgy gondoljuk, hogy ha ezeket az eredményeket si
kerül kiterjeszteni véges és végtelen dinamikai rend
szerekre és megoldható modellekre, akkor ez köze
lebb visz majd a relaxációs jelenségek egyensúlyhoz
tartásának és az irreverzibilitás eredetének meg
értéséhez.

5. Káosz a természetben: két kiszemelt példa
Most néhány konkrét példával foglalkozunk. Ne
vezetesen, megmutatjuk, hogy a kaotikus dinamika
segíthet megérteni két jelenséget azon legfontosab
bak közül, amelyek a természeti környezetünkben
megfigyelhetők, és amelyek szorosan összefüggenek
mindennapi tevékenységeinkkel: az egyik az éghajlat
változékonysága, a másik az agy elektromos
tevékenysége.
A természetben előforduló rendszerek kvantitatív
tanulmányozása egy vagy néhány változó megfigyelé
sén és mérésén alapul, és a megfigyelési időnek ele
gendően hosszúnak kell lennie. Az 5. és 6. ábrán két
fontos példát láthatunk ezekre az idösorozatokra,
vagyis a kiválasztott mennyiség különböző időpillana
tokban felvett értékeinek sorozatára. Az 5. ábrán a
Föld teljes jégkészletének térfogatát ábrázoltuk az idő
függvényében az elmúlt egymillió évre. Az adatokat
a jég belsejében és a mélytengeri üledékes kőzetek
ben mért oxigénizotóp-tartalomból határozták meg;
a görbén sok csúcsot figyelhetünk meg, amelyek a
jégkorszakoknak, a földtörténeti negyedkor legdrá
maibb klimatikus epizódjainak felelnek meg. Ezek
időpontja és erőssége meglehetősen szabálytalanul
változik, bár tisztán felismerhető egy kb. 105 éves át
lagos időskála. Természetszerűleg felmerül a kérdés.
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hogy vajon egy jól definiált dinamikai jelenséggel
van-e dolgunk vagy épp ellenkezőleg, egy véletlen fo
lyamattal, ami annak a környezetnek a változékony
ságát tükrözi, amelynek Földünk ki van téve [29], A
matematikai modellek önmagukban nem képesek el
dönteni a kérdést, mivel mindkét alternatíva produ
kálhat olyan forgatókönyvet, amely elég jól illeszke
dik az adatokhoz. Új megközelítésre van tehát
szükség.

6. ábra

A 6. ábrán két elektro-enkefalogram (EEG) lát
ható, vagyis azoknak a viszonylag alacsony frekven
ciás (0,5—40 Hz) folyamatos elemi idegtevékenysé
geknek az összegzése, amelyek közvetlenül a fejtető
alatti kis agykéreg-térfogatokból származnak. A 6.a
ábra egy mélyen alvó egészséges ember EEG-jét mu
tatja, míg a 6.b ábrán egy epilepsziás roham hatása
alatt álló páciens EEG-je látható [30]. Mindkét felvé
telen csúcsok szabálytalan sorozatát figyelhetjük
meg, bár a b ábra határozottan szabályosabbnak lát
szik, mint az a. Lehetséges ezt a szabályosságot tisz
tábban megfogalmazni? Jól definiált dinamikával
van-e dolgunk, vagy egy ellenőrizhetetlen esemé
nyekből álló véletlen folyamatról van szó? Megmu
tatjuk, hogyan segíthet a nemlineáris fizika és különö
sen a kaotikus dinamika megválaszolni ezeket a
fontos kérdéseket.
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Első lépésként beágyazzuk a vizsgált rendszer di
namikáját egy fázistérbe. Ez közelebbről azt jelenti,
hogy túl kell lépnünk azon az egydimenziós képen,
amit az egyetlen változóból kapott X0(t) idősorozat
nyújt. Megmutatható, hogy a dinamikai rendszerek
elméletének minden követelményét kielégítő fáziste
ret kapunk, ha vesszük X(t)-t és egymást követő eltoltjait: X0(t+ r),...,X 0( t + ( n - l ) r ) . Ezt megtehet
jük, mert ezek a függvények lineárisan függetlenek.
Minden adott n-hez tartozik tehát egy fázistér.
A következő lépésben mindegyik, fenti módon de
finiált fázistérben megpróbáljuk az adatpontok halma
zát az n-dimenziós tér egy geometriai objektumaként
azonosítani. Ennek megvalósításához ismét a dinami
kai rendszerek elmélete ad eljárásokat. Meghatároz
hatjuk például az adathalmaz d^(n) dimenzióját.
Ennek ismeretében információt kaphatunk a dinami
kai tulajdonságokról is, például a crMdF(n),n) legna
gyobb pozitív Ljapunov-exponensről, amennyiben
létezik [31].
Végül, felrajzoljuk d^(n)-et és o-F(dF(n),n)-et az
n beágyazási dimenzió növekvő értékei szerint. Ha az
n-fúggés egy viszonylag kis n érték fölött telítődik,
akkor az idősorozat által képviselt rendszer egy attraktorral rendelkező, determinisztikus dinamikai
rendszer. A d^ és o-L telítési értékek az attraktor di
menzióját és a legnagyobb Ljapunov-exponenst adják
meg. Az az n érték, amin túl a telítődés megtörténik,
megadja az attraktor által képviselt viselkedés model
lezéséhez minimálisan szükséges változók számát.
Ha azonban nincs telítődési tendencia, akkor ebből
arra következtethetünk, hogy a vizsgált rendszer vé
letlenszerűen viselkedik.
Ez az eljárás az 5. ábra adatait alkalmazva ad egy
d ^ —3,1 körüli fraktáldimenziót és egy pozitív
Ljapunov-exponenst, amely kb. 30 000 éves jelleg
zetes jósolhatósági időnek felel meg; a minimális vál
tozószámra n= 4-et kapunk. Arra a következtetésre
jutottunk tehát, hogy a hosszú idejű éghajlati változá
sok egy kaotikus attraktorral rendelkező, determi
nisztikus, instabil dinamikának tekinthetők. Ez egy
természetes módot kínál az éghajlat jól ismert válto
zékonyságának megértéséhez. Ezenkívül lehetővé
teszi azt is, hogy kvantitatívon megadjuk azt a határt,
amelyen túl a jövőre vonatkozó jóslatok értelmet
lenné válnak.
Ha a 6.a és 6.b ábrára alkalmazzuk az eljárást, két
meglepően különböző eredményt kapunk. Mindkét
esetben kaotikus attraktorral állunk szemben. Míg
azonban a 6!a ábrára a dimenzió négynél valamivel
nagyobbnak adódik, addig a 6b. ábrára ez az érték
nem sokkal kettő fölött van. [30]. Ez tehát az agy pa
tologikus állapotával járó szabályosság mennyiségi jel
lemzését teszi lehetővé. Azonkívül, amint már koráb
ban említettük, a kaotikus attraktorok potenciális in
formációtermelő “eszközök” . íly módon egy szívbemarkoló képet kaptunk arról, hogy az emberi agy
egyik legnyilvánvalóbb jellemzője, az információ

milyen kapcsolatban áll az agy dinamikai aktivitásá
val, és hogyan emelkedik ki abból.
Nagyon sok egyéb, a természetben előforduló
komplex rendszer dinamikája rekonstruálható ha
sonló módon. Egy nagyon fontos példa a gazdasági te
vékenység. Mindent egybevetve, ezek a fejlemények
hozzásegítenek minket ahhoz, hogy egy olyan új
képet alakítsunk ki természeti környezetünkről,
amely összetettebb, realisztikusabb, és kétségtelenül
több kihívást jelent, mint a klasszikus tudomány idea
lizált őstípusai.
Megjegyzés: P. Gaspard a belga Nemzeti Tudományos Kutatási
Alap tudományos munkatársa.

Az új kép, amit természeti környezetünkről alkothatunk,
összetettebb, realisztikusabb, és kétségtelenül több kihívást
jelent, mint a klasszikus tudomány idealizált östípusai.
G. Nicolis
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Ralf Trapp
az NDK Tudományos Akadémiája
Kémiai Toxikológiai Kutató Intézete

Bevezetés

hajtó motorjai jelenleg is jól láthatóan működnek, ál
talánosan elfogadott a kémiai fegyverek elsőkénti
A kémiai fegyverek sajátos fegyvertípust képviselnek, használatáról való lemondás elve. A nemzetek több
akár a nukleáris, akár a hagyományos fegyverekkel sége a bármilyen körülmények közti használatot is
hasonlítva össze. Annak ellenére, hogy bizonyos álla elutasítja. Mindezt az 1925. évi genfi jegyzőkönyv fo
mok hadi arzenáljában megtalálhatók és elterjedésük galmazta meg és e tiltáson túlmenően is széles
körben tekintik a kémiai fegyverek használatának el
tiltását a nemzetközi szokásjog részének, amely
Az ELTE Atomfizikai Tanszékén 1988. április 28-án tartott elő minden nemzetet kötelez függetlenül a Jegyzőkönyv
adás. (Fordította: Patkós András)
höz való csatlakozásától.
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Ennek figyelembevétele nyújtja e fegyverek teljes
kiiktatása jelenlegi nehézségeinek kulcsát. Egyben a
korunkban sajnálatosan lendületet kapott vertikális
és horizontális proliferáció veszélyére is világosabban
rá lehet mutatni.

Rövid történelmi megjegyzések

nagy sebességben és a tank és légi formáció széles
körű alkalmazásában vélte az eredményességet bizto
sítani. Ez vált a szovjet doktrína jellemzőjévé is. A
nyugati hatalmaknak a háború végén nagy partraszál
lási hadműveleteket kellett végrehajtaniuk, majd
erősen gépesített csapataikkal előrenyomultak. Ezen
követelményekkel a korabeli kémiai fegyverek nem
fértek össze.
Más szavakkal, a kémiai fegyverek esetében nem
történt olyan fejlődés, amely a doktrínákéval lépést
tartott volna. Alkalmazásukat legalább annyira gátolta
a visszacsapástól való félelem, mint alkalmatlanságuk
a katonai célkitűzések elérése egyéb eszközeivel való
összehangolt alkalmazásra.

A kémiai hadviselés kérdését történelmi áttekintés
nélkül nem érthetjük meg. Ezért elemzésünket rövi
den e kérdéskörrel kezdjük. (1. 1. összefoglaló
melléklet.)
A kémiai fegyverek nagyléptékű bevetését, amely
re 1915. április 22-én Ypres-nél került sor, nem kato
nai kívánalom követelte. Haber, a “kémiai fegyverek
atyja” , komoly nyomást fejtett ki a porosz—német
katonai főparancsnokságra, hogy elfogadtassa a klór
gáz alkalmazását. A katonai vezetés nem nagyon hitt
a mérgező anyagok akár taktikai használatában sem,
nem készült fel a siker kihasználására (azt nem is
várta), így nem álltak rendelkezésre tartalékcsapatai
e célra.
Ám a háborús gázok alkalmazhatóságáról szerzett
bizonyíték nyomán azokat mindkét fél hamarosan be
illesztette operatív és taktikai elképzeléseibe. Az I. vi
lágháború nagyléptékű kémiai háborúvá alakult és a
kémiai fegyverek a katonai tervezés és gondolkodás
elemévé lettek. Az eredmény az új kémiai fegyverek
ért, a támadó és védelmi eszközökért folytatott ver
seny volf. Ez a magyarázata annak is, hogy több hata
lom a genfi Egyezmény előkészítő tárgyalásai során
nem volt hajlandó a kémiai fegyverek birtoklását is
betiltani azok használata eltiltásához hasonlóan. Az
akkori közgondolkodás szerint a “következő háború
egyben kémiai háború is lesz, amire támadó és vé
delmi szempontból egyaránt fel kell készülni” . 1 Az a
tény, hogy az abesszin háborúban Olaszország kémiai
fegyvereket használt csak erősíteni látszott e
várakozást.
Azonban a keresi incidenstől eltekintve a II. világ
háborúban nem hajtottak végre nagyméretű kémiai
operációt. Ezt nem a kémiai fegyverek hiánya okozta.
Mi lehet az oka, hogy ez a szörnyű háború nem vált
kémiai háborúvá is? (A náci koncentrációs táborok
ban gázzal elkövetett népirtást e keretekben nem
vizsgálhatjuk.)
A szokásos válasz a kölcsönös elrettentés jelenlété
re utal. Azonban ennél összetettebb elemzésre van
szükség. A kémiai fegyverek alkalmazása ugyanis ki
mutathatóan kevéssé épült be a katonai gondolko
dásba, tehát a háborús előkészületekbe sem. Az
akkor korszerű doktrína a nagy mozgékonyságra, a
járművön szállított erőkre tette a hangsúlyt. A német
harceljárási doktrína a mélységi műveletekben, a

A helyzet sokat változott, de még nem következett
be a kémiai fegyverek teljes integrációja.*2 Egyrészt új
kémiai harci anyagokat nagy mennyiségben állítottak
elő, különösképpen a Sarin, a Soman és VX idegmér
geket. Új típusú célbajuttató eszközöket is terveztek
és azokat ki is próbálták. Másrészt a katonai gondol
kodásban túlnyomó szerep jutott a nukleáris fegyve
reknek, míg ma a modern hagyományos fegyverek
kérdésköre dominál. Azok az esetek, amelyekben a
II. világháború után vegyi anyagokat használtak,
mint Vietnamban vagy az Öböl-háborúban, arra utal
nak, hogy ezek szerepe nem annyira a Kelet —Nyugat
konfliktusban lehet fontos, mint a harmadik világ
beli szembenállások során.
Ennek két fő oka van:
1. A magas színvonalú védelem a biológiai és vegyi
fegyverekkel szemben, amely egyaránt igaz a
NATO-ban és a Varsói Szerződésben, elrettentő
tényezőként hat.
2. Az európai lakosság nagy sűrűsége még a kémiai
fegyverek elrettentő felhasználásának lehetőségét
is csökkenti, figyelembevéve a civil lakosság közt
várható nagyszámú áldozatot. Megjegyezhető,
hogy az európai kémiai ipar nagy koncentráltsága
miatt nincs szükség kémiai fegyverekre sem a toxi
kus anyagok környezetbe juttatásához. Bármely
hagyományos háború bizonyára nem hagyná érin
tetlenül a kémiai berendezéseket...
A fejlődő világbeli helyzet nyilvánvalóan más, ami
egyik oka a most megfigyelhető horizontális proliferációnak. Bár Vietnam példája szerint a kémiai anyagok
alkalmazása nem döntő tényező a háború kimenetelé
ben, de az Öböl-háború arra mutat, hogy taktikailag
nagyon hatásos, ha a védelem kismértékű vagy telje
sen hiányzik, és az erők mobilitása korlátozott.
Ezt az általános megállapítást a két szövetségi
rendszer kémiai háborús felkészülése is támogatja. A

* A kor látásmódját csodálatosan mutatja be Bulgakov Ádám és
Éva című színdarabja (1931). Magyar kiadás: Szovjet Irodalom
1988/6.

2 A részleges beillesztést hosszabban tárgyalta J.P. Robinson a
SIPRI-CBW-Studies 3. kötetében (Taylor és Francis, London,
1985)
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Megjegyzések ajelen helyzetről

hivatalos információn és a független intézmények
(pl. a SIPRI) becslésein alapuló helyzetmegítélés je
lenleg a következő:
1. A NATO-ban az Egyesült Államok és Franciaor
szág3 rendelkezik kémiai fegyverekkel. Franciaor
szág ezt hivatalosan nem ismeri el, mi több, ki is
jelentik, hogy nincsenek ilyen fegyver birtokában.
Hivatalos USA források viszont az elmúlt évtized
ben rendszeresen felsorolták Franciaországot a
vegyi fegyverzettel rendelkezők között. A felhal
mozott készletet az Egyesült Államok által
Nyugat-Németországban tárolttal azonos nagysá
gúnak tekintik. A jelen helyzet az, hogy Franciaor
szág új vegyi fegyverkezési programot kezdett, és
feltehető, hogy az üzemszerű termelés 1987-ben
megkezdődött.
Az Egyesült Államokbeli készletekről hivatalo
san annyi ismeretes, hogy több mint 10 tárolási
helyen halmozták fel azokat az USA-ban, két bázi
son a kontinensen kívül, valamint 1 —1 raktár van
az NSZK-ban és a dél-csendes-óceáni Johnstonszigeteken. A felhalmozott mennyiségről hivatalos
adat nincs. Független becslések 35 000 hatóanyag
tonnával számolnak, amiből megközelítőleg 2000
tonnát az NSZK-ban tárolnak. Nem tisztázott,
hogy e becslések magukban foglalják-e a régi
mustárgáz-készletet is. 1987 decemberében a
Kongresszus szabad utat adott az M —687 jelű
155 mm-es tüzérségi lövedék bináris hatóanyaga
gyártására. (Az ismert harci anyagok táblázatát
lásd a 2. összefoglaló mellékletben.) Ez valószínű
leg a Sarin nevű hatóanyagot szórja szét, míg az
500 fontos légibomba (“Bigeye”) az ún. VX ágens
révén hat. A gyártás esetleg már 1987-ben megin
dult, bár a komponenseket nem szerelték be vég
leges munícióba. (Erre utal az 1986-os Kong
resszusi tiltó határozat különös megfogalmazása.)
Fejlesztés alatt van a NATO MRLS (Multiple
Rocket Launching System) rendszere, amelynek
hatóanyagát Intermediate Volatility Agent (IVA)
néven emlegetik. Fizikai tulajdonságai valahol a
Sarin és a VX adatai között helyezkednek el, de
szerkezetét nem hozták nyilvánosságra. Meg nem
erősített spekulációk szerint Sarin és Soman keve
rékéről van szó.
2. A Varsói Szerződésben csak a Szovjetuniónak
vannak kémiai fegyverei. 1987. decemberi hiva
talos adatok szerint a készletek nem haladják meg
az 50 000 hatóanyag-tonnát. A Sihani próbaterepet
1987 októberében felkereső szakértők szerint a
muníciófajták szerinti összetételben tüzérségi lö
vedékek, légibombák és taktikai rakéta robbanófe
jek találhatók, valamint közelharcban használatos
eszközök. A bemutatott hatóanyagok idegmérgek

A szovjet szakértői küldöttség 1988. májusi angliai látogatása
arra utal, hogy a brit hadsereg szintén rendelkezik valamekkora
arzenállal.

voltak (Sarin, Soman, VX) és hólyagosítók
(mustár és lewizit).
A legmagasabb szinten, Gorbacsov pártfőtitkár
által 1987 februárjában tett kijelentés szerint a
szovjet arzenált teljes egészében a Szovjetunió ha
tárain belül tárolják. Ugyanez a nyilatkozat jelen
tette be, hogy e fegyverfajta előállítását a Szovjetu
nió befejezte és a majdani Kémiai Fegyver Megál
lapodás szerinti megsemmisítésükre készül fel a
Csapajevszk városában épülő iparrendszerű meg
semmisítő művel.
E vonatkozásban említendő meg az az NSZK kan
cellárja és az Egyesült Államok elnöke közti megál
lapodás, mely szerint 1992-re mind a 45 kémiai
fegyvert visszavonják német földről. Bár ez a nem
zetközi jog szerint nem kötelező erejű megálla
podás, de jók az esélyek arra, hogy a Kongresszus
1985-ös hasonló értelmű határozatával társulva a
jövendő amerikai elnökök is tiszteletben tartsák,
így 1992-re de facto kialakulhat Közép-Európában
egy kémiai fegyverektől szabad övezet. Ezt a
NATO létező bináris kémiai fegyver-tervei sodor
hatják veszélybe.
3. Az egyéb államok helyzetére vonatkozó kép ke
vésbé világos. Különféle állítások ismeretesek a
kémiai fegyverrel rendelkező nemzetek számát il
letően (13 —20). Bizonyos, hogy Iraknak van,
minthogy az Öböl-konfliktusban alkalmazott
ilyen fegyvert. Irán nyilatkozatot tett, hogy rendel
kezik kémiai fegyver előállítására alkalmas ipari
kapacitással, de a termelést még nem kezdte meg.
Nem szűnnek a jelentések a Közel-Kelet,
Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia és Afrika térségében
jelentkező proliferációról. A vízszintes elterjedés
(adott színvonalú fegyverek megjelenése egyre
több országban) veszélye valós, de nem minden
hír feltétlenül igaz. Az információk többségét az
ún. hírszerző világ szivárogtatta ki, így bizonyos
szkepszis helyénvaló értékelésükben. E hírek egy
lehetséges célja a kémiai fegyverek eile ii védőesz
közök harmadik világbeli piacának élénkítése. E
piacon agresszív verseny folyik a szállítók között.
A fegyverrel rendelkezők számának bizonytalan
sága ellenére biztos, hogy a horizontális elterjedés
és a vertikális beépülés egyaránt folyik. Ha ez a fo
lyamat nem korlátozható, akkor a kémiai fegyve
rek teljes kiiktatása megnehezül.
Egyezmény előtti exportkorlátozó intézkedések
A fent vázolt irányzat arra vezette a NATO és a
Varsói Szerződés tagállamait is, hogy bizonyos kulcsfontosságú kémiai anyagokra, speciális helyzetű or
szágokra sürgős (az átfogó egyezményt megelőző) el
lenőrző intézkedéseket foganatosítsanak. Ezek
mögött az atomfegyverek elterjedését akadályozni hi
vatott szerződés (NPT) sikerének hatása fedezhető
fel. Általában a kémiai anyagok területén is hatékony
nak szokás minősíteni e korlátozásokat.
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De fel kell ismerni, hogy a kémiai anyagok a nukle nem tekintik harci gáznak, közbenső anyagként hasz
árisaknál jóval elterjedtebbek és ezért hozzáférhetőb nálják a polimereket és más vegyi anyagokat előállító
bek. A legegyszerűbb kémiai fegyverek előállítása iparban.
jóval kisebb technikai kihívást jelent. így a korlátozó
A bináris fegyverek lehetősége még összetettebbé
intézkedések a kémiai fegyver beszerzését egy eltö tette a kérdéskört, mivel a toxicitás többé nem
kélt állam számára csak költségessé teszik. Ezen túl a ismérv a vizsgálandó anyagok körébe való bevonásra.
kémiai fegyverekhez elsősorban pszichológiai, avagy A bináris fegyver nélkül is az ún. “prekurzorok” (elő
politikai hatást fűznek, így egy átfogó megállapodás készítő anyagok) szerepe központinak tekinthető.
megkötése elengedhetetlen.
Ezt nem annyira a kémiai fegyver helyes meghatáro
zása, mint az ellenőrzés hatékonyságának biztosítása
indokolja.
Ez az oka az Általános Célú Meghatározásnak
A Kémiai Fegyver Konvenció tárgyalási pozíciói
hívott meghatározás elfogadásának.
A jelen helyzetben általánosan elfogadott, hogy az
A genfi leszerelési értekezleten immár 18 éve tár
gyalnak és a 80-as évek elejétől fogva a képviselőknek Általános Célú Meghatározás a jövendő szerződés to
egyértelmű felhatalmazása van egy egyezmény terve vábbi definícióinak az alapja. A kiegészítő ismérvek
zett szövegének tárgyalására. Az alábbiakban az alap az Egyezmény hatókörébe vonandó anyagok osztá
vető tárgyalási csomópontokra összpontosítjuk lyozása szempontjából lényegesek.
Az ellenőrző módszerek mélységbeli részletessé
figyelmünket.
gének mértékét aszerint kell megállapítani, hogy mek
kora egy bizonyos kémiai anyag támasztotta kockázat.
Nyitott kérdés például a kettős célú anyagok közt
1. Mi a kémiaifegyver?
az ún. tüntetésellenes hatóanyagok csoportja (könny
A szakértők közt régóta használatos a “kémiai gázok) és a lombtalanítók. Nemcsak arról van szó,
harci ágens” megnevezés. Ám ez a megnevezés hogy egyes államok szerint ezen anyagok használata
egyetlen egyszer sem fordul elő az egyezményterve törvényes még olyan hadi cselekményekben is,
zet pillanatnyilag Genfben körbenjáró 124 oldalas vál melyek nem tekinthetők kémiai hadviselésnek (pl.
tozatában. Ehelyett a következő megfogalmazás ol az ellenség könnygázzal való kifűstölése), de egy
vasható: “kémiai anyagok... kivéve azokat melyek az kényes politikai kérdés is nehézséget okoz.
egyezmény által nem tiltott célokra szolgálnak,
Bevonásuk az egyezménybe utólag megbélyegezné
amennyiben fajtájuk és mennyiségük nem mond az Egyesült Államokat azért, mert ezeket az eszközö
ellent a megnevezett célnak” . Megkérdezhető miért ket Vietnamban felhasználta. Bár az USA nem írta
részesítik a tárgyalók és tanácsadóik előnyben ezt a alá az 1925-ös genfi Jegyzőkönyvet, de annak meg
szörnymegfogalmazást a fenti világos megnevezéssel sértését soha nem ismerte el. Ehelyett többször kije
szemben, amely egyben precízebbnek is látszik?
lentette, hogy a könnygázra és a lombtalanítókra nem
A válasz rávilágít azon alapvető kérdések egyikére, vonatkozik ez az egyezmény.
melyekkel a kémiai leszerelésnek szembe kell
néznie. Egyetlen olyan ismérv van, melynek alapján
egy vegyszert harci ágensnek lehet minősíteni: annak 2. Milyen kiterjedésű lesz a Kémiai Fegyver Konvencióba
tényleges háborús célú felhasználása.
foglalandó tilalom ?
Katonai szakkönyvek kétségtelenül más megfogal
A közvetlen közelmúltig arról lehetett volna be
mazásokat is adnak. A kritériumok közt első helyen a
toxicitást szokás említeni, amelyet a kémiai, kör szélni, hogy a tilalom terjedelmét általánosan elfogad
nyezeti vagy hőmérsékleti tényezőkkel szembeni sta ták egyetlen állam fenntartásainak lábjegyzetszerű
bilitás követ. Aztán a nagy mennyiségben való egy említése erejéig. A Konvenció megtiltaná minden
szerű előállítás, tárolási stabilitás és a konkrét felhasz kémiai fegyver kifejlesztését, előállítását, birtoklását,
nálás által meghatározott néhány fizikai tulajdonság szállítását és beszerzését. Kötelezné a szerződő fele
ket, hogy készleteiket és a gyártásra szolgáló eszközö
következik.
Ám ezen ismérvek az egyezményben nem alkal ket az aláírástól számított 10 éven belül semmisítsék
mazhatók, mivel nem kimerítőek. Az a baj, hogy a meg.
Ma, sajnos csak annyit mondhatunk el, hogy a tár
csakis harci anyagnak alkalmas ágensek mellett
nagyszámban vannak kettős (duális) alkalmazhatósá- gyalásokban résztvevő nemzetek nagy többsége
gúak is. Ezek teljesen jogszerűen használhatók a mai osztja a szerződésre vonatkozó fenti véleményt. Fran
kémiai iparban, de kémiai fegyverként való alkalma ciaország, az előbb említett “lábjegyzetország” , fenn
zásuk csak elhatározás kérdése. Ilyen duális célú tartásait mára formális ellenvéleménnyé alakította,
ágens a hidrogén-cianid, amelyet 1988. márciusában így az egész tervezet kérdésessé vált. Mi is a francia
Hababdzsa kurd város ellen vetettek be. Hatására álláspont?
Franciaország a kémiai fegyverkészletek kiegyen
5000 halott és 7000 sérült maradt az utcákon, a há
zakban, iráni források szerint. Ám a HCN-t általában súlyozatlanságára alapítja érveit. Ezért a kis készletek56

kel rendelkező országok számára azt követeli, hogy
az első 8 vagy még több évben, amíg a nagy készletek
jelentős részét meg nem semmisítik, azok néhány
ezer hatóanyag-tonnányi biztonsági készletet fenn
tarthassanak. Mi több, az egyensúly létrehozása érde
kében összeegyeztethetőnek tartja a szerződéssel
egyes államok további kémiai fegyver-előállítását.
Másszóval a kémiai fegyverek birtoklását is tiltó
egyezmény bizonyos államoknak a folytatódó gyártást
és felhalmozást is lehetővé tenné a kialakítandó ellen
őrzési rendszeren kívül. Francia diplomaták magánbeszélgetésekben a szovjet kémiai fegyverkészletek
miatti aggodalmukra hivatkoznak. Furcsa, hogy a ko
rábban nem hangoztatott félelem éppen a nyilvános
ság jegyében bejelentett szovjet készletek és a gyártás
deklarált leállítása nyomán nyilvánul meg. Való
színűbb, hogy Franciaország saját kémiai fegyverke
zési programját igyekszik kivonni a kémiai fegyver
megállapodás hatálya alól. E programot nemcsak eu
rópai szemszögből kell megítélni. Franciaország,
mint földközi-tengeri hatalom kinyilvánította bizton
sági érdekeit az Észak-Afrikában bekövetkezhető
eseményekre vonatkozóan. Elképzelhető, hogy a
csádbeli kémiai fegyverhasználatra vonatkozó ismét
lődő hírek és e fegyverek elterjedése a Közel-Keleten
összefüggésbe hozható Franciaország külpolitikájá
val.
A francia álláspont negatív hatása nemcsak az
egyezmény elfogadásának kitolódásában, de a proliferációt előmozdító szerepében is megnyilvánul. Ezzel
a kémiai hadviselés jobban integrálódhat a katonai
doktrínákba és a kémiai fegyvereknek az egész világra
kiterjedő kiiktatása bonyolultabbá válhat.
3. Ellenőrzési kérdések
3.1. Az általános eljárás
Abban mindenki egyetért, hogy a Kémiai Fegyver
Konvenció ellenőrizhető kell legyen. Az ellenőrzés
keretében a
— helyszínen kell megvizsgálni a kémiai fegyverek
birtoklására, készletére és gyártási telepeire vonat
kozó minden benyújtandó nyilatkozatot;
— helyszínen kell ellenőrizni a konvenciókban meg
határozott ütemű leszerelési és megsemmisítési te
vékenységet;
— helyszínen kell ellenőrizni az 1. listán (1. 3. össze
foglaló melléklet) szereplő tiltott kémiai anyagok
(pl. ideggázok) kismennyiségű gyártását a szer
ződés által nem tiltott célokra (kémiai védelem,
orvosi vagy más kutatási célra);
— rutinszerű információcserét kell folytatni a kémiai
ipari tevékenységre vonatkozóan, amely magába
foglalhat (vagy sem) nemzetközi ellenőrzést. To
vábbá a konvenció egyéb listáin szereplő kémiai
anyagok gyártásának helyszíni ellenőrzését kell
biztosítani;
—arra vonatkozó gyanú esetén, hogy az aláírók vala

melyike megsérti az egyezményt, helyszíni vizsgá
lat kérhető és azt 48 órán belül legkésőbb engedé
lyezni kell.
Jelenleg megbeszélések tárgya az olyan ad-hoc lá
togatások rendszere, melyeket a Konvenció jövőbeni
Szervezete végezne majd az aláíró országokban.
Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk, célszerű
hangsúlyozni, hogy a Szovjetunió figyelemre méltó
pozícióváltása az ellenőrzés kérdésében a legfonto
sabb tényező, ami a fenti működési rendszer kidolgo
zását lehetővé tette. Nemcsak elfogadta az Egyesült
Államok és a többi nyugati résztvevő régóta hangoz
tatott ellenőrzési elveit, de oly mértékben kiszélesí
tette azok körét, hogy a nyugati partnerek ennek elfo
gadására nem állnak készen. Pl. jelenleg az USA
olyan szervezeti és eljárási szűrők beiktatását szorgal
mazza, amelyek késleltehetik vagy akár megakadá
lyozhatják a helyszíni ellenőrzésnek gyanú esetén
való gyors elvégzését.
A Konvenció legbonyolultabb ellenőrzési kérdése
a “nem termelés”-ről való meggyőződés mikéntje.
Az alábbiakban az eljárás általános bonyodalmainak
illusztrációjaként ez utóbbi kérdéskörrel foglal
kozunk.

3.2. A kémiai fegyverek nemtermelésének ellenőrzése a
vegyiparban
Az ellenőrzésnek a következő célokat kell
kitűznie:
1. A Konvenció 6. cikke 1. listájában felsorolt kémiai
anyagok egyike sem gyártható az aláíró államok
kémiai iparában. (Ezek a kémiai harci anyagok, a
kétkomponensű fegyverek kulcsösszetevői stb.)
Kis mennyiségű gyártásuk államonként egy kijelölt
és rendszeresen ellenőrzött telepen lenne megen
gedett. Ugyancsak megengedettek az előzetesen
bejelentett és ellenőrzött laboratóriumi előállítá
sok, bár ez utóbbi feltételei még nem kerültek be a
Konvenció szövegjavaslatába.
2. A 3. listán felsorolt kettős rendeltetésű anyagok és
“félkész”-termékek nem alakíthatók át kémiai
fegyvercélú felhasználásra.
Még egy 4. listát vitatnak jelenleg, amit “szuper
toxikus letális vegyianyagok”-nak neveznek, és
amely listán az 1. listáról lemaradt anyagok szerepel
nének. Ezek olyan vegyszerek, melyek átlagos letális
dózisa kisebb a 0,5 mg/testsúly kg értéknél, illetve az
átlagos belélegzési ráta kisebb a 2000 mg/perc/testsúly kg értéknél. Bizonyos gyógyszerek, karbamátok
és szerves foszforvegyületek, melyeket vegyirtószerként is alkalmaztak, e kategóriába esnek. Ennek a lis
tának ellenőrizhetőségét a tárgyalásokon a mai napig
vitatják. Egyrészt sokan attól tartanak, hogy sok
olyan anyag is a rendszer hatáskörébe kerül, melyek
teljesen érdektelenek, másrészt feltételezik, hogy az
ellenőrök nem annyira a vegyszerek iránt érdeklőd
nének, mint az azokat előállító gyárak iránt.
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A Genfben eddig kidolgozott rutineljárás értesítési
és információs kötelezettséget tartalmaz a 2., 3. és 4.
listán felsorolt vegyi anyagok termelésére és feldolgo
zására vonatkozóan. A 2. és 4. lista tekintetében az in
formációkat rutinszerű helyszíni ellenőrzéssel verifi
kálnák. Ez elvben elegendő annak biztosítására, hogy
valamely vegyszert ne alakíthassanak illegálisan
kémiai harci anyaggá.
Azonban az 1. listán szereplő kémiai anyagok ter
melési tilalmának betartására ez az eljárás nem látszik
teljesen megfelelőnek. Sok olyan vegyi üzem van,
amely nem állítván elő egyetlen a 3. listán szereplő
anyagot sem, kívül maradna az ellenőrzési rendsze
ren. Az egyetlen nemzetközi mód ezen telepek ellen
őrzésére a megkeresésre végrehajtott helyszíni szem
lék rendszere lehet. Ezt azonban általában utolsóként
alkalmazandó eszköznek tekintik, arra az esetre,
mikor komoly gyanú merül fel a Konvenció előírásai
nak megsértésére. Ezért nem lenne bölcs egy ilyen
politikailag érzékeny eszköz, melynek puszta felve
tése az egész megállapodás létét is megkérdőjelezheti,
túl gyakori alkalmazása.
Azaz, az eddig elkészült működési terv a kémiai
ipar jelentős részét kihagyja a nemzetközi ellenőrzés
ből. Szigorúan véve a Kémiai Fegyver Konvenció
Szervezet (CWCO) bizonyos gyárak létéről sem tud
majd, az azokra vonatkozó bejelentési kötelezettség
híján.
E furcsa helyzet indokául két érvet szokás fel
hozni. Egyrészt a teljes körre kiterjedő ellenőrzés a
kémiai gyárak nagy száma miatt praktikusan megva
lósíthatatlan. Másrészt az aláíró felek kémiai ipara az
ellenőrzések miatt hátrányos helyzetbe kerülne. A
megvalósuló rendszer melletti érvelést azzal folytat
ják, hogy már e formájában is többletinformációt
nyújt és a szerződésszegést költségesebbé teszi.
Végső lehetőségként pedig rendelkezésre áll majd a
megkeresésre kötelező helyszíni ellenőrzés.
A fenti érvek bizonyos fokig meggyőzőek, hiszen
senki nem hisz a 100%-os biztosítékot nyújtó ellenőr
zési rendszer megvalósíthatóságában, azaz a szerződő
feleknek bizonyos megmaradó kockázattal szembe
kell nézniük. Az ellenőrzés rendszere nem működtet
hető
korai
figyelmeztető
(early
warning)
rendszerként.
Azonban jogosult igény az ellenőrzött és az ellen
őrzésből kimaradó eszközök jelentette kockázat öszszehasonlítása. Nem világos, hogy pl. az etilfoszforos
mezőgazdasági vegyszereket vagy a tio-diglikolt
gyártó üzemek (ha ez utóbbi végül is bekerül a 2. lis
tára) miért jelentenek lényegesen nagyobb veszélyt,
mint a foszfororganikus gyomirtókat rutinszerűen
előállítók, melyek nem szerepelnek a listán, tehát
semmiféle ellenőrzés nem terjed ki rájuk. Ugyanak
kor egy ilyen üzem csekély technológiai módosítással
Tabun gyártására állítható át.
E ponton érdemel figyelmet az NSZK újkeletű ja
vaslata, miszerint egy nemzetközi felügyelőség
(Technikai Titkárság, ahogy Genfben nevezik) ren
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delkezzék az ad-hoc ellenőrzések kérdésének jogá
val. Ez a jog nemcsak a listákon felsorolt anyagokat
előállító üzemekre, hanem a szerződő felek kémiai
iparának bármely üzemére vonatkozna.
Egyelőre nem világos, hogyan tudná a Technikai
Titkárság betölteni szerepét, amennyiben csak rész
leges információkkal rendelkezne a szerződő felek
vegyiparáról. Nem hivatalos tájékozódás során az az
elképzelés fogalmazódott meg, hogy a Titkárság kata
lógust állítana fel (és tartana naprakészen) az aláíró
államok releváns vegyipari létesítményeiről és ezekre
vonatkozóan lehetne kérni ad-hoc helyszíni szemlé
ket. A kockázatot jelentő anyagok listájának tárgyalá
sára fordított igen hosszú idő egy mindenki által elfo
gadható részleges létesítménylista létrehozását re
ménytelenné teszi. így egy minél teljesebb körű
listán alapuló rendszer működtetése látszik egyedül
megvalósíthatónak. Annál is inkább, mert mustárgázt
megfelelő alapanyagból lényegében bármilyen vegyi
üzemben elő lehet állítani.
A tapasztalat szerint, ha az ellenőrzés gépezetét
egyszer sikerül beindítani, minden szerződő fél szá
mára fontossá válik annak tökéletesítése és kiterjesz
tése. Mindig kialakul a gyakorlati tapasztalatból szár
mazó visszacsatolás és a releváns üzemek listáját a
konvenció alkalmazása során ki lehet majd terjesz
teni.

3.3. Megjegyzések a nemtermelés ellenőrzésének (NTE)
néhány technikai elvéről
Az NTE két alapelvét említjük meg a további rész
letek mellőzésével:
Egyrészt az 1. listán felsorolt anyagok nemtermelé
sét, másrészt a békés célú anyagok illegális célú “elté
rítését” kell folyamatosan ellenőrizni.
Az első esetben kimutatható kell legyen, ha egy
adott gyár gyártási folymatában (láncában) bárhol
fellép valamely tiltott anyag. Azon túl, hogy egy-egy
konkrét berendezés lehetőségeit és a jelenlévő
nyersanyag-készlet adekvátságát részletesen kell ele
mezni, szükséges a nyomanalízis és azonosítás mód
szerének kidolgozása. Az Atomenergia-ügynökség
terminológiájával “anomáliadetektálásra” kell mód
szereket találni. Egy létesítmény helyszíni ellenőrzé
sekor a folyamatokból és a termékekből autonóm
mintavétellel “véletlen analízist” kell végezni. Az
ún. “negatív bizonyíték” analitikai módszereire van
szükség, olyanokra, amelyek nem fedik fel a minta
valós összetételét, hanem csakis az 1. listán szereplő
anyagok jelenlétéről vagy hiányáról adnak informáci
ót. Csakis pozitív jel esetében kerülhet sor a minta
részletes analízisére.
A nem rendszeresen ellenőrzött telepek e megkö
zelítés szempontjából külön problémát jelentenek.
Ha egy ilyen üzemet ad-hoc megkeresésre ellenőriz
nek, a működtetőnek van bizonyos ideje a szerző
désszegést jelentő anyagoktól való megszabadulásra.

A rendszerbe illesztett vizsgálatoknál ezt a bejelentés
a nyugati iparosodott hatalmak közti vitaként je
nélküli szemle akadályozza meg. A vitatott esetben
lentkezik. Szükség van arra, hogy a harmadik világ
viszont az operátornak 48 óra áll rendelkezésére. így
részvétele a Kémiai Fegyver Konvencióban új in
külön előírásokat kell kidolgozni a status quo fenn
dítékot is kapjon. Ezen országok általában nem
maradásának biztosítására az értesítés utáni, a vizsgá
rendelkeznek kémiai fegyverekkel, ám anyagilag
lat előtti időszakban. Ilyen szabályok esetén a megfi
is részt kellene vállalniuk a Konvenció Szervezeté
gyelő csoport esetleg nem lesz képes ugyan a szerző
nek fenntartásában. Azt igénylik, hogy részvételü
désszegés kimutatására, de bizonyára kimutatja az
kért cserében könnyítsék a békés kémiai alkalma
eredeti állapot megváltoztatására tett próbálkozáso
zásokra vonatkozó technika és szakértelem átadás
kat. Ezzel a szerződést aláíró többi államra marad a
módozatait. A kémiai ipar központi szerepet játszik
konklúziók levonásának feladata.
ezen országok közül többnek fejlesztési programjá
A rendszeresen előállított kémiai anyagokra vonat
ban. Minderre a fejlett országok nem állnak
kozóan a harci anyag irányába való “eltérítés” mega
készen;
kadályozására javasolták az Atomenergia-ügynökség 3. jelenleg a fő konkrét akadály a biztonsági készletek
gyakorlatát jellemző anyag-háztartási egyenleg mód
fenntartására vonatkozó francia elképzelés. Ha ezt
szerének alkalmazását. Azonban legalább két nehéz
nem változtatják meg, nem jöhet létre a Konven
ség korlátozza e módszer alkalmazhatóságát.
ció;
Először is a kiindulási anyagokhoz való hozzáférés 4. a genfi tárgyalások a tárgyalási előrehaladás és a
jóval kevésbé ellenőrizhető, mint a nukleáris fűtőa
vertikális, illetve horizontális elterjedés közti “ver
seny” közben folynak. Elhúzódásuk visszafordít
nyag esetében. Tehát az egyenleg kezdeti állapota ke
hatatlan helyzetet teremthet. Ezért fontosak az
vésbé biztosan határozható meg.
Másrészt, a szóban forgó kémiai reakciók elsősor
egyezményt megelőző exportellenőrzési, a kémiai
fegyverekben szembenállást radikálisan csökken
ban szerveskémiaiak, melyek kihozatala jóval 100%
tő és bizalomerősítő lépések, természetesen
alatt marad. Ennek alapvető következményei vannak
ezek nem pótolhatják a világot átfogó, mindenre
az anyag-mérleg statisztikai megbízhatóságára. Ezért
kiterjedő egyezmény megkötését.
nagy mennyiségű termelés esetén vagy igen gyakori
ellenőrzésre lenne szükség vagy az ellenőrzés meg
bízhatósági szintje (konfidencia-level) alacsony lesz.
További komplikációt jelent, hogy olyan ellenőr
zési rendszer szükséges, ami a bizalmas ipari informá
1. összefoglaló melléklet
ciók kiszivárgásának esélyét minimalizálja. A kémiai
ipar általában bizalmasan kezeli vevőire vonatkozó
A kémiai hadviselés történelmi vonatkozásai
információit, ami az anyag-egyenleg módszertanában
veendő figyelembe. Ugyancsak fontos bizalmas infor
máció a gyártási folyamatok kihozatali százaléka, ami Az első nagyléptékű alkalmazás:
1915. április 22-én az Ypres (Belgium) melletti
az anyag-egyenleg elkészítésekor szintén nyilvános
csatában német klórgáz támadás kb. 1500 ellen
ságra kerül.
séges katonát öltek meg.
Tehát az anyag-egyenleg vizsgálat elvét úgy kell
módosítani, hogy a vegyipar jellegzetességeinek meg 1915-1917:
feleljen. Valószínűleg az ellenőrzésbe vont kémiai
mindenre kiterjedő kémiai háborúba torkolló
eszkaláció.
anyagok előállítására nem alkalmazható (ott más eljá
rásra van szükség). Ám megfelelhet ezen kémiai
Alkalmazott gázok: Cl2, CoCl2, difoszgén, trifoszanyagok további felhasználásának követésére
gén S(CH2CH2C1)2
Halálos áldozatok száma meghaladta az 1 milliót
(amennyiben az ellenőrzés eredményessége és az
arra fordított erőfesztés aránya ezt megengedi). 1926-1937:
Ehhez pontos elképzelésre van szükség azon ele
Olasz támadás Abesszínia ellen
Alkalmazott gáz: S-mustár
gendő információ mennyiségére, megbízhatósági
szintjeire stb. ami az “eltérítés” megakadályozásának 1936:
Schrader (IG Farben, Németország) felfedezi a
kérdésére megfelelő választ nyújt.
Tabunt. A következő években laboratóriumában
Összefoglalásul a Kémiai Fegyver Konvenció tár
szintetizálják a Sarin-t és Soman-t.
gyalásának jelenlegi helyzetéről elmondhatjuk, hogy
1. az elmúlt években, különösen 1987-ben figyelem 1950-es évek:
re méltó előrelépés történt. További lényeges hala —A brit haderő lombtalanító szereket alkalmaz Ma
laysiában.
dásra van szükség mind a politikai szinten, mind a
technikai részletek területén, a kötelezettségek —Az USA-ban megkezdődik a Sarin tömegterme
lése.
megvalósítása és különösen a nemtermelés ellen
—A V-ágens első szintezése.
őrzése kérdésében;
2. a tárgyalások új fejleménye eltér a szokásos Kelet- 1960-as évek:
Nyugat ellentéttől és a fejlődő országok, valamint —A VX anyag tömegtermelése az USA-ban.
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— Lombtalanítók és könnygáz alkalmazása a viet
nami háborúban.
1982/83-tól:
Kémiai
fegyverek
használata
Irak —Irán
háborújában.
1987/88-tól:
— A bináris fegyverek USA-beli gyártásának kezdete.
— A francia kémiai fegyver program beindítása.
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1. lista:
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2. lista:
Kulcsfontosságú előanyagok (Prekurzorok).
Pl. P—CH3 kötést tartalmazó vegyi anyagok.
3. lista:
Ipari méretekben gyártott vegyi anyagok.
Pl. HCN, COCl2, POCl3, PCI3.
4. lista:
Ipari méretekben gyártott szupertoxikus halálto
kozó anyagok.
Pl. egyes karbamátok és OP növényvédő szerek.
Toxikussági ismérvek a fenti anyagokra:
Átlagos letális dózis
LD50 s£ 0,5 mg (testsúly kg)-1
Átlagos belélegzési ráta
LCt50 =£ 2000 mg min-1 (testsúly k g)'1

MAGSPIN-TOMOGRÁFIA II.

Tompa Kálmán- Fúró István- Pócsik István
Központi Fizikai Kutató Intézet

3. A magspin-tomográfia műszaki és
méréstechnikai alapjai

A fizikai (1. fejezet) alapok során megismerked
tünk azon MMR elemekkel, paraméterekkel, melyek
az orvosi élettan számára a lényeges információt hor
dozzák; ezek a proton (illetve általában a rezonáns
magspin) sűrűség, a spin-spin és spin-rács relaxációs
idők, illetve ezen paraméterek kombinációja; továbbá
az impulzus gerjesztés bizonyos sajátságaival. A biofi
zikai alapok (2. fejezet) azt foglalta össze, hogy a szi
gorú fizikai mennyiségek (pl. relaxációs idők) mi
ként hordoznak élettani információt. A továbbiakban
az MMR spektroszkópia azon elemeivel ismerkedünk
meg, amelyek a különböző magspin-tomográfiai vál
tozatok (módszerek) megértéséhez szükségesek, bár
nem kizárólag a tomográfiában nyernek alkalmazást.
Nem teszünk lényeges különbséget a tekintetben,
hogy a magspin-tomográf melyik MMR paramétert
(spinsűrűség, relaxációs idők) méri: a legtöbb mag
spin-tomográf ugyanis több MMR paraméter mérésé
re képes, és így a magspin-tomográfia nemcsak elv
ben, hanem gyakorlatban is többféle tomográfiát je
lent ugyanarra az eszközparkra építve. Egyszerűbb
esetben az egyes térfogatelemekre vonatkozó infor
mációt időben elkülönítve állítjuk elő; ez az eljárás
természetesen időigényes, ezért csak bizonyos felada
tok megoldására használható. A bonyolultabb és az
egésztest-tomográfiában használt képalkotási mód
szerek esetén a vizsgálandó minta nagyobb egységé
ről (pl. síkmetszet, vagy metszetek, illetve maga az
egész test) egyszerre nyerünk összetett, és így ter
mészetesen csak számítógéppel feldolgozható infor
mációt.

meg, és gerjeszti a magspinek egy meghatározott ré
szét. Ha végtelen rövid ideig tartó, 8 függvényszerű
rádiófrekvenciás teret tudnánk alkalmazni, úgy an
nak frekvenciaspektruma végtelen széles lenne; ezt
megközelítően, ha a minta minden spinjét gerjeszteni
akarjuk, úgy lehetőleg rövid impulzust kell alkal
mazni. Szelektív gerjesztés esetén ennek az ellenke
zőjét.
Gyakran találkozunk Gauss-függvény alakú rf. im
pulzusokkal, mert ezek Fourier-spektruma is Gaussfüggvény és elméletileg könnyebben kezelhető, mint
az oldalsávokat tartalmazó négyszögimpulzus Fouri
er-spektruma.
Négyszögeloszlású Fourier-spektrumot kapunk,
ha a gerjesztő tér időfüggése olyan, mint ami a 3.1.
ábrán látható, ez az impulzus a magspinek egy jól de
finiált csoportját azonos intenzitással gerjeszti ([3.1]
és az ott idézett irodalom).

3.1. A rádiófrekvenciás gerjesztés módozatai
A legegyszerűbb gerjesztés végtelen szinuszhul
lám formájában történik, ami egyetlen frekvenciát
(vivőfrekvencia) tartalmaz; és a többvonalas vagy
kiszélesedett MMR spektrum csak úgy tapogatható le
ezen gerjesztéssel, ha a hullám frekvenciáját változ
tatva, azt végigtoljuk az MMR spektrumon. Termé
szetes továbblépés a rádiófrekvenciás hullám modu
lálása, ekkor már több frekvencián történik a ger
jesztés egyszerre.
Amennyiben a rádiófrekvenciás tér tsideig van be
kapcsolva (impulzusgerjesztés), úgy a vivőfrekvencia
mellett sin t/t függvénnyel leírható amplitúdóval a rá
diófrekvenciás tér egy frekvencia csomagja jelenik

3. /. ábra Speciális rádiófrekvenciás impulzus idő és frekvencia
függése

Az MMR mérések nagy csoportja sorolható abba a
kategóriába, ahol a gerjesztés szélesebb, mint a spekt
rum. Ekkor egyetlen impulzus az összes magspint
gerjeszti. Szelektív gerjesztésről viszont akkor beszé
lünk, ha a mintákban lévő magspineknek csak egy
csoportját gerjesztjük [3.2], A rádiófrekvenciás ger
jesztés frekvencia spektrumánál szélesebb MMR
spektrum lehet az anyag saját tulajdonsága (inhomo61

gén kiszélesedés), de lehetséges azt mesterségesen
előidézni, mint a magspin-tomográfiában külső mág
neses térgradiens(ek) segítségével. A szelektív ger
jesztés követelménye hozta létre az “impulzusszabá
szatot” , aminek az a lényege, hogy a megoldandó fel
adathoz kell meghatározni a gerjesztő rádiófrekven
ciás impulzus, vagy impulzussor sajátságait. Egy ger
jesztő impulzus (négyszög, Gauss, sin t/t) tulajdonsá
gait vázlatosan végigkövettük; egy koherens impul
zussorozat több lehetőséget nyújt. Tomlinson és Hill
a már idézett munkájukban [3.2] részletesen foglalko
zik az amplitúdó és szélesség modulált rádiófrekven
ciás impulzussorozatok nyújtotta lehetőségekkel és
azok technikai megvalósításával.
A rádiófrekvenciás impulzusok és a térgradiens
megfelelő kombinálása a spinek egy részének a ger
jesztését (szelektív gerjesztés) eredményezi. Az
alábbi kombinációk lehetségesek:
a) amelyek meghatározott időre zéróvá teszik a mágnesezettséget a vizsgálandó objektumban mindenütt,
kivéve a kiválasztott síkot;
b) azok, amelyek a kiválasztott síkban teszik zéróvá a
nukleáris mágnesezettséget és a többi részben pedig
változatlanul hagyják.

3.2 A mágneses térgradiens a tomográfia kulcsa
Az MMR alapösszefüggéséből
<» = 7 Bo,

amit az 1. fejezetben láttunk, azonnal felismerhető,
hogy a térfogatelemek megkülönböztetése lineáris
térgradiensek alkalmazásával egy hely-frekvencia
transzformációra vezethető vissza. Az alkalmazott li
neáris térgradiensek rendre
9Bo.
9x

9^o.
dy

9B0
9z

ahol B0 a koordinátarendszer z tengelyével esik
egybe. A fennmaradó további 6 térgradiens (pl.
9Bx/9x stb.) csak másodrendben gyakorol hatást a
rezonancia frekvenciára és így hatásukat nem veszik
figyelembe, és természetesen nem is alkalmaznak
ilyen gradienseket előállító tekercseket. A továbbiak
ban a deriváltak helyett “x, y és z irányú gradiens” el
nevezést használunk és a gradiens amplitúdókat rend
re G y Gy és G z-vel jelöljük és a gradiens alkalmazá
sának idejét pedig tx, ty, tz-vel.
Elvileg fontos, hogy megismerkedjünk egyetlen li
neáris térgradiens, mondjuk G x hatásával. A térgradi
ens alkalmazása, illetve hatásától való megszabadulás
majdnem egyidős az MMR felfedezésével [3.3, 3.4],
Tekintsünk egy egydimenziós mintát, amit az állandó
térre merőleges x irányban helyezünk el [3.5].
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3.2. ábra Protonsűrűség-eloszlás az x irányban (a); az alkalmazott
x irányú térgradiens (b) és annak értékei x ± 1 helyen; a kapott
MMR spektrum intenzitáseloszlása a frekvencia függvényében (c)

A 3.2. ábra alapján a következőket állapíthatjuk
meg:
— a lineáris térgradiens elvégzi a helykoordináta
frekvencia transzformációt;
— előállítja a spinsűrűség és a többi MMR paramé
ter térgradiens irányú vetületét;
— amennyiben szelektív gerjesztést alkalmazunk,
úgy természetesen kiválasztható a mintában lévő
spinek egy, vagy több csoportja a tomográfia vala
milyen céljának az elérése érdekében. Pl. a 3.1.
ábrán bemutatott rádiófrekvenciás impulzus és a
Gx gradiens megfelelő kiválasztásával egydimen
ziós minta egy síkmetszetében lehet gerjeszteni
magspineket és a többi részben lévőket nem;
— a két, illetve három dimenzióra történő kiterjesz
tést az olvasóra bízzuk. Az így kapott vetületek
(pl. a spinsűrűség, relaxációs idő eloszlás) alapján
rekonstruálható az eredeti minta adott paraméte
reinek térbeli eloszlása, azaz a magspintomogram.
Nagyon lényeges kérdés, hogy egynél többdimen
ziós heterogén paramétereloszlás esetében valójában
hány vetületre van szükség a tomogram előállításá
hoz. Azonnal belátható, hogy a “kevesebb vetület”
eszköz, illetve mérési idő megtakarítást jelent, és
mindkettő nagyon lényeges a gyors tomográfia meg
alapozását illetően [3.6], Ennek részleteivel nincs
módunk foglalkozni; csupán annyit jegyzünk meg,
hogy olyan rádiófrekvenciás impulzusokat kell alkal
mazni, amelyek rácsszerűen gerjesztik az anyagmin
tát, azaz diszkrétté teszik a folytonos spineloszlású
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3.4. ábra Kapcsolt térgradiens hatására echo-típusú MMR jel ger
jesztődik

3.3. ábra Oszcilláló térgradiens az oszcilláció különböző periódu
sában és a kiválasztott síkban kapott MMR jel

mintát, tehát itt van értelme az impulzusszabászat
nak.
Az időfüggő térgradiensekről kell még szólnunk.
Az oszcilláló térgradiensek alkalmazását Hinshaw
[3.7] vezette be és a 3.3. ábrán mutatjuk be egy x
irányú térgradiens főbb jellemzőit.
Az (x —Xq) G 0 cos ( í l x t) alakú oszcilláló gradiens
í l x frekvenciájú MMR jelet ad; kivéve az x = x0
síkot, ahol a jel független lesz a moduláló frekvenciá
ból és így aluláteresztő szűrővel a frekvencia függet
len komponens kiválasztható. Két ortogonális oszcil
láló térgradienssel egy hasáb, hárommal egyetlen tér
fogatelem definiálható.
Fókuszált szelektív gerjesztésnek nevezik azt a
térgradiens-rádiófrekvenciás tér impulzus kombiná
ciót, amit a 3.4. ábrán mutatunk be.
A térgradiens G x-ből—G x-be történő “átfordítá
sát” a tomográfiába Hoult [3.8] vezette be és az
ábrán bemutatott változatot [3.9] alkalmazta. Az el
lenkező előjelűre kapcsolt térgradiens azért produkál
echó-típusú jelet, egyetlen gerjesztő rádiófrekvenciás
impulzus esetén, mert a leggyorsabb magspinek a tér
gradiens megfordulásakor lelassulnak, a leglassúbbak
felgyorsulnak és így az összes spin ugyanabban a fá
zishelyzetben találkozik ahogy indultak. Előny, hogy
a szelektív rádiófrekvenciás impulzus jellemzői könynyen változtathatók; hátrány a gradiens kapcsolása.
Az elmondottak bemutatása azt a célt szolgálta,
hogy megismerkedjünk azon elemekkel, amelyekre a
különböző magspin-tomográfiai módozatok épül
nek; nem feltétlen minden, az irodalomban szereplő
elem fordul elő itt. A prospektusokat forgató olvasó
nak bizonyára feltűnt, hogy praktikusan nagyon nagy
számú változattal találkozik a kereskedelemben kap-

ható magspin-tomográfok között is, nem is beszélve
a kutatólaboratóriumokban megvalósított módoza
tokról. A következő pontban alapjában véve Brunner
és Ernst szerint [3.10] az elmondottakra támaszkodva
áttekintjük a különböző módozatokat; legalább nagy
vonalakban, olyan színvonalon, hogy az olvasó a
módszerek lényegét megérthesse. Tudnunk kell
ugyanakkor, hogy az irodalom tartalmazza a magspintomográfia mélyebb, a fizikai alapokat matematikai
formában elemző leírását is, ami a megértés követ
kező lépcsőfokát jelenti.
3.3. Az MMR képalkotási módszerek osztályozása
Brunner és Ernst [3.10] alapján
a)
b)
c)
d)
e)

egy pontban,
egy vonal mentén,
egy síkban és
a térfogat egy meghatározott részében (több sík),
az egész térfogatban érzékeny magspin-tomográfiai
módszerekről beszélhetünk; le kell szögeznünk, hogy
nem matematikai értelemben vett pontról, vonalról,
síkról, síkokról van szó; a pont meghatározott kiter
jedésű térfogatelem, a vonalnak jó! definiált vastag
sága van, úgyszintén a sík is háromdimenziós, amint
a 3.5. ábra mutatja.

a

b

c

d

e

3.5. ábra Magspin-képalkotás módosulatok a) pontban; b) vonal
mentén; c) síkban; d) több síkban; e) térfogatban érzékeny válto
zatok
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Még valamit előre kell bocsátani: az egy pontban
érzékeny módszerek szintén képesek a teljes térfogat
ról informálni, de minden térfogatelemröl külön mé
rés alapján, hasonlóan a b), c) stb. variánsok is. A lé
nyeges különbség az, hogy egyetlen mérés, ami lehet
átlagolás kedvéért többször megismételt, a testnek
milyen részéről informál. Napjainkban a legjobb
kompromisszumok a több rétegben (síkban) mérőrendszerek, ugyanakkor az egy pontban érzékeny vál
tozatnak is megvan a maga értelmes felhasználási te
rülete: az in vivo MMR spektroszkópia.
A sokféle megoldási lehetőség sokféle elnevezést
is szült: magspin-tomográfia, MMR tomográfia,
zeugmatográfia, MR képalkotás stb. Nem célunk
prioritási kérdésekben állást foglalni: az úttörők
közül megemlítendő Gabillard, aki egydimenziós
eloszások MMR jelét vizsgálta [3.11] és Damadian,
aki szabadalmaztatta egy pontban érzékeny FONAR
berendezését [3.12], miután felfedezte, hogy a rákos
szövetben hosszabbak a relaxációs idők, mint a meg
felelő egészséges szövetekben [3.13], Lauterbur pub
likálta az első MMR képet [3.14], két 1 mm-es vízzel
telt csőről, és módszerét a görög zeugma szó után
zeugmatográfiának nevezte, ami ”összekapcsol“-t
jelent, és Lauterbur a gerjesztő rádiófrekvenciás tér
és térbeli eloszlást definiáló állandó tér és térgradien
sek összekapcsolására gondolt. A kezdeti időkben
Mansfield, Hinshaw (Nottingham), Hutchison (Aber
deen) és Ernst (Zürich) által vezetett kollektívák vé
geztek úttörő munkát [3.15 —3.24] és a további iro
dalmat illetően az összefoglaló munkákra utalunk
[3.6,3.25],
Hinshaw alkalmazta először azt az egy pontban ér
zékeny MMR tomográf technikát, amit három egy
másra merőleges oszcilláló térgradiens alkalmazásá
val ért el (a már megadott irodalom). A három sík
metszéspontjában lévő térfogatelemből származó
MMR jel független a moduláló tér frekvenciájától és
így egy aluláteresztő szűrővel leválasztható a többi
MMR jeltől. Semmiféle számítástechnikai feldolgo
zást nem igényel, és a rádiófrekvenciás gerjesztés és
térgradiens kapcsolgatása is elmarad. Természetesen,
mint egésztest-tomográf — a mérések időigényessége
miatt — nem jön számításba, ugyanakkor a tapaszta
latszerzésnek és bizonyos gyakorlati feladatok megol
dásának, pl. terápiaellenőrzés állatokon, is kitűnő esz
köze.
A FONAR (field focused NMR) elnevezés Damadientöl származik (lásd szabadalom), ami az állandó
térnek és a rádiófrekvenciás térnek olyan geometriai
kialakítását jelenti (nyeregpont alakú állandó tér és
megfelelően alakított rádiófrekvenciás tekercsnek a
kombinálásával éri el), hogy egy pontból származó in
formációt nyerjen. Megítélésünk szerint túlhaladott,
orvosi alkalmazásairól és a röntgentomográfiával
való összehasonlításáról [3.26]-ban olvashatunk.
A több pontban érzékeny (vonal mentén érzé
keny) módszerek logikus folytatásai az egy pontban
érzékeny módszereknek. Két egymásra merőleges
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oszcilláló és egy mindkettőre merőleges sztatikus
mágneses térgradienst tartalmaznak [3.27 —3.29]. Az
oszcilláló gradiensek definiálják a vizsgálandó vona
lat, és a sztatikus gradiens pedig a vonalon belüli tér
fogatelemen (pontok) megkülönböztetésére szolgál
(3.6. ábra).

3.6. ábra Vonalmentén érzékeny magspin-tomográf elvi rende
zése. Az x és a z irányú oszcilláló térgradiensek kijelölik az érzé
keny vonalat. A vonal z irányú eltolásával a sík letapogatható

A szelektív gerjesztéses érzékeny vonal módszerek
számos változata ismert (lásd [3.6]). Példaként olyan
változatra hivatkozunk, ahol az oszcilláló gradiensek
helyett impulzus gradienseket alkalmaztak ([3.30] és
az ott idézett irodalom).
3.4. Kétdimenziós ábrázolás
Az egydimenziós és abban leírt ábrázolás úgy ter
jeszthető ki az x-y síkban fekvő kétdimenziós min
tára, ha két egymásra merőleges irányú Gy és G x tér
gradienst alkalmazunk.
A kétdimenziós ábrázolások közül kettőt a Kumar,
Welti és Ernst [3.24] által bevezetett a 2D —FT két
dimenziós Fourier transzformációs magspin-tomográfiát és a Lauterbur által bevezetett kétdimenziós
zeugmatográfiát ismertetjük, az utóbbi a vetületek re
konstrukciós módszere néven is ismert. Mindkét vál
tozat rádiófrekvenciás és térgradiens programja a 3.7
ábrán látható.
Amit világosan meg kell értenünk az az, hogy egy
kiolvasás mindig csupán egyetlen vonal mentén törté
nik, vagy az origón átmenő (vetületek rekonstrukció
ja), vagy a kx tengellyel párhuzamos (2D —FT) egye
nesek mentén.
Mielőtt a 3.7. ábra részletezésébe bocsátkoznánk,
röviden visszatérünk a lineáris térgradiens MMR
spektrumra gyakorolt hatására; legyen az szabad precessziós jel, vagy spin-echo spektrum.
Szükségesnek érezzük, hogy még egyszer áttekint
sük, a korábbinál mélyebben a lineáris térgradiens
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3.7. ábra Kétdimenziós ábrázolások; A: Kétdimenziós Fourier transzformációs magspin-tomográfia, B: Kétdimenziós zeugmatográfia;
a: rádiófrekvenciás és térgradiens impulzusprogramok, és spin-echo válaszfüggvény; b: mozgás a hullámvektorok által reprezentált
térben, R - S a kiolvasó gradiens által meghatározott irány; c: a sík letapogatása Descartes-, ill. polárkoordináták szerint
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MMR jelre gyakorolt hatását; [3.31] és [3.32] szerint
a p(r) normál sűrűségű spinrendszer 90°-os rádiófrekvenciás impulzusra adott válasza a forgó koordi
náta rendszerben (FID):

Pajk(x,y) az ojk kényszerfeltételnek alávetett spinsűrűseg, és P(wk) a teljes izokromatikus spinhozzájá
rulás vagy spinsűrűség vetület a G gradiensre merő
legesen.
Az izokromatikus kényszerfeltétel három dimen
S(t) = / p(r)ei(Aö'+ ■>'Gr)td3r,
zióra is kiterjeszthető; ekkor y(xGx+ y G y+ 2 G z) =
= cok, és így (1.4.1) szintén egydimenziós integrállá
ahol Aw = ű)0—o) a rezonancia elhangolás, G a tér redukálható. így a gradiens(ek) segítségével a há
gradiens vektor, és feltettük, hogy a 906-os impulzus romdimenziós Fourier-transzformáció egydimenaz összes spint gerjeszti, tehát nem szelektív gerjesz ziós(ak)ra transzformálódik. Az MMR képalkotás
tésről van szó. Mivel a frekvencia és a térgradiens feladata, ezen egydimenziós vetületekből megalkotni
által okozott spektrumeltolódás között lineáris az a két- vagy háromdimenziós spinsűrűség eloszlást a
összefüggés, S(t) inverz Fourier transzformáltja választott tomográfiái módszernek megfelelően.
közvetlenül azon spinek eloszlását adja, amelyek
A probléma általános megfogalmazása Radon
G-re merőleges izokromatikus síkokban fekszenek; transzformáció néven ismert, ami tetszőleges két
ahol izokromatikus síknak nevezzük az azonos <u vagy háromdimenziós eloszlásokat rekonstruál kü
frekvenciával precesszáló spinek síkját. Az állítást lönböző vonalmenti integráljaikból [3.33].
kétdimenziós esetben a 3.8 ábrán szemléltetjük.
Diszkrét, vagy diszkrétté tett eloszlások esetén az
integrálok természetesen a megfelelő összegekkel helyettesítendők.
A vetületek rekonstrukciójában tehát a feladat:
kellő számú vetületből rekonstruálni a spinsűrűség
térképet. A kérdés Radon óta újra és újra felmerül a
rádiócsillagászattól az elektronmikroszkópián és opti
kán keresztül egészen a legújabb alkalmazásig a rönt
gentomográfiáig [3.34], Ezen utóbbi felfedezés lénye
ges ismeretekkel gazdagította a vetületek rekonst
rukciójának algoritmusait is, a részleteket illetően
[3.35] összefoglaló cikkre hívjuk fel a figyelmet. A
módszerek is gyakran úgy vannak megfogalmazva,
hogy a röntgen és MMR tomográfiára egyaránt alkal
masak legyenek.
A 3.9 ábrán bemutatott koordináta-rendszer hasz
nálatos.
Az ismert koordináta transzformáció szerint:
3.8. ábra Integrált spinsűrűség vetületek folytonos eloszlású spi
r = x • cos</> + y • sin$. p(x,y) a már bevezetett két
nekre G gradiensben. A vetítés iránya merőleges G -re, a vetítés
dimenziós spinsűrűség (az egyszerűség kedvéért istengelye <upárhuzamos G -vei
Ekkor G = i G x+ j G y. Továbbá vezessük be a tér
gradiensek nagyságától és a gradiens impulzusok
hosszától (tx, ty) függő kx és ky hullámvektorokat
*x

kx = y

J G x(r)d r, és ky hasonlóan,
o

valamint k2 = k2 + k2. Azon pontokból álló egyenes,
amelyre (x • G x + y • G y) = wk (ahol wk állandó
frekvencia, tehát a 3.8. ábra (xj, y j és (x2, y2) pont
ján átmenő —G x/G y iránytangensű egyenes) merő
leges G vektorra, amelynek az iránytangense G y/G x.
Az izokromatikus síkokat ezen kényszerfeltétel alap
ján kiválasztva az imént felírt integrál kétdimenziós
esetben rezonancia esetén (Aco = 0) átrendezhető
S(t) =

J P(cok) e1wkt dwk, ahol

P(wk) = / / Pajk (x,y) dxdy, és
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3.9. ábra Koordináta-rendszerek térgradiens-irány, ill. sugárirány.
Az s koordináta méri a sugár irányában mért távolságot, ill. a kiol
vasó gradiens irányában mért távolságot; r és <baz ábráról leolvas
ható. A sugárirány a röntgen tomográfiában játszik szerepet

mét csak ezzel foglalkozunk) az (x,y) pontban; akkor rix-szal akarjuk kitölteni a k síkot, úgy a méréstaP (r,$) vetület definíciója
128-szor kell végrehajtani Gy 128 különböző értéké
nél. Ehhez a művelethez a Philips készülékének kb.
P(r,</>) = / p(x,y)ds,
2 percre van szüksége, ami rövidíthető [3,5],
r,<t>
ami a p(x,y) sűrűség s szerinti integrálja.
p(x,y) kétdimenziós Fourier transzformáltjára, 3.5. Háromdimenziós ábrázolás, gyors tomográfia,
F(kxky)-ra az alábbi összefüggések állnak fenn:
forgó koordináta-rendszerbeli tomográfia
00

A címben felsorolt módszerek zöme ma még
kutatólaboratóriumokban megvalósított változat
00
[3.36 —3.38]; a több síkot egyszer vizsgáló módszerek
már
a gyakorlatban is alkalmazásra kerültek, lénye
00
gükre a diszkrét spinsűrűség eloszlásoknál utaltunk.
2
Az irodalomban találhatók meggondolások a mód
00
szerek összevetésére a felbontás, a jel-per-zaj vi
oo
szony, felvételi idő figyelembevételével (lásd pl.
[3.6]) csak utalunk rájuk; és annyi megjegyzést kívá
,<{>)
27
nunk a módszerekhez fűzni, hogy az elérendő cél de
—00
terminálja a választást, a fejlesztőnek mások lehetnek
ahol F(k,$) a p(r,</>)-nek az s változó szerint Fourier (átmenetileg) a céljai, mint a felhasználó orvosnak.
transzformáltja.
Úgy tűnik a módszertani fejlesztés bő választékban
adott variánsokat.
F(kx,ky) = F(k,0)

F(kx,ky) = / p(x,y) exp| —
27ri(kxx+ ky
y)| dxdy=
—

—/ p(x,y) exp(—irikr)drds =
—

= J P(r exp(—rikr) dr =F(k,<í>),

összefüggés (centrális metszet teorémának is neve
zik) kulcsfontosságú a vetületekből történő képre
konstrukció elméletében; azt fejezi ki, hogy a spin
sűrűség F(kx,ky) Fourier-koefficiensei egyenlők
azon vetületek Fourier transzformáltjaival, amelye
ket a kx és ky hullámszámokkal definiált irány határoz
meg. Ez adja a rekonstrukciós módszerek azonosságá
nak az alapját.
Ezen kitérő után visszatérünk a 3.7. ábra részletei
nek az áttekintéséhez.
A 90°-os és 180°-os az ábrán rf-fel jelölt rádiófrek
venciás impulzusok spin-echó jelet keltenek (lásd fi
zikai alapok fejezetben). Mindkettőnek úgy van az
alakja és az amplitúdója megválasztva, hogy a G z tér
gradienssel együtt egy, az állandó mágneses térre me
rőleges síkban (rétegben) lévő protonokat gerjesszék,
illetve forgassák át 180°-kal; az utóbbi a spin-echó jel
előállításához kell. A 3.7 ábrán a P —R szakasz a spi
nek előkészítő periódusa, R —S pedig a detektálási
idő. Azt, hogy a G y és G x gradiensek miként választ
ják ki a vizsgált sík (a kifeszítő hullámvektorokról k
síknak nevezzük, ami Fourier transzformációval vi
hető át a frekvencia, azaz a reális tér kiválasztott sík
jába) megfelelő pontját azt az ábra b) részén szem
léltetjük. Az A változatban a változó G y és állandó
G x impulzus a gerjesztésben, a B változatban a kiol
vasásban játszik szerepet. Gy negatív impulzussal
indul, innen a k negatív értéke az előkészítő periódus
végét jelző Q pontnál. A 180°-os tükrözés a 180°-os
rádiófrekvenciás impulzus eredménye. A kiolvasás
A esetén kx tengellyel párhuzamos vonal mentén
(R—S) történik; B- ben a két kiolvasó impulzus ere
dőjének megfelelően. Ha mondjuk 128 x 128-as mát

3.6. Követelmények a magspin-tomográfiában
A magspin-tomográfiával szemben támasztott kö
vetelmények a következők: meghatározott térfogati
felbontású és jel-per-zaj, (S/N) viszonyú kép előállí
tása a lehető legrövidebb idő alatt.
A mérettől fúggően nagyméretű tomográfiáról
beszélünk —0,2 m körüli, illetve a fölötti vizsgálandó
mintáknál, közepes méretűről —0,05 m körül, kis
méretűről —0,01 m körül és mikroszkopikusról
0,001 m alatt.
A felvételi időt az élő testben előforduló mozgások
korlátozzák, ezek: a légzés; —5 s periódussal; a peri
sztaltikus mozgás —2 —5 s; és a szívmozgás —1 s pe
riódussal. így a végtagok és a fej vizsgálatánál néhány
perces, a has-, illetve mellüregi vizsgálatoknál 5, il
letve 1 s-nél rövidebb idő szükséges. Ezek a követel
mények, valamit enyhíthetők a légzés visszatartásá
val, a perisztaltikus mozgás gyógyszeres befolyásolá
sával és az EKG-vezérelt tomográfia alkalmazásával.
Az MMR jel-per-zaj viszonya növekvő frekvenciá
val és térrel nő, ebből természetes módon követke
zik, hogy a magspin-tomográfnak is olyan magas tér
ben és frekvencián kell működnie, amilyenben csak
lehet; ezzel ellentétben technikai és fizikai tényezők
akadályozzák a tér és frekvencia határok egyre feljebb
tolását.
A konvencionális elektromágnesek energiadisszi
pációja felső határt szab azok alkalmazásának; ez a
határ drága szupravezető mágnes alkalmazásával fel
jebb vihető. Nagy reményekre jogosítanak a napjaink
ban felfedezett magas kritikus hőmérsékletű szupra
vezető kerámiák. További technikai gond a kellő ho67

mogenitású és induktivitásé rádiófrekvenciás tekercs
elkészítése a növekvő frekvenciának megfelelően.
Fizikai problémák lépnek fel, ha a vizsgált test mé
retei és a rádiófrekvenciás tér hullámhossza össze
mérhetővé válik, mert a minta mentén a rádiófrek
venciás gerjesztés változó fázissal történik. A fő
korlát az említetteken túlmenően a rádiófrekvenciás
tér behatolási mélysége a biológiai szövetbe.
Mindezek alapján a felső frekvenciahatárt koráb
ban (lásd [3.6] és az ott idézett irodalom) 10 MHz kö
rülire tették proton-spin-tomográfia esetén. Ma a
felső határ a Bruker cég magspin-tomográfja —2,2 T
térerősségű szupravezető mágnesének megfelelően
94 MHz.
A felbontóképesség meghatározó paramétere a
mágneses térgradiens. A feltétel, aminek teljesülnie
kell az, hogy az egyes képelemek elkülönülése frekvenciaegségekben nagyobb kell hogy legyen, mint
azon anyagrész MMR spektrumának a szélessége,
ami a képelemet létrehozza. Nem növelhető azonban
minden határon túl a térgradiens sem, mert az inten
zitás a teljes spektrum (azaz térgradiens) tartományra
oszlik el, ami a jel-per-zaj viszony romlását idézi elő.
Torzításmentes magspin-tomogramokhoz homo
gén állandó és rádiófrekvenciás térre van szükség, és
a térgradiensnek, valamint a vevőtekercsnek is szi
gorú követelményeket kell kielégítenie. Minél bo
nyolultabb képalkotási módszert választunk, annál
szigorúbbak a követelmények. Adott esetben a szá
mítógép tárkapacitása is határt szabhat a felbontás
nak.
A jel-per-zaj viszony javítható, (illetve a képalko
tási idő rövidíthető) pl. bonyolultabb impulzuskom
binációk alkalmazásával, a vevőtekercs lehűtésével.
Amit mindenképpen meg kell jegyeznünk az az,
hogy a vizsgálandó minta mérete, a jel-per-zaj vi
szony, a felbontás és a képalkotáshoz szükséges idő
együtt kezelendő fogalmak, aminek természetesen
megvan az eszközre gyakorolt hatása. A nagyméretű
magspin-tomográfok létrehozása során az összes
probléma egyszerre éleződik és a mérendő test
okozta induktív és kapacitív veszteségek tovább ront
ják a kapott kép jel-per-zaj viszonyát.

3.8. A magspin-tomográfegységei
A továbbiakban a magspin-tomográf egyes műsze
reivel foglalkozunk: bevezetésként tekintsük meg
egy tipikus berendezés blokkvázlatát [3.25] a 3.10
ábrán.

Állandó mágneses tér
A gyakorlatban három típusú mágnes került
alkalmazásra:
— ohmos légmagos,
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3.10. ábra Magspin-tomográf blokkvázlata

— ohmos vasmagos,
— szupravezető.
A térerősségek 0,1...2,2 T tartományba esnek és a
megfelelő proton frekvenciák 4 —94 MHz sávba. Az
egyes mágnestípusokkal kapcsolatban az irodalomra
utalunk [3.39], [3.40] és [3.6]; továbbá a Bruker Me
dizintechnik GmbH, Siemens AG, General Electric is
mertetőiben szereplő leírásokra.
A mágnessel szemben támasztott igények:
— a mágnes térfogatának célszerűen nagyobbnak kell
lennie, mint a homogén tartománynak;
— a mágnes sztatikus homogenitásával szemben tá
masztott követelmény a tomogram megkívánt kép
pontszámátólJűgg, természetes ugyanis az a követel
mény, hogy az inhomogenitásból eredő S tu írf
Larmor-frekvenciaszórásnak a mágnes r0 helyén ki
sebbnek kell lennie, mint Gx gradiens következtében
fellépő Am x frekvenciakülönbségnek a két képpont
között. Egy [3.6]-ban becsült példa szerint 128 kép
ponthoz 0,1 G'Cnr1 térgradiens esetén protonokra
rfí = 15 cm-nél a kívánt homogenitás 2,5-10~&. Bo
nyolultabb módszerek nagyobb homogenitást igé
nyelnek;
— a mágnes időbeli stabilitása vagy —10~e"-os stabili
tású áramstabilizált tápegység alkalmazását követeli
meg, vagy Hali-szondás, illetvefüggetlen MMR utóstabilizátor alkalmazását; ez utóbbi esetben gond a
két rendszer (stabilizátor és magspin-tomográf) egy
mástól való árnyékolása. Természetesen ismét kér
dés, hogy milyen magspintomogram-típust kívánunk
felvenni, mert az időtartam, amire a stabilitást vo
natkoztatjuk, függ ettől;
— szabály, hogy a rövididejű stabilitásnak jobbnak kell
lennie a homogenitásnál;
— termikus stabilitás követelménye fennáll mind a hű
tővízzel, mind a szobahőmérséklettel kapcsolatban,
ugyanis a tekercsek termikus rezgései lényeges tér
modulációt idéznek elő, alapkövetelmény, hogy a hő
mérséklet ne változzon ± 3 0C-náljobban.
A kezdő lépéseket majdnem minden laboratórium
ohmos ellenállású (normál vezető) mágnesek alkal

mazásával tette meg. Az alacsony impedanciájú nagy
áramú félvezetőkre épített stabil tápegységek a kí
vánt követelményeket kielégítik és kb. 20 kW teljesít
ménnyel táplálható 0,1 T indukciójú egésztest mág
nes. A mágnes konstrukciójának olyannak kell len
nie, hogy a vizsgálandó személy fűtését teljes mérték
ben kizárja.
Legegyszerűbbek a végükön kompenzált szoleinodok. Jobb hozzáférést biztosítanak a gömbi [3.41] (il
letve ellipszoidális) tekercselrendezést közelítő négy
tekercses (kettős Helmholtz) elrendezések.
Rádiófrekvenciás és gradienstekercsek — az induk
tív csatolás elkerülése — tekintettel az egymásba he
lyezett rádiófrekvenciás, impulzusgradiens és szta
tikus mágnestekercsekre — lényeges szempont, to
vábbá olyan védelem (pl. rövidre zárt hurok a gradi
enstekercseken kívül), ami védi a pácienst a hirtelen
áramkimaradás következtében fellépő, az emberi
testben keletkező indukált feszültségek és áramok
egészségkárosító hatásától [3.6],
Az általában használt ortogonális adó- és vevőte
kercsekkel szemben lényeges homogenitási követel
mények állnak fenn, ez a követelmény az adótekercs
re nézve nagyobb, a vevő inhomogenitásából szár
mazó hiba a továbbiakban bizonyos mértékig korri
gálható. A kéttekercses elrendezésnek megvan az az
előnye, hogy az adó- és vevőtekercs egymástól füg
getlenül optimalizálható.
A térgradiensek előállításának is sokféle módja is
mert, csak a helyzet világosabbá tételére emlitjük
meg a Maxwell párt [3.42], ahol a tekercsek Helm
holtz elrendezésben helyezkednek el, de a két tekercs
tekercselési iránya ellentétes. A Maxwell-tekercs(pár) lineáris térgradienst állít elő, háromirányú
térgradienshez három kölcsönösen ortogonális te
kercspár szükséges. Egy másik lehetséges megoldás a
quadrupólus szerkezetű gradiens tekercsek alkalma
zása [3.43 —3.44],
A magspin-tomográf elektronikus egységei. A beren
dezés alapjában véve egy MMR spektrométer néhány
kiegészítő egységgel. Mivel az egész rendszer kohe
rens, ezért célszerű azt egy központi számítógépről
vezérelni, amely ellátja az adatgyűjtés és feldolgozás
feladatát is. Az rf tér forrása egy kristályoszcillátor.
Az adóoldalú rádiófrekvenciás végerősítés szintje at
tól függ, hogy milyen tomográfiái módszert válasz
tunk: 4 —6 W teljesítmény szükséges ~-8 ms hosszú
90°-os gerjesztésnél, és 4 —5 kW 10 /us-os 90°-os im
pulzusra.
A vevőoldalról itt annyit kívánunk megjegyezni,
hogy alacsony zajú előerősítővel kb. 104-szeres összerősítéssel és fázisérzékeny detektorral működik,
ahol a quadratúra detektálás a jel-per-zaj viszonyban
VÍ2-es javulást eredményez.
Az impulzusszabályozó egység — célszerűen a
központi számítógép vezérli — indítja a rádiófrekven
ciás és térgradiens impulzusokat; a központi géppel
való működtetés esetén hozzájárul a számítógép gaz
daságos működtetéséhez.

A számítógép feladatai az MMR spektrométer ve
zérlése, adatgyűjtés, számolás, pl. Fourier-transzformáció, és a képi megjelenítés. A képi megjelenítés
ben semmi MMR specifikus nincs, megtalálható a
grafikus megjelenítéstől a legnagyobb kontrasztot biz
tosító színes video displayig minden eszköz.

4. A továbbfejlesztés irányai

A kezdeti próbálkozásoktól egyfajta konvergencia
vezetett a jelenleg kereskedelmi forgalomban kap
ható, többé-kevésbé kiforrottnak tekinthető tomográftípusokig. Természetesen több próbálkozás el is
vérzett a fejlesztés során. A jelenleg kapható berende
zések technológiai, metodikai konvergenciájával
szemben törvényszerűen jelent meg bizonyos fajta di
vergencia; az általában diagnosztikai célra használt
berendezések speciális feladatokat is elláttak, majd
megjelentek maguk a specializált berendezések is.
Ezzel a specializációval kívánunk a jelen fejezetben
foglalkozni, amelynek főbb irányai az egyéb magok
(nem proton) tomográfiája, a kémiai eltolódást ki
használó tomográfiák, az in vivo spektroszkópia to
mográfiával kombinált változata, illetve a speciális
berendezések és eljárások.

4.1. Egyéb magok tomográfiája
A magspin-tomográfok túlnyomó többsége a hid
rogénatommagot OH) alkalmazza, mint a legna
gyobb mágneses momentumú és legnagyobb kon
centrációban jelenlévő stabil izotópot. Ezen paramé
tereket figyelembe véve a proton-tomográfia legalább
két nagyságrenddel megelőzi vetélytársait a mérhető
jelintehzitás tekintetében. A nagy koncentráció azon
ban bizonyos értelemben hátránya is a hidrogénnek,
hiszen mindenütt jelen lévén a vele mint szondával
nyert információ szükségképpen sokféle hatas átlaga
ként alakul ki. A vetélytárs atommagok előfordulása
ilyen szempontból sokkal irányítottabb, bizonyos fo
lyamatokról sokkal tisztább, szelektívebb biokémiai
információt képesek szolgáltatni.
A 31P foszforizotóp például a sejtek energiaháztar
tásában tölt be pótolhatatlan szerepet. Az összfoszfor
mennyiség pl. fontos jelzője lehet enzimhiányos ese
teknek.
A 23Na nátriumizotóp a membránfolyamatok nagy
fontosságú résztvevője. Szerepe igen lényeges a
sejtek ionháztartásában és az ingerületvezetésben. A
nátrium tomográfiája ezen funkciók kiterjedt zavarai
ról ad képet, szövetelhalások felderítésében fontos
módszerré válhat.
A 19F fluor igen alacsony koncentrációban van
jelen a szervezetben, MMR paraméterei nagyon kö
zeliek a protonéhoz. Ugyanakkor a fluor alkotó
eleme egy csomó fontos gyógyszernek, több rákel69

lenes készítménynek is. A gyógyszer hatásmechaniz
musa követhető nyomon a fluor tomográfiájával.
Meg kell említenünk még a proton másik izotópját,
a deuteront (2H). Deutériummal dúsított ún. nehéz
vízzel maga a vízanyagcsere üteme vizsgálható a kü
lönböző szövetekben, hogyan épülnek be, milyen
ütemben cserélődnek a vízmolekulák.

4.2. Kémiai eltolódáson alapuló képalkotás
Korábban említettük, hogy a mindenütt jelenlévő
proton nagyon kiátlagolódott információt hordoz,
emiatt a képi információ biokémiailag szinte alig in
terpretálható. A 4.1. ábrán bemutatott, az élő anyag
kiválasztott térfogatelemén felvett MMR spektrumon
látszik azonban, hogy a kiszélesedett spektrum két
domináns vonalra osztható. Az értelmezés szerint az
egyik a vízkörnyezetben lévő, a másik zsírkörnyezet
ben lévő protonok MMR spektruma. Ezzel a külön
álló két spektrumvonallal többet lehet kezdeni mint a
felbontatlan összproton spektrummal.

4.1. ábra Különböző kémiai eltolódású proton spektrumok zsir, il
letve vízfázisból

Közvetlenül a tomográf által szolgáltatott informá
cióból e két komponens nem választható szét, hiszen
e két spektrumvonal a gradienssel párhuzamosan vá
lik szét. Egy adott képpontról nem mondható meg,
hogy az ott mért intenzitás az adott helyen lévő víz
protonoktól, vagy a mellette lévő zsírprotonoktól
származik-e. Ezért valamilyen “ravasz” eljárással
kell ezeket az információkat szétválasztani.
Erre a célra is alkalmazható a szelektív telítés bizo
nyos változata. Egy rövid, nagy intenzitású impulzus
sal a teljes protonspektrum gerjeszthető. Előállítha
tunk azonban olyan kis intenzitású, időben elnyújtott
impulzusokat is, amelyeknek a frekvenciaspektruma
keskenyebb mint a kétvonalas spektrum, és megfelel
a víz vagy a zsír spektrumvonal szélességének. Ha
egy ilyen impulzussal pl. pontosan a zsír rezonancia
frekvenciáján sugározzuk be a mintát, akkor elérhet
jük, hogy a zsír protonokat telítjük, és a következő
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mérőimpulzussal detektálható MMR jelet csak a víz
protonoktól kapunk, és megfordítva. így tomográfképet kaphatunk a víz környezetben lévő protonokról,
de természetesen a zsírkörnyezetben lévőkről is,
amennyiben a vízprotonok MMR nívóit telítjük.
így olyan képeket, illetve képpárokat kaphatunk,
amelyekből a zsír, illetve vízjellegű környezetek
aránya meghatározható, ami első lépésként is igen
fontos diagnosztikai értékű információ a klinikai
orvos számára. Ez az arány mind az átlagos állapot
megítélésénél, mind speciális elváltozások természe
tének a megítélésénél fontos szempont és hasznos in
formáció.

4.3. Az in vivo MMR spektroszkópia
Az in vivo spektroszkópia speciális eset, hiszen bi
zonyos korai fázisai megelőzték a tomográfiát. Tör
téntek kísérletek végtagokon végzett MMR mérések
re, amelyek még használható biokémiai információt
is adtak, pl. bizonyos enzimhiányos betegséget lehe
tett így detektálni. Ezek azonban a vizsgált testrész
egészére vonatkozó átlaginformációk voltak, amelyek
csak nagyon speciális esetben használhatók.
Ez a módszer igazán izgalmassá a tomográfiával
kombinálva vált, amikor is tomográfiás módszerekkel
kiválasztott meghatározott méretű térfogatelemben,
tetszőleges szervben, vagy elváltozásban lehet annak
MMR spektrumát detektálni. Ez a spektrum, mint a
következőkben látni fogjuk, abszolút fontosságú bio
kémiai információk forrása.
A legfontosabb atommag e tekintetben a foszfor,
aminek szokásos in vivo spektrumát a 2.3. ábra alján
láthatjuk. Jól azonosítható jelet adnak a cukorfoszfá
tok, a foszfokreatin és az ATP (adenozin-tri-foszfát,
a sejtszintű légzés és energiaháztartás főszereplője).
A szén tizenhármas tömegszámú izotópja szintén
a gyakran vizsgált MMR magok közé tartozik, kémiai
eltolódása lényegesen nagyobb, mint a protoné, így a
13C MMR a molekulaszerkezet kutatásnak is fontos
módszere. Lényeges felhasználási lehetősége, hogy
segítségével az anyagcsere-folyamatok, a biokémiai
szintézis igen sok ponton ellenőrizhető, bonyolult
molekulák különböztethetők meg a segítségével.

4.4. Speciális célú magspin-tomográfia berendezések
Természetesen a tomográfia legjellemzőbb beren
dezésének az egésztest-tomográfot kell tekintetnünk,
hiszen ez az a berendezés, amellyel mindent meg
lehet tenni, szemléltetésre is ez a legalkalmasabb.
Természetesen másféle berendezések is kialakultak,
és a jelen fejezetben a speciális berendezésekkel kívá
nunk foglalkozni.
Ilyen szempontból speciális berendezésként kezel
hetjük a kisebb aktív térfogattal működő tomográfo-

kát is. Ezek a végtagok vizsgálatára a humángyógyá
szatban is felhasználhatók; fontosabb alkalmazási te
rületük azonban a gyógyszerkutatás, annak is az állatkísérletekkel foglalkozó része. Nem kell ugyanis rész
letesebben indokolnunk annak a fontosságát, hogy
ha az állatkísérletekben egy és ugyanazon állaton kö
vethetjük végig a gyógyszerhatás mechanimusát, il
letve a hatás időbeli lefolyását úgy, hogy biokémiai
pontosságú információk állnak a különböző szervek
ről a rendelkezésünkre.
Hasonlóan speciális berendezés az is, amit a
Bruker cég fejlesztett ki fák törzsének a vizsgálatára.
Kimutatható és követhető vele a törzselhalás, az odvasodás, kártevők jelenléte. Az erdők jelenlegi pusz
tulását tekintetbe véve egy fontos hozzájárulása a tu
dománynak az emberi környezet védelméhez.

4.5. Áramlási képalkotás
Az első tomográf képeken időnként furcsa szel
lemfoltok jelentek meg, különösen akkor, ha nagy ar
tériákat tartalmazott az ábrázolni kívánt metszetkép.
Hamarosan kiderült, hogy ez teljesen természetes,
hiszen a vér igen intenzív képet ad, és a mérőimpul
zusok közti időben a vér áramlik, helyet változtat.
Amikor az adott síkban polarizáljuk a spineket, akkor
természetesen polarizáljuk az ott található vérben
lévő protonét is. A következő mérőimpulzusok azon
ban már más helyen találják ezt a spinben polarizált
vércseppet, és így az hamis információt, fantomfoltot
szolgáltat.
Ez tehát a fantomfoltok oka, viszont egyben lehe
tőséget is teremt arra, hogy ezen az alapon áramlási
tomográfiát fejlesszünk ki. Ha ugyanis egy adott
síkban gerjesztjük a spineket, majd ugyanabban a
síkban töröljük ugyanezt a gerjesztést egy kis idő
múlva, akkor csak a síkból kilépett vércsepp lesz az,
ami őrzi a polarizációt, amitől az MMR jelet kapjuk.
Előállíthatunk így egy olyan képet, amelyen csak a
vérerekben áramló vér magspin-tomogramja jelenik
meg. így az angiográfiához hasonló “üzemmódban”
használhatjuk a tomográfot. Lévén, hogy ezek a ké
pek a számítógépben tárolódnak a véráramlást mu
tató “ angiográfiás” kép mögé a normál anatómiai
kép bármikor mögé tehető, így a tájékozódás nem
okozhat gondot a képen belül.
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LÁTOGATÁS CSERNOBILBAN

Eric Carpenter,
CEGB, London, Anglia

A CEGB** és a Szovjetunió Energiaügyi Minisztériuma
közötti információcsere-egyezmény létrejöttét köve
tően a CEGB három vezető személyisége tett látoga
tást Csernobilban 1987 októberében. Dr. Eric Car
penter, a technológiai tervezési és kutatási osztályról
a látogatással kapcsolatos benyomásairól számol be.
A Csernobilba vezető úton, Kievtől kb. 30 km-re
láttuk az első sugárellenőrző pontot, és volt még egy,
mielőtt elértük a 30 km-es lezárt terület határát. Itt
egy forgalmasabb ellenőrzési pont volt, és néhány, a
lezárt területet elhagyó jármű gumiabroncsait vízzel
mosták le. Rendőri kíséretet kaptunk, valójában ez
csak azt jelentette, hogy megtisztelve éreztük magun
kat, mert aránylag csekély volt a forgalom a Cserno
bilba vezető úton.
Csernobil többnyire fából készült épületekből áll,
első látásra nagyon hasonlít a többi régi, vidéki szov
jet városra, amelyek valóban nagyon kedvesek, ha
összehasonlítjuk azokat a modern városok betonhá
zaival. Hamarosan feltűnt azonban, hogy csak
néhány embert látunk járni az utcákon, nem voltak
ott sem gyermekek, sem állatok, és hiányoztak a ke
reskedelmi vagy társadalmi tevékenységre utaló jelek
is. A tisztaság légköre vett körül bennüket, az utakon
nem volt forgalom, láthatóan maguk az utak is alapo
san le voltak mosva, mivel ez is része volt a sugármentesítésnek. A kerteket még nem nőtte be a nö
vényzet, de amint a kerítések felett benéztünk, a szét
hagyott tárgyakat látva az volt az ember érzése, hogy
az ittlakók sietve távoztak otthonukból. Néhány
házat már korábban megfelelően sugármentesítettek,
néhány olyan, jelenleg részfoglalkozású dolgozó itttartózkodására, akik korábban nem voltak az állomást
működtető személyzet tagjai.
Átszálltunk egy helyi autóbuszra (ez egyike volt
azoknak az autóbuszoknak, amelyeket kizárólag a
lezárt zónán belül használnak), hogy 10 km-t utaz
zunk egy olyan úton, amelyet egyébként megemeltek
és kiszélesítettek, és amelyet állandóan nedvesen tar
tanak, hogy minimumra csökkentsék a radioaktív
szennyező anyagok szétszóródását, illetve a légkörbe
történő újra bekerülését. Mellesleg megjegyezve,
ezek közül a buszok közül sokat használtak a kiürítés
idején is.
Áthaladtunk több sugárzás-ellenőrzési ponton: az
ott szolgálatot teljesítők arcvédő maszkon kívül más
védőruhát nem viseltek. Ahogy közeledtünk az erő
műhöz, az arcvédő maszk használatának gyakorisága
kb. 10%-ról 60%-ra nőtt. Érdekesnek találtam, hogy

Megjelent az ATOM 377. 1988 márciusi számában. (Fordította
Kovách Ádámné, ATOMKI, Debrecen).
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az egyik ember levette az arcvédő maszkot, hogy el
szívjon egy cigarettát! Más autóbuszok a helyszínen
dolgozókat szállították egy új táborhelyről, amelyet
az ún. Zöld-foknál hoztak létre, 40 km-re az erőmű
től. Megtudtuk, hogy a személyzet nyolc órát dolgo
zik naponta, három műszakban, 15 napos ciklusok
ban, ezután 15 nap szabadság következik, amelyet
otthon töltenek.

A helyszín
Amint megérkeztünk az erőműhöz, meglepődve
láttuk, hogy az 5. és 6. sz. egységek építése mennyire
előrehaladott. Másik meglepetés volt az 1—4 egysé
geket tartalmazó épülettömeg teljes hossza, hozzá
voltunk szokva azoknak a légi felvételeknek a látvá
nyához, amelyeken a 4-es számú reaktor pusztulása
vonta magára a figyelmet.
A csernobili atomerőmű hatalmas komplexum, az
5. és 6. számú blokkok meglehetős távolságban
vannak a főépületet képező 1—4 blokkokhoz képest.
A hűtőmedence mérsékelt kapacitása miatt az 5 és
6-os egységeknek hűtőtornyokra volt szüksége a ki
egészítő hűtés biztosítására, ezek szintén az építkezés
meglehetősen előrehaladott stádiumában vannak, to
vábbi hangsúlyt adva egy egyébként elhagyott nagy
építkezési terület meglehetősen különös inaktivitásá
nak. Úgy tájékoztattak bennünket, hogy az 5. és 6.
egység építésével kapcsolatos döntést legkorábban
1990-ig elhalasztották.
Az erőmű közvetlen környéke általánosságban
teljes ellentétet mutatott ahhoz a vidékhez képest,
amelyen keresztül mentünk az erőműhöz vezető
utunk során. Az erőmű közvetlen földrajzi környe
zete most hasonló volt az Egyesült Államok közép
nyugati, hasonlóan nyitott síkvidéki homokos tájai
hoz. Ez természetesen annak a következménye volt,
hogy kb. 1 méter mélységig eltávolították a felső talaj
réteget, minden növényzettel együtt, és homokkal
borították be a letisztított felszínt. A szennyezett talaj
sehol sem volt látható, azt hittük, hogy látni fogjuk
mint meddőhányó dombokat, a sugárzási szint csök
kentése céljából betontáblákkal fedve. Azt mondták,
hogy elhordták és elásták, de nem tudtuk azonosítani,
hogy hol.
Úgy tűnt, hogy a helyszíni vizek természetes úton
kerülnek a hűtővíz-medencébe, de láttuk, hogy kiter
jedt töltéseket és szűrőrendszereket létesítettek
annak érdekében, hogy csökkentsék a lehetőségét
annak, hogy a felszíni vizek aktivitást továbbítsanak.
Az erőmű előtti hatalmas területet, ahol korábban ki
terjedt vasúti vágányrendszer volt, teljesen kiürítet
ték, letisztították, és új talajréteggel vonták be.

Az erőmű hatalmas szabadtéri kapcsoló rendszere
nyilvánvalóan igen komoly dekontaminációs problé
mát jelentett. Az alkalmazott dekontaminációs tech
nikáról jelentős, részletekbe menő adatokat nem kap
tunk, de nyilvánvaló volt, hogy a vizes lemosás és
mechanikai tisztítás (vagyis súrolás) voltak a leghaté
konyabb eszközök.

Információcsere
Az erőmű igazgatójával és vezető mérnökeivel
való találkozás meglehetősen rövid volt, mivel a hely
színi helyreállítási munkák felügyeletével megbízott
miniszter éppen szokásos látogatását végezte. Mind
amellett, kaptunk néhány hasznos technikai informá
ciót, és megállapodtunk abban, hogy a grafit állapotellenőrzésével kapcsolatos részletekről kicseréljük
tapasztalatainkat.
Az erőmű 1. és 2. egységei természetesen már
működtek egy ideje, de azt mondták, hogy a 3-as
egység, a tönkrement reaktor ikertestvére csak az év
vége előtt kezd ismét dolgozni. (így is történt.)
Amikor beléptünk a 2-es egység ellenőrző helyisé
gébe, kérték, hogy vegyük fel a speciális védőruháza
tot — ez egyébként a látogatás során csupán ezen egy
alkalommal történt — fehér köpenyt és védőcipőt,
úgy mint az egy CEGB erőműnél tett látogatásnál is
szokásos. Három operátor volt, egy a reaktor kapcso
lótáblánál, egy a turbina kapcsolótáblánál és egy álta
lános felelős mérnök. Minden jó állapotban volt, és
látható volt, hogy kiegészítő műszereket állítottak be
újabban, főként a szabályozó rudak helyzetének, va
lamint a tartalék-reaktiviás mértékének jelzésére. Fi
zikai határ beépítésével biztosították, hogy a szabá
lyozó rudakat ne lehessen túlságosan messzire vissza
húzni, továbbá megnövelték a rúd bevezetésének se
bességét. A vezérlő terem egy kiegyensúlyozottan
működtetett egység általános benyomását adta, ahol
mindenki, akivel találkoztunk, céltudatos, hatékony
munkát végez, és tisztában van feladataival és a
reaktorral.

használtak, ez utóbbiakat jól leárnyékolt kabinokkal.
A kísérleti robotok felhasználására történő dekontaminálási, valamint ellenőrzési műveletekben nem
voltak nagyon sikeresek, mivel a robotok fedélzeti
számítógépének vezérlő áramkörei nem voltak meg
felelően sugárzástűrők, “öngyilkosságot követtek el”
azzal, hogy leestek az épület tetejéről.
Eltekintve a szarkofág közvetlen szomszédságától,
úgy látszott, hogy a sugárzási szintet sikerült csök
kenteni 2 mR/h alá. 15 napi jelenlét és 15 napos tá
voliét 8 órás műszakokban 1500 órát tesz ki egy
évben, így ez a beosztás összhangban van a nukleáris
területen dolgozók részére nemzetközileg ajánlott
évi 5 R felső határértékkel. Sőt, úgy tájékoztattak
bennünket, hogy az egész személyzet és a katonai al
kalmazottak is évi 5 R-en belüli dózis mellett dolgoz
nak, bár mi úgy véltük, hogy ez inkább a sugárzási zó
nákra és időkorlátokra, mintsem az egyéni dózis mé
résére alapozott érték, mivel sem film-dozimétereket
sem személyi dózismérőket nem láttunk használat
ban (kivéve, amelyeket vezetőnk viselt személyi dó
zismérés céljából). Mindazonáltal, az egész területet
jól ellátták helyhezkötött sugárzásmérő műszerekkel,
amelyek az adatokat egy központi egységhez közvetí
tik.
Ha valaki nem ismerte volna a helyszín legújabb
történetét, az itt történtek teljesen észrevehetetlenek
lettek volna. Még maga a szarkofág, amelyet a 4-es
egység körül építettek (300 ezer tonna beton, amit 3
hónap alatt építettek be) sem tűnt vészjóslónak, vagy
az erőmű körvonalaihoz képest kirívóan betolakodó
nak. Elmondták, hogy mennyire figyelemreméltóan
hatásos volt a szarkofág, pl. azzal, hogy a belső hő
mérsékletet levitte 90 °C-ig, nem volt szükség to
vábbi hűtésre, és nem szabadult ki további aktivitás.
Az a szándék, hogy az újonnan szétterített talajt
befüvesítsék és bokrokat telepítsenek rá. Az atom
erőműhöz vezető út mentén sok, fűvel újonnan beve
tett területet láttunk, de még nem volt semmi jele az
új vegetációnak, kivéve néhány gyomnövényt köz
vetlenül az erőmű környékén.

Sugárzási dózisok

Látogatás Pripjatyban

Amikor elhagytuk az erőművet, sugárzásellenőrző
vizsgálatnak vetettek alá bennünket (éppen úgy,
mint a CEGB erőműveknél, hasonló negatív ered
ménnyel), majd egy helyszíni körutazásra vittek el
bennünket. Az első megálló kb. 150 méterre volt a
4-es blokktól, ahol a baleset után a dózisteljesítmény
óránként ezer radokban volt mérhető; ez most- 7
mR/h volt, 40 mR/h talajdózissal ami figyelemre
méltó eredmény. Nyilvánvaló, hogy a sugármente
sítés legfőbb eszköze az volt, hogy az erősen szennye
zett felületi talajréteget eltávolították, ehhez rádióve
zérlésű vagy kézzel működtethető bulldózereket"

Ezt követően gépkocsival a kiürített városba, Pripjatyba vittek bennünket, útközben keresztül men
tünk a Vörös Erdőn (így nevezik az akut sugárkáro
sodás szimptómái miatt, mert az erdei fenyők teteje
pirosas-barnává változott). Itt nagy tömegű elhalt,
nagy mértékben sugárfertőzött fát döntöttek ki, és
fedték be azokat földdel annak érdekében, hogy elke
rüljék az aktivitás újra szétszóródását. Az itt dolgozók
számára az egyetlen szükséges védelem az arcvédő
maszk viselése volt.
A Pripjatyban tett látogatás érzelmileg nagyon em
lékezetes marad. Aránylag új város, 30—40 ezer la
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kossal, tágasan kialakított háztömbökben levő laká
sokkal. A város a csernobili atomerőműtől csak kb. 5
km-re van, néhány emeleti lakásból talán látszik a
szerencsétlenül járt reaktor. Nagyon megrázó volt
érezni és tudni, hogy egy üres, lakatlan városban va
gyunk; láttuk a sietség eltéveszthetetlen jeleit, aho
gyan az emberek onnan távoztak. Még látható volt az
erkélyeken a mosott ruha, kerékpárokat hagytak ott a
falhoz támasztva, az egész benyomás meglehetősen
hátborzongató és szürrealisztikus volt. Amikor séta
közben megálltunk a sportstadion közelében, amelyet
a baleset utáni napon nyitottak volna meg, a gépko
csivezetőnk megmutatta azt a háztömböt, amiben ő
lakott.
A városnak kb. a negyedrészét már sugármentesí
tették, de az egész tisztának, rendesnek látszott,
éppen csak az első jelei mutatkoztak annak, hogy a
gyomok ellepjék a környékét. Láttunk egy iskolai par
kolóteret, több sor kocsival és motorbiciklivel,
melyet itt gyűjtöttek össze és itt tartják zár alatt,
mivel túlságosan nehéz lett volna azokat sugármente
síteni. Arra gondoltam, milyen kevés madár van erre
felé, itt is és Csernobilban is, bár azt mondták, hogy
közvetlenül a baleset után jóval kevesebb madár
volt, de számuk most már visszatért az eredeti
normál szintre.
Láthatólag ma is folyik a vita arról, hogy 36 órás
késedelemmel szállították el a lakosokat a városból.
Az az érv, hogy ha a kiürítés hamarabb megtörtént
volna, akkor az egyéneket érő dózis még magasabb
lett volna, meggyőzőnek látszik, mivel a közvetlen,
nyilvánvalóan legcélszerűbb menekülési útvonal köz
vetlenül az erőmű mellett megy el, azon a területen,
ahol a Vörös Erdő van. Emellett, az emberek szállítá
sához szükséges 800 —1000 autóbusz összegyűjtése
is sok gyakorlati problémát vetett fel.
Nyilvánvaló, hogy a városi embereket, akik közül
a többség az erőművel állt kapcsolatban, könnyű volt
kiköltöztetni, mert megértették a helyzet veszélyes
voltát, a helyi parasztok viszont vonakodtak attól,
hogy távozzanak a potenciális veszély miatt, amely
nem volt látható, érezhető vagy szaglásukkal felfog
ható. Két idős asszonyt, akik elrejtőztek, hogy elke
rüljék a kitelepítést, május 28-an találtak meg, mind
ketten egészségesek és most Kievben élnek.
A jó hatásfokú dekontamináció és az annak követ
keztében visszaesett dózisérték ellenére sem szándé
koznak visszatelepíteni a lakosokat. Egyik érv, hogy
bár fizikailag elfogadhatók a körülmények, pszicholó
giai megterhelésnek lennének kitéve abból eredően,
hogy a gyermekeknek meg kellene mondani, hogy bi
zonyos területeket — ahol a sugárzás az átlagot meg
haladja — kerüljenek el. Egyébként is, a kiköltözte
tett lakosság új otthonokba települt, új alkalmazásba
kerültek, nem kell őket kitenni újabb felfordulásnak.
Továbbá, mielőtt a lakosság visszatérne, az infra
strukturális létesítményeket: iskola, orvosi ellátás,
üzlethálózat stb. helyre kellett volna állítani, ami to74

vábbj problémákat vetett volna fel. Azt a tájékozta
tást kaptuk, hogy a tervek szerint Pripjaty várost a jö
vőben tudományos kutatási centrumként fogják hasz
nálni.
A kiköltöztetett lakosság elhelyezésére egy új
város épül most, Csernobiltől 40 km-re. Az építkezés
számos szovjet köztársaság által biztosított anyag és
munkaerő segítségével folyik.
Pripjaty külső területein hatalmas üvegházakkal
betelepített területek vannak, amelyeket a sugármen
tesítés után most biológiai kutató laboratóriumként
üzemeltetnek. Kísérleteket végeztek, összehason
lítva a termés növekedési arányát sugárfertőzött és
nem fertőzött talajon; megtudtuk, hogy mindeddig
semmilyen hatás nem volt észlelhető. Mindemellett a
létesítmény igazgatója teljesen világosan megmondta,
hogy néhány termény valóban felveszi az aktivitást,
és hogy általában az adataik összhangban vannak a
világ szakirodaimában megjelent adatokkal. Kötelességszerűen ettünk néhány szeletet a helyileg termesz
tett uborkából, ilyen növények termesztése, habár
szerény kereskedelmi alapokon áll, hatalmas morális
reklám volt, és bizonyos helyi foglalkoztatást is bizto
sított. Az egyik könnyűgépipari gyár megnyitása szin
tén biztosított némi munkalehetőséget. Az első me
zőgazdasági tevékenység, amit valószínűleg komo
lyabb méretekben be fognak vezetni, a gyapjúter
melés célját szolgáló juhtenyésztés lesz.
Utolsó látogatási helyünk a Zöld Fokon levő telep
hely volt. Megtudtuk, hogy itt a személyzet az átlag
bér (havi 180 rubel) többszörösét kapja, attól függő
en, hogy hol dolgoznak. A kiürített zónába belépők
bérét 2-es faktorral szorozzák, a 3-as egység sugármentesítésén folytatott munkát háromszoros bérrel
ismerik el, és az a néhány személy, aki a szarkofágnál
dolgozik, az átlagbér négyszeresét kapja.
Ellenőriztem a személyi doziméteremet és láttam,
hogy az összdózis, amit csernobili látogatásom alatt
összegyűjtötem 30/uSv volt. Ezt egy repülőútnál el
szenvedett 21 fxSv összdózis-értékhez lehet hasonlí
tani.
Mindent egybevetve, néhány alapvető benyomás
sal jöttünk el. Az első az volt, hogy felfogtuk a baleset
súlyát és annak különösen a társadalomra gyakorolt
hatását. Ez valóban, ahogy az erőmű igazgatója
mondta, “olyan hely, amelyet a szomorúság jele tett
emlékezetessé” . A másik lényeges benyomásunk a
sugármentesítési
tevékenység
figyelemreméltó
sikere. Ugyanakkor, mikor nem kétséges, hogy a bal
eset — természeténél fogva — borzalmas volt, a hely
szín megtisztításának technikai teljesítménye komoly
hatást tesz az emberre. Végül, az oroszok komolyan
törekszenek arra, hogy a baleset tanulságai szabadon
hozzáférhetők legyenek a nukleáris energiatermelés
biztonságának fokozása érdekében; ez a törekvés
egyik jó pélája az új irányzatnak, a “glasznoszt”-nak,
amelyre valószínűleg a csernobili baleset is gyorsítólag hatott.

NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

72. PROBLÉMA
Mikor nagyobb egy test súlya: éjiékor vagy másnap
délben?
Milyen nagyságrendű a relatív súlyváltozás az Egyen
lítőn?
G.P.
(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“Négyszögletes kerék” 72. probléma megoldása, 1371. Bp., Fő u.
68. Pf. 433. címmel.)

2. ábra

71. PROBLÉMA
Egy szigetelő félgömbhéjra egyenletesen elosztva megha
tározott nagyságú töltést viszünk fel. A félgömbhéjat az
1. ábrán látható S sík mentén két részre vágjuk, majd a
részeket jó messzire távolítjuk egymástól (2. ábra).
Vajon az A, vagy a B pontban lesz nagyobb az elekt
romos térerősség? Hogyan válasszuk meg az S sík helyze
tét, ha azt szeretnénk elérni, hogy EA és Eg nagysága
pontosan egyenlő legyen ?
(A Kvant nyomán)

A 71. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Egészítsük ki gondolatban a félgömbhéjat egy egyen
letes felületi töltéssűrűségű teljes gömbfelületté!
Ennek belsejében az eredő elektromos térerősség
nulla lenne, s emiatt bárhogyan vágjuk is két részre a
gömböt, a részeket elegendően messzire eltávolítva a
kérdéses pontokban az elektromos térerősség nagy
sága ugyanakkora volna. Ebből viszont rögtön követ
kezik, hogy
^ A = E ß + Efélgömbhéj ^

tehát a félgömbhéjat nem lehetséges olymódon ketté
vágni, hogy a két rész a szóbanforgó pontokban mér
hető elektromos térerősség szempontjából “egyforma
nagy” legyen. Érdekes, hogy tetszőlegesen kicsiny
gömbsüveg elektromos tere is erősebb az A pontban,
mint a maradék gömböv EBtérerőssége!
G.P.

ESEMÉNYEK

BESZÁMOLÓ A 19. NEMZETKÖZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIÁRÓL
Az 1988. évi Fizikai Diákolimpiát Ausztriában, Bad Ischlben ren
dezték meg június 23. és július 2. között. A résztvevő országok
száma minden eddiginél nagyobb, 27 volt. Újonnan kapcsolódott
be a versenybe Belgium, Kolumbia és Ciprus; ezekből az orszá
gokból 4 —4 fő, a többiekből 5 tagú csapatok érkeztek.
A magyar csapat tagjainak kiválasztása most is a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően történt. Az ország 7 városában olimpiai
előkészítő szakkörök működtek, melyeken kb. 100 diák végzett
színvonalas munkát. (A szakköröket vidéken 1989-től kezdve a

tanév közepén be kell fejezni, mivel a reálértékében rohamosan
csökkenő központi támogatás az egész évi működést nem teszi le
hetővé!) Az előkészítő szakkörök legjobb diákjai a Sopronban
megrendezett Fényes Imre emlékversenyen, az Országos Tanul
mányi Versenyen, az Eötvös Versenyen, valamint a Középiskolai
Matematikai Lapok pontversenyén mérhették össze tudásukat.
Ezen versenyek eredményét figyelembe véve 1988. május köze
pén 20 meghívott tanuló részére Budapesten válogató versenyt
szerveztünk, s ezen dőlt el a 6 tagú olimpiai keret összetétele. Szá75

gerjesztés
mukra júniusban intenzív (5 napos) felkészítő tábort tartottunk.
Ennek részeként, a Csehszlovák Olimpiai Bizottság meghívására 1
napra Nyitrára utaztunk, s ott a csehszlovák diákokkal egy “házi
versenyen” a nemzetközi versenyhez hasonló körülmények kö
zött “előolimpián” vettünk részt. Ez a — minimális költséggel
megrendezhető — verseny nagyon hatékony része volt a felkészí
tésnek, a diákoknak bizonyos versenyrutint, szereplési tapasztala
tokat adott, ezért elhatároztuk, hogy a későbbiekben is megren
dezzük, váltott helyszíneken. A szereplési lehetőség iránt az oszt
rák kollégák is élénken érdeklődtek, s ők is csatlakozni kívánnak.
Egy ilyen “Közép-európai Olimpia” hasonló szerepet tölthetne be,
mint a román csapat felkészítésében a “Balkáni Olimpia”. (Romá
nia évek óta a legeredményesebben szereplő csapatok egyike.)
A magyar csapat tagjai a következők voltak:
Csáki Csaba (Bp., Apáczai Csere János Gyak. Gimn., tanára
Kelemen László)
Drasny Gábor (Bp., Fazekas Mihály Gyak. Gimn., tanára Hor
váth Gábor)
Fucskár Attila (Bp., Kaffka Margit Gimn., tanára Jánosi
Zsuzsa)
Hauer Tamás (Bp., Apáczai Csere János Gyak. Gimn., tanára
Kelemen László)
Miskolczi Norbert (Pécs, Leöwey Klára Gimn., tanára Simái
Margit és Kiss Jenő).
A tartalék Tavaszi Gábor, a miskolci Földes Ferenc Gimn. ta
nulója (tanára Dolák Gabriella) volt. Valamennyi kerettag
1988-ban érettségizett.
A csapat június 23-án vonattal utazott Bécsbe, ahonnan autó
busszal jutottunk el a verseny színhelyére. Másnap az ünnepélyes
megnyitón K. Sailer polgármester köszöntötte a résztvevőket,
majd R. Dobrezemsky az osztrák fizika történetéről beszélt (ő volt
a tudományos program vezetője), végül P. Skaiiczky, az olimpia
elnöke hivatalosan megnyitotta a rendezvényt.
Az elméleti versenyt 25-én délelőtt tartották. A versenyzőknek
5 óra alatt 3 feladatot kellett megoldaniuk; valamennyi feladat
számos részfeladatból állt. A rendezők igyekeztek a modern fizikát
a verseny szerves részévé tenni.
Június 26-án a versenyzők és a csapatkísérők közös kirándulá
son vettek részt Hallstattba, ahonnét drótkötél-felvonóval a Dachstein-jégbarlanghoz lehetett feljutni. Este a nemzetközi zsűri a kí
sérleti feladatokat beszélte meg, majd ezek fordítását kellett elvé
gezni. Ez a munka (az elméleti feladatok fordításához hasonlóan)
egész éjszaka tartott.
A kísérleti fordulóban 2 különböző mérési feladatra összesen 5
óra állt rendelkezésre, ezt a versenyzők tetszés szerint oszthatták
fel. Az egyik feladat a fény polarizációjával, a másik pedig elektro
mosságtannal volt kapcsolatos. Az optikai mérés a verseny vala
mennyi résztvevőjének problémát okozott, igen nehéznek bizo
nyult.
A verseny után a szervezők változatos programokról gondos
kodtak (hajókirándulás, városnézés, a Bad Ischl-i sóbánya megte
kintése, kirándulása környező hegyekbe).

Az 1. ábrán látható idealizált kísérleti elrendezésben egyszere
sen töltött ionok v sebességgel mozognak egy lézersugárral szem
ben. A lézer X hullámhossza változtatható. A nyugalomban lévő
részecskék (v = 0) X, = 600 nm hullámhosszal gerjeszthetők. A
mozgó részecskék gerjesztéséhez ettől eltérő hullámhossz szük
séges a Doppler-effektusnak megfelelően.
Az ionok sebességeloszlása egyenletes v, = 0 és v2 = 6000 m/s
értékek között (2. ábra).
, részecske szám
sebességeloszlás
Av„ ■;

•• ••
0

v(m/s)
________ 1__________ 1-------------1----- 5000

10000

15000

20000

részecskesebesség
2. ábra

Oldjuk meg a következő 3 részfeladatot!

1. l.A. feladat:
Milyen hullámhossz-határok között kell a lézert változtatni
ahhoz, hogy minden ion gerjesztődjön? Vázoljuk föl az újrakibocsátott fotonok számának eloszlását a lézer hullámhosszának függ
vényében!
Megjegyzés: Ebben a részfeladatban a klasszikus Doppler-elto
lódás képletével számoljunk!

I. / B. feladat:
A 19. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
I. feladat: Részecskék sebességének spektroszkópiai vizsgálata
Doppler-eltolódás segítségével.

Az előző feladat pontos tárgyalásához a Doppler-eltolódás relativisztikus kifejezése szükséges:

v —v •
Bevezetés
Az atomok fotonkibocsátása, illetve fotonelnyelése megfordít
ható folyamat. Erre példa a gerjesztés, majd az azt követő vissza
térés az alapállapotba. így lehetőség nyílik arra, hogy a fotonok el
nyelődését a későbbi spontán fotonkibocsátás észlelése révén vizs
gáljuk (fluoreszcencia). Modern vizsgálatokban ezt a jelenséget
használják fel az atomi részecskék észlelésére és azonosítására, to
vábbá atomi részecskenyalábok sebességeloszlásának meghatáro
zására.
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V

I + v/c
1 - v/c '

Adjuk meg, hogy a klasszikus formula használata milyen nagyságrendű hibához vezet!

1.2. feladat:
Tegyük fel, hogy az ionok a gerjesztésük előtt U nagyságú
gyorsító elektrosztatikus potenciálkülönbségen haladnak keresz
tül. Mi a matematikai kapcsolat a sebességeloszlás szélessége és a

gyorsítófeszültség nagysága között? Kiszélesíti, vagy elkeskenyíti
a feszültség a sebességeloszlást?

Oldjuk meg az alábbi 5 részfeladatot!
2.1. feladat:

1.3. feladat:
Egy e/m = 4 -106 C/kg fajlagos töltésű ionnak két állapota
van, az ezeknek megfelelő hullámhosszak X, = 600 nm, X2 =
= X, + 10'3 nm. Mutassuk meg, hogy az összes ion gerjesztése
kor a lézer két hullámhossz-tartománya átfedésben van, ha nem
alkalmazunk gyorsítófeszültséget. Megválasztható-e a gyorsítófe
szültség értéke oly módon, hogy ne legyen átfedés a tartományok
között? Ha igen, számítsuk ki az ehhez szükséges minimális fe
szültség értékét!

Mekkora &
>szögsebességgel rendelkezik a forgó korong az S
tömegközéppont s nagyságú süllyedése után?
2.2. feladat:
Mekkora a korong Etrans haladási (transzlációs) mozgási ener
giája s = 0,50 m süllyedés után? Határozzuk meg számszerűen,
hogy ez az energia hogyan aránylik a feladatban szerepet játszó
többi energiákhoz ebben a pillanatban, ha a tengely sugara r =
= 0,0030 m.

2. feladat: Maxwell-korong.
Bevezetés

2.3. feladat:

Egy M = 0,40 kg tömegű, R = 0,060 m sugarú, d = 0,010 m
vastag egyenletes tömegeloszlású hengeres korongot két egyenlő
hosszúságú fonálra függesztünk fel. A fonalak egy r sugarú, a
korong középpontján átmenő tengelyhez csatlakoznak (a fonalak
tömege és vastagsága, valamint a tengely tömege elhanyagolható).
A fonalakat a tengelyre felcsévélve a korongot (a tömegközép
pontját) H = 1,0 m magasságba emeljük, majd elengedjük, hogy
letekeredjen (3. ábra). A korong, pályájának legalsó pontját elérve
újra emelkedni kezd. Oldjuk meg a következő feladatokat azzal az
egyszerűsítő feltevéssel, hogy az A pillanatnyi forgástengely min
dig a P felfüggesztési pont alatt helyezkedik el, vagyis a fonalak
mindig függőlegesek maradnak (4. ábra).

Határozzuk meg az egyes fonalakban ható T, feszítőerőt a ko
rong leereszkedése közben!
2.4. feladat:
Számítsuk ki a korong &
>’ szögsebességét a <t>elfordulási szög
függvényében az 5. ábrán látható átfordulási fázisban! Ábrázoljuk
(legalább kvalitatíven) a korong tömegközéppontjának elmoz
dulás- és sebességösszetevőit (alkalmasan választott Descartesféle derékszögű koordinátarendszerben) a <t>elfordulási szög függ
vényében!

p
I
I
I

5. ábra
2.5. feladat:
A fonál legfeljebb Tm= 10 N feszítőerőt bír ki. Mekkora lehet
maximálisan a fonalak smlecsavarodási hossza, hogy ne következ
zék be szakadás az átfordulási fázisban?
3. feladat: Rekombinációs folyamatok gázkisülésben.
Bevezetés
Elegendően magas hőmérsékletű gázkisülési cső különböző
fajtájú ionokat tartalmaz. Vannak közöttük olyan ismeretlen Z
rendszámú atomok, amelyek egy kivételével valamennyi elektron77

jukat elvesztették. Ezeket a továbbiakban Alz u+ módon jelöl
jük.
ío = 8,854-10-I2As/Vm,
e (elektrontöltés) = 1,602 -10"19As,
q2 = e2/(4ireo) =<2,307-K)-28Jm,
"FT(Planck-állandó/2 t r ) = 1,054-lO-34 Js,
me (elektrontömeg) = 9,108 -10*31 kg,
rB(Bohr-sugár) ="li/meq2 = 5,292 -10“11 m,

ER(Rydberg-energia) = q2/2rB= 2,180 •10'18J,
mpc2 (proton nyugalmi energiája) = 1,503-10-10 J.
Oldjuk meg a következő 5 részfeladatot!

m

3.1. feladat:
Tételezzük fel, hogy az A(z~1>+ ion egyetlen megmaradt
elektronja alapállapotban van. Ebben az állapotban az elektron
magtól mért távolságnégyzetének átlagát r02-tel jelöljük és a
(Ax)2, (Ay)2, (Az)2 helybizonytalanságok összegeként értelmez
zük. Hasonló módon az elektron impulzusnégyzetének átlagát
p02-tel jelöljük és a (Apx),, (Ap^,, (Ap^, impulzusbizonytalansá
gok összegeként definiáljuk.
Milyen egyenlőtlenséget elégít ki a (p02) -(r02) szorzat?
3.2. feladat:
Egy A(z~*)+ ion befoghat egy elektront, majd kibocsát egy
fotont. írjuk fel azokat az egyenleteket, melyekből a foton frek
venciája meghatározható, de ne oldjuk meg ezeket!
3.3. feladat:
Határozzuk meg az A(z_l,+ ion energiáját annak a ténynek a
felhasználásával, hogy az alapállapotbeli energia minimális. A szá
molás során használjuk a következő közelítéseket:
a) a potenciális energia képletében (1/r) átlagértékét helyettesít
sük (1/ro)-lal, ahol rQa 3.1. pontban szereplő mennyiség;
b) a mozgási energia kifejezésében az impulzus négyzetének átla
gát helyettesítsük a 3.1. feladatbeli p02-tel, majd használjuk fel
a 3.1. probléma megoldásának (p02) -(r02) = "h2alakú egyszerű
sített változatát!
3.4. feladat:
A fentihez hasonló módon határozzuk meg az a (z-2)+ ion
energiáját. Ez az ion egy további elektron felvételével alakul ki, és
feltételezhetjük róla, hogy alapállapotban van. Jelöljük a két elekt
ronnak a magtól való átlagos távolságát (a 3.3. részfeladatban sze
replő r0 megfelelőjét) rr gyel és r2-vel. Az egymástól mért átlagos
távolságukat egyszerűen közelítsük (r, + r2)-vel! Tegyük fel to
vábbá, hogy mindkét elektron impulzusnégyzetének átlagértéke
kielégíti a határozatlansági relációt
(Pis) -(ti2) ="h2és (p22) -(r22) = U2alakban.
ÚTMUTATÁS: Felhasználható az a tény, hogy az alapállapot
ban r2 = r2.

4. feladat: Polarizált fény
Általános megjegyzések: ehhez a kísérlethez a következő esz
közöket használhatod fel:
1 opálüvegű lámpa, tartóval,
3 farostlemez tartó, nyílással,
2 üveglemez (1 téglalap és 1 négyzet alakú),
1 kör alakú polárszűrő fólia,
1 piros fólia,
1 tekercs öntapadós ragasztószalag,
1 átlátszó celofán,
6 fehér öntapadós címke,
1 fekete papír,
1 milliméterpapír,
1 háromszögvonalzó (ARISTO 1650/1 típusú),
1 vékony fekete filctoll (LUMOCOLOR 313 típusú),
2 ceruza (F, illetve H keménységű),
1 ceruzahegyező,
1 radír,
1 olló,
továbbá
4 címke a versenyző saját kódjelzésével, az alábbiakban # jel
zéssel ellátott részfeladatokhoz.
A polárszűrő fóliát ne vágd el, ne hajtsd, vagy gyűrd össze, ne
karcold meg, és semmilyen más módon ne tegyél kárt benne!
Ha a polárszűrőre, a celofánra, vagy az üvegre jelet akarsz
tenni, használd a LUMOCOLOR tollat! Használat után zárd
vissza!
Amennyiben a farostlemez-tartóra jelet akarsz tenni, használd
a fehér címkéket!
A milliméterpapíron ceruzával dolgozz!
A kísérletezéshez a fekete papírból tetszés szerinti alakú dara
bokat vághatsz le. Javasoljuk, hogy a fekete papírból egy henger
alakú árnyékolást készíts, és azt helyezd a lámpa köré. Nyissál a
henger oldalán egy megfelelő méretű ablakot!
A piros színszűrőt két rétegűre összehajtva használd!
Végezd el a következő 4 mérési feladatot:
4.1. feladat:
a) A mellékelt téglalap alakú üveglemez felületéről visszave
rődő fény megfigyelésével határozd meg, hogy a polárszűrő mi
lyen irányítása mellett engedi át a fényt! (Ez az irány az elektromos
térerősség vektorának rezgési irányát jelenti.) A polárszűrő fólián
egy egyenes vonallal jelöld be ezt az irányt —lehetőleg minél pon
tosabban (#1).
b) Állíts össze egy olyan elrendezést a milliméterpapírra he
lyezve, melynek segítségével a téglalap alakú üveglemez fehér
fényre vonatkozó átlagos törésmutatóját meg tudod mérni.
Ha polarizálatlan fény esik egy üvegtömbre, a visszavert fény
akkor lesz teljes mértékben lineárisan poláros, ha az i beesési
szögre a következő összefüggés teljesül:
tg i = n,
ahol n az üveg törésmutatója.
Rajzold körül ceruzával a szóban forgó eszközök kontúrvona
lait a milliméterpapíron, továbbá a kiértékeléshez fontos pontok
nak és vonalaknak merőleges vetületét is tüntesd fel a papíron
( # 2).

Határozd meg a törésmutató értékét!
3.5. feladat:
Szorítkozzunk a továbbiakban arra a speciális folyamatra,
amelyben egy nyugalomban lévő és alapállapotú A(z~ l,+ ion
befog egy szintén nyugalomban lévő elektront.
Határozzuk meg azt a Z rendszámot, amelynél az elektronbe
fogást (rekombinációt) követő foton körfrekvenciája oy, =
= 2,507 -1011s“1. Melyik elem ionjáról van szó?
78

4.2. feladat:
a) Állítsunk össze polarizációs készüléket (olyan berendezést,
amellyel polarizációs jelenségek vizsgálhatók). Ennek alkalmasnak
kell lennie kettőstörő műanyagfóliák és -lemezek merőlegesen be
eső lineárisan polarizált fényben történő vizsgálatára. A kettőstörő

anyagok a fényt két komponensre bontják fel. Ezen komponensek
elektromos rezgései két egymásra merőleges síkban mennek vég
be; ezek a síkok határozzák meg a kettőstörés tengelyeit. Ez a két
hullám különböző sebességgel terjed az anyagban.
Rajzold le az összeállítás vázlatát és magyarázd meg a működé
sét!
b) Helyezz egy átlátszó celofánlapot a polarizációs készülékbe!
A celofánon áthaladó fény polarizációs síkjának megfigyeléséből
határozd meg a kettőstörés tengelyeit. A tengelyeket egyenes vo
nalak behúzásával jelöld meg a celofánon (#3). Röviden magya
rázd el a megfigyeléseidet; célszerű vázlatrajzot is készítened. írd
le, hogyan találtad meg a kettőstörés tengelyeit!
energia

4.3. feladat:
a) Ragassz az öntapadós ragasztószalagból a 6. ábrának megfe
lelően lépcsőzetesen 10 réteget a négyzet alakú üveglemezre! Vi
gyázz arra, hogy a csikók azonos irányból kerüljenek egymásra,
vagyis a rétegek orientációja azonos legyen.
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G négyzet alakú üveglemez
T 10 réteg ragasztószalag
S kb. W mm széles lépcsőfokok

"
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8. ábra
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6. abra

Helyezd ezt a lépcsőzetes tárgyat a polarizációs berendezésbe!
írd le azokat a kísérleti körülményeket, amelyek színek észlelésére
vezetnek! Hogyan tudod megváltoztatni a színeket? Megfigyelé
seidre adjál rövid magyarázatot!
b) Állíts elő “monokromatikus” fényt a kétrétegű piros fólia
segítségével! Az előbb használt tárgyon számozd be filctollal a
lépcsőfokokat, mert így lehetőséged nyílik arra, hogy a 4.2. feladat
ban említett felbontott fény két komponensének optikai úthosszkülönbségét meghatározd (#4). Jelöld meg azokat a lépcsőfokokat
külön, amelyekből ezt meghatározhatod. Adj számszerű becslést
a ragasztószalag egy rétegére eső optikai úthosszkülönbségre
vörös fény esetén!

Ha azonban a fémet (vagyis a benne lévő elektrongázt) mele
gítjük, a hőmozgás segítségével az elektronok átléphetik a “kilé
pési munkának nevezett ” energiagátat. Ha külső feszültséget
kapcsolunk a fémre, ezek a termikusán aktivált elektronok elérhe
tik az anódot.
Ebben az esetben elektromos áramot mérhetünk. Az egységnyi
idő alatt aktivált elektronok száma csak a katód anyagától és hő
mérsékletétől függ. Az viszont már az U feszültségtől függ, hogy
az összes kilépő elektron eléri-e az anódot, vagy sem. Emiatt egy
adott katód esetén a katód hőmérsékletének függvényében külön
böző telítési áramokat mérhetünk (9. ábra).

4.4. feladat:
a) Vizsgáld meg a polarizációs készülékkel a kísérlethez mellé
kelt háromszögvonalzó középső tartományát! írd le a lényeges op
tikai tulajdonságokat!
b) Elemezd megfigyeléseidet! Következtess a vonalzó anyagá
nak fizikai állapotára! Készíts vázlatos rajzot! Következtess vissza
a vonalzó gyártási folyamatára!
További megjegyzések: Csatold a mérési jegyzőkönyvedhez a
következő speciális jelzéssel ellátott dolgokat, melyeken saját kód
jelzésed feltétlenül szerepeljen:
#1 polárszűrő —az áteresztési irány bejelölésével,
#2 milliméterpapír, amely a törésmutató mérésére szolgáló be
rendezést és vonalvázlatot mutatja,
#3 celofánlap —a kettőstörés tengelyeinek bejelölésével,
#4 üveglap ragasztószalaglépcsővel, melyen az egy rétegre jutó
optikai úthosszkülönbség meghatározásához szükséges jelzé
sek szerepelnek.
5. feladat: Termikus emisszió —a kilépési munka mérése
Bevezetés
A fémekben lévő elektronok általában még egy külső feszült
ség alkalmazása esetén sem képesek elhagyni azt a potenciálvöl
gyet, amelyben tartózkodnak (7. és 8. ábra).

A telítési áram (vagyis az időegységenként kilépő elektronok
száma) az alábbi (Richardson-egyenletnek nevezett) összefüggést
elégíti ki:

- rr

Is= C -T2 e

,

(1)

ahol C egy állandó, T pedig a katód hőmérséklete (kelvinben).
(k = 1,38 IO 23J/K)
Határozzuk meg egy adott anyag W kilépési munkájának érté
két!
Ebben a kísérleti feladatban a következő eszközök állnak ren
delkezésedre:
Az AZ41 jelű nagyvákuumú egyenirányító elektroncső. A cső
katódja felületkezelt volfrámhuzal, ennek kilépési munkáját
kell meghatározni. Az előírásoknak megfelelően 4 V-nál na
gyobb fűtőfeszültséget nem szabad a katódra kapcsolni! A cső79
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5.2. feladat:

a

Határozd meg a telítési áramot különböző katódhőmérsékletek, vagyis különböző fütőáramok esetén! A katód fűtéséhez hasz
náld az 1,5 V-os elemet! A fűtőáramot az ellenállások különféle
kombinálásával szabályozhatod. Az anód és a katód közötti
36 —40 V-os egyenfeszültség hatására létrejövő áram telítési áram
nak tekinthető. Ilyen feszültséget a 4 darab 9 V-os elem sorba kap
csolásával hozhatunk létre.
Magyarázd el röviden, hogyan határozod meg a katód hőmér
sékletét!

anód

Katód
10. ábra

5.3. feladat:
nek két anódja van; javasoljuk, hogy ezek az összes mérés alatt
legyenek összekapcsolva! A kivezetéseket a 10. ábra alapján
könnyen azonosíthatod.
1 darab MULTIMETER (univerzális mérőműszer), amelynek
belső ellenállása feszültségmérés esetén 10 M fi.
1 darab 1,5 V-os elem (tartalékelem is rendelkezésre áll).
4 darab 9 V-os elem, melyeket a l l . ábrán látható módon köz
vetlenül összekapcsolhatunk.

Az elemekhez 2 darab csatlakozó tartozik.
Az alábbi fajtájú ellenállásokból 1—1 darab:
lOOOn ± 2% (barna, fekete, fekete, barna, barna, piros),
lOOfi ± 2% (barna, fekete, fekete, fekete, barna, piros),
47,5fí ± 1% (sárga, ibolya, zöld, arany, barna),
4 darab nagyjából 1 íf-ós ellenállás; ezek számozottak,
12 csatlakoztató elem (csoki-csatlakozó),
6 darab 20 cm hosszúságú vezeték,
1 darab csavarhúzó, milliméterpapír,
1 darab kalibrációs grafikon, amely a katód anyagának faj
lagos ellenállását ábrázolja a hőmérséklet függvényében
(12. ábra).
A terem hőmérsékletét a rendezők a helyszínen közük.

Oldd meg a következő 3 feladatot:

5.1. feladat:
Határozd meg a 4 megszámozott ellenállás értékét! A mé
rőműszert nem szabad ohm-mérő üzemmódban használni ehhez!
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Az (1) egyenlet alapján határozd meg W értékét! írd le, milyen
lépéseket követtél!

A dolgozatokat az osztrák szervezők javították és pontozták
(igen lelkiismeretesen), utólagos kiigazításra alig volt szükség. A
díjakról június 30-án döntött a Nemzetközi Bizottság: 7 első. 23
második és 29 harmadik díjat, valamint 27 dicséretet osztottak ki.
A legjobb eredményt az angol C. McDonell érte el: 39,38 pontot
kapott az elérhető 50-ből. Rögtön utána következett a magyar
csapat legeredményesebb versenyzője, Drasny Gábor 38,5 ponttal.
Csapatunkból Miskolczi Norbert és Hauer Tamás második, Csáki
Csaba és Fucskár Attila pedig harmadik díjat kapott. Az országok
nemhivatalos pontversenyében csapatunk a harmadik helyen vég
zett s ezzel összességében az utóbbi évek legkiválóbb eredményét
érte el. Az olimpia éremtáblázata az alábbiak szerint alakult:
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Az elkövetkező diákolimpiák helyszínéről is sikerült megálla
podni: 1989-ben Lengyelország, 1990-ben Hollandia, 1991-ben
pedig a tervek szerint Kuba rendezi meg a Nemzetközi Fizikai
Diákolimpiát. Tekintettel arra, hogy a résztvevő országok száma
az utóbbi években erősen megnőtt, és ez a növekedés több nyu
gat-európai, illetve tengerentúli ország csatlakozásának köszön
hető, feltehetően változtatni fognak azon a gyakorlaton, hogy az
olimpiákat felváltva rendezik szocialista, illetve tőkés országok.
Magyarországon előreláthatóan csak a 90-es évek közepén lesz
— immár harmadik alkalommal — fizikai diákolimpia.
Gnádit: Péter,
Honyek Gyula

60 ÉVES KISS DEZSŐ AKADÉMIKUS

1989. január 12-én az ELTE Atomfizika Tanszékének
szokásos teadélutánján Kiss Dezső professzor tartott
szemináriumot. Előadásaiban a kanadai, olaszországi
és Bajkál-tavi nagy neutrinó-detektorokról, illetőleg
ezeknek az óriási berendezéseknek a problémáiról,
feladatairól beszélt.
Ezután meghitt házi ünnepségre került sor, a tan
szék oktatóinak és a vendégeknek jelenlétében elő
ször Marx György akadémikus köszöntötte 60. szüle
tésnapja alkalmából Kiss Dezső akadémikust, át
nyújtva neki az Atomfizikai Tanszék nevében egy
szép Einstein plakettet. Berényi Dénes akadémikus
az Atonymagkutató Intézet igazgatója egy ATOMKI
plakettel gratulált, megemlékezvén a Debrecenben
töltött időkről. Az Elméleti Fizikai Intézet nevében
annak igazgatója, Nagy Károly akadémikus kívánt
minden jót. Végül Szathmáry Zoltán, a KFKI főigaz
gató-helyettese gratulált.
Kiss Dezső tudományos pályafutását röviden átte
kinteni nagyon nehéz. Debrecenben végzett
1952-ben, Szalay Sándortól tanulta a magfizikai mérésteshnikát, Jánossy Lajos mellett a KFKl-ban koz
mikus sugárzás vizsgálatával, a müonok élettartamá
nak mérésével foglalkozott. Később Dubnában a
Nobel-díjas I. M. Frank professzor mellett magreakci
ók mechanizmusát tanulmányozva a világon először
jutottak arra a felismerésre, hogy bizonyos anomáliá
kat nem lehet direkt befogási mechanizmussal ma
gyarázni. A dániai Bohr Intézetben még magfizikával
foglalkozott, de a 70-es évek óta már részecskefiziká

nak kötelezte el magát. A SZU-beli Szerpuhovban
végzett semleges kaon-antikaon rendszeren végzett
munkájáért MTA-díjat kapott. Később Dubnában a
nagy buborékkamrákkal végzett munkákba kapcsoló
dott be.
A svájci Cernben már neutrinó-mérések előkészü
leteiben vett részt.
1976-tól a dubnai EAI aligazgatója volt, ezen idő
alatt iniciálója és megindítója az óriási méretű neutrinódetektor felépítésének, ami a dubnai és szerpuhovi
intézet eddigi legnagyobbszabású detektora. Munka
társaival együtt bekapcsolódott a Bajkál-tavon
extrém nagy energiájú neutrínók asztrofizikai és mag
fizikai tulajdonságainak tanulmányozásába. 1989-ben
egyhangúan az Egyesített Atommagkutató Intézet
igazgatójává választották.
1957 óta vesz részt az ELTE Atomfizikai Tanszé
kének munkájában, jelenleg egyetemi tanárként tart
előadásokat a felső évfolyamokon; atomfizikát és
nukleáris technikát oktat. Továbbá részecske- és
magfizikai szemináriumokat vezet.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kiss
Dezső akadémikust 60. születésnapja alkalmából a
Szocialista Magyarországért Érdemrenddel tüntette
ki.
Szerkesztőbizottságunk régi, lelkes tagjának kitün
tetéséhez a Fizikai Szemle szerkesztői, olvasói is jókí
vánságai kát fejezik ki.
Bornemissza Györgyné
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KÉT KÉZSZORÍTÁS, ÉS AMI KÖZBEN VOLT

1 98 9. március

Bay Zoltán
Washington

Az amerikai Woods Hoie-ban levő Marine Biological Laboratory
1988. július 1-jén és 2-án Szent-Györgyi Albert emlékére és tiszteletére
szimpóziumot rendezett, melyre meghívták a régi munkatársakat, kérve,
hogy mondják el röviden Alberttel való személyes élményeiket. Én arról
a barátságról emlékeztem meg, mely Alberthez több, mint fél évszáza
don át fűzött s melynek végső eredménye volt a családi látogatás Albert
93. születésnapján 1986. szeptember 16-án. E látogatás után Albert
néhány hét múlva meghalt. Az itteni szöveg a szimpóziumon előadott
angol megemlékezés magyar változata.

A két kézfogás között több, mint fél évszázad telt el,
mert az első 1930-ban történt, amikor megismerked
tem Szent-Györgyi Alberttel, a második, a legutolsó
kézszorítás 1986-ban volt, amikor már a halálos
ágyán feküdt. Közbe esik az én egész életem legjobb
barátsága.
1930-ban mindketten professzorai lettünk a Ko
lozsvárról elűzött, de Szegeden újjáépített egyetem
nek. Megismerkedésünk mégsem az egyetem falai
között történt, hanem a zene hozott össze minket.
Szegeden akkor építették meg Magyarország legna
gyobb orgonáját s én szerettem a Fogadalmi Temp
lomnak arra a karzatára járni, ahol a nagy orgona alatt
hallgattam Antos Kálmán fiatal orgonaművész
barátom játékát. A zene a templom nyitott ajtaján át
odacsalt egy fiatal házaspárt, akikkel összeismerked
tem a játék szünetében. Elmondtuk egymásnak, ki
mivel foglalkozik s akkor Albert, a biokémia profeszszora mindjárt azt mondta, ő az elméleti fizika új gon
dolataitól, a kvantumelmélettől várja a biológia új
irányba való fejlődését. A rendkívül értelmes arcú,
mosolygó szemű feleség, Demény Nelli pedig figyel
meztetett, hogy Alberttól ezután nem lesz nyugtom.
Igaza lett az én nagy örömömre, mert valahányszor
találkoztunk, gyakori kirándulásaink közben, Albert
mindig lelkesen magyarázta a biológia általa várt új
fejlődését. így volt ez a Maros homokos partján, a tiszaparti halászcsárdákban, később az újpesti Dunaparton és a Szentendrei-szigeten, legkésőbb pedig
Woods Hole-ban a tengerparton a jégkorszakból ott
maradt nagy morénaköveken.
Nagy a földrajzi ugrás a magyar tájakról az amerikai
Woods Hole-ba s ezt megindokolják azok a politikai
változások, melyeken Magyarország átment a máso

dik világháború alatt és az utána jövő időkben. Al
berttel együtt megpróbáltunk segíteni abban, hogy
Magyarország kikerüljön abból a háborúból, melybe
értelmetlen vezetői, a hitlerizmus nyomásának en
gedve, belesodorták. Albert komoly életveszede
lembe került s 1944 nyarán bújkálásra kényszerült.
Barátságunk ez idő alatt is fennállott. Később Buda
pestet igyekeztünk megszabadítani egy ellenállási
mozgalomban a közelgő ostromtól, mikor Hitler ka
tonái egy késleltető “vakondok háborút” kezdtek Bu
dapest épületeinek védelme alatt, nemtörődve azok
pusztulásával. Törekvéseink árulás következtében si
kertelenek maradtak. Később Albert azt mondta,
talán jobb volt ez így, mert a túlnyomó hatalom elleni
küzdelemben a barátságunk valószínűleg azzal végző
dött volna, hogy egymás mellett lógunk. A hitlerizmust végül a nagyhatalmak összefogása megsemmisí
tette s akkor Magyarországon egy rövid életű szabad
demokratikus rendszer kezdett kifejlődni, melyben
mindketten lelkesen kezdtük meg az újjáépítést a
romok felett. Nemsokára megakadályozott ebben egy
sztálinista elnyomó társadalmi rendszer s akkor mind
ketten úgy éreztük, hogy tudományos kutatásainkat
csupán egy szabad politikai életben tudjuk folytatni,
így kerültünk Amerikába.
Előbb Albert ment el Magyarországról 1947-ben,
utána egy év múlva én. Úgy látszott, az addig folya
matos barátság megszakad, de a jó sors ismét össze
hozott bennünket Washingtonban, hol Albert a Na
tional Institute of Health-ben dolgozott, én pedig a
George Washington Egyetemen folytattam kutatásai
mat.
Egy évvel később Albert Izomkutató Intézetet
Alapított Woods Hole-ban s meghívására 1949
nyarán családommal együtt odamentem biofizikai
témák megbeszélésére.
Ettől kezdve az ilyen látogatások 25 éven át kivétel
nélkül minden nyáron megismétlődtek. Az említett
morénakövekre Albert különösképpen szeretett
kiülni, vagy csónakkal elmenni távolabbi vizekre hor
gászni (ahol nem volt telefon!). Az ő módszere
nagyon közvetlen volt: Zoltán, ha te volnál a Minden
ható és azt akarnád, hogy az izom képes legyen erre,
81

vagy arra a műveletre, hogyan rendeznéd be azt? A el-el ismételgették a vágyakozó kérdést: hányszor al
válasz az ilyen kérdésekre néha azonnal megadható, szunk még, mielőtt Woods Hole-ba megyünk?
máskor napokat, sőt éveket vesz igénybe. A megoldá
Albert mindig szerette a fiatalokat. Azt mondta, jó
sok azután publikációra kerültek.
érzés, amikor a fiatal generáció veszi körül. Most
1975-től kezdve ezek a nyári látogatások ritkultak, nagy betegen is felvidult mikor meglátta a fiatalokat
mert Albert akkor rákkutatásra tért át, aminek keve és a kicsiket.
sebb kapcsolata volt fizikai problémákhoz. 1983-ban
A látogatásunkat a vöm videokamerával vette föl.
a Marine Biological Laboratory Woods Hole-ban A felvétel egy másolatát én a szegedi Orvostudomá
Albert 90. születésnapja alkalmából Szent-Györgyi nyi Egyetemnek ajándékoztam, mint dokumentumot
napot rendezett, összegyűjtve a régi munkatársakat, Szent-Györgyi Albert életéről. Albert e látogatás
hogy mondják el Albert kutatásainak történetét. Én után néhány hét múlva meghalt, tehát mondhatjuk,
Albert fizikai problémáinak rövid összefoglalása után hogy a felvétel Albertet a halálos ágyán mutatja.
az amerikai közönséget arról tájékoztattam, hogy AlMár hiányzott Albertnek a régi mozgáskészsége,
bertnek nemcsak a tudományos pályája, hanem az de az örökké mozgékony szelleme most sem hagyta
élete folyása is rendkívül dús eseményekben. Látva, el. Még most is elmondta, hogy a széngyűrű 2 szaba
hogy az amerikai közönséget nagyon érdekelte don mozgó elektronjától várja a jövő biológiájában az
Albert élettörténete, most is, mikor ez a szimpózium élet rendkívüli változatosságának megértését.
feleleveníti az ő emlékét, az emberi vonásairól és a
Ha arra kell válaszolnom, lehangolónak láttam-é a
hosszantartó barátságunkról igyekszem megemlékez nagy beteg állapotát, azt kell mondanom, igen, de
ni.
egyben felemelőnek is, hogy még ebben az állapotá
1985-ben Albert és felesége Marcia, én és felesé ban is a szellem kerekedett felül. Aki alkotott ben
gem, Júlia, egy déltengeri vitorlás túrára mentünk el. nünket kegyetlen volt, mert olyan értelemmel ruhá
A szép modern vitorláshajó kabinjaiban laktunk 3 zott föl, mely megengedi, hogy tudjuk: életünk tar
héten át. Albert akkor már 92 éves volt, de még tama véges. De egyúttal egyfajta skizofréniával is se
mindig élt benne a régi sportember: a hajóból hátra gítségünkre jött, mert el tudja felejtetni velünk a
felé ugrott szaltóval a vízbe. Egy-egy szigethez köze véget. Albertet nagybetegnek, elesettnek láttam, de
ledve Albert azt szokta mondani: ez is lehetne Robin nem kétségbeesettnek, nem szomorúnak.
Másnap szép napsütés volt, Marcia levitte Albertet
son szigete.
1986
nyár végén jött a hír: hogy Albert nagy beteg.a kertbe, ott ültünk a nagy asztal körül. Akkor Albert
Közeledett a 93. születésnapja, szeptember 16-án. azt kérte tőlem, magyarázzam el neki a “black
Megtudtuk, hogy átmenetileg jobban van. Autóba hole”-t.
ültünk Zoli fiammal együtt. New Yorkban csatlako
Mikor eljött az idő, hogy indulnunk kellett haza,
zott hozzánk Lilla lányom a férjével és 3 kis gyerme átöleltem őt az utolsó kézszorításra. Elmenve vissza
kével. Lillának is, Zolinak is a legszebb gyermekkori néztem s magamban azt mondtam: Albert, köszönöm
emlékei fűződnek Woods Hole-hoz. A nyár vége felé neked, amíg élek, hogy olyan jó barátok lehettünk!

BAY ZOLTÁN ÉS NEUMANN JÁNOS LEVELEZÉSE
A tudományos múlt értékeinek megbecsülése, forrásainak felkuta
tása, összegyűjtése, feldolgozása és közzététele kötelesség a tudomány
ban. Különösen igaz ez olyan alkotók, tudósok esetében, akik a maguk
korában kiemelkedően járultak hozzá a világ természettudomá
nyos-technikai haladásához, akiknek gazdag örökségéből a legtöbbet
tanulhattunk. A mi századunk magyar tudománytörténetének ilyen
messze kiemelkedő személyei Bay Zoltán és Neumann János.
A “Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki hala
dásában" címmel rendezett tudományos találkozón Bay Zoltán az MTA
Könyvtárának adományozta azokat a leveleket, amelyeket Neumann
János írt hozzá 1949 és 1954 között. “Vajon mi lett az általam Jánosnak
írt levelek sorsa ?”- tetteföl a kérdést a találkozás ünnepélyes megnyitó
ján az Akadémia elnökének. A leveleket tőle átvevő Berend T. Iván ígé
retet tett, hogy kutatóink megkeresik erre a feleletet. Ennek az ígéretnek
teljesítéséről adhatunk most számot: a következőkben közöljük a teljes
Bay—Neumann levelezést.
A részben Budapesten, részben Washingtonban őrzött levelek együt
tes áttekintésével megelevenedik a párbeszéd. Néhány dokumentum

Az eredeti leveleket sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta, a Fizikai
Szemlében való közlés céljára beküldte Nagy Ferenc, OMIKK.
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még ezek után is hiányzik, melyet a maga helyén a jegyzetekben jelö
lünk. Viszont megtaláltunk Neumanntól másokhoz írt, de tartalmilag
szorosan ide tartozó további két levelét, egy terjedelmes előterjesztést és
Neumannak nem mint Jancsinak, hanem mint John von Neumannak,
az Atomenergia Bizottság biztosának hivatalos felkérésre 1955. április
4-én írt véleményezését Bay Zoltánról. Az írott forrásokon túl lényegbe
vágó információkkal tette teljesebbé a képet a legilletékesebb, maga
Bay Zoltán, budapesti és washingtoni beszélgetéseinkben. Itt a levelezés
előzményei, kapcsolatuk és körülményeik alakulása néhány részletének
bemutatására szorítkozunk.

A Fizikai Szemle kezdeményező szerepet vállalt Neumann János és
nagy tudóstársai levelezésének közzétételében, több ízben közöli Neumannról megemlékezést. A jelen publikáció is emlékét idézi abból az al
kalomból, hogy 1988. december 28-án lenne 85 éves. Személyével alko
tásának emlékét is idézzük. 40 éve született a neumanni információ- és
automataelmélet. 1948-ban “Az automaták általános és logikai elmé
lete" címmel tartott előadásában körvonalazta azt a tudományos problé
makört, amely haláláig érdeklődésének központjában állt. Ezt tárgyalja
30 éve megjelent posztumusz könyve is, “A számológép és az agy".

N ag y ság o s

Dp . Neumann JAnoa U rnák
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T is z te lő h ív e

“Utazása során több nagyipari vállalat telepén, főleg azok kutatóla
boratóriumaiban, több egyetem tudományos intézetében tett látogatást
és nagy intézetek vezetőivel hazai kutatásaink részére is termékeny meg
beszéléseket folytatott. Általános benyomásai között elmondta, hogy
Amerikában márjárt ember számára is meglepő a gépesítésnek és auto
matizálásnak európai ember számára alig elképzelhető mértéke. ”
Ami ezen belül a legérdekesebb újság, hogy megkezdődötl a szellemi
munka automatizálása is és a számítógépesítés “bölcsőjénél" magyar
ember az egyikfőszereplő. Valószínűleg Bay Zoltán híradásából értesül
hetett először a hazai közvélemény Neumann ilyen irányú munkásságá
ról:
“Nagy fejlődés van elektroncsöves számológépek terén. Ennek elvi
kérdéseivel egyik híres hazánkfia, Neumann János foglalkozik. A jelen
leg laboratóriumban készen álló berendezés mp-ként 1000 művelet vég
zésére képes, 15 ismeretlenű lineáris egyenletrendszer oldható meg vele
közvetlenül. Parciális differenciál egyenletek megoldására is alkalmas.
Kidolgozás alatt áll egy 4—5000 elektroncsövet tartalmazó készülék,
mely mp-ként 1 000 000 műveletet képes elvégezni. ”
Az itthoni és a külhoni magyarok kölcsönösen büszkék lehettek
egymás teljesítményeire s az összetartozásra. A holográfia Nobel-dijas
felfedezője így ír Angliából 1948. február 23-án kelt levelében Bay
Zoltánhoz:

U .v .titk á r .
с:и-..л-.7
ili.7S.-i ..0A5,

ли e s t .

Az Eötvös Társulatot különleges kapcsolatfűzi Neumannhoz. Világ
hírű tudósunk számos egyesület, társulat tagja lett élete során. De a leg
első, amelybe 1919-ben, 16 éves diákként belépett, az Eötvös Társulat
volt. Es számos szervezet választotta tiszteleti tagjává, de ezek sorát
ugyancsak ez a társulat nyitotta meg. Kerek 50 éve, amikor Ortvay
Rudolf meg se merte próbálni Neumannjelölését tagnak az Akadémián,
javaslatára ugyanakkor az Eötvös Társulat egyhangúan tiszteleti tag
jává választotta Neumann!. A Társulat ügyvezető titkára, Pogány Béla
(a fakszimilén bemutatott) levélben írta meg Neumannak az örömhírt.
De nemcsak erkölcsi elismerést kapott innen, hanem döntő fontos
ságú tudományos információkat is. Elég bizonyságul a Neu
mann—Ortvay-kapcsolatra emlékeztetni. Györgyi Géza elévülhetetlen
érdeme, hogy felkutatta, a megsemmisülés veszélyétől megmentette és
közkinccsé tette az Ortvay-hagyatékban rejlő Neumann-leveleket. E do
kumentumok lényegesen módosították Neumann és a magyar tudomány
kapcsolatára vonatkozó képünket, és a figyelmet a hiányzó részre, az
Ortvay által küldöttekre irányították. Ezeket Neumann felesége, Dán
Klára megőrzésre Bay Zoltánnak adta át, hogy juttassa el méltó helyé
re, ha eljön az ideje.
Bay Zoltán Szent-Györgyi Albertiéi negyedszázados távoliét után
1973. októberében látogatott haza először. A Fizikai Szemle 1973. de
cemberi száma közölte Györgyi Géza által közzétett Neumann Jánosleveleket, melyeket Ortvay Rudolfhoz írt. Ezt követően adományozta
Bay Zoltán — az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közvetítésével — az
Akadémia Könyvtárának az Ortvay által Neumannhoz irt leveleket.
Ezeket elsőként ugyancsak a Fizikai Szemle közölte 1975. májusi szá
mában, kiemelve, hogy e leveleknek “különös érdekességet kölcsönöz a
háborús évek magyar tudományos életére vonatkozó információkon
kívül az a tény, hogy Neumann János nem sokkal e levelek után építette
meg az első elektronikus számítógépet. ”
Közvetlenül ehhez kapcsolódik, s az informatikatörténet kulcsfon
tosságú fejezetéről, ebben is a kutatás-fejlesztés kritikus éveiről gazda
gítja ismereteinket az itt közölt Bay—Neumann levelezés.

Bay Zoltán számára a személyes kapcsolatokfelvételére Neumannal
akkor nyílt újra mód, amikor az Egyesült Izzó műszaki vezérigazgatója
ként és a Hold-radar kísérletekkel világhírűvé vált tudósként 1947 ta
vaszán az Egyesült Államokba utazott. Hazatérve a Mérnöki Tovább
képző Intézetben előadássorozatot tartott kéthónapos amerikai útjának
tapasztalatairól, a tudományos-műszaki haladás legújabb fejleményei
ről. A Magyar Technika 1947. júliusi számában olvasható mdósítás
Bay Zoltán tudományos élménybeszámolójáról. Fontos hírt tartalmaz a
korabeli dokumentum.

W 3 fe b ru á r

Scdvos Profjaszór 'Jr!
1ÁQ érire z o t t meg c k ü lö n len y o m ata a h o ld r ó l
v is s z a v e rő a ik ro h u iiá m o k ró l, a z o n s a i e l o l v a s t a d óz s i c te l: hogy
k ife je z z e m ózz in to b ó d u la to d a t. H in t f i z i k a i - t e c h n i k a i t e l j a z i t a 'n y
o lyan s z ín v o n a lo n á l l a n a l y s t Európába a c s a l ángyon r i t k á n é r t ő l c l ,
do ha h o zz áv eszi az e c b e r hogy a s z á a i tá a o k a t a z ö s szó c a l l s a l a t t
v ég e ztek e l , a k i s é r l o t e h e t p e d ig a c sa k n c a tö n k r o t o tt o rszág b an ,
c s jrid o jü le s a z E g y e sü lt Iz z ó c s u d á la to s f ö l é p í t é s é v e l , csak n ca
h i h e t e t l e n . Csodás hogy m ilyen* s e r k o r tő o a h a th a tn a k a k a t a s z t r ó f á i i g
k ü lső körülm ények, c á s u t t i s n a g f ig y a lh o tő v o l t , a f r a n c i a f iz ik u s é i:
i s külőabb k í s é r l e t i d u n k á t v é g e z te k a h áb o rú a l a t t c i n t e i ő t t a . ü l
I t t A n g liáb an úgy l á t s z i k пол k ap tu n k o lé g nag y p o f o n t, k is s é bágyad
ta k vagyunk, é s s z e r o ta ó a l á t n i s í i t s z ó ln a a főnököd h a a z t p ro p o n á l
n i a hogy a h o ld d a l a k a ro k é r i n tk e z é s b e lé p n i!-M eg a z t s c a tu d e n ,
k e r e s z t ü l tu d o a -e v in n i a t e r v e i d e t hogy A n e rik á v a l é r in tk e z é s b e
ió p jo k k á b o lte lo fo n o a ?
E r r ő l , és n á s и Jobb m ir h á id r ó l n a lló k o le k néhány k ü lö n le 
ny o m atát. S z ig e ti György j e l e n v o l t egy e lő a d á so d o n , é s t a l á n c á r
élő sz ó b an r e f e r á l t r ó l a . Nagyon ö r ü l t e d hogy v é g re b e s z ó Ig e th e t t e a
v e le az Önök n a g y je le n tő s é g ű g a lv o n o lu o ir s s z c o n c lo k í s é r l e t e i r ő l .
S e a é le a hogy nem sokára alk alm u k l e s z e z e k e t f o l y t a t n i , a z t h is z e d
ez ez e g y e tle n komoly k i l á t á s to v á b b i J e le n tő s h a l a d á s r a a z e l e k 
tromos v i l á g í t á s te r é n .

“Kedves Professzor Úr!
Ma érkezett meg különlenyomata a holdról visszavert mikrohullá
mokról, azonnal elolvastam és sietek hogy kifejezzem őszinte bámulato
mat. Mint fizikai-technikai teljesítmény olyan színvonalon áll, amelyet
Európában csak nagyon ritkán értek el, de ha hozzáveszi az ember,
hogy a számításokat az összeomlás alatt végezték el, a kísérletekei
pedig a csaknem tönkretett országban, egyidejűleg az Egyesült Izzó csu
dálatos fölépítésével, csaknem hihetetlen. Csodás hogy milyen serkentő
en hathatnak a katasztrofális külső körülmények, másutt is megfigyel
hető volt, a francia fizikusok is különb kísérleti munkát végeztek a
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háború alatt mint előtte. Mi itt Angliában úgy látszik nem kaptunk elég
nagy pofont, kissé bágyadtak vagyunk, és szeretném látni, mit szólna a
főnököm, ha azt proponálnám, hogy a holddal akarok érintkezésbe
lépni! Még azt sem tudom, keresztül tudom-e vinni a terveimet, hogy
Amerikávalérintkezésbe lépjek kábeltelefonon?[...]
Meleg üdvözlettel
Gábor Dénes".
Röviddel e levél kézhezvétele után Bay Zoltán Amerikába távozott.
Ekkor kezdődött Neumannal való intenzív együttműködése.

Bay és Neumann együttműködésének területe az informatika, konk
rét kiindulópontja az elektronsokszorozó, illetve Bay Zoltán nagy sebes
ségű számlálási és erősítési eljárásai és a számitógépfejlesztés kapcsola
ta volt.
Bay Zoltán kerek 50 éve publikálta az eredetileg az atomfizikai ku
tatások segítésére kifejlesztett eszközeit —eljárásait. (“Elektronsokszo
rozó mint elektronszámláló", Akadémiai Értesítő, 57, 533, 1938.; “Electron Multiplier as an Electron Counting Device”, Nature, 141, 284,
1938.)
Neumann természetesen tudott Bay eredményeiről és azonnal az in
formatikai kutatásokkal hozta kapcsolatba, erről kérdezett. “Mégegyszer meg szeretném Neked mondani, hogy mennyire örültem, hogy el
utazásom elölt találkozhattunk, és hogy volt egy alkalmunk az 'electron
multiplier’ és a számológép problémakörökről és ezeknek az érintkezési
pontjairól beszélgetnünk. Tisztán látom, hogy lényeges dolgokat tanul
tam Tőled...“ — írja Neumann 1949. június 21-én. Találkozásaikon
átfogó problémaköröket vitattak meg. Még adósok vagyunk annak tisz
tázásával, hogy miként épüllek be ezek az információcserék Neumann
szemléletébe, információ- és automataelméleti munkásságába.
A leveleket lapozva ugyanis kitűnik, hogy ezekben csak kapcsolatuk
írott része látható — és az íratlan formában folyó eszmecsere a na
gyobb. A levelek rövid "elsősegélyek“két személyes találkozásuk között,
amikor részletesen megbeszélhették az őket izgató témákat a legelemibb
technikai kérdésektől a legmagasabb emberi kérdésekig — "de omni re
scibiliet quibus aliis“, ahogy Neumann írja.
"A nyári találkozásunk számomra is egészen kivételesen érdekes és
élvezetes volt, és a jő reményem, hogy gyakran meg fogjuk ezeket a be
szélgetéseket ismételhetni“ — rögzíti reményét Neumann 1949. au
gusztus 3-án. A közös anyanyelv, a közös iskolák, a közös felfogás
kölcsönösen fontossá tették számukra az érintkezést, amely egy igen ki
terjedt kapcsolatrendszer része volt. PL ugyanebben a levelében Neu
mann arról is szól, hogy közös barátjukkal, Szent-Györgyi Alberttel le
velezik, "aki meghívta általánosabb ideáinak megvitatására“. Máskor
Szent-Györgyi a Bay Zoltánnal folyó eszmecseréiről tájékoztatja Neumanni.pl. 1950. november 15-i levelében: "Nemrég Bay Zotyival kisü
töttünk valamit, ami neked is fog tetszeni, s aminek talán köze van a
gondolkozás, illetőleg az idegműködés mechanizmusához.“ Ez a téma
pedig különösen izgatta Neumann!.
Az igazi élmény az volt, amikor mind együtt lehettek Szent-Györgyi
otthonában az Atlanti-óceán partján, felmásztak a jégkorszakból ott
maradt hatalmas kövekre és háborítatlanul vitatkozhattak e falak nél
küli "magyar műhelyben".
Az itt közölt leveleket tehát azzal adjuk kézbe, hogy azok részei a
Bay—Neumann kapcsolatnak, és ez maga is beletartozik a magyar
"network“még átfogóbb szellemi vérkeringésébe, ebbe beágyazotton ért
hető meg igazán.

Publikációnkban a szövegeket betűhíven adjuk közre. így meghagy
tuk — mivel értelmileg nem zavaró — Neumannak azt a sajátosságát,
hogy német, illetve angol hatásra nagy kezdőbetűvel írta a hónapok
nevét. Néhány apró elírást kiigazítottunk.
Minden levelet teljes terjedelmében, kihagyás nélkül közlünk.
Vannak bennük kényes pontok is. Mindjárt Neumann első levelében ol
vasható az egyik. A sztálinizmusról ismertté váló újabb és újabb doku
mentumok után nem kíván kommentárt, hogy túlzásokra ragadtatta-e
magát Neumann, amikor veszélyeztetett zónáról írt, vagy megalapozot
tan aggódott az otthoni tudóstársakért.
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A többi kényes ponthoz sem fűzünk megjegyzéseket. Egyedül a
"Gombás-ügy“, Gombás Pálnak az 1949. július 2-i levélben olvasható
"érthetetlen és értelmetlen“eljárása az, ahol szükségét érezzük, hogy ki
vételt tegyünk.
Gombás Pál Ortvay Rudolf mellett kezdte tudományos pályáját, az
ö tanársegédje volt 1933 és 1939 között. 1939-töl egyetemi tanár Szege
den. Itt kezdődött a fizikus Gombás és a biológus Szent-Györgyi közös
munkája az élet kvantummechanikájának kutatásában. 1944-ben a tu
dományegyetemmel Kolozsvárra ment, Bolyai szülővárosában lett pro
fesszor. 1944-ben visszatért Budapestre és a Műegyetem tanszékvezetöjeként vette ki részét a magyar tudomány és társadalom megújításáért
vívott küzdelemből.
A régi Akadémia elavult értékrendje miatt és a tudományos-műszaki
élet újjászervezésére rögtön 1945-ben egy új MTA (Magyar Természet
tudományi Akadémia) alakult. Elnöke Szent-Györgyi Albert, alelnöke
Bay Zoltán, főtitkára Gombás Pál lett. Ennek az új Akadémiának ala
pító tagjai között szerepeltek külföldön élők is, többek közt Hevesy
György, Kármán Tódor, Riesz Marcel, Wigner Jenő, Zeclimeister
László és természetesen Neumann János. Ez a tény demonstrálta, hogy
Neumannék magyar tudósok, alkotásuk a magyar tudománynak is
szerves része.
Sok, de előrevivő vita után a két Akadémia között is elült a viszály,
a régi és az új egyesült. Az 1946. évi nagygyűlés után a Magyar Tudo
mányos Akadémia élére Kodály Zoltán és Szent-Györgyi Albert, a meg
határozó szerepet nyert III. osztály élére Bay Zoltán és Gombás Pál
került. Egy új, demokratikus Magyarország felépítésének célja fogta
össze legjobb tudósainkat. "Egy olyan lelkesedés vett rajtunk erőt —
idézte fö l Bay Zoltán a négy évtized múltán is eleven emléket —, hogy
most aztán megcsináljuk végre azt a magyar életet, ami kívánatos
volna. Olyan lelkesedés vett rajtunk erőt, hogy ez elegendő lett volna
arra, hogy tényleg megcsináljuk azt az életet, kivéve persze ha ezt kívül
rőljövő politikai erők meggátolják. “
A kívülrőljövő politikai erők meggátolták. A világháború két győztes
nagyhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között a kooperáci
ót a konfrontáció váltotta fel. A kibontakozó hidegháború ismét drámai
választásra kényszerítene, újra ellenséges táborokba szakította szét az
egy műhelybe tartozó tudósokat. 1947-ben távozott Szent-Györgyi,
1948-ban követte Bay, és 1949-ben már Gombás is Amerikába
érkezett.
De ki fogja majd hazavárni és otthon fogadni Szenl-Györgyiéket, ha
elmúlnak a zord idők? Ki neveli a felnövő új nemzedékeket és ki vigyáz
za az összekötöhid hazai, központi pillérét, hogy majd legyen mire újjáé
píteni? Gombás Pál nagy belső vívódások után visszatért Budapestre,
és mint az Eötvös Társulat első elnöke, mint az Akadémia alelnöke,
mint a "Gombás-iskola“ megteremtője, a Budapesti Műszaki Egyete
men negyedszázadon át a természettudományos-műszaki értelmiség ne
velője nagy részt vállalt magára a közös tennivalókból. A közös tenniva
lók alatt itt azt értjük, ami a magyarok szerepe a világ természettudomá
nyos és műszaki haladásában.
Különleges esemény volt, amikor épp ennek megvitatására gyűltek
össze első alkalommal a világ különböző országaiban élő magyar tudó
sok, mérnökök. Itt adta át Bay Zoltán a hozzá irt Neumann-leveleket.
Ezek a levelek a világ bármely tudományos könyvtárában, német,
japán, szovjet vagy amerikai kutatóknak egyaránt történeti értékű doku
mentumok. De azzal, hogy Bay Zoltán személyesen hozta el, hogy
éppen a "Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki
haladásában“ témakörről tartott "magyar-magyar csúcstalálkozón“ és
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének adta át, egy sajátos híddá
és üzenetközvetítővé tette e levélköteget. Vele közvetve hazahozta,
átadta egy olyan tudós-generáció üzenetét, amelynek tagjai a magyar
iskolában nyerték tudományuk és emberségük alapjait, együtt indultak
Magyarországról a század elején, döntő hatást gyakoroltak a világ
tudományos-technikai haladására az atomenergia felszabadításától az
információs forradalomig és felelősen gondolkodtak tettük társadalmi
következményeiről, történelmi távlatairól.
A Bay—Neumann levelezés közzétételével szeretnénk e tudományos
generáció talán legnagyobb alakja, Neumann János emlékét idézni és
egyben a figyelmet Bay Zoltánék egész generációjának történelmi üze
netérefordítani.

1.

Bay Zoltán műegyetemi tanár Budapest
THE ROOSEVELT
New York
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1947. III. 16.
Kedves Professzor Úr!
Talán emlékszik még reám Budapestről, vagy az
Egyesült Izzó újpesti laboratóriumából, hol Prof.
Pfeifer utóda lettem. Most az Izzó ügyében folytatok
itt tárgyalásokat a General Electric és a Radio Corpo
ration o f America Vállalatokkal és nagyon örülnék,
ha Professzor Urat fölkereshetném. Az időpontot az
Ön válaszától tenném függővé.
Az én időbeosztásom az, hogy a most következő
héten az említett vállalatokkal leszek elfoglalva, e hó
22-én Californiába utazom, s ápr. elején jövök vissza.
Európába ápr. 24-én indulok vissza, így tehát ápr. hó
nap folyamán látogathatnám meg Önt, amikor alkal
mas.
Nincs kizárva, hogy az R.C.A. princetoni laborató
riumát a most következő hét folyamán meglátoga
tom, s ebben az esetben Önt is meg fogom keresni az
egyetem en, mindenesetre azonban kérek pár soros
választ, hogy Önt ápr. folyamán mikor és hol talál
hatom.
Igen örülnék, ha kedves öccsét, Mihályt is láthat
nám amerikai tartózkodásom alatt, de fogalmam
sincs róla, hol-merre van, ezért nem tudok neki írni.
Kedves válaszát várva s a találkozásnak előre is
örülve, vagyok kész híve
Bay Zoltán
Ui. ugyancsak nagyon örülnék a Wigner prof. úrral
való találkozásnak.

2

.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY
(Contract W-7405-ENG-36)
P.O. Box 1663
Los Alamos, New Mexico

1948.Január 7.
Kedves Zoltán,
nem tudom kellően leírni, milyen nagy örömmel
tudtam meg a Kedves Újévi üdvözleteidből, hogy
végre a veszélyeztetett zónán kívül vagy, és Ameriká
ban telepedtél le. Indirekt híreket erről már hallot
tam, de az Újévi lapod1 volt a pozitív és autentikus ér
tesítés. Bocsáss meg, hogy csak ilyen elkésve felelek,
de December 15-ike óta el vagyok Princetonból, és
így a leveled csak késéssel és kerülővel ért el. Január
20-ika körül megint Princetonban leszek.
Nagyon remélem, hogy hamarosan látni fogjuk
egymást. Talán tudod, hogy én az utóbbi időkben leg
nagyobbrészt nagy sebességű, automatizált, számoló
gépekkel foglalkoztam — jelenleg több munkatárssal

együtt egy ilyen gépet konstruálunk az Institute for
Advanced Study keretén belül2, Princetonban. Az e
téren használt és még inkább a jövőben használandó
technikáknak sok érintkezési pontja van a Te nagy se
bességű számlálási és erőskési eljárásaiddal. Nagyon
örülnék, ha ezekről a dolgokról egyszer elbeszél
gethetnénk.
Én Február közepe felé alighanem Washingtonban
leszek pár napig — de nem kerülsz Te esetleg koráb
ban New York és Princeton környékére?
A mielőbbi viszontlátásig sokszor üdvözöl
Neumann Jancsi.
A levél helyes dátuma
1949. jan. 7.
Bay Zoltán

3.
Z. BAY
801 S. 24-th STR.
ARLINGTON VA.
Otis 7395 lakás
National 5200 Ext. 286. G.W. Univ.3

1949. jan. 16.
Kedves Jancsi,
nagyon megörültem kedves soraidnak, mert lá
tom, hogy februárban Washingtonba jössz és talál
kozhatunk. Én nem valószínű, hogy addig New York
ba kerülök, tehát beszélgetésünk a Te látogatásodra
marad.
Roppantul örülök, hogy beszélgethetek Veled, én
is remélem, hogy a multiplierrel segítségedre tudok
lenni. Hazulról sikerült ezt a koincidencia készüléket
és három csövet elhoznom, úgyhogy ezeket demonst
rálni tudom Neked, a többit majd megbeszéljük.
A Misi címe nincs meg nekem, így addig nem tu
dok neki írni, míg Veled nem találkozom, vagy ha
esetleg megírnád a címét, nagyon szeretném vele föl
venni a kapcsolatot.
Jó lenne, ha értesítenél jöveteledről, egyébként a
fenti telefonokon mindig megtalálsz.
Sok szíves üdvözlettel a mielőbbi
viszontlátásig
Zoltán

4.
THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
SCHOOL OF MATHEMATICS
PRINCETON, NEW JERSEY

86

1949. Febr. 16.
Kedves Zoltán,
elnézésedet kérem a hosszas hallgatásért, azt re
méltem hogy hamarosan látlak W.-ban, de ez sajnos
egyre halasztódott. Most remélem hogy e hó végén
W.-ba jövök, ez esetben előre felhívlak.
Misi címe: 169. Hicks Street, Brooklyn, N. Y.
Amit a ”multiplier“-ről írsz, igen érdekel.
Sokszor üdvözöl
a viszontlátásig
Jancsi.

5.
ZOLTÁN BAY
801 S. 24-th STR.
ARLINGTON, VIRGINIA

7.

Otis 73954

May 24. 1949.
Kedves János,
Navy contractokkal kapcsolatban most csinálunk
programot a jövő évre a multiplierre vonatkozólag.
Visszaemlékezve a Veled való beszélgetésre én gon
dolok a számológépre is s szívesen átmennék Hozzád
egy megbeszélésre. Fogalmam sincs róla, hogy fog-é
ebből megszületni valami, mert én a számoló techni
kát nem ösmerem, nem tudom, mik a mai sebességi
határok, el van-é már érve, amit a rádiócső egyáltalán
tud stb. A beszélgetés arra volna jó, hogy lássuk,
van-é itt egyáltalán a multipliernek szerepe s hogy
hol lehetne általa valamit javítani?
A jövő hét valamelyik napján mennék át, amikor
Te ráérsz. Úgy szeretném elrendezni, hogy reggel
mennék, este jönnék. Légy szíves tudatni, mikor le
het.
Misi itt volt egy este nálunk, igen érdekesen be
szélgettünk. Hátha őt is bele lehetne vonni ebbe a
munkába?
Sokszor üdvözöl a viszontlátásig
Bay Zoltán
6.
Los Alamos, 1949. június 21, kedd
Kedves Zoltán,
Mégegyszer meg szeretném Neked mondani,
hogy mennyire örültem, hogy elutazásom előtt talál
kozhattunk, és hogy volt egy alkalmunk az ’’electron
multiplier“ és a számológép problémakörökről és
ezeknek az érintkezési pontjairól beszélgetnünk.
Tisztán látom, hogy lényeges dolgokat tanultam
Tőled, és a meggyőződésem egyre erősebb, hogy az
’’electron multiplier“ a számológépek terén ajövőben
valószínűleg lényeges szerepet fog játszani.
Időközben tovább gondolkoztam a rácsos (vezé
relt) ’’el.mult.“ lehetőségeiről, és arra a meggyőző
désre jutottam, hogy a legokosabb, ha mégis spontán
írok az ONR5 mathematikai osztályfőnökének Dr.
Rees-nek. Ezt ma megtettem.6 A lehető legerősebben
a figyelmébe ajánlottam a Te ’’el.mult.“ projektedet.
Nb. hálás lennék Neked, ha megírnád nekem, hogy
az ONR-al való tárgyalásaid egyébként hogy
haladnak.
Még egy kormány-körökbeli ismerős csoportról
azt hiszem, hogy rövidesen érdeklődést fog mutatni
az ’’el.mult.“-jeid iránt, de erről inkább akkor referá
lok bővebben, ha konkrétabb formát ölt.
A viszonthallásig és viszontlátásig sokszor üdvözöl
kész híved
(Neumannn) Jancsi.
P.S. A postám via Princeton mindig minimális halasz
tással elér.

Answered by hand,
August 3., 1949.
JvN.7
ZOLTÁN BAY
801 S. 24-TH STREET
ARLINGTON, VIRGINIA

1949. júl. 2.
Kedves Jancsi,
nagyon köszönöm kedves soraidat, melyeknek iga
zán nagyon megörültem. Mindenképpen azon
leszek, hogy sikerüljön valamit adnom a Te progra
modhoz, ne haragudj ha így írom —, azért, hogy al
kalmam legyen Veled olyan beszélgetéseket folytatni,
mint a legutóbbi volt. Az ember kevésszer beszélget
het úgy, hogy csak a lényegről legyen szó.
így pl. az O.N.R.-ban — attól félek — a dolgot
nem nézik olyan magasról, mint a Te resuméd volt:
ha nem is tudunk ma kapcsolási rajzot adni, ki kell fej
leszteni a vezérelt multipliert. Dr. Rees nem volt
jelen a tegnapi (első) beszélgetésünkön, hanem Dr.
Smith-szel beszéltem. Nem tudom, a Te leveled
megérkezett-é már, vagy hogy felbontották-é a Dr.
Rees távollétében. Dr. Smith akkor látna jelentőséget
a dologban, ha flip-flopot tudok vele csinálni és árrá
kért, hogy arra tegyek propozíciót. Hangsúlyoztam,
hogy ez nehéz addig, míg a rácsos multipliert nem
látom és egyelőre erre kellene magunkat koncent
rálni. Az én elgondolásom az, hogy a multiplierrel
erősebb cut off-ot tudunk csinálni, mint más akármi
lyen csőkombinációval, mert a legelső fokozatban
igen kicsiny áramot használunk. A kicsiny áramot aláfűtött katódból vehetjük ki, ami azért előny, mert a
thermikus elektronok sebességeloszlási görbéje expo
nenciálisan esik az energiával (a szokásos e~*w/kT0 s
T az exponens nevezőjében szerepel. Alacsonyabb Tnél tehát a görbe meredekebb s kisebb ellentérrel ve
zérelhető ki. Ehhez az előnyhöz járul a múlt. nagy
gyorsasága, ami már be van bizonyítva.
Ami a flip-flopot illeti, itt talán ugyanazt a techni
kát lehet alkalmazni, mint amit mi a koincidenciáknál
csináltunk, azaz meg lehet oldani közönséges (persze
jól megválasztott) csővel. Ha a csővel nem akarunk
erősíteni, akkor működik ~10~9sec-ra. Ebben azon
ban nem vagyok biztos és nem is mernék vállalni
közeli feleletet, de az érzésem az, hogy a program ezt
a rizikót vállalhatná. Ha egyszer a rácsos mult, a ke
zünkben van, bizonyos hogy fogjuk tudni használni.
Hamár a kétségeknél tartunk: én inkább azt nem
tudom, hogyan fo&ja kapni a mult, a feladatot, azaz a
rácsára azokat az igen rövid és szapora lökéseket, me
lyeket hivatva van számlálni és elraktározni? Mert
hogy fólerősíti (számlálja) és elraktározza, azt a fon
tiek szerint — azt hiszem — merem vállalni. Nálam
az eddigiekben a ’’feladatot“ egyes atomok (elektro
nok) adták. Ez a kérdés a beszélgetésünk alkalmával
sem merült fel, vagy legalábbis nem részletekben.
Elhagyva egyelőre ezt a kérdést, meg fogok pró
bálni valami pontosabbat kidolgozni a közeli napok
ban az előbbi kérdésekre vonatkozóan, főképp magát
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a mult, vezérlést nézem meg pontosabban, amennyi
re kísérletek nélkül lehet. Akkor majd ismét írok
Neked s csak azután fogok az ONR-hoz fordulni,
mert úgy látom, ott csak kész (vagy legalább vala
mennyire biztos) propozíciókkal lehet jönni. Elisme
rem: egy bizonyos részben igazuk van.
Egyébként a múlt. számláló továbbfejlesztésére
kaptam időközben szerződést a jövő évre, ami remé
lem abba a helyzetbe hoz, hogy mult.-eket fogunk
tudni itt a G. W. Univ.-on csinálni. Ez közelebb
hozza a Ti problémátoknak is a lehetőségét s ismét
lem, ennek azért örülnék, mert ezáltal alkalmunk
lesz összeköttetésben maradni.
Júl. hónapot még itt töltöm, aug.-ban Woods Hóié
ba megyek el Szent-Györgyihez. Legközelebb tehát
ismét én fogok Nálad levélben jelentkezni, remélem
akkor valamivel többet tudok mondani.
Még egyszer nagyon köszönöm kedves leveledet s
vagyok sok szíves üdvözlettel
Zoltán
Ui. Szent-Györgyi bajba jutott Gombással, akit sok
utánajárással, fáradsággal és költséggel kihozatott, s
aki teljesen érthetetlen módon hirtelen fogta magát s
hazautazott. Sz. Gy. szerzett neki itt egy ONR con
trac ts s a feladata az lett volna: megnézni, hogy a
protein molekulák bizonyos tulajdonságai kezelhetők-é a fémekhez és kristályokhoz hasonlóan kvant.
mech. eljárásokkal. Ezt a témát még otthon kezdték s
valami részleteredmények — úgy tudom voltak —,
ezeket folytatta volna itt G., azonban hirtelen elment
s Sz. Gy-nek csak utólag küldött értesítést. A dolog
érthetetlen és értelmetlen.
Sz. Gy. most szeretne kapni helyette valakit és
tőlem kért tanácsot, de én nagyon kevés embert is
merek még itten. Szeretnélek Téged megkérni, hogy
— esetleg Wigner Jenővel együtt — ajánljatok egy
derék fiatal embert. Azt hiszem Sz. Gy. közvetlenül
is fog Hozzád fordulni ezzel a kéréssel.

8.
THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
SCHOOL OF MATHEMATICS
PRINCETON, NEW JERSEY

1949 Augusztus 3.
Kedves Zoltán,
kérlek bocsáss meg hogy Július 2-iki kedves leve
ledre érdemben csak most felelek. Los Alamosban és
Californiában voltam, és csak néhány nap előtt kerül
tem vissza Princetonba. Jövő hét elején valószínűleg
Európába utazom8, és alighanem csak Szeptember
közepe felé kerülök megint vissza Princetonba és sta
bilis egyensúlyba.
Remélem, hogy nem kell arról külön biztosítaná
lak, hogy a magam részéről mennyire örülök annak,
hogy az electron multiplier számológép irányabeli al
kalmazhatóságának a kérdései iránt fel van keltve az
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érdeklődésed, és hogy remélhetőleg még sok alkal
munk lesz arra hogy ilyen témákról beszélgethes
sünk. A nyári találkozásunk számomra is egészen ki
vételesen érdekes és élvezetes volt, és a fő reményem
hogy gyakran meg fogjuk ezeket a beszélgetéseket
ismételhetni.
Szent-Györgyivel9 az elmúlt hónapban én is egy
két levelet váltottam, és így a Gombással ért kelle
metlen tapasztalatairól, és az ezek által kreált újabb
problémáiról ezúton tőle hallottam. Ezenkívül na
gyon kedvesen meghívott Woods Hóiéba,10 hogy
részben ezekről a dolgokról, részben az ő általáno
sabb ideáiról, amelyek engem is (noha csak mint
majdnem teljes amateur-t) nagyon érdekelnek, beha
tóbban beszélgethessünk. Én Szeptember vége felé
szeretnék odamenni, alighanem feleségemmel
együtt. Ott találunk még? Ha nem, vagyis ha előbb
hagyod el Woods Hole-t, nagyon remélem, hogy érte
sítesz erről, és hogy Princetonban megállsz, úgyhogy
megint beszélgethetünk — wie einst im Mai!
Amit az ONR számolászati osztályáról, és specialiter C. Smith-ről írsz, érdekel és kissé elszomorít, saj
nálom, hogy a jóval szélesebb látókörű Mina Rees
nem volt ott. (Mint utóbb megtudtam, Californiában
volt.) Teljesen egyetértek Veled, hogy a rácsos multipliernek kell előbb jönni, a “flip-flop” és egyéb
ehhez hasonló összetett orgánumokat szekunder
problémákként ésszerű kezelni. Nagyon szeretnék
Veled mindezekről a dolgokról, valamint az általában
követendő “stratégiáról” személyesen behatóbban
és részletesebben beszélni.
Kielégítően
financírozva
van
most
az
ONR—GWU projekted? Módodban áll most újabb
multipliereket csinálni? Mekkora erőfeszítéssel, költ
séggel stb. járna a rácsos típust is elővenni?
A rövid vezérlő áramlökésekről én úgy gondoltam,
hogy azoknak minden esetben közvetve vagy közvet
lenül egy másik multiplier végződésében kell eredni
ük. (Tudom, hogy ez egy látszólagos “circulus vitiosus” , de ez valóságban nem baj.) De erről sokkal
többet kellene személyesen beszélgetnünk.
A viszonthallásig és viszontlátásig sokszor szívé
lyesen üdvözöl
Jancsi.
P. S. A postám via Princeton, Institute for Advanced
Study mindig elér.

9.
Washington, 1949. aug. 5.
Kedves János,
ígéretemhez képest visszatérek a Multiplier (M)
kérdésekre, melyeket közben átgondoltam. Az
O.N.R-hoz csak azután akarok fordulni, miután már
ismerem a Te véleményedet a helyzetről, mert lesz
néhány kérdés, amit Te jobban tudsz elbírálni.
A fő kérdésre: használható-é a M. 10~8sec alatti
impulzusok számlálására és elraktározására (memó

ria) a válaszom most már pozitív. Ugyancsak tudok
módszert adni ilyen impulzusoknak időben elhatáro
zott (tehát nem statisztikus, akauzális jellegű) létreho
zására.
Az egész kérdés azon fordul meg, hogy a M. segít
ségével tudunk 10~9sec időtartamú lökéseket erősí
teni, ellentétben a közönséges csövekkel, ahol ez
nem lehetséges. Rövid indokolás az utóbbihoz: sem a
rács, sem az anódkörben nem számolhatunk kisebb
kapacitással, mint kb. 10 cm = 10~u Fa tehát 10-9 sec
időállandóhoz kell < 100 íí ellenállás. Ha 1 voltos be
menő lökésnél 10 voltos kimenő lökést akarunk elér
ni, ez 100 fi ellenálláson 0,1 Amp., tehát kellene
hozzá 100 mA/volt meredekség (Transconductance),
amit a csövek nem tudnak, 10 mA/volt már jónak
számít, amiről még szó lesz alább.
A meredekség elvileg tetszés szerint növelhető,
ha a rácsvezérlés után electronsokszorozást iktatunk
be (rácsvezérlésű M.). Itt azonban van egy bökkenő,
ami miatt a rádiótechnika ezt a rendszert nem akcep
tálta: ugyanakkor az alapáram is multiplikálódik.
Thompson (R.C.A.) nézte meg ezt a kérdést (Proc.
I.R.E. 29.583.1941.) s megállapította, hogy a multi
plier végül is nem jobb, mint a szokásos csőerősítés,
mert az alapáramhoz viszonyított meredekségből

kiesik a multiplikáció. Ebben igaza van s abban is,
hogy a rádiótechnikában
1 dl
1 dv
az elhatározó jellegű fogalom, nincs igaza azonban
éppen a mi esetünkben, ahol
1) olyan frekvenciatartományban vagyunk, ahol a kö
zönséges cső nem dolgozik.
2) impulzusokat akarunk erősíteni, tehát cutoff-ban
dolgozhatunk.
1) már önmagában is megérné, hogy a M.-rel foglal
kozzunk, azonban 2) a lényeges s én úgy látom, hogy
a helyzetet egészen jóindulatúvá teszi.
Számoljunk az ideális rácsvezérléssel, azaz legyen
a rács ideális potenciálfal (tetróda konstrukció meg
közelíti) és limitálja a meredekséget egyedül a thermikus elektronok sebességeloszlása. Ilyen esetben a
Thompson által használt viszonylagos meredekség:
1 dl
e
11.600
--------= ----- ~ ---------- mA/volt/mA
I dv
kT
T
(Egyszerűen a Richardson-egyenletből:
I = AT2e _e(w+v)/kTi w a kilépési munka, v pedig a
retardáló potenciál, rácsfeszültség.)
T = 1000 ° Kelvinnél ebből az adódik, hogy 1 mA
alapáram mellett a meredekség —10 mA/volt, ami

eléggé elkedvetlenítő, és pedig jogosan, ha infinitezimális potenciálváltozásokat akarunk erősíteni (rádiótechnika, ahol fontos a linearitás).
Mi azonban a cutt off-b&n és impulzusoknál meg
engedhetünk bizonyos luxust és kihasználhatjuk az
exponenciális meredekségi görbét.
Mérjük a M. működésének jóságát az áramerőssé
gek viszonyával, miközben a rácsfeszültséget vr ről
v2-re visszük.
ÍL= e e(v2—v,)/kT

Ii
függésben a kilépési munkától és a rács előfeszültségétől. kT 1000° Kelvinnél — 1/10 ev tehát —/volt
rácsfeszültség változásnál a két áramerősség aránya
—104. Ha most olyan multiplikációt vezetünk be
(elektronsokszorozás), hogy MI2—/Amp legyen, ak
kor MI, —10-4 Amp, ami — mint alapáram — könynyen tűrhető és nem zavar, viszont megvalósítottunk
—100-szoros erősítést.
Nem állítom, hogy ez nagyon szép formája az erő
sítésnek, mert igényel —/volt bemenő feszültség
amplitúdót, viszont ad —100 voltot, ami jó. Mindket
tőre van javítási módszer.
A bemenő amplitúdót csökkenthetjük T-vel, mint
már a múltkori levelemben írtam. Ugyanakkor a katódemissió csökken, amit kikompenzálhatunk a multiplikációval. Itt közvetve belejátszik a kilépési
munka is, mert kis W esetén lejjebb mehetünk T-vel.
A T-vel való javulás sajnos, csak lineáris (vj —v2)ben. Javulást várok még az anódkapacitás csökkenté
sétől is. A M. anódja kisebb kapacitásra konstruál
ható, mint a közönséges csőé.
Mindenesetre biztosnak látom, hogy 1 voltos lö
kést 100 voltra tudunk erősíteni, s most még azt kell
meggondolni, mi baj származik abból, hogy elhagyjuk
a rádiótechnika linearitási tradícióját s ilyen erősen
változó meredekséggel dolgozunk? Azt hiszem
semmi, bár biztos, hogy a lökésamplitúdó az erősítés
után nagy szórást fog mutatni. Ez a szórás azt hiszem
a Ti esetetekben nem zavar (mert csak igen-nem in
formációkról van szó), de ha zavarna, az amplitúdó
kat közönséges csőtechnikával is lehet egalizálni,
mint ahogy én most teszem a koincidencia készülék
ben. Előny volna viszont, hogy a lökéseket időtartam
ban élesíti, mert a rácsra menő impulzus “közepét”
jobban kihangsúlyozza. Kellemetlen “keresztmodu
lációk” lennének persze, ha két lökés találkozik, de
— gondolom — ez Nálatok nem fenyeget. Az egalizá
lást talán már maga a kimenő fokozat is meg fogja csi
nálni a tértöltés szaturáció miatt, de ezekbe egyelőre
nem akarok belekalandozni, ezt már látni kell.
Ezekután áttérhetünk az impulzusok előállítására.
Ennek elvileg semmi akadálya, ha erősíteni tudunk.
Sinus-görbéből kiindulva megcsinálhatjuk a trapézt
és ebből “kidifferenciálhatjuk” az impulzusokat, úgy
mint közönségesen. Itt csak az a baj, hogy akkor a M.
fél ideig teljes árammal menne, amit a M.-ek nem
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szeretnek s külön nagy feladat lenne a M.-t erre is
konstruálni. Itt azonban találtam — azt hiszem —
megoldást: alkalmazni kell a “tail biting” elvet: a M.
anódján előálló negatív lökést a M. saját rácsára viszszavezetni és azt lezárni. A trapéz ezzel lerövidül arra
az időtartamra, ami az elektron futási idők összege a
M. fokozataiban, ami fokozatonként ~ 1 0 _9sec. így a
trapéz 10-8sec alá megy s a M. “folyási szöge” 1/2-ről
1/10 alá jut (107 lökés esetén sec-ként) és ennek a tra
péznek a differenciál hányadosa adná a ~10~9sec lö
kést (ezt a nagyságrendet mint alsó limitet a futási
idők szórása adja).
Ezek a lökések persze nemcsak sinus-görbével,
hanem — annál jobban — közönséges impulzusokkal
(pl. 10~6sec időtartam) is kiválthatók, s az időtartam
csökkentésében segít az exponenciális charakterisztika.
Ami pedig a flip-flop- ot illeti, örülök, hogy itt is
azt írhatom, hogy meg lehet csinálni. A flip-flop-nak
is az az előfeltétele, hogy a benne lévő csövek erősít
senek, mert a lökés szimultán megy mindkét cső rá
csára s a nem működő cső rácsára érkezett lökést a
működő cső anódján előálló (ellenkező előjelű) lökés
túl kell kompenzálja. Ha itt M. csöveket használunk,
melyek ezeken a frekvenciákon erősítenek, akkor az
átbillenést meg tudjuk oldani.
Itt azonban még kellemetlenebbül jelentkezik az
előbbi probléma: a működő cső túlterhelése. Itt a fo
lyási szög 1 s a cső esetleg hosszú ideig marad ebben
az állapotban. Ez a kérdés hosszú idő óta zavar, de ta
láltam itt is megoldást. A megoldás persze csak elvi,
mert kipróbálni egyelőre nem tudom de plauzibilis.
A közönséges flip-flop csak azért lomha, mert át
kell tölteni a csőkapacitásokat. Maga a nyugalmi hely
zetben levő flip-flop kicsi áramokkal is tartja az
egyensúlyát. Ha tehát a M. segítségével ~10~9sec
alatt áttöltjük a flip-flop különböző elektródáit, akkor
a flip-flop ezt az állapotot folytatja. Az áttöltés persze
azt jelenti, hogy ugyanakkor, mikor az egyik cső rá
csát pl. negatívabbra visszük, ugyanannak a csőnek
az anódját pozitívabbra kell vinni (ez az, amit a kö
zönséges flip-flop cső maga megcsinál — az időállan
dójának megfelelő késéssel) és megfordítva a másik
csőnél.
Ezt a feladatot a M. el tudja végezni, mert a M.
utolsó lemeze neg. lökést ad, de ugyanakkor az utol
só előtti lemez póz. lökést ad (abból több elektron
megy el, mint odajön, pozitívabb lesz N (r—l)e töl
téssel (N az érkező elektronok száma, a r a multiplikáció).
Ha tehát veszek egy közönséges flip-flopot és
mindegyik csöve mellé teszek egy M.-t, akkor össze
lehet egyeztetni a dolgokat úgy, hogy az egyik M.
rácsa mélyebben benn van a negatív cut off-ban, ez
egy érkező lökésre nem szólal meg, a másik közel
van a cut off határához, az megszólal s rövid, de ener
gikus lökésével átbillenti erőszakosan a flip-flopot, a
saját rácsát negatívabbra, a másik M. rácsát kevésbé
negatívba viszi, úgyhogy a következő lökésre az rea
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gál. A rendszert tehát a M-ek billentik, de az egyen
súlyt a rádiócsövek tartják.
Eléggé “kommunista” eljárás a flip-floppal, tiszta
parancsuralmi rendszer, de azt hiszem a csövek el
fogják vállalni ezt a szerepet. A furcsa az benne, hogy
egy csőnek nemcsak a rácsát, hanem az anódját is ve
zéreljük, de ha ezt a csőcharakterisztikának megfele
lően tesszük, akkor a csövet sikerül becsapni.
Nagyon remélem, hogy ezt az elvet gyakorlatba is
át lehet vinni. Mindenesetre látszik, hogy vannak
utak a megoldásra s ha nem is rögtön 108, de biztosan
107 lökés/sec-ig el lehet jutni. Utóbbit az ONR-nak
mondom, Veled szemben merem vállalni a 108-at.
így lényegében az összes fő kérdéseitekre azt me
rem mondani, hogy lehet vállalni őket s még egyszer
azt hangsúlyozom, hogy legszívesebben azért csinál
nám ezt a területet, hogy Veled kapcsolatban marad
hassak s olyan érdekes diszkussziókat folytathassunk,
mint a múltkor. Nagyon kiváncsi vagyok a vélemé
nyedre az itt elmondottakra vonatkozóan. Most 3
hétre Wood Hóiéba megyek Szent-Györgyihez s az
O.N.R-hoz visszajövetelem után fogok fordulni.
Örülök, hogy Misi idejön a Bureau of Standardsbe,
legalább többször fogunk találkozni.
Sok szíves üdvözlettel:
Zoltán

10.
ZOLTÁN BAY
Otis 7395"
801 S. 24-TH STREET
ARLINGTON, VIRGINIA

1949. aug. 6.
Kedves Jancsi,
éppen elkészült ez a mellékelt levél,11 mikor meg
kaptam kedves soraidat aug. 3-ról, melyeknek na
gyon örülök és köszönöm őket. Ezt a levelet most a
telefonbeszélgetésünk után írom s azt remélem, még
elutazásod előtt megkapod.
Válaszaim az újabban feltett kérdéseidre:
A dolgok közben fejlődtek s most egyelőre van egy
S 7800 és $ 15 000 contract az O.N.R-tól a M. álta
lános és fotó-célokra való fejlesztésére. Tehát az én
sorsom a jövő évre biztosítva van, s valamennyire a
M. fejlesztésének sorsa is. A GWU elhatározta, hogy
csinál egy kis Workshop-ot, ahol M.-eket tudunk ké
szíteni, ugyancsak kibővíti a Lab-ot, melyben eddig
dolgoztam. A GWU ezt abban a reményben teszi,
hogy még egy contract, van útban az AEC-től,12 mely
Basic Researchre adna pénzt. Utóbbi szept.-ben dől
el.
Kedvező körülmény, hogy aug. 8-án végre átérke
zik Papp Gy.,13 aki jan.-ban szökött el hazulról és aki
10 éve együtt csinálja velem ezeket a dolgokat, tehát
megoszthatjuk a munkát. A műszerészünk ugyancsak
egy volt Tungsram-ember lesz, aki otthon a katódgyártásnak volt a vezetője, akit Misi közelebbről is
mer, mint én és nagyon dicséri. A jelenlegi asszisz-

tensemmel együtt tehát 4-en már biztosan leszünk az
eddigi conctractok alapján. A mathematikus contract
ezekhez simán csatlakozhatna és egyelőre a műhely
részünket erősítené, mert először technológiai prob
lémákat adna. A mellékelt levélből látod, hogy
megvan a jó érzésem, elvi bajokat nem látok s azt
hiszem csak meg kell csinálni. Roppant örülnék a
Veled való együttműködésnek s ha visszaérkezel Eu
rópából, megbeszélhetjük a “stratégiát” nemcsak
O.N.R. hanem RCA-val kapcsolatban is. Kérdezed a
plus-költségeket:
1 asszisztens és műhelybe való belesegítés kb. $
15.000 lenne 1 évre, az O.N.R. haszna az volna, hogy
a mi exisztenciánk már egyébként biztosítva van
(Bay és Papp).
Az impulzus generálás és flip-flop kérdéseidre már
van válasz a szövegben.
Még egyszer nagyon köszönöm kedves soraidat s
jó utat és Európában jó időtöltést kívánva sokszor üd
vözöl a viszontlátásig
Zoltán
Ui. telefont csak akkor kérek, ha utad elhalasztódik s
szerdán még Princetonban leszel
Z.
11.
Z. BAY
510 MONTICELLO DRIVE
FALLS CHURCH VA.

12.

Princeton, N. J., 1949. December 8. csütörtök
Kedves Zoltán!
Nagyon köszönöm f. hó 5-ikéről kelt kedves leve
ledet és a mellékletét. Én Mina Rees-nek megígér
tem, hogy amint a Te kontrakt-propozíciód beérke
zik, Neki vagy C. Smithnek egy további véleményt
küldök, amelyben a rács-kormányzott-EM. és az
egyéb EM-variációk számológép-rendszerbeli érde
kességét a számológépek szempontjából diszkutálom,
és a propozíciód elfogadását ebből a szempontból
ajánlom. Minthogy sem tőlük, sem Tőletek a prepozí
cióról többet nem hallottam, feltételeztem, hogy a
dolog valami okból halasztást szenvedett.
Nagyon örülök, hogy Te a félreértést felfedezted
és korrigáltad, és hogy a kontrakt-propozíciótok meg
történtéről, dátumáról és tartalmáról most informálva
vagyok.
Mina Rees New Yorkban van egy 1/2 vagy 1 éves
tanulmányi szabadságon, és a dolog különben is köz
vetlenül C. Smith-hez tartozik. Ennélfogva most a
propozíciótok szövegének ismeretében írok C.
Smith-nek egy részletes levelet, amely a propozíció
elfogadását fogja ajánlani és mathematikai szempont
ból külön megindokolni. Küldjék Neked erről egy
másolatot?
Klári és én két óra múlva autón Nyugatra indu
lunk. December 11. és 17-e között Urbana, Illinoisban leszünk, ahol előadásaim vannak.18 Azután kb. 2
hétig a Délnyugaton és Északnyugati Mexikóban
“vakációzni” fogunk (valószínűleg főleg Suaymas
[Sonora]-ban) és kb. január 1-ére Los Alamosban le
szünk. Ott kb. 3 —4 hétig leszünk, és Január végére
kerülünk ide vissza.
C. Smith-nek a kellő részletességben és a kellő for
mában alighanem csak Január első hetében, Los Alamosból fogok tudni írni. Viszont haladék nélkül írok
neki, hogy csak most hallottam a kontrakt-propozíciótokról, hogy azzal egyetértek, és hogy Január első
hetében egy részletes idevágó levelet fogok neki írni.
Remélem, hogy ez egy megfelelő lebonyolítás lesz.
A viszonthallásig és viszontlátásig
sokszor üdvözöl
Jancsi.

Dec. 5. 1949.
Kedves János,
elnézésedet kérem, hogy ez a levél csak most
megy el. Az O.N.R. okt. 20-án kapta ezt a propozíciót14 a Veled előzőleg megbeszélt szöveg alapján. Én
akkor van Everanak szóltam, hogy küldjenek Neked
is másolatot, de most tudtam meg, hogy nem küldtek.
Ezt pótolom most. Az átolvasástól megkímélhetlek,
mert a műszaki részt az előzőleg Neked elküldött
magyar szövegből15 fordítottam, a végén van Evera
nak a költségelőirányzata van hozzátoldva.
A propozíció átadása előtt Dr. Smith és Mina Rees
előtt ismertettem a dolgot. Mindketten tetszésüket
fejezték ki. Okt. 20 óta semmi választ nem kaptunk,
ami engem kissé aggaszt, mert — amint már többször
kifejeztem előtted — félek az RCA konkurenciától.
Szerintem gyorsan kellene startolni, vagy nem ér P.S. A postám a legjobban via Institute for Advanced
demes elkezdeni nekem, mert mások megelőz Study, Princeton ér el — itt a mindenkor legcélsze
hetnek. Pedig nagy kedvem volna hozzá, mert az rűbb, továbbítási címemet mindig ismerni fogják.
eredményt biztosnak látom és mert cooperációt je
lent Veled.
13.
Ne haragudj, ha ezek alapján arra kérlek, légy szí
Z. BAY
ves megérdeklődni, hogy mi van a dologgal? A múlt
510 MONTICELLO DRIVE
koriban is egyetlen beszélgetésed többet használt,
FALLS CHURCH VA.
mint a mi tárgyalásaink.
Dec. 12. 1949.
Sok szíves üdvözlettel köszönt
Kedves János,
Bay Zoltán
nagyon köszönöm kedves leveledet, mely éppen a
kellő időben érkezett (e hó 8-án). Aznap benn jártam
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az ONR-ban Comm. Johnsonnál, s tőle hallottam,
hogy a math, csoport hezitál, mert ők maguk nem
érzik magukat elég kompetenseknek a kérdés elbírá
lására s Tőled nem kaptak további információt. Johnsonnak mondtam, hogy sajnos nem kaphattak a G.
W. (van Evera) félreértése miatt, de jeleztem, hogy a
félreértés korrigálva van, s elment Hozzád a prepozí
ció szövege. Pénteken este várt a leveled a lakáso
mon, s hétfőn reggel tudattam Johnsonnál, hogy a le
veled meg fog érkezni a math, csoporthoz. Ő nagyon
örült a dolognak, mert részéről méltányolja a témát s
szeretné, ha programba vennénk. Ma visszahívott s
tudatta, hogy beszélt a mathematikusokkal s ők nem
fognak dönteni a Te leveled beérkezte előtt.
így talán a dolog rendben van s ennek főképp azért
örülök, mert most azt írhatom Neked, hogy utadat ne
zavarjuk a vélemény megírásával, nyugodtan ráér, ha
januárban kapják meg a véleményedet. Mi sem tud
nánk előbb startolni, mert a műhelyünk most halad a
befejezés felé.
Nagyon köszönöm Neked, hogy veszed a fáradsá
got s energiát fordítasz az ügyre. Szerintem megéri s a
vezérelt multiplier birtokában érdekes dolgokra le
szünk képesek. Igaz, hogy kissé furcsa kerülőutat fog
jelenteni a programomban, mert a helyzet az, hogy
ha megkapom a math, contract-ot, akkor nem fogok
megkapni egy másikat az O.N.R-ból, mely “ Basic
physical research”-re szólna (coincidencia kísérletek
igen nagy erősségű forrásoknál és igen rövid élettarta
moknál). De nem bánom, mert azokat úgyis fogjuk
csinálni (részben cooperációban a Bureau of Stand
ard-del) s a rácsos mult, további fejlődést jelent azok
ban is viszont a vezérelt mult-t csak külső segítséggel
tudom megcsinálni. így tehát nagyon örülök, ha eb
ben támogatsz és előre is nagyon köszönöm.
Jó utat és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok
sok szíves üdvözlettel
Bay Zoltán

14.
answered by hand
2/6/5017
Z. BAY
510 MONTICELLO DRIVE
FALLS CHURCH VA.

kában olyan nagy cégek, akik ezt jobban meg tudják
csinálni. Van Evera figyelmeztette őt, hogy
1) Bay nem akar csövet gyártásszerűen kidolgozni,
hanem alapvizsgálatot (“basic research”) akar vé
gezni multiplier csövek charakterisztikáit illetően
azonkívül egy új működési elvet akar kipróbálni
gyors flip-flop céljából.
2) Figyelmezteti, hogy az O.N.R-nak nem áll jogában
a Bay-féle prepozíciót RCA-nak odaadni, sem pedig
másnak, még akkor sem, ha az esetleg gyorsabban
tudná megcsinálni. Kérdezte, hogy ez é a szándé
kunk, de erre nem kapott választ.
Végül is Dr. Smith azzal fejezte be a beszélgetést,
hogy a dolog még nincs véglegesen eldöntve.
Van Evera nagyon mérges volt még akkor is, mi
kor velem beszélt s azt mondja, az a sajnos, hogy M.
Rees nincs itt, de keresni fogja az alkalmat, hogy ezt
neki tudtul adja.
Az én véleményemet ismered a dologról: nagyon
szívesen csinálnám, mert Veled együttműködést
jelent. Az a körülmény azonban, hogy nyilván (van
Evera szerint) az RCA keze van az ügyben, még
hozzá ilyen primitív módon, elszomorít. Egyidejűleg
az O.N.R. Elektronics csoportjánál is dolgoznak elle
nem, ott is olyasmit hallok mostanában, hogy ne foly
tassam a csövet, mert azt mások jobban meg tudják
csinálni. Ezzel szemben a Rev. of. Sei. Instr. decem
beri száma hozott egy RCA cikket, (STONE), amely
lényegében megismétli az én 1941-es cikkem (szin
tén Rév. Sei. Instr.) alaperedményeit, beleköt egy ap
róságba, még mindig nem érti meg az alapgondolatot,
mely szerint a gyors működés feltételezi a nagy multiplikációt és végül is az egész csövet kissé lesajnálja.
Ezek után nehezen hiszem, hogy a Te elgondolásaid
nak ők komolyan akarnának vagy tudnának nekife
küdni.
Arra kérlek tehát Kedves János, ha Te lehetséges
nek látod ebben a helyzetben a segítséget, ne hagyd,
hogy ezek az emberek elrontsák a dolgot. RCA-tól én
eleve tartottam s ezt előtted többször is kifejeztem,
őszintén szólva tőlük nem is veszem olyan rossz né
ven, mert nekik ez a foglalkozásuk, csak azoktól az
uraktól veszem nehezen ezt az eljárást, akiknek ma
gasabb szempontok szerint kellene cselekedniük.
Mihelyt újabb hírem lesz, ismét írok, ne vedd
rossz néven a zaklatást.
Sok szíves üdvözlettel köszönt
Zoltán

Jan .24. 1950
Kedves János,
sietve írom ezt a levelet, mint rövid tájékoztatást.
Múlt hét végén van Evera mondta, hogy beszélt az
15.
O.N.R-ral s megtudta, hogy megérkezett a Te leve
THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
led,18 még pedig nagyon jó levél. Ez alapon ő úgy látja
SCHOOL OF MATHEMATICS
a helyzetet, hogy csaknem biztos a contract.
PRINCETON, NEW JERSEY
Ma d.u. följött hozzám a laborba, újságolva, hogy
1950. Február 6.
most beszélt Dr. Smith-szel, aki azt mondta, hogy
Kedves Zoltán,
nem fogjuk megkapni a contractot, mert egy idegen
elnézésedet kérem hogy Január 24-iki k. leveledre
ember, mint Bay nem ismeri az amerikai ipari eljárá
sokat, tehát nem dolgozhat ki olyan csövet, melyet az csak most válaszolok. Mint tudod el voltam Princeamerikai ipar gyárthat. Egyébként is vannak Ameri tonból, és csak 3 napja kerültem ide vissza.
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Mint tudod, írtam C. Smithnek, és pedig nagyon
erősen és kedvező értelemben. Borzasztóan sajná
lom, hogy a dolog most újra elakadt. Különösen
buta, hogy most RCA-ra akarnak várni — ha RCA
ezt meg akarná, illetve tudná csinálni, már rég meg
kellett volna csinálniuk.
De visszatérve praktikusabb dolgokra: Azt hiszem
hogy egy pár héten belül lesz jó alkalmam C. Smith-t
ebben az ügyben megkörnyékezni, és ezt akkor feltét
lenül megteszem. Amint erre nézve van novum,
azonnal írok Neked.
Sok szíves üdvözlettel maradok kész híved
Jancsi.

16.
Z. BAY
510 MONTICELLO DRIVE
FALLS CHURCH VA.

gondoltam, mikor ezzel elindultunk, hogy a diódák
ilyen jó szolgálatot tesznek s sok tapasztalatot szerez
tünk a koincidencia munkában, melyeket remélem
hasznosítani tudunk a Te témádban. Ha még a rab
szolgacsöveket tranzisztorokkal helyettesítjük, akkor
azt hiszem, igen egyszerű és jó készülék lesz a ke
zünkben.
Ugyancsak kiderült ebben a munkában, hogy a
multiplier impulzus rövidebb, mint gondoltuk.
5 x l 0 -9 helyett csak ~ l x l 0 _9sec. (1 electronból
induló lavina az utolsó, 14-ik fokozatban). Ez is
hasznos lesz, mert rövidebb impulzusokat tudunk
csinálni, mint a múltkor óvatosabban adott becslés:
10-8sec.
Még egyszer nagyon köszönöm a fáradozásaidat.
Igyekszünk jó munkát adni értük. Ha valamire
jutunk, ismét átjövök Princetonba megbeszélni.
Szent-Györgyit is szeretném meglátogatni.
Sok szíves üdvözlettel köszönt
Bay Zoltán
1950. máj. 4.

Kedves János,
szeretnélek informálni, hogy sok tárgyalás és fej
17.
törés után az ONR döntött, hogy elfogadja a multiTHE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
plier-propozíciót. Hallottuk ezt félhivatalosan már
SCHOOL OF MATHEMATICS
néhány héttel ezelőtt, de nem mertem addig írni
PRINCETON, NEW JERSEY
Neked, míg a döntésről az ONR most levélben értesí
tette az egyetemet. Az ügy most már a Contract Divi
1950. május 25.
Kedves Zoltán!
sion kezébe került, mely a végleges megállapodás
Elnézésedet kérem, hogy május 4-iki k. leveledre
szövegét kb. 7 hét múlva fogja kiadni. Az összeget ez
a levél nem említi, de van Evera értesülése szerint csak most válaszolok — közben el voltam kétszer
Princetonból.
$15.000 lesz.
Nagyon örülök, hogy az ONR-szerződésednek ez
Nagyon köszönöm a sok fáradozásodat, melybe ez
a dolog Neked is belekerült. Biztos, hogy anélkül az új (rácsvezérlésű multiplier stb.) része létrejött, és
nem ment volna keresztül, mert az emberek prepozí remélem, hogy nemsokára újra találkozhatunk és
ció helyett inkább megoldást szerettek volna látni. tovább beszélgethetünk erről a témáról. Nb., nagyon
Viszont akkor mi a kutatás szerepe? kérdeztük én és hálás volnék Neked, ha leírnád az új “flip-flop” sémá
van Evera. Másik nehézség volt, hogy az RCA befo dat. Csak egy multiplier lesz benne? Hol van a kris
tálydiódák helye?
lyását határozottan éreztük a dologban.
Sokszor üdvözöl
Akárhogyan is van, most én átérzem a felelőssé
Jancsi.
get, mely Reád is hárul s igyekszem a bizalmadat iga
zolni.
A rácsvezérlésű multipliert a kisebbik problémá
18.
nak tekintem, bár nem könnyebbnek, mert ott
[Bay Zoltánék értesítése gyermekük születéséről
technológiai kérdések lesznek.
Neumann Jánosnak 1950. június 26. után ]
Elvileg nehezebb a flip-flop, de meg vagyok győ
ződve, hogy a rács és anód egyszerre való áttöltése át
fog segíteni. A felváltva való működést pedig újabban
nem multiplier csövekkel akarom elérni, hanem kris
< W i a n n o u n c e, tíie a rriu a C o f o u r d a u g h te r
tály diódákkal. így megnyerjük azt a kb. 10~8sec időt,
mely szükséges, hogy egy lökés a múlt. rácsából az
g jia
at tflCL
anódjáig végig haladjon. Tehát: a flip-flopot 1 multi
o n < ^A\ondag, Q-une 2 6 , a t 11 c^f-. <cd\\.
plier cső működteti, de a flip-flop kör 2 diódából és 2
(~iVcicjfit S /"/zi. £ o z t .
rabszolgacsőből áll. A multiplier csőben így van
CoCumC'ia c d io tfx ita C
ugyan egy állandó időkésés, de két impulzus közelebb
lehet egymáshoz, mint az az időkésés. Ez a terv abból
született meg, hogy újabban kidolgoztunk egy új ko
incidencia készüléket diódákkal, mellyel felbontóké
5 1 0 <z>\\ontLcetio *J^rLoe
\J a IC x d fiu r c fi, V i r g i n i a
pességben lejutottunk 3 x 10~10sec-ig. Magam sem
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19.
THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
SCHOOL OF MATHEMATICS
PRINCETON, NEW JERSEY

1950. július 27.
Kedves Zoltán!
Csak tegnapelőtt érkeztünk ide vissza egy 5 hetes
útról, és így csak most értesültünk az örvendetes csa
ládi eseményetekről. Kérlek fogadjátok mindkettőnk
legőszintébb szerencsekívánatait. Remélem, hogy
nemsokára újra látjuk egymást — mi ugyan most
mégegyszer 3 hétre elutazunk (Délamerikába — Colombiába19 — ha a harmadik világháború addig vár),
de azután (vagyis Szept. 1. után) megint sztatikusabb
életmódot fogunk itt folytatni.
Sokszoros szívélyes üdvözletekkel
és kézcsókkal,
maradok híved
Neumann János.

20
Z. BAY
.

510 MONTICELLO DRIVE
FALLS CHURCH, VA.

1950. aug. 28.
Kedves János,
a kislány születése alkalmából küldött kedves jókí
vánságaidat nagyon köszönöm. Azóta is csak a legjob
bakat írhatom: a gyerek is, a mama is egészségesek,
minden a legjobb rendben.
Leveledből láttam, hogy Délamerikába utaztál s
gondolom, mostanában fogsz visszatérni, így most
adok egy rövid helyzetképet a multiplierrel kapcsola
tosan.
Az ONR-contracton dolgozunk s most a szekunder
emissziós lemezek előkészítésével foglalkozunk. A
téma itt a következő: az otthon ismert eljárás mennyi
ben változtatandó, hogy az itteni anyagokhoz, szi
vattyúzáshoz stb. alkalmazkodjunk? Eddig két külön
böző ezüst-magnézium ötvözetet próbáltunk ki és
mindkettővel jó tapasztalataink voltak. Úgy látom a
szivattyúzás különbözősége (otthon: higany diff.
pumpák és folyékony levegővel való fagyasztás, itt
olaj diff. szivattyú fagyasztás nélkül) sem fog zavaro
kat okozni, bár tartottam ilyesmitől, mert a lemezek
szekunder emissziója nagyon érzékeny tisztátalanságokra. Most úgy látom, októberre kész leszünk az
előkészítő vizsgálatokkal s akkor építhetünk rács ve
zérlésű multipliereket.
A flip-flop persze csak azután jöhet sorra mikor
már vannak rácsos multipliereink. De gondolatban
addig is foglalkozom vele. Az eredeti terv: a rabszolga
csövek rácsának és anódjának egyidejű áttöltése jó
nak látszik az újabb átgondolások szerint is. Egyre
inkább úgy látom, ez szilárd bázis gyors flip-flopokhoz.
Ha ezt a rabszolga flip-flopot multiplierekkel mű
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ködtetjük, akkor az a késés, mely a multiplier fokoza
taiban (mint elektronok repülési ideje) előáll, limi
tálni fogja a felbontóképességet. Ez 6 fokozatos multiplikáció mellett kb. 10~8sec, ami elfogadható annak a
tervnek a keretében, melyre most a contractot kap
tuk. Az ONR felé nem is ígértem többet, de Neked
azt mondom, remélem, hogy 10~8sec. alá fogunk
menni.
A múltkoriban azt gondoltam, hogy diódákkal le
het javítani, de ezt az utat most nem látom annyira
bíztatónak. Véglegeset nem tudok írni most erről s
ezért jobb, ha nem terhellek félig kész gondolatokkal.
A másik út a javításra: csökkenteni a multiplikáló
fokozatok számát. Erre akkor van lehetőség ha olyan
lemezeket tudunk csinálni, melyek nagyobb terhelést
bírnak. Az alsó határ itt fokozatos multiplikáció
esetén —1.5 x 10_9sec s ehhez szükséges volna, hogy
a multiplikáló lemez 10 —20 milliamper állandó ter
helést bírjon. Ez tehát technológiai kérdés.
így áll most a helyzet s mihelyt többet tudok mon
dani, értesíteni foglak.
A jövő — szeptember — hónapban szabadságon le
szek. Talán Woods Hóiéba megyünk Szent-Györgyiékhez, de az is lehet, hogy itthon maradunk. A postát
mindenesetre megkapom, ha volna valami közölni
valód.
Sok szíves üdvözlettel köszönt:
Bay Zoltán
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THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
SCHOOL OF MATHEMATICS
PRINCETON, NEW JERSEY

1953. április 14.
Kedves Zoltán,
nagy örömmel vettem f. hó 12-iki k. leveledet.20
Természetesen boldogan állok rendelkezésedre mint
“clearance”-referencia. Azt hiszem, hogy az U of C
Rád. Lab.21-beli pozíciót érdekesnek és produktívnak
fogod találni. Nb. alighanem a Rad. Láb. egy függelé
kénél (Livermore) leszek kb. 3 —4 hétig e nyáron
(alighanem késő Májusban és Június első felében).
Május közepe felé Washingtonban leszek — remé
lem akkor láthatjuk egymást és elbeszélgethetünk de
omni re scibili et quibus aliis.22
Sokszor üdvözöl
Jancsi.

22 .
THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
SCHOOL OF MATHEMATICS
PRINCETON, NEW JERSEY

November 6,1954.
Dear Duci and Zoltán:
Thanks for your very kind note,23 the newspaper
clipping and most of all the expression of your senti-

szült és 1952-ben üzemszerű használatba vett IASments. I need not tell you how much I appreciate
komputer is az ő nevét viseli, Neumann-gépként lett közis
your friendship and how much I hope that we will see
mert.
each other again before too long.
[3] G. W„ G. W. U. = G. W. Univ = George Washington Uni
With best personal regards,
versity
Yours, as ev er,. [4] Neumann feljegyzése a levélre.
[5] O.N.R. = Office of Naval Research = Haditengerészeti
John von Neumann

Még egyszer sok köszönettel a szíves megemléke
zésért, és a hamaros viszontlátás reményében,
régi barátsággal,
Jancsi.
JvNeg
Professor and Mrs. Zoltán Bay
151 Quincy Street
Chevy Chase 15, Maryland
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november 6, 195U

Dear Duci and Z oltán:
Thanks f o r y o u r very kind n o te , th e news
pap er c lip p in g and most o f a l l th e e x p re ss io n o f your
se n tim e n ts. I need n o t t e l l you how much I a p p re c ia te
yo u r frie n d s h ip and how much I hope t h a t we w ill see
each o th e r ag ain b efo re to o lo n g .
With b e s t p e rso n a l re g a rd s,
Y ours, as e v e r,

Kutató Iroda
Neumannak Mina Reeshez írt 1949. június 23-i levele.
Kézzel megválaszolva, 1949. augusztus 3. JvN = John von
Neumann = Neumann János sajátkezű feljegyzése a levél
re.
[8] A második világháború után Neumann ekkor utazott elő
ször Európába 1 hónapra Franciaországba és Svédországba,
előadásokat tartani, illetve hallgatni. Svédországban talál
kozott vele Kovács István, aki erről hírt adott a Természet
Világa hasábjain. 114 (1983) 3. sz. p. 106.
[9] Eredetiben Szentgyörgyivel.
[10] Ekkor már a Woods Hole-i Marine Biological Laboratory
volt Szent-Györgyi Albert munkahelye.
[11] A mellékelt levél az 1949. augusztus 5-én kelt.
[12] AEC = Atomic Energy Comission = Atomenergia Bizott
ság. Neumann 1954. októberben Eisenhower elnöki kineve
zésével, majd a Szenátus 1955. március 15-i egyhangú meg
erősítésével lett tagja az AEC-nek.
[13] Papp György.
[14] A George Washington Egyetemről C. H. Marvin elnök
által aláirt 1949. október 20,-i levél, melyet Bay Zoltán mel
lékelt másolatban.
[15] Lásd 1949. augusztus 5.-i levél.
[16] Neumann “Komplikált automaták elmélete és szervezése”
(“Theory and Organisation of Complicated Automata”)
címmel tartott öt előadást.
[17] Kézzel megválaszolva 1950. február 6. — Neumann kézira
tos feljegyzése az eredetin.
[ 18] Neumann 1950. január 20-i levele Charles Smithnek.
[19] Az Universidad de Los Andes (Bogota) vendégprofesszora
ként tartott előadássorozatot, melyet ott élő barátai szer
veztek.
[20] Az 1953. április 12-i levél hiányzik.
[21] U. of C. Rad. Lab. = University of California Radiation La
boratory.
[22] de omni re scibili et quibus aliis = minden tudhatóról és
bármi másról.
[23] A kérdéses írás hiányzik.
[6]
[7]

* * *

Köszönetnyilvánítás és kérés

JEGYZETEK
[1]
[2]

A kérdéses lap hiányzik, de tartalma kitűnik Neumann vá
laszából.
Neumann az “Electronic Computer Project”-re utal. Eb
ben többek között munkatársai voltak Julian H. Bigelow,
Arthur W. Burks, Jule G. Charney, Herman H. Goldstine.
A fejlesztési program feje, az egész tudományos-technikai
vállalkozás igazgatója Neumann volt. Az 1951-ben elké

Köszönetét mondok a kutatásaim során kapott segítségért az
Arizona State University, a washingtoni Library of Congress, az
MTA Könyvtára, washingtoni Nagykövetségünk, az Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár vezetőinek és munka
társainak. Kiemelten szeretném megköszönni Bay Zoltán és fele
sége messzemenő segítségét. Külön is köszönetét mondok a wa
shingtoni kutatóutam során adott segítségükért Basa Molnár Eni
kőnek, Nyíri Lajosnak, a témához kapcsolódó információkért Budincsevics Andornak, Nagy Dénesnek.
A munka folytatása során szeretnénk minél teljesebb körűvé
tenni a hazai Neumann-gyűjteményt. Ezért kérjük, hogy akiknek
birtokában vannak további Neumann-levelek, vagy ezek lelőhe
lyéről tudomásuk van, szíveskedjenek erről a Neumann-Archívumot (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) értesíteni.

#
Nagy Ferenc OM1KK
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A FIZIKA ÉS A 450 ÉVES
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

Bevezetés

Nagy Mihály,
Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen

adjon, ha legjobb diákjai külföldi egyetemeken is
megállták a helyüket.
Az 1567. évi debreceni alkotmányozó zsinaton el
fogadott törvények 64. cikkelye az iskola tananyagát
így állapítja meg: “a nyelvek ismerete, a latin és a
görög nyelvtan (ahol lehet, a héber is), dialektika, re
torika és a teológia ismeretéhez megkívánható sza
bad művészetek taníttassanak, ezután a szentírás la
tin és görög nyelven adassék elő.” Ez a rendelkezés
fokozatosan elősegíti az alapvető ismereteket nyújtó
alsó tagozat és a lelkészképzést végző akadémia szét
válását.
Az iskola élén a városi tanács által választott rek
tor állt, aki egyúttal a felső tagozaton tanított is. Az if
júsági önkormányzat maga választotta vezetőjét, a seniort. A rektor vezetése alatt az akadémiát kiválóan
elvégzett collaboratorok, vagy praeceptor publicusok, osztálytanítók oktatták az alsó tagozat diákjait. A
tanulók nem egyszerre, hanem képességeiknek meg
felelően, ügyességük szerint kerülhettek magasabb
évfolyamra. Az akadémiára kerülés előtt aláírták az
iskolai törvényeket és ezáltal a coetus, az öntevéke
nyen szerveződő diákköztársaság tagjaivá váltak.
A praeceptorok legjobbjai Debrecenben, vagy a
partikulák valamelyikében addig tanítottak, míg sike
rült összegyűjteniük, a Kollégium, vagy a város segít
ségét is felhasználva, a megfelelő összeget külföldi tanulmányútjukhoz. A külföldön felsőfokú tanulmá
nyaikat kiegészített diákok közül került ki az iskola
rektora (1622-től, a második tanszék felállításától
már egyszerre két tanára volt a főiskolának), a töb
biek pedig itthon megkezdték lelkipásztori szolgála
tukat.
A kollégiumi oktatás hátterét megvilágítja az a
tény, hogy 1561 óta egyfolytában működik nyomda
Debrecenben. (Érdemes ezt az adatot összevetni az
zal, hogy Károli Gáspár bibliafordítása a Vizsolyi
Biblia 1590-ben jelent meg.)

A reformációnak az általános emberi művelődés
szempontjából fontos törekvése volt, hogy az embe
rek kezébe oda akarta adni a Bibliát. Ennek olvasásá
hoz azonban írni-olvasni tudás volt szükséges, tehát
iskolákat kellett létrehozni. Ez az elképzelés a Kollé
giumban évszázadokon át úgy valósul meg, hogy a
lelkészképzés folyamatába beiktatva tanítókat is ké
peznek, akik a református egyház elemi iskolái
ban — a Kollégium partikuláiban, amelyek így a Kol
légium “részeiévé váltak — tanítják az egyszerű nép
gyermekeit.
A partikulák egyúttal az általános, anyanyelvű nép
oktatás csíráit is jelentették. így ír erről Újfalvi
Anderkó Imre (a Kollégium rektora 1596 —99-ig):
“ ...mindenki, akiben megvan a tisztesség és a szorga
lom iránti érzék, felveendő az iskolába..., hogy leg
alább az olvasás ismeretét megszerezze és pallérozottabbá váljék...”
Az 1988-ban 450 éves Kollégiumnak fontos műve
lődéstörténeti szerepe — egy frissen megjelent tanul
mány szerint, hogy a történelmi Magyarország negy
ven megyéjében (az 1875-ben érvényes megyebeosz
tás szerint) 584 partikuláris iskolát fenntartó gyüleke
zettel volt kapcsolata. Ezek közül a legtöbb Szatmár
(129), Bihar (106) és Szabolcs (52) megyében volt,
de a Dunántúlon is összesen 101 partikuláris iskoláról
tud a tanulmány szerzője [1].
A XVI. századból a Kollégiumban a tanítás mód
szerére és a reáliák tanítására vonatkozóan közvetlen
adataink nincsenek. Eligazítást adhat azonban ha tud
juk, hogy az oktatás a wittenbergi minta alapján tör
tént. Wittenbergben pedig ekkor a kortársai által
“Praeceptor Germaniae”-nek nevezett Melanchton
személyesen irányította az egyetemi oktatást.
Pontosan tudjuk, hogy azok a debreceni diákok,
akik magasabb képesítést akartak szerezni, kezdetben
leginkább Wittenbergbe (később Nyugat- és ÉszakEurópa számos nagyhírű egyetemére is, pl. Göttingenbe, Utrechtbe, Genfbe, Krakkóba stb.) mentek Kiemelkedő teljesítmények a XVI. sz. második felében
továbbtanulni. Feljegyzés van róla, hogy Wittenberg
A XVI. sz. második felében a természettudomá
ben már 1545-ben, az egyetem rektorának védnök
sége alatt, a magyar diákok önképző társulatot hoz nyok rendszeres tanításáról Európában sehol sem be
nak létre. Tíz évvel később pedig megalakítják a “wit szélhetünk, így nem kereshetjük azt a debreceni isko
tenbergi magyar bursá”-t [2], Ennek tagjai kézfogás lában sem, mégis megemlítünk ebből az időszakból
sal és esküvéssel erősítik meg, hogy az aláírt törvé két fontos adatot, amelyek eligazíthatnak bennünket.
Itt jelent meg eddigi ismereteink szerint az első,
nyeket megtartják.
A külföldi egyetemekre csak megfelelő előképzett magyar nyelvű matematika könyv 1577-ben, az ún.
séggel lehetett beiratkozni. A debreceni iskola Debreceni Aritmetika. Hofhalter Rudolf nyomtatta ki
— amely 1552-től, a ferences rend elköltözésének Debrecenben. Az eredeti cím tartalmazza azt az
évétől egy ideig a város egyetlen iskolája —a kor szín adatot, hogy Gemma Frisius flamand tudós könyvé
vonalához mérten már elég magasfokú képzést kellett nek fordítása. Hárs János 1938-ban kiadott ismerteté
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sében részletesen foglalkozik a név nélkül megjelent
munkával [3]. Megállapítja: “ ...teljesen önálló mun
ka és egyetlen könyvvel sincs több rokonsága, mint
bármely más aritmetikáknak egymással. Lehet, hogy
a szerző Frisius könyvéből tanulta a számolást, de azt
teljesen önállóan, a magyar viszonyokra szabva, egyé
ni felfogással tárgyalja.”
A Debreceni Aritmetika feltételezett szerzője
Laskái János, aki 1577 —1584 között volt az iskola
rektora [4],
A könyv több kiadást ért meg, sőt újabb fordítása
is készült. Majdnem 100 évig ez volt a matematika
tankönyve Debrecenben. Érdemes hát megemlíte
nünk, hogy hat alapművelet ismertetését adja: szám
lálás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás és haladvány. Bemutatja az alapműveletek technikai módsze
reit is, így például a hármasszabályt. A szerző-fordító
igen komoly nyelvművelő munkát is végzett, a ma
gyar matematikai szakkifejezések megalkotásával.
Meglepő, de egyúttal jellemző adat is erre a korra,
hogy az első, magyar nyelvű orvosi füvészkönyvet
Melius Juhász Péter debreceni református püspök ké
szítette, de csak halála után hat évvel, 1578-ban adta
ki Kolozsvárott Heltai Gáspár özvegye.
Mintegy 250 növényt ismertet és közli a latin,
magyar és a német nevüket. Elsősorban a köznép szá
mára készítette a szerző, felvilágosító szándékkal a
babonás gyógyítások ellen. Valószínű azonban, hogy
a diákok is ismerték, bár nincs tudomásunk róla,
hogy tankönyvként használták volna, már csak azért
sem, mert botanika tantárgy akkor még sokáig nem
volt. A növényekkel való gyógyítás az orvosi ismere
tekhez tartozott.
A Debreceni Aritmetika és Melius Herbáriuma jel
zéseknek tekinthetők: a város XVI. századi huma
nista iskolája és környezete, nyitott volt az európai
kultúra hatásaira.

A nagyváradi iskola beolvadásának időszaka
A XVII. század második felének történetéből né
hány, tanulmányunk tárgya szempontjából jelentős
személyt és eseményt emelünk ki. Mivel ebben a kor
ban senki sem tanít még különválasztva csak fizikát,
sőt a fizikával együtt tanították a csillagászati és a
leíró természeti földrajzot, majd később a kémiát is
egy darabig, érintenünk kell a matematika és a többi
természettudomány tanítását is.
A debreceni iskola színvonala, híre az 1660-as
években jelentősen növekszik. Része volt ebben a
protestánsok üldözésének, aminek a következménye
a pápai és a sárospataki református iskolák hanyatlása
lett. A másik ok a török hódítás volt, aminek
1660-ban a nagyváradi református iskola esett áldo
zatul.
Mindezek közrejátszottak abban, hogy a reformá
tusok legjelentősebb iskolája a debreceni lett. Távoli
vidékekről, még a Dunántúlról is vonzotta a diákokat.

A nagyváradi iskola diákjainak egy része rektoruk
Martonfalvi Tóth György (1635 —1681) vezetésével
Debrecenben kapott helyet. A váradi iskola beolvadá
sával a debreceni diáklétszám ugrásszerűen megnö
vekedett. 1660 és 1669 között 1016-an, 1670 és 1680
között pedig 1117-en iratkoztak be a felső tagozatra,
azaz a korábbi évtizedekhez képest háromszor töb
ben, s a kis és nagydiákok együttesen legalább 2000
főt tettek ki a 10 000 lelkes városban [5],
Martonfalvi nagy tekintélyű, kiváló pedagógus
volt. Tekintélyével Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől
valószínűleg a váradi iskola jogfolytonosságára hivat
kozva kieszközölte a harmadik tanszéknek és a kül
földi tanulmányutaknak alapítvány formájában való
támogatását.
Annak illusztrálására, hogy Martonfalvi korsze
rűen tanított, szakított a humanista, formális oktatás
sal, idézzük a ramusi dialektikát ismertető művéhez
mellékelt logika egyik szövegrészletét. “Az athéniek
hez hasonlítanak azok a magyarok, akik szakadatlanul
tanulják a logikát (ti. az arisztotelészit), mégpedig
azzal a céllal, hogy egyszer olyan tökéletességre
jutnak benne, hogy m indenről még soha nem hal
lott, olvasott dolgokról is pro et contra vitatkozni tud
janak. Nem ez az út vezet a csillagokba, barátaim,
hanem ha jól akartok értekezni, akkor a logikával
együtt minden tudománynak legalább a meghatározá
sait és felosztásait tanuljátok meg, mert a fejsze szer
szám, de nem tudtok vele fát vágni, ha nincs fa; a
logika is szerszám, melyet azonban nem használhatsz
a fizikában, teológiában stb., ha nincsenek fizikai,
teológiai s egyéb ismereteid” [6],
Az iskola tekintélyének növekedése olyan külső
dolgokban is megmutatkozott, hogy Martonfalvi rektorságától nevezték az iskolát kollégiumnak, vezető
jét pedig professzornak [7].
1655-ben jelenik meg magyar nyelven Komáromi
Csipkés Györgynek (1628 —1678) egy üstökösökkel
foglalkozó műve: “Judicaria Astrologia, avagy az ü s -,
tökös csillagok felől való Judicium” . A könyv érde
kessége, hogy a csillagászati műszavak helyett a köz
nyelv kifejezéseit használja [8].
Szilágyi Tönkö Márton (1642 —1700) három évti
zedes tanári működése kimagasló jelentőségű. Ő írta
hazánkban az első kartéziánus fizika tankönyvet
1678-ban “Philosophia ad usum Scholarum praesertim Debrecinae applicata” címmel. Ez a latinul írt
könyv olyan sikeresnek bizonyult, hogy még Maróthi
idejében is használatos volt.
Könyvében ír a folyadékok szerkezetéről, a lég
nyomásról, a hőről, az ásványokról, a meteorokról, a
mágnességről általában, a Földön megfigyelhető mág
neses hatásról, valamint a dörzsöléskor fellépő elekt
romos vonzóerőről. Ugyancsak nevezetes könyvében
ír a mágneses és elektromos jelenségekkel kapcsolat
ban panaszosan, a kísérleti és szemléltető eszközök
hiányáról. Valószínűleg ez lehetett az alapja annak a
feltételezésnek, hogy ő hozta létre a fizika szertárat
[9],
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Meg kell még említenünk azt is, hogy könyvében
szó esik a gravitációról és a magyar fizikai irodalom
ban először történik utalás Galilei mechanikájára, bár
nem mindenütt fogadja el nézeteit [10].
1699-ben püspökké választják, de tanári katedráját
is haláláig megtartja.
Lisznyai Kovács Pál (1630 —1695) Sárospatakon
tanult ugyan, de 1679-től élete végéig a Kollégium
ban tanít. Tanította a matematika elemeit, de jelentő
ségét tárgyunk szempontjából az adja, hogy a történe
lem és a földrajz tanításánál először szemléltet térképpel.
Az általa használt térképeket Hollandiában, Bertlingiusnál ismerte meg egyetemi tanulmányai alatt. A
térképről való tanítás még sokáig nem válik általá
nossá.
A debreceni első, bár még kezdetleges térképmel
lékletet találjuk 1692-ben megjelent művében, a
“Magyarok cronicaja”-ban.
Az egyik legviláglátottabb tudósa volt a Kollégi
umnak a fiatalon elhunyt Huszti Szabó István
(1671 —1704?). Külföldi tanulmányainak színhelyei
közül megemlítjük Oxfordot, Londont, Leident és
Lipcsét. Halléban szerezte meg bölcsészeti doktorátu
sát. Disszertációjának címe: “Dissertatio Physica ex
perimentális pro gradu doktoris in Philosophia” ,
vagyis a kísérleti fizikáról értekezik, s adja először
magyar tudós tollából e tudományszaknak ma is érvé
nyes megfogalmazását. Hazajőve először II. Apafi Mihályné Bethlen Kata udvari orvosa lett, majd
1700-tól Debrecen első tisztiorvosa. Orvosi munkája
mellett választják a Kollégium professzorává. Az ő
idejéből származnak a legkorábbi (1703) leltári fel
jegyzések magyarországi fizikai eszközökről: vassal
fegyverzett mágnes, két éggömb, fóldgömb, mérleg
dukátok mérésére. Az eszközök közül néhány ma is
megvan [11],
A fizikai eszközökre vonatkozó adatok jelentősé
gét akkor tudjuk értékelni, ha összevetjük azzal,
hogy ismereteink szerint Európában először az Ox
fordi Egyetemen oktattak kísérletek bemutatásával fi
zikát, az 1700/1701-es tanévben [12].

Segner János A ndrás (1704—1777)
A első magyar származású tudós, akinek a nevét
számon tartja az egyetemes matematika- és technikatörténet. A Holdon krátert neveztek el róla.
Bár nem volt a Kollégium professzora, tudománytörténeti jelentősége és debreceni kapcsolatai indo
kolják, hogy külön foglalkozzunk vele.
Élete nagyobb részét nem Magyarországon töl
tötte, de mindig magyarnak vallotta magát, idegen
ben is figyelemmel kísérte a hazai eseményeket, né
met földön járó honfitársai gyakran kértek és kaptak
tőle támogatást [13].
Iskoláit szülővárosában Pozsonyban, majd Győr
ben végezte. 1724-től egy évet a Kollégiumban töltött
[14], majd Jénában folytatott elsősorban orvosi tanul
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mányokat. Orvosi diplomáját 1729-ben kapja, az or
vosdoktori címet pedig egy évvel később. Ezután ha
zatér Pozsonyba, de 1730 novemberében már Debre
cenben találjuk orvosként, elfogadva a város meghí
vását.
Sajnos, csak rövid ideig marad Debrecenben,
1732-ben újra Jénába utazik, most már meghívással.
A meghívás elfogadása mellett szólhatott az is, hogy
menyasszonyát hagyta ott korábban, egyik profeszszora leányát.
A jénai, majd az ekkor még fiatal göttingeni,
később a hallei egyetemen ad elő fizikát és matemati
kát. Tudományos munkái a következőképpen csopor
tosíthatók: matematika, csillagászat, fizika, kémia,
botanika és orvostudomány. 1746-ban, göttingeni ta
nársága idején ír egy fizika tankönyvet, amely több ki
adást megér.
Már életében sok elismerést szerez tudományos
munkásságával. Több német és más tudományos tár
sulat (pl. a pétervári akadémia és a Royal Society) fo
gadja tagjai sorába.
Nevét az oldalnyomás reakcióereje által hajtott gép
ötlete (1750), az ún. “Segner-kerék” tette ismertté.
Az elv már az ókorban is ismeretes volt (Heron), ő
azonban nemcsak felvetette az ötletet, hanem elvé
gezte az első számításokat is az erő és az ellenállás,
azaz a hatásfok nagyságára nézve. A gépet Nörtenben, Göttingen mellett egy olajmalomhoz megépítet
ték és üzembe is helyezték [15]. Euler Segner ötletét
és számításait felhasználva több dolgozatot publikált,
ezekben mindig kifejezésre juttatta Segner szerepét.
Segner nemzetközi hírneve ilyenmódon Euler ezen
munkáinak tulajdonítható.
Meg kell még említenünk, hogy a pörgettyű há
rom, egymásra merőleges szabadtengelyének felis
merése is Segnertől származik. Ez adott indíttatást a
forgó merev test közismert Euler-féle mozgásegyen
leteinek felállításához.
Euler leveleiből kiderül, hogy kora egyik legjelen
tősebb tudósának tartotta Segnert.
Segner Halléban lévő sírjának felkutatásáról koráb
ban a Fizikai Szemle közölt ismeretetést [16].
Debrecen városa ápolja Segner emlékét. A Kollégi
umban lévő emlékszoba a vele kapcsolatos dokumen-

1. ábra A Debreceni Református Kollégium iskolatörténeti
múzeumában lévő Segner emlékszoba részlete

tumokat, könyveket, fizikai eszközöket őrzi (1., 2.
ábra). A róla elnevezett téren és a Füvészkert utcai
Általános Iskolában tábla állít emléket munkásságá
nak (3. ábra). Az Orvostudományi Egyetem elméleti
tömbjénél születésének 270. évfordulóján avatták fel
szobrát, Mikus Sándor szobrászművész alkotását (4.
ábra).

Maróthi György (1715—1744),
Piskárosi Szilágyi Sámuel (1719—1785)
és a kísérleti-fizika oktatás kezdetei hazánkban
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Egy régi “Segner-kerék” az iskolatörténeti múzeumban
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3. á b ra

4.

mi

A Segner téren emléktábla hirdeti Segner munkásságát és
Debrecennel való kapcsolatát

á b ra

Debrecenben, az Orvostudományi Egyetem elméleti
tömbjénél áll Mikus Sándor Segner-szobra

Egy időben tanítottak a Kollégiumban. Mindkettő
jük nevével összefonódik a kísérleti fizika oktatásá
nak hazai kimunkálása, az eszközök külföldön tör
ténő beszerzése. Maróthi maga is készített kísérleti
eszközöket, a fizika szertár legrégebbi, ma is meglévő
légszivattyúja, amit 1741-ben rendeltek I. G. Cotta
lipcsei mechanikusnál, szintén az ő nevéhez fűződik.
Az 1740-es évek elején épül a Kollégiumban a
“Theatrum Physicum” . Ennek használatbavételétől
számíthatjuk a kísérleti fizika oktatásának debreceni
kezdeteit.
Hatvani István írja önéletírásában, hogy 1743-tól
kezdve tanult kísérleti fizikát Szilágyi Sámueltől, és
azt Szilágyi tanította először Debrecenben. Előzőleg
Maróthit hallgatta matematikából [17],
Szilágyi Sámuel Wilhelm Hieronimushoz írt latin
nyelvű levelében közli professzorrá avatása dátumát,
ami 1742. április 6 [18]. A fizikai előadó épüléséről
Samual Scheurer berni professzornak számol be kine
vezése után néhány hónappal kelt levelében. Az ere
detileg latin nyelvű levél ide vonatkozó részletét ér
demes szó szerint idézni, “ ...ügyeink a kívánt meder
ben folynak: a fizikai előadó a padok kivételével el
készült. Az általam tervezett tantermet az ékesen
szólás tanára (ti. Maróthi György) fogja felavatni.
Olyan elegánsan és remekül sikerült, hogy hazánkban
nehéz volna hasonlót találni. A ti akadémiátok ha
sonló helyiségétől csupán méreteiben marad el,
egyébként fekvése sokkalta kedvezőbb. Ablakait úgy
terveztem, hogy napkeltétől napnyugtáig alkalmas le
gyen optikai kísérletek végzésére... Mondhatom, a
newtoni kísérletek minden órában elvégezhetők ben
ne. Légszivattyúnkat mindennap várom, míg a békét
a poroszokkal megkötjük, és biztonságosan lehet szál
lítani. Foglalkozom egy anemoszkóp készítésével,
amely termünk mennyezetén fogja jelezni a széljárást.
Tudod mennyire szükséges sok kísérlethez a szél”
[19].
A fizika előadó felavatására 1743. október 12-én
került sor [20]. Az előadónak valóban nehezen lehe
tett volna párját találni Magyarországon. Összehason
lításul érdemes megemlíteni, hogy a nagyobb anyagi
lehetőségek ellenére, de feltehetőleg igények hiányá
ban 1750 előtt a nagyszombati egyetemen még kísér
leti eszközök sem voltak [21].
Maróthi Györgyöt tanári működése és munkássága

a Kollégium kiemelkedő professzorai közé emeli.
Rövid életéről nagyon keveset tudunk, tevékenysége
viszont a megmaradt írásokból kibontakozik.
Jómódú családból származott. Apja előbb városi
tanácsnok, majd főbíró volt Debrecenben. A Kollégi
umban tanult 16 éves koráig, ekkor külföldön foly
tatja tovább tanulmányait, melynek állomásai Bázel,
Zürich, Bern, végül Amszterdam. A hét éves tanul
mányút után 1738-ban tért haza, amikor a Kollégium
tanárává kinevezték.
Kollégiumi tanársága kezdetére esik az az óriási
pestisjárvány, amely végigpusztítva Erdélyt, az
1738 —39-es években elérte Debrecent is és a város
lakosságának egyharmadát — mintegy nyolcezer em
bert — elpusztította [22], Aki csak tehette, menekült
a városból, a Kollégium diákjainak száma is időlege
sen 700-ról 30 körülire csökkent. Az a rövid hat év,
amit Maróthi tanárként a Kollégiumban töltött, új
irányt szabott az oktatásnak. A járvány idején feltehe
tően legyengült szervezetét a megfeszített munka né
hány év alatt felőrölte.
Tanári és emberi tevékenységéről a legmegbízha
tóbb adatokat abból a gyászbeszédből szerezhetjük,
amelyet tanártársa, Szilágyi Sámuel mondott el a sír
jánál [23], A beszéd egy tudásban, jellemben és kül
sőben egyaránt figyelemre méltó személyt mutat be,
aki rövid tanári pályáján nemcsak hazai, hanem kül
földi hírnevet is szerzett. Tisztelték benne a polihisz
tort, az ékes szavú előadót, a zenében is alapos jártas
sággal rendelkező személyt (az ő nevéhez fűződik a
Kollégium négyszólamú énekkarának, a Kántusnak a
megalapítása), mérnöki problémákban a város szak
avatott tanácsadóját. Neve az idők folyamán foga
lommá vált. Legjelentősebb tanítványa, majd utóda
Hatvani István nagy elismeréssel emlékezik rá.
A középiskolai oktatásra vonatkozóan 1740-ben
(Idea) és 1741-ben (Opiniones = vélemények) fej
tette ki pedagógiai elgondolásait. Sürgette a magyar
nyelvű oktatás bevezetését. Hatását az oktatásra jól
mutatja, hogy a halála után 26 évvel, 1770-ben meg
jelent Methodus, a Kollégium első tanterve, a tanári
kar jegyzőkönyve szerint az ő korábbi munkálatai
alapján készült [24]. A reáltárgyak súlyának növelésé
re törekszik.
Maróthi a számtantanítás megreformálásához úgy
fogott hozzá, hogy 1743-ban kiadta Debrecenben
magyar nyelven az “Arithmetica, avagy számvetés
nek mestersége” című könyvét, amely Szénássy
Barna szerint “tárgyi és módszertani szempontból
eléri az elemi számtant tárgyaló tankönyvek legmaga
sabb európai színvonalát” [25].
Nem ok nélkül adták ki művét még kétszer
(1763., 1782.), összesen 9200 példányban. Még az
1812-es “Tanítók kötelességei” tantervben is azt ta
láljuk, hogy a számvetést “ Maróthi szerint” kell taní
tani. Ebből az elemi és középfokú oktatás számára írt
könyvből ismerkedhettek meg először a debreceni
diákok a számtani és a mértani sorozattal, a logarit
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mussal, a trigonometriával és az alkalmazott matema
tikával, amely már inkább a fizikához tartozik.
Jelenlegi ismereteink szerint Maróthi hozta létre
1842-ben az első magyarországi csillagászati obszer
vatóriumot [26].

Hatvani István (1718—1786) már kísérlettfizikát tanít
A Kollégium tanárai közül talán a legismertebb és
nem csak a természettudományokkal foglalkozók
szakmai köreiben. Ez talán azzal függ össze, hogy
éppen a magyar irodalom legnagyobbjai, Arany János
és Jókai Mór találták méltónak alakját az irodalmi
megörökítésre.
A rossz értelemben vett “hírnév”-hez kétségtele
nül hozzájárult az “ördöngős” Hatvaniról közszájon
forgó sok monda, melyekről már a múlt században ki
mutatták [27], hogy azok nem egykorú történetek,
hanem a nép ajkán élő babonás mesék, amelyeket
csak ráruháztak a híres professzorra, de amelyek rá
nézve semmi jellemző adatot nem tartalmaznak. A
mélyen vallásos Hatvanitól különben is távol állt
minden babonaság. Biztos viszont, hogy a korában
még merőben szokatlan, látványos, elektromos kísér
letek, a diákok egy részében felébreszthették “az ör
döggel való cimborálás” gondolatát.
Adatunk van arról, hogy 1776-ban vásárolta a má
sodik, immár korszerű “electrica machina”- t, (az
elsőt 1749-ben) elektroforral együtt [28], amelyet
Volta 1775-ben talált fel [29], Ezenkívül még 20 esz
közt vásárolt ebben az évben Gafur Péter budai me
chanikustól [30],
Rimaszombaton született. A gyenge, beteges gyer
meket szülei papnak szánták. Iskoláit szülővárosában,
majd Losoncon, Kecskeméten és Komáromban vé
gezte. 1738-ban jön Debrecenbe, de mint MLaróthinál
már láttuk, ekkor van a nagy pestisjárvány. Vissza
megy hát Losoncra nevelőnek és mint önéletrajzában
írja, a járvány elmúltával jön újra Debrecenbe, ahol
négy évig tanul. 1746-tól külföldön egészíti ki tanul
mányait az ekkor már 28 éves ifjú. Bázelben teológiát
és orvostudományt tanul, és talán életkorával is ma
gyarázható, hogy szokatlanul rövid idő alatt, mindkét
tudományból doktorál.
1747-ben Hatvanit a Kollégium meghívja a mate
matika tanszékre. Nem dönt azonnal, egy ideig a lel
kész! pálya jobban vonzza. Majd amikor mégis elfo
gadja a meghívást, már tudatosan készül, a legmoder
nebb ismeretek megszerzésével a tanári pályára. A
két Bernoullitól tanult matematikát, Leidenben
pedig a híres Musschenbrock mellett végzett csilla
gászati megfigyeléseket. Tudását, tehetségét felis
merték, a leideni, a marburgi és a heidelbergi egye
tem egyaránt alkalmazni kívánja. Ő azonban 1748ban otthagyja “ Hollandia virágzó szabadságát” és ha
zatér, hogy megkezdje 38 éven át tartó tanári műkö
dését.

A XVIII. század közepétől nemzedékek sorát ne
veli, bátran mondhatjuk, hogy ebben az időben a
hazai értelmiség jelentős részére hatással van, tőle
nyerik nemcsak természettudományos ismereteiket,
hanem világképüket is.
A matematikát illetően Hatvani sokat tett azért,
hogy tanítványai és kortársai annak új fejezeteit és a
gyakorlati felhasználási lehetőségeit is megismerjék.
Hatvani az első hazai matematikus, aki nemcsak is
merte a valószínűségszámítást, hanem alkalmazta is
azt, a halandósági statisztikával kapcsolatban. Ő te
kinthető az első politikai aritmetikával, illetve közgazdaságtannal foglalkozó tudósnak [31]. Ezen a terü
leten tehát újat alkotott.
Latin nyelvű tanári székfoglalójának címe
(1749-ben) szükségképpen programjának is tekint
hető: “ A matematika hasznáról a teológiában és szük
ségességéről a fizikában.” Életével példázta, hogy a
teológia, a matematika és a fizika tanításai nem állnak
szemben egymással, hanem az ember életében har
monikusan kiegészíthetik egymást. Hatvani a fizika
egyes fejezeteit már egzakt matematikával tárgyalta.
Kézirataiból csak nagyon kevés maradt fenn. Kora
színvonalán álló kémiai tudásáról tanúskodik a Nagy
várad melletti termálvizek analíziséről írt könyve,
melyben a Debrecen környékén található sók vizsgá
latáról is ír (Thermae Varadienses. Bécs, 1777.).
Könyvében maga mondja: “ ...mivel a kémia tudomá
nya, legalább is e század hetvenes éveiig a magyar
akadémiákon és iskolákban csaknem ismeretlen volt,
próbáltam valamit adni... 1750-től kezdve hallgatóim
a természettudománynak e részében sem járatlanok.”
Az idézet az alapja annak az állításnak, hogy hazánk
ban először tanított kémiát.
Érdekes tudománytörténeti adalék Hatvaninak
egy fennmaradt receptje, melyen “pro experimentális
physicis” jelzéssel a Kollégium számlájára sósavat
rendelt. Ebből következtethetünk arra, hogy a fizika
mellett a kémia tanításánál is kísérletezett [32],
Az ismeretek hatását a tanítványokban ilyen nagy
időtávlatban nem könnyű nyomon követni. Valószí
nűleg nem tévedünk azonban abban, hogy pl. Tessedik Sámuelre, a Kollégium diákjára olyan nagy hatást
gyakoroltak Hatvaninak a szikes talajokkal kapcso
latos vizsgálatai, hogy ez a kiváló képességű tanítvány
1780-ban, Szarvason megalapította az első magyar
mezőgazdasági iskolát.
Hatvaninak egyetlen terjedelmesebb, fizikával
kapcsolatos műve az Introductio [33]. Könyvéből
nemcsak filozófiai nézeteit, hanem kora fizikájával
kapcsolatos állásfoglalásait is megismerhetjük. Fon
tosnak tartja a fizikai mennyiségek mérését, tehát a
törvényszerűségek kvantitatív megfogalmazását. Ez
elvezet a tudományos értelemben vett kísérleti fizika
műveléséhez, ami ilyen egyértelműen először Hatva
ninál található.
A kísérleti fizika oktatására való eltökéltségét mu
tatja Hatvaninak az az elgondolása, hogy az ifjú Kábái
Mihályt külföldre küldi a mechanikus mesterség

megtanulására. Ez az akció egyedülálló akkor az or
szágban. Kábái visszaérkezéséről az első feljegyzés
1790-ből való, Hatvani tehát már nem dolgoztathatott
vele [34],
Hatvani valamennyi munkája közül az Introductio
a legismertebb. A Debrecen monográfia úgy jellemzi,
hogy az “Introductio a XVIII. században Magyaror
szágon megjelent legjelentősebb, leghaladóbb filozó
fiai mű.” Kétségtelenül kora legmodernebb tudomá
nyos ismereteit tartalmazza. Vekerdi László szerint
“zseniális montázs, valóságos Baedekerként olvas
hatnánk a korabeli Nyugat-Európa szellemi áramla
taihoz.” Szerzőjének bámulatos ismeretgazdagságáról
megjegyzi: “Semmit sem vesz át szolgain. Mérlegel.
Műveltséget szembesít műveltséggel” [35].
Hatvani csodálatos munkabírását jelzi, hogy a Kol
légiumban a tanítás mellett még sok más feladatot is
ellátott. Ő volt az iskola orvosa, sőt egy kórházi alap
létesítését is kezdeményezi, külön betegszobákkal és
ápoló személyzettel (a betegszoba intézménye ma is
megvan). Hét évig ellátta a könyvtár felügyeletét, tíz
éven át a levéltár vezetője is volt. A városban kiter
jedt és jövedelmező orvosi gyakorlatot folytatott. A
város és Bihar vármegye gyógyszertárainak felügyelő
jévé nevezik ki.
Ebben a korszakban a Kollégium természettudo
mányos oktatásának egy igen szép és fontos fejezete a
botanika művelése, melynek gyökerei a XVI. szá
zadba, Méliuszig nyúlnak vissza. Diószegi Sámuel és
Fazekas Mihály kollégiumi diákként Hatvanitól is
kapnak ösztönzést egy magyar nyelvű botanikai mű
írására. 1807-ben a Magyar Füvészkönyvet kiadják
Debrecenben. Ez a mű egészen a századfordulóig je
lentősen hozzájárult a kollégiumi képzéshez is.
Hatvani István életművét mérlegelve megállapít
hatjuk, hogy korának egyik legnagyobb tudós alakja.
Kortársai elismerését és megbecsülését jelzi, hogy
neve szerepel a Bessenyei György, Ányos Pál és Horányi Elek által a nemzeti nyelv és tudomány ápolá
sára tervezett “Tudományos Akadémia” 13 belső tag
jának névsorában [36],
Hatvani az egyetlen XVIII. századi kollégiumi pro
fesszor, akinek emlékét jelenleg köztéri szobor őrzi
Debrecenben.

Sárvári Pál (1765-1846)
A felvilágosodás kései szakaszában a Kollégium ki
magasló tanáregyénisége, Hatvani István leghíresebb
tanítványai közé tartozik. 1792-ben választották ta
nárrá, de külföldi tanulmányútja miatt csak három
évvel később foglalja el katedráját. 1798-tól külön
matematikai és fizikai tanszéket kapott. Valószínű,
hogy soha nem tudjuk már 44 éves tanári munkássá
gát érdemei szerint értékelni, mert 1802-ben, mikor
a Kollégium frontépülete leégett, Sárvári Pálnak a kö
zelben lévő háza is a lángok martaléka lett, könyvtá
rával együtt.
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1819-ben írt jelentésében maga sorolja fel, mit ta
nított matematikából. Tanítványainak megmaradt
kézirataiból az is kiderül, hogy a matematikán belül
sok fizikát is oktatott. Lássunk ebből néhány részle
tet: a geometriai optikában tanulták a sík- és a gömb
tükrök képalkotását, s ezeket kitűnő ábrákon szem
léltették. Hasonlóképpen figyelemre méltó az emberi
szem szerkezetének, a szem optikájának részletes tár
gyalása. Kepler törvényét is részletesen ismertette
[37],
Mint láttuk, a fizika régebben is ismert fejezeteit a
matematikában tanította, a “modern” fejezeteit pe
dig a fizikában. Megint az 1819-ben készített jelenté
séből idézünk: “A második fél esztendőben tanítok
(ti. fizikából) az Electricitásról, Mágnesről, Galvanismusról, a Chemiai Elementumokról, s azokonn épü
lő meteorológiáról, a Physica Geographiát illetve rövidedenn” [38],
A Hatvani által kiképeztetett Kábái Mihály mecha
nikus Sárvárinak volt hasznos segítsége.
Sárvári egyik jegyzetéből tudjuk, hogy 1836-ban
az elektrosztatika tárgyalásánál Franklinra hivatkozik.
Ugyanitt írja, hogy az elektromosság tárgyalása köz
ben részletesen kitért annak gyógyászati alkalmazá
sára is, “mind a paralaticus és reumaticus nyavajákra
nézve” [39],
Sárvári egyik tanítványa, a neves pécsi CsehSzombati József 1815-ben alapítványt létesített egy
újabb természettudományi tanszék felállítására,
melynek professzora a végrendelet szerint “ ...tanítsa
magyar nyelven a Chemiát, Mineralogiát, Technoló
giát és botanicát fundamentumosan, és úgy, hogy
mindenütt ezeknek a tudományoknak akármelly
mesterségben s életnemében elő fordulható hasznait
tanítványi előtt szorgalmatosán megmutogassa” [40].
Az újonnan felállított tanszéken a felsorolt tárgya
kat kísérletezve kellett tanítani. Erre vonatkozó rész
letet idézünk Csécsi Imre írásából, aki az alapító vég
rendeletére utalva írja: szükséges “ 100 pengőforintos
laboráns” alkalmazása. A professzorok számára pe
dig így szól az előírás, “hogy közönséges leczkéken
experimentáljon, s ne papírosról beszéljen” . Ezek a
korszerű gondolatok önmaguk beszélnek.

Kerekes Ferenc (1784 —1850)
Az új Cseh-Szombati tanszékre első professzornak
hívják meg 1816-ban az akkor már Bécsben tanuló
Kerekes Ferencet.
A jobbágyszülők gyermeke szolgadiákként kezdi
tanulmányait a Kollégiumban. Ezt írja: “ ...énrám őse
imtől sem jószág, sem rang nem maradt” [41], Szor
galmával, tehetségével elnyeri tanárai megbecsülését,
1809-ben a retorikai osztály praeceptora, majd négy
évig a kisújszállási partikuláris iskola rektora. Ez jó
alapul szolgál a tapasztalatokat, de az anyagiakat ille
tően is külföldi tanulmányútjához.
Kerekes tág érdeklődési körét mutatja, hogy
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1815-ben bécsi tartózkodása idején jelentette meg Fa
zekas Mihály Lúdas Matyiját saját, 28 soros hexame
teres előszavával. A Bécsi Magyar Kurírban is jelen
tek meg költeményei. 1816-tól a Kollégium támogatja
tanulmányait.
Berlinben készült jegyzetei szerint [42] főleg bota
nikával, ásványtannal és kémiával foglalkozott.
1819-ben jelenik meg “Betrachtungen über die che
mische Elemente” című munkája, melynek alapján
meghívják a pétervári egyetem tanárának, de ő kitart
a Kollégium mellett. Göttingenbe, majd nyugat-euró
pai körútra indul és 1823 decemberében foglalja el
tanszékét “Mathesis ad Chemiam applicata” című
értekezésével.
A kémiában korát megelőző elgondolásaira egyet
len jellemző példát idézünk 1833-ban írt, később di
ákjai által lemásolt kémia könyvéből, “ ...sőt lehet re
mélni, hogy azoknak a sokféle, eddig egymástól mint
egy korlátozva, isolálva állott természeti tünemé
nyeknek, milyenek a chemiai eggyesüléseknek és el
bontásoknak, a melegségnek, a világosságnak, electricitásnak és magnetismusnak tüneményei, egymás
sal való egybeköttetéseknek és egymásba való béfolyásaiknak vizsgálása lesz az az út, mely a természet
vizsgálókat elébb vagy utóbb oda juttatja, hogy azonn
külömb külömbféle erők és inponderábiliák hellyett,
mellyekből eddig ezenn tüneményeket magyarázták,
eggy közönséges princípiumot találjanak, mellyből
mind ezeket ki lehessen magyarázni” [43].
Érdeklődése továbbra is széles skálájú. 1836-ban
figyelemre méltó nyelvészeti és nyelvtörténeti té
májú művet jelentet meg. 1838-ban a komplex szá
mokról írott tanulmányával a két Bolyai előtt nyer pá
lyadíjat a lipcsei Jablonowski Társaság pályázatán.
Kerekest élénken foglalkoztatta a differenciál- és
integrálszámítás. “Elmélkedések a fellengzős mat
hesis igaz sarkalatairól” [44] című kéziratos műve
1837-ben elsőként vetette meg a hazai irodalomban
ezen szakterület oktatásának alapjait. Érdeme, hogy
olyan részterület megfogalmazását kíséreli meg ma
gyar nyelven, melyhez még nem voltak meg a meg
felelő magyar kifejezések [45].
Kerekes érdemei között kell végül megemlíte
nünk, hogy bár már 1807-ben felmerült egy botani
kuskert létesítésének gondolata, az mégiscsak 1841ben, Kerekes kitartó fáradozásának köszönhetően ké
szült el. Célja a főiskolai ifjúság gyakorlati oktatásának
segítése volt. Már 1856-ban felmerült a gondolat a
város vezetőségében, hogy a botanikus kertre ala
pozva gazdasági tanintézet létesíttessék. Ennek első
elhelyezése a mai Bem téren volt és 1868 októberé
ben nyílt meg [46].
Kerekes 1839-ben Sárvári halála után átmegy an
nak tanszékére, tehát ettől kezdve főleg matematikát
és a szükséges mértékig fizikát oktat. Kerekes utóda
a Cseh-Szombati tanszéken Csécsi Nagy Imre
(1804 —1847) lesz, aki Kerekes elméleti beállítottsá
gával szemben kísérletező alkat. Az 1840 körüli évek
ből fennmaradt egy kéziratos jegyzet, amely már labo

ratóriumban végzett, kísérletező kémiát ír le. Több mény Kovács János (1816 —1906) és Nagy Jenő
kémiai reakcióban az elegyedés arányát is megadja (1882 —1960) gimnáziumi tanárok gyűjtőmunkája
[47],
révén. A gyűjtemény jelenleg mintegy 300 madárból,
Csécsi Imrének 1841-ben készített, korábban már 49 emlősből és nagyszámú, köztük sok trópusi rovar
idézett írásában (lásd [41]) észrevételeket tesz Ke ból áll. A herbárium több mint 5000 lapot tartalmaz a
rekes tantervére. Most azt a részt idézzük, amelyből történelmi Magyarország növényeivel, híres botani
kiderül, mit tanított Kerekes a technológiában, “ ...a) kusok — mint Jávorka Sándor, Soó Rezső — gyűjté
egy féléven át Mineralógiát, b) másikon Botanicát, séből.
A két ásványgyűjtemény jelenleg kb. 7000 leltári té
különös figyelemmel lévén mindenütt a mestersé
gekre, c) harmadikon technica Chemiát, de az eddig telből áll. Az úgynevezett Szőnyi-féle ásványgyűjte
kevés időhöz képest csak in nucleo, d) negyediken ményt Szőnyi Pál az egykori diák hagyományozta
pedig géptant ismét technikai tekintetből, p.o. gőzgé végrendeletileg a Kollégiumra 1878-ban. A gyűjte
pekről, gőzhajókról, gőzkocsikról, vasútakról..., ne ményben a Kárpát-medencén kívül mind az öt föld
vezetesebb vízgépekről... stb.” A nyugati politechni rész sok nevezetes, ma már megszűnt előfordulása is
kumokban a technológia anyaga ebben az időben na képviselve van. 1960 óta védett gyűjtemény [51], A
kőzetgyűjtemény különlegessége a 224 darabból álló
gyon hasonló volt.
Nummulites preparátum [52].
A múzeális értékű fizikai eszközök gyűjteménye
348 darabot tartalmaz. Közöttük találhatók a legré
Az 1848-as szabadságharctól az egyetem létrejöttéig
gibb magyarországi fizikai és földrajzi eszközök. 49
A kormánynak a nemzetőrségbe szólító felhívására eszköz védetté nyilvánítása 1954-ben történt.
A gyűjtemények jelenleg a Református Kollégium
“az önkéntesek száma a kollégiumi diákság tömeges
Gimnáziumának épületében vannak kiállítva.
belépésével nőtt meg” [48],
1848 májusától az év végéig üres és csendes a Kol
légium. A következő év első napjaitól kezdve újra
élet költözik bele, ha nem is az iskola szokásos élete. Befejezés
Az uralkodó önkény ellenében szabadságharcot vívó
magyar nemzet kormánya Debrecenbe menekült, s
A Kollégium és a fizika XX. századi kapcsolatának
az országgyűlés képviselőháza a Kollégium legna részletesebb elemzésére itt nem vállalkozhatunk.
gyobb termét, az oratóriumot választotta ülései szín Nevek sorának említése helyett a régebbi századok
helyéül.
példája nyomán befejezésül egy tanár és tanítványa
Az 1850-ben bevezetett osztrák tanügyi rendelet munkásságának felvillantásával kell megelégednünk.
(német címének első szava után Entwurf-nak nevezi
Jakucs István (1882 —1964) matematika-fizika sza
a szakirodalom) értelmében nagymértékben csök kos tanár 1909-től közel 40 évig állt a Kollégium szol
kent a protestáns iskolák autonómiája. Az iskola- gálatában. Egyéni módszerével, sok kísérlettel a tan
rendszernek osztrák mintára való átszervezésétől anyagot érdekesen tudta tanítani. Főleg nyugdíjas ko
(nyolc osztályos gimnázium) függött az iskola nyilvá rában felbecsülhetetlen értékű munkát végzett a Kol
nosságijoga, az érvényes érettségi bizonyítvány kiállí légium régi fizikai eszközeinek számbavételével
tása.
[53], valamint a fizikatörténeti dokumentumok fel
A múlt század második felében a Kollégiumon be kutatásával. Munkáját a Magyar Tudományos Akadé
lül megalakul előbb az önálló jogi, majd a teológiai ta mia támogatásával végezte.
gozat. Tárgyunk szempontjából viszont lényeges,
Jakucs István jó érzékkel választotta ki a tehet
hogy ettől kezdve 1912-ig, az állami egyetem alapítá séges diákokat és önálló feladatokkal bízta meg őket.
sáig komolyabb felsőfokú természettudományos kép Bay Zoltán (a Németh László által elnevezett “nagy
zés nem volt Debrecenben. A Kollégium tanárai a kö osztály”ba járt, osztálytársai voltak többek közt
zépfokú képzés keretei között művelték a természet- Béber László, Békés István, Csanak Béla, Gulyás Pál,
tudományokat. “Elméleti képzettségüknek nem volt Szabó Lőrinc, Törő Imre) így emlékezik vissza ked
kibontakozási területe, így elsősorban arra töreked ves tanárára: “...semmivel sem szerezhetett volna
tek, hogy a gimnáziumi szemléltetés és kísérletezés nekem nagyobb örömöt, mint azzal, hogy 1918-ban
területén végezzenek alapos munkát. ...ennek kö kiválasztott asszisztensének... készítsem elő a bemu
szönhető, a ma is meglévő és rendkívüli értéket kép tatandó kísérleteket. Én ezt nagy örömmel vállaltam.
viselő, nagy gimnáziumi természettudományi gyűjte Ebből a cselekedetéből is kiéreztem, hogy ő engem
mények létrejötte. Ezeknek szinte páratlan értéke önállóságra akar nevelni, mintegy előre sejtve, hogy
van a magyar oktatás történetében...” [49].
valaha az effajta önállóságra nekem is szükségem lesz
A fúvészkert 1841-től 1930-ig szolgálta az oktatást pályám során”. [54],
a Kollégiumban, virágkora a múlt század második fe
Bay Zoltán 1938-ban a Műegyetem Atomfizikai
lére esik. Felparcellázásakor közel 150 növény került Tanszékének első professzora lett. 1946 februárjában
belőle az egyetem botanikus kertjébe [50].
ő vezette az Egyesült Izzóban azt a kutatócsoportot,
1852-től folyamatosan gyarapodott az állatgyűjte amelyik — az amerikai kísérlettel egyidejűleg — rá
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diójeleket küldött a Holdra és észlelte annak visszave
rődését. Ez a kísérlet elindítója lett egy új tudomány
ágnak, a radarcsillagászatnak [55].
1983-ban a Nemzetközi Súly és Mértékügyi Bizott
ság elfogadta a jelenleg Washingtonban élő Bay Zol
tánnak azt a korábban tett javaslatát, hogy az idő és a
hosszúság egységét a fénysebességre alapított közös
mértékrendszerben kell egyesíteni.
A mohácsi vész után tizenkét évvel alapított Deb
receni Református Kollégium jövendő történetét a
most itt tanuló diákok írják.
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A REÁLIÁK TANÍTÁSA
A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MATEMATIKÁRA
Midőn azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy rövi
den foglaljam össze azokat az adatokat, amelyekre az
előadás címe utal, úgy hittem, hogy könnyebb mun
kára vállalkozom. Főként az okozott fejtörést, hogy
vajon mi tartozik az előadás anyagába, továbbá, hogy
vissza kell-e nyúlnom az eredeti forrásmunkákhoz,
vagy pedig elegendő, ha a későbbi keletű kommentárirodalomra támaszkodom. Köztudott ugyanis, hogy a
kollégium életének kezdeti szakaszában a matematika
és a Fizika több-kevesebb szállal a filozófiához kötő
dött, és ma már elég körülményes ebből a szinte öm
lesztett anyagból a minket érdeklő tárgyköröket levá
lasztani. Mentségemre még azt is föl kell hoznom,
hogy eddigi munkásságom során a kollégium múltjá
nak néhány kiemelkedőbb matematikusával foglal
koztam, egyrészt, mert erre kaptam megbízást, más
részt, mert a hazai fizika történetét — beleértve Deb
recent is — két terjedelmes könyvben tárgyalja Mát
rámé Zemplén Jolán. Az anyaggyűjtésben fáradhatat
lan segítőtársa volt a debreceni Református Gimnázi
um egykori jeles tanára, Jakucs István, aki munkahe
lyi beosztásánál fogva különös gondot fordított a kol
légium történetére. Sajnálatos, hogy e két könyvet
még nem követte a hazai fizika 19. századbeli törté
nete, amihez — tudomásom szerint — az anyaggyűjtés folyamatban van. Mindenesetre a régebbi
időkre vonatkozólag Zemplén Jolán tanulmányai bő
séges anyagot szolgáltatnak a kollégium fizikájához, a
kémia terén pedig kellően eligazít Szabadváry Ferenc
— Szőkefalvi-Nagy Zoltán tartalmas könyve. De az
érdeklődők Gaál Botond, Kántor Sándorné, Makkai
László, Simonyi Károly, Tóth Béla és más kutatók
mostanában megjelent műveiből is kiegészíthetik is
mereteiket.*
Tantervi, metodikai, életrajzi adatokat alig emlí
tek, ezekről a régebbi keletű tanulmányok bőven tájé
koztatnak, néhány tudományos eredményt megpen
dítek, de csak röviden, hiszen egy nagy múltú intéz
mény életét egy óra alatt kell fölvázolnom.
***
A legelső és hangsúlyozottan kiemelendő adat az,
hogy Debrecenben látott napvilágot — mégpedig
1577-ben — a hazai irodalom első magyar nyelvű
számtankönyve, amelyről annyi biztosan tudható,
hogy fontos szerepet töltött be a kollégium oktató
munkájában. A művet röviden “Debreceni Arithmetica” címen szoktuk emlegetni, a Tudományegyetem
* E rövid visszaemlékezés összeállítása idején jelent meg “A Deb
receni Református Kollégium története” (Bp. 1988) című tartal
mában igen gazdag és színvonalas, hatalmas irodalomra támasz
kodó tanulmánykötet, amely bizonyára hathatós ösztönzője és
segítője lesz a további kutatásoknak.

Szénássy Barna
KLTE, Matematikai Intézet, Debrecen

volt matematika-professzorának, Dávid Lajosnak a
javaslatára. Pontos címe egyébként a következő:
Arithmetica, az az A Számvetésnek tudománya. A
következő sorokban a szerző azt állítja, hogy a
munka a jeles németalföldi számmester, Gemma Frisius (1508 —1555) sokszor kiadott könyvének a fordí
tása. Ez az állítás azonban megtévesztő, és valószínű
leg csupán a könyv hitelét volt hivatva növelni, mert
— amint azt az utólagos kutatások kiderítették (Hárs
János, 1938) — a Debreceni Arithmetica önálló
munka. Szerzője, vagy a kollégium egykori fiatal
tanára, Laskai János volt, vagy pedig maga a nyom
dász, Hoffhalter Rudolf (15507 —1585?). Akármi
ként is áll a dolog, le kell szögeznünk, hogy e könyv
— mind módszertani, mind tartalmi szempontból —
megüti kora hasonló célú kiadványainak a színvona
lát. Elterjedtségére vonatkozólag nincs számbeli ada
tunk, annyi azonban bizonyos, hogy hasznos szolgá
latot tett a kollégium tanárainak és diákjainak.
Mellőzöm a munka részletes ismertetését, csupán
a lényegre szorítkozom, továbbá két érdekességet
mutatok be az anyagából. A Debreceni Arithmetica
számtankönyv, amely az alapműveleteket tárgyalja,
és egyebek közt a hármasszabály körébe tartozó
olyan példákat ismertet, amelyek abban a korban
főleg a kereskedelem és az ipar kapcsán vetődtek fel.
Az alapműveleteket az egész számok és a közönséges
törtek keretében tárgyalja, az egész számok körében
pedig bemutatja az alapműveletekre a számolás he
lyességét igazoló — akkor nagyon divatos — ún. “ki
lences próbát”. A próba a kilenccel való oszthatósá
gon alapszik, és mindegyik alapműveletre alkalmaz
ható: ha pl. az összeadandók és á summa jegyeinek
összegei kongruensek mod 9, akkor az összeadás he
lyességének szükséges, de nem elégséges kritériumát
nyerjük. A próba végrehajtása során mind az öszszeadandókból, mind az összegből “kihányjuk” (át
húzzuk) azokat a jegyeket, amelyek összegül 9-et
adnak. Amennyiben az összeadandóknál és az összeg
nél egyenlő maradékot kapunk, — és az összegezést
magunk végeztük — valószínűnek látszik az ered
mény helyessége. Mások által végzett számolás
esetén azonban tág a célzatos megtévesztés lehe
tősége.
Megemlítem még, hogy már ebben a könyvben is
megtaláljuk a lusták szabályát (“regula pigrorum”),
amely azt bizonyítja, hogy a számtan elsajátítása
abban az időben is gondot okozott a tanulóknak. A
lusták szabálya ugyanis azt a célt szolgálta, hogy a diá
koknak az egyszeregyet csak 5 x 5-ig kelljen fejből
tudniok. Ha a szorzat tényezői 6 és 9 közötti egész
számok voltak, akkor igénybe vehették a lusták sza
bályát, amelyet egy példán szemléltetek.
Kiszámítandó 7x8.
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Egymás alá írjuk a két tényezőt, és mindegyik
mellé azt a számot, amely 10-re egészíti ki. így:
7

3

8

2

Az 5-nél kisebb jobb oldali jegyek szorzata adja a
szorzat egyeseit, a bal felső és a jobb alsó (vagy a bal
alsó és a jobb felső) különbsége pedig a szorzat tíze
seit. Ha a jobb oldali jegyek szorzata 10-en felüli,
akkor ennek egyesei lesznek a szorzat egyesei, az em
lített különbséget pedig eggyel nagyobbítanunk kell.
Ha jelen esetben 7 = a és 8 = b, akkor azonnal látható,
hogy az eljárás magyarázata az alábbi algebrai
identitás:
a • b = 10(a—10+b) + (10—a) (10—b).
Sajnos a Debreceni Arithmeticának csupán egyet
len példányáról tudunk, azt féltőn őrzi a Magyar
Nemzeti Múzeum könyvtára. Öt év múlva —
1582-ben — hasonló szedéssel másodszor is megje
lent Debrecenben, ennek két példánya található Ko
lozsvárott, az egyik az ottani Református Kollégium,
a másik a Múzeum könyvtárában. Érdemes lenne
szorgalmazni az első kiadás utánnyomását.
***
A Kollégium kezdeti időszakának a fizikaoktatásá
ról igen nehéz pontos képet alkotnunk. Mint már em
lítettem, a fizika a filozófia körébe tartozott, filozófiát
pedig a magasabb oktatási intézmények felsőbb osztá
lyaiban tanítottak. Bizonyos, hogy a kollégiumban is
szerepelt valamilyen módon fizikai anyag, az előadás
tartalma és' színvonala azonban erősen függhetett a
tanár képzettségétől, tehetségétől és érdeklődési kö
rétől. Nem kétséges,’hogy a kollégiumnak már kez
detben is voltak kiváló tanárai, hiszen közülük sokan
látogatták előbb Wittenberg, majd Heidelberg, Basel,
Utrecht, Franeker stb. egyetemét. Hazatértük után
terjesztői lettek az ott szerzett ismereteknek, de
Zemplén Jolán határozottan tagadja, hogy a 17. sz. fo
lyamán a kollégiumi oktatásban külön tárgyként sze
repelt volna a kísérleti fizika. Szilágyi Tönkő Márton
(1642 —1700) kollégiumi professzor 1678-ban Heidelbergben megjelent Philosophia... etc. című és
tárgyú könyvének egyik helyén a mágneses jelensé
gek ismertetése során szomorúan említi, hogy “az
idők mostohasága és az emberek nemtörődömsége
miatt” nélkülözik a legelemibb kísérleti eszközöket
is.
A külföldön megvédett és még ma is megtalálható
doktori értekezések, az igen népszerű kalendáriumok
és a kéziratok is őriznek fizikai természetű észrevéte
leket, de hogy ezek milyen mértékben jutottak
szóhoz a kollégium oktató munkájában, arra határo
zott választ adni nem tudunk. Huszti Szabó István
(1671 —1704?), aki Debrecen orvosa és egyidejűleg
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a kollégium professzora is volt, 1695-ben (Halle)
megjelent doktori értekezésében szerepel — tudomá
sunk szerint a hazai irodalomban először — a kísérleti
fizikának következő érdekes definíciója: “ A fizika a
természeti dolgoknak és jelenségeknek a tudománya,
a priori matematikai módszerrel bizonyítva, a poste
riori azonban számtalan kísérlettel megerősítve” .
Amennyire át tudtam tekinteni a korabeli doktori
értekezéseket, azt kell mondanom, hogy függetlenül
attól, vajon címük matematikai, vagy fizikai tárgykö
rökre utal, színvonaluk olyan, mint a külföldiek jobb,
hasonló tárgyú tanulmányai. Önálló eredményeket
nem találunk bennük. Szilágyi Tönkő Márton már
említett filozófiai könyvének a 144. oldalán kezdődik
a “Physica specialis” , amely a mechanikából, a hid
raulikából, a mágnességtanból és elektromosságtan
ból ragad ki részeket, valamint csillagászati ismerete
ket közöl. Zemplén Jolán abban látja Szilágyi Tönkő
munkájának a jelentőségét, hogy ezeket a fizikai
tárgyköröket bizonyára tárgyalták a kollégiumban is.
Egyébként a fizikának és a matematikának a filozófiá
tól történő elszakadása fokozatosan ment végbe a 18.
sz. utolsó évtizedében.
Megjegyzem még, hogy bár a kollégium első év
századainak történetét meglehetősen gazdag iroda
lom tárgyalja, a matematikára és a fizikára vonatkozó
lag is elég sok adat áll a rendelkezésünkre, ezek elle
nére akadnak fehér foltok. A további munka még sok
mindent föltárhat.
***
A Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvarán
tábla örökíti meg Maróthi György (1715 —1744) pro
fesszor emlékét. Vannak, akik fólteszik azt a kérdést,
hogy vajon a tudósok csarnokában megilleti-e a hely
az olyan személyt, akinek legkiemelkedőbb irodalmi
alkotása egy elemi számtankönyv volt, méghozzá
olyan korból, amikor számos világhírű tudós —
D ’Alembert, Segner, Euler, Daniel Bernoulli — és
még sorolhatnánk tovább a neveket — bőven ontotta
az alapvetően új fizikai és matematikai eredménye
ket. Maróthi nevéhez ilyen teljesítmények tényleg
nem fűződnek, ezek ellenére — kora szóhasználata
szerint — tudósnak kell neveznünk és minősítenünk.
Mégpedig olyannak, aki nemcsak Debrecennek,
hanem az egész országnak is tanítómestere volt, aki
könyvével lerakta azt a szilárd fundamentumot,
amelyre hosszú időn át biztosan építkezhetett hazánk
középfokú matematikaoktatása is.
Nem részletezem Maróthi György életútját, de
megemlítem azt a mérnöki jellegű munkát, amelyet
szaktanácsadóként Debrecen érdekében végzett. Te
kintélyét jól jellemzi az a — távolabbi környéken is el
terjedt — szólás, hogy “kétszer kettő Maróthi szerint
négy” . Ezt a mondást eredetileg Németországban
Gemma Frisiusra alkalmazták.
“Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége” c.
tankönyvét háromszor adták ki, legelőbb 1743-ban,
még Maróthi életében, majd posztumuszként

1763-ban és 1782-ben. Ez a munka mind tárgyi,
mind módszertani szempontból elérte az elemi szám
tant tárgyaló akkori tankönyvek legigényesebb euró
pai szintjét, adatok szólnak arról, hogy még a múlt
század elején is szívesen használták egyes iskolák or
szágszerte. Ennek magyarázatát a következőkben ad
hatjuk meg: míg a Maróthi előtt megjelent hazai arit
metikák homályosan és szárazon csupán közölték a
számolási regulákat, ugyanakkor Maróthi világosan
magyaráz és tanít. Érthetőség szempontjából munká
ját ma is példaként állíthatnánk. A gyakorlati használ
hatóság is nagy erénye a könyvnek, a világos okfejté
sek pedig matematikai bizonyításoknak is tekinthe
tők. De a könyv ízes magyar nyelve is jelentékenyen
hozzájárult a sikerhez. Az Arithmetica nyelvezete
régi zamatú ugyan, de Maróthi szóhasználata alig tér
el a maitól. Igen jónak bizonyult néhány általa alko
tott magyar matematikai műszó, e téren tudatosan
kereste az olyan kifejezéseket, amelyek híven tükrö
zik a fogalmak jelentését. Hasznukat mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy a Maróthi által alkotott
nyelvújítási szavak közül ma is sok használatos a
magyar nyelvű irodalomban.
A mindennapi életben szükséges matematikai
tárgykörök beiktatása a könyv anyagába nagy erénye
Maróthi művének. Az is az alkalmazhatóság céljait
szolgálta, hogy pontos eligazítást iparkodott adni a ha
zánkban akkor használatos mértékegységek és pénz
nemek világában. E téren a kor egyszerű emberének
nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenie, de
még a régi idők kutatója is alig tud eligazodni az
akkori mértékegységek között. Az Arithmetica 3. ki
adásának a végén lévő pénzátszámítási táblázat pl. 20
pénznemet sorol föl, és ezek egymásba történő átszá
mítására 98 közönséges törtet ismertet. Az is Maróthi
gondos eljárását igazolja, hogy a mértékegységek tár
gyalása során nem elégedett meg az akkor használatos
átszámítási adatokkal, hanem gondos mérésekkel el
lenőrizte azokat, és a gyakorlati életben felbukkanó
hibákat helyesbítette. E megjegyzések alapján szinte
természetes, hogy mind a matematikában, mind a fi
zikában szorgalmazója volt a mérésnek és a szemlél
tetésnek, továbbá a matematikai és a fizikai szertári
anyag gyarapításának. Tanulmányaiban Gaál Botond
egymás mellé állítja — és bizonyára joggal — Maróthit és a vele egyidőben professzorrá kinevezett Piskárosi Szilágyi Sámuelt (1718 —1785) a következő in
dokok alapján: mindketten lelkesedéssel és hozzáér
téssel iparkodtak gazdagítani a kollégium matemati
kai és fizikai szertárát, felhasználva erre a célra kül
földi összeköttetéseiket és útjaikat is. Az általuk be
szerzett eszközök elérték azon idők legmodernebb
szintjét. Az előadott fizikai anyag azonban idők folya
mán Szilágyi Sámuel esetében sokat bővült, ez ter
mészetes, hiszen több, mint négy évtizeddel élte túl
barátját és kartársát.
Majdnem bizonyos, hogy Maróthi nemcsak a saját
aritmetikájában szereplő anyagot tanította, hanem
annál esetleg többet, vezérfonalként igénybevéve a
más főiskolákon, vagy külföldi egyetemeken elterjedt

könyveket. Tóth Béla kutatásai szerint főleg Johann
Friedrich Weidler (1692 —1755) wittenbergi tanár
tankönyvét használta.
Ez egyébként a kollégium többi professzora eseté
ben is így volt. Az adatok szerint az ösztöndíjasok kül
földi útjaikról szakkönyvekkel tértek haza, és ezekből
sokat a kollégiumnak adományoztak. A meglehető
sen nagy tanszabadság nem kötötte meg szigorúan az
előadandó anyagot, és eléggé tág lehetőséget biztosí
tott a professzoroknak a tankönyvek megválasz
tásában.
***
A Fasori Evangélikus Gimnázium krónikása mu
lasztást követne el, ha nem venné számba világhírű
tudósait — még akkor is —, ha azok életük java
részét külföldön töltötték. — Midőn a kollégium his
tóriájának összefoglalása során a 18. sz. elejére
értem, elgondolkoztam, beszéljek-e Segner János
Andrásról, aki mintegy negyedszázadon át a törté
nelmi Magyarországon élt, és ebből — mai tudomá
sunk szerint — néhány év jutott Debrecenre is. Úgy
gondolom, hogy nem mellőzhetem, mert szellemi
fölkészítéséhez hozzájárultak debreceni tanulmányai,
valamint az a légkör is, amely itteni tisztiorvosi be
osztásában körülvette.
Pozsonyban, vagy — a legújabb kutatások szerint
— a hozzá közeli Szentgyörgyön született 1704-ben,
és 1777-ben Halléban húnyt el. Nevét elismerőleg
említi mind a szlovák, mind a német, mind a magyar
tudománytörténet. A többféle etnikumú Magyaror
szág már régebben is számos olyan tudóst adott a vi
lágnak, akiknek nemzetiségi hovatartozása vita tár
gyát képezheti. Mindenesetre Segnernek hazánkhoz
való kötődését alátámasztja az a tény, hogy szívesen
használta a Segner Hungarus megnevezést, és az,
hogy mindig szeretettel fogadta a hozzá ellátogató
magyarországi ösztöndíjasokat. Debrecen kegyelettel
őrzi az emlékét: szobra ott áll a klinika kertjében, vá
rosunk egyik legnagyobb terét róla nevezték el, a kol
légiumban egy szoba, a Füvészkert utcai Általános
Iskola, valamint a róla elnevezett tér egyik épületé
nek falán tábla őrzi a nevét.
Az adatok e tényszerű felsorolása után rendhagyó
módon folytatom a visszatekintést. A közelmúltban
valaki azt kérdezte, hogy Segner tudott-e egyáltalában
magyarul? Be kellett vallanom, hogy erre a kérdésre
konkrét adatokra támaszkodó választ nem tudok
adni. Feleletem ezek ellenére igenlő. Magyarázatként
a következőket hozom fői: Segner — mint említettem
— életéből hosszú időt töltött a nyelvi szempontból
vegyes lakosságú városban, Pozsonyban, egy ideig a
Református Kollégium magyarul beszélő diákjai
között is élt, és Debrecen vezetősége bizonyára nem
hívott volna meg a cívisvárosba egy magyarul nem
tudó orvost. Az viszont tény, hogy életének nagyobb
részét Németországban töltötte, mint a jénai, a göttingeni és végül a hallei egyetem professzora.
Tudományos tevékenységének a bibliográfiája
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száz körüli címszót tartalmaz, munkái a reáltudomá
nyok csaknem minden ágából merítik anyagukat. Ma
tematikai, fizikai, csillagászati, orvosi és más termé
szetű értekezései, valamint matematikai és fizikai
tankönyvei bőven tartalmaznak tudományos jelentő
ségű új fölfedezéseket. Ezek egy része manapság
szerves tartozéka a megfelelő monográfiáknak.
Gazdag a róla szóló irodalom is, az érdeklődők
számos részlettanulmányból tájékozódhatnak, mindazáltal csak gazdagítaná a tudománytörténet irodal
mát, ha valaki vállalkozna életének és tudományos
munkásságának hiánytalan feltárására.
Matematikai eredményei közül — részletezés
nélkül — hármat említek. Ezek nem Debrecenben
születtek, de valamiféle szállal kötődnek a városhoz.
Tőle származik a Descartes-féle előjeltétel első —
teljesnek mondható — bizonyítása. Az algebrai
egyenletek elméletében fontos szerepet játszó tétel
eredeti fogalmazásban azt mondja ki, hogy a valós
együtthatós w-edfokú algebrai egyenlet pozitív gyö
keinek a száma legfeljebb annyi, mint az együtthatói
nak sorozatában fellépő előjelváltások száma, vagy
annál páros számmal kevesebb. E tétel bizonyításával
idők folyamán sokan kísérleteztek — eredménytele
nül. Segner legelső matematikai értekezésében,
amely doktori disszertációként 1728-ban jelent meg
Jénában, e tétel igazolásával foglalkozott, de, hogy a
feladatot miként sikerült megoldania — azt a leg
utóbbi évekig nem tudtuk, mert a dolgozatot elve
szettként tartotta számon a tudománytörténet.
Néhány évvel ezelőtt vettem kézhez Manfred Stern
hallei professzor levelét, amelyben közölte, hogy si
került rábukkanniuk az elveszettnek hitt disszertáci
óra. Örömmel olvastam, hogy a Segner-féle bizonyí
tás olyan segédtételre támaszkodik, amelyre egyik
hallgatóm is gondolt. Ez a segédtétel a következő:
ha a
g(x) = a0xn + aj x " - 1 + ... + an

(a0 > 0)

polinomban a jelváltások száma r, akkora
G(x) = g(x) (x —a)

(a> 0 )

polinomban legalább r + 1, vagy ennél páros szám
mal több.
Erre a lemmára támaszkodva viszonylag könnyen
adódik a Descartes-tétel.
Megemlítem Segner azon értekezését, amelyben
egy Euler által fölvetett geometriai feladat elegáns
megoldását közölte. A feladat így szól:
Az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféle
ként darabolható föl háromszögekre olyan átlók segít
ségével, amelyek nem metszik egymást a sokszög bel
sejében. A kérdésre csakhamar Euler választ adott,
őt követőleg Segner is, majd az 1956-ban rendezett
országos Schweitzer Miklós matematikai versenyen
többen. Csupán hármat közlök a különféle megoldási
képletek közül, amelyeknek annyiban van számelmé
leti érdekességük, hogy ugyanazt a természetes
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számot egymástól különböző formulával állítják elő.
Az alábbi képletek rendre Euler, Segner és Heppes
Aladár megoldását tartalmazzák.
Legyen tehát P„ az n oldalú sokszög különböző
feldarabolhatóságának a száma, továbbá P2 = P3 = 1,
akkor
n

Pn

77
k= 3

4k—10

k—1

n—1

pn +

í
I —r

n —1

E probléma debreceni vonatkozása pedig az, hogy
egyetemünk versenyzői 1956-ban külön elismerés
ben részesültek a feladat történelmi hátterének is
mertetése alapján.
Nemrégiben egy kiváló matematikusunk azt kérdezta, vajon adható-e válasz arra, hogy a Magyaror
szágon született matematikusok eredményei közül
melyik tekinthető időrendileg a legelsőnek, és olyan
nak, amely világszerte ismertté vált. Nem kevés töp
rengés után azt válaszoltam, hogy bizonyára az a
Segner által talált grafikus eljárás, amelynek révén
megkapjuk az
f(x) = a0xn + a ^ " - ' + ... + an
valós együtthatós polinomnak az x0 abcisszaponthoz tartozó f(x0) értékét. Segner maga az alábbi
megszorításokkal ismertette az eljárást. Legyen adott
az
f(x) = a0x3 + a ^ 2 + a2x + a3
(a0, aj, a2, a3, > 0) valós együtthatós harmadfokú polinom, grafikus úton keresendő f(x0) (0 < x0 < 1).
Segner szerint a következőként kell eljárnunk:
vegyük fel az AB = 1 szakaszt, és erre az A pontból
kiindulva mérjük fel az adott x0 = AE értéket (vö.
ábra). Az A, E és B pontokból húzzunk fölfelé az
AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A pont
ból kiinduló merőlegesre mérjük fel rendre, egymás
végpontjaihoz fűzve a3, a2, a,, a0 értékét. Ilyen

módon kapjuk a K, L, M és C pontokat. A C pontból
az AB szakasszal párhuzamosan húzott egyenesnek
az E-ből, illetve a B-ből kiinduló merőleges félegye
nessel való metszéspontja F, illetve D.
Megvonva mármost a DM egyenest, az az FE-t a
G ’ pontban metszi. A G ’ ponton át az AB-vel párhu
zamost vonva, kapjuk a BD szakaszon a G pontot.
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenesekkel,
végül is az El’ szakaszhossz adja f(x0)-t.
A szerkesztés helyes voltát hasonló háromszögek
re vonatkozó tételek felhasználásával könnyen igazol
hatjuk. Az is belátható, hogy a módszer akkor is
célhoz vezet, ha
1. a polinom fokszáma tetszőleges természetes
szám,
2. x0 tetszőleges, zérustól különböző valós szám,
3. az aj koefficiensek tetszőleges valós számok.
A Segner nevéhez fűződő fizikai eredmények
közül azok a gyakorlati és elméleti vizsgálatok a legis
mertebbek, amelyek alapján az utókor a turbina fölfe
dezőjének szokta tartani. A hidrosztatika és a hidrodi
namika körébe tartozó elméleti fejtegetései, valamint
az ezen területekhez tartozó fizikai kísérletei és esz
közei (pl. Segner-kerék) ösztönzőleg hatottak Eulerre is, aki főként matematikai meggondolásokkal egé
szítette ki és támasztotta alá a kísérleti eredményeket.
Egyetlen példát említek: tudunk róla, hogy a berlini
akadémia egyik ülésén Euler mutatta be a Segner
által konstruált kereket — elméletileg és igazolva
annak gazdaságos voltát. Euler számításai szerint
ugyanis azonos folyadékmennyiség és csúcsmagasság
alkalmazása esetén a Segner által alkotott szerkezetek
effektusa mintegy a négyszerese volt a korabeli ha
sonló szerkezeteknek.
Segner másik sokat emlegetett vizsgálata a merev
testek forgására vonatkozik: ő állapította meg ugyan
is, hogy a pörgettyű három egymásra merőleges ten
gely valamelyikén, az ún. szabad tengelyen forog sta
bilisán, és e három tengely egy ellipszoidnak, a “tehe
tetlenségi ellipszoidénak a főtengelye.
***
Zavarban vagyok, midőn a kollégium talán legtöb
bet emlegetett tanáráról, Hatvani Istvánról, az ördöngős debreceni professzorról kell röviden megem
lékeznem, méghozzá olyan hallgatóság előtt, amelyik
sokat fáradozott és fáradozik emlékének megörökíté
sén. Életének csupán néhány adatát közlöm:
1718-ban Rimaszombaton született. A gyenge, be
teges gyermeket szülei papnak szánták. Alsófokú ta
nulmányait szülővárosában, majd Losoncon, Kecske
méten és Komáromban végezte. A látogatott iskolák
többfélesége sokirányú hajlamot fejlesztett ki benne,
de tanárai figyelmét elsősorban elmélyedő filozofikus
érdeklődése keltette fel. 1738-ban felvették a debre
ceni kollégiumba, de a pestisjárvány — amely Maróthi életében is szerepet játszott — távozásra kény
szerítette. Az 1741 —1745 közötti években találko
zunk ismét nevével a kollégium tógátus diákjainak
névsorában.

Debreceni tanulmányai befejezése után a város,
továbbá Nógrád és Szabolcs vármegye anyagi támoga
tásával sikerült 1746-ban külföldre mennie, ismere
teit Baselben gyarapította. Itt — teológiai tanulmányai
mellett — beiratkozott az egyetem orvosi karára is.
Csakhamar teológiai, majd 1748-ban orvosdoktorrá
avatták. Baseli tanulmányai idején módjában volt
Johann Bernoulli (1667 —1748) és fia, Daniel Ber
noulli (1700 —1782) előadásait hallgatni.
A kiváló mesterek hatására Hatvani is mély kép
zettségű tudós lett, akit több egyetem is iparkodott ta
nárának megnyerni. Ő azonban “többre becsülve a
szegény sorsot a fényes helyzetnél” , visszautasította
az ajánlatokat, és a debreceni kollégium matematikafizika-filozófia katedráját fogadta el.
Hosszú tanári pályája alatt tanított matematikát,
geometriát, filozófiát, kémiát, asztronómiát, de főleg
— kísérletekkel gazdagított — fizikai előadásai váltak
messze földön hiressé.
A kollégium vezetésében is sokat dolgozott. Pá
lyája elejétől ellátta annak orvosi teendőit, őt tekint
hetjük hazánk első iskolaorvosának.
II.
József uralkodása idején a protestáns egyházak
vallási és iskolai autonómiájáért folytatott küzdelem
nek Hatvani volt egyik legsúlyosabb szavú harcosa.
Sikeres közéleti munkásságának elismeréseként
1783-ban megyei táblabíróvá választották. 1786-ban
lemondott tanári állásáról, ugyanezen év novemberé
ben húnyt el.
Tudományos munkásságát meglehetősen nehéz
fölmérni, mert kevés írása jelent meg nyomtatásban.
Ezek azonban egyértelműen igazolják, hogy igen kép
zett polihisztor volt a szónak legnemesebb értel
mében.
Egyik úttörője hazánkban a kémiai kutatásoknak.
“Thermae Varadienses...” című, 208 oldalas könyve
(Bécs, 1777) vegytani értekezéseket tartalmaz, címe
pedig arra utal, hogy ő határozta meg először a Nagy
várad közelében lévő Félix- és Püspökfúrdő vizének
kémiai összetételét, és orvosként azok gyógyhatásának magyarázatát adta. — Vizsgálta a talajok szikesedését, és a sziksónak — mint alapanyagnak — ipari és
gyógyszeri felhasználhatóságát. Erre irányuló vizsgá
latai igen korszerűek voltak. Tudománytörténeti
szempontból azonban említett könyvének néhány
mondata igen jelentős:
“ ... Mivel a kémia tudománya, legalább is e század
hetvenes évéig a magyar akadémiákon és iskolák
ban csaknem ismeretlen volt, megpróbáltam vala
mit adni... 1750-től kezdve hallgatóim a természettudománynak ebben a részében sem járatlanok.”
Sokat mondó szavak, megerősítik azt a köztudat
ban elterjedt állítást, amely szerint a hazai felsőfokú
kémia-oktatásnak ő volt a kezdeményezője 1750-ben, és
ezáltal több, mint egy évtizeddel megelőzte a Selmec
bányái akadémiát, és két évtizeddel a nagyszombati
egyetemet.
Kevés forrás áll a rendelkezésünkre Hatvani fizikai
előadásaira vonatkozólag, azok korszerűségére és
színvonalára inkább az általa használt fizikai eszkö
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zökből, valamint számos jeles tanítványának a tudo
mányos felkészültségéből tudunk következtetni. A
visszaemlékezések szerint előadásaiban a mechani
kai, hangtani, hőtani stb. részeken kívül különös nyo
matékkai szerepelt az elektromosságtan, a személyé
hez kapcsolódó “ magyar Faust” elnevezést főleg új
szerű elektromos kísérletei miatt kapta. A kollégium
szertárainak a gyarapításában — Maróthi után — Hat
vaninak is komoly érdemei voltak, anyagi áldozatot is
vállalva vásárolta meg külföldről, vagy a budai keres
kedőktől a fizikai kísérletekhez szükséges eszkö
zöket.
Matematikai tevékenysége nyomtatott művek
alapján is dokumentálható. 1748-ban tartott tanári
székfoglalója a Museum Helveticum c. folyóiratban
jelent meg. Az 1757-ben kiadott “Introductio...” c. fi
lozófiai tárgyú könyvének pedig egy terjedelmes feje
zete foglalkozik valószínűségszámítással és matema
tikai statisztikával.
Tanári székfoglalójának az a mondanivalója, hogy
a matematika az egyik olyan tudomány, amelynek
eredményei nem képezhetik vita tárgyát. írásában —
teológushoz illően és a kor szellemét követve — még
a hittudományban is jelentőséget tulajdonított a ma
tematikának, és a matézis körébe tartozó több foga
lom (a hiperbola aszimptotája, az irracionális szám
törtekkel való megközelítése, a végtelen sor összege,
a differenciálhányados értelmezése stb.) segítségével
iparkodott kapcsolatot teremteni a teológia, a filozófia
és a matematika között, mivel ezek mindegyikében
fontos szerepet játszik a végtelen nagy és a végtelen
kicsiny fogalma.
Hatvani másik — az előbbinél értékesebb — tanul
mánya az “Introductio...” c. latin nyelvű könyvének
a valószínűségszámításról írott fejezete. Tudomásunk
szerint a hazai irodalomban legelőször itt szerepel e
tárgykörnek az akkori ismeretekhez képest csaknem
teljesnek mondható tárgyalása. Ilyen problémák már
évszázadokkal Hatvani előtt is fiólbukkantak a kül
földi irodalomban, első monográfiájának Jakob Ber
noulli (1654—1705) 1713-ban megjelent “Ars conjectandi” (A találgatás művészete) c. posztumusz
könyvét szoktuk emlegetni.
Hatvani Baselben behatóan tanulmányozta Ber
noulli művét, és hazatérte után a valószínűségszámí
tást több területen alkalmazta az itthoni viszonyokra.
A bevezető sorok után definiálja egy esemény bekö
vetkezésének a valószínűségét, ill. annak a komple
menterét, fölépíti — mai kifejezéssel élve — az ese
ményalgebrát, és példákkal világítja meg a nagy
számok törvényét. Magyarázó példái az életbiztosítás
sal és a halálozási táblázatokkal is kapcsolatosak. Az
“ Introductio...” három halálozási táblázatot közöl,
de Hatvani — a debreceni matrikulai bejegyzések
alapján — maga is megbízható statisztikai adatokat
gyűjtött. Különösen jelentősek azok a megjegyzései,
amelyek a debreceni csecsemőhalálozásra vonatkoz
nak. Csupán egyetlen példát említek: a nyugati orszá
gokban ebben az időben a csecsemők 19,2%-a halt
meg az első évben, ugyanakkor ez a szám Debrecen
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ben — az 1750 —1754 évekre eső adatokat véve figye
lembe — az előbbinek csaknem a kétszerese, 34,2%
volt. Hatvani — mint orvos — iparkodott megkeresni
ennek az okát, és a magyarázatot a kedvezőtlenebb
meteorológiai viszonyokban, az egészségtelen ivóvíz
ben, a mocsarak által fertőzött levegőben és a
bábaasszonyok alacsony képzettségében vélte
megtalálni.
Hatvani e tanulmányának az érdeme nem a való
színűségszámítás bevezető fogalmainak az ismerteté
sében keresendő, hanem a statisztikai adatgyűjtés és
a biztosítási matematika meghonosításának a szorgal
mazásában. Fáradozása nem is maradt eredményte
len, hosszan sorolhatnánk azokat a statisztikai felmé
réseket, amelyek az ő működése nyomán kezdődtek
el. Az is nagyon valószínű, hogy Eresei Dániel
(1781 —1836), a kollégium későbbi professzora Hat
vani munkásságának a hatására írta az első hazai “Statistica” (Debrecen, 1814) könyvet.
A teljesség kedvéért még megemlítem, hogy leg
előbb Hatvani határozta meg Debrecen földrajzi szé
lességét, méghozzá meglepő pontossággal. Az általa
mért eredmény csupán 8’-cel tér el a ma elfogadott
értéktől.
Több könyv és igen sok tanulmány foglalkozik
Hatvani István életútjával, valamint tanári és tudomá
nyos tevékenységével. Ezek ellenére úgy érzem,
hogy ez a kutatómunka még nincs befejezve, és elér
kezett annak az ideje, hogy megjelenjék egy olyan
könyv, amely teljes mélységgel tárja föl, és összesíti a
reá vonatkozó adatokat.
*

*

*

A kollégium diákja volt Csokonai Vitéz Mihály is,
akivel főként az intézmény szelleme kedveltette meg
a matematikát, és általában a természettudományo
kat. Tudunk arról, hogy Csokonai maga is szeretett
volna földmérő lenni, ebben azonban életének sze
szélyes alakulása megakadályozta. Életrajzírójának
Domby Mártonnak a szavai szerint még halálos be
tegsége fájdalmait is matematikai olvasmányokkal
iparkodott enyhíteni:
“ ... utoljára pedig a Wolf véghetetlen matézisének
terhe alatt halt meg; mikor ágyba feküvén kezei
azt nem bírnák, mellére tévén úgy olvasván azt,
hogy szoktassa előre képzelődését azon véghetetlenhez, melybe menendő vala.”
Ehhez annyit kell megjegyeznünk, hogy Christian
Wolf német matematikus és filozófus (1679 —1754)
Halléban megjelent tankönyvei hosszú időn át
nálunk is népszerűek és használatosak voltak.
***
Sárvári Pált (1765 —1846) Arany János “ Agg
Simeon”-ját 1792-ben választották tanárrá, 1798-ban
ő lett az akkor létesített matematikai —fizikai tanszék
vezetője. Méltó utóda volt Hatvani Istvánnak. Tanári
és tudományos munkássága a filozófia körébe tarto
zik, de előadott matematikát és fizikát is, kémiai ré

székét is beillesztve ez utóbbinak az anyagába. Ilyen
értelemben Hatvani kezdeményezése folytatójának
tekinthetjük. A fizika oktatásához a pesti egyetem
professzorának, Horváth Jánosnak monarchiaszerte
elterjedt fizikakönyveit használta vezérfonalként.
Sokat harcolt a magyar oktatási nyelv bevezetéséért,
és amikor ez 1797-ben a kollégiumban megtörtént, a
magyar természettudományos és filozófiai szaknyelv
megteremtésén fáradozott. — 1840 táján ő és Kerekes
Ferenc állította össze a kollégium szertárainak leltá
rát. Ez azért jelentős, mert az eszközök beszerzésé
nek az időpontját is feltünteti. — Matematikai, fizikai
és kémiai előadásainak az anyagáról sokat elárulnak
hallgatóinak a fóljegyzései, amelyek igazolják, hogy a
reáliák kollégiumi oktatása a múlt század elejére igen
figyelemreméltó szintet ért el.

datechnika szempontjából ma is fölveszi a versenyt a
hasonló természetű könyvekkel. Maga Csernák 35
hibát tartalmazó jegyzéket csatolt a műhöz, ez a szám
Cunningham gondos ellenőrzése után is csak 53-ra
emelkedett. A könyv jelentőségének és pontosságá
nak a kidomborítására még megemlítem, hogy Gauss
hosszú és igen elismerő bírálatot írt róla, és még a
jelen században is úgy említi Felix Klein, mint a ma
tematika ma is fontos segédkönyvét.
A filozófia és a fizika kérdései is foglalkoztatták
Csernákot, doktori értekezését a hőáramlásról írta.
Az akkor rohamlépésben fejlődő elektromosságtan
sem volt idegen számára, többek között a villámhá
rító elméletéről is írt tanulmányokat.
***

A Református Kollégium egyik legmélyebb
tudású és eredeti ötletekben szinte kifogyhatatlan leleményességű
professzora
Kerekes
Ferenc
Eddigi — nagyon is vázlatos — összefoglalóm még (1784 —1850) volt. Hosszabb tanulmányút után haza
hiányosabb lenne, ha nem említeném meg a kollégi térve — 1823-ban —az akkor létesített növény-és ás
um világszerte ismertté vált tanítványának, Csernák ványtani tanszéken lett professzor, majd Sárvári Pál
Lászlónak (1740 —1816) a nevét. Nem volt e város nyugállományba vonulása után (1839) az ő tanszékét
szülötte, de a tudomány iránti vonzódását és tudását vezette egészen haláláig.
elsősorban a debreceni kollégiumnak köszönhette.
A kollégium szegény szolgadiákjaként tanult, szo
Visszaemlékezése szerint nagyon hatott rá Hatvani morúan írja egy helyen a következőket: “én reám
István. Tanulmányainak befejezése után végigjárta a őseimről sem rang, sem jószág nem maradt” . Debre
katedrához vezető út minden állomását, majd hosszú ceni tanulmányai befejezése után külföldre küldték,
ideig külföldi egyetemeken gyarapította ismereteit. útjának első állomása Bécs volt. Itt először irodalmi
Sajnálatos, hogy ez után nem tért vissza hazájába, érdeklődéséről tett bizonyságot, amikor elkezdte
1775-ben Deventer gimnáziumának előbb tanára, Vergilius Georgicon-jának fordítását. De még egy ér
majd rektora lett. Családi kötelékek miatt választotta dekes irodalomtörténeti adatunk van Kerekes bécsi
új hazájának Német-Alföldet, holland felesége ked tartózkodásának az idejéből: Fazekas Mihály tudta és
véért ott telepedett le.
beleegyezése nélkül kiadta a Ludas Matyit. A műhöz
Tudományos tevékenysége főleg a matematika fej 28 soros előszót is írt hexameterekben, a szakembe
lődését mozdította elő, de fizikai tárgyú értekezései rek véleménye szerint e munkája irodalmi adottságról
vel is elismerést szerzett. Egy igen munkás életnek az tanúskodik.
eredménye az a hatalmas törzsszámtáblázat, amelyet
Külföldi útja alkalmával főleg kémiával foglalko
1811-ben a saját költségén adott ki Deventerben. A zott, a matematika és a fizika ekkor még különöseb
“Cribrum Arithmeticum...” sokszor szerepelt az ben nem kötötte le érdeklődését. Egyik legjelentő
akkori idők kritikai irodalmában, többek között Sár sebb munkája 1819-ben Pesten jelent meg német
vári Pál, Legendre, Crelle, D ’Alambert is írt róla elis nyelven. A “Betrachtung über die chemischen Ele
merő bírálatot. A hatalmas — 1022 oldalas — munka mente” számos része modern és újszerű elgondoláso
tartalmát pontosan elárulja magyarra fordított címe: kat is közöl. Könyvében (123. p.) szerepel egy
“Aritmetikai szita, vagy táblázat, amely a törzsszámo mondat, amelyet több helyen idéznek:
kat az összetett számoktól elkülönítve tartalmazza,
“Remélhető, hogy a kémiai anyagok a szó ma szo
gondosan elrendezve a számokat egytől kiinduló
kásos értelmében is... szétbonthatok és egymásba
sorrendjében,
egészen
egymillió-húszezerig
átalakíthatok, mert ha ez eddig nem történt meg,
(1 020 000). A táblázatban szerepelnek a 2-vel,
ezért csak a mi kémiai bontószereink voltak a
3-mal és 5-tel nem osztható számok törzstényezői is,
hibásak” .
nemcsak néhány, hanem kivétel nélkül mind” .
Ugyanakkor igen hamar észrevette a matematika
Csernákot megelőzve is jelentek már meg törzs természettudományokban való alkalmazásának a je
számtáblázatok, részben különféle számítások meg lentőségét. A kollégiumban őrzött gazdag kézirati ha
könnyítése céljából, de főként azért, hogy ezek révén gyatékának egyik 1817-ben írott lapján a következő
a közelébe férkőzhessenek az azokban az időkben föl sorokat olvassuk:
“Mathesis ad Chemiam applicata... Olyan könyv,
vetett számelméleti problémák bizonyításához, vagy
mely ezt a nevet megérdemelné tudtomra még
cáfolatához. Ilyen aktuális problémák voltak pl. a
nincs, pedig nagyon fólséges volna. És imé most
törzsszámok eloszlása, a Waring- és a Goldbachfólteszem magamban, és ezen feltételem mellett
sejtés, a nagy Fermat-tétel, és így tovább.
állhatatosan megmaradok, hogy egy ilyen munkát
Óriási munkát végzett Csernák e könyv anyagának
dolgozok ki, még pedig vagy Deák v. Német nyel
az összeállítása során, és pontosság, valamint nyom
***
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ven, mivel ez, ha magyarul írnám nehezen, ha ta
lálkozna 100 vevője.”
Sajnos e tervét nem valósította meg, hacsak
1862-ben posztumuszként megjelent “ A felsőbb
mértan valódi alapelvei...” című analízisét nem ilyen
célból állította össze. — Az előbbi idézetnél talán
még jelentősebb Kerekes egyik fiatalkori tanulmányá
nak következő néhány mondata:
“ ... egykor mélyebben merülvén a vegytani ele
mekről való elmélkedésekbe... s mint azelőtt a
mértanban (= matematika Sz. B.) járatlan, hall
ván, hogy e tan a végtelen kis mennyiségekkel
sokat foglalkozik, s azt vélvén, hogy ha e tannal
megismerkedem, abból talán valami tanulságot
meríthetek a testek végtelen kis elemei körül való
vizsgálódásaimra nézve... azt ugyan, mit főleg
óhajtottam el nem érhettem, de mindazáltal meg
nem bántam sem időt, sem fáradtságot, melyet a
felsőbb mértanra fordítottam.”
Kerekes e gondolatával messze megelőzte korának
a fölfogását, mert voltaképpen azt fejezte ki, hogy a
matematika módszerei igen eredményesen alkalmaz
hatók az anyag szerkezetének a vizsgálatában. Ez a
gondolat inkább csak a századforduló táján kezdett
bevonulni a kémiai kutatások eszköztárába, és nagy
mértékben járult hozzá e diszciplína fejlődéséhez.
Matematikai szempontból még sok föltáratlan
adatot tartalmaz az a csaknem 700 oldalas kézirat,
amely kérdés-felelet formájában dolgozza föl a kollé
gium matematika-anyagát. A tanár és a tanítványok
közötti csaknem színdarabszerű beszélgetéseket
finom módszerbeli észrevételek, és helyenként a
humor aranyszálai szövik át.
Tehát a kémiában és a fizikában történő alkalmaz
hatósága lelkesítette Kerekest a matematikával való
foglalkozásra, de erre bátorította egy pályázat is, ame
lyet 1834-ben hirdetett meg a lipcsei Jablonowski
Társaság. A pályatétel a komplex számok geometriai
ábrázolásával volt kapcsolatos, és azt a célt szolgálta,
hogy elősegítse e számfogalom minél szélesebb
körök számára való megismertetését. A komplex
függvénytan forrongó kora volt ez az idő, amikor
Argand, Gauss, Cauchy, Hamilton és mások révén a
komplex számok elmélete nagy mértékben kiépült,
és alkalmazásuk a gyakorlati életben is hasznosnak,
sőt nélkülözhetetlennek bizonyult.
E területen nem akarok a részletekbe bocsátkozni,
hiszen az irodalom sok helyen tárgyalja azt a tényt,
hogy a pályázatra három munka érkezett, és mindhá
rom magyar szerzőtől. Bolyai Farkas, Bolyai János és
Kerekes Ferenc küldött be tanulmányt. A két Bolyai
nem ért el semmi sikert, ugyanakkor Kerekes érteke
zését a bírálóbizottság a pályadíj felével jutalmazta.
Nagyon messzire vezetne, ha csak vázlatosan is is
mertetném Kerekes elgondolásait, csupán annyit em
lítek meglehetősen nehezen követhető írásából,
hogy érződik benne a hegeli dialektika hatása. A
három pályamunka közül a legértékesebb Bolyai
Jánosé volt, ő igénybe vette a hiperbolikus geometria
néhány formuláját is, és ezek segítségével mutatott rá
a képzetes számok geometriai szerepére.
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1844-ben a Magyar Tudós Társaság is kitűzött egy
pályadíjat a komplex számokkal kapcsolatban, Ke
rekes ide is beküldte értekezését, ezúttal azonban
nem ért el sikert. Munkájának mégis volt haszna,
mert a kritikára kapott válaszok és viszontválaszok
igen élénk — e kérdéssel foglalkozó — irodalmat in
dítottak el.
* * *
A szabadságharc leverése után alapvető változások
következtek be a kollégium életében. A volt honvéd
diákokat velük együttérző tanáraik féltve óvták, hogy
megmentsék őket a felelősségre vonástól. Kerekes
Ferenc utóda, a mérnökképzettségű Csányi Dániel
(1820 —1867) még elfoglalta katedráját, de csakha
mar őt is elhurcolták, és hosszabb várfogságra ítélték
Komárom védőberendezésének a megszervezése
miatt. Tanári állását csak 1861-ben kapta ismét vissza.
A bécsi udvar új tanügyi tervezete — az 1850-ben
életbe léptetett Entwurf — a reáliákra nézve hátrá
nyosan változtatott a kollégium belső szervezetén.
Sokszori módosítás után ugyanis a 18. sz. vége felé
már kialakult a kollégium hármas tagozódása, az
elemi, a közép- és a felsőfokú intézmény. A múlt
század közepén azonban egyes reáliákat — köztük a
matematikát és a fizikát is — a középszintű oktatás
rangjára fokozták le. így az e tárgyakat előadók szá
mára a kollégium nem tudott többé professzori kated
rát biztosítani. Ezek ellenére sok nagy tudású, áldo
zatkész tanár vállalta az ottani munkát, olykor elzár
kózva hazai egyetemeink, vagy a külföld csábító aján
latai elől. A Református Gimnázium tanári karában
bőven találunk tudományosan munkálkodókat, néhányuk tevékenysége átnyúlik a 20. sz. első évtizedeibe.
— Az én korosztályom sokat gondol a kiváló igazga
tóra, Karai Sándorra (1859 —1936), — a minden tu
dományos előadást érdeklődéssel figyelő Nyáry
Bélára (1882 —1961), — a kollégium történetének fá
radhatatlan
kutatójára,
Jakucs
Istvánra
(1882—1964), — a matematika didaktikájának halk
szavú, nagy tudású tanárára, Vekerdi Bélára
(1882 —1970), és még sorolhatnám a neveket. A ke
gyeleten kívül sok értékes tanulmány és tankönyv
őrzi az emléküket. Ők a hídépítők közé tartoztak a
jelen század elején a kollégium és az egyetem között.
A Tudományegyetem megnyitása idején ugyanis
még nem beszélhetünk a matematika, fizika és kémia
professzorairól, mivel a fizika egyetemi kurzusai
csak 1921-ben indultak meg az orvosképzéshez kap
csolódva, kezdetben külső előadóként Göllner
János, majd 1923-tól — az inkább csillagászati mun
kássága révén ismert — Wodetzky József
(1872 —1956) gondozásában. Vele egy időben lett a
kémia professzora Bodnár János (1889—1953), és
valamivel később - 1925-ben - a matematika-fizi
ka tanári szak megindulásakor kapott katedrát Dávid
Lajos (1881 -1962).
A teljesség kedvéért hadd említsem meg, hogy a
Tanácsköztársaság idején az egyetem kinevezésre ter
jesztette föl a Református Gimnázium volt tanítvá
nyát, a szakmai szempontból is kiváló matematikust,

Dienes Pált (1882 —1952), abból a célból, hogy
megszervezze az egyetemen a matematikai és termé
szettudományi kart. A Tanácsköztársaság bukása
miatt ez a terv nem valósult meg, Dienes Pál pedig
emigrációba kényszerült.
Sajnos a természet rendje szerint az én korosztá
lyomnak is egyre szaporodnak a sírkeresztjei. Nem
folytatja már ördöngős fizikai kísérleteit — olykor az
egyetemen is besegítve — Mester István, a Refor
mátus Gimnázium volt tanára, — Nagy Géza, a “sze
gények internátusának” igazgatója is eltávozott, — és
évek óta nem tűnik fel Faragó Tibor légitámadástól
meggörnyedt alakja Matematikai Intézetünkben.
De essék néhány szó még Rapcsák Andrásról,
egyetemünk professzoráról, a Református Gimnázi
um egykori tanáráról, aki zokszó nélkül viseli élete
megpróbáltatásait. Ő még a Riemann-geometria kép
letei közé is el tud hinteni néhány Ady-strófát, vagy
egy-egy megnevettető adomát. Mindnyájan kívánjuk,
hogy még sokáig hallhassuk derűs, harsány hangját, ő
pedig érezze őszinte baráti ragaszkodásunkat.

Végül egy megjegyzés. A nagyszombati egyetem
1635-ben történt alapításának 350. évfordulójára a je
lenlegihez hasonló összeállítást kellett készítenem a
budapesti Tudományegyetem matematikai életének
a történetéről. A meglehetősen szerteágazó, és
olykor nehezen hozzáférhető forrásanyag miatt az a
munka sem volt könnyű, és teljessége bizonyára meg
kérdőjelezhető. Mindazáltal előadásom végére érve,
— és összehasonlítva a két intézmény múltjáról írot
takat — úgy érzem, hogy kimondhatom a következőt:
a kezdeti évszázadokban első tudományegyetemünk
talán kiemeltebben kezelte a humán tárgyakat, míg a
Református Kollégium nagyobb súlyt helyezett a reá
liákra, a mindennapi élet megkívánta ismeretekre, de
színvonal tekintetében közel álltak egymáshoz. — A
debreceni Református Kollégium sok tanára és még
több diákja játszott fontos szerepet a Kárpát-medence
kulturális és tudományos életének a fóllendítésében,
és ez olyan érdeme, amely tiszteletre és hálára köte
lezi az utókort.

A MAGYAR NOBEL-DÍJASOK

Palló Gábor
BME Tudománytörténeti Csoport

Bizonyára léteznek olyan általános társadalmi feltéte
lek, amelyek között egy ország lakossága rendkívüli
en igényli önértékelésének erősítését. És mi fokoz
hatná jobban önmagunk becsülését, mint a kétségbe
vonhatatlan sikerek felidézése. Azt, hogy Magyaror
szág mennyire kiéhezett a sikerekre, mi sem bizonyít
ja jobban, mint az olimpiai aranyérmeket követő eu
fória. Mert hiába az aggasztó egészségügyi statisztika,
a pszichés és környezeti károsodásra utaló adatok és
nyilatkozatok áradata, ha a teljesítmények csúcsán
még van helyünk. így ugyanis azt érezhetjük, nem
eleve elrendelt az a sok fenyegető nyomorúság,
amely mostanában sokakban a kilátástalanság érzését
kelti fel.
A magyar Nobel-díjasokat ábrázoló bélyegek első
sorban talán ugyanezért üdvözlendőek. Arra hívják
fel figyelmünket, hogy nemcsak a fizikai, hanem a
szellemi teljesítmények felső házába is bejutottak ma
gyarok, a tudomány győzelmi emelvényein is bősége
sen ott találjuk hazánk fiait, holott a tudományos
munka feltételei manapság nem jobbak, mint az
egészséges élet feltételei. De dicsérni jöttünk a
magyar tudományt, nem temetni, legjobbjainkat
számbavenni, ha ez a számbavétel nem is eredmé
nyez ellentmondásmentes képet.
Mindenekelőtt tehát szóljunk — csakugyan nem
többet, mint néhány szót — azokról, akiket a most
megjelent sorozat ábrázol, mégpedig kitüntetéseik
dátuma sorrendjében. [1]
Az előadás a magyar Nobei-díjasok bélyegsorozat megjelenése al
kalmából tartott kibővített tudományos ülésen hangzott el a
Magyar Tudományos Akadémián. Rendező: MTA Tudomány- és
Technikatörténeti Komplex Bizottsága. Budapest, 1988. november
30.
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Elsőként az orvosi Nobel-díj 1914. évi kitüntetett
jét, a nehéz sorsú Bárány Róbertét említem.
1876-ban Bécsben született, legfontosabb felfedezé
seit, amelyekért később a magas kitüntetést kapta,
szintén itt érte el, mégpedig főként a vesztibuláris ap
parátusra vagy egyensúlyozó szervre vonatkozóan.
1906-ban ismerte fel, hogy a Fúl öblítésénél az öblítő
víz hőmérsékletétől Függ, létrejön-e szédülés és
milyen irányú az ezt kísérő szemmozgás. Kóros kö
rülmények között, az ún. Bárány-féle kalorikus reak
ció hiányzik. Ezáltal nemcsak fontos megfigyelést
tett az egyensúlyozó szerv működésére vonatkozóan,
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hanem jelentős diagnosztikus eszközt is teremtett.
Másik felfedezése az ún. félremutatási kísérlet. Az
orvos kinyújtott mutatóujjához emeli a beteg a saját
mutatóujjait. Ha becsukott szemmel nem tudja a
mozdulatot megismételni, mutatóujját kicsit másfelé
emeli, a kisagyban levő valamely megbetegedésre
lehet következtetni. Bárány az I. világháború során
igen sokat szenvedett; fordulatos sorsa végül is
1917-ben Svédországba vezetett, és 1936-ban az uppsalai klinika professzoraként hunyt el.
Az 1925-ös kémiai Nobel-díj kitüntetettje Zsig
mondy Richárd volt, meglehetősen általános indoko
lással: “a kolloid oldatok heterogén természetének
magyarázatáért és a kutatásai során alkalmazott
módszerekért, amelyek alapvetőekké váltak a mo
dern kolloidkémiában.” 1865-ben született szintén
Bécsben, de 1897-től Jénában, a híres üveggyárban
kezdte kolloidikai munkássát, melyet később saját
magánlaboratóriumában, 1907-től pedig göttingeni
professzorként folytatott. 1929-ben ez utóbbi, neve
zetes egyetemi városban halt meg.
A díj indoklásának általánossága mögött csakugyan
klasszikus értékű munkásság áll. A kolloidok olyan
rendszerek, amelyek eltérnek a homogénektől pl. ol
datoktól és heterogénektől pl. keverékektől. Az
1—500 m/x méretű részecskéket tartalmazó rendsze
reket szokás kolloidoknak nevezni Zsigmondy mun
kássága nyomán. A kolloidok kutatása a századfor
dulón igen aktuális volt, de meglehetősen kezdeti ál
lapotban leledzett. Lényegesen megkönnyítette a
munkát a Zsigmondy és Siedentopf által 1903-ban al
kalmazott és 1911-ben Zsigmondy által továbbtökéle
tesített ultramikroszkóp, melyben az oldatot oldalról
világítják meg, és a részecskékben szóródó fényt ész
lelik optikailag. így két nagyságrenddel növekszik a
felbontóképesség és megállapítható a kolloidtarto
mányba eső részecskék száma, mérete, mozgása, ille
tőleg véglegesen tisztázódott, hogy a kolloidok nem
valódi oldatok, hanem heterogének. Ez az elvi fon
tosságú, alapvető tétel a kolloidok definícióját ala
pozza meg.
Az elmúlt évben ünnepeltük ötvenedik évforduló
ját Szent-Györgyi Albert fiziológiai és orvostudomá
nyi Nobel-díjának. A közkeletű hiedelemmel szem
ben, a kitüntetést nem csupán a C-vitamin felfedezé
séért kapta, sőt, egyszer, amikor mint felfedezőt a Cvitamin fogyasztás jelentőségéről kérdezte egy újság
író, a választ azzal utasította vissza, hogy ő tudós,
semmi köze ahhoz, mit esznek az emberek; ez a sza
kácsok ügye. Az ő díja alapvetően a biológiai égési fo
lyamatok terén elért eredményeinek volt köszönhető,
különös tekintettel a C-vitaminra s a furmársav kata
lízisére — az indoklás szerint. Az 1893-ban Budapes
ten született tudós Budapesten végezte el az orvosi
egyetemet is, majd külföldön dolgozott. A kitüntetés
hez vezető döntő lépéseket Hollandiában, illetve
Angliában és Amerikában tette meg 1920 és 1930
között. Hollandiában mélyült el a sejtlégzés vizsgála
tában, melynek során abból indult ki, hogy az alapfo
lyamat az aktivált oxigén és hidrogén egyesülése
vízzé, és a reakció folyamán felszabaduló energia táp
lálja a sejt, végső soron az egész szervezet működését.
A reakció bonyolult mechanizmusát már részben Ma
gyarországon tisztázta, és ennek során fedezte fel,
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Hevesy György

hogy a fumársav katalitikus hatást fejt ki a mecha
nizmus egyik lépcsőjén.
A C-vitamin kísérletek mindezzel úgy függenek
össze, hogy a növényi légzés tanulmányozása közben
Groningenben észrevette egy jellegzetes oxidációs
reakció késését, és ezt valamely redukáló anyag jelen
létére vezette vissza. Az anyagot Cambridge-ben elő
is állította, ám szerkezetének megállapításához na
gyobb mennyiségre volt szüksége. Ekkor már feltéte
lezte, hogy az anyag, amelyet hexuronsavnak neve
zett, azonos lehet a C-vitaminnal. Végül is, mint
büszkén emlegetni szoktuk, Szegeden a paprikából si
került elegendő anyagot előállítania, és ezzel bebizo
nyította, hogy a hexuronsav valóban C-vitamin, ám
ez utóbbit 1932-ben, a szó szoros értelmében csak na
pokkal előzve meg Szent-Györgyit, az amerikai Ch.
G. King találta meg elsőnek. Közismert az is, hogy
Szent-Györgyi 1947-ben végleg az Egyesült Álla
mokba költözött, itt is hunyt el 1986-ban. [2]
1885-ben született Budapesten az 1943-as kémiai
Nobel-díj nyertese Hevesy György. Indoklás: “az izo
tópok nyomjelzőként való alkalmazásáért a kémiai fo
lyamatok tanulmányozásában” . A nyomjelzés ma
már közismert, az SZTK rendelőkben is alkalmazott
rutinmódszer. Lényege, hogy az elemhez hozzáke
verjük saját radioaktív izotópját, és az utóbbi sugárzá
sát mérve, követjük a vizsgálandó elem útját, hatá
rozzuk meg helyét. Hevesy a módszert barátjával és
kollégájával Fritz Paneth-tal közösen dolgozta ki
1913-ban Bécsben, amikor sokat utazgatott Budapest
és a császárváros között. Meglehet, hogy az alapgon
dolat éppen a vonaton született. Az, hogy az ötlet
csak 30 év múlva hozta meg feltalálója számára a
Nobel-díjat nem valamiféle szakmai féltékenykedés
nek, huzavonának tudható be, hanem a tudomány
fejlődésének. 1913-ban ugyanis még igen kevés és
csak természetes aktív izotópot ismertek. Csak a
30-as évektől kezdve, a Joliot —Curie házaspár által
felfedezett mesterséges radioaktivitás tette lehetővé,
hogy a módszer — hogy úgy mondjam — virágba
szökkenjen, elkezdhesse útját mindazon területeken,
amelyek igényelték, elsősorban persze a biokémiá
ban, orvostudományban, fiziológiában. Hevesy nem
csupán a módszert találta fel, hanem alkalmazásaiban
is az élen állt. Igaz, ekkor már a Monarchia területét
elhagyta. Dániában, Németországban végül Svédor
szágban dolgozott. 1966-ban Freiburgban, kedvenc
városában érte utol a halál.
1961-ben kapott orvosi Nobel-díjat, nem tévedés:
egy magyar fizikus, Békésy György, akit méltán ne
vezhetünk a nagy magányos kísérletezőnek. Békésy
1899-ben született Budapesten, és jóllehet iskoláit
jobbára külföldön végezte, egészen a II. világháború
végéig itthon élt, a tudományegyetem gyakorlati
fizika tanszékét vezette. A Nobel-díjat “a fúl csigájá
ban létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának
felfedezéséért” kapta, ami voltaképpen a hallás me
chanizmusát magyarázza a korábbinál lényegesen
mélyebben. Békésy a Posta Kísérleti Állomáson dol
gozott a 20-as évektől egészen 1946-ig, mégpedig
azon a kiinduló feladaton, hogy a telefonvonalakat ja
vítsa. Hamarosan rájött, hogy ehhez nem elegendő
megérteni a telefon működését, hanem ismerni kell a
hallásét is, minthogy a telefonálás a kettő kölcsönha

tása. Elképesztően mély anatómiai ismeretekre tett
szert, miközben kalandos körülmények között csem
pészett koponyákat az aktatáskájában az anatómiai in
tézet hátsó kijáratán keresztül villamoson Újpestre.
Megalkotott egy mechanikai modellt, amellyel a
belső fül működését tanulmányozta, eljutott a hang
idegingerületté alakulásához, illetve ennek agyi fel
dolgozásához. Már 1928-ban publikálta elgondolásai
alapját, további kísérleteiben ezt munkálta ki hallat
lan precizitással. Később pedig főleg 1947 után az
USA-ban a Harvard egyetemen igyekezett elméletét
általánosítani a többi érzékszervre. 1972-ben Honolu
luban hunyt el.
A sorozaton szereplők közül utolsónak kapta
Nobel-díját Gábor Dénes elektromérnök, mégpedig
fizikából. 1900-ban Budapesten született, de az egye
temet már Berlinben fejezte be. Itt kezdett foglal
kozni elektronoptikával, amely elvezette az oszcillog
ráfiához, elektronmikroszkóphoz, a televizióképcsövekhez. Nobel-díját a holográfiái módszer felfedezé
sért kapta, melynek elvét 1947-ben ismerte fel és
1951-ig dolgozta ki, ekkor már Angliában, ahová
1937-ben települt át. Az elektronmikroszkóp tökéle
tesítésével foglalkozott, ám beleütközött a javítás
ama elvi határába, melyet a szférikus aberráció okoz.
Gábor Dénes azonban úgy gondolta, még az elvi
határ ellenére is tökéletesíthető a kép, ha a benne
rejlő összes információ megőrzésére törekszünk.
Ehhez azonban nem elegendő a hullám intenzitását
rögzíteni, ahogy a fényérzékeny papíron vagy filmen
szokták; rögzíteni kell a hullám fázisát és amplitúdó
ját is, azaz a hullámok által hordozott összes informá
ciót. így jön létre az ún. teljes térbeli kép, a hologram.
Eddig az elv, a pontos megvalósításhoz azonban —
némileg hasonlóan Hevesy György esetéhez — várni
kellett a technikai feltételek megérésére.
A holográfiához ugyanis koherens fénysugarak
kellenek, és a higanygőzlámpával tett kezdeti próbál
kozások csak korlátozott eredményhez vezethettek.
Az igazi fordulat 1962 után, a lézer feltalálását köve
tően történhetett, kivált a két felfedezés egyesítésé
vel, a lézerholográfia kifejlesztésével. így már hihe
tetlenül információgazdag képhez lehet jutni, aminek
persze óriási és messzeható tudományos jelentősége
van. Gábor Dénes 1979-ben, Londonban halt meg.
[3]
Ezzel be is befejezhetnénk a magyar Nobeldíjasokról szóló pillanatfelvétel-sorozatot, föltéve,
hogy csupán a bélyegeken ábrázolt tudósok tekinthe
tők és tekintendők a legmagasabb tudományos elis
merésben részesült magyaroknak. Valójában még
három személyt közéjük kell sorolnunk, akikről talán
később szintén készülhetne bélyeg. Kikről is van szó?
Mindenekelőtt az 1905-ös fizikai Nobel-díj kitün
tetettjéről, az 1862-ben Pozsonyban született és
1947-ben a németországi Messelhausenben elhunyt
tudósról, Lénárd Fülöpről. Lénárd vérbeli kísérleti fi
zikus volt, kitüntetését a katódsugárzás vizsgálatában
elért eredményeiért kapta, amelyek közül legneveze
tesebb az ún. Lénárd-ablak. Ennek segítségével a katódsugarakat ki lehetett vezetni a szabad levegőre, és
ez nagymértékben hozzájárult az elektron felfedezé
séhez. Lénárd életének nagyobb részét Németor115

szágban töltötte, és már a 10-es évektől kezdve egyre
fokozódó intenzitással képviselte a legszégyenlete
sebb, legantihumánusabb fasiszta elveket, mégpedig
nem politikai opportunizmusból, hanem mélységes
filozófiai és — bármilyen különös —szakmai, fizikusi
meggyőződésből.
Wigner Jenő 1902-ben Budapesten született, és
vegyészmérnöki végzettsége ellenére a modern elmé
leti fizika, túlzás nélkül, egyik klasszikusaként kapta
Nobel-díját 1963-ban. Az indoklás kiemeli az atom
magok és elemi részek elméletében kifejtett tevé
kenységét, továbbá az alapvető szimmetriaelvek fel
fedezését és alkalmazását. Ez utóbbi eredményei át
fogják igen absztrakt, a matematikát széleskörűen és
mélyen alkalmazó munkásságát, amihez talán még
hozzáfűzhetjük a matematikai csoportelmélet fel
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használását a fizikában. Wigner professzor az Egye
sült Államokban él jelenleg is, ott, ahová 1930-ban
költözött Németországból. Igen jelentős szerepet ját
szott az atombombát megalkotó Manhattan-tervben,
majd a reaktortervezés egyik első számú szakértőjévé
vált.
Végül nem tekinthetünk el John Polányi nevének
említésétől sem, aki 1929-ben Németországban szü
letett, Angliában nevelkedett, jelenleg pedig kanadai
egyetemi tanár. Díját két évvel ezelőtt, 1986-ban
kapta kémiából. Területe a fizikai kémia, legfonto
sabb eredményei az elemi vegyi folyamatok dinami
kájával függenek össze. Bámulatos apparátussal sike
rült a reakciókat egészen a molekuláris folyamatok
szintjén tanulmányoznia.
Ámde John Polányi neve hallatán felkapjuk a fe-
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jünket: miért John, miért nem János? Egyáltalán:
magyar emberről van szó? És ezzel a kérdéssel,
immár befejezve az életrajzi vázlatokat, eljutunk a
jelen előadás egyik legnehezebb pontjához. A cím
szerint magyar Nobel-díjasokról beszélek, de vajon
az említettek tényleg magyar Nobel-díjasok-e?
Ezzel kapcsolatban már azonnal jó lesz leszögezni:
nem találunk a névsorban olyan személyt, aki nem
emigrált volna Magyarországról. Ezért teljes egyér
telműséggel egyikükről sem mondható, hogy
magyar, más nemzethez ne tartozik. Másfelől azon
ban szerepelnek köztük olyanok, akiket emigrációjuk
ellenére minden kételkedés nélkül, természetesen te
kinthetünk magyarnak, vagy inkább magyarnak is.
Szent-Györgyi Albert, márcsak híres tv-interjúja
nyomán is, élete végéig köztiszteletben állt itthon,
magyarságát nem vontuk kétségbe. Meglehet ugyan,
az a hiedelem, hogy ő az egyetlen, aki itthoni munká
jáért kapta a magas kitüntetést, legenda csupán,
hiszen, mint láttuk, a munka egy részét végezte csak
itthon. Akadt azonban Nobel-díj, amely csakugyan
túlnyomórészt magyarországi tevékenységen alapult,
ez pedig Békésy Györgyé, aki szintén csak a II. világ
háború után hagyta el az országot, amikor munkájá
nak legfőbb elemei már elkészültek a Posta Kísérleti
Állomáson. Ő is mindvégig megtartotta hazai kapcso
latait főleg családjával: az őt túlélő édesanyjával,
Kossuth-díjas fivérével és nővérével, aki a népszerű
író, Passuth László felesége volt [4]. Wigner Jenőt,
talán sokan emlékeznek rá, egy éve, szerencsére sokadjára, üdvözölhettük itthon, amikor 85. születés
napját ünnepelte velünk. Átvette az ELTE díszdokto
ri oklevelét, és aki látta csárdást táncolni, hallotta
magyar nótát énekelni vagy adomázni, aligha jutott
eszébe, hogy amerikai vagy német tudóssal van
dolga. [5]
Hasonlóan egyszerű a helyzet Gábor Dénessel, aki

9 i.

élete végéig legalább kétévenként hazalátogatott az
Akadémia vendégeként, és a filozófus Szemere Sa
muval folytatott levelezése, mely még feldolgozatlan,
miként egész Angliában levő hagyatéka, bizonyítja
kötődését a hazai világhoz, mindama személyes és
kollégiális szálak mellett, melyek sohasem szakadtak
meg, pl. a Tungsram-laboratórium egykori kollektí
vájával [6]. Hevesy György mindvégig megőrzött
kapcsolatai is könnyen dokumentálhatóak, mégha
személyesen nem is látogatott haza a háború után,
érthető politikai fenntartásai miatt. Nagybetegen át
vette azonban 1965-ben a Budapesti Műszaki Egye
tem díszdoktori oklevelét, és utolsó saját maga által
írt magyar nyelvű cikkét is egy évvel halála előtt,
1965-ben publikálta az Orvosi Hetilapban. [7]
Mondjuk tehát, hogy a felsorolt 9 személy közül 5:
Békésy, Gábor, Hevesy, Szent-Györgyi, Wigner vi
szonylag egyértelműen tekinthető magyarnak is.
Talán még Lénárd Fülöp esete is a könnyebben
meghatározhatóak közé tartozik, még ha az említett
politikai és ideológiai magatartása miatt ez nem is
válik dicsőségünkre. Sokan úgy tudják, magam nem
láttam ennek közvetlen bizonyítékát, hogy Lénárd
valamikor megtagadta magyarságát. Tény azonban,
hogy Than Károlyt hallgatta az egyetemen, Eötvös
Loránd mellett is dolgozott, 1897-ben pedig a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává vá
lasztották, és ez a cím csak magyar tudósokat illet
meg. Az Akadémia kézirattárában őrzött egyik levelé
ben 1911-ben írta: “ ...szívesen olvasok magyarul oly
annyira, hogy feleségem a közelmúltban Mikszáth
Két választás Magyarországon c. művével ajándéko
zott meg születésnapomra.” A pozsonyi magyar
nyelvű főreáliskola egykori diákja legalábbis az I. vi
lágháborúig, amikor már megkapta díját, nem szégyellte kapcsolatát Magyarországgal. [8]
Bárány Róbert áll talán legtávolabb a magyarságtól
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az említettek közül. Amellett, hogy a külföldi iroda
lom osztráknak tekinti, még a magyar Kellner
Dániel, 1936-ben megjelent, Nobel-díjas orvosokról
szóló könyvében is azt írja: “Bárány Róbert... magyar
származású volt, de ő maga már Wienben született,
anyanyelve német volt és nem is tudott magyarul.”
[9] Családja ment a burgenlandi Rohoncról Bécsbe,
így értendő a magyar eredet, innen a magyar név.
Vitéz Fialovszky Béla dr. ugyancsak a 30-as években
azt írta: “joggal vagyunk büszkék arra, hogy (Bárány)
dicsőséget szerzett ennek a magyar névnek.” [10] A
magyar eredet világos, de sokan vethetik ellen:
számos idegen nevű ember található a magyarok
között is, sőt a jelenlegi legfőbb vezetők között is,
mégsem tekintjük őket ama másik nép fiának.
Mindez csak arra utal, bizony nem könnyű eldönteni
egy ember nemzetiségét minden önkényesség
nélkül, kiváltképp Közép-Európában.
Ha Bárány magyar eredetét elfogadjuk, viszonylag
egyszerűbb a helyzetünk Zsigmondyval és Polányival, jóllehet ők sem Magyarországon születtek. Zsig
mondy bécsi származású volt ugyan, de egy neves és
érdemes magyar család Ausztriába szakadt ágának
sarjaként, ő maga pedig bizonyíthatóan számontartotta és tartotta is a rokonságot. Az itthoni rokonok
közül talán Zsigmondy Vilmos geológus lett a legis
mertebb, ő fúrta a Városligetben az első artézi kutat.
[11] Zsigmondy Richárd Nobel-díja átvétele után in
terjút adott a Nemzeti Újságnak, és ebből kiderül,
hogy még tudott magyarul, ha nem is nagyon jól, és
büszkén mesélte, hogy édesanyja, aki Szakmáry lány
volt, Petőfit és Aranyt fordított németre. Az újság
egy magyar nyelvű kézírásos üdvözlő sort is bemuta
tott Zsigmondy tói. [12] Róla tehát nyugodtan mond
hatjuk, hogy magyar származású.
Némileg hasonló a helyzet John Polányival is,
még ha ő — amennyire tudom — nem is beszél ma
gyarul. Családja az egyik legjelentősebb magyar értel
miségi család. Nagybátyja Polányi Károly a világhírű
közgazdász, aki felnőtt korában hagyta el az országot
John édesapjával, Polányi Mihállyal egyetemben.
Utóbbi világhírű, Nobel-díjas színvonalú kémikus,
Wigner Jenő igen nagyra becsült mentora, később fi
lozófus lett. Mindketten a Galilei Kör alapító tagjai és
a magyar értelmiség nevezetes személyiségei voltak,
hogy számos rokonukat, pl. Szabó Ervint, Seidler
Ernőt és másokat ne is említsünk. [13] John Polányi
unokatestvérével, a kitűnő elektromérnök Striker
Györggyel történetesen egy háztömbben lakom, így
aztán igazán nehezemre esne Polányi magyar szárma
zását kétségbe vonni.
Mindezek alapján az említett tudósokat, ha nem is
magyarnak, de legalábbis magyar eredetűnek vagy
magyar származásúnak kellene neveznünk. Mondom
ezt a tartalommal kapcsolatos kétely nélkül, a kifeje
zéssel kapcsolatban azonban annál több kétellyel. A
“származás” szó bizony nem cseng a legszebben
azok számára, akik a “kulák származású” , “munkás
származású” formulák jelentését pontosan értik. És
bizony volt a magyar történelemnek olyan időszaka,
amikor, ha a tárgyalt tudósok közül jónéhány történe
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tesen itthon tartózkodott volna, nem magyar, hanem
zsidó származásúnak bélyegeztetett volna, és kényte
len lett volna viselni ennek minden következményét.
Mindezek ellenére nem vitás, hogy mindegyiküknek
volt kapcsolata a magyarsággal, és erre méltán lehet
büszke az itt élő nép, az itt működő kultúra és
tudomány.
Visszamaradt végezetül még egy kérdés: sok vagy
kevés a magyar származású Nobel-díjas? Hogy az
olimpiai hasonlathoz térjünk vissza: hogy állunk a
nemzetek nem hivatalos pontversenyében? Az össze
hasonlítás igénye igen gyakran felmerül, de az adatok
bemutatása előtt hangsúlyozni szeretném nem hiva
talos jellegét. Igyekeztem a magyarok fogalmához ha
sonló elveket alkalmazva, a Nobel-díjasok kislexiko
na alapján összeírni az egyes nemzetek Nobel-díjasait,
de munkám nem tekinthető sem pontosnak, sem
mélynek, csupán némi becslésre ad lehetőséget.
Eszerint 42 országból származtak az 1984-ig kiosztott
Nobel-díjak nyertesei. (Eddig ér a lexikon anyaga.)
A mellékelt táblázatok bemutatják a nagyobb vagy
szerintem érdekesebb országok adatait és sorrendjét.
Láthatjuk, hogy a Nobel-díjak abszolút száma szem
pontjából messze az élen áll az USA, majd Németor
szág és Anglia következik. Ebben a versenyben
12-ikek lennénk, és csakugyan lényegesen megelőz
nénk a földrajzilag körülöttünk levő országokat,
Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát és Lengyelországgal lennénk azonos helyen, természetesen be
számítva Lech Walesa díját is. Az elmondottak azon
ban azt is mutatják, hogy a magyar Nobel-díjaknak
van egy szembetűnő vonása: mindegyik a kemény te
rületekről, a természettudományokból származik.
Nincs sem közgazdasági, sem béke, sem irodalmi
Nobel-díjasunk, bár különösen ez utóbbi elgondol
kodtató. Mindenesetre tudjuk, hogy ezeken a terüle
teken sokkal gyakoribb a melléfogás, vitathatóbbak a
döntések, sőt nem ritkán politikailag tendenciózusak.
Ha tehát csupán a fizikai, kémiai, orvosi Nobeldíjakat vesszük számba, akkor már a 10. helyre kerü
lünk, megelőzve Dániát és Olaszországot is, a kör
nyező országokhoz képest pedig még nagyobb előny
re teszünk szert.
Szoktuk mondani, hogy az ország lakosságához
képest igen magas a Nobel-díjasok száma. Ennek
vizsgálatára elosztottam a Nobel-díjak számát a lakos
ság aktuális számával, és összehasonlítottam az 1
millió lakosra eső Nobel-díjakat országok szerint.
Persze megint csak durva becslésről lehet szó
csupán, hiszen a díjakat egész századunkban osztot
ták, a lélekszám már csak a politikai határok mozgása
következtében is többször lényegesen módosult ez
alatt. Ha azonban folytatjuk a számokkal való játékot,
azt az eredményt kapjuk, hogy a lakosság méretéhez
viszonyított Nobel-díjak tekintetében Svédország az
első Dánia és Ausztria előtt, mi pedig a hetedik
helyre kerülünk. Ha pedig ismét külön vesszük a ter
mészettudományi díjakat, akkor még előkelőbb
helyet foglalunk el. Meglepő módon Ausztria lesz az
első, Dánia a második, Svájc a harmadik, mi pedig a
hatodik helyre kerülünk. Figyelemre méltó, hogy a
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nagy országok messze lemaradnak akár az USA-t,
Szovjetuniót, Japánt tekintjük, és igen erősnek bizo
nyulnak a mienkkel analóg naturális feltételekkel ren
delkező kis országok.
Befejezve mondanivalómat, néhány pontot szeret
nék ismét hangsúlyozni. A magyar Nobel-díjasok fo
galma elmosódott, hiszen mindegyik személy életé
nek, pályafutásának jelentős, általában túlnyomó

részét külföldön töltötte. Az sem egyértelmű, hogy
kit nevezünk magyarnak, ezért talán jobb “magyar
származású” emberekről beszélni, még ha ez sem
minden szempontból szerencsés megjelölés. Ámde
akár így, akár úgy, egyet biztosan meg lehet állapítani:
a tudomány elitjébe számos olyan tartozik, akinek va
lamiképpen kapcsolata van a hazai intellektuális mili
ővel és génállománnyal, ha másképp nem, nevelte119

tése, kultúrája, szellemi alaptőkéje révén. És ennek
bizonyítéka csak részben a Nobel-díjasok magas
száma. Nyugodtan egy sorba helyezhetjük ugyanis
velük pl. Kármán Tódort, Neumann Jánost, Polányi
Mihályt, Szilárd Leót vagy éppen Teller Edét. Olyan
tudós csillagkép ez, amely nemzetközi összehasonlí
tásban is igen-igen magas értékű. Bennünket pedig
talán leginkább az foglalkoztat rájuk gondolva: mikor
tudjuk tehetségeinket itthon vagy legalább részben
itthon tartani? Ki tudjuk-e aknázni az itthoni tudomá
nyok számára a külföldön óriási tekintélynek örvendő
nagyjaink kapcsolatait? Működik-e még egyáltalán a
termékeny talaj a kreatív tudósok felnevelésére?

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

IRODALOM
[1]

Az életrajzokhoz további adalékokat lásd MÉL. Nobeldíjasok kislexikona (Gondolat, Bp. 1985.) és a különféle
nagy lexikonok.

NÉGYSZÖGLETES

[12]
[13]

Szent-Györgyi maga is számot ad felfedezéseinek történeté
ről a magyarul is megjelent önéletrajzában; Szent-Györgyi
Albert: Válogatott tanulmányok, Gondolat, Bp. 1983.
Gábor Dénes nem szorosan vett szakmai írásai is megjelen
tek magyarul. Gábor Dénes: Válogatott tanulmányok. Gon
dolat, Bp. 1976.
A Békésy-levelezés Washingtonban a Library of Congressben található, benne igen kiterjedt magyar levelezése is.
Wigner 1987-es látogatásáról, miként a korábbiakról is be
számolt a Fizikai Szemle (1988. 5. sz.).
Gábor Dénes néhány leveléről készült másolat a birtokom
ban van, közte a Szemere Samuval váltott levelek is.
Hevesy György: Izotóp-indikátorok alkalmazása az orvostudományban. Orvosi Hetilap, 1965.1. sz. 2 —6. o.
Vö. Palló Gábor: Philip Lenard alias Lénárd Fülöp. Perio
dica Polytechnica, 1988. megjelenés alatt.
Kellner Dániel: A Nobel-díjas orvosok élete és munkás
sága. Budapest, 1936. 123—128. o.
idézi Kellner id. mű 128. o.
A Zsigmondy család történetét Zsigmondy Árpád az ELTE
Könyvtár levéltárosa dolgozta fel doktori értekezésében. A
családra vonatkozó információim tőle származnak.
Nemzeti Újság, 1926. december 25. 7. o.
Vö. A Polányi család története dokumentumokban. Össze
áll. és az előszót írta: Vezér Erzsébet. Lukács archívum fü
zetei. 1986.

KERÉK

73. PROBLÉMA

72. PROBLÉMA

Két vékony falú zárt fémlemezből (Fj és F2) konden Mikor nagyobb egy test súlya: éjfélkor, vagy másnap
zátort készítettünk. Ezután az egyik fémlemezt “be- délben? Milyen nagyságrendű a relatív súlyváltozás az
horpasztjuk” olymódon, hogy az új F* felület sehol Egyenlítőn ?
G.P.
nem lóg ki az eredeti F: által határolt térrészből. Bizo
nyítsuk be, hogy a kondenzátor kapacitása a behor
pasztás eredményeképpen lecsökken!
Gnädig Péter

V

A 72. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“Négyszögletes kerék” 73. probléma megoldása,
1371 Bp., Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)
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Az a naiv megfontolás, miszerint “éjfélkor a Nap
lefelé, délben pedig függőlegesen fölfelé húzza a
testet és emiatt a súly délben kisebb” nyilvánvalóan
hibás, hiszen a Nap körül keringő Föld nem tekint
hető inerciarendszernek!
Jelöljük a Föld sugarát r-rel, pályájának sugarát
pedig R-rel, forgási szögsebességét w-val, keringési
szögsebességét pedig íl-val. (Az egyszerűség kedvé
ért a Föld forgástengelyét képzeljük a pálya síkjára
merőlegesnek!)

A Föld gravitációs erőtere mindkét helyzetben
ugyanakkora, F = f M Föld/r 2 nagyságú erőt fejt ki egy
— egységnyi tömegű — próbatestre. A Nap gravitá
ciós erőhatása délben Fj = f M Nap/(R —r)2, éjfélkor
pedig F2 = f MNap/(R 4-r)2. Ha G r gyel jelöljük a
délben mért súlyt (ekkorra erővel nyomja a test a
mérleg serpenyőjét), G2-vel pedig az éjfélkor mér
hető súlyt, akkor a Newton-féle mozgásegyenletek:
F —Fj —Gj = rco2—(R —r) f l2,

(1)

G2- F - F 2 = — rto2—(R + r) í l 2,

(2)

G2—G,

1

f M Nap

y (R + r)2

(R -r)2

(3)

adódik. Tekintettel arra, hogy G x = G 2 = G =
= f M Föld/r 2 a relatív súlyváltozás (r< tR Figyelembe
vételével)
AG
G

M Föld

Ez a szám 10~n nagyságrendű, tehát jóval a kísérleti
kimutathatóság határa alatt van.
Ezeket az egyenleteket összeadva, továbbá a Föld
G. P.
körmozgásának fM Nap/R 2 = R íí2egyenletét kihasz
nálva

ESEMÉNYEK
A DEBRECENI FIZIKAI CENTRUM MEGEMLÉKEZÉSE
A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ALAPÍTÁSÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁRÓL
A Debreceni Református Kollégium alapításának 450. évforduló
ján a Debreceni Fizikai Centrum november 16-án az MTA Atom
magkutató Intézetében ünnepi szemináriumi ülést tartott.
A jubiláló Kollégiumot és a megjelent vendégeket Csikai
Gyula akadémikus, a Debreceni Fizikai Centrum soros elnöke
köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy különösen aktuális ez
a megemlékezés, mivel a Centrum intézetei és dolgozói a Refor
mátus Kollégiumot többszörösen is alma materüknek tekintik. A
Református Kollégium az 1912-ben alapított debreceni egyetem
jogelődje, melynek alapításához a Kollégium három fakultását is
átadta. A Centrum mai dolgozói közül többen is a kollégium diák
jai voltak. Kevéssé ismert, hogy az egyetem Fizikai Intézete
1923-ban helyileg is a református egyház árvaházában nyert
elhelyezést.
Méltatta a Kollégium úttörő szerepét a hazai oktatásban, neve
lésben és a tudomány művelésében. A Kollégiumban és az általa
vezetett iskolákban már több száz évvel ezelőtt több olyan szerve
zeti, módszertani rendszert használtak amelyek kiállták az idők
próbáját és amelyeknek tanulmányozása napjainkban is időszerű
(tanszékeken folyó munkák, tantárgyak integrált oktatása, tanter
vek, tankönyvek, szemléltető eszközök, külkapcsolatok, diákön
kormányzat...)
A megnyitót követően Szénássy Barna nyugalmazott egye
temi tanár előadása következett “A reáliák tanítása a Debreceni
Református Kollégiumban, különös tekintettel a matematikára”
címmel. Előadásában a már ismert és feldolgozott adatokon tűi
men ve sajátos, példákkal illusztrált történeti áttekintést adott a

Szénássy Barna professzor ünnepi előadását tartja a Debreceni Kollé
gium tiszteletére rendezett szemináriumon.

Kollégiumnak, a Kollégium tanárainak a matematika és fizikai ok
tatásában, művelésében játszott szerepéről.
A Református Kollégiumban a reáliák tanítása már a kezdeti
évszázadokban nagy súlyt kapott. A nehéz történelmi körülmé
nyek között különösen fontos szerepet játszott a hazai tudomá
nyos élet megalapozásában és fellendítésében. Külön kiemelte az
oktatás mindenkori korszerűségét, a tankönyvek érthetőségét és
világos szerkesztését, azt a modern szemléletet, mely az oktatott
anyagot szigorúan nem kötötte meg.
A Kollégium nevében Gaál Botond a Református Kollé
gium főigazgatója mondott köszönetét az ünnepi szeminárium
megrendezéséért, mellyel méltóképpen zárul a Református Kollé
gium fennállásának tiszteletére szervezett ünnepségsorozat. A
Kollégium büszke rá, hogy a magyar kísérleti fizika tulajdonkép
pen a Debreceni Kollégiumban indult el. Jó látni azt is, hogy a Kol
légium erőfeszítései nem voltak hiábavalók, a Debreceni Fizikai
Centrum intézményeiben e tudomány kutatása, oktatása és nép
szerűsítése méltóan folytatódik. Hangsúlyozta a fizika különösen
fontos szerepét, melyet az évszázadok során és napjainkban a tu
dományok fejlődésében tölt be.
A főigazgató szavaihoz csatlakozva Kocsis Elemér püspök
a Debreceni Fizikai Centrum részére a jubileum alkalmából em
lékplakettet nyújtott át.
Zárszavában Csikai Gyula akadémikus annak a ma is idő
szerű hagyománynak az ápolásáról és továbbviteléről beszélt,
melyet a Debreceni Kollégium egy országrész, de az egész ország
kultúrájának fejlesztésében vállalt és töltött be.
,,

Tarkanyi Ferenc

Az ünnepi szeminárium résztvevői.
(Fényképfelvételek: Nagy István)

A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM
ÚJ TISZTELETBELI DOKTORA
A NOBEL-DÍJAS ILJA MIHAJLOVICS FRANK
A debreceni felsőoktatás kettős jubileumot ünnepelt 1988-ban.
1912 júniusában az Országgyűlés két háza törvényt fogadott el
(1912: XXXVItc.) új állami egyetemek alapításáról Debrecenben
és Pozsonyban. 1914 augusztusában a király kinevezte a debreceni
egyetem első vezetőségét (rektort, dékánokat, az első Egyetemi
Tanácsot), az év őszén megkezdődhetett az egyetemi oktatás.
Ezzel Debrecenben, a budapesti és kolozsvári után harmadikként
megkezdte működését az állami egyetem. A jelenlegi, 1988/89-es
tanév az időközben (1952-ben) Kossuth Lajos Tudományegyetem
nevet felvett felsőoktatási intézmény életében a hetvenötödik. A
felsőfokú oktatás azonban sokkal régibb múltra tekint vissza Deb
recenben. A fennállásának 450. évfordulóját ünneplő debreceni
Református Kollégiumban az oktatás már a 16. század közepén
felsőfokú volt, s a lelkészképzés mellett fokozatosan a világi tudo
mányok — köztük a természettudományok — oktatása is megerő
södött, a pedagógusképzés keretében. A századforduló környékén
már három karral működő főiskolaként szerepelt, ennek hagyo
mányaira, sőt meglevő tanszékeire alapozhatták az új egyetemet.
A KLTE a 75 éves jubileumot 1988 szeptember 29-én nyil
vános egyetemi tanácsüléssel ünnepelte, amelyen 9 új tiszteletbeli
doktori (doctor honoris causa) cím adományozására került sor.
Az új tiszteletbeli doktorok között volt a Nobel-díjas Hja Mihajlovics Frank, a SZUTA tagja, a dubnai Egyesített Atomkutató Inté-

A KLTE Fizikai Intézetében köszöntik az új díszdoktort
(Farkas Gabriella felvétele).

Nagy Sándor
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Kísérleti Fizikai Tanszék

zet Neutronfizikai Laboratóriumának alapítója, a Lomonoszov
Egyetem professzora.
Frank professzor szeptember 28-án “A dubnai Egyesített
Atomkutató Intézet Neutronfizikai Laboratóriumának kutatási
irányai és néhány fontosabb eredmény” címmel előadást tartott a
Debreceni Fizikai Centrum szeminárium-sorozata keretében az
ATOMKI előadótermében. Csikai Gyula akadémikus, a DFC
soros elnöke megnyitójában hármas jubileumra hívta fel a résztve
vők figyelmét: az egyetem 75 éves évfordulóján kívül az 1988-as
év Frank professzor számára kettős évforduló. 1988. október
23-án töltötte be 80. életévét, és 30 évvel azelőtt kapta meg I. E.
Tammal és P. A. Cserenkovval megosztva a fizikai Nobel-díjat. A
Vávilov-Cserenkov sugárzás elméletét egyébként még 1937-ben,
29 évesen dolgozta ki Tammal közösen, ezzel egy új tudományte
rület, a fénytörő közegekben mozgó források elektrodinamikája
fejlődését indítván el, amely a mai napig —a magfizika és neutron
fizika mellett — tudományos tevékenységének egyik irányzata
maradt.
A jubileumi és díszdoktoravató nyilvános egyetemi tanácsülést
követően, szeptember 30-án a KLTE Fizikai Intézete ünnepi tudo
mányos ülésszakot rendezett. Megnyitójában Tamássy Lajosné
egyetemi tanár, a Fizikai Intézet igazgatója meleg szavakkal kö
szöntötte Frank professzort, mint az egyetem új tiszteletbeli dok
torát. A köszöntésre válaszolva Frank professzor néhány alapvető
munkájának különlenyomatát és 80. születésnapjára megjelent leg
újabb könyvét ajándékozta a Fizikai Intézet könyvtárának. A tudo
mányos ülésszakon Gáspár Rezső akadémikus, egyetemi tanár
“Nem szokványos elméleti módszerek az atomfizikában”,
Kedves Ferenc egyetemi tanár “Atommozgási folyamatok szilárd
testekben” és Csikai Gyula akadémikus, egyetemi tanár “A gyors
neutrongenerátorok néhány tudományos alkalmazása” c. előadá
sok hangzottak el, melyek megismertették a résztvevőket, köztük
Frank professzort a Fizikai Intézet három tanszékén az utóbbi év
tizedekben elért fontosabb eredményekkel.
Frank professzor személyében a KLTE kimagasló fizikus egyé
niséggel gazdagodott. A debreceni felsőoktatás hosszabb története
előtt a Debreceni Fizikai Centrum soronkövetkező szemináriumá
nak megrendezésével, Szénássy Barna: “A reáliák tanítása a deb
receni Református Kollégiumban, különös tekintettel a matemati
kára” c. előadásával tiszteleg a debreceni fizikustársadalom.
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A TUNGSRAM SORSA A NEGYVENES ÉVEKBEN I.
(Válogatás Bay Zoltán “Az élet erősebb” című visszaemlékezéseiből)
Ezeket a visszaemlékezéseket 1950-ben írtam estén
ként, a laboratóriumi munka befejezése után. Az írás
néha a hajnali órákba torkollott. (B. Z.)
A háború előtt a Tungsram Közép-Európa legna
gyobb izzólámpa- és rádiócső-gyára volt, a holland
Philips és a német Osram után a harmadik legnagyobb
Európában. 24 százalékban amerikai érdekeltség
(General Electric, RCA és ITT), kb. a részvényeknek
ugyanennyi része volt az Osram és Philips tulajdoná
ban, a többi magyar vagyon, egy különleges konst
rukcióban. Magyarország méreteihez képest igen
nagy gyár, gyártott évente 40 millió izzólámpát, 3 —4
millió rádiócsövet és 60 ezer rádiókészüléket. E gyár
tásnak kb. 10 százaléka kielégítette az egész magyar
piacot, a többi külföldre ment, és Magyarország leg
jobb valutaszerző exportja volt. Az európai piac 20
százalékát a Tungsram látta el.
6000 magyar munkás dolgozott az újpesti központi
gyárban, kb. ugyanannyi a fiókvállalatoknál, melyek
egy része Magyarországon, 10 fiókgyár pedig Európa
különböző országaiban működött. A General Electric-kel, a Radio Corporation of Americával és az
összes európai nagy gyárakkal együttműködve a gyár
tási eljárásaiban “ up to date” volt. Több százra ment
az Újpesten kidolgozott szabadalmainak száma, ame
lyeket “tapasztalatcserében” a többi nagy gyáraknak,
így az amerikaiaknak is rendelkezésre bocsátott.
A vállalatnak szépen felszerelt, száz embert foglal
koztató kutató laboratóriuma volt; így kerültem kap
csolatba a vállalattal, amely 1936-ban meghívott a ku
tatólaboratórium élére. Akkor a szegedi egyetemen
voltam az elméleti fizika professzora. Nehezen szán
tam el magam, hogy a tiszta fizikai kutatást felcserél
jem az alkalmazott fizikaival, bármi csábítónak tűnt a
szegedi, eléggé szegényes viszonyok közül nézve az
országnak ez a legnagyobb fizikai laboratóriuma.
A kérdést Aschner Lipót, a Tungsram széles látó
körű vezérigazgatója oldotta meg, aki biztosított,
hogy a tiszta fizikai kutatást nem kell abbahagynom,
a Tungsramnál semmi előírt feladatom nem lesz, a
feladataimat magam állapítom meg. Ezenkívül alapít

ványi tanszéket szervez számomra a budapesti Mű
egyetemen, ahol az atomfizikát taníthatom és finan
szírozza, hogy ott az ország első atomromboló készü
lékét felépíthessük. Láttam, hogy nem átlagemberrel
van dolgom, ez vitt a Tungsramhoz. Mivel pedig a
Tungsram megtartotta az összes ígéretét, magához
forrasztott, céljai az én céljaim is.
Az első zsidótörvény a Tungsramra azt jelentette,
hogy a zsidó alkalmazottak kb. 10 százalékot kitevő
számát le kell csökkenteni néhány év alatt 6 száza
lékra. Aschner Lipót — maga is zsidó — kiadta az uta
sítást: a törvényt végre kell hajtani.
A hadüzenet ezt a helyzetet lényegesen súlyosbí
totta. A gyár katonai parancsnokot kapott, aki legfőbb
feladatának tekintette a zsidókérdés megoldását. A
zsidótörvényt a felső katonai vezetés túl lassúnak ta
lálta, tehát a parancsnokok vezetésével más módszer
hez folyamodott. 1942 tavaszán a mi parancsnokunk,
Laucsek főhadnagy 120 alkalmazottat jelölt ki, akik
nek Ukrajnába kell menni “munkaszolgálatra” . Volt
köztük néhány (nem zsidó) szociáldemokrata, a töb
bi zsidó. Aschner kihallgatásra ment Horlhyhoz, aki
nyíltan megmondta neki, hogy az eljárást elítéli, de a
kérdésben tehetetlen. Végül is megígérte, hogy kor
mányzói jogkörének teljes latbavetésével a 120 közül
4 embert (a gyár 4 igazgatóját) megkísérli mentesíttetni nélkülözhetetlenségi alapon. Eltelt néhány nap,
s az összeseket elvitték Ukrajnába lövészárkokat épí
teni, aknákat elhelyezni és aknákat felszedni az ellen
ség szeme előtt.
Nemsokkal utóbb a nemzetközi vásár megnyitásán
Horthy, midőn a Tungsram pavilonjába érkezett, el
vált a kíséretétől s odajött, ahol Aschnerrel együtt áll
tunk ketten, s azt mondta: “Megállapodtam a néme
tekkel, hogy a 4 ember haza fog jönni” . Ismét eltelt
néhány nap, s a kormányzó kabinet irodája értesítést
kapott, hogy a 4 ember a csapattesttől elindult haza.
Ugyanakkor az egyik mérnökünk, aki nyilaskeresztes
volt és járatos katonai körökben, nyíltan megmondta,
hogy Aschner is naiv, a kormányzó is naiv. A néme
tek elengedték a 4 embert, de gondoskodni fognak
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róla, hogy egy se érkezzék haza. Neki lett igaza: a 4
ember sohasem jött haza. Talán kormányzói kivéte
lezés nélkül jobban jártak volna, mert a 120-ból néhányan később mégis hazakerültek.
A kormányzó akciója nem sikerült, de Aschner
Lipót ettől kezdve a hála és meghatottság hangján
beszélt Horthyról. Egy kis Horthy-mellszobor volt ál
landóan az íróasztalán. A háború után ez lett az egyik
bűne.
1942 őszén a honvédelmi miniszter hivatott és elő
adta, hogy a magyar hadsereg számára ki kell fejlesz
tenem a radartechnika alapkísérleteit és elméletét. A
feladatot elvállaltam azzal a gondolattal, hogy ha már
haditechnikai munkát kell végeznem ebben a szerin
tem igazságtalan háborúban, szívesebben dolgozom
védelmi, mint támadó fegyvereken. De azt a feltételt
szabtam, hogy a szükséges embereket magam válasz
tom ki, és azok állandó mentesítést kapnak minden
egyéb katonai feladattól. A miniszter és a Haditechni
kai Intézet az általam megadott emberekből felállí
totta az ún. “Bay-csoportot” , mely kb. 40 emberből
állott, 8 vezető fizikussal és mérnökkel. Igen nagy el
lenzésre találtam a miniszter részéről, midőn meg
látta, hogy a 8 vezető között 2 zsidó. Végül engedett,
mert a radarra nagy szüksége volt, s én másképp nem
vállaltam a munkát. így sikerült Winter Ernő és Dallos György rádiómérnököket megmenteni. Utóbbi
nak még nagy szerep jut a történetben.
Említésre érdemes és jellemző, hogy a radarmun
kában a németektől semmi segítséget nem kaptunk,
bár a napilapok, a rádió és a hivatalos propaganda ál
landóan hangsúlyozta a német-magyar barátságot és
a közös célokért a vállvetve viselt háborút. A német
hadvezetés nem engedélyezte az én németországi lá
togatásomat, holott a magyar honvédelmi miniszter
mindent megpróbált. Eleinte úgy látszott, hogy a
civil voltom az akadály, s a miniszter ki akart nevezni
ezredesnek. Amikor kiderült, hogy a németek úgy
sem fogadnának, megmaradtam egyszerű civilnek. A
következő elgondolás az volt, hogy a Gestapo nem
bízik bennem, mert zsidó munkatársaim vannak, te
hát távolítsuk el őket a “Bay-csoportból” . Szerencsé
re sikerült meggyőznöm a minisztert, hogy a németek
mindenképpen bizalmatlanok volnának velünk szem
ben, s ígértem, hogy magunk is megtaláljuk és kidol
gozzuk az alapelveket. 1943 nyarán tényleg elvégez
tük az első sikeres kísérleteket, s repülőgépeket tud
tunk követni. Az eredmények alapján a Standard Vil
lamossági Részvénytársaság (az ITT fiókvállalata,
amely a háború alatt német—magyar vezetés alatt ál
lott) elkezdte a készülékek gyártását, még a háború
befejezése előtt, 1944-ben néhány készülék haszná
latba került ellenséges gépek felderítésére. A radarkí
sérletek ezekben az években annyira igénybevettek,
hogy kevés időm jutott egyéb kutatásra. Az atomfizi
kai előadásaimat a Műegyetemen megtartottam, s las
san ugyan, de haladt az atomromboló építése. Mégis
ebben az időben dolgoztuk ki az, első koincidencia
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készülékünket, melynek felbontóképessége ezerszer
volt jobb, mint az akkori legjobb készüléké: a másod
perc ezermilliomod része. Ezt a munkát 1937 —1943ban végeztük, s csak 1948-ban tudtam Amerikában
publikálni.
Mondanom sem kell, hogy — mint atomfizikus —
roppant érdeklődéssel figyeltem, hogy a küzdő felek
közül az amerikaiak vagy a németek fogják-e megcsi
nálni az első atombombát? Valószínűtlen volt, hogy
más nemzet számításba jöhet. Ez a németek egyetlen
lehetősége a háború megnyerésére, mondottam, te
hát minden kis információt, apró jelet igyekeztem
megragadni, amelyből következtethetek. Az első ko
moly információt Hanle német professzortól kaptam,
ki többször meglátogatott engem Budapesten, mert
az elektronsokszorozómat valamilyen katonai célra
akarta használni. Fölvetettem az urániumproblémát,
ő elmondta, hogy a német fizikusok szerveztek egy
Uránium Klubot az uránhasadás tanulmányozására,
amelynek Heisenberg az elnöke. Panaszolta (1942ben), hogy a német kormány a kérdést nem kezeli
elég okosan, nem akarnak pénzt, embert s elegendő
eszközt adni olyan kutatásra, amelyből nem azonnal
lesz valami. Hanle nem sejtette, hogy nekem milyen
sokat mond pusztán azzal, hogy nem azt mondja,
hogy a német vezetés ezt tekinti a legfontosabb kér
désnek, amely minden áldozatot megérdemel.
Alig akartam elhinni, hogy Hanle nem csupán elte
reli a figyelmet a kérdésről, de aztán mégis elhittem,
mikor láttam, hogy mennyire érdekli a másik téma,
az elektronsokszorozó. Egy ennyire kiváló fizikusnak
(ha a kormánya a feladata magaslatán áll) minden
gondolata, amely nem a hasadással áll kapcsolatban,
fölösleges luxus a háború kellős közepén.
Egy alkalommal, mikor az Osramot látogattam
meg Berlinben, beszéltem Heisenberggel is. Tőle is
megkérdeztem az uránkutatás legújabb állását, s ő
nyíltan azt mondta nekem, hogy erről a kérdésről
nem beszélhet. De az arckifejezéséből láttam, hogy
nem volna olyan mondanivalója, ami szenzációt je
lent. Heisenberg nagyon elégedetlen volt a náci re
zsim életszemléletével és módszereivel. Szóba került
Göringnek egy rádión közvetített beszéde, melyben
azt fejtegette, hogy az amerikai ipartól nem kell félni.
Igaz, hogy az amerikaiak egyes cikkeket jól tudnak
gyártani, pl. autót és borotvapengét (itt a hallgatóság
viharos nevetésbe tört ki), de a német hadiipar magasabbrendű. Heisenberg megjegyezte nekem, hogy ez
ostoba önámítás: “Én nem tudnám alábecsülni az én
amerikai kollégáimat és az amerikai ipart” — mon
dotta, és még hozzátette: “a tudományt nem lehet
művelni olyan légkörben, amelyet a nácizmus te
remt” . 1943-ban Budapesten beszéltem vele, ahova
előadást tartani jött. Ismét hiányzott belőle a háború
előtti páratlan rugalmassága. Az arca többet mondott
nekem, mint a náci vezérek összes hazudozásai a cso
dafegyverekről.
A háború alatt Zürichben voltam előadást tartani a

koincidencia-kísérletekről. Scherrer professzornak a
véleményét kérdeztem meg az urániumról. Termé
szetesen neki sem lehetett több információja, de
ugyanazt a véleményt alakította ki, mint én. Ő és álta
lában a svájciak (még a svájci németek is) elítélték a
német nácizmust. Elmondta nekem, hogy Bohr nem
régiben egy halászhajón menekült el a náci megszállás
alatti Dániából.
Ezekből az információkból arra a következtetésre
jutottam, hogy a németek nem fogják megcsinálni az
atombombát a háború végéig. Akkor pedig el fogják
veszíteni a háborút.
Ez a meggyőződés hozott össze a gyárban lévő szo
ciáldemokratákkal is. Vezetőjük, Pintér János, eszter
gályos volt az én laboratóriumomban. Már a háború
előtti években megéreztem benne a tiszta szándékú,
becsületes embert. Politikával nem akartam foglal
kozni, de most láttam, hogy a háború vége megráz
kódtatással fog járni, melyre fel kell készülnünk,
hogy a Tungsramot, ezt a szép nagy emberi munkakö
zösséget a jobb időknek megmentsük. Pintér Jánossal
természetesen csak titokban tárgyalhattam, tehát tit
kárnőmmel közöltem, hogy Pintér szigorúan titkos
katonai munkán dolgozik, amelyről közvetlenül ne
kem tartozik beszámolni. így, ha beszélni akartam
vele, csak azt mondtam a titkárnőnek: “Pintér úr
jöjjön a rajzokkal” s ő akkor megjelent papírokkal a
hóna alatt. Beszédéből megtudtam, hogy elégedetle
nek Aschnernek a bérpolitikájával. Vállaltam Asch
ner felé a közvetítő szerepét. Aschner azonban ebben
a kérdésben hajthatatlan volt, hiába figyelmeztettem
a veszélyre, mely a háború végén jönni fog. A háború
alatt a szakszervezeteknek nem volt sztrájkjoga.
Aschner minden vitám ellenére elkövette azt a hibát,
hogy a bérek rögzítésére elfogadta a katonai parancs
nok segítségét. Tehetetlenül néztem a kapitalizmus
nak ezt a túlhajtását, mely a háború kapuzárása előtt a
zsidó Aschner és a náci katonai parancsnok együtt
működését tudta létrehozni bérkérdésben, s melyet a
munkásság Aschernek sohasem tudott megbocsájtani.
1944. március 19.: a németek megszállták Magyarországot. Hitler magához rendelte Horthyt, s a
Horthy vonata hazafelé “késett” . A német tankok
előbb értek Budapestre.
A németek kész listát hoztak, az első napon letar
tóztatták az eminens ellenzéki politikusokat, a fonto
sabb ellenzéki újságírókat, az ipari életben vezető sze
reppel bíró zsidókat, köztük Aschner Lipótot.
A második napon megjelent a Tungsramnál egy
német bizottság. Azt hittük, hogy átveszik a vezetést,
de e helyett csupán egy rádiócsövet tettek le az asz
talra, s azt kérdezték, mennyi idő múlva tudja ezt a
Tungsram milliós tömegekben gyártani? A vála
szunktól függ, hogy kénytelenek lesznek-e átvenni a
vezetést?
A rádiócsőgyártásunk vezetője zsidó mérnök volt,
nem mert szólni. Gondoltam, öntsünk tiszta vizet a
pohárba s azt kérdeztem:

“ Az urak műszaki választ várnak?”
“Természetesen” — mondta a vezetőjük — “mi
nem elfoglaltuk, hanem megszálltuk Magyarországot.
Az Önök válaszát a Telefunken jelenlévő mérnöke
fogja ellenőrizni” .
Félreültünk Gábor mérnökkel és még néhány rádiócső-szakértőnkkel. Ismertük a csövet, univerzális
német katonai cső, de sohasem gyártottuk. Ismertük
a jelenlévő Telefunken mérnököt is: Zickermeyer
volt a neve. Vittem nekik a választ: 7 hónapig tart a
gyártás előkészítése. Jelen volt a magyar Honvédelmi
Minisztérium egyik tisztje is: Kerényi ezredes.
Ő szólalt meg először: “ Ha önök 7 hónapot mon
danak, akkor elég lesz 3.” A magyar nácik nácibbak
voltak, mint Hitler! A németek nem is figyeltek reá,
hanem várták a Zickermeyer válaszát.
“Az én becslésem ugyanaz. Ismerve a Tungsramot
7 hónap elegendő lesz az előkészítésre. De nem lesz
könnyű munka” .
A német bizottság vezetője a gyár katonai parancs
nokához fordult (ebben az időben Papp ezredes) volt:
“Ezredes úr, a Tungsram ezennel megkapja a meg
bízást a cső gyártásának előkészítésére. A munkáért
Ön és a Tungsram vezetősége együtt felelős. Időközi
jelentéseiket a Deutsche Industrie Kommission fogja
ellenőrizni.”
“Én még meg akarok jegyezni valamit.” — mond
tam — “A 7 hónapot a mai személyzettel kalkuláltuk,
zsidó és nem zsidó mérnököket beleszámítva.”
A német vezető arca határozott volt: “Mi csövet
akarunk s természetesen minden rendelkezésre álló
munkaerővel.” Aztán mosolyogva tette hozzá: Most
olyan időket élünk, hogy érvényes Göring mondása:
“Wer Jude ist, bestimme Ich.” (Én határozom meg,
ki a zsidó.)
Elgondolkoztam. A németek tehát azt képzelik,
hogy a háború még eltart 7 hónapig. Az oroszok a
Kárpátoknál vannak. A másik, hogy a zsidókérdést
nem akarják erőltetni Magyarországon. Ebben az
utóbbiban nagyon tévedtem. Hamarosan rendelet je
lent meg, hogy a zsidók sárga csillagot kötelesek vi
selni. Ezt követte a másik rendelkezés, hogy az ipar
ból 1944. július 1-jéig az összes zsidók eltávolítandók.
Kivételezés semmi alapon nem lehetséges. A Tungs
ramnál még kb. 400 zsidó volt: 60 mérnök, 140 hiva
talnok és 200 munkás.
Egy reggelen Papp ezredes magához hívott, s kö
zölte velem, hogy Aschner pozícióját, a gyár vezeté
sét át kell vennem. Kereken megtagadtam a megbí
zást arra hivatkozva, hogy kereskedelmi ügyekhez
nem értek. Azt válaszolta, hogy kényszeríteni fog, de
ad egynapi gondolkodási időt, mert jobban szeretné,
ha önként vállalnám. Felkerestem gróf Jankovich és
Fischmann igazgatókat, akik szintén rá akartak be
szélni, hogy vállaljam. Fischmann azt mondta, ők se
gíteni fognak kereskedelmi ügyekben. Naiv ember
— gondoltam magamban —, hogy fog ő nekem július
1 után segíteni? Jankóvichhoz fordultam: “nem le123

hét valakinek olyan ügyben segíteni, amihez nem
magyar kormány és a Deutsche Industrie Kommis
ért, ellenben” — most már tudtam, mit kell csinál sion a legfontosabb hadiiparoknak rendeleteket
ni — “vállald Te a kereskedelmi részt a saját felelős adott, hogy ezekben a kőbányákban rendezzenek be
ségedre, akkor én vállalom a műszakit” .
gyártást. A Tungsramnak rádiócsőgyártásra kellett
Az ezredesnek tetszett a salamoni döntés. Persze, ott berendezkednie, hogy majd ott gyártsa a német
az ezredesnek az az intézkedése csupán annyit jelen katonai csöveket. Megnéztük a helyet, megcsináltuk
tett, hogy megbízást kaptunk az ügyek vitelére. A a terveket, kiderült, hogy nem készülhetnek el 1944
Tungsram igazgatósága azonban szerette volna a vége előtt. Mindegy, a végrehajtásra megkaptuk az
helyzetet véglegesíteni, mert az elnökünk, Valkó utasítást.
Lajos attól tartott, hogy a kormány náci vezetőt állít a
A német katonai cső elkészítése jó alkalom volt,
Tungsram élére. Hogy Aschner Lipót valaha vissza hogy a zsidó mérnököknek a gyárból való eltávolítását
tér, abban az időben reménytelennek látszott, sőt a megakadályozzuk. A németek segítettek ebben a ma
nyár folyamán a halálhíre is megérkezett. Akár igaz a gyar hatóságokkal szemben. Egyszer azonban olyan
halálhír, akár nem, az igazgatóság úgy gondolkozott, esemény történt, mellyel szemben a Deutsche In
hogy Aschner egyben a vállalat ügyvezető alelnöke is dustrie Kommission csaknem tehetetlen volt, mert
volt, tehát a mi kinevezésünk az ő pozícióját nem magasabb német helyen elhatározták, hogy a zsidó
sérti. Valkó érdeklődött a magyar kormánynál: enge kérdést Magyarországon rövid úton megoldják. A ter
délyezi-e a kinevezésünket? Békeidőben persze a vet a magyar csendőrséggel hajtatták végre. A csend
kormánynak nem volt alkotmányos joga, hogy ilyen őrség a magyar vidéknek egy félig katonai, félig rend
kérdésekbe beleszóljon, most azonban Valkó azt a vá őri alakulata volt, s egyelőre a vidéki zsidóság eltávo
laszt kapta, hogy a magyar honvédelmi miniszter és a lításáról « At szó. Budapest lett volna a második lé
német követ tiltakoznak a mi kinevezésünk ellen. A pés, ezt azonban Horthy magyar csapatoknak a fővá
honvédelmi miniszter Kerényi ezredest akarta kine rosba hozatalával megakadályozta.
veztetni, a német követ nem mondta meg, hogy kit,
Újpest nem tartozott a fővároshoz, tehát a Tungsde olyan értesüléseink voltak, hogy a németek a ramra is reá került a sor.
“végső győzelem” után a bécsi fiókunkat akarják
Július 3-án reggel csendőrség vette körül a gyárat,
anyavállalatnak tekinteni. Kolumbusz tojása, hogyan s közölték velünk és a katonai parancsnokkal, hogy
lehet magyar iparból német ipart csinálni!
parancsuk van az összes zsidó eltávolítására, tekintet
Valkónak sok fejtörést okozott a kérdés, végül is nélkül arra, hogy milyen munkát végeznek.
volt bátorsága a törvényes alapra helyezkedni, s
Kivétel nincs. A katonai parancsnokunk tiltako
összehivatta az igazgatósági ülést, mintha nem volna zott, még ő is sérelmesnek találta ezt a puccsszerű el
nácizmus, mintha nem volna német megszállás. Ez járást. Kijelentette, hogy azonnal a felettes katonai
zel leszerelte a mi ellenállásunkat is. Jankovich is, én hatósághoz megy. A csendőrtisztet azonban ez egyál
is úgy éreztük, jobb volna nem feszegetni ezt a kér talán nem érdekelte, a csendőreivel bevonult a
dést: ha a kormány Kerényi ezredest akarja a Tungs gyárba, s reggel 8 órakor a 400 zsidót fölsorakoztatta
ram élére állítani, úgyis megteszi. Én pedig amúgy is a gyár egyik udvarán. Jankovich és én azonnal elin
nehezen vártam, hogy a laboratóriumba visszamehes dultunk az Iparügyi Minisztériumba, Papp ezredes
sek. Az idők megmutatták, hogy Valkónak volt igaza. hozzánk csatlakozott. Az iparügyi miniszter kijelen
A náci kormánynak már nem volt ideje, hogy az igaz tette, hogy nem tud segíteni. Az ezredessel átmen
gatósági ülés határozatát “törvénytelenítse” , s Keré tünk a honvédelmi minisztériumba. Az ezredes főnö
nyi nem lett a Tungsram vezérigazgatója.
keivel való hosszas tárgyalás után szintén kijelentette,
Jankovich és én 1948-ig vezettük a Tungsramot, hogy nem tud segíteni. Még hozzátette, hogy tulaj
addig míg ő a börtönbe került, én pedig elhagytam az donképpen okosabb, ha ez a kérdés végre megoldó
országot.
dik, ő már nagyon unja az egész zsidókérdést. Janko
Az új pozíciónk egyelőre két dologban merült ki. vich és én elmentünk a Deutshce Industrie KommisEgyik a német cső gyártásának előkészítése, másik sionhoz. Ott én megmondtam a főnöknek: felelőssé
pedig a rádiócsőgyártásnak a föld alatt való berende gem tudatában kijelentem, hogy nem lesz német ka
zése. Utóbbit szintén a németek kívánták, mert ab tonai cső. Ő azonnal vette a telefont, a németekkel,
ban az időben kezdődött el Budapestnek az angolok magyarokkal erős harcot vívott, végül közölte ve
és amerikaiak által való bombázása. A légiriadók lünk, hogy a deportálástól 15 zsidó mérnököt vissza
egyre sűrűbbek lettek, éjszaka az angol, nappal az tarthatunk, ha írásba adjuk, hogy ezek nélkül a
amerikai gépek jöttek. A Tungsram egyetlen angol és német katonai csövet a Tungsram nem tudja gyártani.
amerikai bombát sem kapott, a gyártás mégis komoly Aláírtuk a nyilatkozatot, miközben ő megjegyezte,
zavarokkal küzdött. Egy-egy légiriadó 3 —4 órát jelen hogy “fejek fognak gurulni (Köpfe werden rollen),
tett a pincében, s utána még néhány óra megzavart ha ez a nyilatkozat nem igaz” . Természetesen semmi
lelkiállapotot. Akkor láttam először, hogy a légi had féle ilyenfajta nyilatkozat nem igaz. A gyakorlat
erő milyen komoly fegyver az ipari produkció ellen.
mindig azt mutatja, hogy nincs nélkülözhetetlen
Budapest keleti részén régi kőbányák vannak, me ember.
lyeket a sörgyárak használtak árpa csíráztatására. A
Siettünk a gyárba, hogy még idejében érkezzünk.
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A csendőrtiszt közben megkapta a parancsot telefo
non, hogy 13 embert, akiket a gyár kijelöl, kivehet a
csoportból. Hosszú viták, telefonálások, végül is ki
derült, hogy nincs emberi hatalom, mely a 13-as
számot vissza tudná 15-re igazítani. Az ezredesünk
szemmel láthatóan mérges volt: most továbbra is lesz
zsidókérdés a gyárban. Mégpedig rosszabb, mint ed
dig, a 13 ember a gyárban fog lakni, számukra egy kis
koncentrációs tábort kell létesíteni katonai őrséggel.
Az embereket naponta katonai kíséret viszi a munka
helyükre és viszi vissza munkaidő után a lakóhe
lyükre.
A névsort összeállítottuk, a csendőrtiszt külön állí
totta a 13 embert. Szívettépő jelenet. A szerencsétle
nek reggel óta ott állnak a tűző napon, s már délután
öt óra. Dallos György később elmondta, hogy a név
sor olvasásakor rögtön megértették, miről van szó: a
gyár legkiválóbb zsidó mérnökeinek névsora csak ki
vételezést jelenthet. Kinek a neve lesz rajta, hol fog
megállani a lista? Nagyon hamar megállott. Aztán ki
nyíltak a kapuk, s a többiek elindultak a még mindig
szikrázó napsütésben sorsuknak sötét, reménytele
nül sötét éjszakájába.
Sokan kerültek közülük — mint később elmondták
azok, akik a szenvedéseket átélték és hazajöttek —
Auschwitzbe és Mauthausenbe, a két leghírhedtebb
német gyűjtőtáborba. Voltak akik munkaszolgálatot
teljesítettek a német iparban, de sokan a magyar ipar
ban. Ezen csodálkoztunk a legjobban. így pl. az egyik
kiváló világítástechnikusunk a csepeli Weiss Manfréd
gyárban végzett villanyszerelő munkát. A nácizmus a
haditermelés legégetőbb óráiban is fontosabbnak tar
totta az antiszemitizmust, mint a termelés sikerét; s a
mérnököt munkásként használta.
A 13 zsidó mérnököt mindvégig sikerült megmen
teni, ami egy alkalommal novemberben a csodával
volt határos. Ekkor már Magyarországnak nyilas kor
mánya volt. Valaki felfedezte, hogy a gyárban — kü
lönben már mindenki által elfeledve — még mindig
van 13 zsidó mérnök. Az embereket mindnyájunk
megkérdezése nélkül azonnal elvitték az egyik pálya
udvarra, hogy Németországba szállítsák. Én csak utó
lag kaptam meg az értesítést, Jankovich és én azonnal
autóba ültünk. Útközben beszéltük meg, hogy mit is
kellene csinálni. Először a svéd követségre mentünk.
A svédek, akik akkoriban több tízezerre menő szám
ban adtak ki zsidóknak svéd mentesítő igazolványt, s
igen sok életet mentettek meg, kijelentették, hogy ha
már a mérnökök a pályaudvaron vannak, akkor az
eset reménytelen. Oda őket sem engedik be, s papír
jaik ott semmit sem érnek. Elmentünk a Deutsche In
dustrie Kommissionhoz, ott azt mondták, ők néhány
nap múlva elhagyják az országot, már nem szólnak
bele a dolgokba. Az oroszok akkor egy hirtelen előre
törést hajtottak végre, s a németek csomagoltak, de a
németeknek valamivel később sikerült állandósítani
a frontot Budapest közelében. Mint reménytelen
utolsó kísérletet, megpróbáltuk az iparügyi minisz
tert. Mikor beléptünk hozzá, hirtelen egy gondolatom

támadt, s intettem Jankovichnak, hogy én vállalom a
beszédet. “Miniszter úr” — kezdtem “mikor Ön az
iparügyi tárcát átvette, és ismertettük Önnel a német
katonai cső gyártását, Ön rendeletet adott ki, hogy a
13 zsidó mérnök továbbra is részt vesz a munkában.
A belügyminisztérium az Ön rendelkezését semmibe
vette, s ma reggel deportáltatta a mérnököket.”
Szakvári, a nyilaskeresztes kormány minisztere,
azelőtt tisztviselő volt az iparügyi minisztériumban.
Néhányszor találkoztam vele s észrevettem, hogy ki
sebbségi komplexumokkal küzdő, félszeg ember.
Szakvári végül is fölvette a telefont:
“Gábor kérlek (Vájná Gábor, a belügyminiszter),
azonnali intézkedést kérek, hogy a minisztériumod
ne akadályozza a német katonai csövek gyártását a
Tungsram gyárban” . Aztán elmondta, hogy a néme
tekkel ezeket a kérdéseket letárgyalta, s a németek
nek is az volt a véleménye, hogy ezekkel a zsidókkal
kivételt kell tenni, s végül, hogy “kérlek én ehhez
kénytelen vagyok miniszteri tárcám egész súlyával ra
gaszkodni” .
Hosszú vita, melyben Szakvári az előbbi szavait is
métli, s csodálatosképpen győz a mindenre elszánt
Vájná Gáborral szemben. Diadalmasan fordul hoz
zánk: “a belügyminiszter kollégám kiadta az intézke
dést, hogy az embereket vissza kell hozni” , aztán be
csengeti a titkárát s mint egy hadvezér adja ki ő is az
intézkedést: a titkár kérje el a neveket, telefonáljon a
belügyminiszter titkárának stb... stb...
Mire átmentünk a belügyminiszter titkárához,
már készen várt bennünket egy csendőrszázados ke
zében a listával, s reá vezetett paranccsal, melyet a
belügyminiszter aláírt. Szerencsétlenségre a lista
nem 13, hanem csak 10 nevet tartalmazott. Három
név lemaradt a titkárok közötti telefonálások közben.
Legnagyobb meglepetésünkre a pályaudvaron
csak 10 mérnök volt. Én 12-öt vártam, mert tudtam,
hogy Dallos György már előzőleg megszökött a cso
porttól. Kiderült, hogy ma reggel a pályaudvarra
menet közben még ketten megszöktek, de olyan ket
tő, kiknek neve rajta volt a listán. Itt már csak a név
csere segíthet. Odamentem Viola mérnökhöz: “Ön
Katona névre fog jelentkezni,” Kanzler mérnökhöz
pedig: “az Ön neve: Barta.”
A csendőrszázados persze nem ismerte őket, s így
ott a pályaudvaron nem volt semmi baj, azonban en
nek a filmregénynek volt még egy utolsó jelenete,
melyre nem számítottunk. A csendőrszázados paran
csa úgy szólt, hogy az embereket a gyár katonai pa
rancsnokának tartozik átadni. Tehát kijött velünk a
gyárba. A listát ott átadta Papp ezredesnek, aki az em
bereket sorakoztatta, hogy felolvassa a névsort.
Ezt látva Jankovich és én gyorsan el akartunk tűn
ni. Ha már ideig megúsztuk börtön nélkül, kár lett
volna most “lebukni” — ahogy abban az időben pes
tiesen mondták. Papp ezredes utánunk szólt, hogy
várjuk meg a névsorolvasást. Na, most minden attól
függ, nekünk is, a két mérnöknek is a sorsa, hogy az
ezredes felismeri-e őket? Az ezredes sokszor látta
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őket, de most nem vette észre a névcserét. 10 név, 10
jelen, s a filmregény happy end-del végződött.
Egy másik történet nem pergett ilyen filmszerűen,
de annál veszélyesebb volt: Aschner Lipótot “vissza
vásároltuk” a németektől 100 ezer svájci frankért. Ez
a művelet hosszas és óvatos előkészítést igényelt, au
gusztustól decemberig tartott. A magyar ipar ellenőr
zésére kirendelt egyik igen magasrangú német tisztvi
selő volt az első láncszem, akivel a tárgyalásokat meg
indítottuk. Persze nem tudhattuk, hogy nem fogunk-e csapdába esni? Nem estünk, mert a németek
nek akkor már többet jelentett a jó svájci pénz, mint a
feljelentésekért kapható elismerés. Mondanom sem
kell, hogy a német márka szóba sem jöhetett volna,
csak svájci frank vagy dollár. A lánc folytatódott a
Harmadik Birodalom belsejébe, elérte Mauthausent,
ahol Aschner sínylődött, aztán tovább folytatódott
Svájc felé, ahol külügyi szolgálatot teljesítő német
volt a lánc másik vége, kinek Grod igazgató (a mi
svájci fiókunk vezetője) kellett, hogy átadja a csekket.
Mindezt szépen elgondoltuk és megtárgyaltuk Buda
pesten, de hogyan kapja meg Grod az értesítési a mi
kezünkből, mert a németekéből nem fogadja el, írást
pedig a németeknek természetesen nem adhattunk.
Az összes svájci levelek cenzúrán mennek keresztül.
Érdekes, hogy ilyen körülmények között ki tudtunk
fejleszteni egy kódot, melyet mindkét fél megértett.
Ebben Aschner volt a “fluoreszcens lámpa” . Egyszer
levél jött Svájcból, hogy “svájci mérnökök megítélése
szerint a Tungsram fluoreszcens lámpája elvesztette
az élettartamát” .
Ez a technikus nyelven hibás mondat azt jelen
tette, hogy Aschner meghalt, a tárgyalásokat ne foly
tassuk. Később távirat jött, hogy a “svájci mérnökök
a fluoreszcens lámpát újra megvizsgálva jónak talál
ják” . A tárgyalások folytathatók. Ismét később: “belefoglaljuk-e a fluoreszcens lámpa segédberendezéseit
a tárgyalásokba?” Ez azt jelentette: Aschner fiáért is
fizessen Grod váltságdíjat? Mivel Aschner Pál ebben
az időben jól el tudott rejtőzni Budapesten, ment a
válasz: “segédberendezéseket nem gyártunk”. Végül
is az “üzlet” létrejött, Aschnert autóval vitték a
svájci határra, hol Grod várta és átadta helyette a
csekket. A 70 éves Aschnert Grod alig tudta felis
merni. A virulens, életerős sportemberből, sovány
beteg, megöregedett roncs lett. Ő maga úgy vélte,
nem bírt volna ki még két hetet. A fiatalabb börtön
társai egymás után haltak meg. Az egészsége aztán
viszonylagosan helyrejött, de régi rugalmasságát so
hasem nyerte vissza. Svájcban 1947 nyaráig maradt.
Aschner Lipótné a veszélyes időket az egyik sógorom
lakásában élte át. Jankovich vásárolt neki valahol egy
keresztlevelet, mely egy rég meghalt öregkisasszonyé
volt. Ezek akkoriban “értékpapírok” voltak, s jó áron
keltek el. A rokonság előtt úgy mutattuk be, mint az
én egyik vidéken élő nagynénémet, aki most az oro
szok elől Budapestre menekült. Karácsony előtt táv
iratot kaptunk Svájcból, mely szerint a fluoreszcens
lámpa-szállítmány megérkezett. A távirat végén egy
126

értelmetlen szó. A táviratot elvittem Aschner Lipótnénak s kezdtem magyarázni, hogy mit jelent a fluo
reszcens lámpa. Aschner Lipótné sírva vágott a szava
imba: “professzor úr... soha még ilyen örömet... Lipi
Svájcban van, ezt a táviratot ő írta alá” , s oda mutatott
az ismeretlen szóra: “Lipicsó ez azt jelenti, hogy Lipi
csókol, ezt senki más nem írhatta, csak ketten tudjuk
erről felismerem.” Aztán csak sírt tovább, én pedig
meghatódva néztem, hogy egy értelmetlen kis szó ho
gyan tudja meghozni a legnagyobb szenvedésben a
legnagyobb boldogságot.
(Bay Zoltán és az ellenállási mozgalom kapcsolatá
ról lásd Bay Zoltán írását a Valóság 1983. novemberi
számában. A szerkesztő.)
A Tungsram már november közepén megkapta a
kitelepítési parancsot az egész üzemre és az összes gé
pekre nézve. A parancs ismét a katonai parancsnok
útján jött a magyar kormánytól, miután a Deutsche
Industrie Kommission előzetes, barátságos “rábeszé
lését” Jankovich és én kereken visszautasítottuk.
A Nyilaskeresztes Párt a gyárban lévő két tagját,
Kemény Ede és Dunst László tisztviselőket jelölte ki
a Tungsram ellenőrzésére, meghagyva Jankovichot
és engem az ügyek vezetésében. Kemény és Dunst
szűk látókörű kistisztviselők voltak, akikre a párt
nem merte rábízni a vezetést, de még az ellenőrző
szerepre is gyöngék voltak. Naponta meg kellett ma
gyaráznunk nekik a tett intézkedéseket, s mindjárt az
elején kiderült, hogy a dolgokat általában nem értik, s
hogy ezt ne kelljen bevallniuk, jóváhagyólag bólogat
tak. Október végén “tömeggyűlést” hirdettek, hogy
bejelentsék az uralom átvételét a gyárban. A 6000
Tungsram alkalmazottból 43-an jelentek meg.
A katonai parancsnokkal nehezebb volt tárgyalni.
“Ezredes úr, a Tungsram kitelepítése technikai le
hetetlenség. Több száz vagon kellene a gépeknek s
ezer nem volna elég az alkalmazottaknak” — mond
tam neki.
— “Az alkalmazottak gyalog fognak menni” —
mondta ő.
— “Gyalog a legalább 500 kilométeres úton, tél
idején?” — kérdeztem én.
— “Még mindig jobb, mintha Szibériába menné
nek gyalog” — felelte ő.
Kemény és Dunst nagy ambícióval vetették rá ma
gukat a kitelepítésre. Minden nap megkérdezték,
hogy megtörténtek-e a szükséges lépések?
Visszaemlékezve a nyilas “tömeggyűlés” kudar
cára, én most az ellenkező lépésre határoztam el
magam. Öszehívtuk külön a munkásokat és külön a
tisztviselőket, mert egyszerre túl sokan lettek volna,
s nem fértünk volna el a teremben s megkérdeztem,
akarják-e a kitelepítést? Viharos “nem” volt a válasz.
Mindkét tömeggyűlés kijelölt egy-egy bizottságot,
mely keresse fel az iparügyi minisztert, s közölje
vele, hogy a Tungsram dolgozói nem hajlandók Né
metországba menni. Engem jelöltek ki a küldöttség
vezetőjének. Mentünk Szakvári miniszterhez.
A miniszter — ugyanaz, akiről egyszer már beszél-

tern a 13 zsidó mérnökkel kapcsolatban — nagyon
ideges lett, mikor előadtam a Tungsram dolgozóinak
határozatát. Kijelentette, hogy a kitelepítés elhatáro
zott dolog, a Tungsram dolgozói ebben nem illetéke
sek határozni. Kérdezte, hogy ki kezdeményezte a tö
meggyűlést9 Egyszerre több hang válaszolt: a mun
kásság kívánta, megszabadítva engem a választól. A
miniszter nem kérdezte tovább, elbocsátotta a kül
döttséget.
Kitaláltunk valamit, ami sikerrel járt: végül is
mindössze két vagon gép ment el, ember pedig egy
se. A bécsi fiókgyárunk igazgatója, Zimmerl, aki
gyakran jött Budapestre a német katonai cső ügyében,
éppen nálunk tartózkodott. Zimmerl meggyőződéses
náci volt, de ebben az időben már kezdett meginogni
a hite a német győzelemben. Hosszas rábeszélés után
hajlandó volt segíteni nekünk, s eljött velünk Szakvá
rihoz. Ott ő — a német adta elő, hogy a Tungsramnak
két kitelepítési tervet kell csinálni: egy kis tervet,
mely két rádiócsőgyártó egységet fog tartalmazni, s
mely a német katonai csövet gyártja, s egy nagy ter
vet, mely a gyár összes többi gépeire vonatkozik.
Egyelőre a kis terv sürgős, a nagy tervhez ő csak
később tudja megszerezni a szükséges vagonokat, ad
dig az ráér. Jankovichnak itt kitűnő ötlete támadt: a
kis terv gépei menjenek a bécsi fiókgyárunkba, a
nagy tervhez pedig helyet kell keresni Németország
ban, s e célból küldjük ki Keményt és Dunstot
Németországba.
A miniszterről már elmondtam, hogy kisebbségi
komplexumokkal küzdött. Most az segített, hogy
nem tudott tökéletesen németül, ezért csak ritkán
szólt bele a tárgyalásba, akkor is igen egyszerű mon
datokkal. Szégyellte volna, ha nyelvi hibát csinál.
Végül is mindent jóváhagyott.
Kemény és Dunst hamarosan elutaztak Németor
szágba, így a két ellenőrző nyilastól megszabadul
tunk. Odaadtuk nekik a gyár egy rozoga teherautóját,
s örömmel láttuk, hogy mindketten az egész családju
kat beleültetik a kocsiba. Ezek nyilván nem szándé
koznak többet hazajönni. Sofőrnek kiválasztották a
gyár harmadik nyilasát. Ez az ember a nyilasoknak
abba a fajtájába tartozott, mely minduntalan derültsé
get keltett. Ha tárgyalás közben olyan kifejezések for
dultak elő mint “ magyar kormány” vagy “magyar
hadsereg” vagy “nemzetvezető” stb., akkor felpat
tant helyéről, összevágta bokáját, jobb kezét feltar
totta és azt mondta: “kitartás, éljen Szálasi”. Ettől az
embertől igen hasznos volt megszabadulni.
Két hét múlva azt hallottuk, hogy még mindig Ko
máromban vannak, mert az autót bombatalálat érte.
Nekik nem lett bajuk, mert a légitámadás alatt család
jukkal az út melletti árokban voltak. Lovaskocsit sze
reztek, úgy mentek tovább. Egy héttel később Győr
ben (60 kilométerrel odább) letartóztatták őket a
“ munkahelyük elhagyása és menekülés miatt” . Mi
kor ezt megtudtuk, azonnal intézkedtünk az iparügyi
minisztériumban, hogy bocsássák őket szabadon (az
Istenért, csak vissza ne hozzák őket!), mert a gyár
utasítására mennek Németországba helyet keresni.

Bécsbe megérkezve kijelentették, hogy átveszik a
fiókgyár vezetését, mire Zimmerl kirakta őket az ut
cára.
A két nyilas távozása után már könnyű dolgunk
volt, a minisztériumot konfúzióban tudtuk tartani a
kétféle tervvel. A nagy tervből természetesen semmi
sem lett, de valahányszor a minisztérium érdeklődött
a Tungsram kitelepítési terve felől, mindig azt mond
hattuk, hogy “minden tervszerűen halad” , persze a
kis tervre gondoltunk, ők pedig a nagyra.
Időközben Papp ezredesnek is elfogyott az ideje,
hogy a németországi gyaloglást megszervezze. Az igé
nyeit egyre lejjebb szállította, az ő terve iá egyre
szűkebb lett, végül megelégedett azzal* hogy a gyári
“ levente”-ifjúságot (a Horthy idők “ Hitler Jugend”szerű alakulata, mely azonban sokkal szelídebb szer
vezet volt), többnyire az inasokat, ő maga fogja gya
log Németországba vezetni. A mondott időben egyet
len egy ifjúmunkás sem jelent meg, s így az ezredes
sem indult el egyedül Németországba.
A Tungsramhoz hasonlóan sok más vállalat is meg
tudta akadályozni a kitelepítést. Végül is a magyar
ipar gépeinek csak kis százaléka került Németország
ba. Általában ki lehet jelenteni, hogy amelyik vállalat
nem akart kitelepülni, meg tudta akadályozni a kitele
pítést. Ugyanez mondható a személyekre: aki nem
akart menni, az nem ment.
A Tungsram gyárba beköltözött egy műszaki ezre
des a tisztikarával, onnan intézte Budapest északi ré
szének védelmi megerősítését. A Tungsram összes
alkalmazottait napokon át kivitte árkot ásni a város
északi határához, mely kb. 1 kilométerre volt a gyár
tól. A gyárnak egy iparvasúti vágánya húzódott mint
egy 2 kilométernyi hosszúságban az egyik üveggyá
runktól a rákospalotai vasúti állomásig. Az ezredes
büszkélkedett előttünk a kitűnő ötletével, és még
meg is valósította azt: a vasúti vágányt egész hosszá
ban vasúti (személy és teher) kocsikkal rakta tele s a
Tungsram dolgozóit kivitte ásókkal és kapákkal,
hogy a vasúti kocsikat földdel rakják meg. Szerencsé
re nem volt elég ásó és nem volt elég idő, hogy a
munka elkészüljön, de a vasúti kocsik még mintegy 2
évig ott rozsdásodtak a vágányon. Igen nehéz volt ezt
a rendszert szétszedni, mert egyes földdel megrakott
és körülrakott kocsik akadályozták a többi elmozdítá
sát. A harcok közben ez a nagyszerű rendszer érintet
len maradt, az orosz tankok az országutakon jöttek
be a város északi részébe minden ellenállás és egyet
len puskalövés nélkül.
Persze ez sem a lakosságnak volt köszönhető, ha
nem annak a magyar katonai alakulatnak, mely Zugló
(északkelet) felől volt hivatva védeni a várost. E
csapat tisztjei részt vettek az ellenállási mozgalom
ban, annak felszámolása után is titokban tudtak ma
radni, alkalmas időben azután az oroszokhoz átállva
megkönnyítették azok előrenyomulását a Nyugati pá
lyaudvarig. Ez azt jelentette, hogy Pest északi részé
ből a németeknek sietve kellett visszavonulni s fel
adni az északi részt, Újpestet Rákospalotával együtt.
Folytatása következik.
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AZ ANTARKTISZ MINT NEUTRINÓDETEKTOR

Kiss Dezső
Központi Fizikai
Kutató Intézet

Az Univerzum különböző részeiből érkeznek hoz
zánk neutrínók. Ez a természetes neutrinóforrás
jóval szerényebb mint a gyorsítók által előállított
neutrinófluxus. Ugyanakkor akadnak közöttük olyan
nagy energiájú neutrínók, amelyeknek gyorsítókkal
való előállítása ma még a távoli álmok világába tarto
zik. Az ilyen nagy energiájú, kis intenzitású kozmikus
neutrínók detektálására különösen nagy méretű mé
rőberendezések szükségesek, hogy a nagyon kevés
neutrínó elegendő számú eseményt váltson ki a de
tektorban (azaz hogy egyáltalán észlelni lehessen).
Egyik ilyen megoldás, mint tudjuk, a DUMAND
típusú neutrínó-detektor (lásd: Fizikai Szemle 31 (8)
1981), amelynél a vízben létrejött kölcsönhatásnál
keletkező másodlagos elektromosan töltött részek I. ábra Az Antarktisz jégtömbjének felhasználása neutrínó detek
tálásra. (RAMAND-I)
nagy sebességgel haladva Cserenkov-sugárzást válta
nak ki óceán vagy egy tó (pl. a Bajkál vizében és ezt a
fényt sok, víz alá süllyesztett foto-elektronsokszorozóval detektálhatjuk. Ez olyan mint a neutrínó “vil
lámlás” , amelyben kb. akkora áramok folynak, mint
a közönséges villámlásban.
A neutrínók anyaggal való kölcsönhatásánál nem
csak Cserenkov-sugárzás keletkezik, hanem 1000
MHz körüli frekvenciájú rádióhullámoké. Ezeknek a
koherens rádióhullámoknak az intenzitása a kiváltó
kaszkád energiájának négyzetével arányos. Éppen
ezért 1026 eV (!) fölötti energiájú neutrínók detektálá
sára alkalmasak. Ahhoz, hogy a keletkezett rádióhul 2. ábra A Föld-atmoszféra határt átlépő neutrínó detektálása.
(RAMAND-A)
lámok távolra eljussanak és kevésbé ab szo rb eálja
nak az szükséges, hogy dielektromos anyagokban
(pl. jég, száraz homok, levegő stb.) haladjanak. Fel
merült pl. az ötlet, hogy felhasználják az Antarktisz
óriási jégtömbjét neutrínók detektálására. Az ottani
—50 °C körüli hőmérsékleten kb. 1 km-t haladhatnak
a rádióhullámok abszorbció nélkül. Ezt a típusú neutrinódetektort RAM AND-I-mk nevezték el, amely a
következő kifejezésnek a fantázia rövidítése: RA dió
Muon A nd Neutrino Detector-/ce (1. ábra).
A jég-neutrinódetektor mintegy 1011 m3 térfogat
ból fog “hallani” neutrino kölcsönhatási eseménye
ket. A neutrinókölcsönhatásból származó jelek nagy
ságrenddel haladják meg a háttérzajoknak az
intenzitását.
Előkísérleteket végeztek először az Északi-sarkon,
majd az Anktartiszon, a már ott levő Vosztok szov 3. ábra A különböző kozmikus neutrínók detektálására szolgáló
jet állomáson, úgy, hogy antennákat helyeztek el detektorok mérete tonnákban (ordináta), mint a detektálandó
20 —50 m távolságra, egy kb. 10x100 km2 jégnek a neutrínó-energiának (abszcissza) a függvénye. A bal alsó sarokban
helyezkednek el a jelenleg már működő föld alatti detektorok; a
felszínén. Érdekes módon az Északi-sarkon sokkal “DUMAND” mind a Hawaii, mind a Bajkál kísérleti épülő beren
nagyobb volt a háttérzaj és ezért a további kísérletek dezéseket jelzi. A RAMAND-I és a RAMAND-A egyelőre a távo
re az Antarktiszt választották. Az első délisarki kísérlabbi tervek körébe tartozik.
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leteket 1986 február—márciusában végezték el az
ottani nyári szezonban. A másodikra 1987-ben került
sor. Az antennák merőlegesen állnak ajég felszínére.
Egy érdekes lehetőség a víz felhasználása a rádió
hullámok keltésére. Sajnos azonban vízben rendkívül
gyorsan abszorbeálódnak a keltett rádióhullámok.
Ezt meg lehet kerülni azzal, hogy a vízbe dielektromos hullámvezetőket helyezünk el (pl. polietilén fó
liákat), amelyek a vízben keletkezett rádióhullámokat
kis veszteséggel vezetik az antennákhoz.
Fel lehet használni neutrínó detektálásra a Föld
alsó félgömbjéről érkező neutrinókat is, amelyek a
Földön keresztülhatolva átlépik a föld-levegő határt
és az atmoszférában rádióhullámok fejlődnek ki, a
horizontálishoz közeleső irányban. Ennek a berende

zésnek a neve RAMAND-A (A-.dir; 2. ábra). Ezzel a
berendezéssel még nagyobb energiájú neutrínók
észlelhetők.
A rádioneutrinó-detektorok megnövelhetik a re
gisztrációs térfogatot mintegy 6-7 nagyságrenddel a
jelenleg működő neutrínó detektorokhoz képest, és
mintegy 2-3 nagyságrenddel a tervezett DUMANDtípusú berendezésekhez képest (3. ábra).
Az ötlet rendkívül eredeti, a detektor mérete le
nyűgöző (akár egy kontinensnyi), a megvalósításhoz
szükséges technika és rádiótechnika nem túlságosan
bonyolult, ugyanakkor viszont a rendkívül alacsony
hőmérsékletek miatt különleges technikai gondokkal
kell szembenézni.

A MAGNETRON, MINT AZ IONBOMBÁZÁSOS
ANYAGPORLASZTÁS HATÁSÁN ALAPULÓ ESZKÖZ
BEVEZETES
A vékonyrétegek szerepe napjainkban nagyon
megnőtt. Olyan anyagok is vannak, amelyeket csak
ilyen, kvázi-kétdimenziós alakzatban tudnak előállí
tani. A jellemző felhasználási területek: mikroelekt
ronika (pl IC-struktúrák vezetési hálózatának kialakí
tása fém-vékonyréteggel), optikai rétegek, mágneses
rétegek (pl. mágneslemezek), különleges mechanikai
tulajdonságú bevonatok előállítása.
A rétegelőállítási módszerek skálája széles, mind
egyik módszer csak a neki megfelelő körben alkal
mazható. Célt érhetünk párologtatással, molekulasu
garas epitaxiával, kémiai leválasztással stb., és ide so
rolható fontos és tág körben elterjedt fizikai elvű el
járás a részecskeporlasztáson (sputtering) alapuló és
gázkisülést használó módszer [ 1].
Ez utóbbi eljárást megvalósító legegyszerűbb
eszköz a diódás porlasztó, de ma már ennek módosí
tását, a mágneses térben zajló kisülést alkalmazó és a
“magnetron” fantázianévvel illetett berendezést
használják tömegesen.

Karányi József
Mikroelektronikai Vállalat

A magnetron eredetileg egy elektromágneses üreg
rezonátor neve volt, az elnevezés átvétele a két esz
közben ható villamos és mágneses tér viszonyának
hasonlóságára utal. Az üregrezonátor-magnetronban
azonban nincs kisülés. A mágneses térben lezajló ki
sülést első tanulmányozója után Penning-típusú kisü
lésnek is nevezik, így (ennek a magnetronnak) talán
kifejezőbb elnevezése: Penning-kisülésű porlasztó
forrás.
A módszer az utóbbi évtizedben látványosan nyert
teret a rétegelőállításban, visszaszorítva egyebek
között az elektronsugaras párologtatást és a hagyomá
nyos (diódás, triódás) porlasztást.
A plazmás (vagy kisüléses) porlasztáskor a követ
kező fizikai folyamatok játszódnak le logikai
sorrendben:
— gázkisülést hozunk létre villamos tér segítségével
(l.a ábra);
— a gázkisüléskor kialakuló plazma ionjait “nekiüt
köztetjük” valamely felületnek, melyet e tárgy
körben targetnek neveznek (1.bábra);
— a felületről az ionbecsapódás hatására atomok,
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ségű kisülés fenntartása miatt a porlasztóberen
atomcsoportok lépnek ki (ezt a folyamatot nevez
zük porlasztásnak) (l.cábra);
dezésekben fontos szerepe van,
— a felületet elhagyó anyagrészek, miután keresz — a fotonemisszió,
tülhaladnak a gáztéren, valamely hordozónak — a felületi réteg-deszorpció.
használt tárgyra csapódnak le, s ott réteget képez
A porlasztott részek kiléptetésére és mozgási ener
nek (l.dábra).
giájára, valamint az anyagszerkezet módosulására a
Az eljárás fontos mozzanata a porlasztás jelensége, beáramló energiának csak kis része fordítódik, így az
nézzük először ezt.
energia nagy része a target hőenergiáját növeli. Meg
változtatja a porlódási folyamatot, ha a belépő ionok
és a targetatomok kémiai reakcióba lépnek. Ekkor
1. A PORLASZTÁS
ugyanis a kialakuló vegyületréteg miatt más tulajdon
ságú targetfelület alakul ki.
A porlasztáskor valamely anyagba belépő részecs
A porlódás egyik lehetséges globális jellemzője a
ke felületközeli atomokat mozdít ki. A jelenségre “hozam” (yield) mennyisége. Jele: Y.
mintegy 130 éve figyeltek fel először, a kisülési csö
vekben fellépő katódporlódásnál. 30 éve kezdődött
meg intezívebb vizsgálata, kvantitatív leírása. A leg- 1.1 A porlódási hozam
vizsgáltabb terület a fémek nemesgázionokkal való
porlasztása. Lényeges, hogy nem minden felületkö
Az Y várható érték jellegű paraméter, ami az egy
zeli anyagerózió porlasztás. Más eróziós folyamatok beeső rész által kiütött átlagos atomszámot jelenti. A
hoz képest megkülönböztetésképpen a következő kri definíció abban az esetben használható, ha a beeső
tériumokat szokás tenni:
részek száma arányos a kilépő részek számával. Ez
— A porlasztásos erózióért egy-egy atom felelős, el csak nagyenergiájú molekuláris ionoknál nem érvé
lentétben az olyan folyamatokkal, amelyekben nyes, a porlasztókban használatos 0,2 —4 keV-os
több beeső rész okozza egy atom emisszióját, kö (magnetronnál 0,2-0,8 keV-os) atomos ionokra
vetkezésképpen akármilyen kicsi részecs mindig érvényes. Ezután a bombázó részekről
kefluxusnál fellép.
mindig mint atomos ionokról lesz szó.
— Kis részecskeáram is okozhatja (vagyis nem por
Y függvénye
lódás a nagyintenzitású nyalábbal való fütéses pá — a beeső rész paramétereinek (energia, tömeg, be
esési szög),
rologtatás). Látni fogjuk, hogy a porlódó atom
egy, a felületi rétegben a szilárdtestek sugárkáro- — a target paramétereinek (atomtömegek, összeté
tel, kristályszerkezet, felületi kötési energia),
sodási folyamatához hasonló módon lejátszódó
kaszkád típusú ütközéssorozat után lép ki. Nem — de nem függvénye, legalábbis első közelítésben
nem,
valamiféle lokalizált párolgásról van szó. Koráb
ban helytelenül magyarázták a porlasztást mikro- — a target hőmérsékletének.
olvasztással. Ettől eltérő és erősen nem
egyensúlyi folyamatról van szó. Sokféle mecha
nizmus szerepelhet, ezek jórésze kinetikus jel
legű, de “thermal spike” jellegű mechanizmusok
is előfordulnak.
— Nem porlódás az ütközés okozta deszorpció.
Felhasználják a jelenséget többek között anyagok
felületi analíziséhez (SIMS), porlasztással működő
ionforrások kialakításakor, felületi struktúráknak jól
fókuszált ionsugárral való kialakításakor, vékonyréte
gek előállításakor, felülettisztításra, marásra. Nemkí
vánt előfordulása a fúziós reaktorokban, ahol a reak
torfal porlódása szennyezi a plazmát, részecs
kegyorsítókban és elektronmikroszkópokban, ahol a
diafragmák és a céltárgyak lepusztulását okozza.
Bombázó részecskeként leggyakrabban ionokat
használnak, de porlódást okoz a semleges atom, mo
lekula, a neutron, az elektron, a foton is. Az anyagból
kiütött atomok kilépését kísérő más részek közül e
helyen említésre méltó:
— a beeső részek közvetlen vagy befogás utáni
visszaszóródása a külső térbe,
2. ábra Az Y beesőrész-energiafüggése
— az elektronemisszió, amelynek az egyenfeszült
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Ezekről a függésekről jellegre a következőket
lehet mondani. A porlódás csak megfelelő küszöb
energiánál indul meg, mivel az anyagból való kilépési
munkát biztosítani kell. Ennek tipikus értéke 20 —40
eV (merőleges beesés esetén). Ez alatt tehát Y = 0,
innen emelkedik, általában 5 —50 keV-nél éri el ma
ximumát (2. ábra), nagyon nagy energiáknál kicsi a
kölcsönhatás, tehát az Y közel 0. Nagyobb tömegű
bombázó részhez tartozó Y általában nagyobb. A polikristályos, valamint az amorf szilárdtestekre és fo
lyadékokra (bár folyadékot ritkán porlasztanak), az Y
a felületi normálishoz képest mért beesési szög függ
vényében 70 fok környékén 1,5 —3-szoros nagyságú
maximumot mutat a merőleges irányú esethez
képest. Kristályoknál a három fő tengely irányában
beeső részekre, a “szorosan pakoltság” miatt
0,2—0,5-szörös értéket vesz fel az Y a maximumot
mutató irányhoz képest. [2],
A kilépő részek jellemzésére a hozamnak energia-,
térszög- és töltöttségi (esetleg gerjesztettségi) állapot
szerinti eloszlásait használják. Az atomok az 3. ábrán
látható energiaeloszlás szerint lépnek ki. Az energia
eloszlás a felületi kötési energia 0,5 —1,-szeresénél
éri el maximumát, majd az E2-höz közelítő módon
cseng le. Ez a becsapódási energiától való független
ség a porlódási folyamat kaszkádjellegét tekintve egy
úttal azt jelzi, hogy csak késői generációjú megütött
atomok mozognak a felülettől kifelé mutató irányban
és ezek energiája szinte semmilyen korrelációban
sincs a beeső atomokéval. A kilépő objektumok több
mint 95%-a semleges atom, a maradék ion, s elenyé
sző hányad lép ki atomcsoport (cluster) formájában.

három, elsősorban energia szerint felosztható cso
portba sorolják.
Az 0,1 keV tartományig csak a beeső részecske üt
ki a szilárdtestből egymás után egy-egy atomot, azok
továbbiakat már nem.
A legszélesebb tartomány egészen 0,5 —1 MeV-ig
az ún. lineáris kaszkádtartomány. A számításokban
tehető linearizálásokra a kilökött atomoknak a rács
atomokhoz viszonyított kis sűrűsége miatt nyílik
mód. Számunkra ez a legfontosabb porlódási mecha
nizmus, mert magában foglalja a gyakorlatban előfor
duló legtöbb esetet. A számolások fontosabb követ
kezménye, hogy az ütközés részleteitől csak kissé
függ a kaszkádban résztvevő atomok száma, és hogy
a kaszkádfolyamatra a felület hatása általában kicsi.
A MeV-os ún. “átszóródási” (spike) tartomány
esetében már csaknem minden atom kilökődik egy
kis térbeli tartományból. A porlódási folyamat által
érintett felületi rétegben keletkező mozgó atomok
száma durván arányos Y-nal. A lineáris és az “átszúródási” típusnál az egységnyi hosszon, illetve az egy
ségnyi térfogatnak leadott energiával lesz arányos a
mozgó atomok száma, s így Y is ezen mennyiségek
függvénye [3],
Néhány esetben nem közvetlen ütközéssel adódik
át a bombázó rész energiája. Az elektrongerjesztéssel
történő porlódás olyan szigetelőkben fordul elő, ahol
elég hosszú élettartamú elektronállapot-gerjesztések
léteznek. A gerjesztési energia ilyen eseteknél az
atomi mozgásnak adódhat át, s így az atomok végül
képesek kilépni az anyagból. A fémbeli kollektív
elektronok relaxiációs ideje nagyságrendekkel kisebb
a beeső részecskének a kaszkádtartományban való
mozgási idejénél, igen kicsi az elektronállapotok gerjesztődési valószínűsége.

2. A GÁZKISÜLÉS
A porlasztási folyamat előidézéséhez szükséges ré
szecskebombázás legegyszerűbben töltött részekkel
valósítható meg, mert ezek villamos térben gyorsítha
tok. A töltésforrás sokféle lehet. A továbbiakban
azzal a megoldással foglalkozunk, amikor gázkisülés
segítségével keletkeznek a töltések. A gázkisüléses
plazma ionforrásnak tekinthető.
3. ábra Porlasztón rézatomok energiaeloszlása

2.1 Általános megjegyzések a gázkisülésről
1.2 A porlasztás kvantitatív leírása
Ha gáztérben levő elektródapárra egyenáramú
A porlódás elméleti megalapozása során az utóbbi áramforrást kapcsolunk, az elektródák anyagától, a
évtizedekben körvonalazódott a folyamatok besoro geometriai viszonyoktól, a gáz tulajdonságaitól is füg
lása. Ezek alapján a két fő osztály: az ütközéses-, és az gően, önfenntartó kisülés alakulhat ki. Nulláról nö
elektrongerjesztéses energiaátadással végbemenő velve az áramerősséget (a nyomástól is függően) az
porlódás. Az előbbi csaknem minden anyagfajtánál, elektródák közti vezetési mechanizmusnak, illetve a
az utóbbi csak megfelelő szigetelőknél tapasztalható. kisüléseknek különféle típusain haladunk végig. A
A rugalmas ütközésekkel történő folyamatokat feszültség-áram görbén (4. ábra) jól elkülöníthető
szakaszok vannak.
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4. ábra A kisülés tartományai az U —I görbén

— Nagyon kis áramnál csak a gáztérben spontán
keletkező ionok és elektronok mozognak.
— A következő lépés az, amikor már elég energiá
val csapódnak a katódba az ionok ahhoz, hogy onnan
szekunder elektronokat váltsanak ki, ezek is növelik
a vezetést. Ez a Townsend-tartomány.
— Tovább növelve az áramot egy ponton lavinafo
lyamatot tapasztalhatunk, a szekunder elektronok is
ionizálnak a gáztérben. A keletkező ionokat a vil
lamos tér a katód felé gyorsítja, újabb elektronok ke
letkeznek stb. Ha az ionok szekunder emissziót ki
váltó hatásuk révén fenn tudják tartani a folyamatot,
a feszültség leesik és állandó lesz az áram növelése
kor. A katódon az áramsűrűség felületi eloszlása
azonban labilis abban az értelemben, hogy kis felületi
egyenetlenségek nagy felületmenti áramsűrűségváltozást eredményeznek (következésképpen a kisülés a
kiemelkedésekre, élekre koncentrálódik). Ez a nor
mális kisülés tartománya.
— Ezután az előbb említett labilitás megszűnik és
az áramsűrűség közel állandó lesz a felület mentén.
A feszültség-áram karakterisztikában egy pozitív meredekségű tartományhoz érkezünk. Ez az abnormális
kisülés. A normális kisüléshez képest rövidebb a katódsötéttér és nagyobb a potenciálesés.
— Megfelelő áramsűrűség fölött ívkisüléssel lesz
dolgunk. Ekkor már a gáztérben képződő hő is képes
ionizálni, a karakterisztika negatív meredekségű.
A gázkisüléses porlasztás üzemszerű körülmények
között “abnormális” típusú. Ezt az állapotot főbb vo
nalakban a következők jellemzik:
— szekunder elektronok lépnek ki a katódból az
ionbecsapódás hatására;
— a szekunder elektronok a katódtól a villamos tér
hatására gyorsulnak;
— megfelelő távolságon túl elég mozgási energiára
tesznek szert ahhoz, hogy képesek legyenek ioni
zálni, ionizálják a gázatomokat (más ionoizációs
mechanizmusok is működnek emellett);
— az ilyen folyamatokban nemcsak ionizáció,
hanem atomgerjesztések is történnek; a gerjesz
tést követő rekombináció elektromágneses sugár
zással jár, ezért világít kisülés közben a gáz (5.
ábra);
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5. ábra Az M —10 típusú magnetron képe kisülés közben

— a keletkező ionok a katód felé gyorsulnak, a gáz
atomokról leszakadó elektronok a katódról származóakkal együtt pedig az anódra jutnak, ezek az
elektronok azonban általában már nem tesznek
szert akkora energiára, hogy ionizálhassanak a
maradék útjuk során;
— a katódba ütköznek az ionok.
A kisülés térbeli szerkezete általános esetben hét
tartományra oszlik (6. ábra). Ezek: a katódréteg (1),
a katódsötéttér (2), a negatív ködfénytartomány (3),
a Faraday-sötéttér (4), a pozitív kisülési tartomány
(5), az anódsötéttér (6) és az anód kisülési tartomá
nya (7). A pozitív tartomány hossza változtatható,
sőt meg is szüntethető akár a kisülés fennállása
közben az elektródatávolság változtatásával. A por
lasztás céljára létrehozott elrendezéseknél általában
hiányzik is ez a tartomány. A megmaradó hármas ta
golódású kisülésszerkezet potenciál-, villamostér-,
töltéssűrűség-, ill. áramsűrűség-eloszlását a katódtól
mért távolság függvényében a 6. ábra mutatja. A köd
fénytartomány és a katódtérnek a fénylő tarto
mánnyal érintkező része híg plazmaként kezelhető.
Az anód előtti negatív villamos terű részt anódtartományként fogjuk emlegetni.

A mágneses tér alkalmazása a kisüléseket módo- 2.3 A kisülési tér tartományai
sítja. A magnetronban a villamos és a mágneses teret
együttesen alkalmazzák. Az ebből adódó lényeges ef- 2.3.1 A katódtartomány és a kisülés
fektusokra később fogunk kitérni.
villamos karakterisztikája
2.2 A szekunder elektronok emissziója
A kátédnál az ionok váltanak ki elektronemissziót.
A porlasztás céljára létrehozott kisülésekkor a legna
gyobb előforduló ionenergia |keV-os. Ekkora energia
esetén a fő elektronemissziós folyamat az ion semlegesítődését kísérő Auger-emisszió [4], A kilépő
elektronok energiaeloszlása ionfüggő és élesen levág:
(az ion ionizációs energiája) mínusz 2-szer (az elekt
ron kilépési munkája)-nél, ami pár eV nagyságrendű.
Az egy ion hatására kilépő elektronok száma, vagyis
a szekunder elektronemissziós együttható nyilván
függvénye az ion típusának, mozgási paramétereinek,
a katódanyag “bulk” -paramétereinek, de erősen függ
a felületi réteg tulajdonságaitól is. Az ion potenciális
energiájától való függés erősebb, mint a kinetikus
energiájától való függés. Ez utóbbitól gyakorlatilag
alig függ 500 eV-ig. Tipikus értéke pl. néhány száz
eV-os Ar-ionnal bombázott és (nem alkáli) fémekre
0,03-0,1.
Mivel a szilárdtest felületi elektronemissziójának
és a gáztérben lejátszódó ionizációnak a szekunder
elektronok közös szereplői, ebből egyfajta egyensúlyi
feltétel adódik. Meg kell említeni, hogy bár nem a
szekunder elektron kiváltotta ionizáció az egyedüli
ionizációs hatás, mégis az emissziós együttható az
egyenáramú kisüléskor a feszültség-áram karakterisz
tikában meghatározó szerepet játszik. Rádiófrekven
ciás villamos térben létrehozott kisülések esetén
(ilyen megoldást is használnak porlasztásra) a gáztér
ből származó elektronok ionizálnak, ott az emissziós
együttható nem játszik szerepet a feszültség-áram ka
rakterisztika kialakításában, tehár márcsak ebből kö
vetkezően is eltér az ilyen kisülés viselkedése az
egyenáramúétól. A magnetronok egyenáramú hasz
nálatakor is mérsékeltebb az emissziós együttható
szerepe, ott ugyanis, később részletezendő okok
miatt, a katódtartományban nagy az ionizációkor ke
letkező másodlagos elektronok ionizáló járuléka.
Az elektronbombázás kiváltotta elektronemisszió
az anódnál lép föl, az emissziós együttható értéke fé
mekre tipikusan 1 körül van. A semleges atomok és a
fotonok által keltett szekunder elektronemisszió ese
tünkben kis jelentőségű.
Fontos megemlíteni, hogy a kisülésbe helyezett
testek feltöltődés-kialakította potenciálja, illetve a
mérés céljából bevezetett szondák kimeneti karakte
risztikája jelentősen módosul az elektronemisszió
miatt. Itt elsősorban az elektron-elektron emisszió
számít, mégpedig az ionok nagyobb tömege okozta
kisebb ionmozgékonyság miatt.

Láthatjuk a kisülés paramétereinek térbeli függé
seit bemutató ábrán (6. ábra), hogy gyakorlatilag a katódsötéttérben esik az összes potenciál. A ködfénytar
tomány közel ekvipotenciális, az anódtartománynál
kicsi, az elektronok számára taszító jellegű potenciál
esés van.
A katódtartományban a vizsgálatok szerint bizo
nyos számú ütközés és ionizáció fordul elő. Az itt
végbemenő ionizáció azonban abban az egyszerű
esetben, mikor csak villamos teret alkalmazunk két
elektróda között nem elég ahhoz, hogy a kisülési álla
potot fenntartsa. Az ionizáció főleg a ködfénytarto
mányban zajlik. A szekunder elektron-beépüléses és
a ködfénytartományból származó ionok beépüléses
ionizációjával azonban mindenképpen számolni kell
a katódtartományban is.
Az ionizáció térbeli eloszlását a semleges atomok
sűrűsége és az ionizációs valószínűség (végsősoron
az ionizációs hatáskeresztmetszet) határozza meg.
Az ionizáló részek belépési helyétől távolodva nö
vekvő exponenciális függvény szerint, ugyanis egy
adott rétegben ionizálódó részek száma arányos az
addig még ionizációt létre nem hozott részek számá
val. Az elektronáram közelítőleg:
Je(x) = Je(0) exp [ax],

(1)

ahol:
x —a katódtól mért távolság,
a —az átlagos ionizációs
hatáskeresztmetszet.
Az ionok és az elektronok térbeli eloszlását önkon
zisztens módon építkező folyamatok határozzák
meg. Ezek
— az ionok sebességeloszlására hatással levő szim
metrikus töltéscseréjű ütközések,
— a tértöltés-korlátozott áram (a továbbiakban
TKÁ),
— a mozgékonyság-korlátozott áram (a továbbiak
ban MKÁ).

2.3.1.1 A töltéscserés ütközések
és az ionok energiaeloszlása
Az ionok nagy része a ködfénytartományból szár
mazik. A katód felé gyorsulnak, s várhatóan a katódpotenciálnak megfelelő nagyságú és termikusán kissé
“elkent” energiájú ionok csapódnak be. Van egy je
lenség azonban, ami az energiaeloszlást lényegesen
módosítja: a töltéscserés ion-atom ütközés. Ionnak
atommal való ütközésekor töltés cserélődik, az ered
mény egy gyors atom és egy lassú ion lesz. Az ionok
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lassúbbodása miatt meghosszabbodik az ionok katódtérbeli tartózkodási ideje, s így a tértöltés-sűrűség is
nő.
Lineáris villamos térlefutást (= homogén töltésel
oszlás) és energiafüggetlen ütközési hatáskeresztmetszetet használva a töltéscserés ütközéseket figye
lembevevő számolási eredmények jól közelítik a mé
résekből kapott ionenergia-eloszlást [5] [6]. A szá
molás eredménye az ionok energiaeloszlására:
1 dN
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ahol:
1 —az ionoknak a töltéscserés ütközésekre vonat
kozó átlagos szabad úthossza,
L —a katódtartomány vastagsága,
U —a katódpotenciál, e az egységtöltés,
N0 —az ionsűrűség.
A nem ütköző ionok száma:

N = N„exp

[ _ _ ]“ |

'

(3)

Ezek eU energiával csapódnak be.
A villamos paramétereken kívül a legfontosabb
globális mennyiség a nyomás (p). A nyomásváltoz
tatás kis hatással van a fenti energiaeloszlásra, ugyan
is L-nek és 1-nek P-függése hasonló (1/P). A katód
tartomány vastagsága (L) a katódpotenciál növelésé
vel csökken, s ilyenkor a nagyobb energiák felé toló
dik el az eloszlásgörbe.
A következőkben részletesebben foglalkozunk a
kisülés villamos karakterisztikájával, a TKÁ-val és a
MKÁ-val, ugyanis itt ragadható meg jól a mágneses
tér módosító hatása a kisülésre.

2.3.1.2 Az U—l karakterisztika
és a mágnesség hatása
A TKÁ és az MKÁ kifejezéseinek levezetésével il
lusztráljuk a kisülés villamos viselkedését és a mág
neses tér kisülésre gyakorolt hatását.
A TKÁ esetén a kialakult tértöltés irányítja a tölté
sek mozgását. A tértöltés kialakításában szerepet ját
szanak a már említett ütközéses folyamatok, melyek
a katódtartományban zajlanak, de feltételezzük, hogy
a kialakult térben már közel szabadon mozognak a
töltések. Az áram sebességarányos, az arányossági té
nyező a tértöltés.
Az MKÁ esetén is a tértöltés terében mozognak a
részek, de “súrlódásos” mozgást végeznek, az áram
a térrel arányos és a mozgékonyság az arányossági
tényező.
134

Mindenfajta kisülésben szerepet játszik mindkét
folyamat, de kis nyomásoknál a TKÁ, nagyobb nyo
másoknál és a villamos térrel (megfelelően nagy tér
részben) nagy szöget bezáró mágneses tér alkalmazá
sakor (akár kis nyomáson is) az MKÁ szabja meg el
sődlegesen az U —I karakterisztikát.
A TÉRTÖLTÉS-KORLÁTOZOTT ÁRAM
A lényegre koncentráló egyszerű számolást muta
tunk be egydimenziós modellen.
— Az anód 0, a katód —U potenciálon. Kicsit egy
szerűsítünk csak, ha feltesszük, hogy a katódtartományra korlátozódik a villamos tér.
— A katódnál vesszük fel az origót, a katódtarto
mány túlsó széle L-nél van.
— Lineáris E-teret feltételezünk. Kísérletileg ki
mutatható, hogy ettől csak kissé tér el a reális eset. A
legtöbb ionizáció a katódtartomány végén (L-nél), a
kisülési tartományban játszódik le.
A Possion-egyenletből kiindulva:
d2V

[re (x) + r, (x) ]

dx2

£„

(4)

ahol:
r, re — az ion-, ill. elektron-töltéssűrűség.
Ä lineáris térlefutás és a (4) felhasználásával, a
V(0) = - U , V(L) = 0, E(L) határfeltételekkel:
r(x) =

(5)

Az ion-, ill. e-áramsűrűség:
Jjtx) = rj(x)vi(x), Je = re(x)ve(x),

(6)

ahol:
Vj, ve — az átlagsebességek.
A katódnál a szekunder elektronemisszió a két
áramsűrűség között egy feltételt rögzít:
re(0)ve(0) = gr j(0) v j(0),

(7)

ahol:
g —az elektronemissziós-együttható.
Az összáramsűrűségre (5), (6), (7) felhasználá
sával:
( 1+a ® ) . , « .

<8)

A katódnál mérhető ion-, ill. elektron-átlagsebes
séget kell alapvetőbb mennyiségekkel kifejezni. Az
elektronemissziónál említett lineáris, majd hirtelen
levágó szekunder elektronenergia-eloszlás miatt az
elektron-átlagsebesség kifejezésében elmarad a gyök
jel alatti 2 szorzótényező:

ahol:
eUe-nál vág le a szekunder elektronok energiaspektruma,
mc —az elektrontömeg.
Az ütközésmentes, katódra érkező ionok energiá
jából [(3)-nál említve] azok sebességátlaga a
katódnál:

*.»- [ t P

a®

ahol:
M — az iontömeg.
A szimmetrikus töltéscserés folyamatban rész
tvevő ionokat is számbavéve, a megfelelő súlyozás
hoz (2)-t és (3)-at felhasználva az ionsebesség-átlag:

a homogén mágneses tér merőleges E-re (y-irány)
(7. ábra).
Ebben a térben a mozgó töltésekre a Lorentz-erő
hat, a mozgásegyenlet megoldása a sebességekre a
következő:
X

=

Vx0c o s

(ílt) +-^ELsin (ftt),

(14)

z = eux + vz0

Vi(0) = K

[ ( h é t ) ' 2 N °e x p ( ~ t ) +

/ v ci( 0 ) d N ’ ü i )

ahol:
(o a ciklotronfrekvencia: eB/m,

ahol:
vci — a töltéstranszferben résztvevő ionok sebesség
átlaga.
Az integrálást elvégezve:

v'(0)= ( í r )

[exp (-? ) + ( í r )

]'

(12)

ahol:
1-re lásd (2)-t.
Az L/l-től függő tényezőt K-val jelölve (12)-ben,
(9) és (12) felhasználásával az összáramsűrűség (8)
így alakul:

vx0, v/0az x és z irányú kezdősebesség.
Átlagolva a kezdeti sebességekre:
.

qjD

< x >, » —^

sin (fit),

(15)

< Z > x — tű < X > r

Két-két elektron — atom ütközés között eltelt
“szabad idők” eloszlása:
(13)
N(t) = N0 exp ( —ft),
(16)
Mivel K és L arányos a nyomás reciprokával [8],
[9], J a p-től lineárisan függ. Mivel a gK...-s tag általá ahol:
ban <1, domináns az U potenciáltól való 3/2 hatvá- t —a két ütközés között eltelt idő,
nyú függés, a folyamat jellemzője még a katódtarto- f — az átlagos ütközési frekvencia.
mány hosszától való —2 hatványú függés.
A driftsebességek az ütközési frekvenciával és a
sebességátlagokkal kifejezve:
A MOZGÉKONYSÁG-KORLÁTOZOTT ÁRAM
< x, > N(t) dT =

2w U

f

Ha annyira megnöveljük a közeggázsűrűségét,
LB
f2 + fi2
M
hogy a töltések mozgása “súrlódásos” lesz, az áram li
(17)
neárisan függ a villamos tértől. Ritka gáz esetén is
(Ú
2 íüU
j J
elérhető ez a hatás, mégpedig mágneses tér alkalma
< z, > N(t) dT LB
P + fi2
zásával. Nézzük ezt az esetet.
Tekintsünk az előbb tárgyalthoz hasonló viszonyo
kat. Az E-tér merőleges (x-irány) a katódra és lineári
Felhasználva (14), (15), (16), (17)-t, az elektron
san csökken 0-ra L-ig [E = 2U/L (x/L—1)]. Legyen mozgékonyság x és z-menti komponense:
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(18)

A mozgékonyság x-irányú komponensére kapott
kifejezésben az f ütközési frekvenciától való függés
azt mutatja, hogy az elektronoknak gázatomokkal
kell ütközni, csak akkor szökhetnek meg a katód kö
zeléből (különben befogja őket a B-tér a katód felü
lete menti mozgásba). Az E-tér irányában a mozgé
konyság kisebb B jelenlétében és a gázatomokkal
való ütközésektől függ. Míg az (ionmozgékony
ság)/(elektron-mozgékonyság) a nagy tömegkülönb
ség miatt B-tér nélkül kb. 0,005, a fenti térkombiná
ció ezt az arányt 1-nél nagyobbá teheti.
Az áramsűrűségre a két komponensből:
J2= J,3+ 11

(19)

A lineáris térfüggést és a Poisson-egyenletet fel
használva az áramkomponensek a driftsebesség függ
vényeként [9]:
( 20)

J, = e,

ahol:
ez, ex — a megfelelő irány szerinti dielektromos
állandók.
(19), (20) és (18) felhasználásával felírva:
j

u 2 2e
L3 me

(« jf* + « frz )
P+ n2

(21)

J-nek U-függése most négyzetes és maximuma
van a ciklotronfrekvenciára vonatkozóan. Ez a maxi
mum a B-teret illetően a magnetronnál alkalmazott
nyomáskörülmények között (1 Pa) a néhány Teslás

nagyságrendbe esik. Az elektronok a fentebb jellem
zett mozgást végezve már a katódtartományban képe
sek intenzíven ionizálni, s a több keletkező ion a katódnál több atomot fog kiütni. Az ionizáció miatt a
katódtartomány szerepe megnő, és a kisülési tarto
mány nem is különíthető el jól. Azonkívül a geomet
riai viszonyokra (az anód elhelyezkedése a katódhoz
képest) annál kevésbé érzékeny a rendszer, minél na
gyobb szerepet játszik a katódtartomány az ionizáció
ban, tehát minél nagyobb az alkalmas struktúrájú
B-tér [9], [10].
A síkmagnetronok felépítésére mutatunk egy
példát a 8. ábrán. Látható, hogy az elektródák helyze
tére vonatkozó, korábban már említett szabadság le
hetővé teszi egy síkban való elhelyezésüket, aminek
következtében a teljes féltér szabadon marad a por
lasztóit részek távozására. A mágneses tér módosító
szerepét kihasználandó, a legelőnyösebb kisülési pa
raméterek elérésére alkalmas “mágnesforrás mág
neses vezető” struktúrát kell kialakítani. Szükség van
a katódanyagon keletkező hő elvezetésére, amit fo
lyadékáramoltatással lehet megoldani. Megfelelő szi
getelésekkel kell villamosán elkülöníteni a targetet és
kapcsolt részeit a 0 potenciálon levő anódtól.
Az áramnak a fentebb említett z-komponense irá
nyában folytatódik a (katódfelület síkjára vetítve) a
kisülés. Hurokszerű alakzatot létrehozva nagy térbeli
kiterjedésű, csőszerű kisülés jöhet létre. Ha a kisülési
“cső” nem volna hurokszerű, akkor a végén megcsapolódna az áram z-komponense és a kisülést nem le
hetne fenntartani az abnormális módusban.
A magnetron előzőekből látható előnyei a mág
neses tér nélküli kisülést alkalmazó porlasztáshoz
képest:
— kisebb feszültség alkalmazásával és
— alacsonyabb nyomáson,
— hatékonyabban porlaszt,
— geometriai flexibilitás,
— könnyen növelhető terjedelem.

8. ábra Az M —10 típusú magnetron keresztmetszete. 1. burkolat; 2. mágneses vezető; 3. szigetelő; 4. hővezető tömb;
5. anód alaplap; 6. alaplap; 7. mágneses vezető; 8. anód; 9. targettartó; 10. állandómágnesek; 11. katód (target;); 12. hütőcsövek
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2.3.2 A kisülési- és az anódtartomány
A kisülési tartomány híg plazmának tekinthető. A
semleges háttérgázatomokon, háttérgázionokon és
elektronokon kívül nagy áramsürüségű mágnesteres
kisülés esetén jelentős számú a katódból származó
atom is. Ez utóbbiak részben ionizálódnak és gerjesztődésük miatt világít a kisülés a katódanyagnak meg
felelő színnel.
A kisülési tartomány a vizsgálatok szerint nagy
részt kétféle elektronból áll, az ionizációnál kilépők
ből, és termalizáltakból. Itt gyenge E-tér tapasztalható
és jól közelíthető a töltésrendszere a plazmaképpel.
A plazma potenciálja, mint már korábban utaltunk
rá, a legalacsonyabb a rendszerben. Tehát az anód
felé is van egy néhány eV nagyságú potenciállépcső.
A kb. 2 eV-os hőmérsékletű plazmából ezen a lép
csőn “átfolyni” képes termalizált elektronok jutnak
folyamatosan az anódra. Emiatt, valamint az ionizáci
óból közvetlenül származó nagyobb energiájú elekt
ronok jelenléte miatt messze nincs termikus egyen
súlyban a rendszer. Az elektronok energiaspektrumá
nak kialakításakor szerepet játszik az elektron
elektron ütközés és az elektron-plazmatron kölcsön
hatás is. A kísérleti tapasztalatok szerint hasonló az
energiaeloszlás a Maxwell —Boltzmann eloszláshoz.
Az ionizáció főleg a kisülési tartományban zajlik a
mágnestérmentes esetben. Részben az alapállapotú
közeggázatomok elektronbeépüléses ionizációjával,
részben a gerjesztett és metastabil atomokat érintő io
nizációs mechanizmussal. Mint említettük, a mág
neses tér hatására számottevő a katódtartományban
zajló ionizáció is.

sége révén atomokat ütnek ki. Az elektróda anyagát
így valamely felfogófelületre vihetjük át, ezen a felü
leten réteg alakulhat ki az atomok kondenzációjával.
A katód lemaródik (etching), a gyakorlatban ezt a
hatást is felhasználják (felülettisztításra stb.).
Mágneses térrel módosított kisülést alkalmaznak
azokban az eszközökben, amelyek napjaink
vékonyréteg-előállító technikájának egyik uralkodó
berendezésévé váltak. Bevezető jelleggel áttekintet
tük a porlasztás egyenáramú, kisüléses módú megva
lósításakor fellépő fizikai folyamatokat, a porlasztás
sal és kisüléssel kapcsolatos tudnivalókat. A katódtartomány tárgyalásakor pedig részletesen foglalkoztunk
a mágneses tér kisülést módosító hatásával. Megálla
pítottuk, hogy a mágneses tér lecsökkenti az elektro
noknak a villamos tér menti mozgékonyságát. A katódhoz közeli tértartományban hosszabb időt töltő
elektronok hatékonyabban ionizálnak. A kisülési
plazma nagyobb sűrűségű és a mágneses térrel jól
alakítható.
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Gáztérben villamos kisülést létrehozva a keletkező
ionok a villamos tér hatására az elektródafelületnek
csapódnak és onnan a porlasztás (sputtering) jelen
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Solymár Istvánná
Pécs, Művelődési Központ

Összeszorul a szívem. Nekrológot szeretnék írni Kuti
Istvánról, de úgy érzem, képtelen vagyok elhinni,
hogy elment, örökre elment. Sokunk barátja volt,
szinte valamennyi pedagógusé. Mivel lehetne a leg
méltóbban emlékezni rá? Eszembe jut: egy éve kötet
len interjút készítettem a nyugdíjas Kuti Istvánnal. A
Fizikai Szemlének szánva, hiszen Ő úgy szerette ezt a
lapot...

Hány évig dolgozott Kuti István a szaktermek
létrehozásán?
— Közel 30 évig, ebből Miskolc-Perecesen 25
évet töltöttem igazgatóként. Több mint 25 000
ember látta a szaktantermeimet.
Kuti István igen sok eszközt készített az ismeretszerzés megkönnyítésére. Tudna-e megközelítő
számot mondani?
137

— Körülbelül 100 000 eszközt készítettem. Az
első iskola voltunk, ahol minden tantárgyat eszköz
családdal tanítottunk. Valamennyit magam terveztem
a hozzájuk tartozó tárolóbútorokkal együtt. Több
mint 50 bemutató órát csak az eszközeim használatá
ról tartottam. Úgy is hívtak bennünket (a tantestüle
tet): első “tálcarendszeres” iskola.
Saját tervezésű-készítésű eszközei külföldre is
eljutottak!
— Igen, Lengyelországba, Csehszlovákiába, Ja
pánba. Most hallottam, hogy egy madridi kiállításon
is szerepelnek az eszközeim.
Hány kiállításon láthatták az érdeklődök ezeket a
segédleteket?
— 100 kiállításon biztosan. Itthon és külföldön.
Pécsett magam is tanúja voltam óriási szakmai és
emberi sikereinek. Mind eszközkiállításait, mind elő
adásait évekig szuperlativuszokkal emlegették peda
gógusaink a megyei városban és Baranya megyében.
Pálffy Györgyné is mindig a legnagyobb elismeréssel
szólt a munkájáról. Ön szerint mi az oka ennek a hal
latlan népszerűségnek, s annak a sok szeretetnek és
tiszteletnek, ami körülveszi?
— Soha nem akartam kitűnni semmivel, de tanár
kollégáim szakmai és emberi megsegítésére mindent
megtettem. S főleg, a gyermekekért éltem az iskolá
ban és nyugdíjasként ma is, távol az iskolától.
Iskolájáról írta Novák Gábor a Köznevelésben
(1986. május 2-i szám, 10. oldal: Aki a rend szépségé
hez igazodik), a valamennyiünket megörvendeztető,
s egy életpályát csodálatosan összefoglaló cikkében:
"... amolyan pedagógiai zarándokhely” . Kuti István
ról pedig: “a hazai szaktantermi mozgalom apostola”
— nagyon is találó jelzőt.
— Nagyon jólesett, sok mindent helyretett
bennem ez az elismerő cikk. Én csak azt tettem, amit
hivatás- és ügyszeretetem, gyermekszeretetem dik
tált. Megcsonkított, félember vagyok az iskola
nélkül. Persze a beregszászi szaktanteremtől a Szén
utcában hagyottakig bizony hosszú és nagyon rögös
volt az út.
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Kuti István egyaránt gondolt a tehetséges és át
lagos, a gyengébb képességű gyerekekre.
— Igen, éppen ezért törekedtem mindig eszköz
családjaimmal is segíteni a differenciált oktatást.
A nehezen kezelhető gyerekektől sem félt soha.
— Mindig szót értettem velük. Ez volt életem
egyik értelme.
Végtelen munkabírását, állandó tenniakarását, fá
radhatatlanságát egy ország figyelte csodálattal. Erre
nevelte tanítványait is, többek között személyes pél
daadással. Tévednék, ha azt állítom, Kuti István a
munkáltató-felfedeztető módszerek úttörője?
— Nem tudok elképzelni tanítási folyamatot, órát
tevékenykedtetést, kísérletezés és eszközhasználat
nélkül. Az igazi ismeretszerzés itt kezdődik.
Kuti István sokszoros újító. Egyes újításait tanul
mányi szinten is elismerték a szakemberek. Erről
egész lista tanúskodik: 130 újításból 30-at országos
terjesztésre is javasoltak. Dolgozott-e nyugdíjba vo
nulása óta is újításon?
— Igen. Újabb 3 újításomat fogadták el ebben az
évben is.
^
Úgy tudom, hosszú és számos tudományos és köz
életi tevékenység is áll Kuti István háta mögött. Két
évtizedig volt a Pedagógusok Szakszervezete Újítási
Bizottságának tagja. E bizottság az első országos ta
nácskozását Perecesen tartotta 118 résztvevővel. A
fizika tanítását elősegítő munkásságáért, ötleteiért
többször kapott magas elismerést. Megalakulásakor
az ELFT Általános Iskolai Szakcsoport első elnöke is
Kuti István volt.
— Igen, ma is ELFT-tanácstag és Szakcsoport ve
zetőségi tag vagyok.
1977-ben Ön volt az első általános iskolai fizikata
nár, aki Mikola-díjat kapott. Erről őrzi még az akadé
miai jegyzőkönyvet is. Természettudományi munkabizottságban is dolgozott?
— Igen. 12 évig — kezdettől a megszűnéséig. Tu
dósokkal való baráti kapcsolataim ma is fennma
radtak.
A velük való együttműködésről sok-sok fényképet
is őriz. De itt vannak személyre szóló elismerő leve
lek pl. az Akadémia Elnökétől, művelődési miniszter
től. Díjnyertes okmányai: MM, OOK, TANÉRT dí
jakról. 50 oldalas kivonat saját írásai címeivel — piszkozatban. Több mint 150 díjnyertes pedagógiai
munka, pályázat tulajdonosának mondhatja magát.
1000 körül van a szaklapokban megjelent képek
száma. Hallottam, hogy volt rádiónyilatkozata is.
— Igen, számos rádiónyilatkozatom volt. S amire
még büszkébb vagyok 3 televíziós dokumentum fil
memet is láthatta az érdeklődő közönség.
Kuti István nagy publikáló pedagógus hírében állt
és áll. Mit tud erről mondani nekünk?
—Bizony sok időmet töltöttem írással.
Emlékei között van egy különlenyomat a Fizikai
Szemle 1977. évi XXVII. évfolyam 4. számából. Biz

tosan büszke erre az írásra: Természettudományt az
alsósoknak! De igen sűrűn találkoztunk a Tanítóban
is Kuti István nevével fémjelzett cikkekkel.
— Még ma is tagja vagyok a Tanító Szerkesztősé
gének, de a Tanító című módszertani lap munkatár
sainak egyébként is igen sokat köszönhetek eszköz
családjaim, gondolataim ismertetéséért.
Ön írta a gyártott eszközök tanszerismertetőit is,
ugye?
— Igen, tiszteletdíj nélkül!
— Végül arra kérem, mesélje el nekünk a kedves
lánya által említett történetet, amikor a rajongva sze
retett nagyapa gyurmázik unokájával.
— Hát jó! Zsemlyét és kifliket formáztunk a kisunokámmal a konyhaasztalon. Természetesen leterí
tettük előtte újsággal, nehogy összepiszkítsuk. Korán
kell kezdeni a rendre, tisztaságra nevelést! Mellet
tünk ült a lányom. Miközben figyelt bennünket já
tékos munkánkat, beleolvasott az újságba. Egyszercsak felkiáltott: “Nézd, Apu! Ebben az újságban
rólad írnak!” így volt, igaz! A cikk 1948-beli tényke
désemről szólt, amikor szervezője voltam a techni
kumi esti tagozatok beindításának. De én voltam a
verbuválója a megfelelő létszámnak is. “Örökös helyi
elnöke” vagyok azóta is a Hazafias Népfrontnak.
Sajnos, az akkori ténykedésem sem ér már többet,
mint a gyurmából készült péksütemények! —kesereg
Kuti István — Pedig ugyancsak sok-sok napomat-éjszakámat vette el akkor az erre irányuló szevező és
cselekvő munka, a többi nem kevés napi teendő mel
lett.
Miért e keserűség? Apáczai-díjas?
— Nem, dehogy!
Kiváló pedagógus?
— Dehogy! Ne is kérdezze tovább! Még miniszteri
Dicsérő Oklevelem sincs. A szülők és gyerekek tün
tettek ki hálájukkal és szívükkel. Ezért érdemes volt!
Ha újra kezdeném, megint ezt csinálnám!
Hogyan él most Kuti István?
— Kicsit bénultan az iskola nélkül, de mindig dol
gozom valamin. (PL: Most összegezem újító törekvé
seinket stb.) Ilyekszem hasznossá tenni magam ott,
ahol, számítanak még rám. Felkérésre atlétikai bírói
tanfolyamra jártam, levizsgáztam. Már két versenyt
is vezettem.
— Úgy érzem családomnak is igen nagy szüksége
van rám.
Az iskolában nem hiányzik Kuti István?
— Néhány volt kollégámnak biztosan. De hivata
losan nem számítanak rám.
***

Kommentár nélkül zárult, és befejezetlen maradt az
interjú...
Újra és újra megjelenik előttem az eleven és tenniakarással teli Kuti Pista, és megjelenik néhány pilla
natkép az életéből:
***
A sötét bánya öle félelmetes. A Kuti család 5 gyer
meke közül a legkisebb Pista, lóvezetőfiúként keresi
a tanuláshoz szükséges pénzt. Szénporos kis arcán verejtékcseppek. Nehezen kapkodja a levegőt. Az élet
korán szoktatja a küzdelmek elviseléséhez.
*

*

*

Halk zsongás, szakmai beszélgetés. Vonzó, egész
séges tantestületi klíma. Végtelen érdeklődés, fogé
konyság az új iránt az egységes, összeszokott tantes
tületben. Kollégáit magával ragadó, szuggesztív egyé
niségű, “megszállott” igazgató, a szó “könnyes” ér
telmében. Létezik talán egy Kuti-féle vezetési stílus,
amely ezt a harmonikus lépésazonosságot eredmé
nyezi?
***
Nem számtalan, öncélúan összehordott szemléltető
eszköz, hanem igazi szaktantermi miliő, tudatosan
tervezett eszközparkkal. Többkönyves, frontálisan
kísérletező-felfedeztető tanulókísérletek. Ragyogó
gyermekarcok, csillogó szemek, nagy-nagy önkéntes
fegyelem.
Tanít: Kuti István. Hallgatják a japán vendégek.
***
A borsodi “főváros” pereme. Szén utca 11. Kitárul
hirtelen az iskolakapu. Kilép rajta az igazgató, a volt
igazgató, aki férfiasán visszaszorítja könnyeit, fegyel
mezetten palástolja fájdalmát. Megsimogatja mégegyszer a szeretett iskola falát, amely az életet jelen
tette 25 évig számára. Aztán elmegy, nem néz vissza
többé. Senki sem hívja vissza. Senki sem kiált utána:
Ne menj még el! Nagyon-nagy szükségünk van Rád!
Rád, aki tele vagy még újítókedvvel, ambícióval,
munkabírással! Csak az ég felhősebb a kelleténél.
Teljesen be borult...
***
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FIZIKAI PROBLÉMÁK
AZ ORVOSI RÖNTGENKÉSZÜLÉKEK FEJLESZTÉSÉBEN

Porubszky Tamás
M edicor M űszaki F e jle sz tő Rt.
K é p t e c h n ik a O sztály, B u d a p e s t

Bevezetés

A fizikus szerepének áttekintése

A Medicor termékskálájában az orvosi diagnoszti
kai röntgenkészülékek igen jelentős részesedést kép
viselnek. Bár az utóbbi egy-két évtizedben a hagyo
mányos röntgen- és izotópdiagnosztika mellett új
diagnosztikai eljárások jelentek meg és terjedtek el vi
lágszerte (számítógépes rétegfelvételezés, ultrahang,
mágneses magrezonancia stb.), ezek a röntgendiag
nosztikát a jövőben sem teszik feleslegessé, mivel
mindegyik eljárás más diagnosztikus információt hoz
felszínre. Ennek felismeréséről tanúskodik a világ
röntgenipara élvonalában az utóbbi években végbe
mentjelentős műszaki fejlődés, amely a kép informá
ciótartalmának növelését, illetve jobb kiaknázását, a
páciensdózis csökkentését és a kezelési komfort javí
tását célozza (középfrekvenciás röntgengenerátorok,
impulzusüzem, mikroprocesszor-, illetve mikroszá
mítógép-vezérlés, digitális képtárolás és -feldolgozás
stb.).
A magyar röntgenipar eddigi termelése, bár ki
emelkedő saját találmányok és megvásárolt licencek
alkalmazását is magába foglalja, alapvetően “követő”
fejlesztésre épült, ami egy kis országnál természetes
nek tekinthető. A piacképesség jövőbeli megtartása
érdekében érdemesnek látszik azonban lépéseket
tenni a gyártmányfejlesztés eddiginél tudományosabb
megalapozása érdekében, a fejlesztést minél nagyobb
arányban saját alkalmazott kutatással segítve. Ez a
konkrét beméréseken túlmenően — bőséges munkaterületet kínál a fizikus számára is.

Az 1. ábra egy tipikus orvosi diagnpsztikai rönt
genképalkotó rendszer vázlata, a 2. ábra a rendszer
fizikai elrendezését követő, ún. hagyományos
tömbvázlat.
A röntgencső ólmozott burában üzemel, amely
véd a káros sugárzástól. A sugárrekesz a sugárnyalá
bot a hasznos képmezőre korlátozza. A röntgenspekt
rum kis energiájú tartományának gyengítését (amely
egyébként a páciens testében elnyelődve csak a sugárterhelést növelné) alumínium szűrővel valósítják
meg. A röntgensugárnyalábnak a páciensen áthaladt,
információval modulált részét sugárképnek (X-ray
pattern) nevezik. A sugárképet a röntgenképerősítő
cézium-jodid bemenő ernyője detektálja. Az ebből
kilépő szcintillációs fényfotonok egy fotokatódból
elektronokat váltanak ki, amelyeket a képerősítőcső
elektronoptikai úton felgyorsít, és a kimenő ernyő
szcintillátorába becsapódva kicsinyített, de a hagyo
mányos átvilágító ernyőhöz képest több ezerszeres
fénysűrűségű kép jelenik meg. Ezt egy optikai rend
szer segítségével tv-kamerára vetítve az orvos az átvi
lágítási képet monitoron szemlélheti (elsötétítés nem
szükséges), de lehetőség van egy képosztó és egy ún.
spotfilmkamera segítségével fényképfelvételek készí
tésére is. — A legkorszerűbb rendszerek digitalizálják
a tv-képet, és a tárolt képen információkiemelő
műveletek is végezhetők.
Az átviteli rendszerek legegyszerűbb információel
méleti vázlatát a 3. ábra mutatja, ez a röntgenképát-

1. ábra Egy röntgenképerősítős diagnosztikai munkahely vázlata
(1-röntgencső - 2-sugárrekesz + szűrő - 3-sugárnyaláb - 4-páciens - 5-sugárkép - 6-detektor - 7-képerősítő
- 8-képosztó - 9-spotfilmkamera - 10-TV-kamera - 11-TV-monitor - 12-orvos)

2. ábra Röntgenleképező rendszer klasszikus blokksémája
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Bemenet

RENDSZER

Kimenet

Átviteli karakterisztika

3. ábra Információátviteli rendszerek legáltalánosabb sémája

4. ábra Röntgenleképező rendszer információelméleti
blokksémája

viteli rendszerre alkalmazva a 4. ábrán bemutatott
információelméleti tömbvázlatot eredményezi. Érde
kességként megemlítjük, hogy a sugárképet tekintve
bemenő jelnek a röntgencső a forráshoz tartozik, más
szempontból viszont — minthogy az információ for
rása a leképezett tárgy (páciens) — a leképezés eszkö
zeként a leképező rendszer részének tekintendő, így
átviteli karakterisztikája is van.
A fejlesztési laborokban alkalmazott fizikus mun
katerületét a 4. ábra alapján elsősorban a rend
szerbemenet és -kimenet, valamint azok összefüg
gése képezi, ami összefoglalva sugárfizikának és opti
kának tekinthető. Ide sorolható például a sugárvéde
lem, dozimetria, a röntgensugárminőség (spektrum)
szerepének vizsgálata, az optika, fotometria, csőfizika
és legfőképpen a képátvitelt jellemző karakteriszti
kák. A gyártmányfejlesztésben elsőrendű szempon
tok a berendezés sugárvédelme és képminősége (in
formációtartalma), valamint e kettő optimalizálása.
Ezért a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükség van a
fenti területeken végzett alkalmazott kutatómunkára,
aminek terén még sok feladatunk van. Természete
sen ez nem zárja ki, hogy a fizikus — a mérnökkel
karöltve — “a tömbvázlat (4. ábra) téglalapjaiba is
behatoljon” .
A továbbiakban egy konkrét problémakörre vonat
kozó kutatásainkat ismertetjük.

átlaga lesz hatásos. Minthogy diagnosztikai röntgentartományban a kisebb energiájú (ún. lágyabb) suga
rak minden anyagban, így a páciens testében és a kép
detektorban is, nagyobb arányban nyelődnek el, mint
a nagyobb energiájú (ún. kemény) összetevők, a su
gárterhelés és a képinformáció optimalizálása szem
pontjából a spektrumnak igen lényeges szerepe van.
A ma üzemelő röntgengenerátorok többsége a ha
gyományos 1, 2, 6 és 12 pulzusú (vagy ütemű) egyenirányítási rendszerekhez tartozik. Ezek kapcsolását és
a feszültség jelalakjait mutatja az 5. ábra. Kis csőára
mok esetén (átvilágítási üzemben) a szórt kapacitá
sok, elsősorban a nagyfeszültségű kábel bizonyos
fokig simítják a jelalakokat, nagy áramnál (röntgenfelvétel) azonban ez a hatás elhanyagolhatóan kicsi.
Léteznek ezektől eltérő jelalakú (pl. telepes) készülé
kek is. Az utóbbi évtizedben széles körben kezdenek
elterjedni az inverteres (frekvenciaváltásos, azaz
közép- és ipari frekvenciás) röntgengenerátorok. Bár
ezekkel jobban megközelíthető az egyenfeszültség,
pulzációjuk ezeknek is van.
Az ideális röntgengenerátort mindig egyenfeszült
ségűnek tekintik. Ennek oka az, hogy a feszültség
pulzációjával a lágyabb röntgensugár-komponensek

A röntgencsöfesziiltségpulzációjánakjelentősége
Mint ismeretes, a röntgencsőből kilépő sugárzás
spektruma folytonos (Bremsstrahlung), a karakte
risztikus röntgenvonalak energiahányada volfrámanód esetén elhanyagolható. A spektrumban előfor
duló Emax maximális fotonenergia az U csőfeszült
séggel egyenes arányos

szerint, ahol e az elektrontöltés. Ha U értéke időben
változik, a vele együtt változó spektrumoknak a
teljes mérési vagy képalkotási időre vonatkoztatott

5. ábra Diagnosztikai röntgengenerátornál alkalmazott
nagyfeszültségű egyenirányító kapcsolások és hullámformák
a-együtemű - b-kétütemű - c-hatütemű d-tizenkétütemű kapcsolás
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aránya megnő, és mivel ezek gyakorlatilag teljesen el
nyelődnek a páciens testében, csak információt nem
eredményező sugárterhelést okoznak. Igaz ugyan,
hogy a lágy sugarak aránya sugárszűréssel csökkent
hető, de két különböző keménységű (átlagos energiá
jú) nyalábot azonos szűrésnek alávetve az eredetileg
lágyabb nyaláb mindig is lágyabb marad. Megnövelt
szűrés esetén viszont — a korlátozott röntgencső
terhelhetőség miatt — a dózisteljesítmény csökken
le, és ez csak a felvételi idő növelésével kompenzál
ható (ekkor pedig az elmozdulási életlenség miatt a
képminőség romlik). Ezen túlmenően még az is igaz,
hogy egy pulzáló feszültséggel gerjesztett nyaláb
szűrésével az egyenfeszültségű generátorokéval
azonos spektrum egyáltalán nem érhető el, mint azt
kimutattuk.
Mindez igen komolyan felveti az igényt az összes
röntgengenerátor-típusok átfogó, fizikailag megala
pozott összehasonlító értékelésére. Egy ilyen össze
hasonlításnak ki kell terjednie mind a sugármennyi
ség (részecskefluxus-sűrűség, energiafluxus-sűrűség,
levegőben elnyelt dózisteljesítmény), mind pedig a
sugárminőség (pl. különbözőképpen súlyozott átlag
energiák) pulzációfüggésének meghatározására.
A Nemzetközi Elektronikai Bizottság (Internatio
nal Electrotechnical Comission, IEC) röntgenkészü
lék-szabványosítással foglalkozó illetékes albizottsága
is elismerte, hogy ez a kérdés nincs megoldva, és —
éppen a Medicorból kiinduló javaslatra — 1984-ben
felvetette munkaprogramjába az inverteres röntgengenerátorok kérdéseinek vizsgálatát.
Az eddigi IEC Publikációkban a röntgencsőfeszültség-hullámalakokkal kapcsolatban csak két szabvá
nyosított mennyiség szerepel. Az egyik a százalékos
hullámosság, amely
R = (Um, - U m,y (U mJ% -b a n

A pillanatnyi spektrumok időátlagolásának képle
tét elsőként Hettinger és Starfelt (1958) írták fel, ez
azonban sokáig feledésbe merült és nem került gya
korlati alkalmazásra. Többen empirikus faktorokkal
közelítették a hagyományos generátortípusok dózis
teljesítményeinek arányait. A röntgensugárzás gyen
gülését és elnyelt dózisát számító szerzők többsége az
egyenfeszültségű esetre korlátozta munkáját. Csupán
néhányan tettek kísérletet a pulzáció hatásának figye
lembevételére, az ún. Kramers-formulával közelített
spektrumok súlyozott átlagolásával.
Birch et al. (1979) — matematikai részletek köz
lése nélkül — ténylegesen mért spektrumokhoz il
lesztett elméleti spektrumok (Birch —Marshall 1979)
átlagolásával nyert, pulzáló feszültséggel gerjesztett
spektrumokat adnak meg, az önszűrés és a levegőbeli
sugárgyengülés figyelembevételével.
Ez a spektrumkatalógus az irodalomban széles
körű visszhangra talált. Saját munkánkban is fontos
kiinduló adatként szerepel.

A számítandó formulák
Bizonyos ismert kifejezések (keverékek tömeg
gyengítési együtthatója, polienergetikus sugárnyaláb
elnyelt dózisa, időfüggő mennyiségek átlagolása) és
az említett előzmények figyelembevételével a követ
kező formulát írtuk fel a tetszőleges jelalakú pulzáló
feszültséggel gerjesztett és tetszőleges sugárgyengítő
közegeken áthaladt röntgensugárnyaláb elnyelt dózi
sára (Porubszky 1983):
D(x) =

f

‘— I A(E) • ( ßen
V p /
r - x* J 1

0

(1) ahol

szerint van definiálva, ahol U ^ , illetve Umina csőfe
szültség maximális, illetve minimális értéke. A
másik egy külön névvel nem rendelkező f faktor,
amely diszkrét értékekben van rögzítve: f = 0,74 az
1 és a 2 pulzusú, f = 0,95 a 6 pulzusú és f = 1,0 a 12
pulzusú és egyenfeszültségű generátorokra. A szab
ványok szerint e három érték valamelyike alkalma
zandó egyéb irányítási rendszerekre is.
Nyilvánvaló, hogy az új egyenirányítási rendszerek
helyes értékeléséhez ezeken a paramétereken túl kell
lépni. Az ide vonatkozó kutatások eredményei a ge
nerátorminősítésen túl egyéb alkalmazásokat is nyer
hetnek.

(E, x) • E • B(E)dE, (2)

A(E) = exp

.
x
ni»'1
{-/[£»,<«■>
*0 1-1

• ( —

B(E) =

j"

)

(E) ]

p(x’)dx'

4>„(U(t’),E ) - i ( f ) d t \

J,

(3)
(4)

ahol x a helykoordináta, x = 0 a röntgensugárzás ke
letkezésének helye (csőfókusz), x0 a csőbüraablak
helye, t’ az idő, t a besugárzás időtartama, T a csőfe
szültség periódusideje, i a csőáram, U a csőfeszültség,
E a (foton) energia, (/>0 a (foton) fluensteljesítmény
(fluxussűrűség) energia szerinti spektrális eloszlása
egységnyi i-re és x-re normáivá, p a sűrűség, p,/p a tö
meggyengítési együttható, p.on/p a tömegabszorpciós
A közvetlen tudományos előzmények
együttható és D az elnyelt dózis. A szögletes zárójel
ben álló mennyiség egy n komponensű vegyidet vagy
A feszültségjelalakoknak a dózisra, a spektrumra
keverék tömeggyengítési együtthatója, amelyben w :
és a sugárminőségi paraméterekre gyakorolt hatását
az i-edik komponens súlyhányada és (p,/p); a tömeg
kísérletileg sok szerző vizsgálta. Átfogó elméleti
gyengítési együtthatója. A(E) az összes sugárgyengítő
elemzés azonban korábban nem született.
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közegeken áthaladt fotonok hányadát fejezi ki, B(E)
pedig az átlagos fluensteljesítmény-spektrum, egy
ségnyi röntgencsőáramra és egységnyi fókusz-tárgy
távolságra normáivá, sugárgyengítés (a spektru
mokba beépített önszűrést kivéve) figyelembevétele
nélkül. A mennyiségek változóit mindenütt argu
mentumként tüntettük fel. Az önszűrést a <t>0 spekt
rum tartalmazza, a kiegészítő szűrőket a sugárgyengí
tő közegek között vesszük figyelembe.
(2), (3) és (4) alapján a fluens
.
^mux
<t>(x) = ------- f A(£) • B(E) dE,
T • x2 J

.

(5)

o

az energiafluens pedig
*

m ax

f A(E) • E • B(E) dE.

¥ (x) = -------T • x2 J

(6)

0
A (2), (5) és (6) egyenletek nem tartalmazzák a
szórtsugárzás járulékát (keskenynyaláb-geometria),
mivel az nem fejezhető ki ilyen közvetlen módon
(empirikus módszerekkel vagy Monte Carlo számítá
sokkal becsülhető).
Az eddigi mennyiségek a sugárzás mennyiségét jel
lemzik. A generátortípusok összehasonlító értékelé
séhez valamilyen sugárminőségi paraméter meghatá
rozása is szükséges. Véleményünk szerint erre az át
lagenergia a legalkalmasabb, amely nemcsak szemlé
letes, hanem könnyen számítható is. Definíciója:
^max
J

K(E) • EdE

K(E) dE

o
ahol K(E) lehet a fluens, az energiafluens vagy a le
vegőben elnyelt dózis spektrális eloszlása. Leggyak
rabban a fluens szerint súlyozott átlagot használják.
A fenti formulák felhasználásával ki lehetett még
fejezni a röntgengenerátorok jellemzésére egy telje
sítménytényező jellegű mennyiséget, amely az egyenfeszültségűhöz viszonyított energiafluxus-sűrűséget
(“sugárintenzitást”) fejezi ki. E faktornak, valamint
egy átlagenergiának adott Umax csőfeszültség és egyéb
rögzített paraméterek melletti megadását szabványo
sításra javasolhatónak tartjuk a röntgengenerátorok
összehasonlító értékelésére.
Ugyancsak számítható a detektorrétegben (pl. kép
erősítő bemenő képernyője) elnyelt teljesítmény,
amellyel a képátviteli rendszer bemenő jele arányos.
Ezt fel lehet használni bemenőjel-kontraszt kifejezé
sére, amiből a képátvitel sajátságait figyelembe véve
a képkontraszt számítható.

A spektrumok többségét a Birch et al. (1979)-féle
katalógusból, kisebb részét saját mérésekből (Porubszky et al. 1985) vettük, a megfelelő korrekciók
és normálások elvégzésével.
A tömeggyengítési együtthatókat Plechaty et al.
(1981), a levegőre és a vízre vonatkozó tömeg
abszorpciós együtthatókat Hűbbel (1977) munkájá
ból vettük.
Mindkét esetben a közbülső értékeket interpolá
cióval képeztük.
A feszültség- és áram-jelalakokat az eddigi számí
tásokban analitikus függvényekkel közelítettük. Az
5. ábrán megadott rendszerek mellett tekintettük az
ún. inverteres generátorokat is, amelyek jelalakjait
egyenfeszültségre és egyenáramra szuperponált kü
lönböző mélységű negatív tűimpulzusokkal (tüskék
kel) közelítettük. A hagyományos generátorok csőáram-jelalakjaira többféle közelítést is megvalósítot
tunk. Ennek az a jelentősége, hogy a röntgencső nem
tekinthető ohmikus ellenállásnak, hanem a csőáram
jelalakja — adott feszültségjelalak mellett is — függ a
csőterhelés nagyságától és a cső típusától is.
A megadott összefüggéseket átdolgoztuk nume
rikus számításra alkalmas formára és számításukra
számítógép-programot dolgoztunk ki. A program
bemenő adatai között a jelalak-típus, csőfeszültség-maximum,! fókusz-tárgy-távolság és alumínium
szűrővastagság mellett további sugárgyengítő köze
gek vastagságai is szerepelnek. A program különböző
változataiban ezek lehetnek: rézszűrő, vízfantom,
lágy testszövet, csont, 1 fekvőasztallap-anyag, ólom
sugárvédő réteg stb.
A számítások eredményei a következők: fotonfluxus-sűrűség, energiafluxus-sűrűség, levegőben, il
letve vízben elnyelt dózisteljesítmény, valamennyi
egységnyi (1 mA) csőáramra és egységnyi ( l m ) fókusz-tárgy-távolságra normáivá, továbbá az újonnan
definiált teljesítménytényező és a háromféle átlag
energia. Egyes változatokban ezen kívül kiszámítódik
még a röntgenképerősítő bemenő ernyőjében elnyelt
energiával arányos relatív bemenő jelnagyság, illetve
a réz effektiv lineáris sugárgyengítési együtthatója.
A sugármennyiségi adatokat először azonos (azaz
1 mA) csőáram-maximumokra, majd azonos (azaz
1 mA) csőáram-átlagokra vonatkozóan is kiírja a
program. (A röntgentechnikában a csőáramot átlagér
tékben szokás mérni és megadni, az összehasonlítás
nál azonban az azonos maximális teljesítményekre
való vonatkoztatás reális.) A megfelelő mennyiségek
közötti arány (az átlagot “mean” indexszel jelölve):
1m e a n _
^ m ax

A számítások és afelhasznált adatok

1
f /

( 8)
m ax

6. ábrán egy példát mutatunk be a programfutás
adatbevitelére és eredménykiírására. (További részleA számításokhoz a röntgenspektrumok, a kölcsön- tek találhatók: Porubszky 1985 és 1986.)
hatási együtthatók és a csőfeszültség- és csőáram-jelalakok megadására van szükség.
a
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Az eredmények és az alkalmazási
lehetőségek áttekintése
Az eredmények legfőbb alkalmazása a röntgenge
7. ábra Számított spektrumok U =70 kVp-re
nerátorok összehasonlító értékelése. Az analitikus
1-5:
egyenfeszültségű,
1:2 mm, 2:2,5 mm, 3:3 mm 4:4 mm,
jelalak-közelítések segítségével nemcsak tényleges
5:5 mm A1 szűrés 6—7: 2 pulzusú. 6:2 mm, 7:4 mm A1 szűrés
készülékeket minősíthetünk, hanem egy csupán
megtervezett, de fizikailag még meg nem valósított
gép paramétereinek ismeretében — bizonyos pontos
sággal — előre is “jósolhatunk” . Az ilyen számítások
közvetlen alkalmazást nyerhetnek a röntgengenerá
tor-fejlesztés célkitűzéseinek pontosabbá tételében,
illetve tudományos megalapozásában. így például el
dönthető, hogy ha a cél egy, a 6 (vagy a 12) pulzusú
géppel (legalább) egyenértékű inverteres gép megva
lósítása, akkor az adott jelalak-típus mellett maximá
lisan mekkora pulzáció engedhető meg, azaz mekkora
kapacitív simítást kell alkalmazni.
A különböző közegek sugárgyengítésének számí
tása felhasználható képerősítő-bemenőjel és kont
raszt számítására, sugárvédelmi méretezések számí
tására, a röntgensugárnyalábba bekerülő szerkezeti
elemek (fekvőasztallap stb.) sugárgyengítésének szá
mítására (a fejlesztési elképzelések szerinti elem
összetétel alapján előre is), vagy a röntgencső önszű
résének meghatározására.
A 7. ábrán különböző generátortípusokkal ger
jesztett és különböző alumínium szűrőkkel szűrt
röntgenspektrumok számított értékeit mutatjuk be.
A 8. ábrán kinagyított két spektrum, noha a fluens
szerint súlyozott átlagenergiájuk azonos, mutatja,
hogy szűrőzéssel nem érhető el az egyenfeszültségű
esettel azonos röntgenspektrum.
A számításokkal lényegesen nagyobb pontosság
érhető el, mint dózismérővel való mérésekkel, elvég
zése pedig — kész program esetén — lényegesen
8. ábra A 16. ábra 2. és 7. sz. spektrumai
azonos csúcsértékre normáivá
egyszerűbb és gyorsabb. Saját mérésekkel összevetve
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a számított eredmények egyezése mérési hibán belül hogy csak olyan kV-különbségek különíthetők el,
marad, a legmegbízhatóbb irodalmi adatok pedig amelyek nagyobb sugárgyengítési eltérést okoznak,
néhány százalékos eltéréssel reprodukálhatók. Az mint állandó csúcsfeszültség mellett a pulzáció maxi
eredmények relatív pontossága lehetővé teszi olyan mális eltérései.
E pontossági korlátok meghatározására számításo
kis különbségek kiértékelését is, amelyek méréssel
kat végeztünk a réz effektiv lineáris sugárgyengítési
fel sem deríthetők.
együtthatója pulzációfüggésének meghatározására,
különböző csőfeszültségek és szűrővastagságok mel
Méréstechnikai alkalmazás
lett. Az eredményeket a 9. ábra mutatja. (A vízszin
A röngentechnika egyik legnehezebb problémakö tes tengelyen a generátortípusok, illetve a százalékos
re a röntgencsőfeszültség pontos mérése (Porubszky hullámosság vannak feltüntetve.)
A számítások eredményeit az elvégzett mérések
et. al. 1989.). A hagyományosnak tekinthető módszer
a nagyfeszültségű ohmos osztók alkalmazása. Ehhez alátámasztották. Ezek az eredmények konkrét alkal
azonban a nagyfeszültségű kört meg kell bontani, mazást nyertek a Szovjetunióban megtervezett nemami elég nehézkes, hosszadalmas és nem is veszélyte invazív röntgencsőfeszültség-mérő műszer kalibrá
len. Emellett az ún. egytankos röntgenkészülékeknél, ciójának megválasztásánál. E műszer várhatóan a kö
ahol a nagyfeszültségű transzformátor a röntgencső zeljövőben sorozatgyártásra kerül.
vel közös burában van elhelyezve, nem alkalmazható.
A csőfeszültség csúcsértékének meghatározása lehet A továbbfejlesztés lehetőségei
Az ismertetett számításokat (további jelalakok felséges még spektrometriai módszerekkel is (Emaxmeg
határozása), ezek azonban rutinszerű üzemi és gyári használásával is kibővítve) nagyszámú bemenőparamérésre nem alkalmas bonyolult és drága módszerek. méter-kombinációra elvégezve és az eredményeket
A megoldást az ún. nem-invazív vagy sugárzásos táblázatos és grafikus formában sokszorosítva olyan
csőfeszültségmérési módszerek jelentik, amelyek a kézikönyvet hozhatnánk létre, amely minden bi
sugárzás valamilyen hatásából következtetnek vissza zonnyal mind a röntgenkészülék-fejlesztés, mind
a csőfeszültségre. Az ilyen eljárások ugyan csak köze pedig a klinikai gyakorlat számára hasznos informáci
lítő jellegűnek tekinthetők, de a gyakorlati igényeket ókat nyújtana. A legjelentősebb továbbfejlesztés
ténylegesen mért jelalakok felhasználása (digitális
kielégítő pontosság elérhető velük.
Az utóbbi évtizedben megjelent legkorszerűbb tároló oszcilloszkópról), továbbá egyedi készüléke
nem-invazív csőfeszültségmérő eszközök két, külön ken — germánium detektorral — mért spektrumok
böző vastagságú rézszűrővel lefedett (de egyszerre felhasználása a számításokhoz. Az ezekhez szükséges
besugárzott) félvezető detektor jelnagyságát haszno eszközök a Medicorban jelenleg már rendelkezésre
sítják alapjelként. A két jel hányadosa — bizonyos állnak, a továbbfejlesztések megvalósításán folyama
pontossággal — kölcsönös összefüggésben áll a csőfe tosan dolgozunk.
szültség csúcsértékeivel. A mérési módszerrel elér
hető kV-meghatározás pontosságát az korlátozza,
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NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

74. PROBLÉMA

A 73. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Készíthető-e olyan homogén tömegeloszlású tetra
éder, melyet vízszintes asztallapra állítva három olda
láról felborul, s csak egyetlen helyzetben stabil?
Varga István, Békéscsaba

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor F* csak egy
nagyon kicsit tér el Fr től! Ha a kondenzátort Q és
—Q nagyságú töltéssel töltjük föl, akkor az elektro
sztatikus mező energiája a deformáció előtt Q2/2C,
utána pedig Q2/2C*, ahol C az eredeti, C* pedig a
megváltozott kapacitás. Ha el tudjuk dönteni, hogy
melyik esetben nagyobb a mező energiája, akkor egy
úttal azt is megkapjuk, hogy mikor nagyobb a kapaci
tás.
Képzeljük el, hogy a fémlemezeken levő töltéseket
valamilyen módon “hozzáragasztjuk” a felülethez,
majd az F? “behorpasztott” felületet óvatosan vissza
hajlítjuk az eredeti Fr be. Mivel a felület mentén az
elektromos térerősség merőleges a felületre, a tölté
sek az erőtérrel párhuzamosan mozdulnak el. Akár
pozitív, akár negatív töltéseket mozdítunk el, az
erőtér ellenében végzett munkánk negatív, hiszen az
elektromos mező mindkét esetben kifelé húzza a fe
lületi töltéseket. Az elektrosztatikus mező enegiája
tehát a “kidudorítás” során lecsökken. Az új felület
általában nem lesz ekvipotenciális, a felülethez ra
gasztott töltések által keltett mező általában nem me
rőleges a felületre. Ha feloldjuk a kényszert, a tölté
sek egy kicsit átrendeződnek a felületen, s a keletkező
Joule-hőt csakis az elektrosztatikus térenergia to
vábbi csökkenése fedezheti.
Egymástól véges távolságban levő F* és F: kis
lépések sorozatán keresztül vihető át egymásba, s
ha FJ teljes egészében Fi belsejében van, akkor vá
laszthatunk olyan deformáció-sorozatot, hogy az
energia minden egyes lépésben csökkenjen. így tehát
Q2/2C* > Q2/2C, vagyis C* < C, és éppen ezt akar
tuk bebizonyítani.
(G. P.)

(Az 1988. évi Ortvay Rudolf
Problémamegoldó Verseny
egyik feladata.)
(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös .Loránd Fizikai Társulat,
“Négyszögetes kerék” 74. probléma megoldása.
1371 Bp. Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

73. PROBLÉMA
Két vékonyfalú zártfémlemezből (Éj és F2) kondenzá
tort készítettünk. Ezután az egyikfémlemezt “behorpasztju k ” olymódon, hogy az új F* felület sehol sem lóg ki az
eredeti Éj által határolt térrészből. Bizonyítsuk be, hogy
a kondenzátor kapacitása a behorpasztás eredményekép
pen lecsökken!
Gnädig Péter

A FIZI KA

TANÍTÁSA

A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK
XXXI. ORSZÁGOS ANKÉTJA ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁSA
A XXXI. Országos Fizikatanári ankétot és Eszközkiállítást 1988.
április 8 —10. között Pécsett rendezte meg társulatunk. Az előa
dások és a fórumok színhelye a Janus Pannonius Tudományegye
tem Tanárképző Kara volt, a műhelyfoglalkozásoknak és az esz
közkiállításnak az egyetem 2. számú Gyakorló Általános Iskolája
adott otthont.
Az idei ankét témája az elektromos vezetés volt.
Az első nap elnöklő Kozma László dékán üdvözlő szavai után
A cikkben közölt felvételeket Csekő Árpád készítette.
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Pákó Gyula
Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest

Nagy Mihály az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke nyitotta
meg a rendezvényt, majd Komlódi Józsefné a Pécsi Városi Tanács
elnökhelyettese köszöntötte a résztvevőket.
Az első előadást Víg István a Művelődési Minisztérium főmun
katársa tartotta. Közoktatáspolitikai tájékoztatójában áttekintette
az oktatásügy jelenlegi helyzetének előzményeit, így többek
között értékelte az 1979-ben bevezetett tantervi reformokat, új
tankönyveket, szólt a folyamatban levő korrekciókról, majd össze
foglalta azokat a feladatokat, változásokat, amelyek a közoktatás
1984-ben jóváhagyott fejlesztési programjából, illetve az új oktatási
törvényből adódnak az elkövetkező néhány esztendőben.

Megyeri István és Frühwirth Mihály kiállítása

A Tungsram kiállításának egy részlete

Kocsis Vilmos elektromos demonstrációi

Csekő Árpád
termo- és piezoelektromos bemutatási eszközei

A fotoeffektus bemutatásának Jeges Károly által használt eszközei

Tolnai László és Fehér András kiállítása

Almási István elektronikai összeállítása

Kozma Ágnes és Szabó Judit kiállítása
147

Szabó János bemutatási összeállítása

Márki-Zay János kiállítása

Beke Gyula forgozsámolya (saját felvétel)

A Lézelektro GT kiállítása Csörgő Géza
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Ezt követte Geszti Tamás “Ohmtól a szupravezetésig” című
előadása, amelynek szövege, csakúgy mint a többi előadásé a Fizi
kai Szemlében megjelenik.
A műhelyvezetők ismertetői előtt Plósz Katalin a műhelybi
zottság vezetője elmondta, hogy a szervezők az idén lehetőséget
adtak a reklámszerű propagandára is, segítve ezzel azt, hogy az ér
deklődők megismerhessék a már kapható vagy a közeljövőben
megjelenő szakirodalmat, taneszközöket, videokazettákat.
A következő műhelyfoglalkozásokat hirdették meg:
Almási István: Analóg és digitális áramkörök;
Balogh Vilmos Szilárd: QED kvantumelektrodinamika;
Bazsik Katalin, Gál Mariann, Oláh Mónika, Varga Beáta: Fizikai kí
sérletek földigilisztával;
Boros János: Félvezetők-e a fehérjék?
Csekö Árpád: Eötvös Loránd elektromos előadásairól;
Jeges Károly: A fény duális természetének házilag is előállítható
kísérleti eszközökkel való bizonyítása;
Kármán Tamás, Kovács György, Tóth Eszter: Iskolai kísérletek
szupravezetőkkel;
Kertész Béla: Az aszimmetrikus pörgettyű viselkedése;
Márki-Zay János: Finnország egy magyar fizikatanár szemével;
Molnár Miklós: A fényemittáló diódák elektromos és optikai jel
lemzői, felhasználásuk fizikai kísérletekben;
Német Béta, Ujj László: A JPTE Fizika Tanszékén folyó lézeres ku
tatásokról — intézetlátogatás;
Pálffy Györgyné: A japán oktatás és nevelés;
Szánthó Gyula: Javaslatok a IV. osztályos gimnáziumi tankönyv
néhány matematikai formulájának a feldolgozására;
Szegedi Ervin: Rugalmas testek rugalmatlan ütközése;
Székely László: Félvezetők a gimnáziumi fizikaórán;
Theisz György: A gyémánttól a mikroprocesszorig;
Tolnai László: A dióda és a tranzisztor működése;
Zsudel László: Az angol fizikatanárok évi vándorgyűlése;
Honyek Gyula, Tasnádi Péterné, Rácz Mihály, Tomcsányi Péter,
Varga Antal, Zsigri Ferenc: Alternatív fizikatankönyvek használata
a gimnáziumok normál osztályaiban számítástechnikai alkalmazá
sokkal;
Pusztai István: A MOM lézeres demonstrációs készletének
bemutatása;
Szabó Gábor: Fizika tárgyú oktatófilmek videón.
A műhelyvezetők bemutatkozása után szekcióelöadások kö
vetkeztek. Az “A ” szekcióban Maija Ahtee és Jari Lavonen (Finn
ország) “A különböző anyagok vezetőképességének vizsgálata az
iskolában” című angol nyelvű előadása hangzott el, melyet Sükösd
Csaba tolmácsolt. A “B” szekcióban Paál Tamás “A fizika taní
tása a műszaki szakközépiskolai képzésben” című előadását hall
gathatták a résztvevők.
A délutáni program az eszközkiállítás megnyitásával kezdő
dött, majd a műhelyfoglalkozásokkal folytatódott. Vacsora után
filmvetítés várta azokat, akik nem a várossal való ismerkedést
választották.
A második nap délelőtt Sükösd Csaba “Vezetők, félvezetők,
szigetelők” címmel tartott előadást. Ezt szekcióelőadások követ
ték. Az “A” szekció programjában Isza Sándor “Érdekes kísérle
tek félvezetőkkel” és Jeges Károly “A szilárd anyagok elektromos
vezetésének modellezése folyékony ionvezetők segítségével”
című előadása szerepelt. A “B” szekcióban először Tichy-Rács
Ádám “Félvezetők ma és holnap” című előadását hallgathattuk,
majd a chipgyártásról láthattunk videófilmet.
Délután rendezték meg a fórumokat, először a gimnáziumi
majd a szakközépiskolai tanárok részére. A gimnáziumi fórumon
Marx György ismertette annak az 1983-ban végzett nemzetközi
felmérésnek az eredményeit, amelyben 25 ország mintegy 250 000
átlagos képességű tanulójának természettudományos ismereteit
mérték fel. Az 1988 márciusában nyilvánosságra hozott adatok
alapján a 10 évesek korcsoportjában Japán, Dél-Korea, Finnország
és Svédország után Magyarország az ötödik, a 14 évesek között az
elsők vagyunk, a 18 éves gimnáziumi tanulóknál Hongkong,
Anglia, Magyarország a sorrend. Az előző, 1970-ben készített ha
sonló felméréshez viszonyítva mindhárom korcsoportban előre-

Göcze Zoltán és Oszterág Zoltán kiállítása

Papp László és Oszterág Zoltán kiállítása

A TANÉRT kiállításának egy részlete

Az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum kiállításának egy részlete
lépés történt, ami természettudományos oktatásunk magas szín
vonalát és eredményességét mutatja. Juhász Ágnes, a Műszaki
Könyvkiadó szerkesztője a szakkönyvek kiadásának nehézségeiről
szólt. A fórum további része a szokásos módon zajlott, a Művelő
dési Minisztérium, az Országos Pedagógiai Intézet, a Tankönyvki
adó és a TANÉRT jelenlevő képviselői válaszoltak a feltett
kérdésekre.
Este a Dómban orgonahangversenyt hallgathattunk.
Az utóbbi évek kiemelkedő tudományos eredménye volt a ma
gashőmérsékletű szupravezetés felfedezése. Ezért nagy érdeklő
déssel vártuk az ankét záróelőadását, amelyet Szabó György tartott
“Miért meleg a —180 °C?” címmel. Az előadó összefoglalta a fon
tosabb tudnivalókat a szupravezető állapotról, az ezzel összefüggő
jelenségekről, a szupravezetők erősáramú és méréstechnikai alkal
mazásairól, a legújabb szupravezető tulajdonságú anyagokról és
előállításuk módszereiről.
A záróünnepségen Kaszás Dezső Tolna megyei tanár és
Molnár Miklós, a József Attila Tudományegyetem adjunktusa ve
hette át a Kiváló Munkáért kitüntetést Víg Istvántól. Az idei
Mikola-díjat Blészer Jenő Baranya megyei szaktanácsadó kapta,
amelyet Vermes Miklós adott át. Jeges Károlyt a Janus Pannonius
Tudományegyetem nyugalmazott főiskolai tanárát társulatunk
Eötvös plakett-tel jutalmazta.
A kitüntetések átadása után Radnai Gyula az Eszközbíráló Bi
zottság elnöke értékelte a kiállítást és ismertette a bizottság dönté
sét a díjak odaítéléséről. A taneszköz-bemutatón több, mint 20
egyéni kiállító vett részt és 10 fölött volt a termékbemutatóval je
lentkező vállalatok, intézmények száma. A számítógépek megta
lálták a helyüket, szembetűnő volt még a technikai színvonal nö
vekedése. A Művelődési Minisztérium 3000 Ft-os fődíját Megyeri
István és Frühwirth Mihály, a monori József Attila Gimnázium ta
nárai kapták a fizikai kísérletekben sokoldalúan alkalmazható
négycsatornás mérő-interfész tervezéséért és kivitelezéséért. 2500
Ft-os díjban részesült Jeges Károly az elektromos vezetési folya
matok tanulmányozását segítő tanulókísérleti összeállításáért;
Mészáros Sándor a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola nyugalmazott
tanára digitális dózis-, hőmérséklet-, időmérő műszeréért; Tolnai
László és Fehér András a győri Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola oktatói az iskolai kísérletek céljára készített
Hali-szondájukért, valamint a dióda és a tranzisztor működését
demonstráló félvezetős kísérleteikért; Lörincz János, a József
Attila Tudományegyetem végzős hallgatója, aki olyan játékokat
gyűjtött össze, amelyek alkalmasak egy-egy fizikai jelenség él
ményszerű bemutatására. 2000 Ft-os díjat vehetett át Görbe
László és tanítványa a budapesti Piarista Gimnáziumból a számí
tógép sokoldalú iskolai alkalmazásáért; Kotek László és Wiandt
Péter, a Janus Pannonius Tudományegyetem oktatója számítógép
pel összekapcsolt demonstrációs eszközéért; Kocsis Vilmos a
József Attila Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának
tanára nagy egyenfeszültség előállítására alkalmas eszközéért;
Szabó János és Bodrogi György, a nagykátai Damjanich János Gim
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náziumból számítógépes mérésekért. 1500 Ft-os díjban részesül
tek Csekö Árpád nyugalmazott egyetemi docens ötletes elekt
romos kísérleteiért; Kozma Ágnes és Szabó Judit a miskolci
Herman Ottó Gimnázium tanárai számítógépes programjaikért;
Szabó János békéscsabai tanár fizikatörténeti fóliasorozatáért.
1000 Ft-os díjat kaptak Herczeg Barnabás és Sárdi Ákos, a Berzse
nyi Dániel Tanárképző Főiskoláról számítógéppel összekapcsolt
elektromos tanulókísérleti eszközeikért; Márki-Zay János hódme
zővásárhelyi tanár a légszennyeződésre vonatkozó vizsgálataiért;
Szabó Gábor budapesti tanár Írásvetítővel kivetíthető modellkísér
leteiért; Őry Imre szombathelyi tanár termisztoros kísérleteiért.
Dicséretben részesültek Kiss Balázs és Deres János csurgói gimná
ziumi és Ronyecz József székesfehérvári főiskolai tanárok. A
TEXO által felajánlott digitális frekvenciamérőt Görbe László és ta
nítványa kapta, Megyeri István és Frühwirth Mihály, Jeges Károly,
valamint Tolnai László és Fehér András egy-egy RC generátort
nyert.
A műhelyvezetők munkáját Plósz Katalin értékelte. 3000 Ft-os
jutalmat vehettek át Kármán Tamás, Kovács György (ELTE), Tóth
Eszter (Budapest, József Attila Gimnázium); Német Béla, Ujj
László (JPTE); Szánthó Gyula (Békéscsaba, Tanítóképző Fő
iskola). 2500 Ft-os díjban részesültek Jeges Károly; Székely László

(Győr, Révai Gimnázium). 2000 Ft-os díjat kaptak Balogh Vilmos
Szilárd (Győr, Bencés Gimnázium); Boros János (BME); Csekö
Árpád; Kertész Béla (Debrecen, Tóth Árpád Gimnázium); Molnár
Miklós (JATE); Pálffy Györgyné (JPTE); Szegedi Ervin (Debre
cen, KLTE); Theisz György (Székesfehérvár, József Attila Gimná
zium). 1000 Ft-os díjat nyertek Bazsik Katalin, Gál Mariann, Oláh
Mónika és Varga Beáta a budapesti Patrona Hungáriáé Gimnázi
um tanulói. A legtöbb közönségszavazatot az idén Kertész Béla
kapta. A kiállítók és a műhelyvezetők többsége különböző tárgyju
talomban is részesült, melyeket a Mikroelektronikai Vállalat, a
REMIX, a TUNGSRAM RT és az LSI Alkalmazástechnikai Ta
nácsadó Szolgálat bocsátott a bírálóbizottságok rendelkezésére. A
pénzjutalmakat a Művelődési Minisztérium, a Baranya Megyei
Tanács, a Központi Fizikai Kutató Intézet, a Mikroelektronikai
Vállalat, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet, a Pécsi Városi Tanács,
a MOM és a TANÉRT adományozta.
A díjak átadása után Mezei József, a Pécsi Városi Tanács Műve
lődési Osztályának vezetője búcsúzott a résztvevőktől. Az ankét
értékelésére Vermes Miklóst, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
tiszteletbeli elnökét kérték fel. Mindazoknak, akiknek munkája
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához, Vantsó Erzsébet
az Oktatási Szakcsoport titkára mondott köszönetét.

ESEMÉNYEK
NUKLEÁRIS ŐSZI EGYETEM
Paks, 1988. november 4 - 7.
Az utóbbi években a középiskolák tanóráinak védel
mét miniszteri rendelet szabályozza, s ez korlátozott
lehetőséget biztosít tanítási időre eső továbbképzé
sek, iskolai ünnepélyek, testületi és szülői értekezle
tek s a konkrét tanítással össze nem függő rendezvé
nyek tartására. Ezért rendeznek tanári ankétokat a ta
vaszi vagy nyári szünetben, szülői értekezleteket,
tanévnyitó és záró ünnepélyeket az általános munkai
dőn túli időpontokban stb.
November 7-e munkaszünet, s a naptár jóvoltából
mostanában nem a hét közepére esik, ezért az utóbbi
években több munkaszüneti nappal együtt volt ilyen
kor tanítási szünet. A november eleji időpont már ha
gyományosnak mondható továbbképzési időszak az
önként jelentkező fizikatanárok számára. Ebben az
évben a Paksi Atomerőmű Vállalat, az Ipari Miniszté
rium, az Eötvös Egyetem Atomfizika Tanszéke és az
Országos Oktatástechnikai Központ szervezett no
vember 4 —7 között továbbképzést NUKLEÁRIS
ŐSZI EGYETEM címmel Pakson.
Az energetikai, nukleáris és sugárvédelmi kérdé
sek megismerését, mérlegelését és tanítását ma a ta
nártársadalom fontosnak érzi. Az ilyen információk
terjesztésének hálózata hazánkban eddig még nem
volt kiépítve. Eredetileg annak a húsz fizikatanárnak
szánták a továbbképzést, akik a Megyei Pedagógiai
Intézettől nemrég a megyei nukleáris összekötő meg
bízást kapták. Az ő feladatuk ezentúl, hogy központi
koordinációval hiteles, friss és szakszerű tájékoztatást
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adjanak megyéjük tanárainak — s azon keresztül a ta
nulóknak is — az energiatermeléssel kapcsolatos ak
tuális nukleáris és egyéb információkról, események
ről. Ezen hálózat megalakítását az energetikai, nukle
áris és sugárvédelmi problémák távlati megoldásának
a közvélemény előterébe kerülése tette szükségessé.
Kiépítését Marx György akadémikus kezdeményezte,
s az Országos Oktatástechnikai Központ működteti.
(A nukleáris összekötők neve megyénként e cikk
végén található. A kollégák fent említett ügyekben
tőlük kaphatnak — és kérjenek is — tájékoztatást.)
A rendező szervek feladatuknak érezték e kérdé
sekről a felnövekvő nemzedék autentikus kvantita
tív, racionális tájékoztatásának előkészítését. Ez azért
fontos, mert a mai fiatalok rövidesen már olyan hely
zetbe kerülhetnek, ahol önállóan, és felelősséggel
kell döntést vállalniok nukleáris és energetikai ügyek
ben. Feltétlenül ismerniük kell tehát azokat a tör
vényszerűségeket, szabályokat, ok-okozati kapcsola
tokat, amelyek a döntéshozatalhoz elengedhetetlenül
szükségesek.
A rendkívüli érdeklődés kikényszerítette a részt
vevők körének bővítését, minden jelentkezőt
mégsem lehetett foglalkoztatni. A húsz nukleáris öszszekötőn kívül még további negyven középiskolai
tanár is részt vehetett az Őszi Egyetemen. A szállásról
és a szervezési költségek fedezéséről a Paksi Atom
erőmű Vállalat (PAV) gondoskodott. Elhelyezésünk
a PAV III. számú Műszaki Szállójában — kétszemé-

lyes fürdőszobás szobákban —, étkeztetésünk és a to
vábbképzés előadásainak, műhelyeinek színhelye a
PAV Szakközépiskolája volt. (A résztvevőknek csak
az élelmezési költségtérítést kellett fizetni.)
1988. november 4-én 17 órától Kovács Balázs, a
PAV Szakközépiskola igazgatója mutatta be az intéz
ményt. Az iskola az ország első olyan középfokú in
tézménye, ahol a gazdasági hátteret, a fenntartás költ
ségeit egy nagyüzem, a Paksi Atomerőmű Vállalat
fedezi. így az iskola a vállalat egyik “üzemrésze” .
Korszerűen felszerelt, szép iskolát láthattunk. A
C —64-esekkel és az IBM PC-kkel felszerelt számítógéptermek, a modern fizika- és kémia előadók, tanu
lói laborok, a hangulatos iskolabelső, az étterem, a
sportcsarnok mind-mind ideális feltételeket biztosít a
különleges szakismerettel rendelkező tanulók képzé
sére. A résztvevők többsége az intézményt irigykedve
nézte, de “a jövő iskolájának” tekintette.
Az ünnepélyes megnyitón 19 órakor részt vett
Pónya József, a PAV vezérigazgatója, Marx György
egyetemi tanár, Genzwein Ferenc, az Országos Okta
tástechnikai Központ igazgatója, Gecsö Ervin, az Or
szágos Pedagógiai Intézet képviseletében és Kapolyi
László kormánybiztos, akadémikus.

Az energia termelésének, elosztásának jövőbeni
alakulása mindenkit érdekel. A hétköznap emberét
általában csak néhány hónapra előre, de többünket,
fizikatanárokat, a jövő nemzedék sorsáért is felelőssé
get vállalókét, hosszabb távon, akár több évtizedre
előrevetítve is. Ezért volt érdekes a megnyitó után az
első előadás, amelyet Kapolyi László tartott “ Hazánk
jövő energiaigénye” címmel. Felvázolta előttünk az
ezredforduló energiaszükségletét, a bevezethető
energiatakarékos eljárásokat, s azok várható hatását.
November 5-én az Atomerőmű meglátogatását
előkészítő előadásokkal kezdődött a nap. Reggel
Marx György professzor az Univerzum energiaház
tartásáról beszélt. A fúziós és fissziós energiatermelés
lehetőségeinek fizikai hátterét ismerhettük meg. Rá
világított arra, hogy bármilyen energiát használunk
is, valamiképpen mindegyik visszavezethető az Uni
verzum energiaforrására, az atommagok felépülésére
és bomlására.
A csernobili események óta a különféle típusú
reaktorok működési elve, azok biztonsági kérdése

mindenkit érdekel. A nehezen hozzáférhető szakiro
dalom sem ad teljes és aktuális képet a témában,
pedig minden olyan információt el kell juttatni a ta
nárokhoz, amelyeket a népességnek nem csak hal
lani, de érteni is kell. Ezért volt időszerű Szatmáry
Zoltánnak — a KFKI főigazgatóhelyettesének — a
reaktortípusokról és az inherens biztonság kérdéséről
tartott előadása. Itt megtanulhattuk, hogy akkor inherensen (strukturálisan szorosan hozzátartozó) bizton
ságú egy reaktor, ha a biztonságát nem a beavatkozó
járulékos (és kikapcsolható) szervek, hanem a reak
tor szerkezete és a fizika alaptörvényei garantálják. A
fejlesztés célja, hogy a meglévő reaktorok és az eset
leges új rendszerek “ megbocsátóbbak” legyenek a
kezelői hibákkal szemben.
Az erőműlátogatást közvetlenül a paksi atome
rőmű ismertetése előzte meg. Ebéd után négy cso
portban tekintettük meg az erőművet. A résztvevők
többsége először volt Pakson, de aki már korábban is
járt itt, annak is nyújtott újat a több mint háromórás
üzemlátogatás. Először a Továbbképzési Központot,
ott a KFKI által kifejlesztett reaktorszimulátort
néztük meg. Az erőműben dolgozók szakmai ismere
tének szintentartása nagyon fontos. Jónéhány szimu
lációra előre készülni kell, szinte reflexszerűnek kell
lennie bizonyos tevékenységeknek. Az operátorok
képzésében, továbbképzésében nagy jelentősége van
a teljes vezénylőrendszert (szimulálva) tartalmazó te
remnek, melyet nagy teljesítményű számítógépek
működtetnek, s értékelik az operátorok döntéseit.
Az erőműben a kijelölt útvonal bejárása közben
számtalan kérdést tettünk fel vezetőinknek. Nagyon
imponáló volt magasfokú, naprakész szakmai ismere
tük, hozzáállásuk a munkához, lenyűgöző kötődésük
az erőműhöz. A délutáni programot Faragó Zoltán
szervezte, s volt végig házigazdánk.
A vacsora utáni esti programban a japán és a
szovjet fizikatanítás részleteivel ismerkedhettünk
meg. Yamaguchi Kishichiro (Okinawa) és Szabó
Árpád (Ungvár), az ELTE tanárvendégei tartottak
előadást.
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A Minisztertanács 2023/1986. számú határozata
megfogalmazza, hogy “Ki kell egészíteni a közép- es
felsőoktatás, továbbképzés tananyagait az atomener
gia békés célú alkalmazásával, elhárításával össze
függő ismeretekkel” . Erre a fizikatanárok nincsenek
felkészítve. Ennek jegyében telt el az őszi egvetem
harmadik munkanapja, november 6-a. Először
Siikösd Csaba (ELTE) beszélt a dozimetria és a su
gárvédelem fizikai alapjairól. Rájöttünk arra, hogy
ebben a kérdéskörben még elég tájékozatlanok va
gyunk. Elsősorban a dózisértékek pontos ismertetése,
mértékegységek használata, a sugárszennyezés bioló
giai következményeinek részletezése volt igen
hasznos. Ezekhez kevés a hozzáférhető szakirodalom. A középiskolai fizikakönyvek és munkafüzetek
érintik e témát, de jó lesz egy tanári segédkönyvet is
megjelentetni. (Tudomásom szerint ez készülőben
van.)
1982. november 1. óta a paksi atomerőmű su
gárveszélyes létesítménynek minősül. A reaktorban
lejátszódó fizikai folyamatok ionizáló sugárzások ke
letkezését is eredményezik. A fűtőelemekben nagy
mennyiségű radioaktív anyag halmozódik fel. Radio
aktívvá válhatnak a reaktor szerkezeti elemei. A ra
dioaktív hasadási és korróziós termékek veszélyt je
lentenek az erőműben dolgozókra. Alapvető követel
mény, hogy ez a veszély ne realizálódjon, ne vezessen
károsodáshoz. Rósa Géza, a PAV Sugárvédelmi Osz
tályának vezetője, a nap második előadójaként, a fen
tiek jegyében ismertette az erőmű sugárvédelmi
rendszerét. Az erőmű dolgozóinak kollektív dózisa
az 1983 —87 közötti időszakban nemzetközi összeha
sonlításban is kedvező: 1,3 Sv/GWév. (Más orszá
gokban ezek az adatok: USA 9,8; Japán 6,4; NSZK
5,4; Finnország 2,4.)
Ehhez csatlakozott Maróthy László nukleáris
igazgató előadása a radioaktív hulladékok tárolásáról
és temetéséről. Az erőműben szilárd és folyékony ra
dioaktív hulladékok keletkeznek. A kis és közepes
aktivitású szilárd radioaktív hulladékokat a fővárosi
KÖJÁL által üzemeltettt püspökszilágyi hulladéktá
rolóban helyezik el. Ennek kapacitása véges, más ter
mészetű hulladékok tárolására is fontos az új terület
kijelölése. Korrekt tájékoztatást kaptunk a Feked —
Vémend—Ófalu térségében tervezett hulladéktáro
lóról. Az évek óta húzódó vitáról megtudtuk, hogy a
létesítmény megítélésében döntőnek az ember védel
mét (a hatóságilag megállapított dóziskoriátok betar
tását), s a műszaki megoldások és a természeti véde
lem együttes meglétét értik. Fizikailag alátámasztott
tény, hogy az országnak végül is szüksége van hulla
déktárolóra, amelynek építését a legrövidebb időn
belül el kell kezdeni.
Az atomhulladékok tárolására alkalmas heiyek
kiválasztásához, s annak megépítéséhez a Nemzet
közi Atomenergiai Ügynökségnek (IAEA) vannak
ajánlásai. Ez a szervezet 1957-ben alakult meg Bécsben. Bár önálló nemzetközi szervezet, tagja az ENSZ152

hez tartozó szervezetek családjának. Megalakulásától
kezdve kiemelt fontosságot tulajdonított az atome
nergia alkalmazásával összefüggő biztonsági problé
máknak, mivel ez a mind szélesebb körű békés célú’
felhasználás kulcskérdése. Mindezt már Vámos Gá
bortól hallottuk, aki a IAEA ellenőrző munkájáról
számolt be. Megtudtuk azt is, hogy a nukleáris balese
tekkel kapcsolatos gyors értesítési egyezményt 1986
októberében, a kölcsönös segítségnyújtási egyez
ményt 1987 februárjában mintegy 50 állam köztük
hazánk is aláírta. (A IAEA a paksi atomerőművet
1988 decemberében vizsgálta meg biztonsági szem
pontból. Az erőmű állta a próbát!)
A nap utolsó előadója Csőm Gyula volt, a BME
Tanreaktorának vezetője. A nukleáris fűtőelemcik
lusról beszélt. Itt hallhattunk a Pakson használt, már
kiégett üzemanyagkazetták átmeneti tárolásáról, a
reprocesszálás jelenlegi helyzetéről, s a kazetták
1989-ben a Szovjetunióba történő biztonságos elszál
lításának lehetőségéről is.
A fizikatanári ankétok hatékony továbbképzési
formája a műhelyfoglalkozás. Ez — a nemzetközi an- '
kétokról átvett pozitív hagyomány — abból áll, hogy
az előadó kiscsoportos foglalkozást vezet, így lehető
séget teremt a résztvevők aktív együttműködésére,
kísérletezésre is. Az őszi egyetemen alacsony aktivi
tások mérésére a paksi Városi Környezetvédelmi La
boratórium szervezett foglalkozást. Tóth Eszter
műhelyében arról volt szó, hogy miként mérhetjük
meg iskolai GM-csővel az iskolánk, lakásunk alapozá
sából, falából kilépő radon izotópjainak bennünket
körülvevő, tüdőnkbe is eljutó leányelmeit? Nagy
Mihály csoportja szilárdtest-detektorral végzett alfa
aktivitás mérést. Sarkadi Ildikó a savas esők hatásáról
szólt; a résztvevők az általuk vitt esőminta alapján az
eső-savasság országos térképének elkészítését végez
hették el. Boros Dezső, Isza Sándor és Siikösd Csaba
nukleáris fizikapéldákat oldottak meg. A legnépsze
rűbb Marx György műhelye volt, ahol a jelentkezők
számítógépi atomerőmű-szimulációkat, légköri üveg
házhatást s a Bős—Nagymaros vízi erőmű számító
gépi modelljét próbálhatták ki. A PAV továbbképzési
központja nukleáris témájú filmeket és videokazettá
kat mutatott be.
A felsorolt hét műhelyből mindenki kettőt vá
laszthatott, ami nem volt könnyű, mert mindegyik
igen érdekes témával foglalkozott. Vacsora után szá
mítógépes klubok működtek. Azokat Papp Györgyné,
Isza Sándor, Kertész Béla és Tóth Eszter vezette. Itt is
központi szerep jutott a nukleáris témájú programok
nak, legyen az akár mérés vagy szimuláció.
November 7-én 13 óráig tartottak az előadások.
Marx György’ a “Légköri üvegháztartás” címmel be
szélt a fosszilis enegiatermelő-rendszerek földi kör
nyezetre gyakorolt várható hatásáról. A mérések,
modellek, számítógépes előrejelzések egyértelműen
meggyőztek bennünket arról, hogy a nagy mennyi
ségű széndioxid kibocsátás a földi légkör felmelege-

dését vonja maga után, melynek hatására megemel
kedik az óceánok vízszintje, és sűrűn lakott területek
sivatagosodnak majd el a mérsékelt éghajlatövön. Ezt
elkerülni olyan (pl. atom és vízi) erőművek építésé
vel lehet csak, amelyek nem bocsátanak ki
szén-dioxidot.
Nagy mennyiségű a széndioxid kibocsátása az
intézményi és lakossági fűtőrendszereknek is. Arról,
hogy ezek miként lennének csökkenthetők LáczaiSzabó Tibor, az Atomerőmű Indítóbizottság titkára
beszélt: “Fűtés atomreaktorral” címmel. Érdekes el
képzelésekről, tervekről, s egy megvalósítás alatt
lévő külföldi — kórházat fűtő — atomfűtőműről is
hallhattunk. Megtudtuk azt is, hogy előrehaladott tár
gyalások vannak egy Debrecenben telepítendő fűtőe
rőmű majdani létesítéséről.
Bős—Nagymaros az ország minden lakosát fog
lalkoztatja, bár szakmai vonatkozásban nagyon keve
set tudunk róla. Nagymaroshoz minden emberben
csak a visegrádi terület képének átalakulása, a meg
szokott szép Dunakanyar látványának eltűnése fűző
dik. Kevesen beszélnek az ennek következtében ke
letkező biztonságosan hajózható Duna-szakaszról, a
környék egyenletesebb vízellátásáról stb., ami ennek
megépítésével jár. Az ellenpropaganda sokkal erő
sebb, mint a pontos szakmai tájékoztatás. Mindenki
nagyon várta emiatt Farkas Mihályt a Vízi Erőmű Be
ruházási Vállalat vezérigazgató-helyettesét — az őszi
Egyetem utolsó előadóját —, aki e témában adott tájé
koztatást: “A Bős—Nagymaros Erőmű műszaki be
mutatása” címmel. Megtudtuk, hogy e térségben a
Duna vízienergiája hasznosításának gondolata a
század közepére vezethető vissza. 1953-ban már
voltak vízáramlásra vonatkozó mérések Dömös —Nagymaros környékén. Akik végighallgatták
az előadást, meggyőződhettek arról, hogy végső
soron csúcserőműként van szükség hazánkban víze

rőműre. A Bős—Nagymaros-i Erőmű építése nagy
mértékben előrehaladott.
A négynapos továbbképzés — a résztvevők
többségének — ebéddel zárult, s a PAV a Budapest
felé menő kollégákat a Vállalat autóbuszával felvitte
a fővárosba. Önként jelentkezők délután még egy ki
rándulást tehettek az Atomerőműbe. A vállalkozók
különleges kiránduláson vettek részt. Tetőtől talpig
átöltözve — a reaktor működése közben —, beme
hettek a hermetikus térbe, egészen a reaktor-tartályt
közvetlenül körülvevő vasbeton falig. Rendkívüli
élmény egy fizikatanár életében! Akik igen távol
laktak, s ebéd után eljöttek; nagyon sajnálták, hogy
erre a késő délutáni órákban-került sor.
Többségünk pénteken, az őszi Egyetem nyitó
napján délelőtt még tanított, s úgy érkezett Paksra, a
zárás után pedig másnap újból fizikaórákat tartott:
igyekeznünk kellett tehát haza.
A szervezők megkérték a résztvevőket írják le
őszintén véleményüket a négy napról. Zárszónak
hadd idézzek ezekből kettőt:
“Az őszi egyetem számomra újdonság volt, de
mindjárt először úgy éreztem, hogy sokat veszítettem
volna, ha otthon maradok...;
’’Többször vettem részt Marx György profeszszor által szervezett továbbképzéseken. Ismerem
azok színvonalát. Most sem csalódtam. Amihez a pro
fesszor úr a nevét adja, ott garancia van a magas szín
vonalra. Nagyszerű élmény ilyen hatalmas szellemi
potenciállal találkozni.“
így telt el hatvan tanár számára a ’’hosszú hét
vége“ . Később tudtuk meg, hogy ezt nagyon sokan
külföldi bevásárlással töltötték, gyarapítva a bécsi ke
reskedők bevételét. Mi nem bántuk meg, s a másik
kiránduláson talán nem is lett volna miből
költekeznünk...
Kertész Béla
Tórh Árpád Gimnázium
Debrecen
***
Megyei nukleáris összekötők:
Horváth Lajos (Kecskemét), Papp László (Pécs), Balogh László
(Békéscsaba), Dolák Gabriella (Miskolc), Dudás Zoltánné
(Szeged), Újvári Sándor (Székesfehérvár), Légrádi Imre
(Sopron), Kertész Béla (Debrecen), Bendő Éva (Eger), Maknics
Gyula (Tata), Kiss Józsefné (Salgótarján), Tűri László (Cegléd),
Gajdos Katalin (Kaposvár), Gerő László (Baktalórántháza), Dr.
Boros Dezső (Jászberény), Dr. Jurisits József (Bonyhád),
Németh Sándor (Szombathely), Király László (Veszprém),
Juhász Tibor (Zalaegerszeg), Nádor Béláné (Budapest), Tóth
Eszter (Budapest).
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MIKOLA-DÍJASOK
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1961-ben díjat alapított a minél
eredményesebb fizikatanítás előmozdítására, valamint az azt elő
segítő fizikai didaktikai munkásság serkentése, támogatása céljá
ból. A díjat Mikola Sándorjai, a kiváló fizikatanárról, a kísérleti fi
zikatanítás egyik úttörőjéről nevezte el. A díjak kiosztása a tanári
ankétokon történik. Az alábbiakkal 60-ra növekedett a kitüntetet
tek, egyben Társulatunk pedagógiai célkitűzései nemcsak elismert
megvalósítóinak, hanem annak fejlődését szolgáló elhivatottainak
száma. — Ezen ismertetés utolsó félmondatának olvasásakor
immár 60 tagtársban merülhet fel a kérdés: társulatunk szaporodó
gondjaival párhuzamosan növekszik-e az azon segítők száma?
1988-ban a pécsi középiskolai fizikatanári ankéton Mikola-díjat
kapott:
Blészer Jenő, a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakkö
zépiskola matematika —fizika tanára, megyei szakfelügyelő, majd
szaktanácsadó, aki Váralján született 1928-ban és Bonyhádon
érettségizett. Középiskolai mat.—fiz. szakos tanári oklevelét a bu
dapesti ELTE-en 1952-ben szerezte. A dombóvári, a gyönki, majd
újra a dombóvári gimnáziumban tanított és 1970-ben került jelen
legi munkahelyére. 1975 óta látja el még a szakfelügyeletet is. Fizi
kaoktatói gyakorlatában mindig a kísérletező jelleg uralkodott és
ennek megvalósítására törekedett a szakfelügyelői tevékenysége
során is. Elérte, hogy a megye minden középiskolájában legalább
5 tanulói mérőgyakorlat eszközsorozata rendelkezésre álljon. Az
új tantervek megismertetésére témák feldolgozásával évente két
szer vezetett továbbképzéseket. A relativitáselméletről az Ifjúsági
Klubban, a megyei Központi Szakkörben és a pécsi Műszaki Fő
iskolán tatott előadássorozatokat. Tanítványai többször részesül
tek dicséretben a Kömal-versenyeken és értek el kiemelkedő ered
ményt az országos tehetségkutató versenyen. A Fizika Tanítása fo
lyóiratban 6, a Fizikai Szemlében 3, a pécsi Műszaki Életben 1
cikke jelent meg energiaátvitel, kapilláris jelenségek, Fermat-elv,
relativitás elmélet és más tárgykörben. Társulatunknak 1973 óta
tagja, dolgozik a Baranya megyei csoport vezetőségében. Résztvesz az OP1 Tantárgy pedagógiai Bizottság munkájában, tagja az
Országos Szakközépiskolai Fizikai Versenybizottságnak. Munkái
nak elismerését mutatják a következő kitüntetései: Miniszteri Di
cséret 1963-ban; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1975.; Kiváló
Munkáért kitüntetés 1984.
A debreceni ált. isk. fizikatanári ankéton 1988-ban ketten
kaptak Mikola-díjat:
Baranyi József, a kecskeméti Zrínyi Ált. Isk. matematika —fizi
ka szakos tanára, Bács megye egyik szaktanácsadója, aki Kiskun
félegyházán 1932-ben született. 1951-ben szakérettségizett Szege
den, oklevelét 1955-ben ugyancsak Szegeden szerezte a Tanár
képző Főiskolán. Az első 8 évig tartó ált. isk. tanítás mellett 5
éven át ipariskolában is tanított. Ezt követően 11 éven át közép
iskolában működött. A legutolsó 16 szolgálati évét ismét ált. isko
lában töltötte el Kecskeméten, miközben a megyét járva szakfel
ügyelői, majd szaktanácsadói feladatokat lát el. Tanári és szakfel
ügyelői munkája kiemelkedően magas. A fizika és matematika
szaktermeit, saját tervezésű tábláit, diáit ma is mintának tekintik a
szaktanárok. Igen jó eredményeket ért el a sajátkészítésű szem
léltetőeszközeivel. Megyei és országos szinten elismert két újítást
mondhat magáénak. Híresek azok a fotói, amelyeket az előző tan
tervhez kiadott 8. o. fizikatankönyvhöz készített. Az 1972—74.
években a 6., 7. és 8. o. fizikatankönyvekhez jól használható diaso
rozatait tanításaik során sokan alkalmazták. Minisztériumi meg
bízás alapján Halmazok Tanítása c. diasorozatot kivitelezett.
1980-ban a szegedi Kutató Csoport felkérésére az új 8. o. fizikatan
könyvhöz készítette a fényképeket. Országos újításként fogadták
el a fizikatankönyvek Számítsd ki! c. részében megtalálható felada
tok és azok megoldásainak diapozitíveken történő bemutatásához
előállított sorozatát. Azóta elkészült a fizikatanárok által gyakran
forgatott, főképpen Kecskemétről származó felvételekkel színesí
tett Példatár is. Megyéjük számára transzparens-sorozatot készí
tett. Átlagon felüli tanári munkájának dicséretes eredménye az is,

154

hogy több tanítványa országos, egy pedig 1980-ban nemzetközi
versenyen kiemelkedő helyezést ért el. Társulatunk ankétjain 4 al
kalommal vett részt mint kiállító és különböző elismerésekben
részesült. OOK pályázaton elért eredményével beiktatták a szak
anyagírók névsorába. Cikke jelent meg A Fizika Tanításában, sok
fényképfelvétele különböző folyóiratokban. Kecskemét városának
szerződéses fotóriportere, mellékfoglalkozásként fényképész szak
iparos. Rátermettségét és értékes tevékenységeit már pályakezdő
ként észrevették, amelyet igazol az 1955-ben elnyert Kiváló Mun
káért kitüntetés. Ezt követően 1956-ban a Kulturális Munkáért,
1969-ben a Jó Munkáért miniszteri kitüntetéseket kapta. 1983-ban
tüntették ki a Kiváló Pedagógus címmel.
Dr. Zátonyi Sándor, matematika—fizika szakos tanár, OPI igaz
gató h., aki 1928-ban Csepregen született. A kőszegi áll. tanító
képző intézetben szerezte tanítói oklevelét, majd a budapesti Pe
dagógiai Főiskolán az ált. isk. fiz. —mat. szakos tanári képesítését.
Később, 1967-ben pedagógiából is diplomát szerzett az ETTE
Bölcsészettudományi Karán. Egyetemi doktori tudományos foko
zatát a szegedi JATE-en 1984-ben szerezte. Követésre méltó,
hogy célszerűen, vizsgákkal igazoltan, egész életében tanult.
Ennek következménye, hogy tanítási tevékenysége példává vált,
irányító munkája pedig a megalapozottság folyományaképpen
eredményessé. Működése: 1947 és 1971 között Zsirán, Szakonyban, majd Sopronban ált. iskolában tanított. 1954-től Gvőr-Sopron
megyében az ált. isk. szakfelügyelői, illetőleg a vezető szakfelügye
lői teendőket is ellátta. 1971-ben az OPI-ba került, ahol az ált. isk.
fizika tantárgy gondozójaként dolgozott 1988. januárjáig, nyuga
lomba vonulásáig. Emellett az utolsó 3 évben osztályvezető, il
letve igazgatóhelyettesként a belső irányítást is végezte.
Kimagasló tanítási eredményeiről már 1950-től több cikkben is
beszámolt. Oktatási munkássága kiszélesedett azzal, hogy szakfel
ügyelő lett. 1954-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1958-ban
Kiváló Tanár kitüntetést kapott. Értékes tanári és szakfelügyelői
tapasztalatait összegezve írta meg az 1963-as tanterv fizika célkitű
zéseinek megoldásához a 6—8. o. tankönyveket, a tanári munkát
megkönnyítő kézikönyvekkel együtt. Kovács Zoltán társszerzővel
együtt írt kiváló munkájukért Állami Díj kitüntetésben részesül
tek. Ezt a tankönyvsorozatot az általános iskolák 14 éven át hasz
nálták. 1970-ben egy munkacsoporttal programozott fizika tan
könyveket írt a 7. o. számára. 1987 —88-ban jelent meg Energia
címmel a fakultatív foglalkozások tankönyve a 7., 8. o. számára.
Társszerzője Szmidéliusz Zsuzsa.
Az általános iskolai fizikatanítás előbbrevitelén először GyőrSopron megyében ért el kiemelkedő eredményeket. Ez országossá
terebélyesedett, amikor az OPl-ban az általános iskolai fizikaokta
tásnak irányítója lett. A fizika jobb tanításáról, valamint a tanulás
módszertani kérdéseinek tudományos kutatással szerzett eredmé
nyeiről százakra menő továbbképző előadáson számolt be. Leg
több hallgatója azoknak az előadásainak volt, amelyeket Társula
tunk által rendezett fizikatanári ankétokon tartott. A fizikatanítás
hatékonyságának megállapítására kísérleti tanításokat szervezett,
valamint felméréseket annak felderítésére, hogy a tanulók megér
tési problémáit mik befolyásolják és az aktivitásuk hogyan fokoz
ható. Nyomtatásban megjelent művei közül a legjelentősebbek:
Tanulói kísérletek az általános iskolai fizika tanításához. 1970.
Társszerzője Gergely Péter; A fizika tartalmi megújítása az álta
lános iskolákban 1977; Játékok zsebteleppel és mágnespatkóval
1980; Eredményvizsgálat témazáró feladatlapokkal 1982; A fizikai
feladatok és a tanulók gondolkodása 1983; Az előismeretektől a
tudásig 1986; C —16, Plus/4 az általános iskolai fizikaoktatásban
1987. Társszerzője ifj. Zátonyi Sándor.
Az ELTE Ált. Isk. Szakcsoportja Vezetőségének munkájában
állandóan részt vett. Az ankétok taneszközbíráló bizottsági mun
káját nagy hozzáértéssel végezte.
Dr. Zátonyi Sándor egyike azon tanároknak, akik a felszaba
dulás után legtöbbet tettek az általános iskolás fizikatanítás mód
szerének tökéletesítéséért, eredményességének fokozásáért. Nyu
galomba vonulása alkalmával az Elnöki Tanács a Munkaérdem
rend Arany fokozatával tüntette ki.

Csekö Árpád

EREDMÉNYEK

GYŰRŰS BOLYGÓK A NAPRENDSZERBEN

Görbe László
gimnáziumi tanár
Budapest Piarista Gimnázium

közök új módszereket is adtak a csillagászok és a taná
rok kezébe a csillagászat tanításához. Az iskolában ta
lálható számítógép szimulációs lehetőséget biztosít a
csillagászat tanításának több problémájához. Ebből
mutatunk be most kettőt.
A csillagászok és technikusok részére adódott egy
lehetőség, hogy egyetlen űrhajóval ellátogassanak a
négy bolygóhoz. Kétszáz évenként van ilyen lehető
ség, hogy a bolygók olyan helyzetben vannak, hogy
egy űrhajóval elérhetők. Ehhez szükséges, hogy az
űrhajó irányát egy bolygóval úgy meg tudjuk változ
tatni, hogy az eljusson a másikhoz. Erre küldték fel a
Voyager űrhajókat.
A voyager szót ma már a köznapi életben nem
igen használják, az irodalmi szóhasználatban utazót
jelent. így ez az első kozmikus utazó, aki több égites
tet meglátogat. Az űrhajót a naphoz rögzített
koordináta-rendszerben 42,2, km/s sebességgel kell
indítani. Az alkalmas hely és irány következtében 30
km/s sebességgel járul hozzá a föld napkörüli forgása
következtében, 0,4 km/s sebességgel tengely körüli
forgása miatt és így már csak 11,8 km/s sebességgel
kell hozzájárulni, hogy eljusson a külső bolygókhoz.
A két Voyager útja a Naprendszerben, lásd az ábrán!
Az indítást jól lehet szimulálni számítógéppel. A
program egyszerre figyeli a gyorsulást, a sebességet
és a magasságot. Hasznos lehet a program arra is,
hogy a tanulók lássanak egy olyan mozgást, ahol a
gyorsulás grafikonja nem egyenes, nem állandó, még
csak nem is lineárisan növekszik, hiszen a tömeg is
fogy közben.
A program az Apolló indítását követi, de más ada
tokkal is futtatható. Indítási tömeg 2955 tonna. Első
fokozatának hajtóműve másodpercenként 15 tonna
üzemanyagot égetett el, és így 3,5 107N tolóerőt szol
gáltatott. Kis dt időtartamokban vehetjük a gyorsulást
állandónak és így a = Ft —mg/m. A sebesség növeke
dése dv = a dt. Az új sebesség v = v+dv. Az elért
magasságot az átlagsebességből számoljuk. Az átlagsebesség v a = v —0,5 dv. Az elért magasságot meg
kapjuk a h = h + v a dt egyenletből. Majd számolja az
új tömeget m = m —dm összefüggéssel. A program az
a —t, v —t grafikont kirajzolja és a magasságot ponton
ként, az egyik függőleges tengely mellett.
A dm és a dt finomításával, jobb eredmény is elér
hető, sőt a g csökkenése és a közegellenállás is könynyen bevehető. A gép mellé ülve a programot más
A XXX. Középiskolai Fizikatanári ankét műhelyfoglalkozásán el bemenő adatokkal futtatva a különböző indítások
tanulmányozhatók.
hangzott előadás és bemutató. Kaposvár, 1987. ápr. 6 —8.

A XX. század legalább olyan forradalmat jelent a csil
lagászatban mint a XVI. század. Az 1600-as évek
elején Galilei az ég felé irányította a távcsövet, és
ezzel új kutatási eszközt adott a csillagászok kezébe,
és egy új világot tárt az emberiség felé. A csillagászo
kat annyira megdöbbentette, hogy sokan el se akarták
fogadni az új eszköz által megtapasztalt dolgokat. Ga
lilei távcsövével felfedezte a Hold hegyeit, a Jupiter 4
holdját, a Szaturnusz gyűrűjét, a napfoltokat és a
Vénusz fázisait. Ezekkel a felfedezésekkel elindította
az akkor érvényes arisztotelészi világkép össze
omlását.
Galilei volt az első tudós a spekuláló középkor
után, aki ismereteinek megdönthetetlen forrásául a
tapasztalatot fogadta el. A korabeli tudósok nem fo
gadták el mindannyian ezt a forradalmian új gondola
tot. Az egyik bolognai professzor így számol be Gali
leivel való találkozásáról: “Jómagam két éjszáka
semmit sem aludtam, hanem ennek a Galileinek az
eszközét ezerszer ezer módon kipróbáltam, mind a
földi, mind az égi dolgokon. A földön csodákat
művelt, az égben azonban csalódást okozott, mint
hogy egyes állócsillagokat kettőzve mutatott. Tanúim
kiváló férfiak és igen nemes doktorok, akik mind úgy
nyilatkoztak, hogy a távcső csalt. Galilei csak hallga
tott, végül szomorúan távozott Bolognából.”
A XX. század új csillagászati ágakat dolgozott ki,
amikor nemcsak a látható fény hullámhosszán figyel
a világűrbe, hanem az elektromágneses sugárzást
más hosszon is detektálja. így beszélhetünk rádiócsil
lagászatról, radarcsillagászatról és röntgencsillagá
szatról, attól függően, hogy milyen műszerrel figye
lünk az égre. Ahonnan eddig esetleg fény nem érke
zett hozzánk, más hullámhosszon esetleg erős sugár
zással találkozunk. Mondhatjuk azt, hogy új univer
zumokat fedeztünk fel a térben.
A közeli égitesteket nemcsak megfigyeljük a föld
ről, hanem elmegyünk oda, vagy elküldjük műsze
reinket, hogy jobban megismerjük őket. Nagy prog
ramok a közeli égitestek megismerésére:
Hold — Apolló program,
Vénusz — Venyera program,
Mars —Viking program,
Nagybolygók —Voyager program, valamint
üstökösökhöz is küldtek több szondát.
Az új kísérleti és megfigyelési lehetőségek és esz-
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bességét 2 km/s sebességgel növelte és így 20,7 km/s
sebességgel irányt változtatva repült tovább. Minden
bolygó, amely mellett elhaladt, ugyanezt tette vele. A
program ötlete, hogy a bolygó lendít a feléje közeledő
űrhajón. Azt a két napot szemléltethetjük, míg elha
lad a Jupiter mellett.
Mikor a szonda 1,6 millió km távolságban van és
közeledik a bolygóhoz, közben a bolygó előre halad.
A Jupiter sebessége 13,6 km/s. így jelentősen előre
halad a pályáján. Ha bizonyos időközönként kiszámít
juk az űrhajó pályájának adatait azzal a módosítással,
hogy gyorsul a Jupiter felé, akkor a pályamódosítás
szembeötlő lesz. Minél kisebb időközökben tesszük,
annál pontosabb, de annál több gépidőt igényel. Eltá
vozáskor sokkal gyorsabban kerül távol a bolygótól,
mint odaér. A lassítás, amit a bolygó végez, kisebb
mint a gyorsítás. Ne feledjük: a bolygó is távolodik
közben. Az energiát a bolygótól kapja.
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lum. A Jupiter pályáját az egyik tengellyel közelítjük.
Az origóba tesszük kezdetben a Jupitert és a tengely
re a szondát. A Jupiter pályájának eltérése a tengely
től olyan kicsi, hogy elhanyagolható. Az elv megszer
kesztett adatokkal:
A szondát az Y tengelyre tesszük 1,6 millió km tá
volságra a Jupitertől. A program számolja a Jupiter
helyét XJ = XJ +VJ DT. YJ = 0. A szonda helykoordi
nátáit a szonda tehetetlenségéből bekövetkező el
mozdulásából és a Jupiter vonzása következtében a
Jupiter felé történő elmozdulásból kapjuk meg. A
szonda sebességét DT idő alatt állandónak tekintjük,
sőt a Jupiter és a szonda távolságát is. Úgy képzeljük,
hogy a Jupiter az egész idő alatt a DT időintervallum
kezdeti és véghelyzet közepén lenne. A gyorsulást
M
számoljuka = f —i képletből. Ebből számoljuk a
r2
szonda elmozdulásának koordinátáit. Majd a szonda
sebességének új összetevőit. így látszik, hogy a sebes
ség nagysága és iránya egyaránt változik.
A programban a DT időt változtatva elérhető,
hogy a szonda különböző mértékben térüljön el. Sőt
más adatokat változtatva körpályára állítható a
szonda, sőt vissza is fordítható. Vigyázni kell arra,
hogy nagy DT időintervallumok esetén a bolygó
közeli helyzetben nagyon durva becslést ad a prog
ram. A program jól szemlélteti, hogyan irányították
az űrhajót a következő bolygó felé. Természetesen
ezen módosítottak a saját rakétáival is.
A szonda képes beszámolót küldött a nagyboly
gók holdjairól. Szinte mindegyik körül egy tucatot fel
fedezett. Képeket küldött a Jupiter ló nevű holdján

működő vulkánokról. Az is érdekes, hogy közte és a
Jupiter között mintegy 5 millió amperes áram folyik.
Lefényképezte a nagybolygók gyűrűit. Kiderült,
hogy sokkal összetettebbek, mint gondoltuk. Más, a
bolygókra jellemző adatokat is pontosított.
Hacsak közbe nem jön a létfontosságú műsze
rek hibája, minden remény megvan arra, hogy ha
sonló értékes információkat szerezhetünk a Neptunuszról is, amikor a Voyager—2, 12 évvel az indítás
után, 1989. június 5. és október 12. között találkozik
a bolygóval. A szonda 2010-es években küldi utolsó
üzenetét a Föld felé a tervek szerint.

Nagyon köszönöm Kovács Mihály tanár úrnak
az igen értékes szakmai támogatását. Az előadáson
felhasznált diákat a Tudomány, Astronomy, Geog
raphic és Természet Világa folyóiratokból fotóztam.
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VÉLEMÉNYEK
AZ ANTROPIKUS VILÁGEGYETEM

Végh László
MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen

Bevezetés
Arra a kérdésre, hogy vajon elképzelhető-e egy olyan
világegyetem, amelyben sohasem keletkezhet élet,
könnyen igennel felelnénk. A klasszikus fizika szelle
mében gondolkozva az ember a világegyetemnek
csak jelentéktelen kis fogaskereke. A hagyományos
tudományos felfogás nem tulajdonít különleges fon
tosságot az élet és az ember létezésének. Feltételezi,
hogy az élet és az ember leírható és megérthető a bio
kémia eszközeivel. Mert valóban, nehéz az alapvető
fizikai törvényeket tanulmányozva arra gondolni,
hogy a fizikának és a világegyetemnek különösebb
gondja lehetne az életre. A távcsövekkel olyan fényje
leket észlelünk, amelyeket forrásaik évmilliárdokkal
Földünk keletkezése előtt bocsátottak ki. A nagy ős
robbanás utáni másodpercekben világegyetemünket
rendkívül magas hőmérséklet és nyomásérték jelle
mezte. Az akkor zajló nagyon nagy energiájú folyama
tokat a mai elemirészfizika segítségével kezdjük meg
érteni. A tér és időbeli, a hőmérsékleti és nyomásbeli
szélsőségek azt sugallják, hogy az ember, aki tipikus
spirálgalaxisban, egy nagyon átlagos csillag egy
kisebb bolygóján csupán a legutóbbi néhány millió év
alatt fejlődött ki, az egész világegyetemet tekintve je
lentéktelen tényező. A fizika ezért igyekezett elke
rülni azt, hogy az anyag alapvető mozgástörvényeinek
megfogalmazásakor az élet és az értelem létezését
bármilyen módon figyelembe vegye.
A hagyományos tudományos felfogás szerint a vi
lágot vak erők által vezérelt részecskék alkotják. Ez a
felfogás ellentétben van azzal, amit legtöbb ember
vita nélkül elfogad, nevezetesen, hogy a világunk
rendezett, harmonikus egészet alkot. Nagyon nagy
rejtély az, hogy a természetben megtalálható passzív
építőkövek hogyan állhatnak össze bonyolult rend
szerekké, élő szervezetekké.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a világegyetem alkotórészeinek rendezettsége idővel nö
vekszik. A világegyetem kezdőállapotát talán a szer
kezetnélküliség, a részecskéktől mentes tér jelle
mezte [1]. A világegyetemben fellelhető összetettség
folyamatos fejlődés eredménye. Évmilliárdok során
újabb, egyre bonyolultabb rendszerek jelentek meg.
A galaxisok örvénylő gázfelhőkből, a hihetetlenül bo
nyolult élővilág szerves molekulák elegyéből alakul
tak ki.
Mi a természet teremtő képességének az eredete?
A termodinamika szerint a világmindenség idővel el
kerülhetetlenül a maximális entrópia, a teljes káosz
felé tart. Ez a tapasztalattal ellentétes, a világminden
ség a jellegtelenségből a nagyobb szervezettség, az
összetettség irányába fejlődik. Ez nem azt jelenti,
hogy a fizika törvényei megsérülnek [2]. Az önszer
veződés a nagyon sok építőkőből álló rendszerek
olyan tulajdonsága, amely nem következik az épí
tőköveknek mint egyedeknek a viselkedéséből. Az
önszervező rendszerek talán legfontosabb tulajdon
sága nemlinearitásuk. A lineáris rendszer nem más,
mint alkotórészeinek csatolatlan halmaza; a viselke
dése lehet bonyolult, de mindig visszavezethető az
egyes alkotórészek viselkedésére. A nemlineáris
rendszer több, mint alkotórészeinek összessége. Vi
selkedését rendkívül gazdag és szétágazó formák jel
lemzik, amelyeket a redukcionista módszer képtelen
leírni. A bonyolult rendszerek modelljeit tanulmá
nyozva a legfontosabb eredménynek az a felismerés
tűnik, hogy a rendszer bonyolultsága nem vezet ke
zelhetetlen bonyodalmakhoz. Léteznek szabályszerű
ségek és hihetünk a komplex rendszerek széles
körére alkalmazható általános szerződési elvek léte
zésében. Ezek az elvek — [2] szerint — ugyanolyan
157

alapvetőknek tekintendők, mint az elemi részek fizi
kájának törvényei.
Arról, hogy a természet teremtő képessége milyen
kapcsolatban áll a részecskék és kölcsönhatások tulaj
donságaival, az antropikus elv ad felvilágosítást.
A gyenge antropikus elv
Nyilvánvaló, hogy a világegyetem fejlődését nem
tudjuk tetszőleges helyen és időszakban tanulmá
nyozni. Amit megfigyelhetünk, az a megfigyelő léte
zéséhez szükséges feltételek, mint például a hőmér
séklet, a kémiai környezet stb. szükségszerűen korlá
tozzák. Brandon Carter eredeti megfogalmazása sze
rint [3] figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az
Univerzumban elfoglalt helyünk szükségképpen ki
tüntetett abból a szempontból, hogy összeegyeztethetőnek kell lennie megfigyelőként való létezésünkkel.
Más szóval létezésünk ténye feltétlen megszorításo
kat tartalmaz a világegyetem megfigyelhető tulajdon
ságainak mérhető értékeire. Például a világegyetem
korát nem mérhetjük tetszőlegesnek, mivel a mérésig
el kellett telnie a megfigyelő ember kifejlődéséhez
szükséges asztrofizikai és biológiai időszakasznak. Az
élő szervezetek kialakulásában nélkülözhetetlen
kémiai elemek, mint a szén, oxigén, nitrogén stb.
mint valamennyi, a hidrogénnél és héliumnál nehe
zebb elem, a csillagfejlődés végső szakaszában, az
óriás csillagok összeroppanásakor keletkeztek. Az
összeroppanást betetéző, szupernóvaként ismert rob
banásban szóródtak szét a világűrben, épültek be a
bolygók anyagába és így mibelénk. A nehéz elemek
kialakulásához szükséges idő ~10 milliárd év. Ehhez
hozzávéve a biológiai evolúcióhoz szükséges ~ 4 mil
liárd évet beláthatjuk, hogy a világegyetem kora
10 —20 milliárd év lehet. Ennél idősebb világegyete
met nem észlelhetünk, mert addigra már az élet evo
lúciós fejlődéséhez energiát sugárzó csillagok is kiég
nek. Nem csodálkozhatunk a világegyetem általunk
észlelt hatalmas méretén sem. Mivel a világegyetem
tágul, mérete idővel növekszik. Egyévesen még csak
galaxis méretű volt és a tágulás mértékét figyelembe
véve mai átmérője —10 milliárd fényév. Ennél ki
sebbnek a megfigyelést végző ember nem láthatja.
A létezésünk miatt fennálló megszorításokat
tovább elemezve azt modhatjuk, hogy azért létezünk,
mert a természet teremtő képességét leíró önszerve
ződési törvények a megfelelő tulajdonságokkal ren
delkeznek. Továbbá azért, mert az alapvető fizikai
törvények olyanok, hogy lehetővé teszik az élet kiala
kulásához szükséges összetett rendszerek létrejöttét.
Az anyagi világ szerkezetét különböző skálákon
vizsgálhatjuk. A méretek a legnagyobbtól, a világmin
denségtől lefelé, a galaxisokon, csillagokon és bolygó
kon át az élő szervezetekig, sejtekig, atomokig, atom
magokig és nukleonokig csökkennek. Csupán a lepto
nok és kvarkok tekinthetők pontszerűnek, szerkezet
nélkülieknek. A szerkezetek különféle fajtáinak leírá158

savai a fizika különböző területei foglalkoznak, de a
szerkezetek alapvető sajátosságait (méret, tömeg)
néhány fizikai állandó értéke szabja meg. Ezek az ál
landók mértékrendszertől független, dimenzió nél
küli számokként adhatók meg. Az atomokig bezáró
lag a rendszer mérete és tömege csupán három szám
függvénye. Ezek az elektromágneses erők erősségét
megadó finomszerkezeti állandó
e2 __ 1

he TIT’
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ahol e az elektromos töltés, h a Planck-állandó, c a
fénysebesség, az
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gravitációs finomszerkezeti állandó, ahol G a gravitá
ciós állandó és m pa proton tömege, valamint az
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tömegarány, ahol me az elektron tömege. Az atom
mag tulajdonságainak leírásába három további ál
landó szükséges. Ezek az erős és gyenge kölcsön
hatás finomszerkezeti állandói, hozzávetőleges érté
keik a s~ 15 és aw—10- u , valamint a
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tömegarány, ahol mn a neutron tömege. A felsorolt
állandók között a jelenlegi fizikai ismereteink nem
adnak összefüggéseket, értékeiket a kísérletekből ha
tározhatjuk meg.
Most vizsgáljuk meg, hogy a megfigyelő léte
mennyire függ a fenti állandók számértékeitől. Felté
telezzük, hogy az élet kialakulásának alapvető feltéte
leihez tartozik többek között a hidrogénnél és héli
umnál nehezebb elemek kialakulása (miközben ma
radnia kell hidrogénnek is), valamint a meghatározott
fajtájú (elegendő hosszú időn át, intenzíven sugárzó)
csillagok és bolygók léte.
A protonnál nehezebb atommagok kialakulásának
feltételeit elemezve foglalkozzunk először a két nuk
leont tartalmazó atommagok tulajdonságaival. Egyet
len kötött kétnukleon állapot létezik, a deuteron alap
állapota. Kötési energiája 2,23 MeV. A két protonból
álló 2He-mag nem rendelkezik kötött állapottal, a leg
alacsonyabb energiájú állapotát tekintve annak ener
giája 0,092 MeV-ve! haladja meg a kötés létrejöttéhez
szükséges energiát. Ha a magerők 3,4%-kal erőseb
ben vonzanának, a 2He-atommag is, a deuteronhoz
hasonlóan, stabil atommag lenne. Ebben az esetben a
világmindenség összes protonja még a nagy ősrob
banás első perceiben 2He-atorrtmaggá égett volna el.
Ekkor ma nem létezne hidrogén és nem léteznének
hosszú élettartamú csillagok (nem lennénk tehát mi

sem). Ha a magerők 9%-kal gyengébbek lennének,
nem léteznének a protonnál nehezebb atommagok.
A csillagok belsejében a 4He-nél nehezebb elemek
a 3 4He—>12C reakció során jönnek létre. A reakció
két lépésben játszódik le:

Hoyle a világegyetemben található szén eredetének
magyarázatára jósolta meg. A kísérleti magfizikusok
ezután keresték és találták meg a rezonancia okát, a
fent említett 12C gerjesztett állapotot. Nincs hasonló
rezonancia a

4He + 4He — 8Be,
8Be + 4He — 12C,

12C + 4He —- 160

(5a)
(5b)

ahol a csillagok belsejének hőmérséklete a 4He égése
kor (99 ±6) keV 4He átlagos mozgási energiának felel
meg. A 8Be-mag nem stabil, életideje ~ 1 0 -17 s,
ennyi idő után két 4He-magra esik szét. Ha a 8Beatommag stabil lenne, az óriáscsillagok belsejében a
4He igen rövid időn belül 8Be-atommaggá égne el és a
hélium “fellángolása” a csillagok felrobbanására ve
zetne. A 8Be-atommag 10~17 másodperces életideje a
4H e + 4He ütközés ~ 10~21 másodperces ütközési ide
jéhez viszonyítva azonban nagyon hosszú, így az
(5b) reakció végbemehet. De az (5b) reakció csak
azért szolgáltat megfelelő mennyiségű szenet, mert a
reakció Q-értéke
Q = [M (8Be) + M(4H e )-M (160)]c2= 7,367 MeV, (6)
éppen a 12C-mag Ex= 7,654 MeV-nél található ger
jesztett állapota alatt helyezkedik el. A 12C-mag négy
legalsó energiaszintjét lásd az l.a ábrán. Ha az ütköző
partnerek kinetikus energiái olyanok, hogy az ütkö
zésben keletkezett új atommag energiája megegyezik
valamely állapotának energiájával, a reakció való
színűsége rezonanciaszerűen megnő, lásd az l.b
ábrát. A csillagok belsejében lévő hőmérsékletnek
megfelelő kinetikus energiáknál az (5 b) reakció
rezonanciaszerűen megy végbe. Érdemes megemlí
teni, hogy az (5b) reakció rezonanciajellegét Fred
E[MeV]
9.641

reakcióban, különben csaknem az összes 12Catommag 160-atommaggá égett volna el. A (7) reak
ció Q értéke Q=7,162 MeV. Közvetlen közelében,
Ex=7,117 MeV-nél ugyan van egy 160 állapot, de
mivel itt Q > E X, ez az állapot nem befolyásolja a reak
ció valószínűségét. Hoyle felismerte, hogy az egybe
esésnek ez a láncolata — a 8Be alapállapotának insta
bilitása, ugyanakkor hosszú élettartama, a 12C köz
benső állapotának kedvező helyzete és a megfelelő
160 állapot hiánya — az élet létezésének szükséges és
figyelemre méltóan finomhangolt feltétele. Ezek a
koincidenciák elvben visszavezethetők lennének az
a és as kölcsönhatási erősségek, valamint az m p és
m n tömegek közötti finomhangoltságra. Azonban a
kvantummechanikai többtestprobléma megoldásának
nehézségei miatt ilyen jellegű számolásokra egyelőre
nem számíthatunk.
A szupernovarobbanás szórja szét a világűrben az
óriáscsillagok összeroppanása során keletkezett
nehéz elemeket. Hogy valójában mi dobja le a csillag
külső rétegeit, még bizonytalan, de valószínű, hogy a
csillagot a csillag magjából kifelé törő neutrínók nyo
mása veti szét. Feltételezzük, hogy a neutrínóknak a
csillagfelület atommagjával való T„ kölcsönhatási
ideje összemérhető a csillagrobbanás Tc időtartamá
val. Ha T
Tc, a neutrínók a csillag atommagjaival
csak nagyon ritkán hathatnak kölcsön, ha Tc|^> T„, a
neutrínók már a csillag belsejében befogódnának és
így nem tudnának a külső rétegeknek impulzust
átadni [4]. A T (, — Tcfeltételből kapható, hogy

«b ~ '«t

U

l.a

áb ra

1b

A 12C-mag legalacsonyabban fekvő állapota.
HBe + 4He —*l29 reakció Q értéke 7,367 MeV

A

Az A + B —• C magreakció valószínűsége a C-mag Exl,
Ex2 energiáinak megfelelő E,, E2 bombázó energiáknál rezonan
ciaszerűen megnő

(7)

(8)

ami a gravitációs és a gyenge kölcsönhatások erőssé
gei között ad összefüggést. A (8) képlet egyúttal azt
is magyarázza, hogy a nagy ősrobbanást követő per
cekben miért alakult ki az Y=25% 4He (a maradék
75% !H) elemarány. Ha a wegy kicsit kisebb lenne, Y
a 100% értéket venné fel. Ebben az esetben a világ
mindenségben nem maradt volna hidrogén, sem víz,
sem szerves élet nem lenne. Ha a wegy kicsit nagyobb
lenne, akkor a világmindenség az első percek után
atommagokként csak hidrogént tartalmazott volna.
Azonban erősebb gyenge kölcsönhatás esetén a hid
rogénégető csillagok élettartama a gyenge kölcsön
hatás vezérelte
p + p —d + e+ + v

(9)

l . b á b ra

reakció felgyorsulása miatt lerövidülne. Nem lenne
elég idő az evolúciós fejlődésre. Továbbá egy erősebb
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gyenge kölcsönhatás a ß~ bomlás nagyobb valószínű
sége és a relatíve sok protont tartalmazó izotópok ins
tabilitása miatt kizárná a nehezebb elemek létezését.
Ha az elektromágneses erők erőssége ~60%-kal
megnövekedne, az atommagok protonjai a ß+ bom
lással szemben instabillá válnának. Általánosabb ré
szecskefizikai és csillagászati megfontolások alapján
[5] az a értékére a következő megszorítás tehető

A AmN/m e arány kb. —60%-os csökkenése esetén
nem alakulhatnának ki atomok, mivel az elektronok
befogódnának az atommagokba. AmN/m e~60% nö
velése esetén az atommagok neutronjai ß~ bomlással
elbomlanának, tehát nehezebb atommagok nem ala
kulhatnának ki [6].
Ha a gravitációs erő egy nagyságrenddel erősebb
lenne, a csillagokban lejátszódó folyamatok felgyor
sulása miatt a csillagok életideje túl rövid volna
ahhoz, hogy a körülöttük lévő bolygókon a biológiai
evolúció végbemehessen. Ha a gravitációs állandó
egy nagyságrenddel kisebb lenne, a csillagok által ki
sugárzott energia túl kevés volna ahhoz, hogy a körü
löttük keringő bolygókon evolúciós fejlődés indulhas
son be.
Hasonló megszorításokat kell tennünk a világegye
tem ún. kezdeti feltételeire is. A világegyetem fejlő
dését nem csupán a fizikai egyenletek alakja határozza
meg. A világegyetem fejlődésének leírásához ezenkí
vül még szükség van a világegyetem állapotának egy
korai időpontban való ismeretére is, ezeket az állapot
jellemzőket tekinthetjük kezdeti feltételeknek. Példá
ul egy bolygó pályájának kiszámításához nem ele
gendő a Newton-féle gravitációs erőtörvény, ismer
nünk kell egy adott pillanatban a bolygó helyét és se
bességét is. A világegyetemre kiszabott kezdeti felté
teleknek, mint pl. a tágulás sebességének csak rendkí
vül pontosan meghatározott értékei lehetnek, lásd pl.
a [7] hivatkozást. Különben a világegyetemben nem
alakulhatna ki élet.
Megjegyezzük, hogy még nagyon sok más, a meg
figyelő léte megkövetelte (antropikus) megszorítást
tehetünk, lásd a [4—6] irodalmakat.
A megfigyelő léte által megkövetelt megszorítások
figyelembevétele képezi az ún. gyenge antropikus elv
[3, 5] tartalmát. A gyenge antropikus elv csupán a tu
dományos vizsgálatok egyik legfontosabb és legjob
ban megalapozott elve újrafogalmazásának tekint
hető, miszerint a megfigyelések eredményének értel
mezésekor figyelembe kell venni a mérőberendezés
korlátáit.

Az erős antropikus elv
A gyenge antropikus elv csupán egy tudományos
alapigazság átfogalmazásának tekintendő. Az antro
pikus megszorítások azonban túlságosan erősnek
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tűnnek, az elméletileg meg nem határozott állandók
és tömegarányok értékeit erősen behatárolják, a kez
deti feltételeket csaknem egzaktul megadják. Ez a finomhangoltság vezette Brandon Cartert az antro
pikus elv egy erősebb változatának [3] kimondására.
Eszerint a világegyetemnek olyan tulajdonságokkal
kell rendelkeznie, hogy története valamely szakaszá
ban benne élet alakulhasson ki. Ez az állítás erős an
tropikus elv néven ismert. Magában foglalja azt, hogy
a természet törvényeinek olyanoknak kell lenniük,
hogy az élet létezhessen.
Az erős antropikus elv inkább spekulatív jellegű ál
lítás, mint fizikai elv. A természetben megjelenő finomhangoltságnak az erős antropikus elvvel történő
magyarázata a fizika szempontjából nem kielégítő.
Ennek három oka is van. Az első az, hogy eddig még
nem használták arra, hogy a világegyetem valamely
sajátosságát megjósolják vele. Másodszor az élet, a
megfigyelő nem kellően tisztázott fogalmaira épül.
Pontosabb megfogalmazás valószínűleg csak az ön
szerveződési törvények alaposabb ismerete után
adható. Az élet feltételeként jelenleg csak az élő szer
vezetet alkotó kémiai elemek, valamint az evolúció
hoz szükséges energiaforrás és időtartam létezését
használtuk fel. Harmadszor nem adja meg a termé
szeti állandók és tömegarányok egzakt értékeit, csak
nagyságrendileg, jobb esetben százalékos pontosság
gal határolja be azokat. További antropikus megszorí
tásokat találva ez az arány javulhat.
Mindazonáltal a természet antropikus “fmomszabályozottsá^a” magyarázatot kíván. Mint már emlí
tettük a kölcsönhatási erősségek és az elemi részek
tömegeit jelenleg csak a kísérletekből határozhatjuk
meg. Lehetséges, hogy idővel új fizikai elméletek
születnek, amelyek megértetik velünk, hogy a ter
mészeti állandók, tömegarányok és a kezdeti feltéte
lek miért olyanok, amilyenek. Megszülethet pl. a
“végső” elmélet, amely valamennyi, most még csak
mért számértéket rögzíti, megmutatva, hogy azok
nem is lehetnek mások. Ebben az esetben az antro
pikus elv feleslegessé válik. Azonban, ha az összes
antropikus összefüggés meg is magyarázható ilyen
módon, akkor is figyelemre méltó, hogy az alapvető
fizikai elmélet által szolgáltatott összefüggések
ugyanazok, amelyek az élet számára is kedvezőek.
Ezen akkor majd elcsodálkozhatnánk, de talán csak
annyira, mint ahogy a matematikus csodálkozik
azon, hogy az egyszerű axiómákra épített elmélet
milyen sok bonyolult tétel kimondására és bizonyítá
sára képes [8].
Egy másik feltevés szerint, lásd pl. az [6] irodal
mat, a világmindenség egymással csak igen gyengén
kölcsönható metagalaxisokból áll. A mi általunk je
lenleg észlelt világmindenség metagalaxisokra való
szakadása a nagy ősrobbanás során rendkívül magas
hőmérsékleten ment végbe. Az egyes metagalaxisok
a lehűlési folyamat közben különböző fizikai állan
dókra tehettek szert. Ezért a különböző metagalaxisokban különböző fizikai törvények uralkodhatnak.

Evolúció csak azokban a metagalaxisokban lehet
séges, ahol a természeti állandók értéke ezt megen
gedi. A mi —10 milliárd fényévnyi átmérőjű világunk
egy ilyen metagalaxis, benne mindenhol ugyanazok a
fizikai törvények uralkodnak, és a természeti állan
dók finomszabályozottsága lehetővé teszi az élet
kialakulását.

A sok világos értelmezés
A metagalaxisok sokaságának fogalma része az antropikus elv kvantummechanikai értelmezésének is,
ami a kvantummechanika kevésbé ismert, sokvilágos
interpretációján alapszik. Az Everett által javasolt ér
telmezés, a koppenhágai értelmezéshez hasonlóan,
lásd pl. az [5, 9] irodalmat, teljesen konzisztens a
kvantummechanika formalizmusával. A sokvilág-kép
talán kissé különös, de sok szempontból világosabb,
könnyebben érthető, lásd pl. a [10] cikket. Ráadásul
összeházasítható az antropikus elvvel.
A kvantumelmélet egy rendszer állapotát nem
közvetlenül a mérhető értékével, hanem egy önma
gában nem mérhető függvénnyel, a hullámfügg
vénnyel jellemzi. A hullámfüggvény segítségével
csak az esemény valószínűségét tudjuk megjósolni,
azt, hogy egy esemény valóban megtörténik-e vagy
sem, képtelenek vagyunk megválaszolni. A részecske
pályáját leíró »//CF,t) hullámfüggvény térben és időben
változik. Annak a cC?!) valószínűsége, hogy a részecs
két t időben egy adott"! 1pontban találjuk:
c

CTj ) = | l / f ( ? i ,t ) | 2.

tengelyre vett vetülete, a két bázisállapot jelölése
legyen | f > és 11 >. A rendszer bármely állapota a
| •//> = a| | > + b| ] >

(12)

lineáris kombinációként írható fel. Végezzünk a
rendszeren egy mérést. A sikeres mérés lényegi
eleme az, hogy a mérés eredményét be tudjuk írni a
mérőberendezés memóriájába. Jelen esetben a me
móriának a spin-fel és spin-le állást kell tudnia rögzí
teni. Mérés előtt a memória legyen semleges állapot
ban, jelezve, hogy még nem végeztünk mérést. A
memória állapotait jelöljük a | fel > , | le > , | sémi > je
lölésekkel. Az elektronból és a mérőberendezésből
álló “világ” teljes állapotfüggvénye a
| világ > = ICjl

í»j>

(13)

i

alakba írható, ahol | »//; > az elektron-spin és | <£,> a
mérőberendezés állapotát jelöli. A kvantummechani
ka szerint az állapot bármely változása lineáris unitér
operátornak az állapotra való hatásával fejezhető ki:
M | világ (előtte) > = | világ(utána) > ,

(14)

ahol M lineáris unitér operátor. Válasszuk úgy az M
operátort, hogy az nem zavarja meg a (12) rendszert,
ha az a mérendő fizikai mennyiség sajátállapotában
van. Ekkor
M | ] > | sémi > = | | > | fel >,
M | í > | sémi > = j i > | le >.

(15)

(1 1 )

Ha az”?! pontban tényleges helymérést végzünk, azt
kapjuk, hogy a részecske ott van, vagy nincs ott. A
kvantummechanika értelmezésének központi problé
mája az, hogy a hullámfüggvény valószínűségi értel
mezése és a mérések meghatározott eredménye
milyen viszonyban van egymással. Ha a részecs, két
egy bizonyos helyen találtuk, ott volt-e azon a
helyen, függetlenül attól, hogy mértünk-e. Ha igen,
nem világos, hogy a többi, a hullámfüggvény által
nem nulla megtalálási valószínűséggel felruházott
térbeli pontnak mi a szerepe. A koppenhágai értel
mezés szerint a részecske helyéről a méréstől függet
lenül nem beszélhetünk, a mikrofizikai rendszerek
mérhető tulajdonságai a méréstől függetlenül nem
léteznek.
A sok világos értelmezés szerint a részecske mért
helyzete és a többi, c(f) ^O-nak megfelelő"? között
nincs alapvető különbség. A részecske valamennyi
pontban ott van. Azonban, hogy ez igaz legyen, vég
telen sok világ létezését kell feltételezni, minden
egyes világban a részecske meghatározott pontban
van. A mérés során a végtelen sok világ közül egyet
választunk ki.
Vegyünk egy egyszerű példát [5]. Legyen egy két
állapotú rendszerünk pl. az elektron spinjének egy

Bármilyen változót is mérünk, definiálhatunk olyan
operátort, amely, miközben rögzíti a mérőberendezés
memóriájában a rendszer állapotát, a rendszert nem
zavarja meg. Az M operátornak a (14) állapotra való
hatása
M| világ(előtte) > = M(a| | > + b| [ >) |seml > =
= M(a| |> |s e m l> +
+ b| | > | sémi >) =
= a | | > | fel > + b 11 > | le > =
|világ(utána) >.
(17)
A fő kérdés az, hogy a negyedik sorban látható összeg
mit fejez ki. A sok világos értelmezés szerint a (12)
képletnek megfelelő | i p > | sem l> “világ” két “vi
lágra” hasad fel. Az egyik világban az elektron-spin
felfelé, a másikban lefelé áll. Fontos azt is észreven
nünk, hogy nem a teljes világmindenség, hanem csak
egy kis része, a mérőberendezés hasad ketté:
M|VM(előtte) > = M(a| ] > +
-I- b | | > ) | sémi > | minden más >
= (aI ] > |f e l> - ( - b |i> |le > )
| minden más >.
(18)
Az ismertetett eljárás könnyen véghezvihető foly

tonos sajátértékekkel rendelkező fizikai mennyisé
gekkel is. Könnyen tárgyalható az időben fejlődő álla
potok változásának az értelmezésére is.
A sokvilágos értelmezés szerint valamennyi világ
egyformán valós. Ez az értelmezés minimálisra csök
kenti a megfigyelő szerepét, minthogy a megfigyelt
világ éppoly valóságosnak minősül, mint bármely
másik világ.
A teljes világmindenség hullámfüggvényét felírva
és annak időfejlődését vizsgálva Wheeler úgy érvel,
hogy a számtalan sok metagalaxis közül a túlnyomó
többség élettelennek született, élettelen is maradt,
mivel a viselkedésüket megszabó fizikai törvények
olyanok, hogy semmi érdekes sem történhet bennük.
Csak a megfelelő konstans értékekkel rendelkezők
vehetnek valaha is “tudomást” önmagukról. Ez az ér
velés a gyenge antropikus elvnek felel meg. Az erős
antropikus elv szerint a teljes világmindenség állapot
függvényében csak azok a világok lehetnek valóságo
sak, amelyek időfejlődésük során intelligens élet
megjelenéséhez vezetnek. A hullámfüggvények szer
kezete a határfeltételek változtatásával módosítható.

Lehetségesnek tűnik olyan, sokvilágos értelmezésen
alapuló kvantum-kozmológiai modellek szerkesztése,
amelyek segítségével a gyenge és erős antropikus
elvek közötti különbség kísérletileg vizsgálható [5].
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set window 0, 100, 0, 150

!

Nyulak

do
let ny=2
set color 1
print "Szaporulat/nyuszi/ciklus (0<sz<4);
input sz
for ciklus=l to 100
let ny=ny+sz*(l-ny/100)*ny
draw grafikon
next ciklus
pause 5
clear
loop
picture grafikon
set color 2
box area ciklus, ciklus + 1 ,
0, ny
end picture
end
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TANÍTÁSI STÍLUSOMAT?
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John G. Kemény
Dartmouth College

Bevezetés
— hála a számítógépeknek — diákjaink számára is felfoghatóvá vált. Jelenleg azzal a kihívással kell szem
benéznünk, hogy el kell mozdítanunk a tantervből az
elavulttá vált anyagrészeket és olyanokkal kell helyet
tesítenünk, amelyeket korábban nem vehettünk be.
Néhány konkrét példán szeretném bemutatni ezt.
Középiskolás koromban rengeteg időt töltöttünk a
trigonometriai- és logaritmustáblázatok használatá
val, az interpoláció megtanulásával. Minden diák
utálta az ilyen feladatokat, de hát az idő tájt a táblázat
volt a legjobb segédeszköz. Napjainkban nem is kell,
hogy számítógépünk, csak egy zsebkalkulátorunk le
gyen, és máris teljesen idejétmúlttá válik a táblázatok
ból való kikeresgélés. Nem hinném, hogy az interpo
lálás “edzi a szellemet” ! Szükséges rossz volt csupán,
és itt az ideje, hogy megszabaduljunk tőle. Megdöb
benve hallom, milyen sok középiskolában tanítják
még ezeket az elavult dolgokat.
Második példám az egyenletmegoldás. Az első ér
dekesség a másodfokú egyenletek vizsgálatánál me
rül fel. Meggyőződésem, hogy ezt a témát még min
dig érdemes tanítanunk. A hagyományos megköze
lítés azonban megáll az ismert megoldóképlet leveze
Mit tanítsunk?
tésénél, és nem vezeti tovább a tanulókat valamely ál
talános gyökkeresési algoritmus kifejlesztése irányá
A hagyományosan tanított témakörök között sok ba. Ehhez a számítógép nyújthat szignifikáns segítsé
olyan van, amelyekkel a jövőben nem érdemes foglal get. Akkor majd hihető lesz arról hallani, hogy van
koznunk. Ezek általában matematikailag nem nagyon nak hasonló képletek a harmad- és negyedfokú
értékes tárgykörök. Rendszerint olyan speciális prob egyenletek megoldására is, csak túlságosan sok babralémamegoldásra szolgáló fogalmakról van szó, ame munkával jár használatuk. Taníthatjuk majd, vagy
lyek a számítógépek korában elavultakká váltak. legalábbis megemlíthetjük, hogy van egy híres nagy
Ezek főleg azok a témák, amelyeket a diákok többnyi tétel, mely szerint hasonló képlet az ötöd- és magare ki nem állhatták, és a tantervből való elhagyásuk sabbfokú egyenletekre nem létezhet. Ez valóban cso
csak népszerűbbé tette a képzést.
dálatos matematikai eredmény, de ha valaki megáll a
Van viszont egy egész sereg olyan téma, amelyeket már említett helyen, tanítványaiban rossz benyomá
mindig is szerettünk volna tanítani, de “túl kemény sok maradnak.
nek” bizonyultak az oktatás adott fokán. Sokuk most
Kiinduló kérdésünk, hogy mit is értünk egy egyen
let “megoldásán” . Amikor gyakorlati problémán dol
A tanulmányt a szerző engedélye alapján vettük át az Academic gozunk, mindig valami ésszerű pontossággal akarunk
Computing 1988. évfolyamából. Fordította: Vantsó Erzsébet.
egy megoldást (vagy az összesét) megtalálni. Ebben

Több mint 43 évvel ezelőtt tanítottam először számí
tásos eljárásokat. A második világháború alatt történt,
rendkívüli körülmények között, és mindössze 18
éves voltam. Azóta egyfolytában foglalkozom mate
matikatanítással.
Az eltelt négy évtized során számos nagy matema
tikatanítási reform részese voltam. Tagja voltam az
egyetemi tantervbizottságnak, két albizottságban el
nököltem is, és sok más, a fő irányvonalon kívüleső
törekvésben is közreműködtem. Mindezen tapaszta
latok visszahatottak tanítási módszereimre, de a leg
nagyobb hatást messzemenően a számítógépek meg
jelenése váltotta ki. Az utóbbi két évtizedben radiká
lisan megváltozott, ahogyan tanítok.
Meggyőződésem, hogy a számítógépek valamenynyiünknek óriási lehetőségeket teremtettek, ugyan
akkor kötelesek vagyunk élni is ezekkel az előnyök
kel. Újra kell gondolnunk, hogyan kell matematikát
tanítanunk, és azt is, hogy mit érdemes a számítógé
pek korában tanítanunk. A második kérdéssel kez
dem.

Vörösmarty Mihály Gimnázium.
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az értelemben minden egyenlet megoldható! Tekint
sük például a sin x = lg x egyenletet, amelyre semmi
féle képlet nem alkalmazható. Ennek az egyenletnek
történetesen három megoldása is van, amelyeket szá
mítógéppel könnyen meg lehet találni.
Az egyenletmegoldás kulcstétele azt mondja ki,
hogy folytonos függvény nem képes negatívról pozi
tív értékre váltani anélkül, hogy a zérus értéket föl ne
venné közben. Ezzel az egyszerű tétellel, ha haszná
lata valamelyest szervezett és józan ésszel párosul,
bármely egyenletet meg lehet oldani. Ezt a módszert
— ha egyáltalán valahol — csak a számítástechnikai
képzésben tanítják. Szerintem ez komoly hiba. A
módszer alapja matematikai, maga az eredmény pe
dig nagyon fontos. Természetesen az algoritmus
gyorsabbá és hatékonyabbá tételének módszereit he
lyénvaló, ha a számítástechnikai képzésre hagyjuk.
De térjünk vissza a numerikus módszerekhez. E
területen igen szigorúak a nézeteim azt illetően, mit
kellene tanítanunk és mit nem. Már 1979-re beüte
meztem egy szemináriumot darthmouthi kollégáim
számára azzal a céllal, hogy néhány radikális nézete
met kifejtsem. Amellett akartam érvelni, hogy az
alsóbb évfolyamokon tanítottaknak körülbelül egyharmada már elavult. Sohasem volt azonban lehető
ségem, hogy ezt elmondjam. Ugyanabban az időpont
ban, amikor a szemináriumnak kezdődnie kellett
volna, éppen az Oval Office felé ballagtam, hogy meg
kezdjem elnöki szolgálatomat a Three Mile Island
atomerőmű baleseti bizottságának az élén. így mond
hatni, hogy szemináriumomat nukleáris szerencsét
lenség törölte el!
A numerikus analízis, ahogy hagyományosan ta
nítják, erősen képlet-orientált. Ez természetes,
hiszen a differenciálszámítás egyszerűen formulákba
önthető. Bármely elemi függvénynek van deriváltja,
és ez is elemi függvény. Továbbá létezik egy teljesen
mechanikus módszer a deriváltfúggvény megtalálá
sára, amire a számítógép is könnyűszerrel megtanít
ható. Mire az integrálszámítás következik, a hallgatók
ez irányú várakozása már kiépült. Egyöntetűen azt
várják tőlünk, tanítsuk meg, milyen formulával lehet
tetszőleges elemi függvény van primitív függvényét
megkeresni. Ehelyett az alapelmélet az lenne, hogy
azon elemi függvények halmaza, amelyeknek van
primitív függvénye nullmértékű halmaz. Az ered
ményben biztos vagyok, csak nehogy megkérdezzék
tőlem, hogy mi itt a mértékmező! (Remélem, hogy
nem-matematikus olvasóim is eléggé emlékeznek
még az analízisre ahhoz, hogy elnyerje tetszésüket
ez a kis tréfa, amely mindössze annyit jelent, hogy
ha találomra kiválasztunk egy függvényt, gyakor
latilag biztosak lehetünk benne, hogy nem tud
juk kiintegrálni.) Természetesen vannak kivéte
lek, de leginkább csak a tankönyvek példái
ban.
Utolsó állításom persze nem egészen helytálló.
Vannak fontos alkalmazások, amikor meg lehet ta
lálni a primitív függvényt zárt alakban, így az integrá
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lási technikák egy része tanításának van létjogosult
sága. A kérdés csak az, mekkora részének?
Az alkalmazások során rendszerint határozott in
tegrált kell keresni, más szóval egy számot, és
— ahogy ez az alkalmazásoknál általános — bizonyos
pontossággal kell megtalálnunk. A számítógépek
egyenesen kiválóak a határozott integrálok kiértéke
lésében. A tanított “integrálási technikák” legtöbbje
átalakítás, amelynek segítségével az adott integrál
olyan másikra cserélhető, amelyet emberi lény na
gyobb eséllyel tud kiszámítani. Végül azonban csak
nem minden esetben a számítógéphez kell fordul
nunk, akkor pedig tökéletesen ostoba dolog az elő
zetes átalakítgatás, mivel a számítógépnek az eredeti
integrál sem okozott volna gondot. Még az is lehet
séges, hogy az eredetit rövidebb idő alatt tudta volna
kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy annak, amit integrá
lási technikák címen tanítunk, a legnagyobb része ki
hagyható lenne a tantervből, bár nehéz pontosan
meghatározni, hol van a határ, hol kell megállnunk.
Bevallom, régen nem szerettem numerikus integ
rálást tanítani. Csak triviális példákat tudtam a táblán
bemutatni és mindig csak kézi módszerekkel. Szemé
lyi számítógépek segítségével viszont szeretem taní
tani ezt a tárgyat; — könnyű és szórakoztató is.
Utolsó példaként tekintsük a lineáris algebrát. Ez
legnagyobbrészt egyenletrendszerek megoldásán ala
pul. Van néhány igazán elegáns módszere is, de eze
ket megutáltatjuk a hallgatókkal, mivel abnormális
mennyiségű kézi számolásra kényszerítjük őket.
Szerintem a Gauss-elimináció valamely változatát
kellene tanítanunk. Az is biztos, hogy a hallgatóknak
ki kell dolgozniuk néhány példát kézzel, hogy meg
értsék a módszert. Három-négy kisebb példa megol
dását ajánlom, ennél több kegyetlen büntetésnek szá
mít!
Ezután együtt elemeznék a hallgatókkal egy az al
goritmust megvalósító programot. Az eljárást sokkal
pontosabban is kidolgozhatjuk, mint a számítógépprogram, — ez mélyebb megértését is eredményez
heti. Ettől kezdve aztán a diákok a számítógépet hasz
nálva oldhatnának meg feladatokat.

Hogyan tanítsunk?
Megpróbáltam olyan koncepciót felvázolni, ami
nek alapján bárki eldöntheti, mit érdemes tanítania.
Világos, hogy az alsóbb egyetemi évfolyamokon a
matematika legnagyobb részét számítógép használa
tával kellene oktatnunk. Mostanában már nem is va
gyok hajlandó tanítani, ha nincs a teremben legalább
egy számítógép, és kitartóan állítom, hogy a hallga
tóknak is — az órán kívül is — számítógéphez kell
jutniuk.
Három oka is van, amiért ragaszkodom ehhez.
Először is a számítógép sok rabszolgamunkát takarít
meg. Az órán a nemtriviális példákkal foglalkozha
tom anélkül, hogy végeérhetetlen kézi számoláson

kellene átrágnunk magunkat. Diákjaim érdekes házi
feladatokat kaphatnak, és komoly alkalmazásokba
foghatunk. MáSpdszor, a személyi számítógépek gra
fikai kapacitása csodálatos. A kívánság szerinti grafi
konok előállíttatása hatékony oktatójáték. Harmad
szor, azért is igénylem, hogy legyen a hallgatóknak
számítógépük, mivel alapvető eszköz az algoritmusok
tanítására.
A legtöbb matematikai tantárgy tételeket és algo
ritmusokat tanít. Gyakran találkozhatunk olyan haté
kony tétellel, amely valamely problémamegoldási
módszerhez, algoritmushoz vezet. Változatlanul úgy
vélem, hogy a tételek tanítására a matematika a leg
megfelelőbb nyelv, és legtöbbször én is a szokásos
módon tanítom ezeket. Gondolkodásmódom azon
ban teljesen megváltozott az algoritmusok tanításával
kapcsolatban. Erre nem hiszem, hogy a matematika
lenne a legalkalmasabb nyelv, sokkal inkább egy
könnyen érthető szerkezetű számítógépnyelv a meg
felelő kifejezési eszköz. Szerintem minden algorit
musnak program formájában kellene megjelennie. Ez
az algoritmus mélyebb megértéséhez vezet, lehetővé
teszi a különböző algoritmus-variációk feltárását, va
lamint a módszernek nehéz problémák megoldására
való használatát is.
Az utóbbi két évtizedben egészen drámai módon
megváltoztak korábbi tanítási módszereim. Biztos
vagyok benne, hogy sok olvasómnak vannak tapasz
talatai a számítógépek tanításban való használatáról,
országos szinten azonban fájdalmasan lassú a válto
zás.

Szoftver az iskolában
Miért ilyen lassú a változás? Kezdetben a hardver
drága volt és nem volt széleskörűen elterjedt. A sze
mélyi számítógépek megjelenése azonban megoldotta
ezt a problémát. Van már sok gép az intézményeink
ben, de mire használják ezeket? Elsődlegesen szö
vegszerkesztésre használják, ami hasznos bár, de
nem matematika. Másik felhasználási területük kö
zépfokon és a főiskolákon az ismételtetés és gyakorol
tatás, ami meggyőződésem szerint nem azonos az ok
tatással.
A fő probléma ma a jóminőségű oktató szoftverek
hiánya. Mindannyian ismerünk néhány figyelemre
méltót — ezek általában “házi gyártmányúak” . Lehe
tetlen azonban elvárni, hogy minden tanár, aki számí
tógépet akar használni az oktatásban, saját programo
kat írjon. Akkor már akár azt is elvárhatnánk, hogy
mindenki írjon saját tankönyvet minden évfolyam
nak, amit tanít! Jóminőségű, hivatásosok által készí
tett, kereskedelemben forgalmazott, könnyen besze
rezhető és viszonylag nem drága szoftverekre van
szükségünk. Ehhez kapcsolódó probléma, hogy a
géppark nagyon gyorsan cserélődik — véleményem
szerint túl gyorsan is —, és azt óhajtom, bárcsak mo
ratóriumot hirdethetnénk erre. A tanárok arra kény

szerülnek, hogy folytonosan újraírják programjaikat,
ahogy az új és új számítógéptípus felbukkan. Ez hihe
tetlen erőpazarlás, ezt az energiát másra kellene fordí
tani! Mivel nem hinném, hogy a moratórium megva
lósítható lenne, az az alapvetően fontos feladatunk,
hogy a hardvertől független szoftvert fejlesszünk ki,
így nem leszünk kiszolgáltatva a számítógépipar
újabb szeszélyeinek.
Huszonöt évvel ezelőtt Tom Kurtz kollégámmal
két nagy lépést tettünk az irányba, hogy a számítógé
pek tanítványaink számára is könnyen hozzáférhetők
legyenek. Darthmouth College-ban létrehoztuk az
első oktatási céllal működő időosztásos számítógépes
rendszert, ezenkívül megalkottunk egy speciálisan
oktatási célra használható nyelvet, a BASIC-et. E
kettő együtt kitárta a kaput a számítógépek széles
körű, az oktatás minden területén való felhasználása
előtt.
Húsz évvel később néhány igen tehetséges fiatal
kollégával társulva újra pályára léptünk. Első célunk
a modernizált, személyi számítógépekre alkalmas
igazi BASIC kifejlesztése volt; — már égető szükség
volt erre. Az új nyelv hatékony, teljesen strukturált
és könnyű használni. Jók a grafikai lehetőségei, rá
adásul “átvihető” is. Ez azt jelenti, hogy ezen a nyel
ven írt bármely program változtatás nélkül működni
fog minden, e nyelvvel ellátott számítógépen. Mi, a
fejlesztők, azzal, hogy a nyelvet a legutolsó számító
gépgyártói ötletekhez idomítottuk, nagyon kemény
munkát végeztünk — annak érdekében, hogy önök,
a felhasználók ezután sokkal könnyebb időket éljenek
meg!
“Igazi BASIC”-nek (True BASIC) neveztük el a
nyelvet. Oktatási célra remekül megfelel és nagyon
hatékony szoftverfejlesztő rendszer is, nagy örömmel
használom.
Második célunk jól használható, oktatási célú prog
ramok kifejlesztése volt. írtunk egy teljes matemati
kasorozatot. E programok nem gyakoroltató és ismét
lő jellegűek: a tanulás folyamán szerzett tapasztalatok
gazdagítását célozzák, és lehetővé teszik a tananyag
szabad feltárását. Szeretnénk másokat is a True
BASIC használatára és hasznos iskolai célú progra
mok készítésére bátorítani.
Hadd adjak ízelítőt abból, milyen tulajdonságú
programokat írtunk:
1. Átvihetöség. A True BASIC-ben írt Matematika
c. programsorozat a gépek széles körére alkalmaz
ható, a Hercules típusú monokrom monitoros PCkompatibilisektől kezdve a Macintosh-ig, az Amiga,
Atari ST, EGA-típusú nagy felbontású színes monito
rokkal működőkig.
2. Tárgyalásmód. Elkerültük a gyakorlást és a suly
kolást, számos más módszert viszont megtestesítenek
programjaink. Az alkalmazások sora az olyan “játé
koktól” , mint például az analízisben a deriváltképzés
vagy a diszkrét matematikában az irányított gráfok
ábrázolása, a valószínűségszámítási szimulációkig ter
jed, és olyan témákat is felölel, mint a határérték
163

tételnek az órai tárgyalást kísérő bemutatásra szánt, Az egyik kihívás az a problémafelvetés volt, hogy
döntsük el, a tradicionális algoritmusok melyikét ér
lépésenkénti megjelenítése.
3.
Grafika. A True BASIC-nek hatékony, magasdemes még ma is használni. Azt találtuk, hogy ebben
szintű grafikai szintaktikája van, ami az alkalmazás a kérdésben az algoritmus életkora egyáltalán nem
orientált egyetemi, főiskolai felhasználók számára igazít el. Például az euklideszi algoritmus felülmúlha
ideálissá teszi. A beépített tulajdonságok lehetőséget tatlan. A legnagyobb közös osztó keresésének e mód
adnak a felhasználó által definiált ablakok, koordiná szerét egyszerűen nem lehet tökéletesebbé tenni.
ták és színek, valamint a kétdimenziós transzformá Másfelől viszont szép számmal találtunk olyan újabb
ciók alkalmazására. A kiegészítő grafikai könyvtár a keletű algoritmusokat, amelyek antropomorfak vol
népszerű háromdimenziós programcsomagot is tartal tak: hihetetlen nagy munka árán csak felhalmozták az
emberi gyengeségeket. Mivel a számítógépek nem
mazza.
osztoznak velünk e gyengeségekben, gyakran egy
sokkal egyszerűbb algoritmus jobban működik.
Sokat bemutattam elemzésre a saját programjaim
Egy továbbképzés története
közül, emellett mindenki köteles volt bizonyos szá
'Befejezésül egy esetet szeretnék ismertetni. Noha mú saját programot írni. Ezeket arra használtuk,
az eddig említett ötletek mindegyikét a legváltozato hogy kemény problémákat oldjunk meg, méghozzá
sabb képzési formákban kipróbáltam már, valameny- könnyen. Az egész légkör más volt, hogy nem kellett
nyi egyszerre egy a múlt nyáron tartott tanfolyamon abnormális mennyiségű kézi számítást végezni.
A tanfolyam legsikeresebb része volt, amikor arra
merült fel. A tananyag az elemi számelmélet volt, —
olyan téma, amit történetesen szeretek. Nem közvet biztattam a hallgatókat, hogy saját maguk fedezzenek
len szakterületem, mégis időről időre megpróbálkoz fel tételeket. Gondoljunk vissza egy pillanatra,
tam egyik-másik nagy nyitott kérdésének megoldásá hogyan is fedezték fel történetileg a számelméleti té
val — a szokott sikertelenséggel, persze. De éppen e teleket. A nagy matematikusok sok-sok példát dol
kísérleteim miatt egész gyűjteményem van számel goztak ki, mire felismerték a szabályszerűséget, ami
méleti témájú programokból.
a tételhez vezetett. Az én hallgatóimnak sem a szá
15 fős csoportom volt, közülük hatan főiskolai ta molási technikájuk, sem a türelmük nem volt meg
nárok, így előismereteik széles skálája érdekes kihí ahhoz, hogy ilyen sok számpéldát kidolgozzanak, de
vást jelentett, és ideális hallgatóságnak bizonyultak, használhatták a számítógépet, hogy megcsinálja he
amelyen kipróbálhattam elgondolásaimat. Van a lyettük. Nagyon jó arányban voltak olyan hallgatók a
számelméletben néhány igazán nevezetes tétel, ame csoportomban, akik maguk is felfedeztek valamely
lyek rendre egy-egy nagyszerű algoritmushoz vezet tételt.
A hallgatók feltétlenül szerették a tanfolyamot. Be
nek. A tárgy nagy része bonyolult problémák megol
dására szolgáló algoritmusok kifejlesztésével foglal vallom, a vezetője is csupa élvezetnek találta.
Aki olvasóim közül még nem próbált számítógépet
kozik.
Amióta a Darthmouth College elnöki tisztjét töl használni az órán, figyelmeztetnem kell, hogy az első
töm be, bár folytattam a tanítást, de sokkal kevesebb néhány próbálkozás kudarcot hozhat. Ami elromol
órám volt. így már húsz éve nem tanítottam szám hat az el is romlik. Ezen a stádiumon átjutnunk azon
elméletet. Korábban, minden sikerem mellett a kur ban általában nem telik sok időbe. Ha egyszer sikerrel
zust mindig elrontotta az, hogy a hallgatók hossza építették be a számítógépet az órai munkába, egész
dalmas és gyakran unalmas számítások elvégzésére tanítási stílusuk megváltozik, és bárkit biztosíthatok
róla, hogy soha többet nem fog kedve támadni arra,
kényszerültek. Ez az időszak most teljesen más volt.
Sokat felfedeztünk a nagy tételek közül, azután hogy visszatérjen a matematikatanítás divatjamúlt
számítógépprogramokat készítettünk segítségükkel. módszereihez!

NAGYON BOLDOG VOLTAM A BERZSENYIBEN,
VOLT EGY CSODÁLATOS MATEMATIKATANÁROM
(interjú, 1988. június 20.)

John G. Kemény
Dartmouth college

Kérem Professzor Urat, szóljon valamit magyar
Ez az iskola ma is kiemelkedik a matematikagyökereiről.
tanításban. Kiváló matematikai tehetségeket nevel fel,
Budapesten születtem 1926-ban. Egy kis magán noha semmiféle különös központi kedvezményt nem
elemi iskolába jártam, majd a Berzsenyi Dániel Gim élvez.
náziumba iratkoztam be.
Ezt nem is tudtam róla. Nagyon boldog voltam a
Berzsenyiben, és rendkívül szerencsés. Volt egy cso
dálatos matematikatanárom. Nagyon sajnálom, hogy
Kérdezte és fordította: Marx György
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később nem találkozhattam Bölcsházi tanár úrral,
meghalt a háborúban.
1938-ban, amikor Hitler bevonult Bécsbe, apám
ezt mondta: “Ez a vég kezdete.” Sok barátja így nyug
tatgatta: “Ez Magyarországon nem történhet meg.”
Hát megtörtént. — Apámnak volt Budapesten egy
import-export vállalata, csak ő dolgozott benne, meg
egy irodista. Volt valami üzleti kapcsolata Ameriká
val. Ez jó ürügy volt arra, hogy 1938 közepén kiutaz
zon az Egyesült Államokba. Másfél év kellett, hogy
itt megalapozza megélhetését. így mi 1940 januárjá
ban hagytuk el Magyarországot. Már folyt a háború.
Szerencsére Olaszország még nem volt hadviselő. Vo
natra szálltunk és Genovába utaztunk. Itt szálltunk
hajóra. A németek ekkor — érthető okból — nagyon
vigyáztak, hogy amerikai hajót ne süllyeszszenek el,
nyugodt volt a hajóút. A nehéz poggyász egy részét
teherhajóra adtuk fel, ez elveszett. De ez nem volt
tragédia. Amerikába jutásunkban nem volt semmi
heroikus, de az utolsó pillanatban történt. 1940 febru
ár elején szálltunk partra.
New Yorkban vannak nagyon jó iskolák, de én a
legrosszabbak egyikébe kerültem. Borzalmas középis
kola volt. Jó matematikát csak Bölcsházi tanár úrtól
tanultam három és fél évig, ezután akkor, amikor a
Princetoni Egyetemre kezdtem járni.
Magyarországon a diákok ismerik Kemény Jánosnak,
a BASIC megteremtőjének a nevét. Nálunk is diákok
tíz- és százezrei használják. Mi volt Professzor Úr célkitű
zése, amikor ezt a számítógépnyelvet megalkotta ?
Fortran volt az első nem gépi nyelv. A haladottabb
programozók pedig az angolt használták. Meggyőződ
tem róla, hogy egyik sem alkalmas tanítási célra.
Olyan diákoknak, akik korábban nem programoztak,
nehéz volt elsajátítani őket: túl sokat kellett megtanulniok mielőtt az első programot megírhatták. Ez
volt pedagógiai gyengéjük. Itt, a Dartmouth Kollégi
umban, ahol tanítok, két dologra vállalkoztunk egyi
dejűleg. Tom Kurtzcal kifejlesztettük a világ első idő
elosztó (time sharing) rendszerét, amely lehetővé
tette, hogy a felhasználók könnyen hozzáférhessenek
a számítógépekhez. Ekkor született meg bennem a
meggyőződés, hogy sokkal jobb számítógépnyelvre
van szükség. Kezdettől fogva az volt a célom, hogy a
nyelvet borzasztó könnyű legyen megtanulni. Ezért a
Basicnek több szintje van. Ha megtanulod az első
szintet, két lecke után elkezdhetsz programokat írni.
De ha azt kívánod, hogy könnyebben, hatékonyabb
programot készíts, el kell sajátítanod a nyelv maga
sabb szintjeit. A nyelvet teljesen általános nyelvnek
terveztük meg. De nagyon vigyáztunk arra is, hogy a
magasabb szinten mutatkozó teljesítőképessége ne
nehezítse a kezdők elindulását. A Basicet mi tanítási
nyelvnek szántuk, de mindenki tudja, hogy ma ez a
világ messze legszélesebb körben használt számító
gépnyelve.
Az a nyelv, amelynek megalkotását, Professzor Úr
1964-ben célul tűzte ki maga elé, mennyivel azonos

azzal, amit ma a diákok kis számítógépeiken világszerte
használnak?
Az első piacra került személyi számítógépek még
törpék voltak. Az elsőnek mindössze 4K memóriájuk
volt. A MICROSOFT a Basicet először 4K memóri
ába ültette be, ami szinte csoda volt. Sokféle megal
kuvásra kényszerült, ami teljesen érthető volt 4K me
móriakapacitás, majd 16K összmemória esetén.
Azóta a memóriák mind nagyobbak lettek, elmúlt a
szörnyű kompromisszumok kényszere is. Valahogy
mégsem léptek túl a megalkuvó Basic-változaton.
Ezért a személyi számítógépekbe ültetett Basicet ma
borzasztónak érzem, nem is vállalom érte a felelőssé
get.
Értelmes diákok szívesen áttérnek a Pascalra, mert a
Basicben számozni kel! a sorokat, nem alkothatunk új
utasításokat (procedúrákat).
A hatvanas évek Basicében még valóban ez volt a
helyzet. A hetvenes években sokkal jobb Basicváltozat jelent meg a Dartmouth Kollégiumban és
más amerikai egyetemeken, de ezt a nyolcvanas évek
személyi számítógépei nem vették figyelembe. Az
IBM —PC Basicje még mindig az 1968-as Basic. A
strukturált programozás koncepciója a hetvenes évek
ben született meg, befolyásolván az új számítógép
nyelveket. Itt, a Dartmouth Kollégiumban egy kitű
nően strukturált Basicet használunk, csodálatos grafi
kával, mégpedig a hetvenes évek vége óta. A számí
tógépet vásárlók viszont ma is egy korai durva Basicnyelvjárással találkoznak. Én hallgatóimnak nem en
gedem meg a GOTO utasítás alkalmazását és a sorszá
mozást. Megszűnt a kényszer, amiért a Basic-sorokat
számozni kellett. Ma a Basic teljesen strukturált. Lé
tezik a Basicnak egy nemzetközi szabványa. A TRUE
BASIC, amiről most beszélek, teljesen megfelel a
nemzetközi szabványnak.
Mikor jelent meg a piacon a személyi számítógépekre
adaptált TRUE BASIC?
1985-ben. Az első forgalmazó kért meg, hogy
írjam meg a nyelv történetét. így született a BACK
TO BASIC. A könyv és a nyelv egyidőben jelent meg.
Tom Kurtz és jómagam alkottuk ezt a nyelvet, anynyira fel voltunk háborodva a Basic számítógépekbe
ültetett változata miatt. Hadd tegyek két megjegyzést.
Gyűlöltük a MICROSOFT Basic grafikáját, mert
abban csak a képernyő pontjai (pixelek) segítségével
lehetett rajzolni, ami kész őrület. A Dartmouth Kol
légiumban ilyent soha nem tettünk. Mindig koordiná
tarendszerekkel dolgoztunk, azokat a nyelv automati
kusan ültette át a képernyőre. Másik megjegyzés:
mindig fontosnak éreztük, hogy a nyelv független
legyen a gép típusától. (A gyártmányfüggő gépi nyelv
a szakértőknek való.) Az igazi Basic strukturált
nyelv, nem szabad, hogy a típustól függjön. A TRUE
BASIC ilyen. Ha új géptípussal jelenik meg a gyártó,
csak a TRUE BASICet kell abba átültetni. Ugyanazok
a TRUE BASIC programok futnak IBM —PC, Apple
—Macintosh. Arti—ST, Commodore—Amiga gépe
ken.
165

A Dartmouth Kollégium arról híres, hogy itt minden
hallgatónak személyesen rendelkeznie kell egy számító
géppel. Ezt Professzor Úr kezdeményezte?
11 éven át voltam az egyetem elnöke, de ez
később történt, az új elnök alatt. A számítógépet való
ban minden hallgató használja, a bölcsészek is. A ter
mészettudományi karon e Macintosh-gépek alkalma
zása természetesen sokkal kiterjedtebb. Jól használja
a társadalomtudományi, közgazdasági, mérnöki,
orvosi kar is. Az irodalmároknál a szövegszerkesztés
és néhány tanítóprogram szerepel.
Professzor Úr kapcsolatba került a harrisburgi Three
Mile Island atomerőmű 1979-ben történt üzemzavará
nak vizsgálatával. Mi a véleménye? Ideális társadalom
ban közösen kialakított értékrend alapján a közvéle
ménynek kellene döntenie, milyen előnyökért mekkora
árat hajlandó fizetni, mekkora együttjáró kockázatot
hajlandó vállalni. Kész erre a közvélemény?
A közvélemény sem az atomenergiával kapcsolat
ban, sem más vonatkozásban nem ismeri az elfogad
ható kockázat fogalmát.
Mi itt a nevelésfeladta ?
A valószínűség fogalmát kiterjedten tanítják. Ab
szolút meggyőződésem, hogy egyúttal mindig taníta
nunk kell a kockázat fogalmát és a kockázatelemzést.
A közvélemény 0 vagy 1 kategóriákban gondolkozik.
A kockázat azonban sohasem zérus, ezért kikerülhe
tetlen az elfogadható kockázat fogalma. A valószínű
ségszámítás tanítását azzal kezdem, hogy minden
egyes döntésünk valószínűségeken alapul. További
előadásaim ennek az egyszerű állításnak a kifejtését
nyújtják. Tanítványaimmal mindig megbeszélem az
elfogadható kockázat fogalmát.
A Three Mile Island atomerőmű üzemzavaránál mi
volt az emberi tényező szerepe ?
Szerintem minden hiba emberi tévedés volt.
Támadt néhány kisebb zavar a gép működésében,
ezek azonban nem voltak rendkívüliek. Az igazi hibá
kat mind emberek követték el különböző szinteken,
az operátor tévedéseitől a kiképzés módján és a be
gyakorlás forgatókönyvén át a gyártók mulasztásáig.
Megrémített az emberi hibák nagy száma. Az egyik
tudós már korábban megállapította, hogy ilyen típusú
működési zavar bekövetkezhet, és leírta elhárításá
nak módját. De szövegét soha nem körözték. A fel
ügyeletet ellátó kormányhivatal minden lehetséges
módon alábecsülte az ilyen szövegeket.
Az Egyesült Államok elnöke által kiküldött vizsgá
lóbizottság, amelyet én vezettem, a felügyelő hivatalt
(Nuclear Regulatory Agency) vétkesnek találta a
pánik előidézésében. A hidrogénfejlődés lehetőségét
már korábban megvizsgálták, és megállapították,
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hogy hidrogén jelenléte nem vezethet durranógáz
robbanásra. A hivatal erről nem tudott és teljesen té
vesen ítélte meg a helyzetet. Robbanásveszélyről kez
dett nyilatkozni, ami nagy pánikot keltett. A Three
Mile Island esetének egyik fontos tanulsága szá
momra az volt, hogy majdnem minden elkövethető
hibát az emberek el is követték. A másik fontos tanul
ság az volt, hogy ennek ellenére szinte semmi su
gárzás nem szabadult ki. Elegendő volt a többrétű vé
delem, hogy a hajmeresztő tévedések ellenére meg
védje az embereket. Igaz, dollármilliókra rúgott az
anyagi kár. De inkább legyen milliárd dollárnyi vesz
teség, mint ezer ember halála! A Three Mile Island
nem volt Csernobil. Biztos vagyok benne, hogy Csernobilban sok volt a hasonló emberi tévedés. De ott
(hibásan) úgy döntöttek, hogy nem kell megépíteni
annyi rétegű védelmet.
Magyarországon, a Paksi Atomerőműben szerencsére
megépült a bezáróvédelem.
Ezt jól esik hallanom. Az Egyesült Államokban
most az a gond, hogy a Three Mile Island esete óta
félnek az emberek a nukleáris energiától. Próbálom
magam is magyarázni, hogy a szénbányászat és a
szénfüst sem abszolút veszélymentes, de a közvéle
kedés teljesen irracionális. Feleségem, aki igen okos
asszony, magyarázta meg nekem, hogy mi van az em
berek fejében. Azt hiszik, hogy az atomerőmű üzem
zavara olyan, mint az atombomba robbanása. Pedig
az atomerőműben lassú láncreakció megy végbe,
lassú neutronokkal. Az atombombában gyors lánc
reakció, gyors neutronokkal. Miközben a Three Mile
Island ügyében a jelentést írtuk, borzasztó kémiai
robbanás történt egy kanadai vegyigyárban, nem
messze az Egyesült Államok határától. A kiszabadult
méreg sok embert megölt. Sokkal nagyobb területet
kellett kiürítenünk, mint amekkorát a Three Mile
Island körül kiürítettek. De ez a kémiai katasztrófa
csupán egy napig szerepelt az újságok szalagcímeiben.
Amikor másnap kerestem, csak a 27. oldalon találtam
egy parányi híradást. A közvélemény reakciója elha
nyagolható volt a Three Mile Island esethez viszo
nyítva. Ez is azt muttja, hogy az atomenergia iránt
táplált aggodalom pszichológiai oka az atombombától
való iszony.
Professzor Úr beszél magyarul?
Nagyon gyengén. De értek magyarul. Míg édes
anyám élt, volt módom magyarul beszélni. De ő 12
éve halott.
Reméljük, a közeljövőben hazalátogat, ez alkalmat
ad a nyelvgyakorlásra is.
Köszönöm, ez valóban nagyon jó lenne. Várom az
alkalmat.

A FÉLELMET JOBB NEM ELKEZDENI. AZ ÓVATOSSÁGOT IGEN...
(Rádióbeszélgetés Teller Edével)

Bán Tamás (AH): Itt Washington, Amerika Hangja.
29-es stúdiónk mikrofonjánál Bán Tamás. Nagy tisz
telettel és szeretettel köszöntőm dr. Teller Ede pro
fesszor urat, Amerika Hangja és a budapesti Kossuth
Rádió harmadik közös rádióhídjának illusztris vendé
gét. Most átadom a szót Varsa István kollégámnak,
aki a washingtoni oldalról ennek a programnak a mű
sorvezetője.
Varsa István (AH): Bán Tamáshoz csatlakozva az
óceánon túli hullámhosszakon én is szeretettel kö
szöntőm a Magyar Rádió és az Amerika Hangja kö
zötti legújabb rádiós párbeszéd valamennyi kedves
hallgatóját és a budapesti résztvevőket. Természete
sen külön köszöntőm dr. Teller Ede professzort,
ennek az óceánon át folytatandó kérdezz-feleleknek
amerikai hídfőjét, ha szabad így fogalmazni. És most
megkérem dr. Zeley Lászlót, budapesti adásvezető
kollégámat, hogy mutassa be azokat, akik felteszik
majd a kérdéseket Teller professzor úrnak.
Zeley László: Professzor úr! Tisztelettel köszön
tőm Önt a Magyar Rádió munkatársai és a Magyar
Rádió hallgatói nevében. Köszönjük, hogy elfogadta
a meghívást és így a harmadik rádióhíd főszereplője
lett. Üdvözöljük rádiós kollégáinkat is, Varsa Istvánt
és Bán Tamást. A budapesti csapat bemutatása előtt
azonban engedje meg, hogy nyolcvanegyedik szüle
tésnapjára erőt, egészséget kívánjak Önnek, Isten él
tesse sokáig!
Teller Ede: Hát sokáig éltetett, és köszönöm a jókí
vánságokat. Nagyon örülök, hogy valamennyiükkel
beszélhetünk egy kicsit, és gondolatainkat szabadon
fejezhetjük ki.
Zeley (MR): Professzor úr, bemutatom az Ön kér
dező partnereit, beszélgetőpartnereit.
Fehér Márta (BME): Fehér Márta vagyok, a buda
pesti Műszaki Egyetem fdozófia tanszékének munka
társa. Fő érdeklődési köröm, szakterületem a tudo
mányfilozófia és a tudománytörténet.
Teller Ede: Nagyon érdekes, a fiam filozófiát tanít,
éspedig a tudomány filozófiáját.
Fehér (BME): Akkor az Ön fia személyében egy
kollégát üdvözölhetek.
Marx György (ELTE): Marx György vagyok, fizi
kus, a budapesti Tudományegyetemen tanítok az
atomfizikai tanszéken.
Teller: Min dolgozik?
Marx (ELTE): A nagyenergiájú asztrofizika a ked
venc területem. Fiatal koromban nagy érdeklődéssel
olvastam és tanultam Professzor úr írásait a termo
nukleáris reakciók elméletéről.
Az Amerika hangja és a Magyar Rádió szervezésében, 1989. január 17-én
felvéve. A Magyar Rádióban elhangzott február 3-án és 4-én. A beszélgetést
a Fizikai Szemle Teller Ede engedélyével közli.

Teller: Kérem. Én épp most jövök egy kis konfe
renciáról, ahol meteoritokról beszéltem. Hogy a me
teorok hányszor érkeznek, milyen nagyok, hogy le
het őket megfigyelni és mit lehet majd tenni valami
kor, nemzetközi alapon, hogy elháríthassuk őket.
Marx (ELTE): Ez gyakori kérdés, ami a sciencefiction irodalomban is felmerül, de egyszer feltehe
tően a valóságban is szembe kell néznie vele az embe
riségnek.
Teller: Az ideje eljött, hogy ezt a feladatot komo
lyan, tárgyilagosan megoldhassuk. Hogy megoldjuk,
lényegében annak kell történnie, hogy a térből az
összes csillagot figyeljük, éspedig a változásaikat.
Ezen változásokról túl keveset tudunk.
Szatmáry Zoltán (KFKI): Szatmáry Zoltán va
gyok, fizikus, a Központi Fizikai Kutató Intézetben
dolgozom. Reaktorfizikával foglalkoztam huszonöt
éven keresztül. Még most is ezen dolgozom.
Teller: Hát erről is szeretnék még beszélni, ha sza
badna.
Frei Zsolt (ELTE): Frei Zsolt vagyok, a budapesti
Tudományegyetemen fizikát hallgatok, jelenleg ötöd
éves. Diákköri szinten foglalkoztam eddig reaktorfizi
kával, jelenleg a szakdolgozatomat kozmológia, aszt
rofizika tárgykörben készítem.
Ágh Attila: Ágh Attila vagyok, társadalomtudós, a
globális világ kérdéseivel foglalkozom és azzal, hogy
hogyan tud a magyarság eligazodni ebben a globalizá
lódó világban.
Teller: “Egyszerű” kérdések.
Vicsek Ferenc (MR): Vicsek Ferenc vagyok, gaz
dasági riporter itt a Magyar Rádiónál. Elsősorban
energetikai, energiapolitikai kérdések foglalkoztat
nak. írtam egy könyvet a paksi atomerőmű építéséről.
Zeley (MR): Professzor úr, az első kérdés: elsősor
ban mi érdekli, mi izgatja?
Teller: Ami engem most és az utolsó egy vagy két
évben érdekelt, az a legérdekesebb: az új szuperkonduktivitás. A konferencián, ahonnan átjöttem, egy
nagyon elsőrangú látogatónk van, prof. Muller, aki
Nobel-díjat kapott az új szuperkonduktorok felfede
zéséért. Hogy ezt a felfedezést meg lehet-e magya
rázni a meglévő elméletekkel, vagy hogy ezen új kí
sérletekre új magyarázatot kell keresnünk, ez a kér
dés. Szívesen beszélnék egy pár részletről, ha a többi
jelenlévő fizikus ez iránt érdeklődik, habár nem csil
lagokról van szó.
Marx (ELTE): Nálunk is nagy az izgalom, több
helyen állítanak elő ilyen magashőmérsékletű szupra
vezetőt. Nagy az örömünk, hogy most már az iskolák
is bemutatják a szupravezetés jelenségét.
Teller: Csak folyékony levegő kell, azt pedig könynyű előállítani.
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Marx (EL TE): Igen, a fiatalokat is nagyon érdekli,
de ők is azt kérdezik, hogy magyarázzuk meg. Kí
váncsiak vagyunk, hogy Professzor úrnak mi a véle
ménye? Ez egy konzervatív szupravezető, vagy egé
szen újszerű?
Teller: Engem a magyarázat egyelőre sokkal job
ban érdekel az alkalmazásnál. Hogy ez a magyarázat
új-e vagy nem, azt nem tudom. Azt hiszem, hogy új
is és más is, noha vannak benne régi elemek. Eléggé
bizonyos, azt hiszem teljesen bizonyos, hogy a régi
szupravezetők és az új szupravezetők is minden eset
ben elektronpárokat tartalmaznak, ahol ezek a párok
ellenkező spinnel jelennek meg. Ebben mindenki
megegyezik. Hogy az ilyen párok aztán a Bose-statisztika szerint cserélődnek ki, tehát olyan módon, hogy
belőlük sok lehet ugyanabban az állapotban — minél
több, annál jobb. Megegyezünk abban, hogy a szupra
vezetés azon múlik, hogy majdnem végtelen sok
ilyen pár kerül ugyanolyan, vagy hasonló állapotba,
és ezen közös állapotból az egyes párok nem nagyon
léphetnek ki. Ha eltérnek, visszatérnek. Ha mind
csendben van, akkor nincs áram. Ha mind mozog, és
a mozgás népes, akkor van áram, és ez az áram meg
is marad. Azaz nincs ellenállás. Ebben mindenki
egyetért. Amiben nem értünk egyet, az az, hogy mi
az, ami az elektronokat párosítja. Ezután milyen
módon kerülnek az elektronok ugyanabba az álla
potba, vagy hasonló állapotokba? És ebben van egy
csomó újdonság, amit kifejthetek, ha akarják. Hát
ennyiben új, ennyiben régi.
Marx (ETTE): Ha valaki megértené, hogy az
elektronok hogy hatnak egymásra, minek a közvetíté
sével, hogy párokba álljanak össze, akkor meg tudná
azt is mondani ez a fizikus, hogy hol kell keresni még
magasabb hőmérsékletű szupravezetőket.
Teller: Ezt mindenki kérdezi, de nem értek az állí
tással egyet. Hogy mitől van, azt kezdjük érteni.
Hogy hol kell tovább keresni, azt nehéz megmon
dani. Abban is megegyezem a régi tudománnyal,
hogy az elektronok ellenkező spinnel ugyanazon a
pályán lehetnek. Ha egy pályán vannak, akkor hatnak
a kristályrácsra. Ha ketten hatnak rá ugyanabban az
értelemben, akkor ez a hatás megerősül. Ennek az
eredménye olyan, mintha az elektronok vonzanák
egymást. Azt hiszem ez is világos. De mi ez a köl
csönhatás? Erre nézve van egy elképzelésem, amit
röviden meg tudok mondani. Minden olyan kristály
ban, amiben ezen nagy hőmérsékletű szupravezetést
észlelték, van egy réteg, amit úgy hívnak hogy Pe
rovszki-réteg. Ez egy múlt századi orosz mineralógusról van elnevezve. E réteg kémiailag egy rézatomból
és két oxigénatomból áll, olyan módon, hogy a réz
atomok egy egyszerű négyszögletes mintában van
nak, ismétlődő négyszögek sarkaiban, míg az oxigé
nek minden esetben két rézatom között, a közepén
vannak egy egyenes vonalon, két rézszomszéd kö
zött. Ez a Perovszki-réteg. Ez a réteg össze van állítva
több réteggel, amik ugyancsak oxidok, de ahelyett,
hogy hét oxigént tartalmaznának, minden pozitív ion
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ra csak egyet tartalmaznak, néha egyet sem. Ebből
aztán az következik, hogy a többi réteg, ahol keve
sebb az oxigén, sűrűbbé szeretne válni, míg a Pe
rovszki-réteg ki akar terjedni.Közöttük van egy
kompromisszum. Ennek aztán az az eredménye,
hogy az oxigénatomok a Perovszki-rétegben nyomják
egymást. Ez a nyomás aztán kiüldöz egy pár elektront.
Az így támadt elektronlyukak csinálják a szupraveze
tést. Namármost, ha egy ilyen elektront elveszek az
oxigéntől, attól a Van der Waals-taszítás megkisebbül, ettől aztán a Perovszki-réteg jobban be tud
sűrűsödni, jobban tud alkalmazkodni a többi réteg
hez. Ez az a kölcsönhatás a nézetem szerint, ami spe
cifikus, ami kölcsönös az új szupravezetőkben.
Marx (ELTE): Ezt még sose hallottuk, de nagyon
meggyőzően hangzik.
Fehér (BME): Nem lehetséges, hogy a szuprave
zetésjelensége lesz az a kis felhő a fizika egén, amely
ből majd egy nagy zivatar támad? Itt most Planck ta
nárának szavaira célzok. Mikor Planck megkérdezte
tőle, hogy érdemes-e fizikusnak mennie, azt mondta,
hogy már nem érdemes, hiszen a fizikában alapve
tően mindent tudunk. Legfeljebb olyan kis felhők ta
lálhatók a fizika egyébként ragyogó kék egén, mint
amilyen a feketetest-sugárzás, és a Michelson —Morley-kísérlet negatív kimenetele. Mint tudjuk, ebből a
két kis felhőből, a feketetest-sugárzásból és a Michelson-kísérletből a fizika két nagy forradalma nőtt ki.
Nem gondolja, hogy a szupravezetés jelensége a fi
zika egy küszöbén álló forradalmához vezethet?
Teller: Erre szívesen felelek részletesen. Mi a fizi
kát, a fizika és kémia közötti viszonyt lényegében
megoldottuk, amikor egész fiatal voltam. Tényleg én
már későn érkeztem ehhez a forradalomhoz. Ez volt
a kvantummechanika, ami a kémiából és a fizikából
egy egyszerűbb és tökéletesebb tudományt csinált,
ami lehetővé tette elvben, hogy mindent kiszámíthas
sunk, ami a közönséges anyagra vonatkozik. Baj csak
az, hogy a számítás túl komplikált. De ezek részletkérdések, az elvek el vannak döntve. Ezt én már
akkor hallottam, amikor én 21 éves voltam. Hát ez
nem igaz. Elvben minden el van döntve, a gyakorlat
ban még nincs. És a gyakorlatot nem szabad alábe
csülni! A gyakorlati részletek nagyon fontosak. A szuperkonduktivitás elméletéből úgy látszott, hogy ki
zárja ezt a tüneményt magas hőmérsékleten, és kide
rült, hogy ez az elmélet hamis. Azért volt hamis,
mert nem néztük a részleteket elég mélyen. Az ilyen
fajta meglepetés ismétlődni fog. Itt egy filozófiai meg
jegyzést szeretnék tenni Önnek, amit a fiamnak is
mondhatnék, aki ugyancsak filozófus: Mit gondolok
a materializmusról? Én hiszek a materializmusban,
egy kivétellel. A matéria olyan fene komplikált, hogy
mi bizony nem tudjuk részleteiben, micsoda. Ha
mindezt tudnók, akkor hihetetlenül sokat tudnánk.
Amikor mi materializmusról beszélünk, az elvben
nagyon érdekes, elvben sok benne az igaz. Gyakorlat
ban azonban tudatlanok vagyunk. Ezt a matériát a
legnagyobb részletességgel és a legnagyobb alaposság-

gal vizsgáljuk. Az útnak csak a legelején vagyunk.
Hogy a következő tíz év vagy száz év vagy ezer év mit
hoz, arról aztán halvány segédfogalmunk sincs.
Zeley: Professzor úr, a matériánál maradva térjünk
át az atomfizika gondolatkörére. Amikor Önnél jár
tam, elég hosszan beszélt Csernobilről és az atomerő
művek biztonságáról. Azért tartom nagyon fontos
nak ezt a kérdést, mert világszerte érezhető egyfajta
ellenérzés az atomerőművekkel szemben, nemcsak
Csernobil óta, hanem már előtte is. Alternatív ener
giaforrásokat, vízi erőműveket, ligniterőműveket és
hasonlókat építünk. Egyetért Ön azzal a felfogással,
amelyik ellenzi atomerőművek építését?
Marx (ELTE): Most Magyarországon egyre töb
ben, egyre szabadabban vitatkoznak, mondják el a vé
leményüket, csoportok, környezetvédő egyesületek
alakulnak, a hivatalos tervekkel egyet nem értő cso
portok is. Az egyik legtöbbet vitatott kérdés Magyarországon a jövő erőműépítési programja.
Teller: Atomreaktorokat biztonságosan lehet épí
teni. És kell is építeni. Csernobil nem volt bizton
ságos. Olyan atomerőművet nem szabad építeni! A
legtöbb atomerőmű a közbiztonság szempontjából
sokkal megbízhatóbb, mint majdnem akármilyen
másfajta erőmű. Sok esetről tudok, amikor gátak
törtek össze, és sok ember megfulladt. Csernobil volt
az első eset, ahol az atomenergia indusztriális alkal
mazása embereket bántalmazott. Ezen esetben azt
hallottuk (hiszem, hogy helyesen hallottuk), hogy
négy hónappal később harmincegy ember meghalt.
Ez sok. De számos más erőmű-bajnál sokkal töb
ben szenvedtek. És még egy ilyen nagyszabású baj
nak, mint Csernobil, nem kell ismétlődnie, és nem
szabad ismétlődnie. Tanulmányozzuk, hogy atomerő
műveket miként lehet kisebbé tenni, biztosabbá ten
ni. Nemrégiben egy igazán elsőrangú szovjet fizikus
sal találkoztam, Andrej Szaharovval. Ő és én sokmin
denben nem értünk egyet. Egyben teljesen egyet
értünk: atomenergia szükséges, és biztonságos atom
energia lehetséges. E mellett nagyon jó érvek van
nak. Azt hiszem, a jelenlegi atomerőmű-típus hosszú
időn át megélhet, olcsó lehet és biztonságos lehet.
Ezt az embereknek meg kellene érteniük. A baj az,
hogy ami új, ami teoretikusan bonyolult, azt az embe
rek nem értik könnyen, vannak, akik félnek. Ha van
nak, akik a félelmüket hirdetik, akkor a félelem ragá
lyos, és ebben az esetben a ragály csak kárt okozott.
Nagyon ártott. Amerikában nagyon erősen ártott. Re
mélem, hogy ezt itt majd ki tudjuk igazítani valahogy.
Szükségtelen, hogy Magyarország is megkapja ezt a
félelmet. Szívesen beszélek többet erről, főleg ha
részletkérdéseket akarnak tenni.
Vicsek (MR): Sajnos, hozzánk is eljutott ez a féle
lem, méghozzá a vártnál erősebben. Professzor úr
hogy gondolja, ez a félelem mikor múlhat el az embe
rekben? Feltételezi-e azt, hogy belátható időn belül
az emberek megértik ezt a bonyolult dolgot, és más
hogy fognak vélekedni róla? Ez Ön szerint körülbelül
mikor lesz?

Teller: Kérem, nekem azt mondták, hogy jósolni
szabad. Csak a jövőt nem szabad megjósolni, mert ott
aztán gyakran téved az ember. Ennek a félelemnek
nincs alapja. De alaptalan félelmek sokáig tarthatnak.
Hogy mennyi időt vesz, amíg ebből a félelemből ki
növünk, amint megértjük, hogy a biztonság lehetsé
ges, fontos és praktikus, tíz év, húsz év, nem tudom.
A félelmet jobb nem elkezdeni. Az óvatosságot igen.
Szatmáry (KFKI): Tapasztalatom szerint a reakto
rok biztonságához a legnagyobb hozzájárulást termé
szetszerűleg az iparilag legfejlettebb országok adták.
Most épp ezek az országok nem rendelnek meg újabb
atomerőműveket, abból az okból, amiről már beszél
tünk. Ez szükségszerűen oda vezet, hogy a biztonság
növelésére irányuló kutatásokat ezek az országok le
lassítják. Ebben óriási veszélyt látok. Vannak olyan
országok, amelyek önmagukban nem képesek ezt
olyan lendülettel és színvonalon csinálni, ahogy a leg
fejlettebbek tehetik. Nem lesz-e ennek olyan követ
kezménye, hogy a világon átlagosan süllyedni fog a
biztonság színvonala? Azt is meg merném kockáz
tatni, hogy mindaddig, amíg a világon egyetlen reak
tor működik, az Egyesült Államokban, Franciaor
szágban, Svédországban, Angliában nem szabad ab
bahagyni az atomenergia kutatását, különösen a biz
tonság vizsgálatát. Mi erről a professzor úr véle
ménye?
Teller: Mondhatok egy pár dolgot a jelenről és a
múltról. Először azt mondanám, hogy két nagyon
fontos ipari ország, előrehaladott ország jól halad ato
merőművekben: Franciaország és Japán.
Vicsek (MR): Biztonsági téren is?
Teller: Biztonsági téren a múlt szabályait jól alkal
mazzák. Nem túlságosan kritikusak, és amennyire tu
dom, nem próbálják a biztonságot tovább növelni.
Hogy ez okos-e vagy sem, ahhoz inkább nem szólnék
hozzá. Inkább azt mondanám, hogy nekem mi a sze
mélyes tapasztalatom. Ez egy kicsit különös történet.
1948-ban, amikor a polgári atomenergiát először
megszervezték hivatalos alapon az Egyesült Államok
ban, az Atomenergia Bizottság egyik első elhatározása
az volt, hogy az atomreaktorok biztonságáról egy
külön komissziót szükséges csinálni. Meg is csinálták
1948-ban. Én lettem az elnöke. 48-tól 51-ig ezen a
téren dolgoztam, egy fél tucat más emberrel. Törté
nelmi alapon azt állítom, hogy mi valamit csináltunk,
amit mások előttünk nem csináltak. Az iparnak a fej
lődése rendesen olyan, hogyha van valamilyen újság,
akkor azt létrehozzák; ha veszélyes, akkor is. A ve
szélyről csak akkor kezdenek gondolkodni, amikor az
első baleset bekövetkezett. 1948-ban még nem alkal
maztunk atomenergiát elektromosság fejlesztésére.
Az több, mint tíz évvel később jött. De mi már akkor
elkezdtünk a biztonságról gondolkodni. És ezt úgy
csináltuk, hogyha valaki egy új reaktort tervezett,
akkor annak nemcsak be kellett terjesztenie a terve
ket, hanem azt is meg kellett mondania, hogy mi a
legrosszabb baleset, amit ő el tud képzelni. Ha aztán
mi, a komisszió gondolni tudtunk valami lehetőségre,
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amelyre ő nem gondolt, akkor azt mondtuk neki, állj értették, hogy azok mit csinálnak. Egész hihetetlen
meg és csinálj új terveket. Tényleg, a legtöbb tervet állapot volt! A reaktorokban ugyan bizonyos részek
helyeselni tudtuk. Egy pár esetben nemet kellett elromlottak, de a reaktor úgy volt berendezve, hogy
mondanunk. Akkor minden titokban történt, mert az mihelyt baj van, a reaktor saját magát jobban hűtse.
egész atomenergia-kutatást akkor még titokban tar Ez a hűtési folyamat be is következett. De az operáto
tottuk. Azt hiszem, ez nagyon komoly hiba volt. rok ezt nem értették, a hűtést leállították. Két óra
1955-ben minden a nyilvánosságra került, de ezen múlva ebből lett a baj. Mindennek ellenére senki sem
biztonsági kutatások, habár az emberek hallottak szenvedett, de a reaktor elromlott, és pénzben nagy
róluk, egyelőre nem lettek vita tárgya. A tény azon kárt csinált. Emberéletben nem. Ezen tapasztalatnak
ban az volt, hogy már 1955-ben jó fogalmunk volt a a következtében most a reaktorok operátorait jobban
lehetséges bajokról. Véletlenül azt a nehézséget, ami tanítjuk. Azt hiszem, hogy még ez sem elég, a bizton
Csernobilban valósággá vált, mi már 1950-ben disz sági szabályokat tovább kell fejleszteni. Ez az egyik fe
kutáltuk. Tényleg, mi azt mondtuk, hogy a mi saját, lelet a kérdésre. Hogy a tudósnak mi a kötelessége,
Washington államban felépített amerikai reaktoraink arról sokat szeretnék beszélni, de ebben a pillanatban
nem voltak elég biztonságosak, ezen reaktorokat le azt hiszem, jobb, ha röviden említem. A tudósnak a
kell állítani. Azokat le is állítottuk. És megmondom, feladata az, hogy tudjon. Az, hogy tényeket felismer
hogy miért. Azért, mert ezeknek a reaktoroknak az jen, és hogy a tényeket alkalmazza is, ahol lehet.
volt a sajátossága, hogyha vizet vesztenek valamilyen Azonfelül az is a felelőssége, hogy mindazt, amit tud
okból, attól fólhevülnek, attól több vizet vesztenek, és tudása következményeit megmagyarázza. De a ma
attól jobban fólhevülnek, és ez pontosan az, ami gyarázat, amíg az elér a millió ember mindegyikéhez,
Csernobilban megtörtént. Ezt angolul úgy hívjuk, az nagyon nehéz. Főleg akkor, amikor a sajtó nem ko
hogy positive void coefficient (pozitív üregtényező). operál eléggé, ha a rémhíreket jobban szereti, a szen
Ha a reaktorban űr keletkezik, attól a reaktor erőseb zációkat jobban szereti, mint a tényeket. Ahol a sajtó
ben működik, több energiát fejleszt, több vizet páro nak nincs türelme ahhoz, hogy a komplikált helyzete
logtat el, nagyobb űrt csinál. Még több energiát ket részetesen meg is magyarázzon. Tehát a tudósnak
csinál, végeredményben fólrobbanhat. Ezért mi a az a felelőssége, hogy magyarázzon, egyike a legnehe
washingtoni reaktorokat Hanfordban leállítottuk. zebb felelősségeinek. Sajnos, itt tökéletlenül felelünk
Ilyen típusú reaktort másutt nem építettünk. Cserno meg annak, amit tennünk kellene. De ezek a tudós
bil ilyenfajta reaktor volt. Most az oroszok ebben az nak a felelősségei. Tudni, kutatni, érteni, alkalmazni
irányban óvatosabbak. Hogy eléggé óvatosak-e vagy és magyarázni. Elhatározni, az nem a tudósnak a dol
sem, azt én nem akarom vitatni. De Oroszországon ga, az mindenkinek a dolga.
Marx (ELTE): Csernobilban a neutronok lassítá
kívül ilyen veszélyes reaktor másutt nincs. Más ve
szélyek is vannak. Nekünk is megvoltak a bajaink, sát grafit végezte, a Magyarországon használt reaktor
azt úgy hívtuk, hogy Three Mile Island. Ott bizony ban nyomás alatt lévő víz. A részleteket nagyon ne
többmilliárd dollárt vesztettünk, de embert nem. héz megmagyarázni az újságíróknak, a közönségnek,
Ezen más nehézségek ellen is lehet és kell is véde mert ilyen részletek nem érdeklik őket. Tanácsot sze
kezni. De mi itt a kutatást már nagyon régen meg retnénk kérni Professzor úrtól, hogyan kell a közvéle
kezdtük. Személyes véleményem az, hogy ezt a biz ményt úgy informálni, hogy ráneveljük a problémák
tonsági kutatást minden ország, az egész nemzetközi reális, racionális megértése, mert a döntés ezt tételezi
fel.
közösség folytassa.
Teller: Nem nagyon tudok tanácsot adni, hiszen
Frei (ELTE hallgató): Professzor úr, az Ön szavai
ból úgy értem, hogy atomerőművekre, mégpedig biz nem nagyon jól végeztem a dolgom idehaza. Már
tonságos atomerőművekre szükség van. Jelenleg is amit mondott, az sem olyan egyszerű. A grafit biztos
az Egyesült Államokban relatívan biztonságos atom lehet, és a grafit veszélyes is lehet. Attól függ, hogy
erőművek állnak. Köszönhető-e ez annak, amit Cser mi a grafitnak és a hűtővíznek az uránhoz viszonyított
nobil váltott ki az emberekben, köszönhető-e ez a aránya. Az a kérdés, hogy amikor a reaktor vizet ve
közvéleménynek, köszönhető-e ez a tudósoknak? És szít, attól erősebben vagy kevésbé erősen működik.
talán át is térhetünk a tudós felelősségére. Hiszen Az ilyen részletek nagyon is számítanak! Hogy aztán
miként beszéljük rá a sajtót, hogy mindezen rette
neki kell félni vagy bízni az atomerőműben.
Teller: Vegyük ezen kérdéseket egyenként. Cser- netes részleteket meg is magyarázza, hogyan bírjuk
nobilnak az amerikai reaktorok biztonságához kevés rá az embereket, hogy figyeljenek és hallgassanak, és
köze van, vagy egyáltalán nincs. Csernobilnak sok hogyan bírjuk rá magunkat, hogy türelmünk legyen
köze volt a félelemhez, és a félelem nem segít. A mindent jól elmagyarázni: ez a nagy kérdés.
Fehér (BME): Tökéletesen egyetértek Önnel ab
reaktorokat elvben mi óvatosan terveztük. A mi ter
vezésünk gyönge pontja az volt, hogy a reaktoroknál ban, hogy a tudósnak nem szabad beavatkozni a dön
dolgozó emberek nem voltak biztosak dolgukban, tésekbe, Platon felfogásával ellentétben nem szabad
nem értették, hogy mit kell csinálniuk. A mi nehézsé politikai funkciót vállalnia. De amint a tudós megpró
günket tényleg az okozta, hogy az operátorok bizo bálja megmagyarázni álláspontját, amint tanácsot pró
nyos biztonsági rendszereket leállítottak, mert nem bál adni a politikusnak, amint a laikus közvéleményt
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magyarázataival tájékoztatni kívánja, azt hiszem,
ekkor óhatatlanul befolyásol, óhatatlanul döntésre
juttat valamilyen dolgot, így vagy úgy. Tehát a tudós,
azt hiszem par excellance paradox helyzetben van, és
nem menekülhet attól, hogy végül is részt vegyen a
politikai döntésekben. Ön hogy látja ezt a helyzetet?
Teller: A magyázat nehéz. Hogy a magyarázat út
ján a tudós a befolyását érvényesíti, ez egy veszély.
Ez ellen védekezni lehet, éspedig úgy, hogy megért
sük azt, hogy ez nehéz feladat, megértsük azt, hogy a
tudós, mint mindenki más, tévedhet és téved is. És
ezért minden fontos döntésben minden véleményt,
minden tudományosan megalapozott véleményt hal
lani kell, és türelmesen meg kell hallgatni. Ha az én
kollégám valamit mond, amiről azt hiszem, hogy hi
bás, akkor türelmesnek kell lennem. Másrészt én is
elvárom, hogyha nem ért velem egyet, ő is türelmes
legyen. Azaz a szabad vitának nagyon is van helye
azokban a döntésekben, ahol a tudomány érvényesül,
ahol a tudomány befolyásol. Itt nincs más út, csak az,
hogy türelmesek, óvatosak legyünk, és tudjuk min
den pillanatban, hogy nehéz kérdésekben nagyon
könnyű hibákat csinálni.
Frei (ELTE): Professzor úr, a tudós elmagyarázza
a közvéleménynek, vagy megpróbálja elmagyarázni,
hogy milyen veszélyekkel jár az, amit csinálni sze
retne, és meghallgatja a közvéleményt, meghallgatja
a különböző véleményeket, vitába bocsátkozik velük
és kialakítanak egy közös álláspontot. Ezentúl a
végső döntésnek Ön szerint kire kell hárulni? Tudó
sokból összeállított bizottságra vagy a népre, akár
népszavazás formájában? Kié a végső döntés?
Teller: Mindig a népre. Ebben nem értek egyet
Platónnál. Túl gyakran láttam, hogy a legokosabb em
berek a legnagyobb hibákat képesek elkövetni. Én
nem azt mondom, hogy a közvélemény okosabb, én
azt mondom, hogy szükségképpen a közvélemény
nek kell a felelősséget vállalnia. Részletkérdésben a
közvélemény nem dönthet, mert a közvélemény
nem tud részletekbe menni. Ezt rá kell bízniok a
politikusokra. De ezen elmélet szerint az is szük
séges, hogj', ha aztán egy politikus a közvéleménynek
nem tetszik, akkor azt a politikust ki is lehessen
dobni. Ettől lesz felelős a politikus. Láttam sok felelős
politikust, és láttam kevésbé felelős politikusokat. A
nagy kérdés azé, hogy képesek vagyunk-e a közvéle
ményt úgy vezetni — óvatosan, mérsékletesen —,
hogy megtűrjék a politikusokat, de aztán kidobják
őket, ha túl sok hibát csinálnak.
Varsa (AH): Professzor úr nemrég egy angol nyel
vű interjúban kijelentette, hogy az igazság nem egy
hivatás monopóliuma, beleértve a politikusokét is.
Az igazság mindenki kötelessége. Mennyiben vonat
kozik ez arra a válaszra, amit Budapestnek adott?
Teller: Alkalmazható. Elképzelhetem azt, hogy az
igazság abszolút, de nem tudom elképzelni, hogy én
vagy akárki más ezt az abszolút igazságot ismeri. Mi
valamennyien tévedünk, valamennyiünknek igye
keznünk kell a helyes elhatározásokat keresni. Én

bizony tudom, hogy a véleményemet sokszor meg
kellett változtatnom. Nem vagyok képes azt mon
dani, hogy mindig igazam volt, és biztos vagyok
abban is, hogy most is tévedhetek. De ezen az
alapon, azon a bizonytalan alapon, hogy tévedni
emberi dolog, mégis emberi módon kell előrehalad
nunk, és az előrehaladásunk eszköze, amennyire én
látom, a politikus, aki persze ugyancsak tévedhet.
Ágh: Professzor úr, Ön nagyon szép magyarsággal
beszélt a tudós felelősségéről a mai világban. Emlé
keztetni szeretném Önt arra, hogy egy olyan rádióhídon veszünk részt egy beszélgetésben, amelyben Ön
magyar hallgatósághoz szól. Mondana nekünk vala
mit arról, hogy hogyan látja a tudós felelősségét és az
egész elmondott problémát különböző társadalmak
ban. Más az ipari fejlettség, másképp jelentkeznek az
energiaproblémák, Uram bocsá’ a nagy országokban
a tudomány még áldásként jelentkezik, de mire elér
kezik a kis országok szintjére, már csak az átok oldalát
látják: hogy más országok fejlődése az ő lemaradottságuk milyen problémákkal, milyen félelmekkel jár.
Arra kérném tehát, hogy legyen szíves fordítsa le az
eddig mondottakat egy kevéssé a magyar hallgató szá
mára.
Teller: Ez nehéz. Ez nagyon nehéz. Hogy ezt ki
hogy látja, az függ az emlékeitől, a környezetétől és a
történelemtől. Magyarország egy ország, ami sok,
nagyon nehéz, nagyon keserű változást látott. Hogy
Magyarországon mindez hogy valósítható meg, arról
csak annyit tudok, amit mindenki tud: hogy ez
nagyon nehéz. Abban biztos vagyok, hogy abszolút
válaszok nincsenek. Abban bízom, hogy a felelőssé
get azon körökbe kell tenni, akik az elhatározásoknak
a következményeit saját maguk viselik. A felelősség
nem csak azért fontos, hogy az ember óvatossá vál
jon, amikor cselekszik. A felelősség azért is fontos,
hogy,ha aztán valami rosszul megy, akkor az emberek
tudják, hogy saját magukat kell okolni. Ha valaki más
mondta nekem, tedd ezt, ezt muszáj tenni, aztán
nem megy, akkor haragszom. Ha én határoztam el,
hogy ezt akarom tenni, és nem megy, akkor az egyet
len lehetőség, hogy magamat javítsam, és talán én
magamat jobban tudom javítani, mint ahogy egy más
embert tudnék befolyásolni. Persze egy népelhatáro
zásban van többség és van kisebbség. A kisebbség
aztán haragudhatik a többségre. Az ilyen népelhatáro
zásokat gyakorolni kell. Mi itt Amerikában választás
után vagyunk. Bizony egy elég keserű verekedés volt
a választáson, de amikor a választásnak vége lett, a ki
sebbség vezetője nagyon szépen mondta: vesztettem,
most segíteni akarok abban, hogy aki nyert, az jól
tudja csinálni a dolgát. Ez a demokráciának az első
leckéje. És egy olyan országban, ahol a demokráciát
nem gyakorolták, nagyon fontos, hogy ezt a leckét jól
és alaposan megtanulják. Ez volna a tanácsom.
Zeley (MR): Professzor úr az előbb említette a
Szaharovval való találkozását. Erről mi is sokat hallot
tunk. A Szovjetunióban megindult változások, illetve
a szovjet—amerikai közeledés segíti-e a tudósokat
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abban, hogy jobban megértsék egymást? Hiszen évti
zedekig nem érintkezhettek, legfeljebb egymás publi
kációit olvashatták. Ön optimista-e, hogy ez a folya
mat — a gorbacsovi reform — folytatódik, vagy hogy
látja ezt?
Teller: Amennyiben tudósok, mint tudósok be
szélhettek egymáshoz, addig mindig megvolt a lehe
tőségük egymást meg is érteni. A jelenlegi fejlődés
Oroszországban arra vezet, hogy több orosz tudós lá
togathat hozzánk és ez nagyon kedvező fejlemény.
Szaharov kevés évvel ezelőtt száműzetésben volt, és
még Moszkvába se jöhetett. Most már Bostonba me
het a rokonaihoz és Washingtonba, és beszélt Reagannel, és beszélt Bushsal, röviden, nem szakmailag.
A kezdet mégis megvan. Hogy tudósok szabadabban
mozoghatnak, ez az új változások világos eredménye.
Annyiban, hogy ez lehetséges lett, annyiban a válto
zások bizonyára jók.
Zeley (MR): Professzor úr, befejezésül egy szemé
lyes kérdés. Amikor Önnél jártam Stanfordban, Ön
említette kedvenc költői között Vörösmartyt és
Adyt. A hosszú stanfordi beszélgetésünk alatt én va
lamit megéreztem ebből a lelki rokonságból. Hálás
lennék, ha elmondaná a magyar hallgatóknak, hogy
miért ők a kedvenc költői, vagy kik még?
Teller: Bizony egy pár Arany-balladát még ma is
tudok elejétől végig. De amit Ady a magyar nyelvvel
csinált, az valami egészen különös volt, amit én
nemcsak hogy nem láttam más magyar költőnél, de
nem érthettem meg akármilyen más nyelven, mert
hát a magyar nyelv az én nyelvem. Ady költeményei
velem vannak. Hogy az hogy történik, hogy egy fiatal
ember az első költeményeiben valamit létrehoz, ami
nem volt, ami nem lesz, amit őmaga később nem ké
pes ismételni. Ez az, amit én magam meg szeretnék
érteni.
Varsa (AH): Professzor úr, én szeretnék visszaka
nyarodni egy nem feltétlenül magyar témához, bár ez
Magyarországon is rendkívüli érdeklődést váltott ki,
és bizonyára némileg tévhitet keltett: az Ön szerepe
az SDI programban. Nagyon sokan azt feltételezik,
hogy Ön személy szerint adott tanácsot Reagan el
nöknek, amikor az elnök bejelentette, hogy az Egye
sült Államok terveket készít egy ilyen védelmi pajzs
megépítésére. Azt hiszem, az igazság az, hogy Ön ta
nácsot adott Reagan elnök tanácsadóinak. Reagan
most hivatalból távozik. Ön viszont — úgy érzem —
továbbra is részben elkötelezett az SDI program mel
lett. Hogyan látja ennek jövőjét?
Teller: A jövőt, mint már mondtam, jobb nem
megjósolni. Amit tudok az, hogy a védelem nagyon
fejlődött. Miután Reagan elhatározta, hogy ebben
többet kell csinálnunk, többet is csináltunk, és remé
lem, hogy megvannak most már a műszereink ah
hoz, hogy a védelem jobban fog fejlődni, mint a tá
madás. És ez aztán azt jelenti, hogy mindenki bizton
ságosabban élhet. Nem csak a nagyhatalmak. A béke
— az én nézetem szerint — azt követeli, hogy min
denki érezze, hogy védhető, és talán még tényleg
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védett is. Azt akarom mondani, hogy Bush kijelenté
seiből, és abból a kis tapasztalatból, amit Bushról
tudok, mondhatom azt, hogy ezen egyszerű elvekben
a mi új elnökünk is részt vesz. Remélem és hiszem,
hogy a technológia abban az irányban fog most fej
lődni, hogy a védelem hatékonyabb lesz, és a támadás
ezért nehezebb. Ennek aztán automatikusan az a kö
vetkezménye, hogy a biztonság nő, és talán nagyobb
a kilátás, jobb a kilátás a békére.
Frei (ELTE): Professzor úr, miben látja a magyar
iskola szerepét az Ön saját karrierjében?
Teller: Magyarországon, amikor én felnőttem, az
iskolának kevesebbet köszönhetek, mint egyének
nek.
Varsa (AH): És milyen amerikainak érzi magát?
Teller: Hát olyannak, aki ebbe az országba jött,
mint idegen, és aki azt találta, hogy itt egész meglepő
módon idegen és bennszülött alig különbözik, vagy
talán nem is különbözik. Amerikáról azt mondják,
hogy itt a különböző kultúrák összeolvadtak. Hát ez
nem igaz. Itt a különböző kultúrák egymás mellett
tovább élnek, egymást nemcsak megtűrik, hanem
még értékelik is. Ezért Amerikában olyasmit látok,
ami — azt hiszem — egy lehetséges és helyes módja
valamennyiüknek együtt élni. Különböző kultúrák
ban, amelyek értékelik egymást. Ilyen sajátos okokból
úgy látom, hogy én azért vagyok amerikai, mert
Amerika az emberi közösségnek egy praktikus meg
valósítója, és ez a nézetem szerint erős alap az ameri
kaiaknak és másoknak is. Egy sajátos további tényt
szeretnék említeni, hogy az a sajátos állapot Ameriká
ban talán sok bevándoroltnak világosabb, mint az
amerikaiaknak, habár sok amerikai, és közöttük Rea
gan elnök is érti és hangsúlyozza: Amerikának éppen
az a lényege, hogy egy kultúraközösséget teremtett
meg, ahol az egyenlőségnek új értelme és új dimen
ziója van.
Zeley (MR): Professzor úr, neveket fogok felso
rolni, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Kármán Tódor,
Neumann János és Teller Ede. Nem lát emögött
valami törvényszerűséget, hogy adott időben ennyi
magyar származású ember érvényesült és járt élen az
amerikai tudományban? Ezt Ön pusztán véletlennek
fogadjad?
Teller: Amit nem értünk, azt véletlennek nevez
zük. Magyarok sokszor jól dolgoztak. Amerikának az
a nagy előnye, hogy az olyan idegenek, akik jól dol
goznak, azok már nem idegenek. És még, ha nem is
jól dolgoznak, még akkor sem idegenek. Egy olyan vi
lágban, ahol nekem Európában kevés jövőm volt,
mert Hitlertől menekülni kellett, Amerikában ott
hon voltam. És mindezen magyarok Amerikában ott
hon voltak. Ma Muller professzorral, a magas hőmér
sékletű szupravezetésnek a feltalálójával beszéltem.
Ő is szememre hányta, hogy hány magyar tűnt ki.
Azt mondtam neki, hát kevesebb svájci? Nem keve
sebb svájci! Magyarok jók, svájciak jók, sokmindenki
más jó. Valamennyiünknek együtt kell dolgoznunk.
Zeley (MR): Professzor úr, nagyon köszönjük,

hogy ennyi időt szánt nekünk. Köszönjük, hogy ilyen
mélységben beszélt a tudós felelősségéről, saját kuta
tási területeiről. Bátran mondhatom, hogy sokat ta
nultam Öntől. Remélem, hogy 82. születésnapja után
is alkalmunk lesz egy ilyen rádióhidat készíteni Ön
nel.

Teller: Én is remélem. Öröm volt és jó volna meg
ismételni.
Varsa (AH): Ezzel Washingtonból is lezárul ez a
rádióhíd, de csak a legközelebbi alkalomig. Köszön
jük Teller Ede professzor úr részvételét, köszönet a
budapesti résztvevőknek, nem utolsósorban őszinte
köszönet valamennyi kedves hallgatónk figyelméért.

A TUNGSRAM SORSA A NEGYVENES ÉVEKBEN II.
(Válogatás Bay Zoltán “Az élet erősebb” című visszaemlékezéseiből.)

Másnap reggel kikémleltünk az üres újpesti utcára:
teljesen néptelen. 10 óra körül megláttuk az első két
orosz katonát. Nyugodtan beszélgetve, csendesen kö
zeledtek, azután utánuk még 5, még 10, egyik sem
látszott tartani semmi meglepetéstől, még csak szét
sem néztek az utcán. Azután még több szállingózott,
közben az emberek már kiálltak a kapukba és integet
tek a katonák felé, azok visszaintegettek.
Negyedik vagy ötödik napon megjelent egy őrnagy
két századossal, megszemlélte a raktárainkat. Ebben
az időben mintegy 10 millió izzólámpánk s egy millió
rádiócsövünk volt raktáron. Raktárkimutatásokat
kértek. Másnap egy nagyobb bizottság jelent meg,
mely közölte velünk, hogy a Vörös Hadsereg számára
megvásárolnak 200 ezer rádiócsövet.
Néhány napon át teherautókkal szállították a csö
veket, minden tételt pontosan fólírva, átvéve, aláírva.
Újpest közben orosz katonai parancsnokságot kapott,
s a városparancsnok is részt vett a tranzakció lebonyo
lításában, ígérve, hogy a csövek árát a katonai főpa
rancsnokság fogja kifizetni.
A kifizetés egyre késett, végül is mintegy két
hónap múlva a parancsnokság közülte velünk, hogy
az átvevő bizottság részéről aláírt neveket egyáltalán
nem ismeri. Közben Újpest is más parancsnokot
kapott, aki szintén “nem ismerte” ezt az egész ügyet.
Az egyik iroda, egyik hivatalnok, egyik parancsnok
egyszerűen “nem tudott” semmit arról, amit a másik
tett.
Miközben a rádiócsöveket szállították el a gyártól,
megjelent két őrnagy, akik a gyárat szemlélték meg.
Örömmel láttam, hogy végre olyan emberekkel
állunk szemben, akik műszaki tudással rendelkeznek
s egyébként is komoly benyomást tesznek. Nagy meg
könnyebbülés volt, mikor másnap visszajöttek s kö
zölték, hogy a rádiócső-gyárunkat igénybe akarják
venni, hogy a hadsereg számára csövet gyártson.
Rögtön azt feleltem, hogy a legnagyobb örömmel,
csak egy feltételem van: maradjanak ők ketten a gyár
ban, a kapuhoz pedig állítsanak fegyveres orosz őrt,
aki senkit ide be nem enged a többi oroszok közül.
Mosolyogva ígérték meg, hogy ez meglesz. Úgy is
történt.

A legnagyobb ambícióval kezdtük a munkát.
Érdemes megjegyezni, hogy mindez akkor történt,
mikor Budapest ostroma még javában folyt, január
20-ika körül. Érdekes az is, hogy a front tőlünk nem
volt távolabb, mint kb. egy kilométer, mégis úgy
éreztük az örökös ágyúdörgés közepette, mintha mi
már teljesen kikerültünk volna a háborúból: szá
munkra már nem érdekes.
A Tungsram dolgozói jól állották a próbát. Az
orosz rádiócsövek idegen típusok voltak, de a mérnö
keink néhány nap alatt elkészültek a gyártási előírá
sokkal, a munka megindult. Nagyobb baj volt, hogy
nem volt elegendő elektromos áramunk, nagyon hiá
nyos volt az élelmezés, legfőképpen pedig, hogy nem
volt közbiztonság a gyár területén kívül.
Katonai parancsnokunk többször kijelentette,
hogy nekem Oroszországba kellene mennem, mert
ott sokkal jobban megbecsülik a tudományt.
Miközben folyt a rádiócsövek gyártása, egyre gyanúsabb lett, hogy mind gyakrabban és gyakrabban
jönnek különböző katonai bizottságok meglátogatni a
gyárat, kimutatásokat kérve az egyes műhelyekről,
gépek számáról, teljesítményekről. Mind gyakrabban
jelent meg egy agresszív modorú őrnagy, aki első
ízben egy tábornokkal együtt jött. Később a fényké
pekről, melyek az újságokban jöttek, visszaemlékez
tünk, hogy a tábornok Vorosilov marsall volt, Buda
pest és Magyarország későbbi teljhatalmú parancsno
ka.
Az őrnagy ettől kezdve minden héten megjelent.
Mérnökeink úgyszólván neki dolgoztak, mert kimu
tatásokat kellett készíteniük. Egy ízben felpanaszol
tam ezt neki s mondtam, hogy az orosz katonai
csövek gyártása szenved e miatt, mire ő azt válaszol
ta, hogy fontosabbak a neki készítendő kimutatások.
Egyik nap az újonnan érkezett jövevények között
megjött Jankovich. Az elsők között volt a budaiak
közül, kik még a Duna jegén jöttek át. Elmondta,
hogy az ostrom alatt a rózsadombi villájuk pincéjében
voltak. Szerencséjük volt, mert körülöttük minden
romokban hever, az övék megúszta kisebb sérülések
kel. A villa rajtuk kívül még három családnak adott
menedéket, s mind megvannak, épen.
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Hosszasan tartott, míg elmagyaráztam neki a gyári igazolványt kapnak, de az osztályvezetők és dolgozók
helyzetet. Magam is akkor döbbentem reá, hogy két csak a saját osztályukra szólót. Nyomatékosan figyel
hónap alatt mennyi minden történt.
mezteti az ezredes úr az urakat, hogy a leszerelés el
Megosztottuk a feladatokat. Fischmann igazgató határozott dolog, ennélfogva ő nem hajlandó Önökkel
val együtt ők átveszik az élelmezés gondját. Ez a semmiféle vitát kezdeni. Ugyancsak nem hajlandó
kérdés egyre nehezebb lett, mert a létszámunk meg semmiféle munkásküldöttséget fogadni. Nem kíván
szaporodott. Akik az ostromlott városból érkeztek, semmiféle munkástüntetést látni. Ha mégis előadód
azokat élelmeznünk kellett, ha egyelőre nem is tud nék ilyesmi, kénytelen fegyvereket alkalmazni, s ez
tunk munkát adni nekik. A lámpagyárunk még esetben Önök is személyileg felelősek. A legcseké
mindig állott, s csak a rádiócsőgyártás kis része dolgo lyebb szabotázscselekedeteket azonnal megtorolja. A
zott.
gazométereket a holnapi nap folyamán az ő tisztjei je
Jankovich nagy ambícióval feküdt neki a munká lenlétében ki kell üríteni, a gázt a levegőbe kell en
nak. Megszervezte, hogy a gyár Békés megyébe kül gedni. Olyan állapotba helyezni, hogy robbanásra ne
dött emberein kívül az újpesti kereskedők is, a saját legyenek alkalmasak. Ezek az alapintézkedések. Mie
veszélyükre is, hajlandók legyenek vidékre menni és lőtt az ezredes a részletekre áttérne — megkérdezi,
élelmiszert szállítani. Hol több, hol kevesebb sikerrel. hogy Önök megértették-e ezeket?”
A helyzetünk javult.
— “Fordítsa le az ezredes úrnak a következőket”
A magyar fegyverszüneti szerződést a szövetsége — feleltem én. — “A Tungsram magyar vagyon, mi
sek nevében az oroszok, Magyarország nevében ezért a vagyonért a magyar kormánnyal szemben va
ledig a debreceni kormány írta alá. Eszerint Magyar- gyunk felelősek. Föltételezem, hogy az orosz hatósá
írszág 300 millió dollárt fizet a háborúban okozott gok a Tungsram leszerelését a magyar kormánnyal
tárok jóvátevésére, melyből 200 millió a Szovjetuni- való megállapodás alapján határozták el. Én tehát
>t, 100 millió pedig Jugoszláviát és Csehszlovákiát kérem, hogy amennyiben ilyen megállapodás történt,
Heti. Elég súlyos összeg egy kis országnak, de eleinte a magyar kormány közölje velünk a leszerelési paran
nindnyájan úgy gondolkoztunk, hogyha ezzel jóváte- csot.”
leti az ország azt, hogy a háborúban a “rossz oldaA tolmács szerény hagja után az ezredes határozott
m ” volt (függetlenül attól, hogy hogyan került bele hangja következett:
háborúba), akkor elviselhető. Később különböző
— “Az ezredes úr már megmondta, hogy semmi
lírek keringtek arról, hogy ez az adósságlevél olyan féle vitát nem hajlandó folytatni. A magyar kormány
2sz, mint a mesterhegedű: eddig soha nem hallott hoz neki semmi köze, ő a parancsot a katonai feljebb
nelódiákat fognak belőle kicsalni.
valóitól kapta. Azokat végre fogja hajtani. Még egy
Egy márciusvégi napon este 10 óra volt, amikor szer ismétli, hogy Ön a katonai törvények rendelke
zólt a telefonom, hogy menjek át Fischmannal zése alatt áll, tehát kénytelen engedelmeskedni.
sgyütt a parancsnok lakására.
Bármi ellenkezést szigorú megtorlás követ.”
A lakás tele volt orosz tisztekkel, lehettek mintegy
— “Mégis kénytelen vagyok kérdezni valamit az
túszán. A parancsnokunktól kérdeztem, hogy mit ezredes úrtól” — mondtam a tolmács megrendült
thajt, de ő csak annyit mondott, hogy nem ő fog szemeibe nézve. Észrevettem, hogy a tolmács attól
/elem beszélni, hanem Galdin ezredes.
fél, hogy a tisztek között van valaki, aki tud magyarul,
A járkálás és lárma megszűnt, amikor a szomszéd ezért csak a szemeivel próbált figyelmezteni, hogy
szoba ajtajában megjelent egy magas, intelligens, de hagyjam a vitát. — “Tudom, hogy Magyarország jó
merev arcú figura: az ezredes. Leült az asztalhoz, oda vátételt köteles fizetni a Szovjetuniónak. Ha a Tungs
intette a tolmácsot, leültetett bennünket, s a tolmács ram gépei erre a számlára mennek, akkor bármilyen
felé fordulva, hosszú beszédbe kezdett. Végre megál keserves is nekünk személyileg, akik a Tungsram dol
lóit, s akkor a tolmács lefordíthatta, amit mondott.
gozói vagyunk, tudatában vagyunk annak, hogy az
— “Az ezredes úr közli az urakkal, hogy parancsa ország fizet az ebben a gyárban található gépekkel.
van ezt a gyárat leszerelni és más helyre elszállítani. Akkor később az ország, a magyar állam helyre állítja
A leszerelés teljes lesz, a gyár összes gépeit, berende a Tungsramot, s akkor nem csupán a Tungsram 6000
zéseit, műszereit magában fogja foglalni. A leszere dolgozója és a Tungsram részvényesei viselik a kárt,
lést a Vörös Hadsereg fogja végrehajtani a Tungsram hanem az egyenletesen oszlik el az ország lakosaira.
dolgozóinak segítségével. Ő azonnal átveszi a pa Fordítsa ezt le az ezredes úrnak.”
rancsnokságot, a gyár területén a katonai törvények
Láttam az ezredes arcán, hogy először mérgelődik,
érvényesek. Mire ennek a kihallgatásnak vége lesz, de aztán enyhébb, szinte unott arckifejezést ölt.
500 fegyveres katona fogja megszállni a gyárat. A Végül is jött a válasz.
gyár területén csak különleges igazolványokkal lehet
— “Az Ön okfejtése az ezredes urat nem érdekli,
közlekedni, s csak ott, ahova az igazolvány ki van ál mégis ad választ, mert a válasz az ő rendelkezéseinek
lítva. Az urak innen való eltávozásukkor olyan igazol a következő pontja, amivel ugyanis folytatni akarta.
ványt fognak kapni, amellyel a lakásukba hazamehet Az összes Tungsram-gép jóvátételi számlára megy,
nek, de amely a gyár egyik épületére sem érvényes. éppen ezért ő egy bizottságot fog kijelölni a tisztjei
Néhány nap múlva az igazgatók általános érvényű közül, akik ellenőrzik a leszerelt értékeket. Minden
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gépről űrlapot kell kitölteni, ahol szerepelni fog a gép
vételára, avulási százaléka, melyet a Tungsram külön
és az ő tisztjei külön fognak megbecsülni. Vitás ese
tekben ő dönt. Az összes kalkulációkat dollárban kell
elvégezni.”
Már most megjegyzem, hogy az ezredesnek ezek a
szavai nem teljesültek: A Tungsram-gépeket sohasem
fizétte meg senki sem. 700 vagont töltöttek meg a
Tungsramtól elvitt gépek. Az ezredes által említett
űrlapokat tényleg kitöltöttük, s azokat Galdin ezredes
aláírta. A Tungsram-mérnökök becslése 12 millió
dollár összeget eredményezett, az oroszok ellenadatai
8 millió dollárt. Ezt az összeget a magyar jóvátételbe
nem számították be, noha 1945-től 1948-ig, minden
magyar kereskedelmi delegáció, mely Moszkvába
utazott, előhozta ezt a kérdést.
Azon az éjszakán mindezt még nem tudtuk, s ez
adott valami kevés vigasztalást. Az ezredes intézke
dései hajnalig tartottak. Sorban megnevezte azokat a
tiszteket, akik az egyes üzemrészek leszerelését
fogják vezetni. Mindez előre meghatározott kész
tervek alapján történt. A régi gyanú igazolódott: erre
kellettek a kimutatások. Az őrnagy, aki erőltette a ki
mutatások elkészítését, természetesen szintén jelen
volt. Az ezredes helyettese, aki őt távollétében képvi
seli, Zemcov alezredes. Ő lesz a leszerelés technikai
vezetője. Lassan előállott a világos kép: ezek a tisztek
egy izzólámpagyár vezető mérnökei, katonai ruhába
öltöztetve, körülbelül a gyári hierarchiának megfelelő
rangsorban. A kisebb mérnök hadnagy, az osztályve
zető százados, az üzemvezető őrnagy, a gyárigazgató
az alezredes: Zemcov. Galdin pedig államtitkár vala
melyik vezető ipari hivatalban, Moszkvában. A
Vörös Hadsereg csupán az uniformisokat adta, to
vábbá az 500 fegyveres katonát, legfőképpen pedig a
katonai törvények érvényét, melyek alá bennünket
helyeztek.
Hajnal felé, mikor a hangulat kezdett engedni a
feszültségből a fáradtság és álmosság miatt, ismét
magam mellé vettem a tolmácsot. Galdinhoz és Zemcovhoz fordultam:
— “Önök a szocializmust képviselik, a proletáriátus érdekeit. Ennek a gyárnak 6000 munkása van,
ami családtagokkal együtt 20 000 embert jelent. Ezek
nek a kenyerét viszik el. Az asztalostól nem azt
várják, hogy a gyaluját adja ide, hanem, hogy bútort
csináljon a gyalujával. így nagyobb értéket tud adni.
Ő is, mi is jobban járunk. Önöknek mi ezeket a gépe
ket megcsináljuk két év lefogása alatt. Akkor új gépe
ket kapnak, elmegyünk velük a helyszínre, és ott be
állítjuk, vállalva a felelősséget, hogy jól fognak
működni. Ezeknek a használt gépeknek Önök kevés
hasznát fogják venni. A legjobb leszerelés, a legszak
szerűbb be- és kicsomagolás után sem fognak ezek a
gépek kifogástalanul működni. Az Önök számára
csak egy töredékét érik annak, amennyi értéket itt a
helyükön képviselnek. E helyett az értékrombolás he
lyett teremtsünk inkább új értékeket! Amint Önök
jól tudják, nekünk gépgyárunk van, a legtöbb gyártó

gépünket magunk csináltuk. Ha mi ezt a gépgyárat a
mostanihoz képest kibővítjük 2-szeresére vagy 3szorosára, biztosan el tudjuk végezni a programot két
év alatt. A szerszámgépeket ehhez a programhoz
meg tudjuk szerezni akár itthon, akár külföldön. Ma
gyarországon kapunk elég szakmunkást. Nem felelőt
lenül beszélek, az utóbbi időkben volt némi gyanúnk,
hogy a gyár leszerelésére készülnek, csináltunk bizo
nyos nyers kalkulációkat. Néhány hét alatt elkészül
nénk egy pontosabb kalkulációval. Önök láthatnák,
hogy a programunk reális. Nem lesz munka-kima
radás az orosz munkás számra sem, mert ezek a
gépek sem fognak azonnal működni, s a gépszállításo
kat folyamatosan végeznénk, azonnal megkezdenénk
azokkal a tartalékokkal, melyek raktáron vannak. Ko
operáció az orosz és magyar között, melynek sokkal
szebb a perspektívája mindkettő számára, mint
ennek a leszerelésnek.”
Az ezredes válasza ez volt: “A katona parancsot
kap és engedelmeskedik.”
Reggel felé járt az idő, amikor az ezredes befejezte
a tárgyalást, azzal, hogy a leszerelés “holnap reggel”
kezdődik, s két hét alatt be kell fejeződnie.
Másnap reggel, március 29-én megindult a lesze
relés előkészítése, majd nagypéntek reggelén meg
kezdődött a leszerelés 5000 köbméter világítógáznak
a levegőbe eresztésével. Az ezredes még az üres gáz
tartályokat is szigorú katonai őrséggel vette körül. A
leszerelés teljes 1 hónapja alatt nem volt szabad a gáz
tartályok közelébe menni.
A délelőtt folyamán megkaptuk az oroszoktól a
listát, a mérnökök, osztályvezetők közül kiket kell
behívni, hogy a leszerelésben segédkezzenek. Ezek
kel azután a megfelelő orosz kollégák leültek tárgyal
ni, arról, hogyan fog végbemenni az egyes osztályok
leszerelése. Mint már elmondtam, a katonáknak a ke
zükben voltak a listák a gépekről, emberekről. A le
szerelés rendszere az volt, hogy a munkások a mérnö
kök utasításai alapján leszerelik a gépeket, a katonák
végzik a gépek elmozdítását, ládákba csomagolását és
vagonokba berakását. A tisztek ellenőrzik a munkát.
A felelősség, hogy a gépek hiánytalanul és sérülés
nélkül kerülnek a vagonokba, a magyar mérnökökön
van.
Ilyen előzmények után megindult a leszerelés. A
magyar munkások és mérnökök az érzékenyebb al
katrészeket leszedték a gépekről s külön csomagolták.
Az oroszok ezt túl lassúnak találták. A gépek köré
nagy faládákat építettek s ha a gép nem volt túlságo
san nehéz, megfogta 10—20 ember és elcipelte a va
gonokhoz. A nehéz gépekre köteleket kötöttek és
vontatták, hol emberek, hol teherautók. Ha az ajtó
nem volt elég széles, kitörették a falakat.
Nagy kérdés volt a ládákhoz szükséges faanyag elő
teremtése. Eleinte erre a célra a gyár területén levő
deszkakerítéseket szedték szét. Hamar kiderült, hogy
ez nem lesz elegendő, akkor egy újpesti 'deszkagyár
raktárát foglalták le (valószínűleg szintén “jóvátételi”
alapon). Mikor ez is elfogyott, akkor kijelentették,
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hogy fölösleges a gépeket csomagolni, egyszerűen be
rakták fedett vagonokba. Lévai igazgató sokat vitat
kozott velük. A mérnök gondosságával sehogysem
volt összeegyeztethető ez az elsietett munka. Azonkí
vül a felelősség is rajtunk volt a gépekért, annak elle
nére, hogy nem volt intézkedési jogunk. Amikor
nem volt elég fedett vagon, a gépek csomagolás
nélkül kerültek be a nyitott vagonokba, így indultak
el a több ezer kilométeres útra. Sok szemtanú állította
később, hogy a Máramaros sziget felé menő legfonto
sabb vonal mentén többfelé lehetett Tungsram gépe
ket látni lerakva a sínek mellé. Nyilván a vagonokra
valamilyen más célra volt szükség.
Már néhány napja folyt a leszerelés, amikor hivat
tak az oroszok irodájába, mert egy hadnagy akart
velem beszélni. Bemutatkozott, igen udvariasan leül
tetett, s előadta, hogy tudja ugyan, hogy én a gyár
műszaki vezérigazgatója vagyok, de legnagyobb saj
nálatára kénytelen részletkérdésekkel foglalkoztatni.
A Kutatólaboratórum az én közvetlen vezetésem
alatt áll, tehát annak a leszerelésében nekem ugyanazt
a munkát kell elvégezni, mint amit a többi osztályve
zető végez a saját üzemében.
— “A laboratórium leszerelése?” — kérdeztem
én megdöbbenve. “De hiszen erről nem volt szó! Az
urak gyártó gépeket visznek tőlünk, nem laboratóriu
mot! Menjünk azonnal az ezredeshez!”
— “Fölösleges. Itt vannak nálam az írásbeli pa
rancsok, a személyzet listája, a műszerekről egy ki
mutatás, melyet az elmúlt napokban vettünk fel. Leg
jobb, ha átmegyünk a helyszínre és ott folytatjuk a
tárgyalást.”
Szótlan voltam, amíg vígigmentünk az udvaron. A
némaságom még akkor sem engedett fel, amikor már
a szobában járkáltunk. A tolmács Horváth Antal volt,
a laboratórium egyik fizikusa, aki tudott szlovákul.
Hozzá intézett kérdéseket. Az egyik szobában megáll
tam, s rámutattam egy üvegcsövekből felépített bo
nyolult apparátusta.
— “Mondja, hadnagy úr, kinek van abból valami
haszna, ha az ilyesmit leszerelik? Ha jól megnézi,
ebben a szobában néhány szivattyú és néhány mé
rőműszer internacionális érték. Ha ezeket kiszedi
belőle, Ön alig nyer valamit, de elrontja hónapok,
évek munkáját. Egy másik szobából felhasználhat
néhány forgó kondenzátort, vagy más effélét, és ott
hagy egy értelmetlen dróthalmazt, ami addig nagy
kincs nekünk, mig valaki hozzá nem nyúl. Ez a labo
ratórium nagyon egyéni, mert nekünk nem volt sok
pénzünk, amivel drága kész műszereket vásárolhat
tunk volna külföldön. Az érték az volt, hogy a Tungs
ram gyár munkával, szolgáltatásokkal segített ben
nünket. A nagyipar segítsége és a saját buzgalmunk
hozta létre a berendezéseinket. Menjen végig s ha
talál valami különleges értéket, azt vigye el, de ne
vigyen el olyasmit, ami standard laboratóriumi felsze
relés. Meg vagyok győződve, hogy az orosz tudomány
nincs erre rászorulva.”
Ez volt a harmadik laboratórium, amit felépítet176

tem. Az elsőt Berlinben Bodenstein professzor támo
gatásával. Mikor sok válasz megszületett belőle az
aktív hidrogén és aktiv nitrogén kérdéseire, akkor
kaptam a hívást, hogy jöjjek haza professzornak.
Német barátaim, akkor azt mondták, nem szabad ab
bahagyni, hazamenni és elveszni. Én pedig azt mond
tam, otthon a helyem. Felépítettem a második labora
tóriumot Szegeden. De hiányoztak az anyagi eszkö
zök, főképpen pedig hiányzott a tudomány szeretete
a kollégákból: “A fiatalembernek túlfűtött ambíciói
vannak!” Csak egy nagyon valószínűtlen véletlen
mentett meg, az, hogy Szent-Györgyi Albert is ott
volt. Innen származik a barátságunk. Azután jött a
Tungsram hívása. Tétováztam, de végül is beláttam,
hogy el kell fogadni. A nagykapitalista Aschner libe
rálisabb volt és jobban értékelte a tudományt, mint a
“tudósok” . Tudta azt is, hogy az alkalmazott fizika a
tiszta fizikából táplálkozik. Elhitte azt is nekem, hogy
az atomfizikáé a jövő, s finanszírozza annak tanítását
a Műegyetemen. Tudta, hogy a lámpák is úgy lesznek
jobbak, ha a kutatók a “hobbijaikkal” foglalkoznak és
néha “unatkoznak” . A második évben már nagy gáz
kisülési laboratóriumunk volt, ugyanakkor már egy
másik csoport a leggyorsabb atomszámlálókat csinálta
az elektronsokszorozás segítségével. Aztán jött a
háború, szükségszerűen hozta a radarkutatást.
Megint nem hanyagolhattuk el a tiszta tudományt: kí
sérleteztünk elektromos hullámokkal a Föld és Hold
között.
Közben jött a válasz. Az orosz hadnagy mintha a ki
nem mondott gondolataimra is válaszolt volna:
— “Professzor, ne képzeljen bennünket barbárok
nak! Magam is fizikus vagyok, még kezdő, de isme
rem az Ön értekezéseit. De annál fontosabb közlésem
van az Ön számára.” — Felemelte a hangját, s úgy
folytatta, vigyázva, hogy a tolmács megérti-e, amit
mond: “A Szovjet Tudományos Akadémia azt az uta
sítást adta a leszerelést végző bizottságnak, hogy az
Ön privát laboratóriumát, ahol az elektronsokszorozókkal foglalkozik, nem szabad leszerelni. Kérem,
mutassa meg ezeket a helyiségeket!”
Az első emeleti folyosó végén volt a két helyiség,
ahol az elektronszámlálókat kifejlesztettük. A had
nagy aprólékosan megnézte, hogy ott tényleg minden
ehhez a munkához tartozik, majd azt mondta:
— “Ebben a két szobában minden úgy fog ma
radni, ahogy van. Szigorú parancsot fogunk kiadni,
hogy senki se nyúljon hozzá. Ugyanez vonatkozik az
Ön földszinti szobájára, melynek bútorzata az előszo
bával együtt érintetlen marad.”
— ’’Hadnagy úr“ — mondtam neki — ’’amiket
mond, valóban meglep. Nem lévén jelenleg semmi
féle postaközlekedés Magyarországon, Önt kérem
meg, hogy a Szovjet Tudományos Akadémiának
a figyelméért a nevemben köszönetét mondjon.
A kollegalitásnak ez az üzenete olyan reménysu
gár, mely áttör a háború viharain, s azt mutatja, hogy
a megértés felé haladunk. De engedje meg, hogy az
üzenetből következtessek is. Aki ezt üzeni, annak

nem kell az én berendezésem. Aki ezt üzeni, az azt is
tudja, hogy ez a két szoba nincs egyedül, ennek a
munkáját segíti a műhely, a kémiai előkészítő, a nagyfrekvenciás mérőlaboratórium. Ne gondolja, hogy tel
hetetlen vagyok, s ha valaki a kis ujját adja, az egész
karját akarom, de meg vagyok győződve, hogy a
moszkvai Akadémia — ha már beleavatkozott ebbe a
kérdésbe —, úgy értelmezi e rendelkezését, ahogy én
értelmezem. A javaslatom az, hogy Ön küldje el a je
lentését Moszkvába a Kutatóban levő berendezések
listájával, várjuk meg onnan a választ, mit akarnak?
Ha látják, hogy nincs nagy műszerraktárunk, hanem
csak annyi műszerünk van, mint amennyi az appará
tusunkba be van építve, biztos vagyok, hogy nem
akarják szétszedni a kutatólaboratóriumunkat.”
A hadnaggyal nehezen ment a tárgyalás. Ő kicsi
ember, csak azt teheti, amire parancsa van. Ő nem
küldhet javaslatot Moszkvába. “Akkor küldjön az ez
redes,“ mondtam én s átmentünk az ezredes irodájá
ba.
Az ezredestől (beszéd közben egyre jobban korlá
tozva az igényemet) csak három dolgot kértem: Ne
vigyék el a könyvtárunkat, mely mintegy 4000 kötetet
és 70 fizikai, kémiai és műszaki folyóiratot tartalma
zott. Ne vigyék el a nagyfrekvenciás laboratórium
felszerelését, mely tartalmazza a Hold-kísérletekhez
megépített speciális áramköröket, melyeket senki
más nem tud használni. Végül hagyják meg a műhe
lyünket, mintegy 20 szerszámgéppel. A Tungsram
nagy gépgyárból úgy is elvisznek 10-20-szor
annyi szerszámgépet. A műhelyre vonatkozólag
mindjárt sikerült megállapodni az ezredessel. Meg
hagyják. A könyvtár és a nagyfrekvenciás laboratóri
um ügyében ő nem dönthet, meg fogja kérdezni
Moszkvát. Addig várnak ezek leszerelésével.
Elkezdődött a Kutató leszerelése is. Nagyon fájt a
szívünk a finom mérlegeinkért, a sztahanovista cso
magolás láttán. Vákuumberendezéseink tönkremen
tek: kioperálták belőle a szivattyúkat (azt mondták,
abból kevés van a Szovjetunióban), üvegcsapokat,
manométereket. Az izzólámpa és a fluoreszcens
lámpa fejlesztési laboratórium, a rádiócső fejlesztési
laboratórium, a kémiai laboratórium, a minőségellen
őrzés néhény hét múlva üresen tátongott. Időközben
az ezredes megkapta Moszkvától a választ: A könyv
tár megmarad, de a nagyfrekvenciás mérőlaboratóriu
mot elviszik. Hozzátette magyarázatképpen: “radar
készülékeket nem hagyhatunk egy legyőzött
országban” .
— “Ezredes — mondtam én neki — A Hold-radar
impulzusgenerátora három másodpercenként ad egy
impulzust. Kérdezze meg a szakértőit, hogy lehet-e
ilyen berendezéssel repülőgépet követni?” Válasz
nem érkezett.
A leszerelés már a végéhez közeledett, mikor egy
reggelen Horváth Tóni rémülten szaladt át a laká
somba. “Csomagolják a könyveket és hordják
kifelé.” Azonnal futunk az ezredeshez. Alszik. Zemcovot valósággal megrohanom: “Ön is jelen volt,

mikor közölték velünk, hogy a könyvtár a miénk
marad” — mondom neki. A válasz igen egyszerű,
minden különösebb emóció nélkül:
“A Szovjetunióban kevés a német szakkönyv,
Önök pedig ezeket újra megvásárolhatják.” Mondtam
neki, hogy “a Vörös Hadsereg megszállva tartja fél
Németországot, s ott nem kevés a német szak
könyv!”
Horváth Tóni még egy reggelen átszaladt: “Viszik
a műhelyünket.” — “Nem baj Tóni, fontos az, hogy
több ilyen hírrel nem jöhetsz!”
Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor meg
kell említenünk a Kutatóból megmaradt műszerek
két csoportját. Egyikbe tartoznak azok a műszerek,
könyvek, felszerelési tárgyak, melyek leszerelése
alatt egy vízzel megtelt pincében voltak, másikban
azok, melyeket “saját magunktól elloptunk” .
Amikor az előző év őszén, 1944-ben Nógrádverőcéről visszaköltöztettük a laboratóriumot, egyes tár
gyakat az üveggyár alatt levő mély pincében helyez
tünk el, arra gondolva, hogy bombatámadás ellen
védve legyenek. Mikor jött az árvíz, ez a pince színül
tig megtelt vízzel. Akkor nagyon sajnáltuk, hogy
miért is tettük oda ezeket a tárgyakat, hiszen a kutató
ban megmaradtak volna, így pedig tönkrementek.
Utólag pedig azt sajnáltuk, miért is nem tettük oda az
egész felszerelést. A leszereléskor persze nem emlí
tettük ezt a pincét, s csak miután elmentek, szivatytyúztuk ki. Három hónapig vízben állás után a műsze
rek is, könyvek is használhatók voltak, sőt a kézirato
kat, laboratóriumi jegyzeteket is el lehetett olvasni.
A gyárban még két hasonló pincénknek volt ez a
sorsa. (Valamennyit elöntötte az árvíz!) Az egyik a
gumicsőraktár, a másik a vegyszerraktár volt, s ér
dekes, hogy még az utóbbi legnagyobb része is hasz
nálható volt. A leszerelés után ezek olyanok voltak
nekünk, mint a talált kincsek.
A leszerelés után, a vagonok kigördülése után
megadtam magam. A sok fejtörés, a sok erőfeszítés
helyét üresség foglalta el. Rájöttem, hogy hol hibáz
tam: a gépek elvesztése miatt nem szabad elcsügged
nünk, mert a mi vagyonunk nem a gépekben van,
hanem az emberekben. A Tungsram vagyona nem a
részvénytársaság alaptőkéjében, sem pedig a pénzü
gyi mérleg vagyontételeiben van, hanem a mérnökei
nek, munkásainak, kereskedőinek tudásában.
Szaladok a kapuhoz, vajon ott van-e az utcán Nagy
Pál,az üzemi bizottság elnöke, a leglelkesebb és legér
telmesebb munkásunk? Nincs igazolványa, nem
jöhet be a gyárba, de a közelben szokott lenni. Ott
van most is. Intek neki, s a kerítésen át elkezdünk tár
gyalni, ő kinn, én benn. Elmondom neki a következő
ket:
“A Tungsram mától kezdve fizetést fog adni azok
nak az embereknek, akiket az igazgatóság és munkás
bizottság együttesen kijelölt, mint a gyártásban nélkü
lözhetetlenek. A kijelölésnél csak a tudás számít.
Az emberek kapják a fizetést, annak dacára, hogy
nem dolgozhatnak. Egyénenként fognak értesítést
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kapni, hogy mikor kezdhetik el a munkát.“ Mikor
idáig jutottam, Nagy Pál kezet nyújtott a kerítésen át,
s azt mondta:
— “Professzor úr, értem a gondolatot s biztosítha
tom, hogy a célt el fogja érni. De tudja-e, hogy sok
ilyen emberünk van?”
— “Remélem, több, mint gondoljuk” — mondom
én.
A következő napokban ő kinn, én benn dolgoztam
a listán. Jankovich és Fischmann pedig a szükséges
pénz biztosításán. Arra is el voltunk készülve, hogy
egyik fiókgyárunkat, a tokodi üveggyárat, ami nem
került leszerelés alá, eladjuk. Erre nem került sor,
mert Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökkel és
Vásári István pénzügyminiszterrel sikerült megér
tetni a tervet, s ők magyar pengővel támogattak. (Azt
sem tudtuk, kölcsön vagy jóvátételi fizetés formájá
ban.) A listára 600 ember került. Ugyanakkor számbavettük a fiókgyáraknál levő ócska gépeket.
Volt még egy nagy tételünk. Kőbányán egy sörgyár
bombabiztos pincéjében volt elfalazva egy tekintélyes
gépparkunk. Amikor 1944-ben a németek azt kíván
ták tőlünk, hogy a föld alatt rádiócsövet gyártsunk,
odavittük a gépeink egy részét, s be is rendeztük gyár
tásra, amire azonban a háború befejezéséig nem
került a sor. Közvetlenül az ostrom előtt a vezető
főmérnök elfalaztatta a zeg-zugos pince nagyobb
részét, meghagyta a külső kisebbik részt, melyben
csak néhány ócska gép állott.

Érintkezésbe léptünk a Magyar Kommunista Párt
tal és megkértük Rákosi Mátyást, hogy szerezzen in
formációt, és ha lehet biztosítékot Moszkvától, hogy
az oroszok az újjáépített gyárat nem fogják ismét le
szerelni. Rákosi “pozíciójának egész súlyával” állítot
ta, hogy nem lesz újabb leszerelés.
A magyar munkás, a magyar élniakarás csodákat
művelt ezekben a napokban. Az ostrom és az utána
jövő hónapok kénytelen tétlensége után most szinte
a perceket lestük, mikor indulhat meg a gyártás:
mintha mindenkinek személyes ügye lett volna, hogy
lehet nyerni egy napot?
Az együttműködésnek megvolt az eredménye: jú
lius 6-án megindult az első lámpagyártó gép. Még
aznap délelőtt az íróasztalomon volt az első 10 darab
lámpa. Rabcsák Mihálynak, a lámpagyár vezetőjének
és Nagy Pálnak könnyektől csillogott a szeme, mikor
hozták. Én pedig azt mondtam: “Ezek a lámpák el
kell, hogy mondják másoknak is a Tungsram dolgozói
nak élniakarását. Adunk belőlük a miniszterelnök
nek, az iparügyi miniszternek, a Magyar Mérnök
egyesületnek és a Magyar Vasmunkások Szövetségé
nek.” Rabcsák azt mondta: ráhelyezi mindegyiket
egy üveglapra s kérdezte, mi legyen a felírás? Én kis
papírlapot vettem elő, s ezt írtam reá: “Az Egyesült
Izzó leszerelése után 1945. július 6-án újra megindí
tott gyártás első teméke. AZ ÉLET ERŐSEBB.
Folytatása következik

a-RÉSZEK ÁLTAL LÉTREHOZOTT ION-ÖRVÉNYGYÜRÜK
ÉS EGYÉB KÉPZŐDMÉNYEK
A címben jelzett képződményeket radioaktív anya
gokból kilépő a-részek akkor hozzák létre, amikor az
a-forrást ionlecsapatással működő diffúziós ködkam
rában [1, 2] helyezzük el.

1. Az ionlecsapatásos diffúziós ködkamra működése
Az általam használt ionlecsapatásos diffúziós köd
kamrában az alacsony hőmérsékletet szénsavhó + al
kohol keverékkel hoztam létre. Az aktív zónában a
—45, —50 °C-ra történő lehűlés következtében túlte
lített gőz metanol (metilalkohol) gőze volt. A köd
kamra teljes belső tere henger alakú, átmérője 10 cm,
belső magassága 9 cm. Az aktív zóna, melyben a
ködcsíkok, ködgyűrűk és egyéb ionképződmények
megjelennek, 8 —10 mm vastagságú.
A ködkamra fémből levő alsó része (feneke) és
felső borítólapja több 1000 V feszültséget adó áram
forrással van összekapcsolva. A ködkamra belső teré
nek közepe táján benyúló, a megfelelő radioaktív
anyagot tartó fémpálcának potenciométerrel szabá
lyozva olyan potenciált kell adni, amely megegyezik a
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belső térben létrehozott elektromos mezőben a rúd
helyén kialakult potenciállal. Ezáltal a benyúló pálca
elektromos töltése nem befolyásolja a ködkamrában
kialakult elektromos mező homogén szerkezetét.
A mellékelt fényképfelvételek némelyikén az
egyébként egyenes a-pályanyomoknak a képe kisebbnagyobb torzulást, görbülést mutat. Ez annak a kö
vetkezménye, hogy nem volt pontosan beállítva a
benyúló pálca potenciálja. Az ilyen jellegű kisfokú
torzulások azonban nem befolyásolják a vizsgálandó
új jelenség lényegét.
A ködkamra alsó és a tőle 9 cm-re levő felső, egy
mással párhuzamos fémlapra adott feszültég által
létrehozott térerősség esetenként különböző,
2 • 1012 — 6 • 102 V/ cm értékű volt.
A térerősség iránya szerint az a-részek által létre
hozott ionpárok közül vagy a ( + ), vagy a ( —) töltésű
ionokat taszította az elektromos mező az alsó,
mélyen lehűtött fenékelektróda felett kialakult aktív
zónába. Mivel az elektromos mező jó közelítéssel ho
mogén, az a-részek pályanyomai és egyéb ionképződ
mények mintegy paralel-projekciószerűen hoztak
létre az aktív zónában ködcsíkokat, ködgyűrűket és

egyéb képződményeket, röviden: szellemcsíkokat,
szellemképeket.
Több, különböző módon létrehozott ionokkal vég
zett kísérleteim eredményeiből következtetve [3], és
az itt közölt felvételek részletesebb tanulmányozása
alapján feltételezhető, hogy az a-részek által a nor
mális (0 °C, 105 Pa) levegőben létrehozott ( + ) és
( —) ionok úgynevezett normális gázionok, másként
kis ionok, és ezek hozták létre a szellemképeket. A
szakirodalom szerint a normális levegőben a kis
ionok olyan molekulaionok, melyekre 10 —30 sem
leges molekula “tapad”. Tehát a kis ion töltése válto
zatlan, akkora, mint a molekulaioné, de tömege sok
szorosan nagyobb, átmérője kb. 10-szerese a moleku
láénak, közelítően 10-7 cm. A ( + ) töltésű kis ionok
mozgékonysága a normális levegőben: u+ =
= 1,37 cm • s_1/V - cm-1, a ( —) töltésűeké: u_ =
= 1,90 cm • s-1/V • c m '1.
Egyik esetben a ködkamra két elektródájára 3000
V feszültséget kapcsoltam úgy, hogy a felső lap volt
( + ) potenciálon. Az egymástól 9 cm távol levő lapok
között E = 333 V/ cm nagyságú, jó közelítéssel ho
mogén térerő alakult ki. A fényképezőgépet felülről
lefelé, az aktív zónára irányítva, az aktív zóna távolsá
gát állítottam élesre (1. ábra). Ezen a képen a két
elektróda között benyúló pálcaelektróda (A), mely
nek végére uránszurokérc-por volt ragasztva, csak el
mosódva látszik. A B, C, és még néhány rövidebb
“szellemkép” az aktív zóna felett kb. 4 cm-re levő ra
dioaktiv anyagból kilépő «-részek hatására jött létre.
Az «-részek ugyanis a ködkamra felső terében
néhány tized mm átmérőjű ionpárcsíkokat hoztak
létre. Ezekből a ( + ) ionok sokaságai több m/s sebes
séggel lefelé haladtak. Mire az aktív zónába jutottak,
a kölcsönös taszítás és a hőmozgás miatt már 2 —3

a)

b)

c)

d)
2.

ábra

mm-re kiszélesedtek. Ezekre a kisionokra csapódott
ki az aktív zónában levő túltelített metanol gőze, és
így alakultak ki a ködcsíkok.
Ha a térerősség nagyobb, az ionok nagyobb sebes
séggel, rövidebb idő alatt érnek az aktív zónába, így
egymástól csak kisebb távolságra tolódnak el, tehát a
ködcsíkok keskenyebbek lesznek. Ez nemcsak a
ködcsíkokra, de minden más képződményre is vonat
kozik. Ilyen esetet mutat a 2. ábra b. és c. részábrája.
A b. részábrán az A csíkot 220 V/cm térerővel, a c.
részábrán 550 V/cm térerővel mozgatott ionok
hozták létre az aktív zónában. Az utóbbi, nagyobb se
bességű ionok által létrehozott c.-A csík jól észreve
hetően keskenyebb, mint b.-A csík.
Közbevetőleg jegyzem meg; az 1. ábrán a cérnavé
konyságú D vonalak, a 2.b. ábrán pedig pl. a C vona
lak /3-részecskék nyomai. A felvételen látható E, F,
G, H ködgyűrűkről később lesz szó.
A ködkamra fenti adataiból számítva ki, a 2.b. ábra
szerinti 4 cm-es utat az ionok 301 cm/s sebességük
következtében 1,3 • 10-2 s alatt tették meg.
2. Az alkalmazott radioaktív anyagok

1. ábra

A mellékelt fényképeken látható szellemképeket
létrehozó «-részek forrása részben uránszurokérc,
részben tóriumemanáció (toron, 220Tn) és ennek
bomlásából származó 216ThA volt.
Az uránszurokérc tartalmazza az egész uránium
rádium család tagjait, melyek közül az a-sugárzó ra179

tesen haladt volna. Az a-részek 1 cm hosszon a nor
mális levegőben 2 - 104 — 8 • 104 ionpárt keltenek és
ionpáronként = 32—35 eV energiát adnak le. Méré
sek szerint az a-részek Ekin = 4 MeV kilépési energia
esetén kb. 2,6 cm hosszon, E kin = 9 MeV esetén
pedig kb. 9 cm hosszon hoznak létre ionpárokat.

a)

b)

c)

5. ábra

dioaktív elemek száma az uránon kívül tíznél is több.
Az ezek által kibocsátott a-részek egymástól külön
böző kezdősebességgel lökődnek ki a magból, tehát
különböző kinetikus energiájúak. A mellékelt fény
képek közül az 1., 2., 3., 4., 7. és 9. ábrán látható szel
lemképek forrása, és így kezdeti kinetikus energiája
ismeretlen, azért is, mert az a-részek az uránszurokérc-porszemek különböző mélységeiből léphettek ki.
Az energiájukat legfeljebb csak a fényképen teljes
hosszában látható csík hosszúsága alapján lehetne kö
zelítően megbecsülni, ha az a-rész nagyjából vízszin-

4. ábra
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A kilépő a-részek kezdeti sebessége (v) a kibocsá
tó radioaktív anyagtól függően
1,4 • 107m/s — 2,1 • 107 m/s.
Az általuk létrehozott ionpárok cm-enkénti száma
fokozatosan nő, ahogy a sebességük csökken. Pályá
juk vége felé általában 2 —3-szór több ionpárt hoznak
létre, mint kilépésük után. Pályájuk vége előtt
néhány mm-rel maximális számot érnek el, majd
igen gyorsan 0-ra esik vissza e szám. Ekkor alakulnak
vissza az a-részek, vagyis a He-atommagok 2 elekt
ron befogásával He-atommá.
Az a-részek másik két forrása a tóriumcsalád két
tagja. Az egyik a gázállapotú toron (Tn), más néven
tóriumemanáció (ThEm). (A toron újabb jelölése
86Rn220, vagyis 220-as radonizotóp.) A Tn a-kibocsátásával 56 s-os bomlási félidővel ThA-vá alakul. Ez a
másik a-forrás.

6. ábra

A ThA újabb jelölése 84Po216, azaz 216-os polóniumizotóp. A ThA szintén a-rész kibocsátásával.
0,15 s-os bomlási félidővel ThB-vé válik. Ez már
nem a, hanem ß sugárzó.
A Tn a sugarainak hatótávolsága normális levegő
ben 5,06 cm, a ThA-é pedig 5,68 cm.

7.

ábra

8. ábra

Az ionlecsapatással működő diffúziós ködkamrá zóna túltelítettsége azon a helyen rövid időre
val végzendő kísérletek szempontjából az előbbieknél megszűnt.
előnyösebb a Tn és ThA, mint a-forrás, mivel a Tn
A 8. ábra képei igen tanulságosak az ionlecsapanemesgáz, atomjai szabadon mozognak a levegőben tásos diffúziós ködkamra működésének megismerése
az N2 és 0 2, valamint a kisebb százalékban levő meta szempontjából. Az A és B jelölésű Tn és ThA bomlás
nolmolekulák között. Általában ugyanígy mozognak között nagyobb idő telt el, mint az előbbi esetben. A
a Tn-ból az a kisugárzással történő bomlás útján ke felvétel még azt is elárulja, hogy a bomlás időpontjá
letkezett ThA-atomok is, melyek kezdetben ugyan ban melyik helyen állt a Tn-atom, az A, vagy B
csak mint gáznemű anyag atomjai sugározzák ki helyen. Azt látjuk, hogy a B ködfonal elején kissé
atommagjukból az a-részeket. Ezért mindkét elem mintha “benyomta” volna az A fonal eleje a B fonalat
atomjaiból kisugárzott a-részek a megfelelő azonos Mivel e fonalak az aktív zónában vannak, mint az
kilépési energiával és így kezdősebességgel indulnak előbb a 6. ábrán a B jelű hiány magyarázatánál láttuk,
el, létrehozva a szellemképeket.
itt is az történt, hogy a B csík ionjainak a lecsapódása
A mellékelt fényképek közül az 5., 6., 8. számmal az aktív zónára később történt, mint az A csíké. Az A
jelölt felvételeknél a szellemképeket Tn-ból és ThA- csík kezdeti része tehát a környezetében az aktív
ból kilépő a-részek hozták létre.
zóna túltelítettségét megszüntette. Ezek szerint tehát
A Tn-gázt is tartalmazó ködkamra levegőjében a a Tn-atom a ködkamra terének azon függőleges egye
Tn-ból átalakult, igen kis (0,15 s) bomlási félidejű nesén volt, amely az A pontra állítható. Hogy az A
ThA atomok esetenkénti még gyorsabban bekövet pont fölött milyen magasan, az a létrehozó ionok se
kező bomlása következtében alakultak ki a V betűhöz bessége, a térerősség nagysága és a csík vastagsága is
hasonló alakú ködcsíkok; a 6. ábrán balról, az 5.c. meretében számítással becsülhető meg.
ábrán, és a V alak kissé “ kinyílott” csúcsával a 8.
Kisebb elmozdulás az 5.c. ábra C csúcsánál is lát
ábrán (A,B) látható. A 6. ábrán a bomlás pillanatában ható, de itt sima csíkok helyett mindkét a-rész hatá
a Tn-atom az A helyen tartózkodott, amikor a kibo sára ködgyűrűk sora alakult ki.
csátása után ThA-vá alakult. A most már ThA oly
A 8. ábra A fonalának fokozatosan szélesedő része
gyorsan bomlott tovább újabb a kibocsátásával, hogy azt is elárulja, hogy a fonalat létrehozó a-rész pályája
a levegőt alkotó molekulák hőmozgása következté nem vízszintes volt, hanem bizonyos szögben felfelé
ben történő heves ütközések még nem tudták észre irányult. A csík szélesedéséből még a kérdéses szöget
vehető módon ellökni eredeti A helyéről.
is meg lehetne határozni.
A B helyen azért szakadt meg az a-rész ködfonala,
A 8. ábra felvételén a D és C csíkok sokkal maga
mivel egy előző ioncsík lecsapódása miatt az aktív sabban kilökött a-részek pályanyomai. A B csík F
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nyilak mutatta megszakadásai azt bizonyítják, hogy a
D csík előbb keletkezett, mint a B. Az E sötétedésből
meg az következik, hogy a C keletkezése megelőzte a
D-ét. A G elmosódott folt az előbbieknél még maga
sabban mozgó a-rész hatására keletkezett.
3. A szokatlan képződmények
Az 1. ábrán az uránszurokércből kilépő a-részek
ugyanolyan körülmények között, azaz metanolmole
kulákat is tartalmazó levegőben haladva két egymás
tól lényegesen különböző képződményt hoztak létre.
A C, B és még vagy 3 rövid ködcsík normális pálya
nyom, ugyanakkor 4 másik a-rész, E, G, H, F pálya
nyomán, az aktív zónában ködgyűrűk sora keletke
zett. A gyűrűk középpontját az általában egyenes
vonal mentén haladó a-rész pályájának ködfonala
köti össze. De meglepő megszakításokkal. Ezekre
később visszatérek.
Az még természetesen kérdés, hogy az iongyűrűk
(most még nem ködgyűrűk) közvetlen az a-részek
pályája mentén keletkeztek-e, az aktív zónán kívül,
amikor még az ionokra nem csapódtak le túltelített
gőzből metanolmolekulák. Vagy pedig az a-részek
ebben a térben a szokásos egyenes ionpályanyomot
hozták létre, melyből a megfelelő polaritású ionok
több m/s sebességgel az aktív zóna felé haladtak.
Közben alakultak ki belőlük az iongyűrűk, melyek az
aktív zónában a látható ködgyűrűkké váltak. E kér
désről később részletesen lesz szó.
Az 1. ábrán az E és G ködgyűrűsorokban még más
érdekes alakzatok is megfigyelhetők. A G ködgyűrűsor bal oldali végétől kezdve jobbra haladva, a G be
tűtől balra egy gyűrű van, a G-nél egymáshoz közel
kettő, utána megint egy, aztán ismét kettő, majd még
egyszer egy gyűrűpár, melynek egyik tagja kb.
akkora, mint az előbbi gyűrűpárok tagjai, de ennek a
párja már jóval kisebb. Hasonló gyűrűsor figyelhető
meg a 6. ábrán is a Tn vagy ThA-ból kibocsátott
a-rész által létrehozott jobb oldali gyűrűsornál. Az
Ax jelű nyilak gyűrűpárokra mutatnak, a Bx jelűek
pedig a gyűrűpárok közötti gyűrűkezdeményezések
re.
Az 1. ábrán az E-től kissé jobbra egy torz, meg
nyúlt tojáshoz hasonló gyűrű látható, utána, az E
fölött, egy normálisabb alakú nagyobb, ettől balra
ismét az előbbihez hasonló torz, majd ismét egy nor
málisabb. A többi már alig látszik, még az eredeti fel
vételen is.
Az 1. ábrán az E ködgyűrűsor periodikusan válta
kozó méretű szerkezetéhez hasonló szerkezetű gyű
rűsort láthatunk a 4.e. ábrán. A nagyobb méretű A
gyűrűk között kisebb méretű B gyűrűk helyezkednek
el, egymástól kb. azonos távolságokra. Itt is 4 gyűrű
nél tapasztaljuk ezt a jelenséget, éppen úgy, mint az
1. ábra E gyűrűsoránál. Hasonló jellegű periodicitás
figyelhető meg az 5.a. felvételen. Az elég kis A, B, C
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gyűrűk között a még kisebb, alig látható F, E, D gyű
rűkezdemény látható. Vagy az 5.b. felvételen a B és C
gyűrűk között is van egy kis duzzanat, hasonlóan az
A és B között is. De van sok olyan gyűrűsor is, melye
ken ilyen jellegű képződmények nem ismerhetők fel.
A 4.d. ábrán az A és B betűknél, vagy pl. az 5.b.
ábra A, B, C, D betűinél, továbbá a 4.a. ábra B betűjé
nél azt látjuk, hogy az a-pályanyomokként kialakult
ködcsík a gyűrű középpontján nem halad át, hanem
előtte megszakad, a végén kisebb “gombócot” al
kotva, majd a gyűrű középpontjának túlsó oldalán
“gombóccal” kezdődve a következő gyűrűig folytató
dik. Itt ismét ugyanaz történik, mint előbb. Hajlamos
lenne a kép szemlélője azt gondolni, hogy a gyűrű
köd anyaga a megszakadásnál hiányzó részből kelet
kezett. És lehet, hogy igaza van.
A 3.a. ábrán egy másik jelenséggel is találkozunk,
amilyen a többi felvétel egy részén is látható. Az apályanyom megkettőződése. (A B gyűrűtől jobbra.)
Ezt a képződményt a következőkben “páros ködcsík
nak” nevezzük. Ilyen látható még a 4.b., 4,c. felvéte
leken, továbbá a 7. ábrán A-val jelölve. A 9. ábra

9. ábra

kissé nagyított felvételén az A-val jelölt csík kettős
sége alig kivehető, ellenben egy ködgyűrű kezdődő
kialakulása látható a B helyen, és egy másiké, még ko
rábbi állapotában, a C-nél. Hasonló keletkezési álla
potok figyelhetők meg mind a ködgyűrűket, mind a
páros ködcsíkokat illetően a 2. ábra a., c. és d. részáb
ráin. A c. ábra B-vel jelzett torz ködgyűrűje a nem tel
jesen homogén mező miatt alakulhatott ki. Azt is
megfigyelhetjük, hogy a páros ködcsíkok valójában
egymásnak tükörképei. Jól megfigyelhető ez pl. a 2.a.
ábra A jelzésű képződményén. E képződmény bal
oldali kezdetén mintha ködgyűrű kezdett volna kiala
kulni. Ugyancsak jól látható a 2.d. ábra B jelzésű
páros ködcsíkjánál, vagy a 4.c. ábra A, B képződmé
nyein.

Ezek azt bizonyítják, hogy a páros ködcsíkok egy
eredeti ioncsík kettéválásából származtak. A ketté
válás kérdésére később még visszatérek.
4. A ködképzödmények feltételezett kialakulása
Az eddigi, szűkös körülmények között végzett kí
sérletek alapján a ködképződmények keletkezésének
módjáról csak közelítő feltevést lehetett alkotni.
Az itt lejátszódó folyamatok hasonlítanak a külön
böző kísérleti fizikai könyvekből ismert örvény
gyűrűk keletkezési folyamataihoz. E területen régeb
ben számos kísérletet végeztem és ezek során
néhány olyan kísérletet is leírtam, mellyel eddig az ál
talam ismert szakirodalomban nem találkoztam [4],
Röviden felsorolom ezeket, mivel a fentebb leírt
ködcsíkok keletkezési mechanizmusa főbb vonásai
értelmezéséhez talán felhasználhatók.
így például 20 mm hosszú, 5 mm széles téglalap
alakú nyíláson gyenge átlökéssel légáramot küldve,
olyan ellipszis alakú örvénygyűrű keletkezik, mely
szinte “vonaglik” , kis- és nagytengelye váltakozva
cserélődik, méretben közeledve egymáshoz, végül
néhány alakváltozás után körgyűrűvé alakul.
E kísérletek további bizonyítékot szolgáltattak
arra, hogy a gázokban kialakult örvénygyűrűk nem
csak nagy stabilitású, de rugalmas tulajdonságú kép
ződmények is.
A mi szempontunkból még fontosabb a következő
kísérletsorozat: ugyancsak 20 mm hosszú, de most
csak 3 mm széles téglalap alakú nyíláson át gyenge lö
késsel küldött légáramnál is keletkeztek 10 —15 mm
átmérőjű örvénygyűrűk, néha egyszerre kettő is.
E kísérletek azt sugallják, hogy az ionlecsapatásos
diffúziós ködkamrában talán némileg ehhez hasonló
módon keletkeznek ionörvénygyűrűk, melyek az
aktív zónába történő lecsapódás után ködgyűrűkké
alakulnak.
Az örvénygyűrűk keletkezésének feltétele [5] gá
zokban a Prandtl-féle határréteg létezése. Ilyen határ
réteg alakul ki pl. a fent említett keskeny nyílás
20 mm-es széleinél, ahol a nagyobb súrlódás követ
keztében a kiáramló gáznyalábban örvénylés indul
meg.
Nem lehetséges-e, hogy az a-rész pályája mentén
keletkezett vékony ionnyalábból a megfelelő polari
tásé ionok az erős elektrosztatikai tér hatására több
m/s sebességgel az aktív zóna felé haladva ugyancsak
örvénylést hoznak létre? Lehetséges, hogy itt a
vékony, pálcaszerű ionsokaság a hosszára közel me
rőleges “lecsapódásakor” , az egyébként csak lassú
mozgásban levő és metanolmolekulákkal “szennye
zett” levegőben ugyancsak örvénylést okoz, mivel
határréteg kialakulhatott a közel nyugvó levegő és a
nagy sebességű ionsokaság között. Ezek az ionör
vénygyűrűk a pálcaszerű ionnyaláb hossza mentén,
nagyjából egymástól egyenlő távolságokra alakulhat
tak ki. Lehetséges az is, hogy a határréteg kedvezőbb
kialakítását a metanolmolekulák hosszúkás alakja is

segítette, párosulva azzal, hogy lefelé nem semleges
gázmolekulák, hanem molekulaionok áramlanak.
A páros ködcsíkok nyilván úgy keletkeztek —
mint már előbb erre céloztam —, hogy az «-részek
nek a pályanyomai, vagy a szellemképei hosszuk
mentén esetenként kétfelé hasadtak.
E jelenséget talán úgy lehet magyarázni, hogy az «részek által létrehozott ionsokaság nem henger,
hanem inkább vastag falú csőszerű képződmény. El
képzelhető, hogy e csőszerű képződmény úgy alakult
ki, hogy a rendkívül nagy sebességű a-rész közvetlen
pályája mentén azokat a molekulákat, amelyeket ioni
zált, meglökte, tehát nagyobb részük kissé oldalra to
lódott. Ez a szerkezet az ionörvénygyűrűk kialkulását
nem befolyásolhatja, azonban a kettős csíkok létrejöt
tét magyarázhatja. Adott esetben — egyelőre még az
okát nem ismerve — előfordulhatott az, hogy a “cső
szerű forma” a kettéválást jobban elősegítette,
mintha hengerszerű lenne a képződmény. A csőszerű
formánál, ha képzeletben a cső tengelyére merőlege
sen síkmetszetet készítünk, egy nagyjából körgyűrű
szerű alakot kapunk, melyben az 1 cm2-re eső ionok
száma — ha kívülről befelé haladunk, — előbb nő, a
közepe felé csökken, utána ismét nő, végül a csök
kenés után megszűnik, ha elhagyjuk a metszetet.
A páros ködcsíkok “tükröződése” (1. pl. 2.a. ábrán
A-t, vagy a 4.c. ábrán stb.) úgy jöhetett létre, hogy a
csőszerű a-ionképződmény valami ok következtében
hossza mentén különböző vastagságúvá vált, és ez
hasadt ketté.
A fentebb említett, ritkábban előforduló alakzatok
kialakulását egyelőre nem tudtam megmagyarázni.
Valójában a ködkamra aktív zónája feletti térrészben
az esetenként megjelenő a-részek által keltett ionok,
továbbá a felső elektróda környezetében kialakult kb.
szobahőmérséklet, és az alsó elektróda —45, —50 °C
fokos hőmérséklet okozta légáramlás, valamint a ki
alakult elektrosztatikus tér együttesen rendkívül bo
nyolult, kaotikus viszonyokat hoztak létre.
Még számos kérdésre kell választ kapnunk. Első
sorban is arra, hogy elfogadható-e az ionörvénygyű
rűk és a csőszerű ionképződmény keletkezésére
adott fenti magyarázat. Tudunk-e magyarázatot ta
lálni a csőszerű ionképződmény hosszanti felhasadá
sára, a különböző periodicitásokra stb.
Tehát további részletesebb kísérleti és elméleti
vizsgálatokra lenne szükség.
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AZ URÁN ENERGIATARTALMÁNAK JÖVŐBENI
JOBB HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Az emberiség által igénybe vett legkoncentráltabb energiaforrás je
lenleg az urán. A természetes urán fajlagos energiatartalma ugyan
is — a mai termikus reaktorokban történő hasznosítást feltéte
lezve — az olajénak legalább tízezerszerese. A világ 80 USD/kg
költségszint alatt kitermelhető uránvagyona 3—3,5 millió tonna
(bizonyított: 1,7; reménybeli: 1,6 Mt), amihez a 80 —130 USD/kg
közötti önköltségtartományban további 1,6 millió tonna járul. Ez
a vagyon — az olajhoz viszonyított nagy energiasűrűsége ellenére
— amennyiben a természetben található uránt a jelenlegi reaktortí
pusban használják, kisebb a kőolajénál vagy földgázénál (mind
egyik külön-külön kb. 90 —90 milliárd tonna), ami annyit jelent,
hogyha nem történne érdemi típusváltás, az uránvagyon élettar
tama a kőolajéhoz hasonlóan csak évtizedekben volna mérhető. A
reaktorok túlnyomó részben ugyanis csak a természetes uránban
0,7% mennyiségben jelenlévő 235-ös tömegszámú izotóp egy
részét (mintegy felét) továbbá — plutónium izotópok termelésén
keresztül — a 99,3%-nyi részarányban jelenlévő 238-as urán
izotóp 1 —2 tized százalékát tudják hasznosítani. Ez a körülmény a
jobb hasadóanyag-gazdálkodás technikai feltételeinek a szélesebb
körű megteremtésére serkenti a szakembereket.
A gyorsneutronokat hasznosító szaporító reaktorok a termé
szetes uránban a döntő mennyiségben jelenlévő 238-as izotópnak
az előbbieknél lényegesen nagyobb részét képesek hasznosítani,
azaz segítségükkel a jelenleg elterjedt reaktorokban főként bal
lasztnak tekinthető nagy mennyiségű 238-as izotóp — plutóni
ummá alakítás révén — energiatermelő anyaggá alakul. E reakto
rokban több plutónium keletkezik az energiatermelés folyamán,
mint amennyi az indító töltetből ugyanazon idő alatt elfogy (innen
a szaporítóreaktor elnevezés). Ez teszi lehetővé, hogy a kiégett
fűtőelemek feldolgozásával adott uránvagyonból gyorsreaktorok
alkalmazása esetén közel két nagyságrenddel több energiát lehes
sen kinyerni, mint a “hagyományos” atomerőművek üzemelte
tése esetén. Ez tehát az az atomreaktortípus, amely hosszú távon
— legalábbis a fúziós energiatermelés megjelenéséig — megszaba
dítja az emberiséget az energiagondoktól. Ehhez azonban hozzá
kell tenni azt is, hogy a “hagyományos” atomerőművek és a sza
porítóreaktorok hosszú távon “együtt fognak élni” , és a két reak
tortípus közötti optimális arány eléréséhez csak fokozatosan,
hosszú évek múltán, a jövő században lehet majd eljutni. E kér
désről más tanulmányok számolnak be részletesebben [7 —11],
[13]. Újabban egyre több figyelmet fordítanak egy olyan megol
dásra, mely nem nagyságrendileg, hanem 50—60%-kal javítaná az
urán energiatartalmának a hasznosítását. Ezt a kiégett fűtőelemek
hasadóanyagtartalmának kinyerésével és a hagyományos reakto
rokba való recirkulálásával érik el.

Az atomenergia szerepe a világ összes
energiafelhasználásában

Szergényi István
Országos Tervhivatal, Budapest

részét, kb. tíz ezer milliárd kWó/év villamos energia
formájában használja fel az emberiség. Ezen energiamennyiségek felhasználásával 1983-ban a világon 13
ezer milliárd USD/értékű termelés volt biztosítható
[1], A szerző becslése szerint ez az érték 1987-ben 15
ezer Md USD volt, tehát 1 USD kitermeléséhez kb.
0,5 kg olajegyenértékű összenergiára, ezen belül
0,6 —0,7 kWó villamos energiára volt szükség. Ma
már — világátlagban — a villamos energia 16%-át
atomenergiabázison termelik. Úgy is mondható
tehát, hogy minden USD 0,1 kWó nukleáris energiát
tartalmaz. 1987 végén 26 országban 297 ezer MW tel
jesítménnyel — 417 atomerőmű volt üzemben. Az
üzemelési tapasztalat túlhaladta a 4600 “reaktorévet”
és három országban (Franciaország, Belgium és DélKorea) a villanyáram termelésének már 50 —70%-át
atomerőművek szolgáltatták. További kilenc ország
ban az atombázisú villamos energia aránya 25 és 50%
között volt [17]. Már a magyarországi villamosenergia-termelésnek is több mint harmadrészét atomener
gia bázison állítják elő.
Ez idő szerint a világon 10 gyorsreaktor működik,
5-öt pedig most építenek. Üzemeltetésük egyelőre
mindenekelőtt a tapasztalatszerzés stádiumában van,
de egyikük-másikuk egyidejűleg hálózatra is termel
villamos energiát. Kapacitásuk azonban egyelőre ke
vesebb mint 1 százaléka a hagyományos atomerőmű
vekének. így a francia Phenix 1973 óta 250 MW, a
Super Phenix pedig 1986 óta 1200 MW teljesít
ménnyel termel áramot. Ez utóbbit egyben a nyugat
európai gyorsreaktorok prototípusának is tekintik*.

A nukleárisfűtőanyagból kinyerhető energia mennyisége
Az uránból kinyerhető energia mennyisége széles
határok között van. Az elterjedt technológiákkal csak
az alsó határközeli érték érhető el. Tekintettel arra,
hogy az olcsó urán mennyisége nem túl nagy, a már
említett újabb ipari villamosenergia-termelő techno
lógiák egyre szélesebb körű megjelenésével, illetve
terjedésével kell számolni.
Az energia alacsonyabb vagy magasabb hatásfokon
való kinyerési lehetősége szoros összefüggésben van
azzal, hogy az atombázisú energiatermelés komplex
folyamatában ún. nyílt vagy zárt üzemanyagciklust
alkalmaznak-e.
Kissé szélesebb összehasonlításban a következő
táblázat mutatja be az urán és legfontosabb fosszilis

Az atomenergia műszaki-gazdasági jelentőségével
szerte a világon behatóan foglalkoznak a fizikusok,
mérnökök, energiatervezők, közgazdászok, sőt politi
kusok is. Összefoglaló jelleggel néhány éve magyar
közlemény tárgyalta a témát, ezért erről ezúttal csak
röviden — ahol lehet aktualizálva — teszünk említést
[4],
A világ összes évi energiaszükséglete jelenleg kb.
7,5 Md tonna olajegyenérték. Ennek mintegy negyed * A Super Phenix 1987. május és 1989 január között üzemzavar
miatt áll.
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energiahordozók fajlagos energiatartalmának rang e) Fütöelemgyártás. A dúsított UF6 gázt újra szilárd
sorát — a kőolajat, — mint a világ energiamérlegében
halmazállapotú U 0 2-vá alakítják, pasztillázzák,
legnagyobb súlyt képviselő energiafajtát tekintve vi
zirkóniumcsövekbe töltik (montírozzák), ezzel
szonyítás alapnak.
kész a fűtőelem.
'f) Atomreaktorban való tartózkodás során magátala
Tüzelőanyag
Olajra vonatkozta
kulások révén az alábbiak szerint változik a fűtő
féleség
tott fajlagos
MJ/kg
elemek összetétele:

10000

420 000

15-17 000
600 000

670 000
25 000 000

g)

A nukleáris üzemanyagciklusról általában
A nukleáris üzemanyagciklus magában foglalja
mindazon bányászati, vegyipari, technológiai, fizikai
műveletek és folyamatok összességét, amelyek össze
függésben vannak az atombázisú villamosenergia
termeléssel. Az üzemanyagciklusnak van magyar
nyelvű szakirodalma [5,6], és kiadás alatt van egy na
gyobb lélegzetű mű is [12], ezért azzal a következők
ben felsorolt a-g alpontokban ezúttal csak összefog
lalójelleggel foglalkozunk.
a) Bányászat Az urán az ércekben általában 1 —5
ezrelékes koncentrációban, IV. vegyértékű for
mában van jelen. A bányászkodás külszínen és a
mélyben — az adottságoknak megfelelően —
műszakilag többféle technológiával is megoldott.
b) Koncentrátum-gyártás. Az ércből savas vagy
lúgos közegben oxidáló anyag jelenlétében kiold
ják az urániumot, mely — egyébként a jobban
oldódó — VI. vegyértékű formában van jelen az
oldatban. Az uránt az oldatból ioncserével, vagy
extrakcióval kinyerik, az elutumból (extraktumból) kicsapják, szárítják, hevítik. A kereskedelmi
termék kb. 75% urántartalmú.
c) Konverzió. A 75% urán-koncentrátumból nukle
áris tisztaságú illékony UF6 gázt állítanak elő,
többlépcsős reakciósorozatban.
d) Izotópos dúsítás. Az eddigi műveletek során nem
változott az urán izotópösszetétele. Legelterjed
tebben diffúziós módszerrel növelik meg az
immár gázhalmazállapotú UF6 U235-tartalmát.
A villamosenergia-igényes eljárás anyagmérlege:
2500 kWÓ
6 kg természetes
urán (0,7% U235)

U235
U238
Pu
Egyéb transzuránok
Hasadási termékek

dúsító üzemi-

1 kg kb. 3% U235-re
—* dúsított urán

----------------- i

, 5kgkb. .0,2% U235-re
' szegényített urán.

Kiégett fűtőelem
%

3,2—4,4
95,6-96,9
—

—

0 ,8 -1 ,4
94,0-95,2
1

1,25
8 -3 3
42
45

Friss fűtőelem
%

©

0,3
0 ,2 -0 ,8
1
U

OO
LA

Tűzifa
Szén
Kőolaj
Földgáz
Urán —nyomottvizes
reaktorban, recirkuláció nélkül
Urán nyomottvizes
reaktorban,
recirkulációval
Urán—gyorsreaktorban

©

energiatar
talom kg/kg

0,1
2 ,5 -3 ,5

A kiégett fűtőelemek újrafeldolgozásának az egyik
célja az újrahasznosítható anyagok kinyerése, a
másik a biztonságosabb tárolás feltételének a
megteremtése. Egy 1000 MW-os nyomottvizes
típusú atomerőműben kiégett fűtőelem-menynyiségből évente 26 tonna 0,8 —1,4% U235tartalmú uránium és 260 kg plutónium nyerhető
ki, ebből kb. 180 kg hasadóképes. (Egy 1000
MW-os gyorsreaktor indításához kb. 5—6000 kg
Pu szükséges. Cikkünk szempontjából az újra
hasznosítható hasadóanyagok kinyerésének van
jelentősége. Ez technikailag megoldott. Alapve
tően kémiai-technológiai eljárásokat alkalmaz
nak.)

Nyílt üzemanyagciklus
Az uránatommag — neutron hatására bekövetkező
— hasadásakor felszabaduló energia kb. 200 MeV.*
Ennek alapján egy gramm U235 izotóp hasadásakor
az alábbi mennyiségű energia szabadul fel:
6,023xl023
----------------- x200x0,1854xl0-23 = 0,95 MWnap,
235,117
azaz:
950 000 MW nap/tonna.
Nyílt ciklusú üzemmódban (tehát ha a kiégett fűtő
elem nem kerül újra feldolgozásra) az enyhén dúsított
uránból a nyomottvizes reaktorban — a tapasztalatok
szerint — általában 32—33 ezer MW nap/tonna ener
gia keletkezik. Ez az energiamennyiség, amint azt az
alábbiakban bemutatjuk, csak mintegy kétharmados
arányban tulajdonítható az U235-ÖS izotópok hasadá
sának. A felszabaduló energia hozzávetőleg egyharmada az U238-ból és a helyben keletkező plutónium
ból származik.
* 1 MeV = 1,602-10-13joule
1 MeV = 0,445-10-19 kWó
1 MeV = 0,1854 •10‘ 23 MW nap
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Amennyiben a reaktorban való tartózkodás alatt
az U235-ben 3,2%-os dúsítottságú fűtőelem összes
urántartalmának 4%-a tűnik el (elhasad, illetve neut
ronbefogást szenved) és a dúsítottság időközben kb.
1%-ra csökken, akkor az eltűnt U235 mennyisége
egy tonna fűtőelemre vonatkoztatva:

tett uránban 0,2% 235-ös izotóp koncentráció)
esetén az előbbiekben számolt energiatartalom a ter
mészetes uránra vonatkoztatva:

0,032—0,96x0,01 = 0,0224 tonna,

Ez másként kifejezve azt jelenti, hogy —figye
lembe véve a villamosenergia-termelés termodinami
kai hatásokat (34%) — egy milliárd kWó villamos
energia előállításához kb. 23 tonna természetes
uránra van szükség. Abból, hogy fosszilis erőműben
ugyanennyi villamos energia termeléséhez kb. 230
ezer tonna olajra van szükség, az adódik, hogy egy
tonna természetes urán energiatartalma kb. 10 000
tonna olajjal egyenértékű, nyomottvizes reaktorban,
nyílt ciklusú üzemmódban, ami igazolja az előző táb
lázatban megadott értéket.

0,711-0,2
31506x----------------- =5366 MW nap/tonna.
3 ,2 -0 ,2

ez első közelítésben:
0,0224x950 000 = 21280 MW nap/tonna
fajlagos energiamennyiséget képvisel, és ez — az
U235-ÖS izotóp csak részbeni (egyharmados) elhasa
dása miatt, természetesen — kisebb a tapasztalati ér
téknél. Ehhez hozzájárul azonban a fűtőelemben az
U238 izotópból keletkező plutónium (239 és 241 izo
tópok), továbbá az U238 hasadásakor keletkező ener
giamennyiség. Ezzel — a reaktor neutronmérlege
(1. ábra) alapján korrigálni kell az első közelítésben
kapott értéket, a következők szerint:
210*
(2 1 ,4 + 2 ,9 )+ ------- (12+1,8)
200
21280x-------------------------------------- =31506 MW nap/t,
26,2

ami közel esik a gyakorlatban tapasztalt értékhez.
Természetesen nemcsak az enyhén dúsított
uránra, hanem a természetes uránra is lehetséges vo
natkoztatni a hasadóanyag energiatartalmát. Az
U235-ÖS izotópban 3,2%-ra történő dúsítás (illetve a
dúsítási folyamat melléktermékében, azaz a szegényí-

Zárt üzemanyagciklus
Az üzemanyagciklus zárásával — ezen belül a ki
égett fűtőelemek újrafeldolgozásával — megnyílik
annak a lehetősége, hogy felhasználják a fűtő
elemekben el nem hasadt U235-ÖS izotópot és a kelet
kezett plutóniumot további energiatermelési célra.
Ez természetesen új fűtőelemgyártási eljárást is
megkíván.
Az újrahasznosítás egyik módja az, amikor a viszszanyert hasadóanyagokat a hagyományos nyomottvizes
reaktorba táplálják vissza. A másik lehetőség a plutó
niumnak gyorsreaktor indításához történő felhasználása.

1. ábra Neurton-mérleg nyomottvizes reaktorban
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Amennyiben a hagyományos atomerőműben tör
ténő hasznosítást választják, úgy adott uránmennyi
ségből — a visszacirkuláltatások számától függően —
kb. 50 —70%-kal több villamosenergia-mennyiség
nyerhető, mint a visszacirkulálás nélküli, egyébként
szokásos esetekben. A többletenergiának hozzávető
legesen a fele a maradék U235 hasznosulásának,
másik fele pedig a plutónium hasadásának tulaj
donítható.
Várható, hogy a kevert uránt és plutóniumot tartal
mazó fűtőelemek (MOX) hasznosítása még a szaporí
tóreaktorok előtt elterjed. Belgiumban gyártott MOX
fűtőelemeket próbálnak ki például a franciaországi
Saint Laurent-des-Eaux-i atomerőműben [15].
Egyébként a francia COGEMA bejelentése szerint
MOX fűtőelemgyártásra Marcoule fog berendezkedni
(Franciaország).
Ha ismét azt feltételezzük, hogy a kiégett fűtőelem
urántartalma a kezdetinek 96%-a, és benne az
U235 koncentrációja 1,0%, akkor minden egyes viszszacirkulálás — 3,2%-ra történő újradúsítás után —
az előző ciklusnak megfelelő energia k-szorosát szol
gáltatja, ahol

1
1-Fk+k2+ ...= ------ = l,344-szer
1—k

annyi energia nyerhető ki, mint nyitott ciklus esetén
(a többletből már a második recirkuláció után 99% je
lentkezik). így lehet hozzáférni ahhoz az egyhar
mados “veszteséghez”, ami a nyílt ciklus esetén az
U235 izotópnak a kiégett fűtőelemben maradásából
származik.
Ezt egészíti ki a MOX fűtőelemben — kb. hasonló
mértékben — a plutónium hozzákeverése az
U235-höz. Végülis, az elérhető többletenergia
nyereség zárt ciklusban, nyomottvizes reaktor
esetén, a kiégett fűtőelemnek hasadóanyagtartalmá
nak a visszacirkulálásával — a kezdeti dúsítottságtól,
a kiégetéstől, a recirkulációk számától függően —
50-70% .
Ezáltal — az International Nuclear Fuel Cycle Eva
luation (INFCE) szerint — a recirkulációval egy
1000 MW-os nyomottvizes atomerőmű teljes élettar
tama alatti 4200 tonnás természetes uránigénye átla
gosan 2600 tonnára csökken. Vagy másként kife
jezve, 1 milliárd kWó termeléséhez a természetes
uránigény 23 tonnáról kb. 14 tonnára mérséklődik.
1,00 - 0,2
Ezt a lehetőséget már a gyorsreaktorok elterjedése
k=0,96x ------------- =0,256.
előtt
is ki lehet aknázni reprocesszáló és új fűtő
3 ,2 -0 ,2
elemgyártó üzemek indításával. Egy reprocesszáló
Tehát — végtelen számú recirkuláció után — pusz üzem kapacitása akkor gazdaságos, ha 30 —50 db
tán a fűtőelemben maradt U235 vonalán, annak hasz 1000 MW-os nyomottvizes atomerőmű kiégett fűtő
elemeit dolgozza fel.
nosítása révén

2. ábra Nukleáris üzemanyagciklusok
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A gyorsreaktorok működési elve több mint 30 éve
ismeretes, de az alacsony uránárak, és az atomenerge
tika (villamosenergia-igények) vártnál lassúbb felfu
tása miatt egyelőre korlátozott a terjedésük. Az idő
azonban nyilvánvalóan ki fogja kényszeríteni — az
olajfelhasználással kapcsolatos analógiának megfele
lően — az uránnal való takarékosságot is. Ennek leg
radikálisabb módja a természetes uránban 99,3%-ban
található 238-as izotóp hasznosítása. Ez a hagyomá
nyos atomerőműben csak kis mértékben, viszont
gyorsreaktorokban viszonylag nagy arányban megva
lósítható. így az urán élettartama — az olajéhoz
képest — közel két nagyságrenddel megnövelhető
[7 —12]. Egy 1000 MW-os gyorsreaktor 30 éves
üzem alatt, az indító plutónium tölteten kívül öszszesen kb. 50 tonna természetes uránt használ fel
(vesd össze a nyomottvizes reaktorok 4200, vagy
akár 2600 tonnás igényeivel).
Az urántakarékos gyorsreaktorok építésének beru
házási költsége viszont kb. két és félszerese, a
bennük termelt villamos energia kétszerese, mint azt
a nyomottvizes reaktorok esetén tapasztaljuk. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 1985-ben
Lyonban e témakörben rendezett konferencián részt
vevő szakértők szerint a költségeket a biztonsági elő
írások megtartásával is csökkenteni fogják. Azt remé
lik, hogy a gyorsreaktorok fajlagos beruházási költ
sége sorozatgyártás esetén legfeljebb 20—30%-kal
fogja meghaladni a nyomottvizes típusokét.
A gyorsreaktorok építése azonban belátható ideig
mindenekelőtt a fejlett ipari országok “monopóli
uma” marad. Még az atomtechnika szempontjából
nagy hatalomnak tekinthető Franciaország is nemzet
közi együttműködés keretében építette a Super
Phenix-et.
A kisebb országok érdekeltsége mindenekelőtt a
fűtőanyagciklus azon fázisa révén kapcsolódhat a
gyorsreaktorok létesítési programjához, amelyben
plutónium termelődik. Ez a fázis a hagyományos
atomerőművek villamosenergia-termelési tevékeny
sége. Egy 1000 MW-os gyorsreaktor indításához
szükséges plutónium mennyiségét (kb. 5 tonna) egy
év alatt 20 —25 db 1000 MW-os nyomottvizes reaktor
termeli meg. (A kiégett fűtőelemek hasadóanyagtar
talma egyaránt értékesülhet nyomottvizes vagy gyors
reaktorban. lásd 2. ábra). Később a gyorsreaktorok el
tudják látni magukat és az új blokkokat plutónium
mal, sőt esetleg a termikus reaktorok hasadóanyag el
látásához is hozzá tudnak járulni.
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KERÉK

75. PROBLÉMA
Egy síkkondenzátorból és tekercsből készített rezgő
kör sajátfrekvenciája cü0. Hogyan változik meg ez a
frekvencia, ha a kondenzátorlemezek közé egy m
tömegű, q töltésű részecske kerül? (A gravitáció és a
tükörtöltések hatása elhanyagolható.)
A Kvant nyomán
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A világ uránvagyonának gazdaságos hasznosításához előbb-utóbb
hozzá fog tartozni a kiégett fűtőelemek feldolgozása. Ennek ipari
méretekben történő, széles körű technikai-gazdaságossági kérdé
seit minden bizonnyal ki fogják dolgozni. A problémakör reális
megítéléséhez a műszaki-gazdasági számítások csak most érlelőd
nek. Az újrahasznosítás első lépését — a reprocesszálást — tekin
tik ma több szempontból sokan szűk keresztmetszetnek, e téren a
különböző kormányzatok álláspontjai a korábbi években polarizá
lódtak: egyes országok a kiégett fűtőelemek tárolásának, mások
azok újrafeldolgozásának a platformjára helyezkedtek. Egyes becs
lések szerint a fajlagos tárolási költség eléri a reprocesszálási ki
adások felét. Ez, valamint a tárolás választása esetén elvesző
energiamennyiség, ugyanakkor a véges mennyiségben rendelke
zésre álló uránvagyon feltehetően az újrahasznosítás irányába
fogja mozgósítani az országok többségét.

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
"Négyszögletes kerék“ 75. probléma megoldása, 1371 Bp.,
Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

74. PROBLÉMA
Készíthető-e olyan homogén tömegeloszlású tetraéder,
melyet vízszintes asztallapra állítva három oldaláról fel
borul, s csak egyetlen helyzetben stabil?

c

Varga István, Békéscsaba
(Az 1988. évi Ortvay Rudolf
Problémamegoldó Verseny egyik feladata.)

A 74. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Megmutatjuk, hogy ilyen tetraéder nem létezik! A bi
zonyítás lényege az, hogy belátjuk: ha valamelyik ol
dallap instabil, akkor létezik a tetraédernek legalább
két másik oldallapja, amelyek területe nagyobb, mint
a kérdéses lap területe. Ebből már nyilvánvalóan kö
vetkezik, hogy a legnagyobb és a második legnagyobb
területű oldallap stabil kell legyen.
Ismert, hogy egy homogén tetraéder súlypontját az
s = - Í - ( a + b + c + d)
4
vektor határozza meg, ahol a, b, c és d a csúcspon
tokba mutató vektorok. Tekintsük a tetraéder ABC
oldalát és vizsgáljuk meg, milyen feltételek esetén in
stabil ez az oldal. Nyilván akkor, ha a negyedik csúcs
d helyvektorának az ABC síkra eső d’ vetülete az
ABC A-ön kívül esik.
Mérjük a szóban forgó vektorokat az ABCA S súly
pontjától; ekkor a -|- b +

c

= 0, tehát s =

Na

gyítsuk fel az ABC A-et az S súlypontból centrálisán
4-szeres méretűre! A tetraéder ABC oldallapja akkor
lesz borulékony, ha d’ végpontja kívül esik a felnagyí
tott A’B’C’ A-ön (lásd az ábrát).
Könnyen beláthatjuk, hogy az ábrán látható AM
és^íFtávolságok megegyeznek, vagyis a párhuzamos
BC és B’C’ egyenesek távolsága éppen akkora, mint

SZÁMÍTÓGÉP

AZ

az A pont és a BC egyenes távolsága. Hasonló állítás
érvényes a többi oldalra is.
Tekintsük a tetraéder negyedik, D jelű csúcsát és
annak D ’ vetületét az ABC síkon. A fentiek szerint
ez kívül esik az A’B’C’ A-ön, tehát egyik oldalélének
— mondjuk B’C’-nek — az ABC A-gél ellentétes ol
dalára kerül. Megmutatjuk, hogy ekkor a tetraéder
nek legalább két oldallapja nagyobb területű, mint az
alaplap t(ABC) területe. Egyrészt t(BCD’) >
> t(ABC), hiszen D’ messzebb fekszik a BC egye
nestől, mint az A pont, továbbá t(BCD) > t(BCD’).
Másrészt t(ABD’) + t(ACD’)
t(ABC) +
-I- t(BCD’) > 2 • t(ABC), tehát ezen két háromszög
valamelyike nagyobb területű, mint az alaplap, a
hozzá tartozó tetraéderoldal pedig nyilván még na
gyobb.
Ezzel tehát bebizonyítottuk, hogy egy homogén
tetraédernek legalább két stabil oldallapja kell legyen.
Bihary Zsolt
ELTE., II. éves fizikus hallgató

OKTATÁSBAN

ELLENÁLLÁSMÉRŐ INTERFÉSZ A
KÖZÉPISKOLAI DEMONSTRÁCIÓBAN
Előzmények, indokok:
Gyakorló tanárként jól ismerjük a szertárak zsúfolt
polcait. A zsúfoltság oka az, hogy a demonstrációs- és
mérőeszközöknek szinte mindegyike egyetlen jelen
ség bemutatására készült. Ezek az eszközök viszony
lag olcsók, egyszerűek, áttekinthetőek. A mért fizikai
mennyiségeket finommechanikai módszerekkel

Bemutatásra került a Középiskolai Fizikatanári Ankéton Pécs,
1988. ápr. 8 —10.

Megyeri István, Frühwirth Mihály
József Attila Gimnázium, Monor

mechanikai mennyiségekké alakítják át. (Hőmérő,
barométer, Deprez műszer stb.) Sokáig nem állt ren
delkezésre univerzális információfeldolgozó szer
kezet.
A számítógépek megjelenése a méréstechnikában
és a demonstrációban is sok újat hozott. Az egy jelen
ség — egy eszköz méréstechnikai módszert a közép
iskoláink is kezdik kinőni, és helyébe egy sokkal haté
konyabb, összességében olcsóbb és lényegesen gyor
sabb eljárás lép: az ”egy jelenségcsoport — egy uni
verzális eszköz“ . Erre a változásra az elmúlt évek Fi
zikatanári Ankétjain szép példákat láttunk.
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Ezek a mérési összeállítások általában a mozgás ki
nematikai, kinetikai összefüggéseit célozták meg.
Szép példáját láttuk annak, hogy ugyanaz a mérési
összeállítás (fotokapuk — interfész — digitális beme
neti port — számítógép) más-más program betöltésé
vel más-más mérési feladatot látott el.
Az egykor hosszan tartó mérések pár másodperc
alatt elvégezhetőek lettek, “megkímélve” a tanulót
és a tanárt a sok aprólékos, fáradságos méréskiértéke
léstől. Sok esetben olyan mérési pontosságot érhe
tünk el, amelyet régebben a demonstrációs kísérle
tekben elképzelhetetlennek tartottunk.
1983 decemberében a Bolyai János Matematikai
Társaság számítástechnikai kiállítást rendezett. Itt
nagy feltűnést keltett a budapesti Piarista Gimná
zium neves fizikatanárának, Kovács Mihálynak és
diákjainak egy nagyon szép demonstrációs kísérlete.
Fényintenzitás — hely függvényt készítettek számító
gép segítségével. Ők már ekkor folytonosan változó
fizikai mennyiséget mértek. Az ilyen mérések lassan
terjedtek. Ennek az az oka, hogy általában analóg —
digitál (A/D) átalakítást igényelnek. Az A/D átalakí
tók többnyire drágák, nehezen hozzáférhetőek és az
illesztésük is nagyobb feladat az említett digitális
input-output portoknál.
Ez a helyzetkép késztetett bennünket arra, hogy
keressünk egy egyszerű megoldást az A/D konverter
kiváltására. Munkánk eredménye egy ellenállásmérő
interfész lett, amely az alábbi előnyökkel rendelkezik:
— megvalósítja az ”egy jelenségcsoport — egy
eszköz“ felépítést,
— olcsó, egyszerű, könnyen érthető,
— hazai anyagokból előállítható,
— gyors működésű, és így a folyamatokat mintavé
telezéssel nyomon tudjuk követni,
— minden Z80-as processzort tartalmazó géphez
csatlakoztatható,
— alkalmas szoftverek segítségével sok mérés el
végezhető vele,
— kreatív tanárok apró kiegészítésekkel fejleszthe
tik,
— az interfészhez csatlakoztatható jelátalakítók álta
lában szabványosított tömegcikkek (potenciométer, termisztor, fotoellenállás, infrakapu, nyúlás
mérő bélyeg, magnetorezisztor stb.),
— a jelátalakítók karakterisztikája nem döntő, mert
a hitelesítéshez szükséges adatok, függvények a
programban tárolhatók,
— a jelátalakítókkal szemben csak a stabilitás kívá
natos.
Az áramkör építéséhez az alapötletet még a győri
Fizikatanári Ankéton Zámori Zoltán adta.

1. ábra

Az Uc feszültséget figyeljük egy komparátorral! A
komparálási szint Ux < U0 legyen! Nézzük meg,
hogy mennyi idő múlva lesz az Uc feszültség Ux! (2.
ábra)

Az összefüggésből láthatjuk, hogy t az RC és az Uj
függvénye. A komparálási szintet állítsuk be
2/3U0-ra! Ezzel Uj = 2/3U0. Ezt a fenti összefüg
gésbe behelyettesítve:
f = RC* I n 3 = 1,1 *RC.
(A továbbiakban használjuk a “f ” jelölésére a
“T”-t!)
A monostabil multivibrátorok, időzítő áramkörök
elvi alapjai a fent elmondott meggondolások. A rész
letek mellőzésével (ezek katalógusokban, szakköny
vekben megtalálhatók) bemutatunk egy NE 555-ös
időzítőáramkörrel felépített monostabil multivibrá
tort, amely — mint láttuk — lineáris R —T konverziót
hajt végre.
Az NE 555-ös áramkörben két komparátor van,
amelyeknek komparálási szintjük 1/3U0, illetve
2/3U0. Az interfész megépítésénél NE 556 jelű áram
kört használtunk fel, amely egy tokban két 555-öst
tartalmaz.

3. ábra

A 3. ábra a monostabil kör kapcsolási rajzát és idő
függvényeit mutatja. A diagramok alapján a műkö
dése a következő.
Ha az időzítő TR bemenete U > 1/3U0 feszültsé
gen van folyamatosan, akkor az OUT kimenetén 0 V
feszültség mérhető. (Ez nem is annyira 0 V, mint
inkább TTL alacsony szint.)
Adjunk az áramkör TR bemenetére egy rövid
(0.5 —1 s) “LO” impulzust. Ennek hatására az
Az ellenállásmérö interfész működése
555-ös OUT kimenete “T” ideig “H l” szintre kerül.
Ha egy kondenzátort egy ellenálláson keresztül ug Mint láttuk, ennek az impulzusnak a hossza:
rásfeszültséggel töltünk, akkor a kondenzátoron levő
T = 1,1 RC.
Uc feszültség változása exponenciális lesz. (1. ábra)
190

Ezt az időt számítógép segítségével könnyen mér
hetjük. Ezzel az R mérés is megvalósul, és így megva
lósul az ellenállásra visszavezetett fizikai mennyiség
mérése is, ha az “R” helyére a mérendő fizikai
mennyiséget konvertáló jelátalakítót tesszük.
Azért, hogy mindez megvalósuljon, szükség van
az időzítő OUT pontjának a számítógép adatvonalai
hoz való csatlakoztatására. Ez közvetlenül nem
tehető meg, hanem csak egy TRI-STATE BUFFER
(74 LS 125) közbeiktatásával. Ez az áramkör gondos
kodik arról, hogy a számítógép adatvonalai az időzítő
áramkörhöz csak a megfelelő időpontban és adott
ideig csatlakozzanak. Ezt a szinkronozási feladatot a
programból fogjuk elvégezni egy INP utasítással.
Van még egy gond: az időzítőt a számítógépnek
kell indítania. Ezt úgy oldhatjuk meg, hogy egy alkal
masan címzett OUT utasítást adunk ki. Ennek hatá
sára a BUS IOR, WR, valamint a megfelelő címvona
lai “LO” szintre kerülnek. Ezekből a jelekből “vagy
kapuk” (74 LS 32) segítségével az időzítő trigger
(TR) jelét kikapuzzuk.
Ezek után az időzítőt a Z80-as processzor BUS vo
nalaira a 4. ábrán látható módon kapcsolhatjuk.

4. ábra

A C kondenzátor mellé további kondenzátorokat
(Cl, C2) is kapcsolhatunk. így a méréshatár több
nagyságrenddel kiterjeszthető. Az áramkör működte
téséhez bemutatunk egy egyszerű programot. (5.
ábra)
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5. ábra

A 74 LS 125-ben 4 db háromállású kapcsoló van.
Érdemes ezt a lehetőséget azzal kihasználni, hogy a
fenti áramkört 4 független példányban építjük meg.
Ezzel egy 4 csatornás, szoftverből programozható el
lenállásmérő interfészhez jutunk. Az áramkör anyagköltsége: 1000—1200 Ft. (6. ábra)
A kapcsolási rajz alapján az áramkör működéséről
röviden még a következők mondhatók el: lehetőség
van a 4 időzítő közül bármelyik külön-külön történő
indítására, de lehetőség van bármely kettő, bármelyik
három, valamint mind a négy egyidőben történő indí
tására is. Azt, hogy melyik időzítő, azaz melyik csa
torna aktivizálódik, azt az OUT utasítás címe fogja el
dönteni. Pl. az OUT 127,0 a negyedik csatornát in
dítja. Ez azért van így, mert a címvonalak közül csak
az A7 bit lesz 0 (a 127 binárisan: 01111111). Az OUT
utasítás végrehajtásakor az IOR és a WR vonalak is
nullák. A 4. csatorna trigger jele ezekből a jelekből áll
elő.
Az OUT 0,0-val (vagy pl. OUT 15,0-val) egyszerre
indítható mind a 4 csatorna. Az OUT utasítás után a
D0, D l, D2, D3 vonalakon megjelenő Hl impulzuso
kat a gépi kódú program figyeli és méri az egyes csa
tornákon az impulzusok hosszát (INP, ciklus, logikai
döntések). INP utasításkor az IOR és az RD vonalak
LO szintre kerülnek, és így a 74 LS 125-ön keresztül
az időzítők kimenetei a D (adat) vonalakra kerülnek.
Mindezekről azonban a felhasználónak mit sem
kell tudnia.
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A működés elve egyszerűsítve a következő: a fototranzisztor ellenállása függ attól, hogy mekkora inten
zitású infrasugár éri. Ha a sugárnyalábba betakarunk,
akkor csökken a megvilágítás erőssége, nő a kör
ellenállása.
Meglepő érzékenységet tapasztaltunk a CNY 37
típusú kapunál. 0,01 mm-es betakarás már jól mér
hető ellenállásváltozást okoz. A teljes nyitástól a
teljes takarásig 4 nagyságrenddel változik az ellen
állás, miközben 2 mm elmozdulás (betakarás)
történt.
Régi, de mindig meglepő kísérlet az, hogy a vastag
asztallap kis erő hatására is behajlik. Ezt a demonstrá
ciós kísérletet nagyon látványossá tudjuk tenni az infrakapu alkalmazásával. A látvány fokozható azzal,
hogy a deformációt jellemző grafikont szemléltetni
tudjuk a képernyőn.
merev rúd

s r

-fotokapu

7 . ábra

Nézzük a berendezést a felhasználó szemszögéből,
rendszertechnikai felépítés alapján. (7. ábra)
A mérendő fizikai mennyiségek: XI, X2, X3, X4.
Mérési lehetőségek:
1. időfüggvények mérése:
XI (t), X2(t), X3(t), X4(t).
2. egyváltozós fv-kapcsolat mérése:
Xi(Xk) i s=i, k =£4.
i^ k
3. többváltozós fv-kapcsolatok mérése:
a) Xi (Xj, Xk)
l= £i,j, k, 1 « 4
b) Xi (Xj, Xk, XI)
i^ jjz ík ^ l
A mérési frekvencia — a megfelelő méréshatár be
állításával — 30 Hz, ami azt jelenti, hogy a gép mind
a négy csatornán másodpercenként harmincszor meg
méri az ellenállásokat.
A szoftvert — tapasztalataink szerint — úgy ér
demes elkészíteni, hogy a mérési adatokat gépi kódú
program szedje be és tárolja a memóriában. A mérés
után az adathalmazt már BASIC programmal értékel
jük ki. Numerikus és grafikus módszereket egyaránt
alkalmazhatunk.

Kis elmozdulások mérése
A parányi elmozdulásokat egy infra fotokapu segít
ségével könnyen visszavezethetjük ellenállásválto
zásra. (8. ábra)
irterfészhez,
R helyére
CNY 37
8. á b ra
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9. á b ra

A mérési elrendezés (9. ábra) alapján a jelenség
magyarázata a következő. Az asztallapra “F” erőt fej
tünk ki. A lap ennek hatására behajlik és a rajta lévő
két, egymástól független állvány felső része összebo
rul. Ennek következtében a merev rúd jobban betakar
a fotokapu sugárnyalábjába. A létrejövő ellenállásvál
tozást a gép rögtön méri kb. két Hz-es mintavétele
zési frekvenciával. A mérési adatot megjeleníti a kép
ernyő jobb szélén egy pont formájában. A képernyőn
lévő pontokat minden mérés után jobbról balra egy
PLOT pozícióval eltoljuk. Ezzel a képernyőn a min
denkori utolsó 255 mérési adatnak megfelelő pont
látható.
Az ellentétes irányú erő ellentétes irányú deformá
ciót vált ki, amelyet jól láthatunk a deformáció-idő
grafikonon. (10. ábra)
Ez az összeállítás változtatás nélkül alkalmas a hő
tágulás demonstrálására is úgy, hogy a merev rudat
borszeszégővel melegítjük. A 11. ábra a melegítés és
a hűlés okozta hosszváltozás időbeni lefolyását
mutatja.

A levegő cp/ cv mérése
Az infrakaput nyomás és erő mérésére is használ
hatjuk. Erre alkalmas a 12. ábrán vázolt eszköz, ahol
a nyomás (erő) hatására a rúd a rugó ellenében el
mozdul és a zászlócska betakar az infranyalábba. Az
eszköz érzékenysége változtatható a rugók kellő
megválasztásával.

A nyomásmérő hitelesítését higanyos manométer
segítségével végeztük el. A hitelesítési adatok beke
rültek a számítógépbe.
A levegő cp/cv-jének mérését a ClementDesormes módszer alapján végeztük (Budó: Kísérleti
Fizika I). Ez a módszer azért előnyös a mi szempon
tunkból, mert csak nyomást kell mérni. Az általunk
alkalmazott technikai háttér lehetővé tette, hogy a
tartály méretét 0,5 —1 literre csökkentsük. így sike
rült a mérési összeállítást a kémia szertár eszközeivel
megoldani (lombik, gumicső, szorító, gumilabda,
csap). A mérés 10 s alatt elvégezhető, tetszés szerint
ismételhető. A mérési adataink 1,38 és 1,41 közöt;
szóródtak.
A cp/cv ismeretében a gáz szabadsági fokai megha
tározhatóak. A lombikot különböző gázokkal meg
töltve tanulmányozhatjuk azok szabadsági fokainak
számát. Ha a levegőt tartalmazó lombikba pár csepp
alkoholt cseppentünk, a cp/cv érték azonnal lecsök
ken kb. 1,21-ra.

kán van, hőkapacitása kicsi és ezért a környezet hő
mérsékletét hamar felveszi. A termisztorral folyadék
hőmérsékletét is tudjuk mérni, mert az elektromos
csatlakoztatás elkészülte után bevontuk jól szigetelő
műgyantával.
A bemérés során kiderült, hogy az 556-os által lét
rehozott töltőáram jelentősen melegítette a termisztort. Ennek kiküszöbölésére a termisztort egy kb. 0,1
mA-es forrásáramú áramgenerátorral hajtottuk meg
(TI). A T2 tranzisztor kollektoráramát a termisztoron létrejövő hőmérsékletfüggő feszültség befo
lyásolja.
Ennek az áramkörnek az A —B pontját kapcsoltuk
az ellenállásmérő interfész egyik csatornájára. (13.
ábra)

Az így elkészített hőmérő érzékenysége 0,1 °C.
A hőmérséklet és a nyomás együttes mérésével
Gay-Lussac II. törvénye mérhető. A mérés során a
0,5 literes lombikban a levegőt vízfürdő veszi körül,
amelynek a hőmérsékletét hűtéssel változtatjuk. A
mérési adatokat rögtön grafikon és táblázat formájá
ban a képernyőn megjelenítjük. (Folyamat!) A be
gyűjtött mérési adatokból “béta” számítható.
Két hőmérő segítségével megmérhetjük a levegő
relatív páratartalmát. A kéthőmérős módszer leírása
Budó: Kísérleti fizika I. kötetében megtalálható. A
gyorsaság mellett itt is a folyamat, a változás megfi
gyelhetősége a jelentős. Mivel célunk elsősorban
nem a pontosság, hanem a szemléletesség volt, ezért
a hőmérők környezetében a légáramlást legyezéssel
biztosítottuk.
A fényintenzitás mérése
Egy fototranzisztor segítségével fényintenzitást
mérhetünk. Az alábbi egyszerű áramkört kapcsoljuk
az interfész egyik csatornájára. (14. ábra)

A hőmérséklet mérése
A termisztor a hőmérsékletváltozás hatására jelen
tősen megváltoztatja az ellenállását, ezért céljainknak
leginkább ez felel meg. Az a tény, hogy az R —T függ
vény nem lineáris — a már említett okok miatt —
nem okoz nehézséget. Az általunk használt termisz
tor kb. 0,2 négyzetcentiméter felületű, ellenállása
0 °C-on 10 kohm, 20 °C-on 6 kohm, 50 °C-on
3 kohm. A termisztor aktív felülete egy kerámialap
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A TI fototranzisztor vezérli a T2-ből álló áramge
nerátort, és ezzel a kondenzátor töltőáramát a fényin
tenzitás fogja meghatározni. Az alkalmazott fototran
zisztor optikai felépítése szűk nyalábolási szöget biz
tosít a mérésekhez.
Egy izzólámpa fényintenzitás-eloszlását a követ
kező módon mérhetjük meg. Forgassunk körül egy
izzólámpát (6V, 3W 5V-ra kapcsolva) a fotoérzékelő
előtt, és közben mérjük meg gyorsan egymásután az
izzó által kibocsátott fényintenzitást. Az izzólámpa
helyzetét egy potenciométerrel alakíthatjuk át ellenál
lássá. (15. ábra)
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tünk egy rugó és egy lineáris potenciométer segítségé
vel. (16. ábra)
Akasszuk a huzal végére az F/R átalakítót. Indít
suk el a programot, és húzzuk meg a kezünkkel
lassan az erőmérő vázát. Ekkor a program segítségé
vel megtörténik gyors egymásutánban az F és a A1
összetartozó értékeinek mérése és tárolása. Kb. 7 s
alatt 2 * 200 mérési adat kerül a gépbe, és közben az
F —A1 grafikon megjelenik a képernyőn. (17. ábra)

15. á b ra

A fotoérzékelővel megmérhetjük a résen, rácson
való elhajláskor létrejövő intenzitáseloszlást is. Itt az
érzékelőt mozgatjuk az optikai tengelyre merőlege
sen. Az érzékelő helyét toló potméter méri.

A nyúlási diagramfelvétele (Hooke-törvény)
Kb. 2 m hosszú, 0,4 mm átmérőjű Cu huzal
megnyúlás-erő függvényét mértük. A méréshez a
Al-et és az F-et kellett ellenállássá alakítani.
A Al-et igen egyszerű módon alakíthatjuk át
AR-ré. Rögzítsünk állványba egy potenciométert
(amely könnyen forog), a tengelyre a nyújtandó hu
zalból tekerjünk rá két-három menetet. Ha meghúz
zuk a huzalt, az megnyúlik és forgatja a potmétert.
Az erő átalakítására is egyszerű jelátalakítót készítet-

Abban a reményben adjuk közre ezeket a tapaszta
latokat, hogy a kísérletező tanárokban gondolatokat
ébresztünk, és ki-ki saját munkájában hasznosítható
ötleteket talál benne. Reméljük, hogy a már-már fél
retett HT és ZX gépeinket ezek az új feladatok
megfiatalítják.

IRODALOM
Tietze, Schenk: Analóg és digitális áramkörök, 1974.
Hofmann: Az ipari méréstechnika, 1982.
Hesselmann: Digitális jelfeldolgozás, 1985.
TEXAS: Optoelektronikai receptek, 1979.

ESEMÉNYEK
HÁROMÉVES
A MAGYARORSZÁGI CIKLOTRON
A Debreceni Akadémiai Bizottság fizikai munkabi
zottsága és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat magfizi
ka és alkalmazásai szakcsoportja 1988. december
14-én egésznapos tudományos ülésszakot rendezett
az ATOMKI-ban “Hároméves a magyarországi ciklo
tron” címmel. Az ülésszak célja az elért fontosabb
eredmények áttekintése volt a ciklotron üzem, az
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atom- és magfizikai alapkutatás, valamint a gyakorlati
alkalmazások területén. A rendezvényen mintegy
százan vettek részt akadémiai kutatóintézetekből, az
ország különböző egyetemeiről, a Debreceni Tudo
mányos Műszaki Park társult vállalataitól, klinikák
ról, Országos Atomenergia Bizottság részéről stb.
A magyarországi ciklotron 1985. novemberében

lépett üzembe az MTA Atommagkutató Intézetben,
Debrecenben. A ciklotron hidrogén és hélium atom
magokat tud gyorsítani maximálisan 20 —26 MeV
energiára, jelentős (25 —50 p.A) intenzitással. A
gyorsítóberendezést a leningrádi Jefremov Elektrofizikai Berendezések Tudományos Kutató Intézetében
tervezték és gyártották, a fizikai mérőberendezések
zöme pedig hazai fejlesztésben készült. A ciklotron
laboratórium létrehozása a nyolcvanas évek első felé
nek legnagyobb tudományos beruházása Magyaror
szágon. A gyorsítón, a gyorsított részecskék vezetésé
re szolgáló nyalábcsatornákon és mérőberendezése
ken kívül tartalmaz egy mérő- és számítóközpontot,
izotóplaboratóriumot, orvosi alkalmazásokat lehe
tővé tevő helyiségcsoportot, laboratóriumi helyisége
ket, műhelyeket stb.
A ciklotron mellett alapkutatási, alkalmazási és fej
lesztési munkaprogramok futnak. Az alapkutatások
magspektroszkópiai, magreakció és ion-atom ütkö
zési vizsgálatokat foglalnak magukba. Az alkalmazá
sok területe az izotóptermelés, anyagvizsgálat magfi
zikai módszerekkel és töltött részecskékkel (vagy ne
utronokkal) történő besugárzások. A ciklotron mel
letti fejlesztések gyorsítófizikával és nukleáris elekt
ronikával kapcsolatosak.
A ciklotron beindulása az ATOMKI életét átfor
málta: a beruházás során az intézet állóeszköz állomá
nya megduplázódott, lehetőség nyílt nagy értékű,
korszerű műszerek beszerzésére. A laboratóriumhoz
mintegy ötven intézeti munkatárs mindennapi mun

kája kapcsolódik. A laboratórium nagy értékű beren
dezései más intézményeknek is rendelkezésre állnak.
Az új kutatási lehetőségek elősegítették új nemzet
közi kapcsolatok kiépítését is, így az ATOMKI egyre
szélesebb körű bekapcsolását a nemzetközi tudomá
nyos munkába.
A ciklotron 1986. tavaszán érte el a specifikációban
garantált paramétereket, azóta rendeltetésszerűen
üzemel. Az első három évben alapkutatásra mintegy
4100, alkalmazásokra 2000 órát fordítottak, a mara
dék üzemidőben karbantartás, javítás, gyorsítófej
lesztés folyt.
Az atomfizikai vizsgálatok az ion-atom ütközések
ben fellépő elektron és elektromágneses (röntgen)
sugárzás vizsgálatára irányultak. Az ATOMKI-ban ki
fejlesztett speciális elektron-spektrométerrel jobb
energiafeloldást sikerült elérni, mint a korábbi vizsgá
latokban. A speciális technikával és új problémafelve
téssel végzett vizsgálatok nemzetközileg új eredmé
nyekre vezettek és szervesen kiegészítették a Dubná
ban végzett megfelelő méréseket.
A ciklotron üzemének első három évében legtöbb
felhasználói üzemidőt, mintegy 2100 órát magspekt
roszkópiai alapkutatásra fordítottak. A vizsgálatok
célja az indium és antimon atommagok szerkezetének
szisztematikus tanulmányozása volt széles magtarto
mányban, komplex elektron- és gammaspektroszkó
piai módszerekkel. A vizsgálatok 11 indium és anti
mon izotópra alapvetően új információt eredmé
nyeztek. Ez magában foglalja több, mint 670
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(köztük 350 nemzetközileg új) gamma sugárzás, 230
(köztük 105 nemzetközileg új) atommagnívó észlelé
sét és jellemzőinek meghatározását, a magszerkezet
egységes kvantummechanikai leírását egy új magmo
dellek új szisztematikus összefüggések felismerését a
magszerkezetben, különböző kölcsönhatási típusok
szerepének tisztázását az atommagot alkotó protonok
és neutronok között stb. A vizsgálatok sikeréhez
nagyban hozzájárult az ATOMKI által kifejlesztett
szupravezető mágneses elektron-spektrométer, ami
világviszonylatban egyedülálló berendezés hasonló
típusú ciklotronokon.
A ciklotronon folyó magreakciókutatások fő esz
köze a Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) Ré
szecske és Magfizikai Kutató Intézetével közösen ki
fejlesztett szórókamra és többdetektoros mérőrend
szer. A kutatások a töltött részecske szóródásokat
leíró magfizikai modell potenciál viselkedésének tisz
tázására irányultak. A közeljövőben tervezik a ré
szecskeazonosítást igénylő mérések megindítását.
Külső együttműködésben, megrendelésre nukleá
ris analitikai vizsgálatok folytak nagy tisztaságú
fémek (pl. alumínium, gallium) oxigéntartalmának
és egyéb nyomszennyezőinek meghatározására. Vizs
gálták továbbá üvegek és kenőolajak elemösszetéte
lét. Az alkatrészek elhasználódási folyamatának

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉSEK
ORVOSI VONATKOZÁSAI ATOMKI- DOTE- DAB TUDOMÁNYOS
ÜLÉS DEBRECENBEN
Tizenkét évvel ezelőtt került sor első ízben az MTA
Atommag Kutató Intézete és a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem együttes tudományos ülésére Debre
cenben. Az évente megrendezett ülésszak elsődleges
célja a két intézmény együttműködése során elért tu
dományos eredmények bemutatása, valamint az
együttműködés új lehetőségeinek feltárása volt. A
rendezők köre a későbbiekben kibővült az MTA
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(kopás, korrózió, erózió) ellenőrzését lehetővé tevő
felületi aktivációs technika hazai meghonosítására mé
rőlaboratóriumot alakítanak ki (az OMFB támogatá
sával). A budapesti MTA Izotópkutató Intézetben
folyó hasonló program besugárzásait szintén a debre
ceni ciklotronnál végezték. A ciklotron fontos alkal
mazási területe az izotóptermelés. A termelt izotópok
legnagyobb felhasználója az orvosi diagnosztika.
Orvosi célra jelenleg a G a—67 és I —123 izotópok ter
melése folyik az MTA Izotópkutató Intézetével
együttműködésben, melyeket daganatos, gyulladásos
elváltozások diagnosztizálására, ill. szívvizsgálatokra
használnak. Bevezetés alatt áll az In —111 izotóp
hazai termelése. Kísérletek folynak továbbá a C —11,
0 —15, N —13, F —18 rövid felezési idejű izotópok
termelésére és velük történő vegyületjelzésekre. Hor
dozómentes Na—24 izotópot termelnek a debreceni
KLTE Ökológia Tanszéke részére, melyet fák vízfor
galmának vizsgálatára használnak.
A ciklotron neutronforrásain analitikai feladatok
mellett orvosbiológia, növényi stimulációs és dozimet
riai célú besugárzások folynak. A Debreceni Orvostu
dományi Egyetem Radiológiai Klinikájával és Orvos
biológiai Ciklotron Laboratóriumával együttműkö
désben folyó besugárzások fő célja sugárbiológiai ta
pasztalatok szerzése neutronterápiás vizsgálatokhoz.
Hasonló együttműködés indul a közeljövőben az Or
szágos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet
tel. A gyakorlati feladatok megoldásához is fontosak
a pontos nukleáris magadatok, melyek mérésére a vál
toztatható energiájú debreceni ciklotron jó lehetősé
get biztosít. Az elmúlt években a Ga —67 izotóp ter
meléséhez kapcsolódva gerjesztési függvény megha
tározásokat végeztek. Az említett alkalmazások sike
res megvalósításához jelentős fejlesztési, műszerépítési
és bemérő tevékenységre volt szükség. Néhány ezek
közül: besugárzó nyalábcsatornák kialakítása, gázcéltárgyas neutronforrások adaptálása és bemérése,
humán célra is alkalmazható neutronkollimátor tele
pítése stb.
F. T.

Debreceni Akadémiai Bizottsága orvostudományi —
biológiai, valamint matematikai—fizikai szakbizottsá
gainak bekapcsolódásával, ami a rendezvénysorozat
eredeti célkitűzéseinek fenntartása mellett lehetősé
get nyújtott arra, hogy szélesebb körű hallgatóság be
vonásával a közvetlen együttműködés témakörein
túlmutató, ugyanakkor közös érdeklődésre számot
tartó előadások is elhangozhassanak.
1988. december 15-én tizenkettedik alkalommal
rendezték meg a fenti intézmények közös tudomá
nyos ülésszakukat, amelynek témája ezúttal a lakos
ságot érő sugárterhelések és azok orvosi vonatkozásai
voltak. E témakör választását indokolta többek
között, hogy a csernobili reaktorbalesetet követően

hazánkban kialakult radioaktív szennyeződés mérté
két, annak sugáregészségügyi vonatkozásait és lehet
séges távlati hatásait illetően még a szakmai közvéle
mény egyes rétegeiben is megmutatkoznak időnként
olyan nézetek, amelyek információhiányra, vagy a
meglévő információ megalapozatlan értékelésére ve
zethetők vissza. Tekintettel arra, hogy más intézmé
nyek mellett a debreceni fizikai kutatóhelyek is részt
vettek és ma is részt vesznek a csernobili eredetű
hazai szennyeződés felmérésére, lehetséges hatásai
nak feltárására irányuló munkákban, indokoltnak tar
tottuk, hogy a debreceni szakmai közvélemény köz
vetlen tájékoztatást kapjon ezeknek a munkáknak az
eddigi eredményeiről.
A tudományos ülés bevezető előadását Dr. Sztanyik B. László (OSSKI) tartotta “A sugárhatás szint
jei és hatásai” címmel. Az összefoglaló jellegű előadás
a radiológiai-dozimetriai alapfogalmak és mértékegy
ségek ismertetése mellett áttekintést adott a radioak
tív sugárzások okozta élettani hatásokra vonatkozó is
meretek jelenlegi állásáról, kitérve mind az akut szo
matikus ártalmakra, mind a lehetséges genetikai ká
rosodások jellegének és adott populációs dózishoz
rendelhető várható gyakoriságának problémáira.
Dr. Fehér István (KFKI) átfogó előadásban ismer
tette a reaktorbalesetet követően az ország területén
végzett vizsgálatok főbb eredményeit, valamint a je
lenleg is folyamatban lévő követő vizsgálatok iránya
it. Az eddigi eredmények összefoglaló értékelése
alapján megállapítható, hogy a lakosság csernobili
eredetű járulékos sugárterhelése az első évben átlago
san mintegy 0,1 milliSievert-re tehető, az ötven évre
számított dózisegyenérték-lekötés sem haladja meg a
0,3 milliSievert értéket. Összehasonlításul szolgálhat,
hogy Magyarországon a lakosság évi teljes környezeti
sugárterhelése mintegy 2—2,4 milliSievert nagyságú.
A két bevezető előadást öt korreferátum követte.

Dr. Kovách Ádám (ATOMK1) a csernobili kihullással
kapcsolatban az ATOMKI-ban végzett mérések ered
ményeit ismertette, összehasonlítva azokat a több év
tizeden keresztül folytatott környezet-radiometriai
mérések, csapadékaktivitás-meghatározások eredmé
nyeivel. Dr. Daróczy Sándor (KLTE) a csernobili ere
detű, maradó szennyeződés részletes területi eloszlá
sának biomonitorként használt mohafajták aktivitásá
nak mérésére alapozott meghatározása terén eddig
elért eredményeikről számolt be. Dr. Raics Péter
(KLTE) és Gyarmati Edit (ATOMKI) anyatej minták
jódizotóp-aktivitását hasonlította össze az anya által
fogyasztott tej mért aktivitásával, valamint a levegő
aktivitása alapján becsült, inhalált jódmennyiséggel.
Az anya szervezetébe került jód mintegy 30%-a válasz
tódott ki az anyatejjel, az anyára és az újszülöttre szá
mított dózisértékek az országos átlagnak feleltek
meg. Dr. Török Olga (DOTE) a csernobili balesetet
követően született gyermekek körében előfordult ve
leszületett rendellenességek országos statisztikai ada
tait ismertette, megállapítva, hogy — összhangban
Európa más országainak adataival — nem mutatható
ki magzati állapotban elszenvedett sugárkárosodások
hatása a rendellenességek gyakoriságában. Dr. Dézsi
Zoltán (DOTE) olaszországi és angliai felmérések ta
pasztalatait ismertette a lakossági orvosi vizsgálatok
ból eredő sugárterhelésének megbecslésére. E tapasz
talatok szerint az átlagos sugárterhelés jóval a megen
gedett szint alatt marad, bár pl. a kontrasztanyagos
hasi röntgenvizsgálatok az egyéb vizsgálatokhoz
képest jelentősebb egyedi sugárterhelést jelentenek.
Hangsúlyozta hasonló, hazai felmérés elvégzésének
szükségességét annál is inkább, mert azonos vizsgá
lati gyakoriság mellett is a hazai diagnosztikai beren
dezések típuseloszlása a külföldiekhez képest valami
vel nagyobb populációs dózisegyenérték-lekötésre
enged következtetni.

ORTVAY RUDOLF
PROBLÉMAMEGOLDÓ VERSENY
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat — a KFKI és az ELTE támoga
tásával — 1988-ban is megrendezte az Ortvay Rudolf Problémamegoldó Versenyt. A feladatokat (évfolyamonként 10-10 problé
mát) az ELTE oktatói és a KFKI kutatói állították össze és a meg
oldásokat is ők bírálták el.
A versenyen 45 egyetemi hallgató vett részt, zömében az
ELTE, kisebb számban a BME, a KLTE, a JATE és a POTE diák
jai. A problémák megoldására 10 nap állt rendelkezésre és bármi
lyen segédeszközt lehetett használni.
A verseny végeredménye következő:
Csáki Csaba (ELTE, I. éves fizikus) I. díj; Bihaiy Zsolt (ELTE, II.
éves fizikus) I. díj és a 9., valamint a 12. megoldásáért különdíj;
Zaránd Gergely (ELTE, II. éves fizikus) I. díj és a 13. feladat meg
oldásáért különdíj; Jakovác Antal (ELTE, II. éves fizikus) I. díj;
Kaiser András (ELTE, III. éves fizikus) I. díj és a 15. feladat meg
oldásáért különdíj; Szokoly Gyula (ELTE, I. éves fizikus) II. díj;
Tasnádi Tamás (ELTE, I. éves fizikus) II. díj; Oravecz Ferenc
(ELTE, II. éves fizikus) II. díj; Horváth András (ELTE, II. éves fi
zikus) II. díj; Németh-Buhin Ákos (ELTE, III. éves fizikus) II. díj;
Veres Gábor (ELTE, IV. éves fizikus) II. díj; Frei Zsolt (ELTE, V.
éves fizikus) II. díj; Vattay Gábor (ELTE, V. éves fizikus) II. díj;
Hauer Tamás (ELTE, I. éves fizikus) III. díj; Cynolter Gábor

(ELTE, I. éves fizikus) III. díj és a 9. feladat megoldásáért külön
díj; Tavaszi Gábor (ELTE, I. éves fizikus) III. díj; Zagyva Natália
(ELTE, II. éves fizikus) III. díj; Tóth Péter (ELTE, II. éves fizikus)
III. díj; Ligeti Zoltán (ELTE, III. éves fizikus) III. díj; Kovács
Tamás (KLTE, I. éves fizikus) dicséret és az 5. feladat megoldásá
ért különdíj; Csőm Viktor (ELTE, I. éves fizikus) dicséret és az 5.
feladat megoldásáért különdíj.
Dicséretet kaptak még:
Sass Balázs (ELTE, I. éves fizikus); Balogh Péter (ELTE, I. éves
fizikus); Miskolczi Norbert (POTE, I. éves orvostanhallgató); Végh
Péter (KLTE, II. éves fizikus); Gaál Richard (ELTE, II. éves fi
zikus); Dobé Zoltán (ELTE, II. éves fizikus); Koppá Pál (ELTE,
II. éves fizikus); Banicz Károly (ELTE, III. éves fizikus); Kotek
Gyula (ELTE, III. éves fizikus).
A pénzjutalmakat az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Köz
ponti Fizikai Kutatóintézet bocsátotta rendelkezésre. A szélesebb
körben érdeklődésre számot tartó feladatokat - megoldással
együtt — a Fizikai Szemle “Négyszögletes kerék” rovata közli.
(G.P.)
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AZ 1987. ÉVI TÁRSULATI
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a kutatásban, az oktatásban, a
fizikai ismeretterjesztésben kiemelkedő, továbbá a Társulat műkö
dését társadalmi munkában segítő tagjainak tevékenységét Társu
lati díjakkal ismeri el, illetve javaslatot tesz az MTESZ, ill. a Mi
nisztérium felé tagjainak kitüntetésére.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmét 1987-ben, több évtize
des kiemelkedő oktató és fizika-népszerűsítő munkájának továbbá
az ELFT-ben végzett lelkes társadalmi munkájának elismerése
ként Csekö Árpád kapta.
Csekő Árpád vidéki és fővárosi tanítóképző intézetekben,
majd a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban és a Petőfi
Sándor Gimnáziumban tanított. Innen került az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kísérleti Fizika Tanszékére, ahol a tanárkép
zést szolgáló demonstrációs laboratóriumot vezette. 1969-ben, 67
éves korában egyetemi docensként ment nyugdíjba. Idejét azóta is
változatlan lelkesedéssel a fizikatanítás, az ismeretterjesztés, a ta
nárképzés és továbbképzés ügyének szenteli. A háborút követő
években nagy részt vállalt a kísérleti alapokon nyugvó fizikatanítás
újraélesztésében. Csada Imrével, Jeges Károllyal és Öveges József
fel írt fizikai kísérletgyűjteménye mind az általános mind a közép
iskolai tanárok számára hiánypótló jelentőségű volt. A régebbi kí
sérletek felelevenítése, népszerűsítése mellett új kísérleteket ter
vezett, új eszközöket épített. A tanszergyártókkal fenntartott jó
kapcsolatának köszönhető, hogy kísérletei nem maradtak papíron,
hanem elterjedtek az ország általános és középiskoláiban is. Nyu
galomba vonulása óta az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú
zeum megbízásából régi fizikai taneszközök felkutatásával, restau
rálásával, és újbóli üzembe helyezésével pótolhatatlan értékeket
ment meg oktatástörténetünk és a jövő számára.
Irodalmi munkássága tükrözi sokoldalú tevékenységét. Kez
dettől fogva tagja volt az Élet és Tudomány valamint a Fizikai
Szemle szerkesztőségének, utóbbinak ma is tagja. A Természettu
dományok Tanítása, a Fizika Tanítása, az Újítók Lapja és a Közne
velés hasábjain jelentek meg cikkei, melyek száma százakra rúg.
Tárgykörök: a fizika módszertana, kísérletezési technika, új kísér
letek, eszközök, könyvismertetések, beszámolók. Társszerzőkkel
írt könyvei közt fontosabbak a következők: “A fizika csodavi
lága”, “Az elektromosság világa”, “Fizikai kísérletek és eszkö
zök”, és a már említett háromkötetes “Fizikai kísérletek gyűjte
ménye”.
Kitüntetései: Ezüstjelvényes “Kiváló Újító” , “Szocialista kul
túráért”, az “Oktatásügy Kiváló Dolgozója”. 1969-ben Mikoladíjat, 1977-ben MTESZ-díjat kapott.
A Társulat 1987. évi díját a “Fizikai gondolkodás fejlesztéséért’’
(Prométheusz érem) Vermes Miklós kapta.
Vermes Miklós a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium 83 éves,
máig aktív, köztiszteletben álló, Kossuth díjas és Apáczai Csere
díjas tanára. Az ELFT legnagyobb elismerésével a Társulat érmé
vel is kitüntették. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a fizika taní
tásában, a fizika népszerűsítésében, megszerettetésében. Generá
ciók sora — későbbi fizikatanárok, mérnökök, orvosok, bölcsé
szek — emlékezik vissza megbecsüléssel és gazdag élményanyag
gal legendás óráira, kísérleti bemutatóira, szakköri foglalkozásaira.
Számos könyv, tankönyvsorozat, szakköri füzet és szakcikk szer
zője. 37 éve szervezi az országos Eötvös Versenyt és az Országos
Tanulmányi Versenyt. Tagja a Fizikai Szemle és a Középiskolai
Matematikai Lapok Szerkesztőbizottságának, a KÖMAL és a ver
senyek egyik legaktívabb feladatkitűzője. Vermes Miklós a fizikai
gondolkodás terjesztéséért odaítélhető Prométheusz-érem kétség
telenül méltó kitüntetettje.
Az ELFT a fizika oktatásában kiemelkedő általános és középis
kolai tanárok munkájának elismeréseként minden évben Mikola
Sándor-díjat ad ki. Az 1987. évi Mikola-díjat Gergely Péter, Szerdi
János ésMascher Jenő kapta.
Gergely Péter nyugalmazott általános iskolai tanár, megyei
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vezető szakfelügyelő. Több mint három évtizedes tanári, szakfel
ügyelői tevékenysége során különös figyelmet fordított a kísérlete
ken alapuló fizikatanításra. Mint szakfelügyelő számos pályakezdő
kollégát lelkesített és indított el ezen az úton. Iskolai tevékenysége
mellett rendszeresen írt cikkeket, tanulmányokat a fizika tanításá
nak problémáiról, eredményeiről, feladatairól. 1970-ben jelent
meg a “Tanulói kísérletek az általános iskolák fizikatanításához”
című könyve (Zátonyi Sándorral közösen) 1983-ban pedig a “Fizi
kafelmérés eredményei Pest megyében” c. tanulmánykötete.
Tagja a Fizika Tanítása c. folyóirat szerkesztőbizottságának. Az
ELFT Általános Iskolai Szakcsoportjának évekig volt titkára, je
lenleg vezetőségi tagja.
Szerdi János középiskolai tanár, kiemelkedő szaktudású jó
szervezőképességű eredményes nevelő. Iskolai munkája mellett
nagy súlyt fektet az állandó szakmai képzésre. A 70-es évek köze
pétől részt vett az új szemléletű középiskolai fizikaoktatás előké
szítésében. 1979-ben a debreceni KLTE-en sikerrel védte meg a fi
zikaoktatás témakörében írt doktori disszertációját. 1980 —82 kö
zött az ATOMKI ösztöndíjasaként dolgozott, az intézeti kutatás
ban szerzett tapasztalatokról írt pályázatát a Debreceni Akadémiai
Bizottság kiemelt pályadíjban részesítette. Rendszeresen tart TIT
előadásokat, területi és országos fizikaoktatási konferenciák, ta
nácskozások aktív résztvevője és előadója.
Mascher Jenő középiskolai tanár, a soproni Pesti Barnabás
Szakmunkásképző és Szakközépiskola igazgatója. 1967-ben az
ELTE-n szerzett fizika—kémia szakos diplomát, azóta hat év
megszakítással jelenlegi iskolájában dolgozik mint szaktanár, igaz
gatóhelyettes, majd 1986-tól igazgató. 1980 —86 közt Sopron Vá
rosi Tanács Művelődési Osztályát vezette. Mint kiemelkedő szak
tudású tanár iskolájában jól felszerelt szertárat, modern előadó
termet hozott létre. Az ELFT-nek 1970 óta, a helyi Csoport veze
tőségének 1974-óta tagja. Szervezőmunkájával sokat tett azért,
hogy Sopron város 1978-ban, ill. 1986-ban is házigazdája volt az
országos Fizikatanári Ankéntnak, illetve hogy az ELFT helyi Cso
portja évről évre megrendezi az Országos Tehetségkutató Fizikaversenyt, a Mikola Sándor Emlékversenyt (olimpiai válogató), il
letve a Sopron —Pozsony városok közti fizikaversenyt.
A tudományos kutatásban elért eredmények elismerésére a
Társulat Akadémikus Bizottsága évente hat díj odaítéléséről dönt.
Az anyagszerkezet-kutatásban elért kimagasló eredmények el
ismerésére alapított Schmid Rezső-díj'it 1987-ben “Elektronok
elemi szórásfolyamatai intenzív lézerfényben” című pályázatáért
Varró Sándor nyerte el.
Varró Sándor a szegedi József Attila Tudományegyetemen
1979-ben szerzett fizikus diplomát. Azóta a KFKI Szilárdtestfizikai
Kutatóintézetében dolgozik, kezdetben tudományos ösztöndíjasi
majd munkatársi, jelenleg tudományos főmunkatársi beosztásban.
Már egyetemi éveiben kezdett el foglalkozni a kvantumoptikai je
lenségek vizsgálatával. Munkájának eredményességét díjnyertes
diákköri dolgozatok, kitűnő minősítésű diplomamunka, illetve az
1981-ben summa cum laude eredménnyel megvédett doktori dol
gozata bizonyítja. 1986-ban “Elektronok szórásfolyamatai lézer
fényben és mágneses térben” című disszertációjával elnyerte a
kandidátusi fokozatot. Töltött részecskék reális lézernyalábokkal
való kölcsönhatásával, különböző intenzív elektromágneses terek
(pl. sugárzási tér, homogén mágneses tér) együttes jelenlétében le
játszódó alapvető szórásfolyamatokkal, valamint a sokfotonos fotoeffektussal foglalkozik. Tevékenysége a Wigner-függvények el
méletének általánosítási lehetőségeire, és a lézeres részecske
gyorsítás problémakörére is kiterjed. A kvantumoptika területén
jelenleg az intenzív nagyfrekvenciás (ultraibolya, röntgen) sugár
zások előállítása szempontjából egyik legígéretesebb eszközcsalád
dal, a haladóhullámú lézererősítők elméletével foglalkozik.
Eddig 28 tudományos dolgozata jelent meg, többségük a leg
rangosabb nemzetközi folyóiratokban. Mintegy 40 idegen nyelvű

előadást tartott nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, il
letve Európa különböző kutatóintézeteiben és egyetemein. Mun
kássága során a szakterülete számos nemzetközi hírű kutatójával
dolgozott, publikált együtt, eredményeit a témakör szakértői nyil
vántartják és elismerik.
A Setényi Pál-díjat (a kísérleti fizika terén elért eredményekért)
Lakatos Tamás kapta “Időben változó paraméterű jelfeldolgozó
rendszerek félvezető spektrométerhez” c. pályázatáért.
Lakatos Tamás 1963-ban szerzett fizikus diplomát a KLTE-én.
Az egyetemi tanulmányok befejezése óta az ATOMKI-ban dolgo
zik, jelenleg, mint a Ciklotron Osztály helyettes vezetője.
A nukleáris elektronikával és elsősorban a félvezető detekto
rok elektronikájával kapcsolatban végez kutató-fejlesztő munkát.
Természettudományi egyetemi doktori és kandidátusi disszertá
cióját is ebből a témakörből írta (1971, 1982). Részt vett az
ATOM KI nukleáris műszercsaládjának kialakításában elektroszta
tikus elektronspektrométerek elektronikus egységeinek tervezésé
ben, valamint a röntgenemissziós analitikai csoport kutatóival
együtt korszerű energiadiszperzív röntgenspektrométer létrehozá
sában. Ezért a munkáért 1983-ban a távlati és középtávú kutatások
körében meghirdetett akadémiai pályázaton — társaival együtt —
elnöki jutalomban részesült. Előzőleg 1982-ben megkapta az
ATOMKI intézeti díját. Eddig 35 tudományos közleménye jelent
meg. 14 találmánya van. Kétszer kapta meg a Kiváló Feltaláló cím
arany fokozatát.
Az alkalmazott kutatások elismerésére alapított Bródi lmredíjat 1987-ben Porubszky Tamás nyerte el a diagnosztikai
röntgenkészülék-fejlesztést segítő alkalmazott fizikai kutatásaiért.
Porubszky Tamás a Medicor Röntgenfejlesztési Főosztály ku
tató fizikusa, kandidátus, tudományos főmunkatárs. A diag
nosztikai röntgenkészülék-fejlesztéshez kapcsolódó sugárfizikai
optikai és méréstechnikai témákban végez kutatásokat. Munkáját
az ipari problémák iránti érzékenység és a következetes fizikus lá
tásmód jellemzi. Tudományos eredményeit tíz szakcikkben publi
kálta és közel húsz hazai és külföldi előadásban ismertette. Kutató
fejlesztő munkája mellett fontos szerepet vállal a szakmai tovább
képzésben, ismeretterjesztésben. A Medicor Továbbképző Köz
pont tanfolyamainak előadója, jegyzetek, segédanyagok szerzője.
Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja mellett több más szakmai
egyesületnek is aktív tagja. 1981 —1984 között az IEC (Nemzet
közi Elektronikai Bizottság) SC 62B albizottságának WG4 (sugárvédelmi) munkacsoportjában képviselte hazánkat.
Az Akadémikus Bizottság az elméleti fizika terén elért eredmé
nyeket elismerő Novobátzky Károly-díjat 1987-ben Lovas Rezsőnek
ítélte “Nukleoncsomók atommagokban és magreakciókban”
című pályázatáért.
Lovas Rezső 1970-ben szerzett fizikusi oklevelet a debreceni
KLTE-én. A diploma megszerzése óta az MTA Atommagkutató
Intézetében dolgozik, jelenleg az Elméleti Magfizikai Csoport tu
dományos főmunkatársa. Kutatói pályája során először a bomló ál
lapotokra vezető magreakciók elméleti leírásával, majd töltéscse
rélő nukleonszórással foglalkozott. Jelenleg a könnyű atommagok
nukleoncsomó-modelljének problémakörével foglalkozik. Ered
ményes kutatómunkáját több mint ötven nemzetközi publikáció,
nemzetközi konferenciákon tartott előadások, az 1974-ben elnyert
egyetemi doktori cím és az 1978-ban megszerzett kandidátusi fo
kozat bizonyítja. Lovas Rezső 1976 óta az ELFT Magfizikai és Al
kalmazásai Szakcsoportjának vezetőségi tagja, az ATOMKI tudo
mányos kiadványainak szerkesztője.
A szilárdtdestfizika terén elért kutatási eredmények elismeré
sét jelentő Gyulai Zoltán-díjat “Kétállapotú rendszerek és degenerált Fermi-gáz kölcsönhatása amorf fémekben és egyéb anyagok
ban” c. pályázatáért Vladár Károly kapta.
Vladár Károly 1980-ban szerzett fizikus diplomát az ELTE-én.
Egyetemi tanulmányainak befejezése óta a KFKI Szilárdtest-el
méleti Osztályán dolgozik. Kutatási területe az amorf fémek veze
tési tulajdonságai, kétállapotú rendszerek és egyéb disszipatív
kvantumrendszerek, ezek méréselméleti alkalmazásai.
1983-ban summa cum laude eredménnyel egyetemi doktori
címet szerzett. Kutatási eredményeiért 1983-ban Intézeti Ifjúsági

Díjjal, 1985-ben Akadémiai Ifjúsági Díjjal, 1987-ben Jánossi Díjjal
tüntették ki. 15 tudományos közleménye jelent meg, az ezekre
történt hivatkozások száma 100 felett van. Vladár Károly részt
vesz az Eötvös Loránd Fizikai Társulat munkájában, 1981 óta
szervezi az egyetemisták számára évente megrendezett Ortvay
Rudolf Problémamegoldó versenyt, a Középiskolai Matematikai
Lapok számára pedig lektorálást végez.
A csillagászati és atomfizikai kutatások elismerésére alapított
Detre Lásztó-díjra 1987-ben nem volt pályázat.
Az Akadémikus Bizottság az Acta Phyisica Hungarica folyóirat
1987. évi nívódyit az 1986-ban megjelent “Local-field corrections
in the calculation of electronic stopping power” című cikkért Nagy
István, László János és Giber János társszerzőknek ítélte oda.
Nagy István fizikus 1980-ban diplomázott, 1982-ben doktori
címet nyert az ELTE-én. A BME Fizikai Intézetében a Kvantumelméleti Kutatócsoport munkatársa. Kutatási területe kezdetben a
lassú (keV) nehéz ionok szilárdtestben bekövetkező rugalmatlan
energiaveszteségének vizsgálata volt. Eredményeiről öt tudomá
nyos közleménye jelent meg. Jelenleg a proton kölcsönható elekt
rongázban való haladásakor bekövetkező energiaveszteségek ér
telmezésével, ún. sűrűség-funkciónál módszerrel történő leírásá
val, ill. a módszer elméletének nyitott kérdéseivel foglalkozik. E
témakörből 12 publikácója jelent meg.
László János 1980-ban végzett a BME Villamosmérnöki kar
Híradástechnikai szakán, a BME Fizikai Intézetének oktatója. Fe
lületfizikái kutatásokkal foglalkozik. Eredményeket ért el ion
szilárdtestekben a rugalmatlan energiaveszteségek leírásában, szá
mítógépes szimulációval vizsgálta a porlasztás hatását az anyag mi
nőségi összetételére. A legutóbbi időben a pásztázó alagútmikroszkópia elméleti problémáival foglalkozik. Kutatásairól nemzetközi
konferenciákon, illetve társszerzőkkel mintegy 20 nemzetközi
publikációban számolt be.
Giber János egyetemi tanár, a BME Fizikai Intézetében az
Atomfizika Tanszék és Felületfizikái Laboratórium vezetője. A fe
lületfizika nemzetközileg elismert szaktekintélye. 1973 óta e téma
körben 51 publikációja jelent meg (ezekre 120 nemzetközi hivat
kozás) több mint 50 nemzetközi előadást tartott, 13 elfogadott sza
badalma van. Két hazai szakkönyvnek és három, a Springer Verlagnal megjelent kiadványnak szerkesztője, illetve társszerzője,
egyetemi jegyzetek írója. Kiváló vezetői szervezőmunkáját bizo
nyítja, hogy az általa vezetett tanszék Közép-Európa legnagyobb
felületfizikái bázislaboratóriuma. Mint hosszú ideig az iparban dol
gozó műegyetemi tanár elsődleges feladatának tekinti a hazai ipar
szolgálatát, az alap- illetve alkalmazott kutatás, az állami és ipari
megbízások és oktatás egységének biztosítását.
A Fizikai Szemle 1987. évi nívódiját Beleznay Ferenc “Egy félve
zető rutinmérés metamorfózisa” I. II. c. dolgozatáért és Horváth
Gábor “Avogadro-szám meghatározása az égbolt kék színéből” c.
cikkéért kapta meg.
Beleznay Ferenc fizikus, kandidátus, a MTA Műszaki Fizikai
Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Több mint két évtize
des eredményes kutatói tevékenységének területe a félvezetők fi
zikája. Sikeres munkáját akadémiai és társulati díjak, külföldi meg
hívások bizonyítják. A hazai és nemzetközi elismerés jele, hogy
1975 óta tagja a Szilárdtestfizikai Komplex Bizottságnak, 1980-tól
pedig az Európai Fizikai Társulat Kondenzált Anyagok Részlegé
ben (EPS CMD) a Félvezetők és Szigetelők Szakcsoportjának vá
lasztott tanácsadója. Tudományos munkája mellett részt vállal a
félvezető-fizika egyetemi, illetve posztgraduális oktatásában, sze
mináriumok, iskolák, hazai és nemzetközi konferenciák szervezé
sében is.
Horváth Gábor 1987-ben szerzett fizikus diplomát az ELTEén. Hallgatóként mint diákkörös, majd mint demonstrátor az
ELTE Alacsonyhőmérséklet Fizikai Tanszékén dolgozott, a dip
loma megszerzése óta a Tanszék munkatársa. Tudományos kuta
tási területe a perkolációs szupravezetés, illetve a magas hőmér
sékleti szupravezető kerámiák vizsgálata. E témakörben eddig 2
saját és 5 társszerzőkkel írt nemzetközi publikációja jelent meg. A
tudományos munkái mellett 13 tudományos-ismeretterjesztő cik
ke jelent meg a Természet Világa, Élet és Tudomány, Háttér folyó
iratokban.
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A Társulat a fizikaoktatás, népszerűsítés és kutatási eredmé
nyek saját hatáskörében történő elismerése, díjazása mellett évről
évre javaslatot tesz más, országos hatáskörű szerveknek is kima
gasló munkát végző tagjainak kitüntetésére.
A Társulat javaslatára 1987-ben MTESZ-díjal kapott Buvári
András nyugalmazott főiskolai tanár, az ELFT Baranya megyei
Csoportjának társelnöke.
Buvári András középiskolai tanárként kezdte pályáját, majd
szakfelügyelő, a Pécsi Tanárképző Főiskola oktatója, végül a Pol
lack Mihály Műszaki Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára volt
1978. évi nyugalomba vonulásáig. Aktív és nyugdíjas éveiben egy
aránt hatékony ismeretterjesztő és társadalmi tevékenységet fejtett
ki. Elsősorban oktatással kapcsolatos szakmai és módszertani kér
dések foglalkoztatják, e témakörben számos publikációja jelent
meg. Évek óta aktív részt vállal a helyi ELFT Csoport és a pécsi
MTESZ szervezet munkájában.
“Szocialista Kultúráért’’ kitüntető jelvényt kapott Társulati ja
vaslatra Bornemissza Györgyné.

Bornemissza Györgyné, a debreceni ATOMK1 tudományos
munkatársaként neutrongenerátorok építésével, korszerűsítésé
vel, a neutronfizika magfizikai, mezőgazdasági és növényélettani
alkalmazásaival foglalkozott. Munkáját félszáz, nagyobbrészt ide
gennyelvű szakcikkben és számos nemzetközi konferencián is
mertette. A tudományos közéletben fáradhatatlan és sikeres szer
vezőnek bizonyult, számos hazai szeminárium és nemzetközi ta
nácskozásnak volt szervezője, munkatársa. 1953 óta dolgozott a
Társulatban, hosszú ideig a Magfizika és Alkalmazásai Szakcso
port titkáraként majd vezetőségi tagként tevékenykedett.
“Kiváló Munkáért” miniszteri kitüntetést kapott 1987-ben az
ELFT felterjesztésére Nyilas Dezső.
Nyilas Dezső általános iskolai tanár 1964-ig a Tankönyvkiadó
szerkesztőjeként dolgozott, majd a Minisztériumba került, ahol
1976-tól mint csoportvezető igen sokat tett a Társulat és a Művelő
dési Minisztérium közti kapcsolatok fejlesztéséért, ápolásáért.
J.A.

KÉZIRATGÉPELÉSI ÚTMUTATÓ
A Fizikai Szemlében megjelenő cikkek formai egysége, vala
mint a nyomda munkájának megkönnyítése és a kézirat átfu
tási idejének rövidítése érdekében kérjük cikkíróinkat, hogy
kézirataikat az alábbi szempontok figyelembevételével készít
sék el.
A beküldendő kézirat gépírásos legyen.
A papírnak csak az egyik oldalára lehet írni ún. kettes sortá
volsággal. Egy oldal 25 sor, soronként 50—52 leütéssel. A
gépelt szövegben lévő hibákat leragasztással és átgépeléssel,
esetleg tintával, jól olvashatóan a szövegben (nem a margón)
kell javítani. Egy kéziratoldalon max. 5 javítás lehet.
A szövegben levő képletekre különös figyelmet kell fordí
tani. A képleteket új sorban kezdjék, a betűket szabványbetükkel írják kb. 1/2 soros felfelé, illetve lefelé tolással világosan ér
zékeltessék, ha a betűnek, számnak vagy jelcsoportnak kitevő
vagy index a funkciója. Az idegen ábécének a gépelt eredetibe
írt jeleit a margón kell megmagyarázni, megadva a jel
megnevezését.
Pl. <t>= görög fi.
A géppel írt szövegbe sem az ábrák (rajzok vagy fényképek)
sem a táblázatok ne kerüljenek bele. Azokat kérjük külön raj
zolva, illetve gépelve a kézirathoz csatolni. Az ábrákra és táblá
zatokra a szövegben hivatkozzanak, de helyüket a kéziratban
ne hagyják ki. Az ábrák kívánt helyét a margón jelöljék meg.
A cikk címét a kézirat első oldalára írják. Ez alatt tüntessék
fel a szerző(k) nevét, majd új sorban a munkahelyét.
Kérjük, hogy az alcímek sorrendjét egyértelműen jelezzék.
Amennyiben a kézirat egy már elhangzott előadás vagy
megjelent közlemény szövegét tartalmazza, az első oldalon láb
jegyzetben tüntessék fel, mikor és hol hangzott el.

Az irodalomjegyzéket, amely a hivatkozott folyóiratcikkek,
könyvek, kéziratok felsorolását tartalmazza, külön oldalon
kezdjék el, az oldalszámozás azonban folyamatos legyen. A hi
vatkozások sorszámát szögletes zárójelbe kell tenni. Folyóiratcikkre történő hivatkozáskor adják meg a szerző nevét, (veze
téknév kerül előre) a cikk címét, a folyóirat címét, kötetszá
mát, (évfolyamát) a füzetszámot, a megjelenés évét és az ol
dalszámot. Ha könyvre hivatkoznak, a szerző nevét, a könyv
címét, a kiadó nevét, a kiadás helyét és évszámát és végül az ol
dalszámot adják meg.
Ugyancsak új oldalon kell kezdeni az ábraaláírásokat,
minden aláírást új sorban kezdve. A táblázatokat külön lapokra
gépelve mellékeljék a szöveghez. A közlésre szánt fényképfel
vételekből, tiszta, legalább 9x12 cm fekete-fehér másolatot
kérünk. A fénykép hátára (ceruzával) írják rá a szerző nevét, a
cikk címét és az ábra számát. Ha a fénykép nem eredeti nega
tívról készült, hanem más folyóiratból, könyvből átvett illuszt
ráció, a kép jobb minősége érdekében célszerű az eredeti folyó
iratot v. könyvet mellékelni. Az ábrák szélessége a hasábszéles
ség függvénye, kérjük írják rá az ábrák kívánt közelítő méretét,
ill., hogy egy vagy kéthasábos szélességű legyen. Amennyiben
nem közismert szakkifejezéseket, idegen szavakat vagy rövidí
téseket használnak, kérjük, hogy az első előforduláskor láb
jegyzetben írják ki pontosan értelmüket.
A beküldött kéziratokban kizárólag az Sí engedélyezett
mértékegységek használhatók.
Jelen útmutatót a jobb és gördülékenyebb munka, illetve
együttműködés érdekében bocsátjuk az Önök rendelkezésére.

a Kiadó
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ÖVEGES JÓZSEF EMLÉKVERSENY TATÁN

Kálmán Attila
T ata, E ötvös J ó z s e f G im názium

A tatai Eötvös József Gimnázium — egykori tanárára emlékezve
— kilencedik alkalommal rendezte meg az Öveges József Matema
tika—Fizika Emlékversenyt a Komárom Megyei Tanács Művelő
dési Osztályának, a Bolyai János Matematikai Társulat és az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat megyei tagozatának, valamint a
TIT városi szervezetének támogatásával.
A versenyre ezúttal már 39 középiskola küldte el a két elsősből és
két másodikosból álló csapatát. Négy csapat jött Csehszlovákiából,
hét Budapestről és huszonnyolc pedig az ország hét megyéjéből.
A gyülekezők Ádámné Dúcz Vilma tanárnő vezetésével olyan kí
sérleteket végezhettek el, amelyek leírása a neves professzor
könyveiben szerepel, és megtekinthették az ICME—6, azaz a ma
tematikatanárok 6. világkongresszusa (Budapest, 1988.) doku
mentumaiból rendezett kiállítást.
Öveges József (1895 —1979) márványtáblájánál Takács István
szaktanácsadó a természet megfigyelésének, modellezésének, a kí
sérletezésnek és az ötletes feladatmegoldásnak a szépségeiről, örö
meiről szólt, majd a résztvevők nevében — a hagyományoknak
megfelelően — az előző évi győztes, a budapesti Árpád Gimnázi
um csapata helyezett el koszorút.
A diákoknak a kétszer egyórás írásbeli versenyen előbb fizikából,
majd matematikából kellett megbirkózniuk három-három feladat
tal. Ezek megoldásához kevés előismeret, de sok leleményesség
kellett. Minden egyes feladat teljes megoldásáért 10 pont járt.
Délután a tatai gimnázium egykori diákja, Horváth Zoltán
György, az MTA Központi Fizikai Intézet fizikusa Lézerek fényé
ben címmel hologramok és lézerkísérletek bemutatásával kísért
előadást tartott, majd a résztvevők színes diaképek segítségével is
merkedtek Tata gyönyörű műemlékeivel, vizeivel, parkjaival.
Végül Mészáros András, a tatai Eötvös József Gimnázium igazga
tója értékelte a versenyt, s átadta az okleveleket és a városi könyv
tár ajándékát, a jutalomkönyveket.

A IX. Öveges József Emlékverseny végeredménye
Matematika:
I. Álmos Attila (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. I. o. t., tanára: dr.
Ökördyné Kulcsár Katalin és dr. Urbán János) 28; 2 —4. Egri Ilona
(Győr, Révai M. Gimn. II. o. t., tanárai: Jagudits György és
Németh Lajos); Révész Ádám (Székesfehérvár, József A. Gimn.
II. o. t., tanára: Kovács Géza) és Zsák András (Mosonmagyaróvár,
Kossuth L. Gimn. I. o. t., tanára: Gulyás Ferencné) 24—24; 5—7.
Erben Péter (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. II. o. t ); Falus Péter
(Budapest, Ságvári E. ELTE Gyakorló Gimn. II. o. t.) és Jelencsics
Mikolt (Budapest, Árpád Gimn. II. o. t.) 23 —23 p.

Álmos Attila (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. I. o. t., tanárai: Istók
Katalin, dr. Ökördiné, Kulcsár Katalin és dr. Urbán János) 43; 6.
Révész Ádám (Székesfehérvár, József A. Gimn. II. o. t., tanárai:
Kovács Géza és Teleki Sándorné) 42 pont.

Különdíjat kapott:
Erben Péter (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. II. o. t.) az M/2.;
Csikós Attila (Tata, Eötvös J. Gimn. II. o. t.) az M/3.; Dénes
Tamás (Pécs, Zipernowsky K. Szakközépisk. II. o. t.) és Lükő
Bálint (Budapest, Árpád Gimn. II. o. t.) az F/2. és Bujtor Balázs
(Budapest, Ságvári E. ELTE Gyakorló Gimn. II. o. t.) az F/3. fela
dat kiemelkedően szép megoldásáért.
Csapatverseny: (két elsős és két másodikos tanuló összpontszáma):
1. Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) 155 pont; 2. Ságvári
Endre ELTE Gyakorló Gimnázium (Budapest) 138 pont; 3. Révai
Miklós Gimnázium (Győr) 137 pont; 4. Árpád Gimnázium (Buda
pest) 119 pont; 5. Paksi Atomerőmű Szakközépiskola (Paks) 112
pont; 6. Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonmagyaróvár) 109
pont; 7. Piarista Gimnázium (Budapest) 107 pont; 8. Eötvös
József Gimnázium (Tata) 106 pont; 9. József Attila Gimnázium
(Székesfehérvár) 100 pont; 10. Lőwy Sándor Szakközépiskola
(Vác) 99 pont.
Első ízben fordult elő, hogy a győztes iskola tanulói nyerték az
egyéni versenyeket is.

A IX. Öveges Emlékverseny feladatai fizikából
FI. Aki puszta kézzel akar diót törni, az általában két darabot fog
egyszerre a markában. Vajon miért könnyebb így?
F2. Egy hadgyakorlaton az 1. lovashadsereg egy helyben állomásozik,
a 2. lovashadsereg pedig 5 mérföldes óránkénti sebességgel köze
ledik a táborhelyhez. Mindkét hadsereg fél óránként 10 mf/h se
bességűfutárokat indít a másikhoz. Milyen időközönként érkeznek
futárok az 1., illetve a 2. lovashadsereghez?
F3. Két teljesen egyforma szoba közt eredetileg egyrétegű üvegablak
volt. Az üveg határa a fény belépésekor annak 15%-át, a kilépése
kor pedig 25%-át verte vissza. Az üveg a belső rétegén áthaladó
fényből minden alkalommal 20%-nyit nyelt el. Sötétebb vagy vilá
gosabb lesz a szobában, ha az üveget mindkét oldalán a fényt
80%-ban visszaverő 20%-ban elnyelőfestékkelfestjük be?

A IX. Öveges Emlékverseny feladatai matematikából
Fizika:
1. Turányi Zoltán (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. II. o. t.,
tanára: Hubert Györgyné) 26; 2—3. Bujtor Balázs (Budapest, Ság
vári E. ELTE Gyakorló Gimn. I. o. t., tanára: dr. Honyek Gyula)
és Miklós György (Budapest, I. István Gimn. II. o. t., tanára:
Kovács István) 23 —23; 4—6. Kiss Róbert (Győr, Révai M. Gimn.
I. o. t.); Tóth Zoltán (Vác, Lőwy S. Szakközépiskola II. o. t.) és
Zsák András (Mosonmagyaróvár, Kossuth L. Gimn. I. o. t.)
22 —22 pont.
Összetett verseny:
1. Turányi Zoltán (Budapest, Berzsenyi D. Gimn. II. o. t., tanárai:
Bánhegyi László és Hubert Györgyné) 47; 2. Zsák András (Mo
sonmagyaróvár, Kossuth L. Gimn. I. o. t., tanárai: Gulyás Fe
rencné és Varga Tamás) 46; 3 —4. Jelencsics Mikolt (Budapest,
Árpád Gimn. II. o. t., tanárai: Csaba György Gábor, Mikusi Imre
és Vajda István) és Kisss Róbert (Győr, Révai M. Gimn. I. o. t., ta
nárai: Nikházy László, Szabó Rudolfné és Zsebők Ottó) 44 —44; 5.

Ml. Hányféleképpen lehet úgy begombolni egy háromgombos köpenyt,
hogy
1. félregombolás, gomb vagy gomblyuk kihagyása megenged
hető de két begombolt gomb közül az eredetilegfeljebb levőnek
az eredetilegfeljebb lévő lyukba kell kerülnie;
2. az elsőfeltétel megsértése nélkül újabb gomb már nem gombol
ható be?
M2. A szabályos dobókocka szemköztes lapjain tévő pontok számának
összege minden esetben 7. Állítsunk össze 8 ilyen dobókockából
egy kétkockányi élű nagyobb kockát! Milyen értékeket vehet fel a
nagyobb kocka felületén lévő összes pontok száma?
M3. Valamikor régen egyszerre kezdték és egyszerre fejezték be a
munkát az akkoriban működő tatai malmokban. 5 malom mind
egyikében átlagosan 24—24 perc alatt, 2 malomban pedig
16—16 perc alatt őröltek egy zsák lisztet. Mit mondhatunk a hét
malom átlagos teljesítményéről, azaz hány perc alatt őrölt átlago
san egy malom egy zsák lisztet?
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AVATÓBESZÉD SZILÁRD LEÓ EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL

1 989. június

Szentágothai János
Magyar Tudományos Akadémia

Tisztelt Polgártársak!
E házban élte gyermek- és ifjúkora nagyobb részét Beethoven. Mindenesetre 1929-ben jelent meg Szi
Szilárd Leó, aki 1898. február 11-én, tehát két nap lárd Leó közleménye arról, hogy összefüggés van a
híján 91 évvel ezelőtt született Budapesten. A házat, termodinamika II. főtételében meghatározott és esze
ahol a Szilárd család lakott szép, az akkori — utóbb rint mindig csak növekvő entrópia és az információ —
sokáig kissé lenézett — de ma már jogos helyét kiví azaz, mint akkor magát kifejezte — intelligens lény
vott szecessziós stílusban, nagybátyja Vidor Emil, — közbejöttével és megjósolta az entrópia csökkentheaki később a Magyar Építőművészek Szövetségének tőségének lehetőségét. Ebben — mint Marx György
elnöke — építette az akkor öt családból álló klán ré mondotta egy helyen — korát messze megelőzte az
szére. — Érettségije után az első világháború végső informatika ma már létező és az agykutatás még csak
szakaszában vonult be, mint a K. und K. hadsereg tü leendő fejlődését. Megvallom, nem mindennapi
zértisztje. A háború végével a Galilei körbejáró fiatal érzés számomra itt ez emléktábla leleplezésénél
műegyetemi hallgató egy ideig lelkesedett az 1919-es szólni, amikor Szilárd Leó e zseniális meglátását
Tanácsköztársaságtól remélt progresszió lehetőségei nekem az ötvenes évek közepén Rényi Alfréd —
iránt, bár őt lényegében nem politikai, hanem a gaz hazánk háború utáni matematikájának sajnos oly
dasági reformok lehetőségei érdekelték. 1919 őszén korán elhalt legnagyobbika — magyarázta, ps amikor
származása és önmagában elég ártatlan forradalom most próbáljuk egy munkatársammal ezt a meglátást
alatti tevékenysége miatt bizonytalannak érezte hely az agykutatásban a megvalósulás felé vinni. — De ez
zetét, és már decemberben sikerült Berlinbe távoznia. Szilárd Leó korát messze megelőző zseniális meglátá
Furcsa, de későbbi a Manhattan-terv elindításában sainak csak egyike. A másik, hogy már 1933-ban,
vitt döntő szerepével ellentétben, ő volt az akkoriban éppen menekülőben a Németországban hatalomra
Magyarországról elszármazott zseni-galaxis (Wigner, jutott, az emberi nem legaljasabb ösztöneit felszabaNeumann, Teller és többen mások) közt az egyetlen,
aki végig hű maradt a progresszió gondolatához. Poli
tikai nézeteik különbözősége ellenére végig elég
szoros barátság kötötte össze a négyes csillagzatot.
Neumann Jánossal Berlinben együtt tartottak egye
temi előadássorozatot is.
A négyesben talán Szilárd Leó volt az igazi emberfeletti zseni — Neumann Jánossal együtt — bár ezen
a szinten értelmetlenné válik a kérdés, amely olyan,
mintha azt vitatnánk, ki volt nagyobb: Mozart vagy

1989. február 9-én a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Főváros Tanácsa és a Budapesti Történeti Múzeum emléktáblát
avatott a Szilárd-család volt házán, VII., Gorkij fasor 33.
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dító valóban sátáni erők elől, felismerte a felszaba
duló neutronok láncreakcióinak — tehát az atomma
gok hatalmas energiái — felszabadításának reális le
hetőségét. Eleinte Angliában titkos szabadalomként
való bejelentését, — mert politikai és hadászati lehe
tőségeit azonnal átlátta — a szakemberek őrültségnek
minősítették. De Szilárd akkor már meg volt győ
ződve igazáról, és hamarosan megérett — ezúttal
már az Egyesült Államokban — a helyzet arra, hogy
Wigner Jenő segítségével rávegye Einsteint
Roosevelt elnökhöz intézett ama híres levél megírá
sára, amely az emberiség sorsát a következő száza
dokra eldöntő eme világtörténelmi szavakkal kezdő
dik: “Elnök úr! Szilárd Leó tájékoztatása szerint...” ,
és innen a többi már a közelmúlt világtörténelme.
Szilárd Leó aktívan részt vett a Manhattan-terv vég
rehajtásában, de mire az első két atombomba elké
szült, 1945 tavaszára Németország már összeomlott.
Szilárd legaktívabb ellenzője lett annak a tényleges
harcba való bevetésének. Mindenki tudja, hogy
Truman elnök katonai tanácsadóinak engedve Hiroshimára és Nagaszakifa mégis ledobták. Ezzel a
már előzőleg rogyadozó japán katonai klikknek — a
kelet-ázsiai ember számára mindennél kegyetlenebb
“arcvesztés”-ét némileg enyhítve — megteremtvén
a fegyverszünet feltételeit. A történelemben nem
lévén meg a kontrollkísérlet lehetősége, nem tudjuk,
kinek volt igaza: az 1 —2 millió további amerikai kato
nai áldozat szükségességével a több tízmilliós japán
polgári áldozat valószínűségével'érvelő álláspontnak,
vagy a valós célra való bevetés Szilárd Leó által veze
tett ellenzőinek. Hidegháború az utóbbi tábor által ja
vasolt lakatlan területen való demonstratív bevetés
nyomán így is, úgy is lett volna, talán nem egészen a
megtörtént élességgel és gyorsuló felpörgéssel. De
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Szilárd Leót ettől kezdve egyértelműen a békés meg
egyezést és együttélést szorgalmazók táborában talál
juk. Kibékíttető érzés arra gondolni, hogy most 25
évvel halála után ez a gondolat végre a megvalósulás
küszöbéhez érkezett. — Szilárd Leó ezután mindjob
ban a biológia felé fordult érdeklődésével. A békére
irányuló erőfeszítésében jelentkezett azután egyik
legváratlanabb oldala, egy Karinthy Frigyes humorá
val szinte vetekedő tündéri meseszerű science-fiction
karcolatsorozattal, a címadó “a delfinek nyelve” tan
mese által nyitott kis kötetecskével, — amelynek
magyar fordításával könyvkiadásunk még mindig
adós. Ebben a korszakában ismertem meg egy kel
lemes, igen amerikai levegőjű washingtoni otthon
ban, magammal is hoztam onnan könyvecskéjének
dedikált példányát. Akkor már túl volt rákos megbe
tegedése ellen saját ismereteiből táplálkozó sikeres
harcának első fázisán. (Úgy tudom végül nem is
ebben, hanem szívbajban halt meg.) Pirospozsgás,
kissé kövérkés — mint a zsenik oly sokszor — ki
egyensúlyozott, csendes beszédű, a világgal és a sors
sal megbékélt embernek láttam. A társaságra való tekintettel beszélgetésünk angolul folyt; sohasem bo
csátom meg magamnak, hogy ez ügyben Rényitől
nyert előző tájékoztatás ellenére nem fordítottam a
szót az információ és az agyműködés viszonyára.
Életem legnagyobb elszalasztott alkalmát kell ebben
“ késő bánattal...” érzékelnem. De hiába, ez is az
emberi sors, ha egyszer az ember egy rövid pillanatra
találkozik az “élő világtörténelemmel” — semmi
sem biztosabb mint az, hogy nem használja fel az
egyszer kínálkozó alkalmat.
De a történelem — hála Istennek — megy a maga
kifürkészhetetlen útján, ha olykor nehéz helyzetek
elé is állít. Erősítsen bennünket az a tudat, hogy
ebből a földből, ebből a városunkból ilyen nagy
elmék, és ami ennél is több, ilyen igaz emberek
nőttek ki és ettől bármi sors alatt sohasem szakadtak
el érzésben és gondolatban. Hulljon le tehát a lepel
erről az emléktábláról, amely hirdesse városunk nagy
fiának békévé oldott emlékezetét, és biztassa polgá
rait emberségre és helytállásra nagy példája szerint.

RUDOLF JULIUS EMANUEL CLAUSIUS MAI OLVASATA

Benedek Pál
ELTE, Kémiai K ibe rnetika L aboratórium

Három dolgozatot tárgyalunk Clausius kiterjedt szakirodalmi munkásságából, mégpedig azokat^ amelyek
a második főtétellel foglalkoznak. Ezeknek közvetlen
előzménye Sadi Carnot egy időre elfelejtett, majd Clapeyron által felismert és propagált könyve [1],

hogy szükség van az alsó hőtartályra, ennek a Calori
cum víziónak a következménye. Carnot felteszi azt a
kérdést is, hogy mitől függ a leadott teljesítmény és
kimondja, hogy a két hőmérséklet közötti különbség
től, majd azt kérdi, változik-e a teljesítmény, ha a gép
100 °C és 50 °C helyett 50 °C és 0 °C között működik
(3. ábra). Ez utóbbi mellett foglal állást, de a kvantita

Reflexions sur la puissance motrice dufeu
et
sur les machines propres a developper cette puissance
Az ő igen gondolatgazdag dolgozatából két mozza
natot szeretnék kiemelni. Az első az a gigantikus
absztrakció, amellyel megalkotta a gőzgép végletekig
leegyszerűsített modelljét (1. ábra), azt a modellt.

tív kifejezést nem találtam meg a dolgozatban, noha
az a Caloricum teóriából is adódna. Ha ugyanis a
gépen keresztülfolyó Caloricum Q, akkor az imént
mondottak szerint:
“ Q*(T1- T í)/Q*T1 = (T1- T a)/T 1.

(1)

Mire a téma felkelti Clausius érdeklődését, meg
dőlt a Caloricum teória és kimondták a hő és munka
ekvivalenciáját [2].

amelynek már kérdéseket lehetett feltenni. Carnot
leglényegesebbnek azt a kérdést tartotta, hogy vajon
a gőzgép, vagyis hát modelljének teljesítménye függ e
a munkaközeg anyagi minőségétől, kémiai mivoltá Über die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze,
tól. Carnot eljutott a helyes válaszhoz. A másik moz welche sich daraus
zanat azért fontos, mert majd ehhez kapcsolódik Clau für die Wärmelehre selbst ableiten lassen
sius hőtani munkássága. Carnot idejében még nem
volt ismeretes az első főtétel semmilyen formájában
A hőtranszfer melegebbről hidegebb testre
sem és a hőelméletet az a felfogás uralta, hogy létezik minden olyan esetben megjelenik, amikor munka vé
a Caloricum, ez a súlytalan anyag, amely képes a geztetik hő révén és még az a feltétel is teljesül, hogy
súlyos anyagot áthatni és attól függ a testek hőmér a munkaközeg az operáció végén ugyanabba az álla
séklete, hogy mennyi Caloricumot tartalmaznak. A potba kerül, amiben az operáció kezdetén volt. Már
teória lényeges mondanivalója, hogy a Calorium áta- most avégre, hogy összefüggést állítsunk fel a transz
lakíthatatlan és megsemmisíthetetlen. Ezért Carnot ferált hő és a végzett munka között, egy bizonyos
úgy gondolta, hogy a malomkerék teljes analógiájára megszorítást kell tenni. A hőtranszfer mechanikai
a Calorium egy nagyobb hőmérsékletű helyről egy hatás nélkül valósul meg akkor, ha a meleg és a hideg
alacsonyabb hőmérsékletű helyre csurog és ezenköz test közvetlen kontaktusban van és a hő az egyikről a
ben hajtja a gépet (2. ábra). Annak a felismerése, másikra vezetés útján megy át (4.a ábra). Az az út,
amelyen a hőtranszfer a Tx és T2 hőmérsékletű testek
között maximális munkavégzéssel jár, kizárja a két
test vezetéses kontaktusát. Ez az a maximális munka,
amelyet össze kell hasonlítani a transzferált hővel.
Ha ezt tesszük, akkor Carnot-val egyetértésben az
látszódik, hogy a maximális munka csakis a két test
Tx és T2 hőmérsékletétől függ, nem pedig a munka
közeg természetétől. E maximumnak az a tulajdon
sága, hogy ezzel a ráfordítással ugyanakkora hő
mennyiséget lehet a hideg testről a meleg testre
Elhangzott a Clausius —Szily emlékülésen 1988 decemberben.
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transzferálni, mint amennyi a meleg testről a hideg
testre megy munkavégzés közben. Ezt könnyen be
láthatjuk.
Ha már most azt tételezzük fel, hogy két anyag
közül az egyik ugyanazon transzferált hőből több
munkát produkált mint a másik (5.a ábra), vagy ami
egyre megy, kevesebb transzferált hőből állít elő
ugyanannyi munkát, akkor felhasználhatjuk ezt a két
anyagot váltakozva: munkavégző folyamatban az
egyiket, a fordított folyamatban a másikat (5.b ábra).

vezetést, amely könnyebben érthető volt, mint
Carnot rendkívül finom gondolatmenete. Clausius
azonban a levezetés során azt tételezte fel, hogy nem
általában az energia, hanem — a hőanyag-elméletnek
megfelelően — a hő marad meg, s később kiderült,
hogy ez nem igaz. Később gyakran hangoztatták,
hogy Carnot levezetése rossz volt, pedig csak a min
denki által olvasott Clausius-féle, leegyszerűsített
változatban volt a hiba.”
Nem tudom, hogy mi a félreértés oka, minden
esetre Clausiusnál világos, hogy maximális munka
termelése esetén a qx transzferált hő és a q2 befoga
dott hő hányadosa, csakis a hőmérséklet határoktól
függ:
qi/q2 = f(ti, t2).

(2)

Kiadódik a Carnot szám is, amit Clausius a hő
munkává alakítása hatásfokának nevez és úgy fogal
maz, hogy a két test hőmérséklet-különbsége osztva
a nagyobb hőmérséklettel, melyet °C + 273 abszolút
hőmérséklettel számolunk. Mellesleg az a javaslat,
hogy a termodinamikai hőmérséklet definíciója
Qi/q* = T V T 2

(3 )

legyen, nem Clausiustól, hanem a kortárs W. Thomsontól származik.
A másik cikk 1854-ben készült és ebben Clausius
újabb megfontolásokról számol be. Már a dolgozat
címe is erre utal [4].
a)

5. ábra

b)

Az operációk végén mindkét test eredeti állapotába
kerül vissza, a termelt munkát ellensúlyozza a fel
használt munka, és a hőmennyiség se nem csökkent,
se nem növekedett. Az egyetlen különbség a hő meg
oszlásában jelentkezik, mivelhogy több hő transzfe
ráltatott a hideg testről a meleg testre, mint fordított
irányban, úgyhogy megismételve ezt a két eljárást
váltakozva, mindenféle erőráfordítás nélkül, annyi
hőt szivattyúzhatunk a hideg testből a melegbe,
amennyi tetszik és az nincs összhangban a hő azon re
lációjával, amely mindig azt a tendenciát mutatja,
hogy a hőmérséklet-differenciák kiegyenlítődnek és
ennélfogva a hő a melegebbről a hidegebb testekre
megy, nem pedig fordítva (4.b ábra).
Éppen ez az utóbbi kijelentés az, amit Clausius a
hőtan második főtételének nevez, elsőnek tartván a
hő és munka ekvivalenciájáról szólót. Ezen a ponton
vitába szállók Feynman megjegyzésével [3].
“Amikor Carnot élt, a termodinamika első főtétele
még nem volt ismeretes. Carnot azonban annyira kö
rültekintő volt, hogy gondolatmenete végig helyes,
annak ellenére, hogy az első főtételt nem ismerte. Va
lamivel később Clausius megadott egy egyszerűbb le204

Über eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes
der mechanischen Wärmetheorie
Ebben a második főtételnek négy megfogalmazását
adja. Mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy egy ciklus
ban a hő átalakulása munkává össze van kapcsolva
azzal, hogy bizonyos mennyiségű hő magasabb hő
mérsékletről alacsonyabb hőmérsékletű tartályba
kerül. A ciklus expanziós és kompressziós lépése ér
dektelen, ezekben hő nem kerül forgalomba. Mind
két eseményt átalakulásnak nevezi, mégpedig pozi
tívnak akkor, ha munkából termelődik hő, avagy a
hő magasabbról alacsonyabb hőmérsékletű tartályba
kerül. Egy körfolyamatban váltakozó átalakulásokat
Clausius ekvivalenseknek nevezi és ezzel a nomen
klatúrával a második főtétel az ekvivalens átalakulá
sok tétele. Ez így kvalitatív, de fontos állítás, mert a
második hőtartály követelése rejlik benne, amit majd
Thomson úgy fogalmaz meg, hogy nem lehetséges
hőt teljes mennyiségében munkává átlakítani anél
kül, hogy valami egyéb ne történne a természetben.
A hővezetés irányára vonatkozó kijelentés és a két
hő tartály létezésének követelése ekvivalens (6. ábra).
Mindazonáltal Clausius ezen első kvalitatív meg
fogalmazás után egy második kvantitatív kijelentést
tesz, amit így fogalmaz: Egy hőmennyiség ekvivalen-

6. á b ra

akkor ez nincs kompenzálva közvetlenül munkává
alakult hővel: tehát a fordítva járatásnál ezt nem lehet
visszanyerni. Clausius az ilyen nem megfordítható
ciklusokat is vizsgálatai körébe vonta. Kombinált egy
megfordítható és egy nem megfordítható eljárást és
arra a tételre jutott;-hogy egy körfolyamatban előfor
duló átalakulások ekvivalencia-értékének összege
csak pozitív lehet. Ezt hívják Carnot-féle egyenlőtlen
ségnek (8. ábra), ami ebben a dolgozatban a főtétel

cia-értéke: a hőmennyiség osztva a hőforrás abszolút
hőmérsékletével, — ha ez a hőmennyiség munkává
alakul —; míg a lehűlő hőmennyiség ekvivalencia-ér
téke: a hőmennyiség osztva az alacsonyabb hőmérsék
lettel. Minden körfolyamatra érvényes a következő
tétel: a munkává átalakult hő ekvivalencia-értéke
egyenlő a lehűlő hő ekvivalencia-értékével. A pozitív
és negatív átalakulások ekvivalencia-értékének őszszege zérus (7. ábra).

q2

*

___________

4
7. á b ra

Az az új tartalom, amit a tétel ezzel az új formulázással kapott, még egyszerűbben állítható elő egy har
madik fogalmazásban, amelyet Clausius közvetlenül
az átalakulások ekvivalenciaérték tételéből vezetett
le. Egy körfolyamatban résztvevő anyag által felvett
hőmennyiség osztva a hőforrás abszolút hőmérsékle
tével egyenlő a leadott hőmennyiségek (osztva mind
egyiket a saját hőmérsékletével) összegével.
£ _ £
E, = Q/Tj = ( q í- q 2)/T i;

E-2 = q 2/ f 2 q 2/T i
(4 )
q,/Ti = q2/ T2.
Emlékeztetek arra, hogy eddig olyan körfolyamat
tal foglalkoztunk, amely a transzferált hőt maximális
mértékben alakítja munkává. Ez akkor lehetséges, ha
a felvett hő azonnal munkává alakul, anélkül, hogy a
munkaközegben hőmérséklet-növekedést okozna:
minden hőmérséklet-változás oka hőforgalom nélküli
munkavégzés a munkaközegen vagy általa. Ilyen
esetben a körfolyamat mindkét irányban járható a hő
felvételt és hőleadást, illetve a végzett és felvett
munkát felcserélve. Ha a ciklusban hőveszteség lép
fel, a megfordítva járatást fenti értelemben nem lehet
megvalósítani. Pontosabban arról van szó, ha a
transzferált hő egyrésze vezetés révén közvetlenül
kerül a magasabb hőmérsékletről az alacsonyabbra,

negyedik megfogalmazása. A megfordítható körfolya
mat határeset, mivel itt az összeg éppen zérus. A
tételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy ideális kör
folyamat hatásfoka mindig nagyobb, mint egy nem
megfordítható körfolyamaté. Ez az összefoglalása az
1854-es dolgozatnak. Mindazonáltal a második főtétel
végleges megfogalmazása még néhány évet várat
magára. Itt azonban álljunk meg és hallgassuk meg
mit is mond a témáról Planck [5],

Scientific A utobiography
“Érettségi után egyetemre mentem s először Mün
chenben töltöttem három évet, azután még egyet
Berlinben. Berlinben jelentősen kitágult előttem a lá
tóhatár, Hermann von Helmholtz és Gustav Kirchhoff útmutatásai nyomán. Tanítványaiknak mega
datott, hogy figyelemmel kísérjék azt az úttörő tevé
kenységet, amelyet ismert és figyelt az egész világ.
De azt be kell vallanom, hogy nem sok hasznom szár
mazott e két ember előadásaiból. Biztos, hogy Helm
holtz sohasem készült előadásaira. Szakadozva be
szélt és időnként kénytelen volt megszakítani monda
nivalóját, hogy kikeresse kis noteszából a szükséges
adatokat. Mi több nem egy alkalommal hibát követett
el a levezetésben. Bennünk az a kényelmetlen benyo
más alakult ki, hogy őt magát legalább annyira e lá 
rasztja az óra, mint minket. Órái fokozatosan elnépte
lenedtek és végül is már csupán három hallgatója
maradt. Kirchhoff épp az ellenkezője volt. Ő mindig
gondosan előkészített előadást tartott, minden mon
data szabatos volt és a helyére került. Egyetlen szava
sem volt felesleges, de nem is hiányzott. De az egész
úgy hangzott, mint valami betanult szöveg, száraz
volt és monoton. Őt csodáltuk, ám nem csünggtünk
szavain.
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Ilyen körülmények között az egyetlen lehetőség,
hogy kielégítsem kíváncsiságomat a korszerű tudo
mányos ismeretek iránt az volt, hogy egyedül olvas
sak engem érdeklő dolgokról s ezek a dolgok az ener
gia princípiummal voltak kapcsolatban. így történt
aztán, hogy egy napon Rudolf Clausius munkái kerül
tek a kezembe, s az ő szép stílusa, érvelésének tiszta
világa, óriási hatást tett rám. Én mélyen belemerül
tem cikkeibe, folyton növekvő lelkesedéssel. Külö
nösen megfogott a termodinamika két főtételének
egzakt megfogalmazása és az éles különbségtétel a
kettő között, amit először ő tett meg.
Clausius a termodinamika második fő tételének bi
zonyítását abból a hipotézisből kiindulva vezette le,
hogy hő nem megy spontán hideg testről melegebbre.
Csakhogy ezt a hipotézist még némely tisztázó ma
gyarázattal kell kiegészíteni. Vagyis nemcsak arról
van szó, hogy hő nem megy át spontán hideg testről
melegebbre, hanem arról is, hogy lehetetlen átvinni
hőt hideg testrőf melegebbre bármiféle módon is
anélkül, hogy maradandó változás ne jöjjön létre a
természetben: kompenzációképpen.”
Azon fáradoztam, hogy ezt a pontot tisztázzam,
amennyire csak lehet. E közben felfedeztem a hipo
tézis kifejezésének olyan formáját, amelyet egysze
rűbbnek és sokkal megfelelőbbnek tartottam, neve
zetesen: ” A hővezetés folyamatát semmiképpen sem
lehet teljesen megfordítni.“ Ez kifejezi ugyanazt az
ideát, mint Clausius megfogalmazása, ám nem igé
nyel tisztázó elemzést. 11Egy olyan folyamatot, amit
semmiképpen sem lehet teljesen megfordítani, én
magam természetes folyamatnak neveztem. Manap
ság az irreverzibilis folyamat az általánosan használt
kifejezés/1*
Érdekes dolog, hogy Planck Clausius fent említett
első megfogalmazásához fűzött (Thomsonnál is meg
található) kommentárját nevezi a szakma a második
főtétel Planck-féle megfogalmazásnak, nem pedig
azt, amit ő maga ajánlott az előző idézetben, hogy j
tudniillik ”a hővezetés folyamatát semmiképpen sem J
lehet teljesen megfordítani.“
1865-ből származik Clausiusnak az a dolgozata,
amelyben a második főtétel végleges megfogalmazá
sát adja [6].

Lieber verschiedenefúr die Anwendung bequeme Formen
der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie
Ebben a dolgozatban Clausius már azt a nomenkla
túrát használja, amit W. Thomson vezetett be a hő
tanban. Itt legneveztesebb az energiafogalom megje
lenése és ezzel a fogalommal már kimondható, hogy
zárt, (izolált) rendszer energiája az első főtétel szerint
konstans. Szükség van még arra, hogy Clausius entró
piára kereszteljen egy fizikai mennyiséget, amelyet
korábban átalakulásnak (= transformation = Ver
wandlung) nevezett. A gondolatmenet ezúttal a kö
vetkező: egy ideális körfolyamatban az a hőmennyi206

ség, amit a munkaközeg fölvesz, az abszolút hőmér
séklet és egy olyan mennyiség szorzataként állítható
elő, amely csupán a munkaközeg pillanatnyi állapotá
tól függ. Ezt a fizikai mennyiséget keresztelte el Clau
sius entrópiának (9.a ábra). Egy más, mondjuk T2
hőmérsékleten, mivel ott a munkaközeg állapota
más, ugyanazon q hőmennyiség felvétele más entró
pianövekedést okoz (9.b ábra), vagyis ideális folya
matban az entrópia egyenlő a forgalmazott hő és a for
galmazási hőmérséklet hányadosával: S = q/T. Ha
tehát hő vezetés útján megy magasabb hőmérséklet
ről alacsonyabbra, akkor ez entrópianövekedéssel jár.
Ha egy körfolyamatban Tj és T2 határok között hő
alakíttatik munkává, akkor q, transzferált hőből mun
kává alakított rész:
w < T 2*(S2 - S 2),

(5)

amit a 9.c ábra mutat. Az ideális Carnot folyamatban:
^max ~ ÓI — d2 = SjfcTj — S,*T2.

(6)

Azt kell belátni, hogy Wmax valóban csak a
hőmérséklet-határoktól függ. Tegyük fel, hogy mun
kává alakul a 9.e ábra szerint a B rész is, aminek fede
zete a q2 befogadott hőből származó B rész a 9.f
ábrán. Ez azonban csak akkor volna lehetséges, ha ez
a B hőmennyiség alacsonyabb hőmérsékletről ke
rülne a magasabb T2 hőmérsékletre, ami ellentmond

a második főtételnek. Ezek szerint ideális Carnotfolyamatban az izolált rendszer entrópiája nem nö
vekszik, minden természetes folyamatban azonban
igen. Ebben az összefüggésben a két főtétel új megvi
lágításba kerül. Valahányszor bizonyos mennyiségű
hő munkává alakul, ugyanannyiszor más hőnek ma
gasabb hőmérsékletű helyről alacsonyabb hőmérsék
letű helyre kell átmennie minden munkavégzés
nélkül. Hőgép tehát csak korlátozottan alakítja át a
rendelkezésére álló hőt munkává. A természet csak
úgy engedi meg a hőnek munkává való átalakítását,
ha kárpótlás fejében bizonyos mennyiségű hő alacso
nyabb hőmérsékletű helyre kerül, ahol már nem ala
kítható munkává. Az a hőmennyiség, amely így a kör
nyezetbe kerül, véglegesen átalakíthatatlanná válik
és ebben az értelemben ’’elfecsérlődik“ . Az önmaguktól végbemenő folyamatok ugyanazt teszik, amit
a gőzgép tesz, a természet energiáit folytonosan ala
csony hőmérsékletű hőenergiává alakítják át. A fizi
kai energia minden formájában a hővé való átalakulás
hajlamát mutatja. Ebben az értelemben szól Clausius:

Die Energie der Welt ist konstant,
Die Entropie der Welt strebt einem Maximum zu.
Ez a mottója J. W. Gibbs dolgozatának [7], amelylyel a termodinamika felsőbb osztályba lépett.
Ha már most eltekintünk a kozmikus elvágyódás
tól és a Welt szót mint izolált rendszert tekintjük,
akkor a két fő tétel együttes clausiusi prezentációja
nem egyéb mint multikomponens, többfázisú rend
szerek egyensúlyi kritériumának megfogalmazása fel
tételes szélsőértékként.
Az izolált rendszer definíciója:
I f '- E=0
S J V ij- A ^ O

i = 1,2. ...k
j = 1,2 ,... f.

SZILY KÁLMÁN
(1 8 3 8 - 1924)

Szily Kálmán különös alakja a magyar fizikatörténet
nek, a magyar művelődéstörténetnek. 31 éves korá
ban már műegyetemi tanárt, 79 évesen még számel
méleti publikációt ír, tehát késő öreg korára is megőr
zi nemcsak szellemi frissességét, hanem alkotókész
ségét is. Hogy hosszú életútjának csak mintegy 15
éves szakaszán foglalkozik fizikával, az nem valami
szellemi kiégés, hanem bámulatosan széles érdeklő-

Elhangzott a Clausius —Szily emlékülésen 1988 decemberben.

Az első főtétel:
I í / j - U= 0
A második főtétel:
d S / d y = 0;
925/ 9 / < 0.
Ekkor írhatjuk a feltételes szélsőérték Lagrange-függvényét:
l = ist +
+ nav-v) +

TjOV-Af
Ha már most ennek a Lagrange-függvénynek veszszük valamennyi független változó szerinti parciális
deriváltját és ezeket zérussal tesszük egyenlővé, meg
kapjuk azt az egyenletrendszert, amely alkalmas a
nulladik, az első és a második főtétel együttes disz
kussziójára.
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dési körének folyománya. Több mint 250 publikáció
jából csak 16 fizikai témájú, de azok közt olyan szín
vonalúak is vannak, hogy a kor egyik legnagyobb fizi
kusa Clausius, több cikkében is kifejezetten Szily
munkájára reflektál.
Távolról sem állítható, hogy Szily a magyar tudo
mánytörténet elfelejtett alakja lenne. Gyarmati
István nagyobb lélegzetű összefoglaló cikkben érté
kelte Szily fizikusi munkásságát [1] Szily halálának
30. évfordulója alkalmából; hogy időrendben halad
jak, jó magam 1972 —73-ban igyekeztem felrajzolni a
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19. sz-i magyar termodinamikusok működését: a
Greguss Gyula—Szily Kálmán —Farkas Gyula vonu
laton [2], Szily alapvető fizikai cikkéről publikált
1982-ben Schiller Róbert [3], 1988-ban a Természet
világa c. folyóiratban a műegyetemi tanárt, az akadé
miai és természettudományi társulati tisztségviselőt
mutatta be Vasvári Béla [4]; a kitűnő bibliográfus
Gazda István Szilyről a folyóiratszerkesztőről, egye
sületalapítóról írt tanulmányt. És ezzel távolról sem
adtam áttekintést az utóbbi 30 év Szily-irodalmáról.
Szily ugyanis el nem hanyagolható nyelvészeti és iro
dalomtörténeti munkásságot is kifejtett, publikációi
nak nagyobb hányada ilyen témájú.
Közéleti tevékenységéről hadd villantsak fel
annyit, hogy két ízben volt a Műegyetem rektora, a
Magyar Mérnök Egylet alapító tagjai közé tartozik,
kezdeményezője a Műegyetemi Lapok és a Termé
szettudományi Társulat folyóirata megindításának.
De az ő nevéhez fűződik a Magyar Nyelvtudományi
Társaság és a Magyar Nyelvőr c. folyóirat megalapí
tása, utóbbinak több, mint másfél évtizeden keresztül
szerkesztője volt; közben az Akadémia főtitkára,
majd főkönyvtárnoka volt és pl. ő kezdeményezte az
Akadémai Értesítő létrehozását is.
Mindezen adatokat — ismétlem — nem kellett
most mélyrétegekből előbányászni. Születésének 150
éves évfordulója alkalmából, idén nyáron szülőhelyén
Izsákon emléktáblát is avattak, amelyen szép és tudománypolitikailag is fontos megemlékezést tartott
Gyarmati István az akadémia nevében [5], Mégis úgy
gondolom, hogy sem fizikatörténeti, sem általában
kultúrtörténeti hagyományainkat nem kellően hasz
nosítjuk.
A Szilynél idősebb Greguss Gyula több szellemes
cikkben érvel a kultúra egysége mellett és von le
ebből fontos oktatásügyi következtetéseket, Szily
egész életműve, élete példázat a kultúra egysége mel
lett. Művelődéstörténeti szintéziseinkből mégis
hiányzik napjainkig húzódóan a természettudomá
nyok és a technika története. Kultúrpolitikánk és ok
tatáspolitikánk egyik súlyos kérdése ez. És nem is el
hanyagolható jelentőségű probléma, mert a gazdaságpolitika nem elhanyagolható összefüggésben van az
értelmiség képzésével.

***
Szily, mint fizikus mélységesen saját korának gyer
meke, azaz, ami hőtani munkásságát illeti: szilárdan
a mechanikai hőelmélet talaján állt. A mechanikai
modellalkotás még a 19. sz. második felében is egyér
telműen segíti a fizikai eredmények létrehozását. A
klasszikus fizikának önmagán túlmutató eredményei
is mechanikai modellek segítségével jöttek létre.
Gondoljunk Faraday —Maxwell-re, akik kifejezetten
mechanikai modellekkel alkották meg az erőtér
fogalmat és az erőtér, mint anyagfajta már túlmutat a
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klasszikus fizika anyagfogalmán; de, ha a kinetikus
gázelméletre gondolunk, amely mögött szintén ott
van az atomhipotézis kifejezetten mechanisztikus
modellje, akkor a klasszikus fizika itt is a mechanisz
tikus szemléleten túlmutató eredményt hoz, mert gt_
kinetikus gázelméletből kinövő statisztikus mechani
ka, már nem mechanika a szó newtoni értelmében,
mert a klasszikus mechanika a szigorú determinizmus
talaján áll és így idegen tőle a statisztikus törvények
léte.
Visszakanyarodva Szilyre, csak a mechanisztikus
szemlélet számára kielégítő az a gondolatmenet,
hogy ha a hő nem anyag, akkor mozgás. Ez nem szi
gorú következtetés, csak a mechanikus világkép
hívei számára volt kézenfekvő. Ugyanakkor Szilynek
igaza van — 1867-es akadémiai székfoglaló előadásá
ban mondja —, hogy amíg az ismeretlent ismeretlen
nel mérték, és idézi, hogy a hőmennyiség egysége az
1 °C-kal való felmelegítéshez szükséges hő, addig a
hőtan nem fejlődött, de amióta tudjuk, hogy a hő
mozgás; és ha nem a test egészének, akkor a test ré
szecskéinek a mozgása, azóta ismerjük a hő —mecha
nikai egyenértéket és azóta a hőtannak két főtételére
is fény derült. Székfoglaló előadásaként megjelent
dolgozatában azt a célt tűzte ki, hogy a két főtételt a
lehető legáltalánosabb matematikai alakban fejtse ki.
[ 6]
Clausius és Boltzmann a második főtételt a legki
sebb hatás elvére igyekezett visszavezetni. Szily
1872-ben a Poggendorffs Annalenben is közzéteszi
ugyanebben az évben magyar nyelvű folyóiratban is
publikát cikkét: A Hamilton-elv és a mechanikai hő
elmélet második főtétele [7], Clausius rögtön reflek
tál rá [8]: lényegében egyetért; a levezetés bizonyos
részleteivel nincs megelégedve: nemcsak zárt pályá
kat, hanem a részecskék szabálytalan mozgását is
meg kell engedni és így súlyosabb nehézségek elé
kell nézni. Szily 1873-as cikkében [9] válaszol Clau
sius kérdéseire, ebben a cikkében már szerepel a mo
lekuláris rendezetlenség is.
Itt ismét kis kitérőt kell tenni. Clausius akkor jut el
az entrópiafogalom megalkotásához, amikor túljut a
hőanyag elméleten és a hő mozgás álláspontot foglalja
el. Az általa kidolgozott entrópiafogalom lényegét ille
tően statisztikus fogalom. A részecskék átrendeződé
sével (Umordnung), a diszgregációval hozza kapcso
latba Clausius az entrópiát. De az entrópiatörvényt,
tehát a második főtételt nem értelmezi statisztikusan.
Tudjuk, hogy az entrópia és a termodinamikai való
színűség kapcsolatát Boltzmann tárja fel, sőt a pontos
fűggvénykapcsolatot csak Planck adja meg. Tehát
nem vethetjük joggal Szily szemére sem, hogy nem
ismeri fel a második főtétel statisztikus tartalmát,
amikor az entrópiafogalmat megalkotó Clausius sem
értelmezi statisztikusan az entrópia-törvényt.
A következő fontos lépés Szily hőtani munkássá
gában 1875-ös előadása, ill. cikke, melynek célkitű
zése, hogy a második főtételt az elsőből vezesse le
[10], A következőkből indul ki Szily: “ Minden elmé-

letnek szüksége van kiinduló axiómákra... Egy elmé
let annál teljesebbnek tekinthető: minél kevesebb
nem bizonyítható alapfeltevésre van szüksége és
minél több és többféle tényt tud átfogni.” A második
főtételt túl komplikáltnak tartja ahhoz, hogy axiómá
nak lehessen tekinteni. Sem a Clausius és W.
Thomson-féle “termikus” , sem a Rankine és
Boltzmann-féle “dinamikus” hipotézisekkel nincs
megelégedve. Mint a mechanikai hőelmélet követke
zetes híve a második főtételt az elsőre akarja visszave
zetni, amit mechanikailag megalapozottnak tekint.
Ezt fomálisan meg is teszi, anélkül persze, hogy a má
sodik főtétel statisztikus tartalmát érzékelné.
1876-ban magyarul, 1877-ben németül publikál
még hőtani témakörből, éspedig: A hőelméletben
előforduló mennyiségek dinamikai jelentéséről
címmel [11]. Itt már közelít a hőtani folyamatok sta
tisztikusjellegének megértéséhez. A termikus egyen
súlyt már nem stabil állapotnak tekinti, számolása
gondolatmenetében felhasználja, hogy a stabil állapot
állandósága csak az átlagértékekre vonatkozik és az
átlagértékek léte oszcillációt, ingadozást tételez fel az
átlagérték körül. Ebben a cikkében már árnyaltabban
is fogalmaz a második főtétel és a Hamilton-elv kap
csolatát illetően. Nevezetesen azt írja, hogy “a máso
dik főtétel olyan szerepet játszik a termodinamiká
ban, mint a Hamilton-elv a dinamikában.” Nem
beszél direkt azonosítástról, ill. visszavezetésről.
Összegezve: a 19. sz. második felében a kor legna
gyobbjai Clausius, Rankine, W. Thomson, Boltz
mann foglalkoztak a hőtan mechanikára való vissza
vezetésének problémájával. Ezek között Szily ered
ményei igen elegánsaknak számítanak, mert nincs
szüksége durva mechanikai modellekre, másrészt
mert igen rugalmas megfogalmazásokig jut el. Minde
zek alapján legkevésbé sem csodálható, hogy a 19. sz.
második felében a második főtételt gyakran Clausi- \
us—Szily tételnek nevezték. így szerepel ez például
az 1903-ban Leipzingben kiadott Enzyklopädie der
Mathematischen Wissenschaften megfelelő kötetében. [12]
De ami a termodinamika modern fejlődését illeti,
annak fényében sem tekinthetők elévültnek, egyszerűen történeti érdekességűeknek Szily munkái:
akár a termosztatika axiomatikus megalapozására,
akár az irreverzibilis termodinamika integrál elveire
gondolunk, mely utóbbiak nagy hasonlóságot mutatnak a mechanikai integrál elvekkel.
Gyarmati Szilyről írt cikkében így fogalmazott:
“neves szerzők egész sora számtalan formai hasonló
ságra hívta fel a figyelmet — mármint a mechanikai
és termodinamikai egyenletek közt —, amelyeket
nem tartanak véletlennek...” “Szily Kálmán ilyen

irányú vizsgálatai tehát nem tekinthetők még ebben
az általános vonatkozásban sem lezártnak és hiábava
lónak.” Verhás József — amikor Szilyvel kapcsolat
ban a modern termodinamikáról faggattam — még
keményebben fogalmazott (felhatalmazott rá, hogy
idézhessem): “a matematikai formai analógiák
valami mélyebb tartalmi analógiát fejezhetnek ki.”
Tovább gondolkodva a következők merültek fel
bennem. A kvantummechanika Schrödinger egyen
lete de Broglie értelemben (a de Broglie-hullám értel
mében) hullámegyenlet. Mély tartalmi megfelelés a
Schrödinger-egyenlet és a klasszikus hullámegyenlet
közt nincs. De vajon nincs-e mélyebb analógia a kö
vetkező gondolatmenetet illetően. Neumann bebizo
nyította, hogy nincsenek rejtett paraméterek; évtize
des vita feltárta, hogy ez pontosabban azt jelenti,
hogy a kvantummechanika előfeltevéseivel összeférő
rejtett paraméterek nincsenek. Vajon a hőtani folya
matok mechanikára való visszavezethetőségének
problémája nincs-e összefüggésben a rejtett paramé
terek feltételezésével?
Úgy gondolom, ha kérdő mondattal fejezhető be
egy 150 éve született tudós munkásságáról való meg
emlékezés, az a legmélyebb elismerés kifejezését
jelenti.

IRODALOM

[3]

,,,
(71
®
[9]
i10l
[jj]
[12]

Gyarmati István, Fizikai Szemle 5. 147 —157. (1955)
Bíró G.; Periodica Polytechnica 16. 2. 189—197. (1972) é:
A magyarországi tudomány- és technikatörténet. A konfe
rencia előadásainak anyagából MTESZ Bp. 1973. 99—106.
Schiller Róbert, Periodica Polytechnica 26. 1. 59—62
(1982)
Vasvári Béla, Természet Világa 6. 243 —245. (1988)
Gyarmati István, Természet Világa 12. 551—553. (1988)
Kálmán Szily: Über die allgemeine Form der Gleichungen
der mechanischen Wärmelehre. Értekezések a matematikai
tudományok köréből. 1. 3 —20. (1867)
Értekezés a matematikai tudományok köréből 1. 10.
(1872) és PoggendorfTs Annalen 145. 295. (1872)
R. Clausius: Über den Zusammenhang des zweiten Haupt
satzes der mechanischen Wärmetheorie mit dem Hamiltonschen Prinzip. Pogg. Ann. 146. 585. (1872)
K. Szily: Das dynamische Prinzip, von Hamilton in der
Thermodynamik. Pogg. Ann. 149. 873 —4. (1873)
Szily K.: A hőelmélet második főtétele levezetve az elsőből.
Értekezés a matematikai tudományok köréből 4. 3. (1875)
és Pogg. Ann. Ergänzungsband 7.154. (1875)
Műegyetemi Lapok. 6. 165. (1876) és 8. 239. (1876) to
vábbá Pogg. Ann. 160. 436. (1877)
Leipzig, Teubner 1903. Bd. 5. Theil 1. 185.

209
X

A TUNGSRAM SORSA A NEGYVENES ÉVEKBEN III.
(Válogatás Bay Zoltán “Az élet erősebb” című visszaemlékezéseiből)
Nagy Pál (Szociáldemokrata Párt) és Somlai (Kom
munista Párt) egyetértésben vezették pártjukat. A
gyár leszerelése és az utána jövő lelkes újjáépítés még
jobban összekovácsolta a barátságukat. Mint az
üzemi bizottság elnöke és alelnöke, rendszerint
együtt tárgyaltak az igazgatósággal. Érdekes volt
egymás mellett a két ember. Nagy Pál, az izmos, élet
erős ember, magabiztos fellépésével és gyors észjárá
sával könnyedén sarokba szorította azt, akivel vitá
zott. Csak elemi iskolákat járt, de szabad idejében
tanult, olvasott. Hibátlanul citált irodalmi idézeteket,
közgazdasági munkákat. A feltett kérdésekre azonnal
válaszolt. Somlai bizonytalanabb egyéniség. A vitá
ban lassú. Gondolatai között nem tud dönteni. Vagy
nem szól, vagy alternatívákban válaszol, ha kérdezik.
Végül is azt mondja: “ Meg kell kérdeznem a párto
mat, holnap hozok választ” . Érthető, ha ilyen körül
mények között mindig Nagy Pál viszi a szót, ahol
együtt vannak jelen. Sokszor az az érzésem, hogy
Somlaiban ilyenkor elfojtott indulatok gyülekeznek s
hagynak nyomot, de egyelőre a Tungsramnál nagy a
békesség a kél párt között. Olyat is hallunk, hogy
“ békés sziget” , ahol sem a pártok egymással, sem a
munkások az igazgatósággal nem veszekszenek, ami
eléggé feltűnő.
A hirosimai atombomba ledobása után Somlai
kért, hogy tartsak előadást az atomról az újpesti kom
munista pártban. Mikor megjelentem az előadóte
remben, bemutattak egy sovány, magas, fiatalos meg
jelenésű embernek, akinek lobogó fekete haja és kü
lönös tűzben égő fekete szemei voltak: Rajk László,
•aki az ülés második előadója lesz. Rajknak ismertem
a nevét, tudtam, hogy a kommunisták Rákosi utáni
legfontosabb embere. Tanárnak készült, de a 30-as
években a budapesti egyetemről kitiltották néhány
társával együtt kommunista tevékenység miatt. Rajk
részt vett az ellenállási mozgalomban, de ott én nem
találkoztam vele, most láttam először.
“Professzor úr, én már ismerem az Ön nevét,
sokat beszélgettünk Önről Sopronkőhidán Dallos
Gyurkával” — mondta most rögtön a bemutatkozás
után. Szerettem volna hallani tőle valamit Dallos öngyilkosságáról, de ő nem volt hajlandó ebbe a témába
belemélyedni, hanem csak arról beszélt, hogy Dallos
információi nagyon értékesek voltak, hogy ők általá
ban figyelik az embereket, hogy remélik: velem ér
tékes kooperációt tudnak megvalósítani. Azután
megállapodtunk, hogy mivel neki ma este még egy
másik előadást is kell tartania, mindketten csupán fél
óráig beszéljünk.
Amikor szembenéztem ások száz felém szegeződő

A részleteket Bay Zoltán engedélyével közli a Fizikai Szemle.
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szempárral, jóindulatot olvastam ki belőlük. Kis em
berek, akik az élet fáradalmai között valami jobbra
vágynak, az élet napos oldala felé tekintenek. Nem
harcot akarnak, hanem békét. Azzal kezdtem tehát
az előadást, hogy ne beszéljünk a bombáról, azon se
fáradozzunk, hogy nyújtsak nekik valami leegyszerű
sített képet a fizikai folyamatokról, hanem nézzük
azt, hogy az atomenergia békés felhasználása mit ígér
a jövő társadalmi élete szempontjából. Az ember
harca az ember ellen a múltban a körül a viszonylag
csekély energia körül folyt, mely rendelkezésre
állott. A 20. század eddig eltelt évtizedeiben az embe
riség háborúkra készült és háborúkat vívott, közben
a tudomány a maga csendes műhelyeiben felfedezte
az atomot. Sokkal fontosabb tény volt a néhány ezer
tudós felfedezése, mint a sok száz millió ember politi
kai és fegyveres harca. Mert kiderült, hogy az energia
amelyért egymással harcoltunk, mérhetetlen bőség
ben van körülöttünk. Az embernek ezután nem lesz
oka az egymás elleni harcra, mert a saját megélhetését
nem kell többé a másik rovására biztosítania. Egyet
len szép és nemes harcra lesz szüksége: harc a termé
szettel a természet javaiért. Ezt a harcot csak becsü
lettel lehet megvívni. A tudomány objektivitásra ta
nítja az embert.
*
A Tungsram 1946 nyarán elérte a háború előtti tel
jesítményének 50 százalékát. Minden Tungsramdolgozó megfeszített munkájának, önérdekét a köz
érdekért feláldozó magatartásának volt köszönhető
ez a valóban nagy eredmény. A kormány kisgazda
pénzügyminisztere azt mondta egy tárgyalásunk al
kalmával: “a Tungsram története a leszerelés óta:
hősköltemény” .
A magyar kormány a leszerelés után kijelentette,
hogy a Tungsram felépítését állami feladatnak tekinti
és viseli az újjáépítés költségeit. A kommunista mi
niszterek viszont elejétől kezdve azt mondták, hogy a
Tungsramnak juttatott összegeket kölcsönnek kell te
kinteni. A Tungsram gazdasági vezetői, Jankovich és
Fischmann, azon a nézeten voltak, hogy az elvi vita
eldöntésénél fontosabb az, hogy az újjáépítés meg ne
akadjon, tehát a kérdést függőben lehet hagyni. Az
infláció zűrzavarában a kérdés nem is volt lényeges
sem a Tungsram, sem a magyar kormány szemében,
a pénzt a bankóprés termelte. Persze, ezzel a pénzzel
semmit sem lehetett vásárolni a külföldi piacokon,
viszont a külföldi szerszámgép-vásárlásainkhoz fel
tudtuk használni a Tungsramnak a nyugat-európai
országokban még meglevő tartalékait.
A forint bevezetésekor a magyar kormány kijelen
tette, hogy a Tungsram újjáépítésére adott és ezután

adandó összegek kölcsönképpen tekintendők. Még
ez sem hozott reánk katasztrófát, mert a Tungsram
ekkor már elkezdte az exportálást a nyugat-európai
országokba. Jankovichék kiszámították, hogy a
Tungsram termelése képes lesz fedezni a kölcsönök
kamatait és törlesztését. Ismét kiderült, hogy a
Tungsram igazi vagyona nem a gépeiben volt, hanem
a tudásában és jó hírnevében. Ezeknek felhasználásá
val pótolhatók az elveszett gépek.
A kalkuláció jó volt, csak egyben hibázott: becsü
letes alapokra volt felépítve. Jankovichék dollárban
kalkulálták a lámpáért külföldön kapott pénzt, ugyan
csak dollárban kalkulálták a magyar piacon vett nyers
anyagokat és a magyar munkabéreket. A külföldi és
magyarországi értékelések közé beékelődött a forint
hivatalos átszámítási kulcsa, melyet a magyar kor
mány úgy állapított meg, hogy egy dollár 11,76 forint
legyen. A reális kulcs 25-30 forint lett volna abban az
időben, ma magasabb.
A magyar gazdasági élet hozzá volt szokva az ilyen
irreális kulcsokhoz. Horthy Nemzeti Bankja szintén
alacsonyan tartotta a pengő-dollár arányt, de a
magyar ipar abban az időben “exportfelár”-akkal dol
gozott, így életképes volt. A forint bevezetése után
mindenki az exportfelárak iránt érdeklődött a kor
mánynál, de azt a választ kapta, hogy azok egyelőre
“még nincsenek megállapítva” .
1946 őszén Gerő Ernő kereskedelmi miniszterrel
ismertettük a Tungsram újjáépítését és elért eredmé
nyeit. Gerő szó nélkül végighallgatta a “ hősköltemé
nyünket” aztán csak annyit mondott:
“ A magyar gazdasági életnek nem érdeke, hogy
felépítsen egy vállalatot, amely veszteségre dol
gozik” .
Nem hittünk a füleinknek. Veszteségre dolgo
zunk, mikor az embereink az utolsó lélegzetüket is
beleadják a munkába? Rosenfeld igazgató akadozó
szavakkal magyarázza, hogy az izzólámpa és rádiócső
a világ legjobb iparcikkei közé tartoznak, ezek gyár
tása csak előny lehet a magyar gazdasági élet számára.
“Lehet, hogy az izzólámpa és a rádiócső jó cikkek,
de rossz a Tungsram vezetősége, mert a vállalat vesz
teségre dolgozik. Az Önök saját számai mutatják” .
Fiscümann szól közbe mosolyogva, mint aki már
látja a félreértést. Megmagyarázza Gerőnek, hogy a
veszteség csak látszólagos, mert a külföldről behozott
valuták forintravaló átszámítása igen alacsony. így
persze keveset kapunk forintban a külföldön eladott
lámpákért. A Nemzeti Bank “egyelőre” még nem ál
lapította meg az exportfelárakat. Gerő közbevág:
“Exportfelárakat? Önök a forintot akarják rontani!
A tárgyalást akkor a Gazdasági Rendőrség fogja
Önökkel folytatni!”
A valutafelárat, vagy a dollárparitás új megállapítá
sát hiába várja a gazdasági élet s a magyar exportválla
latok egymás után kezdenek “veszteségre dolgozni” ,
és eladósodnak az államnak. Ez először is komoly be
vételt juttat az államnak, mert az export révén befo

lyó idegen valutát alaposan megvámolja, “ lefölözi” .
Másodszor eladósítja az exportvállalatokat az állam
mal szemben, mert az állam a bajbajutott vállalatot
kölcsönnel kisegíti (telik a lefölözött haszonból).
Harmadszor, eltereli a figyelmet arról a tényről, hogy
a már államosított vállalatok ténylegesen veszteségre
dolgoznak (ami magukból a hivatalos számokból
látszik).
*
Nagy várakozással néztem az amerikai út elé,
amelyre Jankovich, Neményi igazgató és én 1947 feb
ruárjában indultunk el. Az út közvetlen célja az volt,
hogy ismét fölvegyük a háború alatt megszakadt kap
csolatainkat az amerikai partnereinkkel: a General
Electrickel, a Radio Corporation of America-val
(RCA), az International Telegraph and Telephon-nal
(ITT) és a Corninggal. A háború előtt a Tungsram
ezekkel a vállalatokkal kereskedelmi és technikai
szerződéseket kötött, átvette azok újításait, átadta a
saját találmányait, több ízben kapott nagy összegű
kölcsönöket; melyeket a gyár bővítésére használt. A
háború megszakította ezt a viszonyt, de csak külsősé
gekben. Nem volt posta, nem volt közlekedés, de
nem szűntek meg a partneri érzelmek. Mi a háború
alatt mindég úgy gondoltunk az amerikai barátainkra,
mint akiktől elzárt egy igazságtalan háború, de akik
továbbra is barátaink. A háború befejeztével öröm
mel tapasztaltuk, hogy ők is úgy gondoltak reánk.
Már 1946 elején szívélyes tárgyalásokat folytattunk
az International General Electric Co. párizsi képvise
lőjével, Mr. Boytonnal. Előkészítettük az amerikai
utunkat arra az időre, amikor megszűnünk “ellensé
gek” lenni, vagyis, miután a magyar békeszerződés
törvénybe lép.
Az International General Electric Co.-val meg
kezdtük a tárgyalásokat. Nagyon szívesen fogadtak,
mint régi barátokat. Természetesen, először nekünk
kellett elmondani, mi történt a háború alatt, az
ostrom alatt, a leszerelés alatt és azóta. Nemcsak
nekünk tűnt Amerika más égitestként, mi is olyasféle
benyomást keltettünk itt, mintha a Holdból jönnénk.
Tényleg, az oroszok megitták a denaturált szeszt?
Tényleg, hadifoglyokat szedtek az utcán? Tényleg, a
gépeket senki sem fizeti meg? Jankovichnak sokszor
el kell mondania a németek által birtokolt Tungsram
részvények történetét. Ezek a potsdami egyezmény
értelmében az oroszok tulajdonába kerültek, az oro
szok át is vették őket a berlini Osramtól. Nekünk az
oroszok azt mondták, ők nem tudnak semmiféle Ber
linben átvett részvényekről, nyomassunk újakat.
Megtettük, nyomtattunk új részvényeket a megfelelő
számozással. “ Ez nem jó” , — mondták az oroszok —
“hátha azoknak a részvényeknek más számai
voltak?” Végül is nyomtattunk új részvényeket szá
mozás nélkül. Az amerikaiak hatalmasat kacagtak,
mikor Jankovich a történetében idáig ért. Persze, ka
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cagni lehet ezen, de mit lehet tenni, ha az oroszok el
jönnek szavazni a közgyűlésre, és kétszer szavaznak
ugyanazzal a részvénypakettel, egyszer számokkal,
egyszer számok nélkül? Egyszer lunch közben azt
kérdeztem: “tudják-e az amerikaiak, hogy Budapes
ten azt lehet olvasni az újságban, hogy Amerikában
mindenki éhezik, néhány ezer nagykapitalistát
kivéve?”
“ Nézzen Ön szét Amerikában, s megkapja a vá
laszt” — volt a felelet.
“ Nem velem van baj” — mondtam én — “hanem
azzal a sok száz millió emberrel, aki nem tud itt
szétnézni.”
Az amerikaiak mosolyognak: a hazugság önmagát
emészti meg, attól nem kell félni. Milyen jó volt, míg
mi is így tudtunk gondolkozni! Vagy legalább is ha
sonlóan. Mert — valljuk be — az európai életben az
igazságnak sosem volt meg az az átütő ereje, mint
abban a demokráciában, amit itt ezek az amerikaiak
megvalósítottak. Nálunk vagy egy dinasztia és a vele
kapcsolódó uralkodó osztály, vagy egy más rendszer
döntötte el: mi az igazság.
*
A nagy politikai fogások közben a kommunista
párt nem feledkezett meg a részletkérdésekről sem s
buzgón készítette elő az országot a szocialista forrada
lomra, ami nekik azt jelenti, hogy az állam mindent
birtokba vesz. Hazaérkezésem után láttam, hogy a
Tungsram államosítását a Kommunista Párt hamaro
san a megvalósítandó célok közé számítja.
Hogy a Tungsram “veszteségre dolgozik” , az már
közismert tényként volt elfogadva. De nem csupán a
vezetőség volt érte felelős, hanem munkás és
mérnök egyaránt. Akármennyit dolgoztak, azt hallot
ták, hogy tulajdonképpen a magyar állam tartja el
őket. Ilyen körülmények között persze bérjavításról
szó sem lehet. A gyári szociáldemokraták, élükön
Nagy Pállal, jól látták a helyzetet s meg is mondták a
véleményüket a Szociáldemokrata Párt értekezletein.
A kommunista párt szónokai ekkor kezdték őket
“ munkásárulók”-nak nevezni, akik összejátszanak a
kapitalistákkal.
*
Nem sokkal a hazaérkezésem után történt, hogy
Somlai felkeresett, és kért, hogy látogassam meg Vas
Zoltánt, a Gazdasági Főtanács elnökét.
“ Mi lesz a téma?” — kérdeztem, hogy lássam:
milyen anyagot kell magammal vinnem.
“Vas elvtársnak jelentettük az Ön amerikai útjának
eredményeit, s a General Electric-kel kötött előzetes
megállapodást” — mondta Somlai - “s ő szeretne
közelebbi adatokat hallani” .
“Kitűnő” — mondtam én — “vártam erre az
alkalomra” .
A General Electric-kel kedvező megállapodást dol
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goztunk ki New Yorkban. A háború előtti helyzetet
állította vissza a szerződés, mely szerint a két vállalat
rendelkezésre bocsátja egymásnak a tapasztalatait és
gyártási eljárásait, és licenciát ad a másik félnek a sza
badalmaira. A licenciadíjak fizetése miatt a szerződés
hez szükséges a Magyar Nemzeti Bank, tehát a
magyar kormány jóváhagyása, ezért a szerződést
New Yorkban feltételesen írtuk alá. A szerződés ked
vező volt, s úgyszólván létfeltétel a Tungsramra
nézve. Csak a gyártási módszereink up-to-date fej
lesztésével tarthatjuk meg a versenyképességünket
külföldön. Csak így szerezhetünk valutát az ország
számára, csak így könnyíthetjük meg a magyar
munkás életét, fejlett gyártási eszközöket adva a
kezébe. A szerződést az Iparügyi Minisztériumhoz
nyújtottuk be jóváhagyás végett. Említettem már,
hogy a Gazdasági Főtanács felette állt az Iparügyi Mi
nisztériumnak, ezért örültem, hogy most Vas Zoltán
nál közvetlenül is ismertethetem a szerződést. Jankovich még nem érkezett haza, ő még Argentínába uta
zott a Buenos Aires-i fiókvállalatunk meglátogatására.
Fischmann Svájcban volt. Ezért Rosenfeld igazgatót
vittem magammal, hogy az esetleges kereskedelmi
kérdésekre választ adjon.
Vas Zoltán hatalmas papírcsomagot vett elő az asz
tala egyik sarkáról, mikor beléptünk, jelentősen te
kintett reánk s elkezdte:
“ A Gazdasági Rendőrség jelentése fekszik előt
tem. Ennek alapján el kellene rendelnem az Önök
azonnali letartóztatását. Ennek dacára megadom a le
hetőséget, hogy Önök nyilatkozzanak. A vád az,
hogy a Tungsram milliós tételekben csempész ki érté
keket külföldre.”
Jó, hogy Rosenfeldet elhoztam, mert itt nyilván
nem technikai kérdésekről lesz szó. Ránézek, ő
tudja, mi megy külföldre, ő feleljen.
“Mik azok a milliós értékek?” — kérdezi ő.
“Itt vannak a rendőrségi jelentések” — mondja
Vas Zoltán, keresgél az iratok között s aztán vagy har
minc lapot kiemel és odateszi Rosenfeld elé. Rosenfeld nézi, lapozgat, aztán felnevet:
“ Mondja, ki az az ostoba fráter, aki ezt kitalálta?”
Rosenfeld baloldali ember hírében áll, jóban van sok
kommunistával, bár ő maga nem párttag. Most anynyira biztos a dolgában,, hogy fölényes akar maradni.
“Ezek a mi alkatrész-szállításaink a külföldi fiókja
inkhoz” — folytatja. — “ Ha kész lámpát viszünk be
egy országba, magas vámot kell fizetni. Ezért a
Tungsram évtizedek óta exportál ilyenformában is
lámpát, alacsonyabb vámokat fizet s odakinn a fiók
gyár a lámpát összeszereli. Úgy szoktuk ezt nevezni,
hogy itt mi megcsináljuk a lámpát, odakint csak a vá
kuumot teszik bele” .
Vas Zoltán nem nevet a viccen, ő most komolyabb
tétekben játszik.
“Lehet” — mondja — “de Önök nem hozzák be
az egész ellenértéket valutákban, amit külföldön
kapnak. így külföldön felhalmoznak magyar va
gyont”.

“ Ha Ön a mi könyveinket nézeti meg komoly szak
értővel, és nem a Gazdasági Rendőrség hiányos nyo
mozására támaszkodik, akkor látni fogja, hogy egy
fillér sem hiányzik, mindent hazahozunk” — feleli
Rosenfeld.
Vas Zoltán most ellenem fordul.
“És Ön mit szól ehhez a csempészéshez?” — kér
dezi. — “Úgy informált, hogy nekem azért kell ide
jönnöm, hogy Önnek elmondjam, amit Amerikában
láttam. Rövid leszek, mert látom, hogy Önt technikai
kérdések nem érdeklik. Az amerikai munkás átlag
3-szor, de sok esetben 5-ször akkora teljesítménnyel
dolgozik, mint a Tungsram-munkás. Nem azért,
mert jobb munkás, hanem azért, mert jobb gépekkel
dolgozik. Az eredmény az, hogy az amerikai munkás
nak többet tud fizetni a gyár, ezért az amerikai
munkás magasabb életnívón él. Ezt kell nekünk meg
valósítanunk, nekem a Tungsramnál, Önöknek ezt
országos viszonylatban. Erről akartam Önnel beszél
ni. A General Electric-kel kötendő szerződésünk ter
vezetét benyújtottuk az Iparügyi Minisztériumba. Ha
marosan az Ön íróasztalára kerül, s kérem, hogy hala
déktalanul engedélyezzék azt a néhány ezer dollárt,
mellyel a szerződést indíthatjuk. Minden dollárért az
ötvenszeresét vagy százszorosát fogjuk hazahozni” .
Ő tudtá, hogy a General Electric szerződése sosem
lesz aláírva, amire mi néhány hónap múlva lassan jöt
tünk rá, amikor láttuk, hogy nem kapunk választ a
Nemzeti Banktól. Amerikával való együttműködés?
Nevetséges gondolat annak, aki olyan okos, aki olyan
sokat tud, a magas politikából, mint Vas Zoltán.
Néhány nap múlva megérkezett a vizsgálóbizottság
a Tungsramhoz. A bizottság egy hétig ült Rosenfeld
nyakán s végül is kijelentette: minden rendben van,
csempészés nem történt.
Egy hét múlva korán reggel fölhívott Nagy Pál a la
kásomon, hogy mielőtt bejövök az irodámba, ne mu
lasszam el elolvasni a Szabad Népet, mert nagy cikk
van rólunk. Kinyitottam az újságot és megláttam a
három hasábos nagy cikket melynek címe hatalmas
betűkkel jelentette be, hogy “az utolsó 10 év legna
gyobb csempészését fedezte fel a Gazdasági Rendőr
ség az Egyesült Izzóban” .
A cikk azzal kezdődött, hogy a Tungsram veszte
ségre dolgozik, s csupán a Magyar Állam áldozatos
hozzájárulásával tudja fönntartani önmagát, de
ugyanakkor a kapitalista igazgatók külföldre csempé
szik a magyar munkás verejtékével előállított érté
keket.
Azonnal behívattam az irodámba Somlait és Nagy
Pált. Somlai magával hozta Tarján Rezső mérnököt,
aki az utóbbi időkben egyre sűrűbben szerepelt a
gyári kommunisták képviseletében. Csak egy évvel
ezelőtt jött a Tungsramhoz. Az elektroncső
laboratóriumunk főnöke, Winter Ernő ajánlotta őt
felvételre, mondván, hogy ez a kitűnő mérnök haj
landó volna egy másik vállalattól átjönni hozzánk, ha
aligazgatói állást ajánlanánk fel neki. Az én válaszom

az volt, hogy kivételt nem teszünk, mint egyszerű
mérnököt elfogadjuk, s ha csakugyan kiváló, akkor
később előléphet. Tarján “gondolkozott” , de végül
kijelentette, hogy elfogadja.
Tarján érzi, hogy kell mondani valamit:
“A Tungsramnak végeredményben az a fontos,
hogy a bizottság tisztázta, nem pedig, hogy mi van az
újságban.”
“Tarján elvtárs” — mondta Nagy Pál — “ Ha vala
kit le akarnak tartóztatni, a Szabad Nép először meg
csinálja a közvéleményt, utána követeli a bűnösök
megbüntetését. Most a Tungsramot szemelték ki. Itt
a munkások többsége szociáldemokrata, a vezetőség
pedig bebizonyította, hogy van szociális érzéke és
népszerű a munkások között.”
“Egyszerűsítsük le a vitát” — szóltam én közbe.
— “A Szabad Nép közölje le a holnapi számában á
vizsgálóbizottság jelentését. A gyári kommunista párt
eszközölje ki ezt a helyreigazítást” .
Nagy Pál hozzám beszélt:
“Professzor úr, az Ön gondolatainak csak egy
hibája van, az, hogy túlságosan tiszták. Ön naív, ha
azt hiszi, hogy a testvérpárttal (Nagy Pál nyomatékos
hangsúllyal ejtette ki ezt a szót) így lehet beszélni. A
helyreigazítást sohasem fogják leközölni, éppen ezért
mi szociáldemokraták fogjuk azt megjelentetni a hol
napi Népszavában. A bizottság tagjait megnevezzük,
és megírjuk, hogy hű tagjai a Kommunista Pártnak” .
— Ezzel fölállott, hogy elhagyja a szobát.
Tarjánnak nem tetszett ez a fordulat. Nagy Pálról
tudta, hogy megteszi amit mond, ezáltal olyan bonyo
dalom keletkezik, amelyért a Párt később őt teszi fe
lelőssé. Hozzámfordulva ezt mondta:
“Azonnal megyek a Szabad Nép szerkesztőségébe
s elintézem, hogy a helyreigazítás megjelenjék” .
“Jó” — mondta Nagy Pál — “ Délutánig várunk,
mindenesetre azonban én már elkezdtem fogalmazni
a cikket.”
Tarján délben érkezett vissza, s én újra behívtam a
három embert.
“Minden rendben van” — kezdte Tarján élénk
arccal és gyors beszédben előadta, hogy az egész
puszta félreértés volt. A cikket két héttel ezelőtt írat
ták meg az egyik riporterrel, akinek a Gazdasági
Rendőrség adta az anyagot. Miután a bizottság kinn
járt nálunk, a cikket nem közölték, s a riporter betette
az íróasztala fiókjába. Tegnap este derült ki, hogy a
Szabad Nép mai számához nincsen elég anyag, s J,ázas
keresés indult meg a cikk után. A mi riporterünk
nem volt jelen, de az íróasztalában megtalálták a kész
cikket. Örömükben nem is nagyon nézték meg, hogy
mi van benne, hanem leadták a nyomdába. “Igazán
mulatságos” — fejezte be Tarján az elbeszélést —
“hogy néha egy szerkesztőségben milyen fejetlenség
uralkodik” , —nagyot nevetett.
“Tarján elvtárs” , — mondta Nagy Pál — “ mi nem
magyarázatot akarunk, hanem helyreigazítást. Maga
itt elibünk tálal egy gyermekmesét, s azt akarja, hogy
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jót nevessünk rajta, miközben a Szabad Nép több
százezer olvasója megtudja, hogy mi siberek vagyunk.
Vagy úgy érti, hogy a holnapi számban el fogják mon
dani ezt a mesét, hogy a Szabad Nép olvasói is neves
senek a Párton? Akkor rendben van a dolog!”
Tarján nem válaszolt Nagy Pálnak, hanem felém
fordulva mondta, hogy “ Nagy elvtárs ismét kiélezi a
helyzetet” .
“Tarján úr” , — mondtam én — “a Tungsram
kénytelen ragaszkodni a helyreigazításhoz” .
“ Professzor úr” , — felelte ő — “egy szerkesztő
ségtől nem lehet elvárni, hogy beismerje az olvasói
előtt, hogy tévedett.”
Nagy Pál fólállott, ránézett Tarjánra és nyomatéko
san mondta:
“Tarján úr” — hangsúlyozta az urat — “a cikket és
a maguk gyermekmeséjét a Népszava fogja hozni”.
— Ezzel elhagyta a szobát. Tarjánnak a sovány arcán
zavart mosoly volt.
“Ez a Nagy elvtárs szenvedélyes ember” —
mondta, mikor Nagy Pál elment. “ Beleköt az ember
véletlenül rosszul kimondott szavaiba” . Majd kisvár
tatva felállott s azt mondta: “Visszamegyek s elinté
zem a helyreigazítást” .
Este a lakásomon hívott fel s közölte, hogy elérte,
amit maga sem remélt, a helyreigazítás benne lesz a
holnapi számban. Első eset, hogy a Szabad Nép ilyes
mire hajlandó. Kért, hogy hívjam fel Nagy Pált és kö
zöljem, hogy nincs szükség a Népszava cikkére.
Másnap első dolgom volt megnézni a Szabad
Népet, a cikk nem volt benne. Mikor bejöttem az iro
dába, Tarján fölhívott házi telefonon s örömmel je
lentette, hogy megjelent a helyreigazítás. “ Hol?” —
kérdeztem tőle — “mert én nem láttam”. “ A napi
hírek között” — volt a válasz.
A magyar újságokban a “ Napi Hírek” a kis hírek
rovata. Apró hírek, melyeknek nincs országos vagy
politikai jelentősége. Most figyelmesen végignézve
ezt a rovatot, találtam egy 3 soros közleményt, mely
olyasmit mondott, hogy a Tungsram exportja emelke
dőben van. Egy szó sem volt sem a csempészésről,
sem a tegnapi cikkről.
Délelőtt nem értem rá foglalkozni ezzel az üggyel,
délután bejött hozzám Nagy Pál.
“ Professzor Úr” — kezdte — “átejtettek bennün
ket. Mondtam, hogy velük nem lehet olyan becsü
letesen viselkedni, mint Ön tette. Én megírtam
tegnap a cikket s a Népszava hozta volna a mai szám
ban. Látva, hogy a Szabad Népben nincs helyreiga
zítás, tehát ismét becsaptak, ma ismét elvittem a
cikket a Népszavához. Ma már nem hajlandók kö
zölni. Mert túlságosan kiélezné a két párt közötti
amúgy is nagyon kényes helyezetet, mondták ne
kem.”

hogy mikor veszik át a kommunisták a vezetést.
Talán jobb is, ha előbb történik, mert akkor a vállalat
azonnal “nyereségre” fog dolgozni, megszűnik
“csempésznek” lenni. Az egyszerű munkás és
mérnök talán jobban jár, ha a gyár megszűnik céltábla
lenni. Igen, de mi lesz az amerikai kapcsolatokkal? A
Tungsramot modernizálni kell. Nem dolgoztathatjuk
a magyar munkást elavult módszerekkel. Ma még
talán bírjuk a nemzetközi versenyt a saját verejté
künk árán de néhány év múlva feltétlen alulmara
dunk. A Tungsram laboratóriuma értékes munkát vé
gezhet a partnerek között, kiválasztva magának speci
ális feladatokat, de nem tarthatja a versenyt minden
téren a nagy nyugati gyárak fejlődésével.
*

Szól a telefon, Laki Kálmán, Szent-Györgyi mun
katársa hív fel. Most ér-kezett haza Angliából és üze
netet hozott nekem Szent-Györgyitől külföldről. Mi
az üzenet? Jobb szeretné személyesen elmondani.
Szorongó érzések között megyek el este Laki Kálmán
lakására. Szent-Györgyi a nyáron Svájcba utazott üdü
lésre. Nem jött haza, amikorra vártuk, s most üzen.
Miért üzen ilyen titokzatos módon?
Az üzenet az, amitől féltem. Szent-Györgyi azt
üzeni nekem, hogy nem fog többé hazajönni. Svájc
ból már tovább ment Amerikába, ott fog véglegesen
letelepedni.
Búcsúzáskor annakidején tréfásan azt kérdeztem
tőle:
“ Mondd, Albi, nem fogsz becsapni és biztosan
visszajösz? Nem mástól fogom meghallani, hogy
nem jösz többé haza?”
Albi kezet nyújtott és azt felelte:
“Biztosan hazajövök. Azután fogjuk elhatározni,
hogy mi legyen velünk és az Akadémiával.”
A hirtelen elhatározás okát Gombás Pál profeszszortól tudtam meg néhány nap múlva. Ráth Istvánt
a Természettudományi Akadémia gazdasági igazgató
ját, Szent-Györgyi jóbarátját letartóztatta a politikai
rendőrség néhány nappal azután, hogy Szent-Györgyi
Svájcba ment. Ráth István családja gyorsan értesítette
Szent-Györgyit a letartóztatásáról. Szent-Györgyi
azonnal táviratozott Rákosinak, tudtul adva, hogy ha
Ráth Istvánt azonnal ki nem engedik, és nem adnak
neki külföldre szóló útlevelet, akkor ő — SzentGyörgyi — lemond a magyar állampolgárságáról, és
ezt külföldi sajtónyilatkozatban publikálja. Ráth Ist
vánt 5 napi letartóztatás után a politikai rendőrség
szabadon bocsátotta, útlevelet adott neki és családjá
nak. Megengedték, hogy autóval elhagyják az or
szágot.
Gombással együtt még mindig nem tudtuk, miért
*
bírta rá Szent-Györgyit ez az esemény a hirtelen elha
Mi lesz a Tungsrammal? Veszteségre dolgozunk, tározásra? A választ erre csak később itt Amerikában
most már csempészek is vagyunk. Csak idő kérdése. magától Szent-Györgyitől és Ráth Istvántól hallottam
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meg. Ráthot a politikai rendőrség 5 napon át emberte
lenül kínozta. Olyan vallomást akartak belőle kicsi
karni, hogy az angoloknak kémkedik. Éheztették,
szomjaztatták, ütötték-verték, míg félholtan már
azon a ponton volt, hogy inkább elismeri, hogy angol
kém, csak hagyják békében, mikor a Szent-Györgyi
szavára kiszabadult. Amikor Szent-Györgyi Svájcban
meghallotta Ráth elbeszélését és meglátta a sebeit,
azt mondta, hogy “ezek közé az elvetemült csirkefo
gók” közé ő nem megy haza. Addig nem teszi be a
lábát Magyarországra, míg ez a bűnös rendszer ural
mon van.
*
A rádiócső katódgyártásában két anyag összecseré
lődik. A gyártás vezetője, Monostori mérnök a szo
kásos ellenőrző eljárás során észreveszi a cserét, s in
tézkedik a hiba kiküszöbölésére. De közben már a
rendőrség is megjelenik, vizsgálja a “szabotázs”-t.
Egy hétig tart a vizsgálat a “reakciós” Monostori
ellen. Végül az ügy annyira összezavarodik, hogy
senki sem tudja benne kiismerni magát. Monostori
közel van a letaróztatáshoz, s csak Nagy Pál legeré
lyesebb beavatkozása menti meg. Kiderül, hogy az
anyagokat egy munkás cserélte össze. Mikor a szálak
az ügyetlenül viselkedő kommunista munkás felé te
relődnek, a nyomozás hirtelen abbamaradt.
*
Jankovich hazajött a nyáron Argentínából, de
nemsokára ismét külföldre kellett utaznia az európai
fiókok ügyeinek a rendezésére. Mikor onnan is viszszajött, tele volt lelkesedéssel. A külföldi piac nagyon
jó,~ mondta, akármennyi lámpát és rádiócsövet el
tudunk adni. Növelnünk keli a gyártási mennyiséget,
amennyire csak tudjuk.
November elején a Gazdasági Rendőrségtől
kaptam idézést kihallgatásra. Gondoltam, hogy a
“csempészés” miatt hívnak, de kiderült, hogy újabb
sakkhúzást indítottak el s hogy a játék most Jankovich
ellen megy. A kihallgatást vezető rendőrtiszt azt kér
dezte tőlem:
“Igaz-e, hogy a Tungsram a nyáron remunerációt
fizetett a dolgozóinak?”
“Igaz” — feleltem én s gondolatban gyorsan végig
mentem a történeteken. A remuneráció a Tungsramnál régi gyakorlat volt. Azt jelentette, hogy az alkal
mazottak karácsonykor és júliusban külön fél-fél havi
fizetést kaptak a rendes fizetésen kívül. Az elmúlt
nyáron tétováztunk a remuneráció kifizetése előtt.
Jankovich nem aki rta engedélyezni, hivatkozva a
nehéz anyagi helyzetre. Az Üzemi Bizottság — Nagy
Pál és a mindig hallgatag Somlai — naponta kerestek
fel bennünket, követelve a remunerációt. Végül is én
rábeszéltem Jankovichot, hogy a remunerációt fizes
sük ki, mert így igazságos. A dolgozóink számítottak
erre a szokásos pénzre, meg is érdemelték azt. Ha a

könyveink “veszteséget” mutatnak, ezért a kormány
zat a hibás, nem a dolgozók.
“ Igaz-é” — folytatta a rendőrtiszt a kihallgatást —
“ hogy a remuneráció kifizetését Jankovich vezérigaz
gató rendelte el Nagy Pál üzemi bizottsági elnök kö
vetelése alapján?”
“ Nem igaz” — mondtam én, most már látva a vád
felépítését: ezek két embert akarnak egy csapással le
teríteni. Elsősorban Jankovichot, másodsorban Nagy
Pált. Folytattam:
“Önök kihagynak még két embert az ügyből. Az
egyik Somlai László, az üzemi bizottság alelnöke, aki
minden tárgyalásnál jelen volt. A másik én vagyok,
aki Jankovichot rábeszéltem a kifizetés engedélyezé
sére. Kihagyják továbbá a Tungsram 3500 dolgozóját,
akik a pénzt az Üzemi Bizottságon keresztül követel
ték, akiknek a pénz járt, mert szokásjog alapján megil
lette őket és mert jó munkát végeztek érte. Tehát: ha
Önök Jankovichot vádolják, akkor engem is vádolja
nak. Ha Nagy Pált vádolják, akkor vádolják Somlai
Lászlót is!”
“Önt mint tanút idéztük meg” — mondta a rend
őrtiszt hűvösen — “de most a saját vallomása alapján
úgy látom, Ön is a vádlottak közé fog kerülni. Erről
természetesen a felettesek fognak dönteni. A vád az,
hogy Önök könnyelműen pazarolták egy veszteség
ben levő vállalat pénzét. A vállalatot az állam segíti,
tehát Önök az állam pénzét pazarolták. A negyedik
személy, akit Ön említ, Somlai László, tisztán áll. Őt
már kihallgattuk, itt van a vallomási jegyzőkönyve,
melyben többek között ez áll:” “ ... a remuneráció ki
fizetését a gyári szociáldemokrata párt, elsősorban
Nagy Pál erőszakolta. A kommunista párt ellene volt
a kifizetésnek, tudva-a vállalat veszteséges helyze
tét...! Van erre vonatkozólag megjegyzése?”
“Vegyen annyit jegyzőkönyvbe, hogy a kommu
nista párt titkos határozatairól természetesen nem
tudok, de tény, hogy Somlai előttünk sohasem
mondta, hogy a remuneráció ellen van.” — Ezzel fel
álltam, hogy eljövök.
“Rendben van” — mondta ő, mintegy a felállá
somra válaszolva — “most még elhagyhatja az épüle
tet, mert a vád alá helyezésről a felettes hatóság dönt.
Ezt a cédulát a kapuőrségnek adja át” .
Űrlap volt, kitöltve a nevemmel és a rendőrtiszt
aláírásával? mely a kapun való kilépésre jogosít. A le
tartóztatás mindössze abban áll, hogy nem töltenek
ki egy ilyen-kis cédulát. Ez a negatív rendszer; azt kell
igazolni, hogy valaki nincs letartóztatva.
Mikor együtt ülünk Jankovichcsal, Nagy Pállal és
Somlaival és elmondom a kihallgatásom történetét,
legelőször Jankovich szólal meg:
“Természetesen vállalom a felelősséget, mert a ki
fizetés elrendelését én írtam alá. De mondja Somlai
úr, miért nem mondta Ön egyszer sem, hogy Ön tu
lajdonképpen velem van egy nézeten, hogy nem kell
remunerációt adni? Hárman voltak egy ellen, azért
engedtem. Könnyű lett volna a dolgom, ha tudom,
hogy kettő áll kettővel szemben.”
215

A hallgatag Somlai most gyorsabban válaszol,
mint máskor:
“ Nagy elvtársnak én megmondtam, hogy mi kom
munisták ellene vagyunk a remunerációnak. Ide az
Üzemi Bizottság megbízásából jöttem. Nem tehettem
mást, mint hallgattam, ha a megbízásom és a saját vé
leményem ellenkeznek.”
Nagy Pál gyorsan szól közbe:
“Somlai elvtárs utólag kapta ezt a magyarázatot,
amit itt folyékonyan előad. Ha visszaemlékezik az
eseményekre, akkor nagyon jól tudja, hogy a pártja
nem ellenezte a remunerációt. Hát mondja, nem a
kommunisták voltak, akik azt mondták, hogy ha nem
kapnak remunerációt, beverjük a vezérigazgatók
ablakait?”
Egyelőre enyhülést hozott ebben a kérdésben,
hogy néhány nappal az én rendőri kihallgatásom után
megjelent Nagy Pál az irodámban. Elmondta, hogy a
remuneráció ügyét sikerült elintéznie. A Szociálde
mokrata Párt tudatta a Kommunista Párttal, hogy az
ügyet pártkérdésnek tekintik s ragaszkodnak a vád
megszüntetéséhez.
*

December elején Jankovichot letartóztatta a politi
kai rendőrség. A közvetlen ok most az ő nyári argen
tínai útjával volt kapcsolatos s lehetetlen volt az
Aschner kezét észre nem venni ajátékban.
Jankovichnak Buenos Aires-ban való látogatása al
kalmával az ottani igazgatónk. Veszprémi, fölvetette
a kérdést, hogy a fiókvállalat részvényei kinek a tulaj
donjogát képezik? A kérdést azért lehetett fölvetni,
mert a Tungsram összes külföldi fiókjait Aschner
még a háború előtt egy svájci vállalatnak, a Sapivnak
a tulajdonába helyezte. A Sapiv az újpesti Tungsram
tulajdonában volt a háború kitöréséig, amikor Asch
ner a Sápi vöt egy angol vállalatnak, a Trustnak adta
el. A fiókok így nem képeztek magyar tulajdonjogot,
de szoros együttműködésben álltak a Tungsrammal.
Az argentin fiók kérdésében jogi viták voltak, hogy
az a Sapivnak vagy a Tungsramnak a tulajdona-e? Mi
előtt Jankovich Argentínába ment, többször szóbahozta ezt a dolgot Neményivel New Yorkban. Neményi igazgató volt a Tungsram ügyvédje és jogi osztá
lyának vezetője. Neményi véleménye az volt, hogy
az argentin fiók a többiekhez hasonlóan a Sapiv, il- letve a Trust tulajdonát képezi. Figyelmeztette Janko
vichot, hogy ezt a kérdést jó volna rendezni, mert
megtörténhetik, hogy az argentin fiókot az argentin
állam elkobozza. Ez abban az esetben lenne, ha az ar
gentin fiók a Tungsram tulajdona, és a Tungsramot
államosítják. Akkor a fiók a magyar állam vagyonává
válnék, melyet Argentína azonnal el fog kobozni a
magyar államnak Argentínával szemben fennálló
adósságai fejében. Ha a fiók az angol Trust tulajdona,
akkor ugyan nem a mienk, de baráti együttműködés
ben maradunk vele. Egy este vacsora közben, midőn
216

Neményi ezt ismételten elmagyarázta, megkérdezte
az én véleményemet is.
“ Nézze, Neményi úr” — mondtam neki nevetve
— “jobb ha engem meg sem kérdez. Én azt szoktam
meg a geometriában, hogy két pont között a legrövi
debb út az egyenes, de a jog és az üzlet' geometriája,
úgylátszik, más axiómákra van felépítve” .
Ebbe a bonyolult szövésű hálóba keverték most
bele Jankovichot, aki a nyáron Veszpréminek utasí
tást adott, hogy addig, míg a jogi kérdés elintéződik,
tekintse a fiókvállalatok részvényeit Tungsram tulaj
donnak, de ha a Tungsramot közben államosítanák,
akkor a részvényeket vallja a Sapiv — illetve ezen ke
resztül a Trust — tulajdonának. Veszprémi az utasí
tást írásban is kérte, s Jankovich ezt megadta neki.
Most december elején egy budapesti revolver-újság
leközölte a Jankovich által aláírt s Veszpréminek áta
dott aktajegyzet fotókópiáját, elmondva, hogy íme,
így akarja Jankovich a magyar vagyont idegen kapita
listák kezére játszani. A bomba fólrobbant. Mire fel
ocsúdtunk a meglepetésből, Jankovichot már le is
tartóztatták.
Még aznap megjelent nálam Szigeti mérnök,
egyike a 13 zsidó mérnöknek, akiknek a történetét el
mondtam. Papíros volt a kezében, meg akarja nekem
mutatni, mielőtt a többiekkel aláíratja. A terve az,
hogy az életben levő 12 kérje Jankovich szabadonbocsátását, tanúskodva a Jankovich hősies kiállása mel
lett, mikor őket kellett megmenteni.
“ Köszönöm” — mondtam neki — “Önök viszszaadják az emberekben való hitemet.”
Elment, kicsi idő múlva ismét ott volt. Hatan már
aláírták, de a hetedik, a gyár egyik fő kommunistája,
kijelentette, hogy az akciót meg kell szüntetni: “ Más
az emberi hála, és más a kapitalista bűnözés.” És ezt
ugyanaz a Käntzler mondja, aki miatt még külön is
hazudtunk, hogy a neve Barta, szívszorongva várva,
hogy Papp ezredes rájön-é a csalásra? Szigeti érzi,
hogy mire gondolok, láthatólag szégyellj magát.
“ Heten vagyunk a csoportból kommunista páttagok,
akiknek Käntzler megtiltotta az aláírást. De én nem
vonom vissza az aláírásomat. így küldjük el a
memorándumot.”
Mikor Somlaival találkoztam, ő ezt mondta:
“Fölösleges elküldeni. Ön még nem tudja az újabb
kihallgatások eredményeit. A rendőrség Jankovich
nak még sokkal súlyosabb bűneire jött rá. Ön várja
meg nyugodtan, míg Önt a rendőrség hallgatja ki.”
Elmegyek Pálffy tábornokhoz. Még csak 3 éve,
hogy Pálffy mint könyvelő a Jankovich keze alatt dol
gozott. Jankovichot nagyon szerette. Amikor alezre
desként a katonarendőrség főnöke lett, kijött a
gyárba “ megmutatni magát” a volt főnökének. Most
már nem a katonarendőrségnek, hanem az egész
magyar hadseregnek a főparancsnoka. Sűrű és szigorú
igazolásokon keresztüljutok be az irodájába.
“ Hát igen” — mondja tétovázva — “én nagyon
sajnálom ezt az ügyet. Ismerem Jankovichot, tudom,
hogy becsületes ember, de a kapitalizmus szolgálaté-

ban elvesztette a mértéket. Nem lett volna szabad az
államosítás ellen izgatnia” .
“ Izgatni az államosítás ellen?” — kérdezem meg
lepetten. “ Mondja, Tábornok úr. Önnek milyen ver
zióban tálalták ezt az ügyet? ... De én nem azért
jöttem, hogy itt vitakozzam. Csupán arra kérem Önt,
hogy mivel ismeri Jankovichot, eszközölje ki, hogy
mindenekelőtt helyezzék szabadlábra, aztán sürgősen
vigyék bíróság elé az ügyet. Ott ki fog derülni, hogy
nem bűnös.”
“Én úgy tudom, hogy az ügy súlyosabb” —
mondta Pálffy.
“Egy biztos” — feleltem én — “ ha Ön szabadlábra
helyezteti, akkor Önre való tekintettel nem fog meg
szökni. Azután akármilyen súlyos az ügy (amit én
nem hiszek), derüljön ki a főtárgyaláson” .
“Igen... igen...” — mondta Pálffy — “majd jelen
tést kérek” .
*
Karácsony előtt idézést kaptam a politikai rendőr
ségre kihallgatás céljából. A rendőrség igen “előzé
keny” , nem zavarja a munkaidőt. Legtöbb kihallgatá
sát éjszaka tartja.
A rendőrtiszt első kérdése, hogy autóval jöttem-é,
mert, ha igen legjobb lesz a sofőrt hazaküldeni,
nehogy a nagy hidegben a hűtővíz befagyjon. Mikor
mondtam, hogy nincs velem sofőr, egy darabig gon
dolkozott, végül is azt mondta, hogy reméli, hamar
végzünk, és én még ma személyesen vihetem el a
kocsit. “ Ez majd meglátjuk később, és még intézked
hetünk” — tette hozzá. Ez után a “ lelki” előkészítés
után rátért a tárgyra.
“Jankovich — mondta — már mindent bevallott,
így tehát semmi szükség nincs rá, hogy igyekezzék
szépíteni a dolgokat. Ellenkezőleg: az igazság megmondásával legtöbbet használ az ügynek is, Jankovichnak is, és Önnek magának is” , — az utóbbit nyo
matékosan ejtve ki.
“Csak az igazságot fogom mondani” — feleltem.
“Jankovich vallomási jegyzőkönyvében ’mondta
papírok közt turkálva —’ az áll, hogy Önt nem vitte
magával Argentínába. Amikor Jankovich ezt közölte
Önnel, azt érezte-é Ön az ő szavaiból, hogy
nézte
a jegyzőkönyv szövegét —’ Jankovich azért megy
egyedül Argentínába, hogy ott Öntől függetlenül, sza
badon intézkedjék?”
Szegény Jankovich — gondoltam magamban —
micsoda hamis jegyzőkönyvet vettek fel itt tőle?!
“A kérdésre határozott nemmel felelek” — mond
tam én. “Mindenek előtt: a Tungsramnál én Jankovichcsal egyenrangú vagyok, tehát ő nem dönthet
abban, hogy én megyek-é Argentínába? Én nem
mentem, mert semmi szükség sem volt rá, hogy
menjek. Az argentínai intézkedéseit pedig Jankovich
előre megbeszélte New Yorkban Neményi igazgató
val az én jelenlétemben.”
A rendőrtisztet látszólag nem nagyon érdekelte,

hogy én mit válaszolok, mert közben a Jankovich
jegyzőkönyvében lapozott tovább, keresve a terhelő
adatokat. Egyszer megállt s felém fordult:
“ Miután Jankovich hazajött Argentínából, eltit
kolta Ön előtt az ottani tárgyalásait. Megerősíti Ön
Jankovichnak ezt a vallomását?”
“ Nem erősítem meg” — feleltem — “ mert Janko
vich elmondta az argentínai tárgyalásait nekem is, a
Tungsram egy kereskedelmi konferenciáján ahol
mintegy húszán voltak jelen. Tessék kihallgatni
azokat is!”
“Hogy kiket hallgatunk ki, azt nem Ön határozza
meg” — mondta a rendőrtiszt, majd hirtelen nekem
szegezte a kérdést: — “elmondta Ön és a konferencia
előtt Jankovich azt is, hogy milyen aktajegyzetet
adott Veszpréminek?”
Ez kellemetlen kérdés volt, mert Jankovich az ak
tajegyzetet nem mondta el. Nem lenne kellemetlen a
világ semmi demokratikus országának rendőrsége
előtt, de itt az. Ezek kiválasztanak valami ténykedést,
amit ők bűnnek minősítenek, s a további lépés nem
annak vizsgálata, hogy bűn-é az a bűn, hanem az,
hogy a mellékkörülményeket hogy tudják e köré a
bűn köré csoportosítani. A rendőrtiszt észrevehette
rajtam, hogy meg vagyok lepve és tétovázom, mert
azon gondolkozom, hogy a dolog lényegére adjak vá
laszt, nem pedig a hirtelen feltett kérdésre.
“Jankovich az aktajegyzetben adott utasítását
előre megbeszélte velem New Yorkban” — mond
tam. “ A jogi tanácsot Neményi igazgatótól kapta. Az
utasítás célja az volt, hogy az argentin állam ne koboz
hassa el a fiókunkat.”
“ A kérdés az volt” — ismételte ő fölényes arccal
— “említette-é Jankovich hazajövetele után az
aktajegyzetet?”
“ Nem említette” — feleltem — “de ez nem jelen
tett eltitkolást, mert az utasításról előre tudtam. Még
ha nem is tudtam volna, én nem vagyok Jankovich
nak fellebbvalója, akinek köteles az intézkedéseiről
beszámolnia. Én sem vagyok köteles minden tényke
désemről neki beszámolni. Csak a fontosabb dolgok
ról informálom őt” .
A rendőrtiszt ismét nem mulatott érdeklődést az
én magyarázatom iránt, lapozott a jegyzőkönyvek
ben, néha megállt, föltett egy kérdést, de meg sem
várta a választ, már újabb kérdést tett fel. Az apró
kérdések vég nélküli sora következett, hogy kikkel
beszélt Jankovich Amerikában? Az angol neveket
magyar fonetika szerint olvasva, kérdezte, hogy ugye
még ezzel is meg azzal is beszélt, G. E. és más embe
reket felsorolva. Szegény Jankovich, nyilván két hét
óta éjjel-nappal kihallgatják. “ Kiszívnak” belőle min
dent, ahogy mostanában nevezik ezt. A Tungsram
egy másik igazgatóját korábban “összeesküvés”
miatt letartóztatták. Két hétig volt fűtetlen pincében,
alig kapva valami kevés kenyeret és vizet. Nem volt
ellene vád, azt mondták neki, mondja el az élettörté
netét 1936-tól. Mikor 1946-ig értek, az egyes napok
történetét kellett külön felsorolnia. Ha egy napra
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nem emlékezett és nem tudott semmit kitalálni, fe
nyegették. Tizennégy napi majdnem szakadatlan ki
hallgatás után (miközben a kihallgató személyek egy
mást váltották), azt mondták neki, elmehet. Mikor
azt kérdezte, miért történt mindez, azt felelték,
menjen gyorsan, örüljön hogy mehet és ne kérdezzen
semmit. Ezek a politikai rendőrség “könnyű esetei” .
Vajon Jankovich melyikbe tartozik? Valószínűleg a
“ könnyű” esetek közé, ami annyit jelent, hogy nem
verik. Akiről úgy gondolják, hogy visszakerül az em
berek közé, azzal “enyhén” bánnak. De milyen bor
zalmas lehet ez az “enyhe” bánásmód is, mikor még
mindössze pár órája vagyok itt, csak tanú vagyok, s
máris kezd kibírhatatlan lenni ez a légkör, már
érzem, hogy fáradok.
A rendőrtiszt megáll az olvasásban, órájára néz.
Nyolc óra. Feláll, szó nélkül kimegy, otthagy egyedül.
Negyed óra múlva visszajön, és azt mondja, hogy “a
százados úr” is akar beszélni velem, mert a vallomá
som nem egyezik a Jankovichéval. Hirtelen rámnéz:
“ Azt az autót mégis jobb volna hazaküldeni, félek,
hogy befagy!”
’
Bosszankodom ezen a virágnyelven. így akarják
tudtul adni, hogy innen el nem megyek, míg a vallo
másom nem lesz eléggé terhelő.
“ Az autó nem fog befagyni” — mondom —, “ ha
nem áll itt egész éjszaka” .
“ Kövessen” — mondta ő kurtán s megindult
előttem.
Kimentünk az udvari folyosóra, mely — a magyar
építkezés szokása szerint — körbe futja az emeletet s
az udvar felé csupán vaskorlátja van. Mi a harmadik
emeleten voltunk. A folyosó fölé itt drótháló volt
húzva, mely a vaskorláttól a fejünk felett a falig
ment, a folyosóból így madárkalitkát alkotva. Úgy
látszik, egyes megkínzott rabok leugorhattak innen
az udvarra, inkább választva a halált, mint a vallatás
folytatását.
A folyosóról egy előszobába léptünk be, ahol kis
időre megálltunk. A sarokból egy detektív külsejű
ember szúrós szemekkel nézett végig tetőtől talpig.
Lehet, hogy csak megszokásból csinálta, lehet, hogy
ez volt a feladata, hogy most “tanuljon meg” engem,
mert ha figyeltetni fognak, ő kapja a “munkát” . (Alig
hiszem, hogy “szenzációs” felfedezést csinált és felis
merte bennem az alvilág egyik körözött gonosztevő
jét.) Vezetőm aztán belépett egy nagy szobába, ahol
nem volt senki, onnan egy kis szobába tuszkolt be,
maga pedig kinn maradt.
A rosszul világított szobában egy íróasztal mellett
ült egy rendkívül sötét, sovány képű civil ember, aki
csak a kezével mutatott a szoba belső sarka felé, ahol
két szék volt egymással szemben. Leültem az egyik
székre. Ő sokáig nem nézett fel az irataiból és egy
szót sem szólt. Nyilván ez a százados úr, gondoltam,
s amit velem tesz, az a pszichikai előkészítés. Vagy a
Jankovich jegyzőkönyvét tanulmányozza?
Egyszerre felállt, a velem szemben levő székre ült s
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a szúrós rosszindulatú szemekkel nézve rám azt
kérdezte:
“Ön tudta ugyebár, hogy Neményi igazgató meg
akar szökni, s nem fog hazajönni Amerikából?”
“Neményi igazgató meghalt New Yorkban” — fe
leltem. Három héttel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy Ne
ményi szívszélhüdésben meghalt. Nyilván ezek még
nem tudják.
“Arra feleljen, amit kérdeztem” — mondta —.
“Ön is, Jankovich is tudták, hogy Neményi meg akar
szökni!”
Tehát a vádlott most nem Neményi, hanem mi
ketten. Akkor tényleg nem fontos, hogy meghalt,
vagy nem halt meg.
“Neményi New Yorkban mondott valamit...” —
kezdtem, de ő közbevágott:
“Ne arról beszéljen,' amit Neményi Amerikában
mondott, hanem amit itthon mondott, mielőtt
elutaztak.”
“Itthon Neményi nem mondta, hogy nem akar
visszajönni” — mondtam.
“Ön búcsúvacsorát rendezett a tiszteletére és be
szédben köszöntötte fel a kivándorlót!” — mondta
kemény hangon.
“Én nem rendeztem semmiféle búcsúvacsorát.
Neményi nem is egyszerre utazott el velünk, mert Ő
már előbb külföldre ment. Svájcban találkoztunk s
onnan mentünk együtt tovább” — feleltem én.
“ Megvannak a tanúvallomásaink” — mondta ő fe
nyegetőig nézve rám —-v “ hogy Ön búcsúbeszédet
tartott” .
Mi lehet ez? Kezdtem gondolkozni. Az egészből
egy szó sem igaz. Jankovich mondhatta ezt lerongyolt
idegállapotban, vagy mindenre kész besúgók írtak alá
“vallomásokat” , amiket elibük tettek? V^gy engem
kezd elhagyn i az ép eszem ?
\
“Nem mondtam beszédet” — mondtam neki, de
meglepődtem a saját hangomon. A torkom elszorult,
a szám kiszáradt és azt vettem észre, hogy alig tudom
kimondani a szavakat. A százados úr nyilván ezt
akarta elérni. Amikor valaki azt érzi, hogy elszorul a
torka, akkor már bűntudatot is érez. Akármilyen cso
dálatos, én már kezdtem bűnösnek érezni magam. Ő
most már gyorsan adta fel a kérdéseket:
“ Mikor Ön hazajött Amerikából, nem jelentette
fel Neményit, hogy nem akar hazajönni! Feljelen
tette?”
“Én nem vagyok felelős a Neményi elhatározásá
ért...” — kezdtem mondani, de ismét közbevágott:
“ Megint nem a kérdésre felel. Feljelentette, vagy
nem?”
“ Nem jelentettem” — mondtam.
“ Na látja, így már közelebb jutunk a célhoz” . Elő
vett egy papírost és jegyzett.
“Ki fizette az Önök amerikai útját?” — kérdezte
egy idő múlva.
“Természetesen a Tungsram. Üzleti út volt” —
feleltem.

akkor kiengedték ugyanúgy indokolás nélkül, mint
“Önök a saját szökésüket előkészíteni mentek ki”
ahogy indok nélkül tartották fogva. Ügye sohasem
— mondta ő.
került bíróság elé. A felesége egymás után fogadott
Talán jó is volt, hogy ennyire aljas váddal illetett,
mert erre megjött a hangom.
fel különböző védőügyvédeket, akikről az a hit
“Van Önöknek fogalma arról, hogy mennyire járta, hogy igen befolyásosak a kormánynál (mindig
fól-fól tűntek ilyen jól reklámozott “csodaügyvé
szüksége van a Tungsramnak az amerikai technikai
dek”), de egyik sem-tudott semmiféle védelmi eljá
tapasztalatokra? Hát hogy éljünk meg a világ többi
rást elkezdeni. Az áhított cél az volt, hogy az ügy ke
gyárai között, ha el vagyunk maradva? Senki nem
rüljön bíróság elé, de az ügyvédek mindössze annyit
mehetett tisztább szándékkal, mint mi!”
Öt nem érdekelte a beszédem, felállt s átment a értek el, hogy néha valamilyen információt sikerült
másik szobába. Onnan suttogó beszélgetést hallot szerezni Jankovichról.
tam, mely eltartott vagy 10 percig. Megbeszélik
Az első információ januárban az volt, hogy addig
most, mi történjék velem, vagy ez is csak technika?
nem szabadulhat, míg a nyomozást Argentínában le
Az áldozatot (vagy tanút) teljes bizonytalanságba kell
nem folytatják. A Tungsram egy ügyvédjét — akiben
hozni.
a kommunisták is megbíztak — azonnal elküldtük
Az ajtó nyílott s a fiatalabb rendőrtiszt lépett be.
Argentínába. Hiába jött meg a megnyugtató jelentés,
“Kövessen” — mondta s ismét megindult előttem. A Jankovich továbbra is fogva maradt. Január végén
százados úr már sehol sem volt, mikor a nagy szobába egy másik ügyvéd megtudta, hogy Jankovichot az in
kiléptünk. Vezetőm most egy másik ajtó felé tartott,
ternáló táborba vitték át, ami a helyzetét veszélytele
kinyitotta, s azon át közvetlenül visszaléptünk abba a nebbé tette. Az ügyvéd azt az információt kapta,
szobába, ahol először kezdtük a kihallgatást. Miért
hogy “alaposan feltételezhető” : Jankovich ártalmára
hozott ez először idejcerülő úton, a madárkalitkás fo lenne a Tungsram államosításának, tehát addig nem
szabadulhat. Áprilisban államosították a'íungsramot,
lyosón át? Ki tud erre válaszolni?
Tíz óra lehetett, s a rendőrtiszt azt mondta, most ' Jankovich még mindig nem szabadult. Valami zavar
volt a külföldi fiókok körül (amit Jankovich nagyon
megírjuk a jegyzőkönyvet. Becsöngetett egy kisaszszonyt, s elkezdett diktálni. Mikor odáig ért, hogy jól tudott előre, hogy befog következni, erre szolgált
többek között az argentin aktajegyzet), tehát a Tungs
Jankovich előttem eltitkolta az argentínai tárgyalásait,
ramot három hét múlva “visszaállamosították” .
közbeszóltam, de ő csak tovább diktált. Mikor kész
volt elém tette.
Először a kommunisták átvették a Tungsramot, ki
“ Nem írom alá” — mondtam.
neveztek egy kommunista “ vállalatvezetőt” Beer elv
társ személyében.
“Félek, hogy befagy az autó, ha nem készülünk el
gyorsan” — mondta, s az órájára nézett. Háromne
Miután a fiókokat — mint magyar állami tulajdont
gyed tizenegy volt.
— veszély kezdte fenyegetni, hogy az idegen államok
lefoglalják, a Tungsramot egy kormányrendelet ismét
“ Ha befagy, akkor sem írom alá” — mondtam.
részvénytársasággá alapította vissza, ami azt jelen
“Sajnálom, a százados úr már hazament, ma már
tette, hogy a “történelmi arcképcsarnok” ismét ösznem tudom őt megkérdezni” mondta ő.
szeült, tehát Aschner ismét “alelnök” lett, ugyanak
“Sajnálom, akkor sem írom alá” — feleltem én.
Elkezdett gondolkozni s kicsi idő múlva elhagyta a kor azonban Beer elvtárs megmaradt vállalatvezető
nek. A kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt'.
szobát. Nemsokára ismét ott volt.
A Tungsram “ visszaállamosítása” is lezajlott és
“Szerencsére még itt találtam a százados urat” —
Jankovich még mindig nem szabadult. Senki sem
mondta. A kisasszonyhoz fordult és diktált: “Utóirat:
kijelentem, hogy Jankovich nem tartozott nekem fe tudta az okát, míg azután egy újabb ügyvéd — aki 10
lelősséggel. Argentin tárgyalásairól a Tungsram kon ezer forintot kapott Jankovichéktól' — a nyár folya
ferenciája előtt beszámolt, az aktajegyzet tartalmát én
mán rájött, hogy a Jankovich aktájára Rajk sajátkezűelőzetes megbeszéléseinkből már ismertem.”
lég írta rá,-hogy csak az ő személyes engedélyével sza
“Jó lesz így?” — kérdezte tőlem. Igent bólintot badulhat, mert a szociáldemokraták’ fő támasza a
tam. Aztán ő folytatta: “Nem ezen dől el a Jankovich
gyárban. Szegény szocialisták már rég ki voltak akkor
végezve politikailag, vezető embereik börtönben
sorsa. Egyébként közölhetem Önnel, hogy Jankovich
kitűnően érzi magát. A rendőrségnek azon az osztá ültek, Nagy Pál már régen nem volt a Tungsramnál,
tehát miért volt Jankovich még mindig az internáló
lyán van őrizetben, ahol még fürdő is van.”
táborban? Mert Rajk már nem volt belügyminiszter.
Nem figyeltem erre a hazudozásra, fáradt voltam.
Közben a kisasszonynak elmondta, hogy ő most haza Külügyminiszter volt akkor, s már nem főnöke,
megy s utasításokat adott. Egyszer hozzámfordult:
hanem megfigyelje a Politikai Rendőrségnek. A ben“Ön ugyebár Újpestre megy a kocsijával? Megkér fentes ügyvéd ilyen körülmények között már “jó
hetném, hogy engem elvigyen az Új-Lipótvárosba?”
munkát” tudott végezni. Jankovich szeptember
Délután 5-kor jöttem ide, most 11 óra, de csak elején kiszabadult.
most tudom meg, hogy hazamehetek.
Én akkor már nem voltam az országban, s csak a
Jankovich 10 hónapig volt a rendőrség foglya,
Jankovich későbbi leveleiből — melyeket Ausztriából
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és Párizsból küldött — tudtam meg, mi volt az ő szá
Révai “ hazudik” — mondtam én — “ mert nem
mára a 10 hónap, melyet pusztán azért kellett börtön lehet információja arról, ami nincs” .
ben töltenie, hogy idekinn ne legyen útjában bizonyos
“ Nézd Zoltán” — mondta ő — “ én jóindulattal
terveknek.
jöttem Hozzád azért, hogy védekezhess, ha igazad
Egy tél, egy tavasz és egy nyár rácsok mögött: van, nem pedig, hogy Révait előttem becsméreld!”
hosszú idő. Háromféle börtön: a politikai rendőrség,
“Jól van Jenő” — feleltem — “köszönöm, hogy
a toloncház és az internálótábor. Mindegyik közös jel eljöttél, de gondold meg, micsoda logikai abszurdum,
lemvonása a piszok és az éhezés.
amit mondasz. Azt, hogy valaki nem titkos tag, nem
Jankovich esete a “könnyű” eset, ezért a Politikai lehet bebizonyítani! Ha tehát Révai ezzel vádol,
Rendőrségen tényleg a legjobb zárkába került, ahogy akkor ő nyilván kiszemelt engem arra, hogy a szociál
nekem a rendőrtiszt mondta, de a “fürdőt” csak a fa demokratákkal együtt elveszítsen” .
lakról lecsöpögő víz jelentette. Az épület pincéjében
“Rossz a logikád” — felelte ő —. “ Azt, hogy
ablak nélküli fűtetlen szoba, ^5 ember bezsúfolva, valaki nem titkos szociáldemokrata, úgy kell bebizo
fekvés a hideg betonpadlón. Világítás: egy falüregben nyítani, hogy az illető nyíltan kijelenti, hogy ő kom
egyetlen Tungsram lámpa, sűrű dróthálóval bebo munista! Révai nem elveszíteni akar, hanem az
rítva. Szellőzés: az ajtón át, ha nyílott az ajtó, hogy va eddigi tétovázásaidat megszüntetni. Vád, ha úgy
lakit elvigyenek kihallgatásra. Volt ott bankigazgató, akarod, de hívó szó, ha helyesen értelmezed.”
állatkereskedő, összeesküvő, Titót gyalázó, vegyészMiért kaptam a napokban egy névtelen telefonhí
mérnök, pap, fasiszta, szociáldemokrata, kommu vást? Valaki csak annyit mondott: “professzor úr, vi
nista. A forgalom éjjel-nappali volt, a szerencsétlen gyázzon magára” és letette a kagylót. Még azt sem
áldozatok jöttek-mentek, mindenki sorsa kiszámít tudom, jóindulat volt é, vagy megfélemlítés. Ernst
Jenőnek azt mondom:
hatatlan.
“Beláthatod, hogy nehéz válaszolnom. Szeretném,
ha sok minden másképpen történnék, ezért nem
Jankovichot innen karácsony előtti napon vitték át tudok belépni a pártba.”
a toloncházba. Csak a legsötétebb orosz regényekben
Révai elmondta nagy beszédét a Kommunista
lehet hasonló börtönökről olvasni. Óriás patkányok, Pártban, a rádió is közvetítette: “ Azt mondják a szoci
kimondhatatlan szenny, a társadalom minden rétegé áldemokrata vezérekről” — mondta gúnyos hangon
ből való foglyok, tolvajok, koldusok, utcai nők. Na — “ hogy puritánok voltak. Hát igen, azok voltak. De
ponta fél órai körbeni séta az udvaron. Ez az egyedüli miért ne ülhetne valaki börtönben, ha puritán?” A
menekvés a kibírhatatlan bűzből.
hangszóró harsogott az elvtársak kacajától.
Valóságos szabadulás, mikor ezt felváltja az inter
Nagy Pál bejött hozzám egy téli reggelen. Bú
nálótábor, 4000 személy, ezek már mind politikai és csúzni jött. Kérdeztem, mi lesz a sorsa?
gazdasági “ bűnözők” , tehát a társadalom magasabb
“Nem tartóztatnak le” — felelte —. “Megeléged
kategóriái. A foglyok itt típusok szerint vannak tek azzal, hogy a Szociáldemokrata Párt kizárt a sorai
elosztva s a szobák ajtóin ilyen felírások: “gazdasági ból. De el kell hagynom a Tungsramot is!”
ak” , “demokrácia-ellenesek” , “államosításellene
“Miből fog megélni?” — kérdeztem.
sek” , “összeesküvők” , “papok” , “sztrájkoló munká
“Munkás leszek Újpesten egy kis mechanikai
sok” stb.... A nyár végén egy új típus született: “Tito- műhelyben. Ezt megengedték azzal a feltétellel, hogy
isták” . (Vajon mi lett a “Titót becsmérlőkkel?” Nem semmi munkásmozgalomban nem veszek részt.”
biztos, hogy azokat ugyanakkor elengedték!) Tildy, a
Mikor felállt, azt mondom neki:
köztársasági elnök bukásakor odakerült az egész ud
“Büszke vagyok, hogy barátok lehettünk, míg
vartartás: titkár, testőrségparancsnok stb.... Egy alka közös volt az utunk.”
lommal 50-60 embert hoztak, akiket egy katolikus
Az első két karácsonyra még küldtem neki kártyát
templomi szertartásról hoztak be.
innen. Aláírás nélkül küldtem és nem az ő címére. A
harmadikra már nem küldhettem, mert megjött
*
közben a hír, hogy “ Korea őt is elvitte” . Mindnyájun
kon túltett, akik itt vagyunk. Ő szebb példát mutatott!
Januárban Ernst Jenő keresett fel azzal, hogy baj
Februárban ismét fölkeresett Ernst Jenő. Most
van, mert a Kommunista Párt tudomást szerzett “örömhírt” közölt velem: a párt fel fog állítani egy
arról, hogy én titkos tagja vagyok a Szociáldemokrata Tudományos Tanácsot, mely átveszi a Tudományos
Akadémia szerepét. Az Akadémiában olyan sok a
Pártnak.
“Titkos tagja?” — kérdeztem meglepetve — reakciós ember, hogy lehetetlen volna átszervezni,
“ miért volnék titkos tag mikor lehetnék nyílt tag, de ezért jobb egy egészen új területet létesíteni. A Kom
nem akarok az lenni?”
munista Párt engem akart az új tanács élnökévé
“ A kérdés sokkal komolyabb” — mondta ő. tenni. “Ahhoz, hogy a pártnak ezt a nagy kitüntetését
“ Révai jelentette be a Kommunista Pártban, márpe kiérdemied az szükséges, hogy elmenj Révaihoz,
vagy Bereihez, a Tervhivatal vezetőjéhez, és kérj
dig Révainak jó információi vannak.”
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vizsgalatot Magad ellen. Jelentsd be a jószándékodat,
s jelentsd be, hogy a vizsgálat folyamán semmit nem
fogsz elhallgatni, hogy a párt előtt tisztán állj. Ha ez a
vizsgálat javadra végződik, akkor a Kommunista Párt
úgy fog tekinteni, mint párttagot, de a pártba nem
kell belépned. Sőt, a párt egyelőre nem is engedné,
hogy belépj, mert azt akarja dokumentálni, hogy az
ország legfontosabb tudományos pozícióját nem kom
munista is elláthatja, tehát hogy a tudományban nem
érvényesülnek pártszempontok.”
Két hét múlva ismét jött s szemrehányást tett,
hogy nem voltam Révainál. A párt elejtette a jelölése
met a Tudományos Tanács elnökségére. Ingerülten
kérdezte:
“Mondd meg nekem Zoltán, hogy mit akarsz
tenni?”
“ Megmondtam már, hogy paradicsomot termelni”
— feleltem.
“A pártban azt mondják, hogy Amerika-barát
vagy” — mondta.
“Miből látszik az, hogy én Amerika-barát
vagyok?”
“Kapcsolatokat tartasz fenn amerikai tudományos
és ipari körökkel” — mondta —. “Angol nyelvű cik
keket küldesz amerikai folyóiratoknak, s mikor haza
jöttél Amerikából, lelkes előadásokban dicsérted,
amit ott láttál.”
“ Ez az egész?” — kérdeztem megkönnyebbülve.
“Ez elegendő” —felelte.
Ernst Jenő mosolyogva áll fel s búcsúzáskor ezt
mondja:
“A párt úgy határozott, hogy a Tudományos Ta
nácsnak nem lesz elnöke. Zseniális gondolat, ilyen is
csak a pártban születik. Ha nehéz találni elnököt,
vagy akit kiszemeltek, tétovázik, akkor nem kell
elnök. A Tanács ugyanolyan jól fog működni, vagy
még jobban. A párt lesz a Tudományos Tanács
elnöke. De én még mindég azt hiszem, hogy te
leszel.” (Később egy ezredes üzente, — Pálffy bizal
masa — hogy Pálffy tábornoki ranggal rám szeretné
bízni a Haditechnikai Intézetet.)
*
Ezek a házak, ez az utca, ez a város ez már nem az
enyém. Kezdődik a haldoklás. Igazi haldoklás, mert

benne van a haldokló temészetes, ösztönös remény
sugara is. Visszajövök! De vajon csakugyan visszajö
vök? A történelem lomha. Kitelik-é vajon a mi éle
tünkből, amíg a kereke egyet fordul? Mert, hogy
fordul, az biztos. Az élet erősebb, és elsöpri azt a
rendszert, mely az élet ellen működik. De még ha
visszahoz is engem ide valaha, mégsem ide hoz
vissza. Olyan lehet az már csak, mint mikor meglett
emberként elmentem a kis iskolába, ahol a betűvetést
tanultam. A padok még megvoltak, de a pajtások már
nem. Azt az én életemet, melybe itt begyökereztem,
már nem hozhatja vissza a történelem. A pajtásokat
most itthagyom. Ki tudja, mi lesz velünk? Százszor
elmondtam magamban, hogy nem szabad elhagynom
őket, de most százegyedszer megint csak azt látom,
hogy nem tudom megvédeni őket. És ha itt maradok,
nem tudom elkerülni, hogy becstelenséget kövessek
el a rendszer parancsára.
Az összes vámvizsgálatok már megvoltak, és még
mindég állunk. Kimegyek a folyosóra s kinézek a
másik oldalon. Ott is rendőrkordon, s a rendőrök
háta megett fehér oszlop, rajta nagy betűs tábla: HE
GYESHALOM, MAGYARORSZÁG. Jobbra tőle a
nagyvilág, balra az én hazám. Azon veszem észre
magam, hogy ez a tábla kezdi nekem elibém hozni,
amit most elhagyok. A fehér tornyos kis falut, áz élet
legelső és legigazabb benyomásait. Ha az életünkben
van valami érték, az abból van, hogy valamit megtud
tunk menteni a gyermekkorunkból. Egyszer olvastam
egy fantáziaregényt, melyben a szellemek elmennek
messzire, megelőzik a fényt és visszanézve a múltat
látják. Akkor azt gondoltam, ha lehetséges volna ez a
lehetetlen, én mindég odamennék, ahonnan a gyer
mekkorom látnám. Ez a tábla nagyon gazdag. Ebben
benne vannak a későbbi diákéveim is az ősi debreceni
kollégiumban, ez jelenti nekem szüleim sírját, az itt
maradt családomat, az életem küzdelmeit, amelyek
nélkül nem élet az élet. Olyan gazdag ez a tábla, hogy
meg tudnám csókolni érte. És mégis, ha füle volna,
ha értené, amit mondok, azt mondanám neki, hogy
“te rongy fadarab, túl mentél a rendeltetéseden. Az
volna a feladatod, hogy szolgáld az életet, mutasd az
utat, de te előléptél hatalommá” . Felfordul a világ!

IN MEMÓRIÁM L. FODOR ILONA (1935-1989)
A magyar magfizikusok közösségét nagy veszteség Laboratóriumába, ahol diplomamunkáját is készítette
érte, 1989. március 13-án, hosszú és súlyos betegség és a magspektroszkópia témakörében kezdte meg
után elhunyt L. Fodor Ilona, a fizikai tudomány dok önálló kutatómunkáját. Az 50-es évek végén a mag
tora, a KFKI tudományos tanácsadója.
spektroszkópia a kísérleti magfizika egyik rohamosan
Lovasné Fodor Ilona tudományos pályafutása pár fejlődő ága volt, amelyet hazánkban is igen sikeresen
huzamosan haladt a hazai, illetve nemzetközi magfi műveltek. Bár az akkori gazdasági feltételek nem
zika fejlődésével.
voltak különösebben jók, a kutatóközösség határtalan
Fodor Ilona 1958-ban került a KFKI Magfizika I. tudásvágya és lelkesedése pótolta a hiányokat és kuta221

tóinknak, köztük Fodor Ilonának sikerült nemzetközi
színvonalú eredményekkel bizonyítania szakmai
elhivatottságát.
1964-ben védte meg egyetemi doktori disszertáció
ját, amelyben a n B(p,y)l2C magreakcióban a külön
böző reakciómechanizmusok interferenciáját vizs
gálta, különös tekintettel a 167 keV-os rezonancia
hatására.
A 60-as évek közepén az atommagok izobár
analóg állapotainak felfedezése váltott ki nagy izgal
mat a Fizikusok között. Fodor Ilona, tekintettel széles
körű magspektroszkópiai tapasztalataira, elsőként
kapcsolódott be hazánkban az ilyen irányú kutatá
sokba. 1972-ben megvédett kandidátusi disszertációja
az lf7/2-2p3/2 héjban található izobár analóg rezo
nanciák gamma-spektroszkópiában elért eredményeit
foglalta össze.
.Ebben az időben Fodor Ilona már nemzetközileg
ismert és elismert kutató, 1971 —72-ben egy évet
Saclay-ban, a francia Atommagkutató Központban
töltött, ahol kiterjedt és szívélyes szakmai kapcsolato
kat épített ki a francia magfizikusokkal, amelyek

NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

76. PROBLÉMA
Egy merev falú, kocka alakú tartályban T hőmérsék
letű ideális gáz van. Mennyivel változik meg a gáz
entrópiája, ha- a tartályt állandó A gyorsulással moz
gatjuk, s közben a hőmérsékletet az eredeti értéken
tartjuk?
—.
Péter és Pál különböző módon próbálja megoldani
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egész szakmai pályafutását végigkísérték. Pályafutásá
nak csúcsára 1972-ben érkezett el, amikor a Nemzet
közi Atomenergia Ügynökség Bécsben az izobár
analóg rezonanciák magspekíroszkópiája témakörben
szakértői panel tanácskozást szervezett, amelyre
eredményei alapján előadónak hívták meg.
A 80-as évek elején a tudományos kutatás lehető
ségei sajnálatos módon csökkentek, a lelkesítő felfu
tás után a stagnálás évei következtek. Fodor Ilona
1982-ben védte meg doktori disszertációját, amely
egyrészt munkásságának összegzése, másrészt egy
bátor kísérlet volt arra is, hogy a rossz kísérleti felté
telek mellett is magas szinten folytassa az izobár
analóg állapotok spektroszkópiáját, az itthoni techni
kai lehetőségek legteljesebb kiaknázásával.
Fodor Ilonának pályafutása során számos szakmai
elismerésben volt része, 1970-ben elnyerte az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat Schmid Rezső díját,
1973-ban a KFKI által adományozott Jánossy-díjat.
1979 —1982 között a KFKI Részecske és Magfizikai
Kutató Intézete Magfizikai Osztályának vezetője,
1982-től a KFKI tudományos tanácsadója lett. Bár, kí
sérleti fizikus lévén, munkáját, a tudományos kuta
tást egyre korlátozottabb anyagi feltételek jiehezítették,a fiatal kutatók szakmai képzését a korábbi lelke
sedéssel végezte. Munkáját a rendkívüli igényesség
jellemezte — e téren nem volt hajlandó kompromiszszumokra. Közvetlen, őszinte természete révén igen
népszerű volt kollegái között.
Az alattomos betegség 1984-ben támadta meg
szervezetét. Ekkor igyekezett csendben visszavo
nulni a szakmai munkától, bár a KFKI vezetésének
kérésére még elvállalta a Részecske és Magfizikai Tu
dományos Tanács Magfizikai Szekciójának elnöki
tisztét. A súlyos betegséggel vívott harcban ugyanúgy
nem hátrált meg, mint korábban kutatómunkája
során a számos szakmai nehézség előtt. Sajnos, a be
tegség győzött, és a magyar magfizikus közösség sze
gényebb lett egy soha meg nem alkuvó, harcos és az
eredményekért keményen megküzdő kutatóval.
Lovasné Fodor Ilona emlékének tisztelettel adóz
nak kollégái a KFKI-ban, valamint a hazai és a kül
földi magfizikus közösségek.

ezt a feladatot. Mindkeiten rájönnek arra, hogy a
gyorsítás egy A nagyságú, homogén “gravitációs”
erőtérrel egyenértékű, és emiatt a gáz — kezdetben
egyenletesnek feltételezett — sűrűsége a barometrikus magasságformulának megfelelően eltorzul.
Péter gondolatban vékony, állandó sűrűségű rétegek
re osztja a gázt, s az egyes rétegek entrópiáját összein
tegrálva számítja ki a keresett mennyiséget. Pali vi-

szont úgy érvel, hogy az effektiv gravitációs mezőben
a gáz tömegközéppontja eltolódik, vagyis a rendszer
“gravitációs” helyzeti energiája lecsökken. Az edény
merev fala miatt tágulási munkavégzés nem történ
het, a hőmérséklet állandósága , natt a gáz belső ener
giája is változatlan marad, a rendszer bizonyos Q hőt
kell leadjon a környezetének. Mivel ez a hőleadás ál
landó T hőmérsékleten történik, a rendszer entrópiá
ja AS = Q/T értékkel csökken —állítja Pali.
A részletes számításokat elvégezve Péter és Pál
meglepetéssel tapasztalja, hogy az eredményeik kü
lönbözőek. Mfclyikük számolt helyesen?
Tasnádi Péter
(Az 1988. évi Ortvay Rudolf
Problémamegoldó Verseny
egyik feladata nyomán.)

között az elektromos térerősség E = ----- , a részecsA e0

qQ
ke energiája----- (x —x0), a rendszer teljes energiája
A €0
pedig

Q2

A fenti képletben az x0 mennyiség a potenciális ener
gia zéruspontjának választásától függő, látszólag fizi
kaijelentés nélküli állandó.
A töltött részecske mozgásegyenlete a New
ton-egyenlet: j
m X (t) = F,
ahol
F

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
"Négyszögletes kerék” 76. probléma megoldása,
1371 Bp., Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

75. PROBLÉMA

qQ

V(x,Q) = — + — ( x - x 0).
2C
Ae0

( 1)

9V(x,Q)
9x

~ Ae0
r - Q (t)-

( 2)

A másik mozgásegyenlet a teljes áramkörre felírt
Kirchhoff-egyenlet:
U kond.

^ tekercs

®'

Tekintettel arra, hogy a kondenzátor feszültsége
Egy síkkondenzátorból és egy tekercsből készített rezgő éppen Q egységnyi növeléséhez tartozó energiaválto
kör sajátfrekvenciája co0. Hogyan változik meg ez a frek zás:
vencia, ha a kondenzátorlemezek közé egy m tömegű, q
töltésű részecske kerül? (A gravitáció és a tükörtöltések
9V(x,Q)
Q , q ,
,
—
------ = — + —
( x - X 0) ,
(3)
Q kond.
hatása elhanyagolható.)
9Q
C Ae0
A Kvant nyomán
l.
továbbá a tekercsben indukált feszültég
A 75. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
U tekercs = LI = LQ
Jelöljük a kondenzátor lemezeinek nagyságát A-val,
a távolságukat d-vel, a kondenzátor töltését Q-val, a a keresett egyenlet:
töltött részecske távolságát az egyik lemeztől pedig
x-szel! A rendszer állapota minden időpillanatban két
LQ + i- Q + — ( x - x 0) = 0.
C
Ae0
adattal, x(t)-vel és Q(t)-vel jellemezhető, a felada 1
tunk tehát ezen függvények meghatározása.
Érdekes, hogy ez az egyenlet tartalmazza x0-t, vagyis
x0 számértéke mégsem választható meg önkényesen.
1(0
A potenciális energia nullpontja (pontosabban a q
töltésű részecske és a kondenzátoron levő töltések
kölcsönhatási energiájának nullpontja) a következő
gondolatmenettel határozható meg. Ha egy Q = 0 töl
tésű kondenzátor egyik lemezéről egy kicsiny AQ töl<ést átviszünk a másik lemezre, akkor (3) szerint
qaq ,
W = ----------(x—x0) munkát kell végeznünk. Ha a q
Ae0
töltés a kondenzátorlemezektől egyforma messze
van, akkor ez a munkavégzés nyilván nulla kell
Számítsuk ki, mekkora a rendszer potenciális ener legyen, ahonnan x0= d/2 adódik. Ugyanezt az ered
giája adott x és Q értékek esetén! A töltött részecske ményt másfajta érveléssel is megkaphatjuk. Tekint
jelenléte nélkül a kondenzátor energiája Q2/(2C) sünk egy Q töltésű kondenzátort, és helyezzük el
lenne. Ehhez az energiához hozzá kell adnunk a q töl nagyon messze a q töltésű részecskét; ebben az álla
tésű részecske “helyzeti” energiáját a kondenzátor potban a kölcsönhatási energia nyilván tekinthető
homogén erőterében. Mivel a Q töltésű lemezek nullának. Mozgassuk el a töltött részecskét — a kon223

denzátortól nagyon messze — a lemezektől egyforma
távol eső síkba, majd ezen sík mentén hozzuk
be a kondenzátor belsejébe. A mozgatás során nem
kellett munkát végeznünk, a lemezek között félúton
elhelyezkedő részecske energiája tehát ugyancsak
nulla, azaz x0=d/2.
Az (1), (2), (4) homogén lineáris egyenletrend
szer megoldását kereshetjük
x(t) = x0 + a • coscat,

alakban. Az <d

Q(t) = b • coswt
i
körfrekvenciára

A FIZI KA

(D2

* ( i ± \ l , +
2 \

V

- i ?—

)

e0Amdw20 /

adódik, ahol w0 =

. Az egyik megoldás egy cü0vEc
nál nagyobb frekvenciájú rezgést ír le, a másik — kép
zetes gyök — pedig a Q =0, x = x0 állapot instabilitá
sára utal. A töltetlen kondenzátor lemezei közé he
lyezett és kicsiny sebességgel elindított töltött ré
szecske nem tér vissza az eredeti helyére, hanem — a
töltésének előjelétől függetlenül —egyre növekvő se
bességgel valamelyik kondenzátorlemezre zuhan.
G.P.

TANÍTÁSA

AZ ALUMÍNIUM KÜLSŐ FOTOEFFEKTUSA
ÉS A FÉNY DUALITÁSÁNAK
~
EGYSZERŰ KÍSÉRLETEKKEL VALÓ IGAZOLÁSA

Jeges Károly

Pécs

/. Bevezetés
».
100 évvel ezelőtt, 1888-ban fedezték fel Hallwachs és
Sztoletov a külső fotoeffektust, vagyis azt a jelensé
get, hogy negatív töltésű fémekből a ráeső ultraibolya
fény hatására elektronok lépnek ki. (Az “elektron”
elnevezést már 1874-ben adta G. J. Stoney az elektro
mosság “atomjának” . Létezését az elektrolízis törvé
nyéből következtette.)
Akkor még nem is sejtették, hogy ez a jelenség ki
indulópontja lehet azoknak a kísérleti és elméleti ku
tatásoknak, melyek a modern fizika megalapozásához
vezettek. Ugyanez a jelenség szolgált alapul az anyag
dualitásának, kettős természetének a felismeréséhez,
és ezek járultak hozzá a kvantummechanika kialakítá
sához.
A második jelentős felfedezéshez Lenard jutott
1902-ben, amikor kísérletileg megállapította, hogy a
fém felületéből kilépő elektronok kinetikus energiája
nem a fény intenzitásától függ, mint ezt a klasszikus
hullámelmélet alapján várni lehetett, hanem a fény
frekvenciájától. Minél nagyobb volt a fény frekven
ciája (azaz minél rövidebb a vákuumbeli hullám
hossza), annál nagyobb volt a fémből kilépő elektro
nok maximális energiája. A fény intenzitásától csak a
kilépő elektronok száma függött. Erősebb megvilágí
tásnál több elektron lépett ki, de változatlan maxi
mális kinetikus energiával.
Ezt a kísérleti eredményt a klasszikus hullámelmé
let alapján nem lehetett megmagyarázni.

Elhangzott az 1988-ban Pécsett rendezett XXXI. Országos Közép
iskolai Fizikatanári Ankéton.
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A következő jelentős lépést 1905-ben Einstein
tette, amikor is Planck hipotéziséből kiindulva ©-je
lenségeket úgy magyarázta, hogy a fény ht' energiájú
fénykvantumokból, más néven fotonokból áll.
(h = 6,626 • 10-34 Js, a Planck-féle állandó és v a
fény frekvenciája, a másodpercenkénti rezgésszáma.)
Elmélete szerint a külső fotoelektromos jelenségre
az
l/2m v2 - h e —A

(1)

fényelektromos egyenlet érvényes, ahol l/2m v2 a
fémből kijutó elektron kinetikus energiája, m a
tömege, v a sebessége, he a foton energiája, amelyet
az elektron felvett, és A a fém úgynevezett kilépési
munkája. Ugyanis amikor az elektron elhagyja a
fémet, a fém és elektron közötti vonzóerőt le kell
győznie. Ez munkavégzést jelent. Az (1) egyenlet
szerint tehát csak azok az elektronok léphetnek ki,
melyek az A kilépési munkánál nagyobb energiájú fo
tonok energiáját vették át.
A foton tulajdonságait még jobban megismerték a
kutatók az 1922-ben felfedezett Compton-szórás ta
nulmányozásakor. Kiderült, hogy a fotont olyan ré
szecskéknek lehet tekinteni, amely billiárdgolyóhoz
hasonlóan energiát és impulzust ad át annak az
elektronnak, amellyel ütközött. A foton tömege,
m — h i/c2, impulzusa, p = m c = h i/c , ahol c = fény
vákuumbeli sebessége.
Mindezeket röviden összefoglalva, egy — azt
mondhatnánk — hihetetlen jelenséggel találkoztak a
kutatók. A fény egy sereg jelenségét csakis úgy lehe

tett megmagyarázni, hogy a fény elektromágneses
hullámzás, pontszerű fényforrásból általában gömb
hullámok alakjában terjed, a fény energiája a gömb
hullám egy adott r sugarú gömbfelületén egyenlete
sen oszlik el, viszont ugyanez a fény bizonyos körül
mények között úgy viselkedik, mintha apró golyókból
állna, melyek pontosan a klasszikus mechanika ütkö
zéstörvényei szerint ütköznek pl. elektronokba,
mintha biliárdgolyók lennének, tömegük, impulzu
suk és még egyéb tulajdonságuk van. De csak akkor
léteznek, ha a fény sebességével haladnak.
És még inkább meglepte a kutatókat az, hogy a
régi értelemben vett anyagi részecskék, pl. elektro
nok, atomok, molekulák stb. adott sebességgel ha
ladva, bizonyos körülmények között úgy viselked
nek, mintha hullámok lennének, pl. interferencia
jelenséget mutatnak stb. Vagyis az először a fénynél
tapasztalt kettős természet, a dualitás az anyag álta
lános tulajdonságának bizonyult.
Ezek voltak a kezdő lépések, amelyek alapján
megszületett többek között a hullámmechanika, ki
alakult a huszadik század modern fizikája.
Ezért tartom érdekesnek és fontosnak, hogy meg
mutassam, hogyan lehet igen egyszerű, minden spe
ciális gyári műszer nélkül, házilag, néhány óra alatt
összeállított eszközökkel kísérletileg bebizonyítani a
fény duális természetét.

2. Zárt elektroszkóp
Egyik kísérleti eszközünk a zárt elektroszkóp. Ezt
az elnevezést azért kapta, mert maga az elektroszkóp
(elkészítési módját 1. [1]) befőttes üvegbe van elhe
lyezve (1. ábra). A befőttes üvegre ragasztószalag
gal kartonlapot erősítettünk, melynek közepébe kb.
1,5 cm, átmérőjű lyukat vágtunk.
Az elektroszkóp felső végére a B részábra szerint
rögzítjük cserélhetően azt a 4 —5 cm2 nagyságú fémla
pot (Bl), melyen a külső fotoeffektust akarjuk létre

hozni. Az elektroszkópot skálával látjuk el. Ez a be
főttes üvegre ragasztott mm beosztású papírcsík
lehet, vagy filcironnal rárajzolt vonalkákból állhat.
Az edény skálával szembeni (túlsó) oldalán csak egy
vonalkát húzzunk (A4).
Az elektroszkóp esetenkénti töltésével közelítően
arányos számértéket a skáláról úgy olvashatjuk le,
hogy az (A6) nyíl irányából megnézzük, hogy a skála
mely részén esik egybe az (A4) vonalka az elektrosz
kóp lengőjének (A5) jobb, bagy bal szélével.
Ez a skálaleolvasás nem nevezhető pontosnak, de
a kísérleteink bizonyító erejének szempontjából
elfogadható.
Elektroszkópunk akkor lesz teljesen zárt, tehát
akkor zárjuk el tőle a levegőben kb. egyenlő számban
mindig jelen levő ( + ) és ( —) ionokat, ha egy na
gyobb üvegpohárral leborítjuk. Az általunk haszná
landó izzólámpa (C) látható fénye, vagy a Nap látható
fénye átjut a pohár falán. Ha a poharat levesszük, az
UV (ultraviola, ultraibolya) sugarak — akár a Napé,
akár esetleg Hg-gőz UV lámpa fénye is ráeshet az
elektroszkóp végére helyezett fémlapra. A pohár le
vétele után is még annyira kiszűri az elektroszkóp
burkolata a levegőben levő ( + ) és ( —) ionokat,
hogy a feltöltött elektroszkóp töltését csak 2 —3 óra
múlva veszíti el. Zárt állapotban azonban a töltését
napokig tartja, sőt esetleg csak hetek múlva tűnik el
teljesen, attól függően, hogy a kis (A3) dobozba
öntött pecsétviasz, hegedűgyanta, esetleg méhviasz
felülete mennyira tiszta, vagy kézzel való megfogástól
mennyire szennyezett.
Az elektroszkópnak ( + ) töltést papírszalvétával
megdörzsölt üveg próbacsővel, kémcsővel adhatunk.
A próbacső kiválasztásánál azonban vigyáznunk kell,
mert vannak olyan üvegfajtából készültek is, melyek
kis mértékben vezetik az elektromosságot, pl. töltött
elektroszkóphoz érintve, az másodpercek alatt kisül.
Számunkra tehát használhatatlan. Negatív töltést pl.
ugyancsak papírszalvétával megdörzsölt műanyag vo
nalzóval, vagy pl. TIP mosogatószer műanyag flakon
jából kivágott (és tisztára mosott) lappal lehet adni.

3. Külsőfotoelektromos kísérletek
100 wattos izzólámpát helyezzünk a pohárral telje
sen zárt elektroszkóp végére húzott vaslaptól kb.
10 cm távolságra (1. ábra C). A lámpa távolságát az
izzószáltól mérjük.
Az izzólámpa által kibocsátott látható fény hullám
hossza kb. 760 nm-től 380 nm-ig, fotonenergiája a hv
összefüggésből kiszámítva 1,63 eV-tól 3,26 eV-ig
terjed. A Napnak a földfelszínre érkező látható fénye
is kb. hasonló spektrumú. De általunk jól felhasznál
ható a napfény UV sugárzása is (ez okoz nyáron raj
tunk lebarnulást, sőt leégést is!). Ebben még 290 nm
hullámhosszú (4,28 eV fotonenergiájú) komponen
sek is találhatók.
Az izzó bekapcsolása után a pozitívra, majd nega
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tívra feltöltött elektroszkóp lengöjének kitérése
(vaslap esetén) órák alatt sem csökken észrevehető
en. Ugyanezt tapasztaljuk alumínium (később rövi
den Al) lap esetén is. Vagyis a látható fény hatására e
tárgyakból nem léptek ki elektronok.
Ezután közepes finomságú dörzspapírral, csiszolóvászonnal (smirgli) csiszoljuk le az előbbi fémlapok
egyik felületét, és azt világítsuk meg, miután az elektroszkópot (+ ) töltéssel láttuk el. Elektronkilépést
egyik fémnél sem tapasztaltunk.
Adjunk most ( —) töltést az elektroszkópnak. A
vasnál most sem észlelünk változást. Ezzel szemben
az Al lappal ellátott elelctroszkóp lengöjének kitérése
észrevehetően csökken. így pl. az egyik kísérletemnél
1 perc alatt 2 skálaértékkel csökkent a kitérés.
Ez a kísérlet arra hívja fel a figyelmet, hogy a külső
fényelektromos jelenség tanítása során sokkal célsze
rűbb (és egyszerűbb) az eddig használatos cinklap
(sőt amalgámozott cinklap) helyett alumínium lapot
alkalmazni, mivel ebből már a látható fény hatására is
kilépnek elektronok. (De előzőleg le kell csiszolni. A
csiszolás hatása még órák után is észlelhető.)
Az Al lapot közvetlen napfénnyel (déli órákban
célszerű!) megvilágítva — ha levesszük az elektroszkópot borító poharat —, szinte a megvilágítás pillana
tában lehet észlelni a lengő megmozdulását. Ezért a
levegőben levő ( + ) ionok kisütő hatása most elha
nyagolható, a kísérlet eredményét észrevehetően
nem befolyásolja.
E gyorsabb elektronkibocsátásnak az a magyará
zata, hogy most a napfényben levő UV komponensek
(a 4 eV-nál nagyobb energiájú fotonok) is eljutnak az
Al lapra.
Áttekintve eddigi kísérleteinket, feltűnhetett,
hogy pozitívra töltött fémlapokból nem léptek ki
elektronok. Ezt természetesnek találjuk, mivel a ( + )
töltésű fém a ( —) töltésű elektronokra vonzó erőt
gyakorol. Tehát csak akkor hagyhatnák el a fémet, ha
tekintélyes energiát nyernének.
Negatívra töltött fémlapból sem minden esetben
léptek ki fény hatására elektronok. Ez kissé furcsának
tűnik, hiszen a negatív töltés a ( —) elektronokra ta
szító hatást gyakorol. És az elektrosztatikában kísérle
tileg bizonyították be, hogy pl. a negatív többlettöltés
a fémek felületén helyezkedik el, még néhány ezer
volt potenciálon is. Legfeljebb ha a fémlap egyik
része csúcsra van kiképezve, a hegyes csúcson kb.
2000 V feszültség felett áramlanak ki a levegőbe az
elektronok.
Miért nem lépnek ki elektronok azokon a felület
részeken, még néhány ezer Volt feszültségnél sem,
ahol nincs csúcs?
4. A külsőfotoeffektus magyarázata
elméleti modellekkel
A fenti problémák megvilágítására röviden egy a
valóságot jól megközelítő, viszonylag egyszerű
klasszikus elektronelméleti modellt használunk,
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mely az elméleti kutatók szerint matematikailag is jó
közlítést ad a valóságról. E modell szerint a fémet
alkotó atomok külső héjában levő ún. vegyértékelekt
ronok tökéletesen szabadon mozognak összevissza a
( + ) töltésű fémionok között, ellentétben pl. a nem
fémekkel, melyekben általában ezek a legkülső
héjban levő elektronok is az atomhoz kötöttek. Ezért
nem vezetik ezek a testek az elektromos áramot. A
szabadon mozgó elektronok azonban szobahőmér
sékleten nem tudnak saját energiájuk birtokában ki
lépni a fémből. Ha azonban valahonnan energiát
nyernek, pl. magas hőmérsékletre hevítve, vagy na
gyobb kinetikus energiájú ionok, molekulák,
atomok, elektronok stb. bombázzák a fémet, vagy
úgy, hogy elektromágneses hullámok, pl. fény éri a
fémet, kiléphetnek elektronok a fémből. De ez a kilé
pésük sem megy simán. Több különböző kísérlet egy
öntetűen bizonyítja, hogy az egyes elektronoknak,
hogy, elhagyhassák a fémet, minimum 1,8 eV-tól
5 —6 eV-ig terjedő nagyságú energiával kell rendel
kezniük. Pl. céziumnál 1,8, vagy ennél nagyobb
eV-tal, vagy platinánál 5,3 vagy ennél nagyobb eV
energiával.
Ezeket az energiákat kilépési munkának nevezik.
Néhány fém kilépési munkája az 1.-táblázatban lát
ható. Az itt közölt értékek csak teljesen tiszta felületű
fémekre vonatkoznak. A különbözően szennyezett,
oxidálódott, vagy különböző kristálytengelyű, hő
mérsékletű fémek különböző példányain némileg
mások lehetnek a kilépési munkák.
Az elektronok kilépését, ha nem gondoskodunk
külön elektromos mező létesítéséről, még az elekt
ronfelhő is akadályozza, mely a kilépés után vissza
maradó ( + ) töltés hatására a fém felületének közelé
ben marad. Általában a fémek felületének szerkezete
igen bonyolult. Hogy jobban megérthessük a külső
fotoelektromos jelenséget, a fémek újabb elektronel
méletében szereplő, az elektronoknak az ún. Fermieloszlásáról szóljunk röviden. Ez az eloszlás az elekt
ronok kinetikus energiájára vonatkozik, amely szerint
a fémekben levő szabad elektronok többségének még

I. táblázat
Néhány fém kilépési munkája
Fém Elektrónegativitás
Cs
K
Ba
Th
Al
Zn
W
Mo
Fe
Ni
Pt

0,7
0,8
0,9
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,8
2,2

Kilépési
munka
1,90-1,93
2,22
2,50-2,52
3,38-3,50
3 ,2 -3 ,3
?
4 ,2 -4 ,5 7
4,24
4,49
4,90
5,36-6,35

az abszolút 0 fokon is aránylag nagy kinetikus energi
ájuk van, szemben a fentebbiekben említett egysze
rű, ún. klasszikus modell szerinti eloszlással, amely
szerint a 0 K-en minden szabad elektron kinetikai
energiája 0. Természetesen a Fermi-eloszlásban is
vannak elektronok, melyek egészen kis kinetikus
energiájúak, tehát itt is található minden energiájú
elektron, csak a százalékos eloszlásuk más, mint a
klasszikus elektronelmélet szerinti.
Az a maximális kinetikus energia, amellyel a
szabad elektronok rendelkeznek a 0 K hőmérsékle
ten, az ún. Fermi-féle energia, ez a legtöbb fém eseté
ben 2 és 7 eV közötti érték. Érdekes azonban, hogy
pl. éppen az alumíniumnál — amellyel a későbbiek
ben kísérletezünk — ez az előbbiekétől kiugróan
magas, 11,70 eV. [2]

Amikor egy foton bejut a fémbe, energiája átadó
dik valamelyik elektronnak. Ezt az ábrán úgy tüntet
tem fel, hogy az illető elektron energiáját jelképező
egyenes felső végéhez csatlakoztattam a beeső foton
energiáját jelképező szaggatott egyenest. Ha a két
egyenes együttes hossza nagyobb, mint az EF + A,
vagyis kinyúlik az Ek kilépési munka szintje fölé, ez
azt jelenti, hogy az elektron kilépett a fémből, és ki
netikus energiáját a kettős egyenesnek az a felső sza
kasza jelképezi, amely a Ekszintjétől a kettős egyenes
felső végéig tart. (Pl. 2. ábra c4 elektron.) Az
Einstein-féle fényelektromos egyenlet: l/2m v2 =
= h ^—A csak a maximális kinetikus energiájú elekt
ronokra vonatkozik. Ilyenek pl. a 2. ábra szerint a c5
elektronok, melyek energiája az EF = 5 eV-tal egyen
lő, vagy kisebb fotonenergiájú fény esetén a b5 ener
giájú elektronok. Ahol a kettős egyenes felső vége az
Ekalatt marad (pl. 2. ábra b4 elektron), az ilyen ener
giájú elektronok bent maradnak a fémben, de az
összes elektron átlagos belső energiája növekedett
ezzel. A fém kissé melegedett.
A 2. ábra hasonló módon való elemzése számos
részletkérdésre adhat választ.
5. Az alumínium kilépési munkájának növelése

A 2. ábra segítségével könnyen áttekinthetjük a
külső fotoeffektus alkalmával lejátszódó eseménye
ket, melyeket a kísérleteink is igazolhatnak. A 2.
ábrán példaként egy 5 eV Fermi-energiával rendel
kező fémlap billió és billió szabad elektronja közül tíz
tíz olyan elektront választottam ki, melyek energiái
0,5 eV-tal különböztek egymástól. Energiájukat
olyan függőleges egyenesekkel szemléltettem,
melyek hossza arányos az energiájukkal. Az absz
cissza tengely alatt az egyes energiaértékeket tüntet
tem fel eV-ban. A b és c csoportoknál csak a
néhány legnagyobb elektronenergia van egye
nesekkel jelezve. EF = a Fermi energia, másként
Fermi-szint, Ek = a kilépési munka felső szintje.
E’k = egy másik kilépési .munka felső szintje egy
másik fém esetében. A kilépési munka az első eset
ben az EFFermi szint fölött 2 eV. Tehát az Einsteinféle (1) egyenlet szerinti A = 2 eV és a másik fémnél
A’ = 1 eV.
A fémlapra eső a, b és c esetekre vonatkozó foto
nok energiáit szaggatott vonalakkal ábrázoltam.

Az A1 kilépési munkáját nagyon egyszerűen és gyor
san változtathatjuk. Frissen csiszolva — a kísérleteim
szerinti becslés alapján, a fotoeffektust létrehozó fény
hullámhosszának ismeretében — A = 3,2 — 3,3 eV
körüli értékű lehet. Az alumínium szobahőmérsékle
ten is oxidálódik és egy fokozatosan vastagodó oxidréteg alakul ki a felületén. Ennek hatására a kilépési
munkája fokozatosan nő. Hosszabb idő (hetek, hóna
pok) után már akkora lehet, hogy az izzólámpa lát
ható fényének fotonjai már nem tudnak elektronokat
kilökni belőle. A kvarclámpa (Hg-gőz lámpa) UV su
garai azonban még ilyenkor is bőséges számban lép
tetnek ki elektronokat az Al-ból.
Ha azonban a frissen csiszolt A1 lapot felmelegítjük
néhány 100 °C-ra, percek alatt növelhetjük a kilépési
munkáját. E kísérletek adatait a 3. ábrán találjuk
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A kísérletet úgy készítettem elő, hogy egy 5 cm2
felületű, frissen csiszolf^Uapot elektroszkóp végére
húzva ( —) töltéssel láttam el és egy 100 wattos égő iz
zószálától 4 cm-re állítottam. A burkoló poharat le
vettem az elektroszkópról.
Az égő által kisugárzott elektromágneses hullámok
egyben 60—80 °C-ra fel is melegítették a lapot.
Az első kísérlet adatait a 3. ábrán (a)-val jelöltem.
Az sk (skála) jelzésű ordináta-tengelyen az elektröszkóp lengőjének kitéréseit lehet leolvasni. Ezek az sk
értékek nagyjából az elektroszkóp töltésével arányo
sak, és így a töltés csökkenéséből az A1 lapból kilépő
elektronok időegységenkénti niennyiségére is követ
keztethetünk.
A (b) diagram adatait úgy kaptam, hogy a töltetlen
lapot 74 percig a 100 wattos izzóval csak melegítettem
(hasonlóan 60—80 °C-on), majd utána negatívra fel
töltve jegyeztem fel az adatokat a megvilágítás folya
mán. Itt már észre lehet venni, hogy ugyanannyi idő
alatt kevesebb elektron hagyta el időegységenként az
A1 lapot, mint előbb, mert lassabban sült ki az
elektroszkóp.
A (c) diagram adatainak felvétele előtt az A1 lapot
gyertya lángja fölé tartva 5 percig melegítettem. Becs
lés szerint kb. 120 —150 °C-ig melegedhetett fel. Ez
után ( —) töltést adva — úgy mint eddig — besugá
roztam az izzó fényével. Itt már feltűnőbb a kilépő
elektronok számának a fentiekével azonos idő alatti
csökkenése.
A (d) diagram felvétele előtt — mint előbb —
gyertyaláng felett újabb 10 percig melegítettem az A1
lapot, tehát összesen 15 percig volt melegítve. A diag
ram még feltűnőbben mutatja a töltéscsökkenés
kialakulását.
E négy kísérlet arra mutat, hogy az A1 lap kilépési
munkáját melegítéssel növelni lehet. A kémiából is
meretes, hogy az A1 fém felületén igen vékony oxidréteg keletkezik a levegőn, amely megakadályozza az
A1 további oxidációját. A melegítéssel a frissen csi
szolt és még oxidréteggel nem borított A1 réteg meg
levő kilépési munkáját, ami a fémek szerkezetének
törvényszerű velejárója, minden bizonnyal az oxidréteg jelenléte és vastagodása növeli.
A kilépési munkával kapcsolatban még néhány kí
sérletet említek meg.
Bizonyos célra keramikus korundot (A120 3) állí
tottunk elő. Ez egy igen magas olvadáspontú és
nagyon kemény anyag (az üveget karcolja).
Az elektromos vezetőképessége akkorának adódott,
hogy két távoli pontja közötti részen vezetve át az
elektroszkóp töltését, az néhány másodperc alatt tel
jesen kisült. [Mérést a korund nagy keménysége
miatt (felületcsiszolás stb.) nem végeztem.]
A vezetőképességből arra következtethetünk,
hogy vannak benne szabad elektronok. Ennek ellené
re a kilépési munkája olyan nagynak mutatkozott,
hogy még a Hg-gőz lámpa UV sugarai sem hoztak
rajta létre külső fotoeffektust.
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A csiszolatlan vaslapon, vörösrézen, sárgarézen, a
forgalomban levő .fémpénzeken, vas szerszámokon,
Hg-gőz lámpa UV sugarai idéztek elő külső fotoeffek
tust, tehát kilépési munkájuk kisebb, mint a korundé.
Ugyanezen anyagokból azonban még csiszolt állapo
tukban sem tudott elektronokat kiváltani a napfény
UV sugárzása, nem is beszélve az izzólámpa fényéről.
Visszatérve a 2. ábrára, úgy vélem, minden külön
magyarázat nélkül belátható, hogy ha pl. A = 2 eV ki
lépési munkájú fém esetében a h ^ = 4 eV energiájú
fotonok másodpercenkénti számát növelnénk, ami
azt jelenti, hogy a fényforrás által kibocsátott fény
energiáját (de nem a hullámhosszát!) növelnénk
meg, a beérkező nagyobb számú fotonok több elekt
ront löknének ki, de változatlan maximális kinetikus
energiával. És természetesen a kisebb energiájú elekt
ronok száma is megnövekedne, mindaddig, míg a
fémben levő elektronok és a beérkező 4 eV energiájú
fotonok energiáinak összege (páronként értendő, egy
elektron energiája + egy foton energiája) nagyobb,
mint a 2. ábra szerint 5 eV + 2 eV = 7 eV. Vagyis,
míg a fotonok a 3 eV-nál nagyobb energiájú elektro
nokkal ütköztek.
Ezt mi kísérlettel — egyszerű eszközeink miatt —
nem tudjuk igazolni.
Azt azonban kísérletileg is be tudjuk bizonyítani,
hogy a fémet akkor is el tudják hagyni az elektronok,
ha annak eredetileg semmi elektromos töltést nem
adunk.

6. Kísérletek afotokondenzátorral
Arra gondolhat valaki, hogy az elektronok a meg
világított fémből azért lépnek ki, mert a fém ( —) töl
tése taszítja az elektronokat. És esetleg a beeső fény
csak kb. “kapukulcsként” szerepel, amely kinyitja a
kaput az elektronok előtt.
Hogy nem így van, azaz az elektronnak energiával
kell rendelkeznie ahhoz, hogy kiléphessen — mint ez
a 2. ábrával kapcsolatos elmélet is feltételezi, —azt
az alábbi kísérleteink is bizonyítják.
aj A fotokondenzátor összeállítása
Az egyszerűség kedvéért “fotokondenzátornak”
nevezett kísérleti eszközünk elvét a 4. ábra A részáb
rájával kapcsolatban ismertetem. Az elektromosan
semleges (Al) fémlapot (A2) átlátszó műanyag fólia
borítja. A megvilágító fény fotonjai (A3) a fémlapra a
fólián keresztül esnek. Ha a fotonok energiája na
gyobb a fém kilépési munkájánál, elektronok lépnek
ki a fémből. Ezek az elektronok azonban az (A2) fóli
ában befogódnak, ott egy negatív töltésű réteget al
kotnak, míg a fémben a hiányzó elektronok miatt a
többletbe kerülő (+ ) ionok alkotnak pozitív töltésű
réteget. Lényegében egy olyan kondenzátor alakul ki,
melynek szemben levő (+ ) és ( —) töltésű lapja
rendkívül közel fekszik egymáshoz. Másfajta kísérle-

válnak a tartók.) E két tartót úgy készítjük el, hogy
valami kisebb dobozba (pl. gyufásdoboz belső része
stb.) szigetelő anyagként megolvasztott pecsétviaszt,
vagy hegedűgyantát, vagy méhviaszt öntünk. Ebbe ál
lítjuk a fémből kivágott, kb. 1 cm széles, 3 cm hosszú
lapot. A lapot gyertyaláng felett jól felmelegítve
könnyen belenyomhatjuk az edénykében levő szige
telő anyagba. Vigyázzunk, hogy alul ne érintkezzen a
doboz belsejével, mert így vezetővé válhat a tartó.

teim szerint is azt tapasztaltam, hogy a kereskedelmi
forgalomban található elektromosan szigetelő fóli
ákra, vagy hegedűgyantára, vagy méhviaszra, vagy
pecsétviaszra az elektromos töltések, mind a ( + ),
mind a (—), jól odatapadnak, még órák múlva is vál
tozatlanul megtalálhatók rajta. Ezért nem mennek
vissza az elektronok a fémbe, ha már a fóliára jutot
tak. Mindenesetre ez a magyarázat csak közelítő, a
molekuláris viszonyok itt is sokkal bonyolultabbak.
A két réteg között a feszültségkülönbség igen
kicsi, feltehetően 1 V-nál is kisebb. Ezt közvetlenül
csak megfelelő érzékenységű műszerrel lehetne ki
mutatni. Segít azonban rajtunk a kondenzátorhatás.
Azt értve ezen, hogy ha lefejtjük a fóliát a fémlapról,
a kondenzátornak a kapacitása két-, esetleg három
nagyságrenddel csökken (100-ad, 1000-ed részére),
és így a két lap közötti feszültség megfordítva 2, 3
nagyságrenddel nő. Mintegy néhány száz V-ra is meg
nőhet. Ezt a feszültséget már egyszerű elektroszkópjainkkal is kimutathatjuk. Szükségünk lesz ezért még
két olyan teljesen nyitott (tehát nem edénybe helye
zett) igen egyszerű elektroszkópra, mint amilyen az
1. ábrán a befőttes üvegben látható.
Az előbbiek elvén alapuló fotokondenzátort a
4. ábra B részábrája mutatja. Alumíniumból készítsük
el és kissé hajlítsuk meg a (Bl) lemezt. Mérete kb.
7xl5-cm2 lehet. Minden kísérlet előtt feltétlenül csi
szoljuk le a domború felületét. A fóliát a papírkeres
kedésekben vásárolható irattartó fóliából vágjuk ki,
mivel ez elég vastag és sima felületű. A kb. 6 cm szé
lességűre és kb. 18 cm hosszúságúra vágott fólia
egyik végét szigetelőszalaggal (vagy leukoplaszttal)
(B9) ragasszuk az A1 lemezre, hogy a megvilágítás
után könnyen lehajthassuk a lemezről. A másik végét
hajtsuk vissza (BIO), és műanyagból készült, tehát
szigetelő tulajdonságú ruhaszárító csipesszel (B6)
szorítsuk a lemezre. Ugyanilyen csipeszek a két (B4)
és a (B5) is. A két (B4) csipesz a két (B7) “tartóra”
erősíti fel a fóliával borított A1 lapot, addig, míg a
100 wattos izzóval megvilágítjuk. (A fóliával borított
A1 lapot úgy választjuk le a (B7) tartókról, hogy a
(B4) csipeszek végét összenyomjuk, ezáltal simán le

b) Kísérletek
A 100 wattos égőt az A1 laptól kb. 20 cm távolra ál
lítsuk. Kb. 10 —15 percig sugározzuk be fénnyel.
Azért ne közelebb, mert az A1 lap kilépési munkája a
melegedés következtében zavaróan megnőhet.
Közben a két “nyitott” elektroszkóp egyikét tölt
sük fel ( —) töltéssel. Ezzel az elektroszkóppal mutat
juk majd ki a fólia besugárzás utáni ( —) töltését.
A fentebb említett módon megszabadítva az A1
lapot a két tartójától, ellenőrizzük a fólia és az A1 lap
töltésének milyenségét. Ezért az A1 lapon levő (B5)
csipesszel fogva a lapot, levesszük a (B6) csipeszt, és
a (B10) visszahajtott fóliarészt megfogva (a fólia szi
getel, töltését ezzel nem befolyásoltuk), a fóliát (óva
tosan, nehogy dörzsölődjön az A1 laphoz!) lehajlítjuk
az Al-ról.
Előbb az A1 lapot érintsük a töltetlen elektroszkóp
felső végéhez. A lengő kissé kitér! Ha megdörzsölt
próbacsővel messziről, 15 —20 cm-ről közeledünk a
kissé kitért lengőhöz (nem felülről, hanem a lengővei
egy szintmagasságban, oldalról), a lengő kissé befelé
mozdul a ( + ) töltés taszítása miatt. Ez azt bizonyítja,
hogy az A1 lap a megvilágítás hatására ( + )-ra
töltődött!
Ezután kerül sor a fólia töltésének vizsgálatára. Az
előbbihez hasonló módon közelítsük a függőleges
helyzetbe hozott, két kézzel síkra húzott fóliát a ( —)
töltéssel ellátott elektroszkóp lengőjéhez. A lengő lé
nyegesen erősebb taszítását észleljük. Ez a fólia ( —)
töltését bizonyítja.
Azért erősebb itt a taszítás, mivel a fólián az
Al-ból kilépett elektronok mindegyike ott van, ahová
kilépett, el nem vezetődhetett, viszont amikor előbb
az A1 lapot az elektroszkóphoz érintettük, az elekt
roszkópra a lap ( + ) töltésének csak egy része áram
lott át.
E kísérlet tehát azt bizonyítja, hogy a fény hatására
elektronok mentek át a fóliára, még akkor is, amikor
már egy részük átment, a fémben (-f) töltést hagyva,
a fóliában pedig ( —) töltést létesítve. A később átha
ladó elektronoknak tehát a fény fotonjaitól energiát
kellett nyerniük, hogy a kilépésükkor az A1 lemez
(+ ) töltésének vonzását és a fólia ( —) töltésének ta
szítását legyőzhessék.
A fent leírt összeállítással több sikeres kísérletet
végeztem, különböző változatokban. A fólia ( —) és
az A1 ( + ) töltését minden esetben ki lehetett mu
tatni, 10 perces, majd 20 perces megvilágítással.
Amikor azonban a 100 wattos égő izzószálának távol
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ságát 4 —5 cm-re változtattam. 20 perces megvilágí
tással semmi töltést nem lehetett kimutatni. Nyilván
a melegedés következtében az A1 kilépési munkája
megnövekedett.
Mint minden kísérletet, ezt is kritikus szemmel
kell nézni. Arra gondolhatnánk, hogy a fólia ( —) és
az A1 ( + ) töltése azért alakult ki, mert a “fotokondenzátor” össze- és szétszerelése közben a két anyag
egymáshoz dörzsölődött. A két anyag egymáshoz
dörzsölése közben valóban ilyen töltésszétválasztódás, elektronoknak a fémből a fóliába való átme
nete létrejön. De csak akkor, ha e dörzsölés erőteljes.
Ha azonban úgy végezzük a kísérletet, hogy a fenti le
írásnak megfelelően dörzsölés nélkül borítjuk a fóliát
az Al-ra, majd választjuk szét őket, 10 percig állni
hagyjuk — nem világítjuk meg az A1 lapot — semmi
töltésszétválást nem lehet kimutatni.
Még egy fontos mozzanatot meg kell említeni e
kísérleteknél.
A fóliának az A1 lapra való ráborítása előtt a fólián
a munkálatok során, más tárgyakkal, a kezünkkel
való érintkezés következtében jelentős ( —) töltés ki
alakulása történhet, illetve majdnem mindig bekövet
kezik. Ezt a töltést a kísérletek előtt el kell távolítani.
A fóliát egy gyertya lángja mellett függőleges helyzet
ben, a lángtól kb. 3 —4 cm távolságban, oldalt több
ször ide-oda húzogatjuk. A lángban nagy, de egyenlő
számban kialakult ( + ) és ( —) ionok közül a ( + ) io
nokat a fólia ( —) töltése magához vonzza, ezzel a
nem kívánatos töltése teljesen eltűnik, közömbösödik. Ezt a lánggal való műveletet minden kísérlet
előtt feltétlenül el kell végezni.
Az A1 lapnál ilyesmire nincs szükség, mert kézzel
való megérintéskor mintegy földeljük, az esetleg rajta
levő töltés a földbe távozik.
Még megemlítem, hogy AI helyett lecsiszolt vas le
mezzel is elvégeztem a fenti kísérletet. Izzólámpával,
vagy napfénnyel nem lehetett elektronkilépést létre
hozni, azonban Hg-gőz lámpa UV sugaraival igen.
Magyarázata: mivel a vas kilépési munkája (1. 1. táb
lázat) kb. 4,5 eV, a vasból a látható fény kb-i
3,2 —3,3 eV energiájú fotonjai nem tudnak annyi
energiát átadni az elektronoknak, hogy elhagyhassák
a fémet.
Egyszerű kísérleteink a fenti jelenségek molekulá
ris részleteiről nem tudnak tájékoztatást adni azok bo
nyolult volta miatt. A nyert maximális energia nagy
ságát tehát nem tudjuk megállapítani, azonban a szakirodalomban a vákuumba kilépő elektronok maxi
mális kinetikus energiájának mérési módszerére tájé
koztatást találunk. (Pl. Lenard ellentér módszeréről
[3]).

után mennyi idő múlva indul meg az elektronok kilé
pése. Ismerve azt, hogy az elektronok kilépéséhez pl.
az Al-nál minimum 3,2 —3,3 eV fotonenergia szük
séges, kiszámítjuk a klasszikus fényelmélet alapján —
tehát a fényt elektromágneses hullámoknak tekintve
—, hogy a lapra jutó fényenergiából mennyi idő
múlva kaphatták meg az elektronok a kilépésükhöz
szükséges energiát. Az így kapott idő nagyságát össze
hasonlítjuk a megfigyelt idő nagyságával.
A klasszikus hullámelmélet alapján végezve a szá
mítást, azt kell kapnunk, hogy minél nagyobb a
beeső fény energiája, annál hamarább kell megindulni
a fotonkilépésnek, azaz annál hamarább kell megin
dulni az elektroszkóp kisülésének, vagyis a lengő ki
térése csökkenésének. Gyengébb fény esetében
pedig később.
Számos ilyen kísérletet végeztem, ezekből csak
egy izzólámpa fényével és egy napfénnyel végzett kí
sérletet ismertetek részletesebben, de a többinél is
hasonló eredmény született.
Kezdjük először az izzólámpából kilépő és fotoeffektust előidéző látható fény teljesítményének a ki
számításával. (Csak közelítő értéket várhatunk mé
rőműszerek hiányában.)
Tudnunk kell azt, hogy az izzó wolfrámhuzal köze
lítően úgy sugároz, mint a fekete test. Ismerve a
fekete test látható fényre vonatkozó sugárzási hatás
fokát pl. közel 3000 K hőmérsékleten (körülbelül a
volfrám izzási hőmérsékletén), ez az összsugárzásnak
kb. a 3%-a. Az A1 lapban a fotoeffektust előidéző lát
ható fénynek kb. az 1/10-e a szélső viola sugárzás. E
fény hullámhossza kereken: Anm = 380 nm, és ebből
számítva a fotonjai energiáját: E = 1240/Anm =
= 3,26 eV.
. Tehát a 100 watt teljesítményű izzólámpa szélső •
ibolya sugárzására 0,3 watt teljesítmény jut, azaz má
sodpercenként 0,3 J energia.
Egyik kísérletemben a zárt elektroszkóp végére
illesztett 5 cm2 felületű frissen csiszolt A1 laptól
9 cm-re helyeztem el a minden irányba közelí
tően egyenletesen sugárzó, pontszerűnek tekintett
100 wattos izzólámpát, mint fényforrást. Ennek kisu
gárzott energiája közelítően gömb alakjában terjed
szét. Nyilván az 5 cm2 felületre a 0,3 J másodpercen
ként kisugárzott energiának a 4r27r = 1017,85 cm2-re
kisugárzott részének csak az 5 cm2-re eső része jut.
Ez a s-enkénti energia 1,96 • 10~3 J. Kérdés, ez a
fény az A1 lap hány atomi rétegén jut át, amíg teljesen
elnyelődik. Az A1 fényabszorpciójára adatot nem ta
láltam, azonban ismeretes, hogy pl. aranyfóliában
még 390 atomi rétegben sem abszorbeálódik el telje
sen a látható fény zöldes része. Szilíciumban pedig ke
reken 370 atomi réteg abszorbeálja a hasonló hullám7. A fény duális természetének
hosszúságú fényt. Ezek alapján ha Al-ra csak 200
kísérleti igazolása
atomi réteget veszünk, a kísérleteink bizonyító
erején nem rontunk semmit. Minél kevesebb atomi
Fényforrásként 100 wattos izzólámpát, majd a nap réteget veszünk ugyanis, egy-egy atomra, illetve az
fényt alkalmazzuk. Ezek fényével A1 lapot világítunk atomok számával egyenlő számú szabad elektronokra
meg, és megfigyeljük, hogy a megvilágítás kezdete számítás szerint több energia jutna s-enként, tehát
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az elektronok annál hamarább elnyernék a klasszi
kus hullámelmélet alapján számított energiát (kb.
3,3 eV-ot), mellyel kiléphetnének. így a klasszikus
hullámelmélet közelebb jutna a jelenség elfogadható
magyarázatához. A kevesebb elektronszám feltétele
zéséhez csak gyengül a kísérleteink bizonyító ereje,
de megmerjük kockáztatni és látni fogjuk, hogy még
így is a fotonelmélet győz.
Számítsuk ki, hogy A1 fémben 5 cm2 felület alatti
200 atomi rétegben hány A1 atom van. (Az Sí rend
szer kg és m egységei helyett a g (gramm) és cm egy
ségeket használom, átmenetileg, mivel ezekkel az
egységekkel a valóság könnyebben elképzelhető.)
Ismeretes, hogy M atomtömegü fém egy-egy
atomjának tömege /x = M/6,02 • 1023 g. Az Al-nál
M = 27, így n ' = 27/6,02 • 1023 = 4,49 • lO"23 g.
Az A1 sűrűsége 2,7 g/cm3, tehát 1 cm3 Al-ban
2,7/4,49 • 10-23 = 6 -1022 atom van. Az 1 cm3 térfo
gatú kocka 1 cm-es éle mentén n ’ = V6 • ÍCÉ3 =
= 3,9 • 107 A1 atom sora található. Az 1 cm2 nagysá
gú atomi rétegben n’2 = 1,52 • 1015 atom helyez
kedik el. 5 cm2-es rétegben ötször ennyi, vagyis
7,6 • 1015 atom, és 200 ilyen atomi rétegben
200 • 7,6 • 1015 = 1,52 • 1018 atom található.
Ennyi atom nyeli el a másodpercenként
1.96 • 10-3 J nagyságú fényenergiát. Egy-egy atom
ra a klasszikus hullámelmélet szerint s-enként
1.96 • 10-3/l,52 • 1018 J = 1,29 • 10'21 J jut. Ez az
energia eV egységben kifejezve:
(1 J = 6,24 • 1018 eV) 8,1 . 10"3 eV.
Az A1 kilépési munkája közelítően 3,2 —3,3 eV-nak
vehető. Ennyi-energiát kellene felvenni esetleg az
atomok számával egyenlő számú szabad elektronok
nak, hogy kiléphessenek a fémből. Viszont azt láttuk,
hogy s-enként csak 8,1 • 10-3 eV jutott az elektro
nokra. Kérdés, ha az időben egyenletesen áramló
fényhullámokból fokozatosan vennék fel az elekt
ronok ezt az energiát, hány s alatt jutnának
3,2 —3,3 eV-hoz?
t = 3,2 eV/8,1 • IO-3 eVs-1 = 395 s = 6,6 perc.
Vagy 3,3 eV kilépési munkánál: 6,8 perc.
Ezzel szemben a fényforrás bekapcsolása után már
néhány másodperc múlva meg lehetett figyelni az
elekfroszkóp lengőjének esését, vagyis az elektronok
kilépését. Ez ellentmond a klasszikus hullámelmélet
nek. E jelenséget csak úgy lehet megmagyarázni,
hogy a fény e jelenség során a hullámsajátságtól elté
rően úgy viselkedik, mintha energiája apró “fényato
mokba” fotonokba volna sűrítve. Ezek az atomokkal,
elektronokkal ütközve egyszerre adják át e kísérle
tünkben a közel 3,2 vagy 3,3 eV energiájukat az ütkö
zött elektronnak. Ezért léphetnek ki az elektronok a
fénysugárzás kezdetekor azonnal a fémből.
Ha fényforrásul napfényt használunk, ügyeljünk
arra, hogy teljesen tiszta, ragyogóan kék égboltból su

gárzó Nap legyen a fényforrásunk, mert a kissé fátyo
los égbolt légrétegei a napfény rövidebb hullámhosszú (UV) sugarait elnyelik.
E kísérleteknél vegyük le a zárt elektroszkópról a
poharat, nyitott állapotban használjuk, mert külön
ben a pohár üveg fala nem engedi át a napfény UV
sugarait.
Szakirodalmi adatok szerint a tengerszint magasságá
ban 1 cnf-xQ merőleges beesésnél 4,187 J napfénye
nergia esik percenként. E fényben UV sugarak is
vannak, pl. 290 nm hullámhosszal, azaz 4,276 eV
fotonenergiával. 1 s-ra kiszámítva a fenti energia
7 • 10-2 J. Ennek kb. az 1%-a látható és UV fény (a
többi infravörös hősugárzás), azaz 7 • 10-4 J. E lát
ható fénynek is kb. az 1/10-ed része, azaz 7 • 10-6 J
okozza a külső fotoeffektust az Al-on. Értéke eV-ban
4,368 • 1014 eV. Az 5 cm2 területű, 200 atomi réteget
tartalmazó A1 kéregben a fentiekben már kiszámított
1,52 • 1018 A1 atom és így szabad elektron talál
ható. Ennyi nyeli el a beeső fényenergiát. A klaszszikus hullámelmélet szerint minden elektronra
4,39 • 1014/ 1,52 • 1018 eV = 2,9 • HU4 eV energia
jut s-onként. Kérdés, mennyi idő múlva szerezhetik
meg a szabad elektronok — a klasszikus hullámelmé
let szerint — a kilépéshez szükséges 3,2 eV energiát?
t = 3,2/2,9 • 10-4 = 1,1 • 104 s = 3 óra 8 perc. Vagy
a 3,3 eV-os kilépési munka esetén 3 óra 8 perc alatt.
Ezzel szemben az elektronok kilépése a megvilágítás
után gyakorlatilag azonnal megindult.
Mindkét kísérletcsoport eredményei azt mutatták,
hogy a klasszikus fényelmélet alkalmazása a jelensé
gek magyarázásánál nem vezet eredményre. Itt csakis
a kvantumelmélet vezet megoldáshoz.
A fény tehát egy sereg, már a fénytan kezdeti idő
szakaitól felismert és később felfedezett jelenségeinél
(interferencia, álló fényhullámok, fényelhajlás, fény
polarizáció stb.) mint hullámmozgás jelenik meg, de
mint láttuk, vannak olyan jelenségek is, melyekben
ugyanaz a fény úgy jelentkezik, mintha parányi “fény
atomok” , fotonok özönéből állna.
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UJ FIZIKA TANSZÉK A SZOMBATHELYI
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN

Kovács László
BDTKF Szombathely

iskolatársakat, tanítványokat egy dédelgetett álom, a
főiskolai tanárság megvalósulása miatt. A jelenlegi
igen alacsony fizetésekért nagyon nehéz volt megfe
lelő oktatókat találni. Keresni kellett a megszállotta
kat, a szakmailag és emberileg is értékes tanárokat,
közben óvakodni kellett a karrieristáktól, a főiskolán
csak pihenni vágyóktól.
Az egykori középiskolai tanároknak nehéz volt beletörődniök abba, hogy végre olyan eszközök veszik
körül őket, amiről középiskolás tanár korukban csak
álmodtak, de most sem használhatják állandóan azok
nagy részét, hisz a légpárnás pályát, a mikroproceszszoros időmérőt a mechanika tanára, a lézert az
optika tanára működteti, és van, akinek csak a GMcsöves számláló és a gamma-spektroszkóp marad,
mert ő csak anyagszerkezetet tanít.
Remek dolog viszont létrehozni egy új tanszéket.
Az egyik főigazgató-helyettes egyszer azt mondta a
tanszékvezetőnek: “Laci, maga saját képére formálta
a fizika tanszéket!” Valóban, más biztosan másként
rendezte volna be a laborokat és másképpen szer
vezte volna meg a tanszéki életet. Remek dolog,
hogy testet ölthet sok régóta dédelgetett szakmai gon
dolat, mert felröppen az ötlet és a kollégák, a tehetsé-

1987-ben húsz matematika—fizika szakos általános
iskolai fizikatanár végzett a szombathelyi főiskola új
fizika tanszékén. 1988 -ban pedig a mat. —fiz.-esek
mellett kémia—fizika és technika—fizika szakos taná
rok is kaptak diplomát.
Hosszú út vezetett idáig a tanszék 1983-as megala
kításától. Modernnek mondott, új épületben, tiszta
termekben kezdtünk dolgozni. Sötétítés nélküli labo
rok és előadó, kis falfelületek, kevés és kicsi terem —
így tervezték, így kaptuk meg a tanszéket. Azonnal
hozzáfogtunk az átalakításához: megszüntettük az ok
tatói szobákat és számítógéptermet, laboratóriumot
alakítottunk ki. Az 1. ábra az eredeti'állapotot, a 2.
ábra a jelenlegi helyzetet mutatja. Kezdetben csak új
TANÉRT-es eszközöket és MIGÉRT-es műszereket
tudtunk vásárolni, hisz Magyarországon egyetlen
állami cég sem gyárt szemléltető és laboreszközöket a
felsőfokú oktatás számára; keresni kellett a GMKkat, az alkotó egyéneket.
Sikerült lelkes oktatógárdát verbuválni, akiknek
az elmúlt években elsődleges célja a tanszéképítés
volt.
A tanárok közül legtöbben más városokból jöttek,
nagy áldozatot vállalva ezzel, hiszen nehéz dolog ott
hagyni a szülőket, rokonokat, barátokat, egykori
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A BDTKI ti/ikai fanszékének alapraj/a 1989-hen

gesebb hallgatók megépítik az elképzelt eszközt,
megszervezik az elgondolt eseményt.
Beindult a kutatómunka is. A hozott egyéni témák
lezárásával körvonalazódnak a team-munkák: jelen
leg folynak már a geológiai feltárást segítő munkála
tok, illetve a környezetszennyezést jelző radioaktív
és lángfotométeres méréseink. Befejezés előtt áll az
ultraibolya-spektroszkópiai labor. Eredményesen
folynak a fizikatörténeti kutatások: Gothard Jenő csil
lagászati és villamosságtani tevékenysége. Öveges
József, Mikola Sándor tanári munkája áll érdeklődé
sünk középpontjában. Terveinkben a felsőfokú fizikatanítást jobbító számítógépes és más módszertani kí
sérletek szerepelnek.
Az oktatás-nevelés területén hármas célt valósí
tunk meg. Pótolni igyekszünk a hallgatók középisko
lai ismerethiányait, tanítjuk a főiskolai tananyagot és
ezzel párhuzamosan azonnal módszertani ötleteket
adunk, egyszerű eszközöket mutatunk az általános
iskolai fizikatanítás számára. A legjobb hallgatókat
bevonjuk a tanszéképítő és a TDK-munkába is. A
számítógéppel támogatott oktatás bázisává építettük
ki a tanszéket. A jelenség szimulációtól a méréskiértékelésen át a mérés-vezérlésig minden területen
alkalmazzuk a gépeket. Egy HT-gép, két Spectrum
ZX, egy-egy C 64 és plusz 4, négy C 16, valamint egy
Proper 16 képezi a tanszéki állományt.
Tanulmányútjaink a sághegyi Eötvös Emlékosz

loptól u paksi Atomerőművön, az ELTE és BME fizi
kai tanszékein át a debreceni ATOMKl-ig vezetnek.
Nagy súlyt helyezünk a sokoldalú szemléltetésre és
mérésre. Eredményesen alkalmazzuk az összegyűj
tött és a saját készítésű videofilmeket (a főiskolán
külön Video Gyártási Csoport működik). Mechanikai
előadáson pl. a Lissajuos-görbéket bemutatjuk oszcil
loszkópon, valamint rezgő tükrök és lézer segítségé
vel, kirajzoltatjuk számítógéppel, de Mikola Sándor
eszközét is használjuk: a két, merőlegesen elhelye
zett, rezgő fűrészlapot.
Felsorolok néhány érdekesebbnek számító labor
mérést. A mechanika laborban a hang terjedési sebes
ségét számítógéppel nemcsak levegőben, de szén
dioxidban, majd vízben is mérjük, és ismertetjük
Öveges mérési módszerét is. Ezenkívül változtatjuk a
közegek hőmérsékletét is. A hallgatók légpárnás
pályán mikroprocesszoros időmérővel vizsgálják a
mozgások törvényszerűségeit. Számítógéppel vezé
relt mérőberendezéssel tanulmányozzák az ütközése
ket egyenes mentén és légpárnás asztalon is. Érdekes
ötlet, hogy “sorosan kapcsoltunk” két Höpplerviszkozimétert a KUTESZ-MINISTAT termosztát
hoz, így egyidőben azonos hőmérsékleten két külön
böző folyadékot vizsgálhatunk. Mikroprocesszoros
órával mérjük a matematikai inga lengésidejének a ki
térés szögétől való függését.
A hőtan laborban a hővezetési tényezőt meghatá233
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Ismerkedés a számítógéppel
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rozzuk alumíniumban, rézben, vasban és ólomban,
közönséges hőmérőkkel és termisztoros érzékeléssel
számítógépes kiértékeléssel is.
Az elektrolaborban a hallgatók a hagyományos mé
rések mellett megismerkednek a félvezetők gyakor
lati alkalmazásával. Nyomtatott áramköröket tervez
nek, készítenek, majd a saját építésű eszközökkel
vizsgálják az analóg és digitális áramköröket. Az
elektronikában jártasabb hallgatók labor-tápegysége
ket, univerzális mérőműszert, fekvenciamérőt, jelge
nerátort is építenek.
Az optikalaborban változtatható anyagú folyadék
lencse segítségével mérik a törésmutatót. Van saját
felújítású 50 éves polariméter és ultraibolya spekt
roszkóp, van gyári lángfotométer éppúgy, mint négy
üveglapból és leukoplasztból készített “összecsuk
ható” fűstkád, házikészítésű napállandó-mérő és hi
ganygőzlámpa. Figyelemreméltóak a lézertechnikai
mérések; folynak a hologramkészítés előkészületei.
A laborban végzett csillagászati modellezést a Gothard obszervatóriumban csillagászati gyakorlatok
egészítik ki.
Az anyagszerkezet laborban a hallgatók a Millikankísérlet,az e/m-mérés és a kvantummechanikai méré
sek mellett zónás átolvasztással kadmium egykristályt
készítenek és vizsgálnak. Mikrohullámú berendezés
sel anyagszerkezeti modellkísérleteket működtetnek,
majd iskolai célú röntgenkészülékkel és elektrodiffrakciós berendezéssel tényleges méréseket végez
nek. A mérési eredményeket programozható zsebszá
mológéppel értékelik. Az ugyanebben a helyiségbei
levő C-szintü izotóplaborban háttér-sugárzási és gam
maspektroszkópiai mérések szerepelnek. Számítógép
segíti a felezési idő meghatározását, az abszorpció
méréseket és vannak szilárdtest-nyomdetektoros mé
rések is.
Az egyes kutatási eredmények, a labormérések és
a tanszéki rendezvények részleteiről a kollégák tollá
ból már több írás jelent meg eddig a Fizikai Szemlé
ben és folyamatosan lát majd napvilágot még néhány
cikk.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy sokat kísérleteztetjük a hallgatókat, mert azt szeretnénk, ha kí
sérletező fizikatanárok kerülnének ki tőlünk.

ESEMÉNYEK
AZ 1988. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY

1988. október 28-án tartotta meg 65. Eötvös-versenyét az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat. A verseny megrendezésére pénteki
napon, délután 15 órától 20 óráig került sor Budapesten és 12
vidéki városban. A hagyományos szombat délutáni időponttól
már tavaly el kellett térni, mivel az iskolai szabad szombat beveze
tésével az utóbbi években egyre nehezebbé vált a verseny szombat
délutáni lebonyolítása. Tavaly megpróbálkoztunk a szombat délelőttel, de néhány vidéki városban még ekkor is csak nagy nehézsé
gek árán tudták a versenyt megszervezni. Az idei, péntek délutáni
időpont megfelelő volt.
Egyszerűbb és korszerűbb lett a verseny lebonyolítása azzal is,
hogy a feladatokat nem a hagyományos módon, táblára kellett fel
írnia a felügyelő tanárnak, hanem a Társulat budapesti Titkárságá
nak segítségével előre sokszorosítottuk, s minden vidéki városba
— megfelelően titkosítva — 50—50 példányt előre leküldtünk.
Budapesten 400 feladatlap állt rendelkezésre. így minden ver
senyzőnek jutott feladatlap, a megmaradt példányokat pedig ér
deklődő kollégák és diákok kapták meg a verseny befejezése után.
A verseny tisztaságáért minden városban a Társulat képvisele
tében a versenyt rendező kolléga felelt; Debrecenben Nagy
Mihály, Nyíregyházán Beszeda Imre, Miskolcon Zsudel László,
Egerben Vida József, Szegeden Sárkány Béla, Pécsett Kotek
László, Veszprémben Szilvássy Zoltánná, Győrben Szörényi
Miklós, Sopronban Nagy Márton, Szombathelyen Heigl István,
Nagykanizsán Soós Sándor, Bonyhádon Schwarcz Tibor, Budapes
ten Radnai Gyula.
A versenyen 1988-ban érettségizettek, valamint középiskolai
tanulók indulhattak. Az összesen 300 perc megoldási idő alatt
minden segédeszközt: könyveket, jegyzeteket és zsebszámológé
pet is lehetett használni. Az országban összesen mintegy ötszáz
versenyző jelent meg a verseny kezdetére, de csak valamivel keve
sebb, mint háromszáz versenyző adott be végül dolgozatot. 100
Budapesten, 30 Debrecenben, 23 Nyíregyházán, 14 Miskolcon, 2
Egerben, 19 Szegeden, 19 Pécsett, 26 Veszprémben, 5 Győrben,
13 Sopronban, 25 Szombathelyen, 3 Nagykanizsán és 10 Bonyhá
don írt dolgozatból kellett a Versenybizottságnak a legjobbakat ki
választania. (Vermes Miklós visszavonulásával Radnai Gyula
kapott megbízást a Versenybizottság vezetésére. Boros János és
Károlyházy Frigyes mellett pedig Gnädig Péter lett a bizottság ne
gyedik tagja.)
Az 1988. évi Eötvös-versenyen az alábbi feladatokat tűzte ki a
Versenybizottság:

1. Két egyforma pénzérméből egy rájuk ragasztott hurkapálca
segítségével “lapos súlyzót” készítünk. A súlyzót az asztal szélére
helyezzük és az egyik érmének egy ütéssel a súlyzó tengelyére me
rőleges kezdősebességet adunk. Az ütést akkorára választjuk,
hogy a súrlódás a súlyzót egy negyed fordulat megtétele után állítsa
meg.
Elkanyarodik, vagy egyenes vonalban mozog a súlyzó tömegközéppontja?
2. Az a élhosszúságú szigetelő kockára lapátlók mentén veze
tett huzalból — az ábra szerint — R ellenállású áramkört illesz
tünk. B erősségű homogén mágneses mezőt kapcsolunk be,
rendre a kocka egyes lapjaira merőleges irányokban.

a) Mekkora töltés halad át az egyes esetekben a huzal
keresztmetszetén?
b) Haladhat-e át ezeknél is több töltés, valamilyen "ferde”
irányú B esetén?
3.
Egy pontszerű monokromatikus fényforrás és egy ernyő
között átlátszatlan, fekete lemez van, rajta két parányi környílás.
Fény csak ezeken a nyílásokon átjuthat az ernyőre. Az ernyőn in
terferencia csíkok jelennek meg.
Elhelyezhetünk-e — ha igen, hogyan — egy síktükröt úgy,
hogy az ernyő megvilágítása
a) nagyjából egyenletesn legyen;
b) közel zérus legyen?
A három feladat közül a második bizonyult a legkönnyebbnek,
ezt mintegy ötven versenyző tudta megoldani. Az első feladatra
huszonöt versenyző adott hibátlan megoldást, a harmadik feladat
megoldására viszont csak hatan találtak rá. E hat versenyző közül
öten kerültek a verseny díjazottjai közé.
Az utóbbi években már megszoktuk, hogy a versenyzők na
gyobb része középiskolás, és sokkal kevesebben vannak az érett
ségizettek. így volt ez idén is. A dolgozatot beadott versenyzők
10%-a Budapesten, másik 10%-a vidéken érettségizett, a többi
80% középiskolás volt. Részletesebben: a versenyzők 18%-a volt
budapesti IV. osztályos és 40%-a vidéki IV. osztályos tanuló. Öszszesen 22% volt III. osztályos vagy még fiatalabb. (Budapest: 5%,
vidék: 17%). A IV. osztályosok viszonylag nagy számát jól érzékel
teti, hogy öt versenydolgzat közül átlagosan hármat írt IV. osztá
lyos, egyet III. osztályos és egyet érettségizett tanuló.
A statisztikát elemezve több kérdés is felmerülhet. Ezek közül
a két legfontosabb:
1. Érdemes III. osztályos tanulóknak is indulniuk az
Eötvös-versenyen?
2. Érdemes a versenyt olyan városban megrendezni, ahol
tíznél kevesebb a beadott dolgozatok száma?
A válasz mindkét kérdésre: igen.
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Az Eötvös-verseny eredményhirdetése előtt afeladatok
megoldásait ajelenlevő tanárok és tanulók közösen diszkutálták,
(íIliidig Péter, Szép Jenő, Holies László, Lugosi Erzsébet.
Már többször is előfordult, hogy III. osztályos versenyző
került az Eötvös-verseny díjazottjai közé. Kós Géza III. és IV. osz
tályos korában is első díjat nyert. (Érettségizettként eltévesztette
az időpontot, ezért nem tudott elindulni a versenyen ...) Idén is
volt díjnyertes III. osztályos versenyző.
Hasonlóképpen előfordult már, hogy olyan városban írt díj
nyertes dolgozatot egy versenyző, ahol rajta kívül alig 1—2 ver
senyző indult csak a versenyen. Idén két ilyen város is volt: Győr
ben öt veresenyző közül az egyik dicséretet kapott, a Nagykani
zsán beadott három dolgozat közül pedig az egyik második díjas
lett!
Az Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetésére 1988. no
vember 25-én délután került sor az ELTE Múzeum körúti fizikai
előadótermében. Az eddig bevált gyakorlatot követve idén is öszszekapcsolódott ez az esemény az elmúlt tanévi KÖMAL fizika
pontverseny végeredményének kihirdetésével. Az eredményhir
detésre külön meghívót kaptak a KÖMAL pontverseny valamint
az Eötvös-verseny nyertes versenyzői és tanáraik. Az eredményhirdetés természetesen nyilvános volt.
Először a Versenybizottság vezetője emlékezett meg pár
szóban az Eötvös-verseny múlt századi megindításáról, felolvasva
az egykori alapító okiratot. Majd az idei feladatok megoldásának is
mertetésére, diszkussziójára került sor. Mindegyik feladat megol
dását Radnai Gyula és egy-egy versenyző mutatta be, a diszkusszi
óban a hallgatóság soraiban helyet foglaló tanárok és diákok egy
aránt részt vettek.

Az WHS. évi Eötvös-verseny két győztese: Hauer Tamás és
Fttcskár Attila gratulál egymásnak. A dijakat Radnai Gvula adta át.
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Érdeklődő tekintelek követik a táskarádiónforgó kis
pörgettyűt, miközben a rádióból felelősödve hallatszik a
pörgettyű forgása által gerjesztett, s a készülék által /elfogott
elektromágneses hullám keltette hang.
Ezután került sor a díjkiosztásra.
I. díjat kaptak egyenlő helyezésben:
Fucskár Attila, az ELTE programozó matematikus hallgatója,
aki a Budapesti Kaffka Margit gimnáziumban érettségizett, mint
Jánosi Ilona tanítványa;
Hauer Tamás, az ELTE fizikus hallgatója, aki a budapesti
Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumban érettségizett, mint
Kelemen László tanítványa.
II. díjat kaptak egyenlő helyezésben:
Csahók Zoltán, az ELTE fizikus hallgatója, aki a budapesti Fa
zekas Mihály gimnáziumában érettségizett, mint Horváth Gábor
tanítványa;

Az eredményhirdetés után, már elmeimben, még egy
utolsó pillantás a soha meg nem álló (?) pörgettyűre. Görbe
László és Radnai Gyula

Demeter Gábor, a budapesti Móricz Zsigmond gimnázium IV.
osztályos tanulója, tanára Tarnóczyné Gedeon Melitta;
Szabó Szilárd, a budapesti Apáczai Csere János gyakorló gim
názium IV. osztályos tanulója, tanára Holies László.
III. dijat kaptak egyenlő helyezésben:
Csilling Ákos, a budapesti Fazekas Mihály gimnázium III. osz
tályos tanulója, tanára Horváth Gábor;
Keleti Tamás, az ELTE matematikus hallgatója, aki a budapesti
Fazekas Mihály gimnáziumban érettségizett, mint Horváth Gábor
tanítványa;
Pásztor Gábor a miskolci Földes Ferenc gimnázium IV. osztá
lyos tanulója, tanára Zámborszky Ferenc.
Dicséretet kaptak:
Lencse Gábor, a győri Révai Miklós gimnázium IV. osztályos
tanulója, tanárai Jagudits György és Takács István;
Somfai Ellák, a pápai Petőfi Sándor gimnázium IV. osztályos
tanulója, tanára Dankó Ferenc.
A díjkiosztás után Lugosi Erzsébet mutatta be egymásnak és a
hallgatóságnak is a KÖMAL pontversenyben legjobban szereplő s
itt megjelent tanulókat. Gratulált az elért eredményhez, s további
versenyzésre bíztatta őket.

CSILLAGÁSZATI RENDEZVÉNYEK
A BDTF FIZIKAI TANSZÉKÉN

1987. április 29-én délután főiskolai hallgatók, taná
rok, amatőrcsillagászok és más érdeklődők gyülekez
tek a BDTF természettudományi épületének nagyelő
adójában. Emlékestet tartottunk — a TIT Vas megyei
szervezetének Csillagászati Szakosztályával közösen
— melyen a 130 évvel ezelőtt, 1857-ben született
Gothard Jenőre, emlékeztünk.
Gothard, korának neves asztrofizikusa, a csillagá
szati fényképezés egyik úttörője, a nova-kutatás kie
melkedő személyisége, jeles mérnök és ismeretter
jesztő — úgy érezzük, a n agyar tudomány nem kellő
en elismert alakja. A munkásságát méltató és a korát
bemutató előadásokat Tóth György, az ELTE Got
hard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója és Hor
váth József, az Obszervatórium könyvtárosa tartották.
Az előadások után megkoszorúztuk Gothard Jenő
sírját.
Gothard példája nemcsak a sokoldalú szakember
eszményét állítja hallgatóink elé, hanem mint isme
retterjesztő és kora közéletének aktív résztvevője is
követendő.
Talán nem lenne érdemes ezen egyetlen esemény
miatt tollat ragadni, ha az nem illeszkedne Tanszé
künk más, csillagászati vonatkozású eseményeinek
sorába.
Az 1986/87-es tanévben hirdettük meg először a
“Csillagászat” speciális kollégiumot, melynek kerete
in belül két féléven keresztül, elméleti és gyakorlati

Befejezésül Radnai Gyula mutatott be egy érdekes fizikai kísér
letet: egy soha meg nem álló pörgettyűt, látszólagos örökmozgót.
A jelenlevő tehetséges fizikusjelölteknek nem okozott nehéz
séget a titok megfejtése: a pörgettyűbe beépített mágnes elekt
romos indukció révén vezérel egy olyan kis tehetetlenségű tran
zisztoros áramkört, amely egy elektromágnest hajt meg a pör
gettyű asztalkájában. A súrlódási energiaveszteséget az elektro
mágnes által ütemesen végzett gyorsítási munka fedezi, ezért nem
áll le soha a pörgettyű. (Legfeljebb akkor, ha majd kimerül a telep
az asztalkában.) Mindez hamar kiderült. Az igazi meglepetés
ezután következett: amikor a kis pörgettyűt asztalkával együtt rá
tették egy működő rádiókészülékre, a hosszúhullámú hullámsáv
ban végig erős búgást lehetett hallani. Tehát a pörgettyű forgása
közben az asztalkába rejtett áramkörben 105 Hz nagyságrendű
elektromágneses rezgések keletkeznek és sugárzódnak ki!
A fizika szépségétől átszellemült diákok és tanárok körülállták
a kísérletet. Lelkesedésük elismerést és bíztatást sugárzott azok
felé is, akik ma a fizika oktatásáért dolgoznak a Társulatban, akár
a KÖMAL szerkesztőségében, akár az Eötvös-verseny Versenybi
zottságában, akár bárhol másutt az országban.

R. Gy.

Molnár László
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola,
Szombathely

foglalkozásokon vesznek részt a jelentkezők, elsősor
ban fizika szakos hallgatóink, leendő általános iskolai
fizikatanárok. Eddig mintegy 80 hallgató tett eredmé
nyes vizsgát a speciális kollégium anyagából, ami
annak Ígéretét hordozza magában, hogy kikerülve az
iskolába, nagyobb gondot fordítanak majd a csillagá
szati ismeretekre, melyeknek — véleményünk sze
rint — nagyobb hangsúlyt kellene kapni mind az ál
talános, mind a középiskolai képzésben. (Elegendő
lenne itt csak a szomszédos országok példájára
utalni.)
Mindehhez értékes segítséget nyújt az ELTE Got
hard Asztrofizikai Obszervatóriuma és a Vértes Ernő
vezette Gothard Amatőrcsillagászati Klub, lehetőséget
adva a távcső- és eszközhasználatra, melyért ezúton
is köszönetét kell mondanunk. Nemcsak a speciális
kollégium hallgatóit, hanem
valamennyi fizika
szakos hallgatónkat is elvittük — és ezután is szándé
kozunk elvinni — legalább egy csillagvizsgáló
látogatásra és -bemutatásra tanulmányaik során.
1986. aug. 20-tól 23-ig tartotta Szombathelyen
XIV. Országos Találkozóját a Csillagászat Baráti
Köre. Tanszékünk ebből az alkalomból, mintegy
kapcsolódva e rendezvényhez, meghirdette az első
országos pályázatot és kiállítást. “Oktatási és demonstrá
ciós eszközök a csillagászati ismeretek tanításához”
címmel.
Pályázati felhívásunk a vártnál nagyobb visszhan237

K o v ács L ászló m e g e m lé k e z ő szavait m o n d ta
G o th a r d Je n ő sírem lék én él.

got keltett, és legnagyobb örömünkre egyre-másra ér
keztek a nívós pályamunkák, így az azokból rendezett
kiállítás nemcsak tanszékünk előadótermét töltötte
be, hanem két laboratóriumot is átrendeztünk kiállí
tóteremmé.
Összesen 7 különböző eszköz és modell, 6 hango
sított diasorozat, 2 segédkönyv és példatár, valamint
10, személyi számítógépre írt programcsomag_érkezett. Külön köszönettel tartozunk Fözy István tanár
úrnak (ELTE TTK Általános Fizika Tanszék), aki a
fizika szakos tanárok képzésében használatos eszkö
zeiket a kiállításra elküldte.
A pályázatra küldött eszközök közt volt napóra,
szellemesen szerkesztett számolókorong, a csillagok
térbeli helyzetét, üstököspályát szemléltető, írásvetí
tőre helyezhető eszköz, Föld —Hold rendszer modell.
A diasorozatok általános csillagászati ismeretekkel
(pl. az őszi és a téli csillagos ég) vagy egyes csillagá
szati, űrkutatási témákkal (pl. a Halley-üstökös, vagy
az űrsikló-program) foglalkoztak.
A két segédkönyv alapos szakmai-didaktikai isme
retekről tett tanúságot; mindkettő alapvető, általános
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csillagászati ismereteket dolgozott fel, középiskolai,
illetve felsőoktatási használatra szánva.
Külön említést érdemelnek a programok, melyek
— kihasználva a személyi számítógépek nyújtotta le
hetőségeket — foglalkoztak a csillagos ég, a csillagké
pek bemutatásával, a csillagos ég változásainak szem
léltetésével, a gravitáció hatásainak megjelenítésével,
Kepler-törvényeivel, a csillagok fizikai állapotjelzői
vel, kettőscsillagok rendszerének bemutatásával sőt,
észlelési gyakorlatokkal is (meteor és kettőscsil
lag-észlelés).
A pályázók a legszélesebb körből kerültek ki, gim
nazistától az egyetemi oktatóig.
A bíráló bizottságnak (elnöke: Marik Miklós,
ELTE Csillagászati Tanszék, tagjai: Tóth György,
ELTE GAO, Kovács László, BDTF Fizika Tanszék
és Molnár László, BDTF Fizika Tanszék voltak)
nehéz dolga akadt a döntés meghozatalában. A sok jó
munka közül a legjobbak szerzőit név szerint is sze
retném megemlíteni.
Első díjat nyert Zsuponics László végzős matemati
ka-fizika szakos hallgató (BDTF) “Égimechanikai
szimulációs programok” című, C —16-raírt programcsomagjával.
'A második díjat megosztva kapta Horváth András
gimnáziumi tanuló (Győr) “Gravitáció” c. programcsomagjáért és “ Meteorozás” c. szimulációs program
jáért, valamint Pálovics Róbert végzős matematika —fizika szakos hallgató (ELTE TTK) “ Rövid Foucaultinga” elnevezésű eszközéért.
A harmadik díjat E. Kovács Zoltán csillagász és Berente Béla technikus (TIT Kecskeméti Planetárium)
kapták, térbeli szemléltető modelljeikért. Ugyanők
nyerték el, a leadott szavazócédulák alapján a közön
ség díját is.
A további pályamunkák díjazására Károssy Csaba,
a BDTF Földrajz Tanszékének vezetője különdíjat
ajánlott fel. Ezt megosztva kapta Zajácz György deb-

I izika szakos hallgatóink egy csoportja
Gothard restaurált eszközeivel ismerkedett.

zösen szerveztünk. Az Űrkutatás 30. évfordulója tisz
teletére versenyt hirdettünk az általános iskolák
6 —7 —8. osztályos tanulói számára, melyre “szaba
don választott” , max. 12 fős csapatokban nevezhet
tek. A verseny 1987. okt. 4-én indult, több, mint 300
résztvevővel. Az első 5 forduló írásos volt, a csapatok
levélben kapták meg a feladatokat, melyek között
csillagászati- és űrkutatási teszt, rejtvény, a témához
kapcsolódó irodalmi, vagy képzőművészeti alkotás
készítése, fizikai problémák megoldása és egy, a Gothard emlékanyaggal kapcsolatos kérdés szerepelt.
A legjobbak Gagarin űrrepülésének évfordulóján,
1988. ápr. 12-én mérték össze tudásukat Szombathe
lyen, és az első 5 csapat olyan országjáró túrát kapott
jutalmul, melynek során felkeresték hazánk neve
zetes csillagászati intézeteit, kiállításait.
Az öt forduló jó megoldásai, fantáziadús alkotásai
és a megyei döntő is azt mutatták, hogy egy
tudomány- és technikatörténeti jelentőségű évfor
duló megünneplésére talán nem egy egyszeri előadás,
hanem egy önálló gondolkodásra és alkotásra ser
kentő folyamat a megfelelőbb forma az általános
iskolás korosztály számára.

Jónás László esztergomi tanár, csillagászati szakkörvezető
a “Rövid Foucault-ingá”-val ismerkedett.

receni pályázó, “Planetary —6” c. programcsomag
jáért, és az esztergomi Petőfi Sándor Művelődési Köz
pont Csillagászati Szakköre (szakkörvezető: Jónás
László) “ Az őszi és a téli csillagos ég” c. hangosított
diasorozatáért.
Nagy kár, hogy ezeknek a munkáknak a további
terjesztése nem megoldott, hiszen széles körben is
mertté válásuk nagyban segíthetné a csillagászati is
meretek tanítását. Végső következtetésünk — akár
csak az egy évvel későbbi, XXX. Országos Középis
kolai Fizikatanári Ankéton, Kaposváron —, hogy cél
szerű lenne összegyűjteni és a fizikatanárok, csillagá
szati ismeretterjesztők rendelkezésére bocsátani
azokat az értékes munkákat, melyekből szép számmal
láthattunk e kiállításon — és az említett ankéton is;
valamint ezeknek egy rendszeres fórumot teremteni!
Sajnos, az anyagi nehézségek miatt egyelőre bizonyta
lan a tervezett, második országos pályázatunk meg
tartása is, jóllehet, jelentős igény lenne ezekre.
1987
—88-ban megyei szintű rendezvény folyt,
melyet a Vas megyei Úttörőelnökséggel és a TIT Vas
megyei Szervezete Csillagászati Szakosztályával kö-

Zajácz György bemutatta “ Planetary —6” c. programját
Ponori Thewrewk Aurélnak.
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IX. MAGYAR MAGFIZIKUS TALÁLKOZÓ
A IX. Magyar Magfizikus Találkozót 1988. október 20. és 23.
között Visegrádon rendezték meg. Az értekezleten kb. ötvenen
vettek részt, zömmel a KFKI, ATOMKI, ELTE, KLTE és Izotópkutató Intézet munkatársai.
Az elhangzott 38 előadás egyértelműen mutatta, hogy a Ma
gyarországon kialakult magfizikai iskolákból változatlanul értékes,
tartalmas alapkutatási és alkalmazási eredmények jönnek ki. Az
előadások csoportosítását témák szerint az I. táblázat mutatja.
1. táblázat
A IX. Magyar Magfizikus Találkozón elhangzott előadások
Elő
adások
száma

Intézet

Magszerkezet kutatás, in-beam spektroszkópia

6

Magreakciók, klasztermodell
Nehézion Fizika
Neutronfizika

3
3
2

ATOMKI,
Izotópkutató,
KFKI
ATOMKI
ELTE. KFKI
KLTE

/. K is é s k ö z e p e s e n e rg iá jú m a g fiz ik a

II. M a g fiz ik a a lk a lm a z á s a i

Ciklotron alkalmazásai
l4C alkalmazásai
Szilárdtestfizika (magfizikai módszerekkel)
Asztrofizika

2
2
2
2

Neutron aktivációs analízis

1

ATOMKI
ATOMKI
KFKI
ELTE.
Izotópkutató
GATE

I II. G y o rsíró k , r e a k to r o k

Gyorsítók
Reaktorok, atommagfúzió
/ V. N u k le á r is a to m fiz ik a
V. N a g y e n e r g iá jú m a g fiz ik a

Összesen
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4
4
4
3
38

KFKI, ATOMKI
KFKI
ATOMKI
KFKI

Legtöbb előadás a kis és közepes energiájú magfizikai alapkutatás
területéről hangzott el (14), amit a magfizika alkalmazásai (9 elő
adás), gyorsítók, reaktorok (8), nukleáris atomfizika (4) és nagyenergiájú magfizika (3) követnek. A kísérleti vizsgálatok döntő
részét a hazai berendezéseken végezték: Van de Graaff generáto
rokon, ciklotronon, neutron generátorokon, Tokamakon, lineáris
gyorsítón. Az 1985-ben üzembe helyezett magyarországi ciklotron
működik és megjelentek az első eredmények az alapkutatás és cik
lotron alkalmazások területén. Szép példák találhatók olyan
együttműködésekre is, amelyeknél a kísérleti vizsgálatokat kül
földi nagy berendezéseken végezték. Előadások hangzottak el a
KFKI Van de Graaff gyorsítójának és a VVR —SZM kutatólabora
tóriumának rekonstrukciójáról.
A kétségtelen eredmények mellett negatív tendenciák is érződ
tek. A magfizikai alapkutatások területén szembetűnő volt a
2000-ig szóló távlati fejlesztési tervek hiánya. A környező orszá
gokban öt éven belül nagy teljesítményű nehézion gyorsítók egész
sora lép üzembe. NDK. Drezda: 225 cm-es izokrón ciklotron;
Lengyelország: Varsó 200 cm-es; Krakkó 144 cm-es izokrón cik
lotronok; Románia: elektrosztatikus tandem, plusz lineáris gyorsí
tó; Finnország: új, nagy nehézion ciklotron Jyväskyläban (az or
szágban meglevő két kisebb izokrón ciklotron, ill. elektrosztatikus
tandem gyorsító mellett); Hollandia, Groningen: nagyméretű
szupravezető izokrón ciklotron stb. Komoly tervek vannak Bulgá
riában is egy 250 cm-es nehézion ciklotron laboratórium létre
hozására. Csehszlovákiában már működik az U —120M izokrón
ciklotron. Sajnálatos, hogy a találkozón a meglevő berendezések
életbentartásán, ill. rekonstrukcióján kívül megfelelő hazai fejlesz
tési terv nem hangzott el. Amennyiben Magyarország nem lép
előre ezen a területen, pár éven belül a közvetlen szomszédokhoz
képest is erős lemaradás áll elő.
A kisebb magfizikai mérőberendezések területén sem meg
nyugtató a helyzet. Igen kevés olyan berendezést ismertettek,
amelyeket az utóbbi két évben helyeztek üzembe.

A magfizika ipari alkalmazásai területén történtek figyelemre
méltó lépések, pl. a Tudományos Műszaki Park létrehozása Deb
recenben, a ciklotron ipari alkalmazásai, 14C szennyezés
vizsgálatok a paksi reaktorok körül stb. A találkozón azonban
mindössze két olyan előadás hangzott el, amelyben konkrét ipari
alkalmazásokat ismertettek.
A dubnai Egyesitett Atomkutató Intézettel való konkrét tudo
mányos (korábbi) együttműködés alapján két munkát mutattak
be: az egyiket a nukleáris atomfizika, a másikat az aktivizációs ana
litika területéről. A Dubnában dolgozó kb. 40 magyarországi
mérnök és kutató többsége azonban jelenleg részecskefizika, al
kalmazott fizika, magkémia és szilárdtestfizikai témán dolgozik,
magfizikai témán mindössze ketten.
A tudományszervezés területén érezhető volt az OTKAtámogatás pozitív hatása, bár az elosztással nem mindenki értett

egyet. Világosan kell látni, hogy az intézményi költségvetési kere
tek csökkentésével az OTKA (és egyéb pályázatok) jelentősége
nő. Egyes, kutató munkahelyek (köztük egyetemi tanszékek is)
szinte kizárólag csak az OTKA segítségével tudják (tudnák) foly
tatni kutatásaikat.
A találkozónak az ELTE visegrádi üdülője adott otthont. A
szervezés zökkenőmentes volt, ami a szervező
Sükösd Csaba
és az ELTE Atomfizikai Tanszék munkatársainak jó munkáját di
cséri. A találkozón elhangzott előadások kivonatai nyomtatásban
is megjelentek a KFKI kiadásában. A szervezőbizottság minden
bejelentett előadást elfogadott. A találkozó alkotó légkörben zaj
lott le és átfogó képet adott a hazai magfizikai kutatások és alkal
mazások jelenlegi helyzetéről.

Fényes Tibor

XIII. SUGÁRVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAM
A Sugárvédelmi Szakcsoport 1988. május 8 —10-e között, hagyo
mányosan Balatonkenesén rendezte meg 1988. évi Továbbképző
Tanfolyamát. A rendezvényen több, mint 130 szakember vett
részt.
Az összefoglaló előadások sorában ezúttal is meghívott elő
adók ismertették a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP)
legújabb ajánlásait. Koblinger László (KFKI) az alapfogalmak értel
mezését tekintette át az ICRP 37., 42. és 45. reportja nyomán.
Szörényi Árpád (OMH) a magátalakulásokat és az energia és inten
zitás adatokat felsoroló 38. közlemény kezeléséhez adott útmuta
tást. Köteles György (OSSKI) a 47. és az 50. report alapján ismer
tette a radon expozíció sugáregészségügyi következményeit.
Az év tavaszán Sydneyben tartott rendezvények (nevezetesen:
a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat VII. Kongresszusa, a Nem
zetközi Atomenergia Ügynökség “Sugárvédelem a Nukleáris

Energetikában” c. konferenciája, és az ICRP 50 éves jubileumi ün
nepsége) eseményeiről a magyar résztvevők adtak tájékoztatást.
A néhány éve bevezetett, és a Tanfolyamokon sikerrel megho
nosodott kitekintés szekcióban ezúttal a nukleáris képalkotási
módszerek szerepeltek. Medveczky László (ATOMK1) bevezető
előadása után Balogh Ildikó és Szilvási István (OTE) a nukleáris
medicina helyzetéről, Tompa Kálmán (KFKI) pedig a magspin-tomográfiáról beszélt.
Az új hazai eredményeket ismertető ülésszakokon hét rövid
előadás hangzott el inkorporációs mérésekről, tíz a munkahelyi ellen
őrzés köréből. Hárman beszéltek speciális dozimetriai kérdésekről.
Hat poszteren láthattunk nukleáris környezetvédelmi vonatkozású
anyagokat, tíz tabló a csernobili baleset radiológiai következményeit
taglalta, hét pedig mérési módszereket mutatott be.

K. L

I. TERMODINAMIKAI ISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓN
1989. január 2 3 - 27.
Először került megrendezésre termodinamikai iskola “Termodinamika és alkalmazásai” címmel. Az iskolát az ELFT Termodinamikai Szakcsoportja szervezte meg a Társulat segítségével. A
résztvevők száma 72 fő volt. Szállást a TITÁSZ hajdúszobosziói
oktatási központja biztosított, ahol egy konferenciaterem is rendel
kezésünkre állt.
Az iskola célkitűzése lehetőséget adni a termodinamikát műve
lőknek, oktatóknak és alkalmazóinak az egyes kutatási és alkalma
zási területek ismertetésére, illetve személyes kapcsolatok kialakí
tására. Ezért az előadások rövidek (átlagban 30 percesek) voltak,
és azokat rövid, kötetlen diszkusszió követte.

Az iskolát a Termodinamikai Szakcsoport elnökének, Kapolyi
László akadémikusnak az irreverzibilis közgazdasági modellekről
szólo eloadasa nyitotta meg. A további előadások elsősorban a ter
modinamika elméleti kérdései, valamint a technikai és vegyészmérnöki alkalmazások köré csoportosultak. Ezenkívül hallgattunk
előadásokat a termodinamika történetéből, a termodinamika és a
biológia, csillagászat, technika, valamint közgazdaságtan kapcso
latáról, a szinergetikáról. Láthattunk két termodinamikai oktató
filmet is.

Lámer Géza

1 989-es INTÉZETI DÍJAK az ATOMKI-ban
A SZALAY SÁNDOR DÍJ -at Mahunka Imre tudományos fő
osztályvezető kapta a ciklotron széles körű interdiszciplináris, va
lamint ipari és orvosi kihasználásának megindításáért és ezekkel
kapcsolatosan elért tudományos eredményeiért. Mahunka Imre
eredményesen indította be a ciklotron ökológiai, neutronterápiás,
orvosi célra történő izotóptermelési (Ga-67, 1-123; továbbá a
C-11, N-13 és F-18 PÉT izotópok), valamint ipari célú kopási, il
letve analitikai alkalmazásait munkatársaival együtt, számos
ezekre vonatkozó eredményt is publikálva. Ugyanakkor jelentősek
a fentiek során elért insztrumentális eredményei is.
,
Az INTERDISZCIPLINÁRIS DÍJ -at Kiss Ildikó tudományos
munkatárs kapta a környezetkutatás területén elért kiemelkedő
eredményeiért. Kiss Ildikó az elmúlt években széles körű együtt-

működésben jelentős eredményeket ért el és számos cikket publi
kált elsősorban a környezetkutatásban: a levegőszennyezés több
oldalú PIXE vizsgálatával, de figyelemre méltóak publikációi az
orvosi, sőt a zöldségtermeléssel kapcsolatos problémák tanulmá
nyozásában is.
Az OKTATÁSI DÍJ-at Végh László tudományos főmunkatárs
kapta kiterjedt és eredményes oktatási tevékenységéért. Végh
László hosszabb idő óta végez eredményes egyetemi oktatói
munkát, így legutóbb is négy féléven keresztül tartott speciálkollé
giumot a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, egy féléven keresz
tül gyakorlatot, továbbá egyetemi doktori disszertáció és TDK dol
gozat bírálatában is közreműködött. Évek óta ő végzi az intézeti
szemináriumok szervezését is.

1989 áprilisától az OMIKK kiadásában megjelenik a világhírű japán technikai folyóirat a
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magyar kiadása.
A magyar változat csupán három hónapra követi az eredetit.
Az ára kevesebb, mint fele lesz az eredetinek, a tartalma viszont közel azonos.
A havonta megjelenő 100-120 oldalas
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-elsősorban a menedzserek, fejlesztők, üzletkötókfigyelmét szeretné felhívni a technika japán fejlesztési eredményeire.
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7. szám

A SZUPERCIVILIZÁCIÓK
MINT AZ UNIVERZUMBELI ANYAG FEJLŐDÉSÉNEK
LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
A szupercivilizációk hipotézisét az univerzális
anyagfejlődés korszerű kozmológiai fogalmainak
tükrében vizsgáljuk. A szupercivilizációk létezésé
hez legalább két feltételnek kell teljesülnie: 1. az
Univerzum anyaga progresszív fejlődésének folya
matában az értelem eléggé valószínű “megoldás” ;
2. az értelem lényegi tulajdonsága — vagyis az a tö
rekvés, hogy a lehető legtöbb információt igyek
szik szerezni az Univerzumról — nem megy ve
szendőbe az “értelem utáni fejlődés” egymást
követő állomásain. Amennyiben a második feltétel
teljesül, a civilizációk fejlődése a szupercivilizációk
irányába mutat, s élettartamuk elvben (kozmológi
ai skálákon is) tetszőlegesen hosszú lehet. Elemez
tük a szupercivilizációk térbeli elhelyezkedésének
bizonyos kozmológiai korlátáit, nevezetesen uni
verzumbeli szomszédságunk lokális gravitációs
kollapszusának lehetőségét, ami a civilizációkat
ennek a tartománynak az elhagyására kényszeríti.
Ez a Fermi-féle paradoxonnak is a magyarázata
lehet.

1. Bevezetés

A Földön kívüli értelem (ÉTI) kimutatásának
egyik remélt módja a körülbelül egynegyed évszázad
dal ezelőtt feltételezett [1, 2] szupercivilizációk lehe
tőségéhez kapcsolódik. A szupercivilizáció-hipotézis
azon a feltevésen alapul, hogy a civilizációk legfonto
sabb jellemzője a lehető legtöbb információ össze
gyűjtésére törekedni a környező Univerzumról és
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saját magukról [3], Ahhoz, hogy új infomációt szerez
zenek, a civilizációknak energiát kell felhasználniok,
ami egyre nagyobb teljesítményű energiaforrások ke
resésére ösztökéli őket. így jöhetnek létre a II., majd
a III. típusú szupercivilizációk, miután birtokukba
vették csillaguk, illetve galaxisuk energiáját.
Ebben a közleményben először annak a szupercivilizáció-hipotézisnek a tudományos érvényességét
szeretnénk tárgyalni, amely a civilizációnak mint a
fejlődési folyamatok speciális sorozatának — a “prog
resszív fejlődés vonalának” - a fogalmából indul ki
(2. és 3. szakasz). A 4. szakaszban azután a szuperci
vilizációk lehetséges tartózkodási helyeinek bizonyos
kozmológiai megszorításait mérlegeljük.

2. Univerzum —fejlődés —értelem

A szupercivilizáció-hipotézis az általunk ismert
egyetlen civilizáció — saját civilizációnk — bizonyos
tulajdonságainak és fejlődési tendenciáinak a jövőbe
való extrapolációjából származik. Ez az extrapoláció
annyiban
különleges,
hogy nagyságrendekkel
hosszabb időtartamra vonatkozik, mint az “extrapo
lációs alapot” képező időtartam, vagyis civilizációnk
kora. A szóban forgó extrapoláció érvényességi köre
valószínűleg némileg tágul, ha civilizációnk előtörté
netét is tekintetbe vesszük, ugyanis remélhető, hogy
már ezen előtörténet folyamán is megnyilvánultak
embrionális állapotban a releváns tendenciák (s az
előtörténet sokkal tovább tartott, mint a történelmi
idők).
Ma már általánosan elfogadott, hogy a földi civili
záció a fokozatos (progresszív) fejlődésnek nevezett
folyamatok különleges sorozatának az eredménye
képpen jött létre. Magának a fejlődésnek a gondolata
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már régi. “Egyetlen gondolat sem volt fontosabb,
vagy még közelítőleg sem olyan fontos az utóbbi
3000 évben a nyugati civilizációk történetében, mint
a fejlődés gondolata” [4], De ebben a 3000 évben
szinte mindvégig képtelen volt ez a gondolat tudomá
nyos alapokat teremteni magának, s elválaszthatatla
nul a vallásos mitológiához kapcsolódott. Csak a 18.
század közepén sikerült “szekularizálódnia” , s ennek
a folyamatnak a megindításában minden bizonnyal
A. Turgot volt az első. Ő a fejlődést az emberi tudás,
az erkölcs és a társadalom fokozatos önmüvelési fo
lyamatának tekintette. A haladásnak mint az egysze
rűtől a bonyolult, a kevésbé tökéletestől a tökéletes
felé történő irányított fejlődésnek a fogalma is megle
pően szabályszerű fejlődésen ment át [5]. A 18 —19.
században ez a fogalom lefelé terjeszkedett, a biológi
ai szint irányába (Buffon, Lamarck, Darwin). A
19 —20. században Haeckel, Oparin, Haldane, Miller,
Urey, Eigen és mások még tovább mélyítették, a prebiológiai, a kémiai fejlődés szintjéig. Századunk má
sodik felében az evolúciós asztrofizika teljesítményei
nek köszönhetően a fejlődés eszméje elhagyta a bio
szférát, s a kémiai elemek csillagokban és a korai
forró Univerzumban való fokozatos felépülésének az
elméleteként jelentkezett.
A fejlődés fogalma így fokozatosan hódította meg
az anyag egyre mélyebb és mélyebb organizációs
szintjeit. De egyre messzebb és messzebb haladva
visszafelé a múltban, az ember újraalkotta az ember
nek a megjelenéséig vezető eseményláncolatot is. Ma
már világosan látjuk ezt a láncolatot, a kozmikus
anyag egy parányi része fokozatos bonyolódásának
csaknem folytonos vonulataként, amely megfelelő
feltételek esetében az állandó formák természetes ki
választódásával képes a hierarchikus struktúrák
egymás utáni kifejlesztésére, a fiatal forró Univerzum
elemi részecskéitől a gondolkodó agyig és a
civilizációig.
A progresszív fejlődési folyamat genetikai egységét
és realitását bizonyos fontos paramétereknek a szabá
lyos változása is igazolja a folyamat során. így például
a strukturális komplexitás foka (amit a rendszer hie
rarchikus szintjeinek a száma definiál) vagy az egyet
len struktúrális szintet reprezentáló stabil változatok
száma az elemi részek —atomok —molekulák —bioló
giai makromolekulák fejlődési sor mentén haladva
monoton növekszik, míg a rendszerek egységét bizto
sító kötési energia ugyanebben az irányban fokozato
san csökken.
Kimutatták [6], hogy amikor egy fejlődő rendszer
“fejlődéséről” vagy “ visszafejlődéséről” van szó, a
rendszernek mindig valami célt tulajdonítunk (vagy
kvázicélt, amennyiben a rendszer élettelen). Aligha
lehetséges “tartalmasabb” cél, mint egy adott szint
objektumai közül próbálkozással és szelekcióval lét
rehozni a további fejlődésre alkalmas következő, ma
gasabb szintet. Hasonlóképpen a fejlődés kritériuma
éppen az lehet, hogy mennyire sikerült megközelíteni
a magasabb organizációs szintet; nyilvánvaló, hogy
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az ilyen kritériumot csak visszamenőleg lehet alkal
mazni, a magasabb fejlettségi szint létrejötte után.
Vannak olyan érvek [6, 7], amelyek az Univer
zumban végbemenő valamennyi fejlődési folyamat
közös kritériumának a léte ellen, valamint az ellen
szólnak, hogy a progresszió a fejlődés “fő iránya” az
Univerzumban. A progresszív fejlődés vonala egy
mástól meglehetősen különböző kozmikus folyama
tok között érvényesül, amelyekre semmilyen érte
lemben sem érvényes a fejlődés —visszafejlődés foga
lompár, amelyekkel azonban a szóban forgó fejlődési
vonal kétségkívül kapcsolatba hozható (az anyag-, az
energia- és az entrópiacsere révén). Az események
láncolata ezen a fejlődési soron nem mond ellent a
természettörvényeknek, de lehetséges, hogy nem ve
zethető le belőlük, mivel nagymértékben a véletlen
szeszélye határozza meg (legalábbis bizonyos állomá
sain). Kissé eltúlozva J. Monood [7] találó megjegy
zését, a bioszféra eredetéről azt mondhatjuk, hogy a
progresszív fejlődés vonalának “nem kell szükségsze
rűen léteznie, de lehetséges, hogy létezik.”
Különösen nagy a véletlen szerepe a biológiai fej
lődés szintjén. A mutációk és a szexuális rekombiná
ciók véletlenjellegének következtében a bioevolúció
sztochasztikus folyamat. A sztochasztikus jelleg ön
magában persze nem jelent meghatározatlanságot,
megjósolhatatlanságot. Napjaink biológusainak több
sége azonban a biológiai evolúciót kreatív, nagymér
tékben előrejelezhetetlen folyamatnak tekinti [8]. Az
olyan bonyolult, többoldalúan meghatározott rend
szernek, mint a szimultán fejlődő fajok összessége, a
matematikai leírásában nagyszámú “ bifurkációs pont
nak” kell szerepelnie, amelyekben az esedékes “meg
oldást” a puszta véletlen határozza meg. Mégis a
szakértők megengedik a biológiai fejlődés bizonyos
“mederbe terelődését” is — abban az értelemben,
hogy az előtörténet következtében bizonyos fejlődési
utak tiltottakká válnak [9]. Sajnos eddig még nem
született a biológiai fejlődésnek adekvát matematikai
leírása. Nincs kizárva, hogy az olyan kérdéseket,
mint a fejlődés medrének a szintje vagy az intelligen
cia “felfedezéséhez” vezető részleges mederbe tere
lődésnek a valószínűsége, nem lehet megoldani
egyetlen példának — a földi bioszférának — az “anya
gán” . Éppen ez a bizonytalanság teszi a Földön kívüli
élet és értelem kutatásának kérdését sürgős és elég
jól megalapozott tudományos problémává.
Ismereteink jelenlegi szintjén mindenesetre azt
kell mondanunk, hogy a bioevolúció részleges “ me
derbe terelődésének” a ténye elégséges alap ahhoz a
hipotézishez, hogy az értelem az Univerzum anyagá
nak a fejlődési folyamatában természetes és meglehe
tősen gyakran megvalósuló megoldás.

3. Az értelem utáni fejlődés

Amennyben elfogadjuk, hogy a progresszív fej
lődés megközelítő célja a szerveződés egyre magasabb

szintjeinek a létrehozása, napjaink viharos társadalmi
fejlődését úgy tekinthetjük, mint egy újabb fejlődési
szint (“az értelem szintje” ?) kialakulásához vezető
út döntő állomását. Ez az átalakulás a társadalmi szer
vezet stabil és változékony formái között végbemenő
szelektív válogatás útján valósul meg, s ezzel bizto
sítja minden emberi személyiség számára kreatív po
tenciáljának maximális felszabadítását.
Milyenek lesznek a fejlődés következő szintjei?
Megőrzik és felerősítik-e az értelem ismert tulajdon
ságait (különösképpen annak információéhségét),
vagy valami merőben mást várhatunk? Senki sem
tud erre a kérdésre bármennyire is megbízható vá
laszt adni. Ha azonban figyelembe vesszük az intelli
gencia példátlan stabilitását és alkalmazkodóképessé
gét, jogosan feltételezhetjük (mint az egyik számba
jöhető lehetőséget), hogy az intelligencia, alaptulaj
donságait tekintve, meghatározatlanul hosszú ideig
fennmarad. Az intelligencia ilyenfajta “állandósu
lása” azonban nem jelentené a progresszív fejlődés
megszűnését, mert maga az értelem válik a kreatív
fejlődés színterévé, ami az értelmet az “ellenséges,
egyidejű környezetből” átviszi a “barátságos emléke
zet-környezetbe” [10].
Nyilvánvaló azonban, hogy a “barátságos” intel
lektuális teremtéshez szükséges kiindulási informáci
ót az értelem csak az “ellenséges” univerzumkörnye
zetből szerezheti meg, s az egyre több energiát kíván,
ami arra ösztökéli a civilizációkat, hogy szupercivili
zációkká fejlődjenek.
Az élő anyagra általánosan jellemző a környezetre
vonatkozó információk hasznosítása (a “fennmara
dási viselkedési formák” kidolgozása végett), s ez a
jellemvonás a legprimitívebb formákig visszavezet
hető. Az értelem szintjén az evolúció egy különlege
sen hatékony módszert talált a fennmaradási reakciók
kidolgozására: az információ absztrakt elemzését. Ez
azt jelenti, hogy modelleket készítünk a környezetről,
amelyek segítségével előreláthatjuk a természeti fo
lyamatok és az emberi beavatkozások lehetséges kö
vetkezményeit. A biológiai fejlődés “progresszív fő
vonalában” az információs folyamatok jelentősége
egészen az emberig (a magasan fejlett idegrendszer
kialakulásáig) egyre nőtt, s ez a növekedés most a tár
sadalmi fejlődés szférájában folytatódik. A. Toffler
szerint [11] civilizációnk éppen most éli át fejlődésé
nek harmadik nagy hullámát, az “információs hullá
mot” , amely az első két nagy fellendülés, az agrár és
az ipari hullám után következik. Uralkodóvá válnak
az információs folyamatok, s az anyagi erőforrásokkal
szemben fokozatosan az információ válik a civilizáció
legfontosabb “tőkéjévé” . Természetes feltételezés,
hogy a jövőben az információ szerepe civilizációnk
életében csak tovább nő.

mációszerző és -raktározó tevékenységük megszün
tetésére vagy korlátozására. Az intelligencia viszont
— mint a valóságnak előrejelzésre képes visszatükrözője — folyamatosan törekszik kiterjeszteni birodal
mának térbeli és időbeli határait. Hangsúlyoznunk
kell, hogy szükség van az Univerzum legnagyobb lép
tékű, kozmológiai tanulmányozására, mégpedig a je
lenlegi előítéletekkel szemben nem csupán a kutatók
telhetetlen tudásszomjának a csillapítása végett. A
következőkben egy konkrét példán is megmutatjuk,
hogy a jövőben gyakorlati szükség lehet kozmológiai
ismeretekre, éppen a “túlélési viselkedési formák”
kidolgozásának céljából.
A civilizációk azonban, ha nincsenek is végzetes
belső cselekvési korlátáik, fejlődésük során szembe
találkozhatnak bizonyos külső természetű korlátozá
sokkal. Az olyan lehetséges kataklizmák, mint a szü
lőcsillag vagy a szülőgalaxis magjának a felrobbanása,
valószínűleg előre jelezhetők és valamilyen módon
elkerülhetők egy jól fejlett civilizáció számára. Hadd
tárgyaljunk itt néhány az Univerzum kozmológiai fej
lődésével kapcsolatos lehetséges megszorítást.
Az intelligencia nagyon hosszú távú, kozmológiai
időskálájú evolúciójának a problémáját — “hétköz
napi” anyagot tartalmazó, általánosan expandáló
Friedman-féle Univerzum esetére — F. Dyson ele
mezte [12]. A zárt modellben a terjeszkedést össze
húzódás követi, ami végül is igen nagy hőmérsékle
tekhez és sűrűségekhez vezet, ez pedig nyilvánvalóan
korlátozza az élet és az értelem élettartamát. Nyílt
modellek esetében az expanzió kezdete óta eltelt idő
véges, a jövőben azonban az Univerzum végtelenül
hosszú ideig tágul. Dyson kimutatta, hogy a létrejövő
civilizációk élettartama ebben az esetben végtelen
lehet, s a végtelenül hosszú idő során végtelen
mennyiségű információt szerezhetnek és hozhatnak
létre. Bármely két egymástól bármekkora távolságra
levő civilizáció közös kozmológiai horizonton belül
helyezkedik el, ezért egymással kapcsolatba léphet.
A modern kozmológia szerint azonban az Univer
zum nem csupán “hétköznapi” anyagból áll. Korai
szakaszában a szuperrelativisztikus anyag volt benne
túlsúlyban, s a felfúvódási elmélet értelmében a leg
korábbi fázisokban csak relativisztikus vákuum volt
jelen.
Topológiailag a legérdekesebbnek a kaotikusán fel
fúvódó világegyetem Linden által javasolt modellje
tűnik [13], Eszerint a modell szerint az Univerzum
időben mind a múlt, mind a jövő irányában végtelen,
nagy átlagban homogénlés izotróp, sík metrikájú és
sűrűsége az időben nem változik. Térfogatának leg
nagyobb részét erősen gerjesztett, exponenciálisan
táguló vákuum tölti ki. A vákuum sűrűségfluktuációi
instabilitásokra vezetnek, amelyekből táguló buboré
kok — miniuniverzumok — születnek. A buborékok
4. Szupercivilizációk és kozmológia
belsejében az expanzió következtében a vákuum
Tekintve maguknak a civilizációknak és változása szimmetriája megsérül, ami végső soron a vákuum
iknak a végtelen sokféleségét, eléggé nyilvánvalónak nak nagyhőmérsékletü, elemi részecskékből és sugár
tűnik, hogy a civilizációknak nincs belső okuk infor zásból álló anyaggá váló átalakulását eredményezi, s

ebből jön létre környezetünk anyaga, csillagok és ga
laxisok formájában. Amikor a buborék belsejében a
vákuum elbomlott, a tágulás már nem exponenciális,
üteme csökken (a relativisztikus tartományban
t 1/2-del, a nem relativisztikus tartományban t 2/3-dal
arányos). Ugyanekkor a buborékok közötti távolsá
goknak a növekedési üteme továbbra is exponenciális
marad. Éppen ez biztosítja az Univerzum átlagos
sűrűségének az állandóságát, ami valószínűleg meg
közelíti a gerjesztett vákuum sűrűségét (a Planck-féle
sűrűségnek az értéke 5 - 1092 g/cm3).
Mi a sorsa az egyes buborékoknak, s a buborékok
belsejében az életnek és az értelemnek kozmológiai
időléptékben mérve? A korai állapotokban a helyzet
meglehetősen hasonlónak tűnik a Dyson által elem
zett esetekhez. A buborékoknak azonban “faluk”
van. A fal közelében nyilván vákuumbomlás megy
végbe, s ez a folyamat a lehető legnagyobb teljesítmé
nyű anyag- és energiatermelő tartalék. Véleményünk
szerint az anyag- és az energiafelhasználás ilyen elő
nyös lehetőségei arra késztetik a civilizációkat, hogy
a buborékfalak közelében gyülekezzenek.
A már létező buborékfalakon vagy azok közelében
ezenkívül új buborékok születhetnek. Ezáltal elvben
lehetővé válik a buborékok közötti utazás, valamint a
találkozás olyan nagyon idős szupercivilizációkkal,
amelyeknek határozatlanul hosszú idő állt rendelke
zésükre a régebbi buborékban.
Sajnos annak a valószínűsége, hogy egy civilizáció
éppen buborékfal mellett szülessen, eléggé csekély,
így a civilizációk többségének sokáig kell várnia arra
a pillanatra, amikor láthatáruk és a legközelebbi fal
metszi egymást, s így a fal — mint a feketetestsugárzás egyre növekvő foltja — láthatóvá válik
égboltjukon.
Vizsgáljunk meg még egy kérdést, a lokális kol
lapszusnak a lehetőségét, ami bármely kozmológiai
modellben előfordulhat. A tér tágulását — a barion/antibarion aszimmetria fluktuációja következté
ben — lokális összehúzódás válthatja fel. Nem kizárt,
hogy Tejútrendszerünk egy ilyen tartomány közép
pontjának a közelében van [14 —16]. E tartomány
határa a 4 —5 vöröseltolódási értékeknek felel meg.
Ennél nagyobb vöröseltolódással nem észlelünk kvazárokat, galaxisokat vagy protogalaxisokat. Ez az
alapja annak a feltételezésnek, hogy a barion/antibarion aszimmetria ott jóval kisebb, mint környeze
tünkben. Ha ez a feltevés igazolódik, univerzumbeli
környezetünk expanziója könnyen összehúzódásba
mehet át. Ugyanez a végeredmény más úton is bekö
vetkezhetett, mégpedig a negatív sűrűségű vákuum
fennmaradásával metagalaxisunkban (buborékunk
ban). Ez úgy lehetséges, ha a legalacsonyabb vá
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kuumállapotnak a sűrűsége negatív, ez pedig a koz
mológiai egyenletekben negatív A-tagnak felel meg
[17], Szerencsés körülmény, hogy fennáll az elvi le
hetőség az ilyen veszélyes tartományoknak az elha
gyására, még a kollapszus kezdete előtt, a tágulási
szakaszban [18],
Nem magyarázza-e meg ez a lehetőség, vagyis a civili
zációk tömeges kivándorlásának a lehetősége a
Fermi-féle paradoxont, vagyis a szupercivilizációk
látható jelentkezésének a hiányát univerzumbeli kör
nyezetünkben? Nem kellene-e komolyan tanulmá
nyozni a lokális kollapszus veszélyét, valamint annak
lehetőségét, hogy — amennyiben a szóban forgó ve
szély bizonyítást nyer — elköltözzünk az Univerzum
valamelyik állandóan táguló részébe?
Mindenesetre nyilvánvaló, hogy kozmológiai meg
fontolásokra is szükség van, ha olyan, potenciálisan
hosszú élettartamú jelenségeket vizsgálunk, mint a
szupercivilizációk.
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REGIONÁLIS HATÓKÖRÖK GALAXISUNKBAN,
AVAGY A FÖLDÖN KÍVÜLI JELZÉSEK HIÁNYÁNAK
EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA

Ha viszonylag nagy számban léteznek fejlett civilizá
ciók Galaxisunkban (HP —1(f), többségükben több
millió éves történelemmel, akkor egymással kommu
nikáló hálózatot kell alkotniuk. Újonnan felmerülő ci
vilizációkkal való kapcsolat létrehozására fel kellett
osztaniuk az egész Galaxist hatóköri területekre,
mindegyiket egy-egy aktív csillag civilizációja körül.
Ezért ahelyett, hogy üzenetet kapnánk nagyszámú ci
vilizációtól, azt kell feltételeznünk, hogy egyetlen erős
jelzés érkezik majd attól a legközelebbi civilizációtól,
amelynek hatókörébe tartozunk. így a földönkívüli
jelzések hiánya nem azt bizonyítja, hogy teljesen hiá
nyoznak a fejlett civilizációk Galaxisunkban, hanem
egyszerűen arra utal, hogy a legközelebbi civilizáció
nak még nem volt ideje vagy kedve a velünk való
kapcsolatfelvételéhez.

1. SETI és a Drake-egyenlet
Azon fejlett civilizációk valószínű száma Galaxi
sunkban, amelyekkel rádiókapcsolatot létesíthetünk,
Na. A Drake-formula szerint
Na = R . P aLa,

M. D. Papagiannis
Boston, University

da, Franciaország, NSZK, Hollandia, Anglia, Argen
tína és Japán). Fétezik továbbá két kifejezetten SETI
célú intézmény is (az Ohio SETI program és a Har
vard és Smithsonian-féle MÉTA projekt), továbbá
egy aktív kiegészítő program (SERENDIP II program
a California Berkeley egyetemen), melyek összesen
közel 20 000 kutatási órányi megfigyelést gyűjtenek
össze évente (Papagiannis, 1985a, 1985b).
Az a tény, hogy eddig még semmiféle jelet nem fe
deztek fel, bizonyos aggodalmat keltett, noha e kuta
tások gyakorlatilag bizonyos kiválasztott “mágikus”
frekvenciákra — különösen pedig a 21 cm-es hidro
génvonal környezetére — koncentrálódtak. A NASA
arra készül, hogy elmélyüljön a problémában saját
SETI programja keretében, melynek két komponense
lesz: a célzott kutatás és az egész égbolt felmérése.
Az előbbi mintegy 800 —1000 kiválasztott célpontra
irányul majd (főleg Nap-szerű csillagokra),
és nagy színképi felbontást használ ('— 1 Hz) a
“vízablak”-nak megfelelő egész frekvenciatartomá
nyon (1,2 —2,0 GHz). Az utóbbi viszont feltérképezi
majd az egész eget 32 Hz körüli frekvenciafelbontás
sal, lefedve a földi mikrohullámú ablak teljes frekven
ciatartományát (1 —10 GHz). A NASA SETI program
valamikor a kilencvenes évek elején vagy közepén
indul, és mintegy 10 év alatt fejeződik be.
Ezáltal 10—15 éven belül eljutunk odáig, hogy
már közel 1 millió órányi kutatást szentelünk a SETInek, és egy meglehetősen teljes körű vizsgálatot foly
tatunk rádiójelek után mind égi pozíció mind frek
vencia tartomány vonatkozásában. Siker esetén ter
mészetesen igazán látványos teljesítményt érünk el,
amely új, széles perspektívát nyit majd civilizációnk
előtt. De mi lesz akkor, ha kutatásaink nem vezetnek
pozitív eredményre? Arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy egyike vagyunk a kevés (sőt esetleg
egyetlen) technikai civilizációnak Galaxisunkban,
vagy lehetséges a Földön kívüli eredetű jelzések hiá
nyának más magyarázata is? A következőkben meg
kísérlünk bemutatni egy olyan gondolatmenetet,
amely magyarázná a jelek hiányát akkor is, ha Galaxi
sunkban 105—106 számú, egymással kommunikáló,
fejlett civilizáció létezik.

ahol R, az új csillagok születésének üteme Galaxi
sunkban, Pa annak valószínűsége (több független va
lószínűség szorzata), hogy egy fejlett civilizáció létre
jön valamely csillag körül, és La a fejlett civilizációk
átlagos élettartama. Noha nagyon eltérőek a vélemé
nyek Laértékéről (lásd pl. Papagiannis 1980, I. rész),
a leggyakoribb értékek a következők: R„ = 20 új csillag/év, Pa = 10-2 —10-3 és La = 10-6 —10-7 év, ami
az (1) egyenlet használatával nagyságrendileg
Na = 2 • 105 fejlett civilizációt jelent Galaxisunkban.
Mivel Galaxisunkban mintegy 2 • 10n csillag van,
az Na = 2 • 105 azt jelenti, hogy átlagban millió csilla
gonként találunk egy-egy fejlett civilizációt. Továbbá,
mivel környezetünkben a csillagok átlagos távolsága
5 fényév körüli, a 106 csillagot tartalmazó térfogat kö
zelítőleg 500 fényév méretű, vagyis a legvalószínűbb
távolság a hozzánk legközelebbi fejlett civilizációig
nagyságrendileg 100 —200 fényév.
Ezen számításokra alapozva kezdte meg 1960-ban
az OZMA tervvel Frank Drake a Földön kívüli intelli
genciák keresését (SETI). A következő 28 évben si
került több, mint 150 000 órányi megfigyelést vé
gezni több, mint 50 kutatási program keretében gya 2. Keresés és jelzés
korlatilag a világ valamennyi fejlett országának rádió
Valószínű, hogy valahányszor egy-egy civilizáció
távcsöveivel (USA, Szovjetunió, Ausztrália, Kanakifejleszti az intersztelláris kommunikáció techniká
ját, először a jelek utáni kutatást kezdi el, ami vi
Elhangzott a Nemzetközi Csillagászati Unió “ Élet a Világegyetem szonylag egyszerűen megvalósítható és majd csak
ben” (Bioasztronómia) Konferenciáján. Balatonfüred, 1987. jú azután a jelek sugárzását ismeretlen célpontok felé a
nius. Fordította: Almár Iván
Galaxisban, ami sokkal nehezebb vállalkozás. Ha
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azonban a rádió, optikai, infravörös és ultraibolya tar
tományokban végrehajtott kiterjedt kutatások ered
ménytelennek bizonyulnak, nagyon valószínűtlen,
hogy egy ilyen civilizáció belekezd a jelek sugárzásá
nak programjába, ami szerintünk a fejlett civilizációk
feladata lenne. Ennek nyilvánvaló oka, hogy miután
nem sikerült detektálniuk jeleket, ők minden bi
zonnyal arra a következtetésre jutnak, hogy nincse
nek az intersztelláris kommunikációban aktív, fejlett
civilizációk a Galaxisban, és ezért forrásaik nagyfokú
pazarlása lenne, ha elkezdenének ezer vagy éppen
millió évekig sugározni valószínűleg nem is létező
hallgatók felé. Ezért egy galaxis, amelyben csak
néhány fejlett civilizáció van, alighanem “csöndes ga
laxis” az intersztelláris kommunikáció szempontjá
ból.
Másrészt, ha Galaxisunkban tényleg 105—106 fej
lett civilizáció van 106—107 évnyi élettartammal,
akkor valamennyinek kapcsolatban kell lennie egy
mással létrehozva az egymással kommunikáló civili
zációk hálózatát. Ezért valahányszor egy-egy új civili
záció megjelenik, és kapcsolatba lép a galaktikus tár
sadalom valamely idősebb tagjával, valószínűleg kap
tőle egy galaktikus “telefonkönyvet” , amely megje
löli a létező, fejlett civilizációk pozícióit, valamint a
velük létesítendő kapcsolat speciális frekvenciáját és
a kommunikáció módját. Ily módon az új jelentkezőt
meghívják, hogy csatlakozzon a fejlett civilizációk ga
laktikus közösségéhez.
Ilyen csillagközi hálózat létezése esetén nem lenne
értelme annak, hogy valamennyi tagja jeleket sugá
rozzon minden irányba az esetleg megjelenő új civili
zációk számára. Az egyik lehetséges megoldás az
lenne, hogy felállítanak egyetlen jeladót, talán a ga
laxis középpontja közelében, hogy sugározzon vala
mennyi tag nevében valamennyi új civilizáció szá
mára az egész galaxisban. Ez azonban nem lenne a
feladatok méltányos megosztása, mivel egyetlen civi
lizációnak kellene végrehajtania az egész munkát, és
az ehhez szükséges erőforrások eljuttatása intersztel
láris távolságokra gazdaságilag nem keresztülvihető.
Következésképp a legegyszerűbb, legméltányosabb és ezért a legvalószínűbb az a megoldás, hogy az
egész galaxist felosztjuk regionális hatáskörökre,
melyek mindegyike a galaktikus közösség egy-egy
tagjához tartozik. Ily módon a tagok között egyenlete
sen oszlanak meg a feladatok, és mindegyikük csak
ama úi civilizációkért felelős, amelyek a hatókörükön
belül jelentkeznek. Ez egyúttal könnyebbé, olcsóbbá
és sokkal gyorsabbá tenné a kapcsolatteremtést,
hiszen a szóbanforgó távolságok nagyságrendileg
10 —1000 fényév között lesznek csupán. Továbbá fej
lett technikai civilizációk a világűrbe telepített csilla
gászati obszervatóriumaik segítségével tanulmányoz
hatják valamennyi, a hatókörükön belüli bolygórendszert, és megállapíthatják, hogy melyek azok a
csillagok, amelyeknek folyékony vízzel rendelkező
bolygói vannak. Valószínűleg azt is tudják, melyik
bolygón fejlődött élet, és alakította át a redukáló lég
kört szabad oxigént tartalmazó oxidáló atmoszférává.
Végezetül mivel ezen fejlett civilizációk élettartama
hosszú, meghaladja a 106—107 évet, lehetségessé
válik, hogy szondákat küldjenek a hatókörükbe tar
tozó azon naprendszerekbe, ahol már élet található,
és ily módon közelről figyelve annak fejlődését, felis
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merjék a magasabb intelligencia és a fejlett technika
megjelenését.
Ha a regionális hatókörök rendszere valóban léte
zik Galaxisunkban, ami elkerülhetetlennek látszik,
és ha Galaxisunk valóban 105—106 fejlett civilizáció
val rendelkezik milliárd évek óta, akkor semmi mást
nem kell tennünk, mint türelmesen várni annak a fej
lett civilizációnak a világos üzenetét, amelynek ható
köréhez véletlenül tartozunk. Más fejlett civilizá
cióknak a saját hatókörükhöz tartozó, újonnan fel
bukkanó civilizációk felé sugárzott jelzései túlságosan
irányítottak és gyengék ahhoz (tekintve a tőlünk őket
elválasztó sokkal nagyobb távolságokat), hogy ész
lelni tudjuk. Bár a kezdő üzenetet sokkal könnyebb
lenne felismerni, de azt valószínűleg csak viszonylag
rövid ideig sugározzák, különösen, ha az új tag boly
górendszerébe küldött csillagközi szonda a forrása. A
későbbi kommunikáció a két civilizáció között való
színűleg a galaktikus hálózat sokkal bonyolultabb
rendszerén keresztül történik, s ezért felismerése
sokkal nehezebb. Vagyis mindenképp nagyon nehéz
lenne felfogni más civilizációk részére kisugárzott
üzeneteket.

3. A jelzések hiánya
Ha valóban csak a legközelebbi fejlett civilizációtól
várhatjuk, hogy keresi velünk a kapcsolatot, akkor
legalább két oka lehet annak, hogy még nem kaptunk
tőlük üzenetet.
3.1 Időhiány
Ha a legközelebbi fejlett civilizáció távolsága nagy
ságrendileg 100 —200 fényév, ahogy ez a Drakeformulából következni látszik, akkor 100 —200 évet
vesz igénybe, amíg eljut hozzájuk a jelzés, hogy
végre elértük a rádióüzenetek vételéhez szükséges
fejlettségi szintet. Erről vagy valamiféle nagyon bo
nyolult lehallgató rendszer révén értesülhettek, vagy
egy, a közelünkbe küldött szonda jelzésén keresztül.
A kapott információ alapján elhatározhatják, hogy
üzenetet küldenek nekünk vagy közvetlenül, saját
bolygórendszerükből, vagy utasítják a szondájukat,
hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Mindkét esetben
válaszuk 100 —200 évet késik, és így az egész kapcso
latfelvétel 200—400 évet vesz igénybe.
Figyelembe véve, hogy az utolsó 30—40 évben
értük el a nagy antennákkal nagyfrekvenciájú rádióje
lek adásának és vételének képességét, nyilvánvaló,
hogy csak abban az esetben kaphattunk volna már
üzenetet, ha a legközelebbi fejlett civilizáció keve
sebb, mint 20 fényéven belül található, vagyis az ezer
legközelebbi csillag valamelyike körül. De, mint
mondottuk, az a valószínű, hogy ennél 5 —10-szer
messzebb van, ezért nem várhatjuk, hogy hallunk fe
lőlük néhány évszázadon belül.
3.2 A fejlettség hiánya
Az is lehetséges, hogy a galaktikus közösség ren
delkezik egy olyan törvénnyel vagy etikával, amely
megszabja, hogy milyen kritériumokat kell teljesíte
nie egy új fejlett civilizációnak ahhoz, hogy a közös
ség felkérje csatlakozásra.

Mindannyian ismerjük a civilizációnkat foglalkoz
tató problémákat (túlnépesedés, környezetszennye
zés, természeti erőforrásaink kimerülése, környeze
tünk pusztítása, nagyobb nukleáris háború veszélye
stb.). Nagyon valószínű, hogy valamennyi technikai
civilizációnak át kell élnie egy ilyen jellegű nagyobb
válságot, mert a technika rendkívül felgyorsít bizo
nyos folyamatokat, amelyek sok esetben önpusztí
tásra vezethetnek (Papagiannis, 1984). Ez lehet az a
kritikus próba, amely szeparálja az önző és csak anya
giakkal törődő civilizációkat, melyek végső soron
pusztulásra ítéltettek, azoktól az intelligensebb és
szellemibb civilizációktól, amelyek nagyobb valószí
nűséggel oldják meg az újonnan megszerzett techni
kából származó veszedelmes problémákat.
Lehetséges ezért, hogy a Galaxis etikája megkí
vánja, hogy valamennyi új fejlett civilizáció minde
nekelőtt bizonyítsa be, hogy sikeresen megoldotta
ezeket a problémákat, és csak azután kapnak felkérést
arra, hogy csatlakozzanak a civilizációk közösségé
hez. A nyilvánvaló ok az, hogy a közösség idősebb
tagjai évmillióra terjedő élettartamukkal már szükség
képpen az érettség magas fokára jutottak, amely lé
nyegében zéró szintű növekedést jelent a különböző
tevékenységi indexekben, beleértve a népességet,
energiafelhasználást stb. (Papagiannis, 1988.) Ezért
nem szeretnének olyan társcivilizációkat, amelyek
megzavarhatnák ezt a nyugodt egyensúlyi helyzetet.
4. Következtetések

Ennek az elemzésnek az a végkövetkeztetése,
hogy ha hosszú és kitartó kutatás után sem találnak
Földön kívüli jeleket, akkor sem kell szükségképpen

arra a következtetésre jutnunk, hogy egyedül va
gyunk a Galaxisban, mert Galaxisunk felosztása re
gionális hatókörökre, mint bemutattuk, megmagya
rázhatja a már fejlett civilizációktól származó jelek hi
ányát. De azt is állítjuk, hogy megfelelő időben — kü
lönösen, ha sikerül túljutnunk a jelenlegi technikai
válságon — kell, hogy felhívást kapjunk a helyileg il
letékes hatókör központjából a Galaxisunk civilizáci
óinak közösségébe való csatlakozásra.
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A GALAKTIKA KÖZEPE: MEGLÁTOGATNUNK SZÉP,
DE NEM LENNE KELLEMES OTT LAKNUNK
A csillagászati észlelések a Galaktikáról azt bizonyít
ják, hogy a centrumban egy mély gravitációs gödör
van, melyet részben sűrű gáz tölt ki. Magában a kö
zéppontban a gáz sűrűsége kisebb ésfurcsa ionizált ál
lapotban van. Eme instabil állapotnak az a valószínű
következménye, hogy néhány évenként halálos sugár
kitörések történnek.
Sok galaxis közepén “sárkányok” találhatók.
A Galaktika közepén egy egész kis terület az ener
giatermelés nagy hányadáért felelős, és furcsa energe
tikai tünemények széles változatát produkálja. Ilyen
“aktív galaktikamagok” az N-típusú osztályokba tar
tozó, Seyfert, rádió galaktikában — és extrém esetek
ben kvazárokban fordulnak elő. A középpontban
Elhangzott a Nemzetközi Csillagászati Unió “Élet a Világegyetem
ben” (Bioasztronómia) Konferenciáján. Balatonfüred, 1987. jú
nius. Fordította: Kunfalvi Rezső
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levő bestia valószínűleg egy fekete lyuk, valószínűleg
milliónyi naptömeget tartalmaz, bár lehetnek ke
vésbé energikus sárkányok mély, de nem-szinguláris
gravitációs potenciál következményei is. Szabálytalan
időközök gyakoriak, és úgy látszik, hogy az Univer
zum korával összehasonlítva rövid időközökben
kapcsolnak be és ki. Ez a cikk röviden áttekinti az
asztronómiai bizonyítékokat, melyek azt mutatják,
hogy a mi Galaktikánk (1. ábra) közepén van egy
ilyen “alvó sárkány” , és a mi “sárkányunk” nemrég
ébren volt. Ez semmiképpen sem teljes áttekintés a
galaktikacentrumokra vonatkozó megfigyelésekről,
mindössze röviden érveket sorolunk fel arról, hogy a
Galaktika közepe lakhatatlan. A Galaktika centruma
bonyolult, szép rendszer, és a rá vonatkozó megfigye
lések igen részletes adatokat tartalmaznak (1. Genzel
és Townes erre vonatkozó cikkét 1987-ből).
A Galaktika közepe tele van csillagokkal. A csilla
gok közvetlenül megfigyelhetők közeli-infravörös
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A galaktika centrumát átjáró sűrű gáz majdnem a
középpontig terjed. Kb. 2 pc-re a centrumtól található
egy szaggatott molekuláris gőzgyűrű, melyet sűrű
(n = 10* cm-3) NCN nyomjelző gáz árul el (Güsten
et al. 1987). Belsejében szokatlan hőmérsékletű, ioni
zált állapotú gáz van. A gázt több millió napfényerősségű ultraibolya sugárzás ionizálja (Lacy et
al. 1982). Az effektiv hőmérséklet ennek ellenére ala
csony, mert a közönséges atomok magasabb ionizált
állapotú vonalai relative gyengék (Lacey et al. 1980).
Ebből kétféle lehetőségre következtethetünk:
1. Az ultraibolya sugárzás egy, a centrumban levő
fekete lyukból érkezik. Ebből arra következtethe
tünk, hogy a múltban és a jövőben a fényesség na
gyobb volt, ill. lesz, mert a fekete lyukat, mely kis
sűrűségű gázba merül nagy sűrűségű gáz veszi körül,
így az állapot instabil. Millió évvel ezelőtt a molekulá
ris anyag sűrű gyűrűje valószínűleg érintkezett a
fekete lyukkal látványos viszonyok között. (Cowie et
al. 1978.)
2. Az ultraibolya sugárzás egy nagy tömegű csillaghalmazból érkezik. Ez a csillaghalmaz nem tartalmaz
hat késői, 0-típusúnál nagyobb tömegű csillagokat,
viszont az észlelt fényességből 100-nál több OB csil
lagra lehet következtetni (Lacey et al. 1982). Ebből
arra következtetnek, hogy kb. 10 millió évvel ezelőtt
kellett lenni egy nagy tömegű csillagrobbanásnak.
Akkor tehát a legnagyobb tömegű csillagok elpusztul
tak, és csak a késői 0 és B csillagok maradtak meg.
Egy ilyen robbanásban igen sok csillag alakul ki, igen
rövid idő alatt. Ezt feltehetően táplálja a gáz felhalmo
zódása a potenciálgödör fenekén. A gáz azután vagy
kiáramlik, vagy ionizálják az újonnan alakuló
csillagtömegek.
Ez bizony nem jó hír a Galaktika közepén esetleg
létező Földünkön kívüli élet számára. Legjobb csilla
gászati ismereteink szerint úgy látszik, hogy valami
féle sárkány van a Galaktikánk közepén. A sűrű
gázzal teli potenciális gödör kb. millió éves időskálá
val instabil. Néhány millió évenként a sárkány feléb
red, és hatalmas tűzkitöréssel sterilizálja a Galaktika
közepét.

sávban (Bechlin és Neugebauer, 1968) és jelenlétük
re következtethetünk a középppont körül keringő
gáz kinematikájából. A sűrűség befelé növekszik, p a
R '° 75, a skálán egész a megfigyelhető határig, mely
kb. 0,03 pc. A megfigyelhető keringési sebességek
közelítőleg állandóak kb. 150 km/s_1-től le a legki
sebb észlelhető skálaértékig (Lacey et al. 1970),
amiből következik, hogy a belső tömeg eddig a
pontig néhány millió naptömeg, ami mind egy fekete
lyukban foglal helyet. Amennyire meg lehet állapí
tani, a sűrűség befelé növekszik és végtelenné
válhat. Másrészt fontos megértenünk, hogy a szökési
sebesség a végtelen felé a legbelső észlelhető pontból
kb. csak 2000 kms-1 (1. Oort, 1977). A szökési sebes
ség a legbelső középpontból ennél valószínűleg nem
nagyobb, tehát a fénysebességnél lényegesen kisebb.
Az észlelések nem tiltják, de nem is követelik meg
egy nagy tömegű fekete lyuk létezését a Galaktika
centrumában.
A Galaktika közepe tele van sokféle, különböző ál
lapotban levő csillagközi gázzal: molekuláris, atomos
és ionizált. A molekuláris állapotban levő gáz a H, 21
cm-es vonalával észlelhető (pl. Liszt és Burton,
1980). Az ionizált gázra az infravörös emissziós vona
lak és a rádiófrekvenciás rekombinációs vonalak utal
nak. A gáz kering, de a keringési pályák nem stabilak.
A radiális elmozdulások összehasonlíthatók az aziIRODALOM
mutális elmozdulással, és a gáz jócskán kívül van a
galaktika síkjából (pl. Balley et al., 1987). A 2. ábrán
Bally, J., Stark, A. A., Wilson, R. W. Henkel, C. 1987 Ap. J.
látható a sűrű molekuláris gáz, mely a magot
Suppi, 65, 13.
körülveszi.
Becklin, E. E. and Neugebauer, G. 1986 Ap. J., 151, 145.
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2. ábra Az y --» 1 CS emissziós vonal integrálva az összes sebes
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1. Bevezetés
Egészen a legutóbbi időkig nem volt megvalósítható
Naprendszeren kívüli bolygók keresése a csillagok
látóirányú sebességének a mérésével, mivel a radiálsebesség mérések csak ritkán voltak pontosabbak
500 m s-1-nál. Egy Jupiter-típusú bolygó hatására az
anyacsillag pályamenti sebessége, amely legfeljebb
néhányszor 10 ms_1, nyilvánvalóan beleveszne a
mérési hibába. A bolygószerű kísérők radiális sebes
ségének a kimutatásához a pontosság egy-két nagy
ságrendűjavítása szükséges.
Éppen ilyen mértékű növekedést értünk el a sebes
ség mérésében egy újonnan kifejlesztett technika se
gítségével. Ezt a technikát az elmúlt hat évben 16 csil
lag relatív sebességének a monitorizálására használ
tuk. A radiális sebességek mérési pontossága, és meg
figyeléseinknek az időtartama, most már lehetővé
teszi, hogy néhány előzetes megjegyzést tegyünk a
Naphoz hasonló csillagok bolygótömegű kísérőinek
előfordulási gyakoriságával kapcsolatban.

2. A hidrogén-fluorid
abszorpciós cella technika
Ezt az új technikát eredetileg Campbell és Walker ja
vasolta (1979). Egy hidrogén-fluorid gázt tartalmazó
cellát helyeznek egy konvencionális coudé spektrog
ráf rése elé. Mielőtt a cellán áthaladó csillagfény a
spektrográfba lép, HF abszorpciós vonalak rakódnak
rá. Ezek a vonalak olyan megbízható hullámhosszat
jelentenek, amelyek nem mozdulnak el a csillag ab
szorpciós vonalaihoz képest a spektrográfban fellépő
optikai effektusok miatt. Ez lényeges különbség a ha
gyományos technikához képest, amelynél külön fény
nyalábot használnak a hullámhossz-kalibrációra szol
gáló összehasonlító színkép előállítására. Ennél a ha
gyományos megközelítésnél nincs biztosíték arra,
hogy mind a csillagból jövő, mind pedig az összeha
sonlító nyaláb a spektográfban ugyanazt az utat fussa
be. Ennélfogva elkerülhetetlen eltérés van a csillag
színképe és az összehasonlító színkép között, amely
azután a sebességekben lényeges hibaként jelentke
zik, különösképpen a legnagyobb felbontásoknál.
Mindezeket a szisztematikus hibákat el lehet kerülni
abszorpciós cella használatával.
Hidrogén-fluoridot választottunk erre a célra,
minthogy a) mindössze 90 cm hosszú cella esetén
Elhangzott a Nemzetközi Csillagászati Unió “Élet a Világegyetem
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már erős abszorpciós vonalakat kelt, b) a vonalak jól
szétválnak, úgyhogy egy sor különálló csillag-vonal
esik közéjük, c) és nincs egybeesés ritka izotópok
gyenge vonalaival, illetve földi eredetű abszorpciós
vonalakkal. Elővigyázatosnak kell lenni, mivel a HF
mérgező gáz, személyi sérülést okozhat, és károso
dást az optikai műszerekben, ennélfogva a cellát elő
vigyázatosan kell kezelni.
A HF cellával a megfigyeléseket a Mauna Keanlevő 3,6 m-es kanadai —francia —hawaii teleszkóppal
végezték. A detektor Reticon fotodióda sor, amely
nek elegendően nagy dinamikus tartománya van
ahhoz, hogy nagy jel/zaj arányú, tipikusan 1000:1,
színképek készíthetők vele. Ilyen kiváló minőségű
színképen az egyes HF és csillagból származó ab
szorpciós vonalak helyzete kb. 0,2 mikron pontosság
gal határozható meg, amely a megfigyelt vonalak so
kasága esetén kb. 10 m s'1 sebesség pontosságának
felel meg.
Az adatok kiértékelésének módját részletesen
Campbell és munkatársai (1986), valamint Campbell
és Walker (1987) írták le. Ez magába foglalja a HF, il
letve a csillagból jövő (egymástól függetlenül észlelt)
vonalak spektrális felosztással felváltva történő szét
választását, és Fahlman és Glaspey (1973) különbségi
módszerével a vonalpozíció mérését. A viszonylagos
vonalpozíciókat korrigáltuk a vonalak átfedéséből és
az instrumentális profil változásából adódó gyenge ef
fektusokra. Ezek után a radiális sebességet a szokásos
módon határoztuk meg, és korrigáltuk a Naprendszer
baricentrumára Stumpff (1980) nagy pontosságú
fóld-pálya rutinjait használva. Megjegyzendő, hogy
gondosan meg kell határozni minden észlelés tény
leges idejét, amikor a baricentrumra korrigálunk,
minthogy Hawaiiban a Föld felszínének a gyorsulása
a forgás következtében 114 m s_1 h r '1. Ennélfogva
meghatároztuk minden felvétel közepes idejét egy
exponométerrel mérve a spektrográfba belépő flux
ust. A kiértékelésben az utolsó lépés a sebességek éj
szakáról éjszakára történő csekély nullpont vándorlá
sának a figyelembevétele. (Ilyen változásokat a spekt
rográf optikai sajátságainak a változása okozhat.) Ezt
úgy valósítottuk meg, egy adott csillag esetén, hogy
az összes többi csillagnak az azonos megfigyelési sza
kasz alatt mért sebességének az átlagát használtuk
korrekció céljára. Ennél a lépésnél azt a tény használ
tuk ki, hogy programcsillagjaink nagy része nem
mutat tényleges rövid időtartamú sebességváltozáso
kat. Ennélfogva bármely hosszú idejű trendtől való
eltérés (lásd később) használható a nullpontkorrekció
meghatározására minden megfigyelési időszakra.
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fogva a szimulált adatok átlagosan a valódi csillagok
viselkedését utánozzák, kivéve a sebességtrendet. A
|
S |/o-s és | C |/<rc eloszlása, amelyeket a véletlen ada
3.1 A sebességváltozások ellenőrzése
tokból határoztunk meg, nem meglepően, szigm a=l
Az 1. ábra a r Cetinek, az egyik program csillagunk szórású Gauss-eloszlás.
nak, a tipikus sebességgörbéjét mutatja. Az ábrázolt
pontokhoz feltüntetett hiba tipikusan 10—12 csillag
vonalból kapott sebesség statisztikus hibája. Ez ennél
fogva a mérés belső hibáját jelenti.

3. A radiálsebesség-görbék analízise

1. ábra A r Ceti viszonylagos sebességei. A hibakorlát 1 szigma
belső hibát jelent.

2. ábra A megfigyelt | S |/crs és | C |/o-c hisztogramja. A folytonos
vonal a 2000 szimulációból kapott eloszlást mutatja.

Ezeknek az adatoknak az alapján nyilvánvalóan
nincs szignifikáns sebességváltozás néhány éves idő
skálán. A t Ceti sebességének átlagos belső hibája
9,4 m s_1, míg maguknak a sebességeknek a hibája (amelyet a továbbiakban külső hibának nevezünk)
13,9 m s-1 Úgy találtuk, hogy a belső és a külső hiba
között nincs szignifikáns eltérés, és ennek alapján
arra következtetésre jutottunk, hogy nincsenek 6
évnél rövidebb periódusú változások. Hasonlóan
nem találtuk a jelét annak, hogy a többi csillag gyors
változásokat mutatna.
Annak az objektív megbecslésére, hogy van-e a se
bességekben hosszú idejű trend, az alábbi eljárást al
kalmaztuk. Mindegyik adatsorhoz többszörös reg
ressziós technikával egyenest, illetve parabolát illesz
tettünk. Ezek után meghatároztuk az adatok első de
riváltját (a meredekséget), illetve a másodikat (a gör
bületet) és a formális 1 szigma bizonytalanságát ezek
nek az adatoknak, amely a külső hibák függvénye. A
meredekség és görbület aránya a hozzájuk tartozó hibákhoz a hosszú idejű sebességváltozások szignifikanciájának a mértéke (J S |/ cr illetve | C l/o-^.
A 2. ábra a megfigyelt | S fycr,,, illetve | C |/crc hisztogramját mutatja, 28 értéket 14 csillagra. (Két csilla
got, a X1 Orionist és a y Cephei-t itt nem vettük te
kintetbe, mivel nagy sebességváltozásuk valószínűleg
csillagkísérőtől ered.) A 2. ábrán a folytonos vonal
Monte Carlo-szimuláció eredménye 2000 sebesség
mintából. Mindegyik adatsor 27 pontot tartalmaz (ez
a csillagonkénti megfigyeléseknek az átlagos száma
és a sebességek eltérése a pontoktól éppen a sebessé
gek tényleges szórása az összes csillag tekintetbe vé
telével mind a 27 megfigyelési szakaszban. Ennél-

A 2. ábra megfigyelt eloszlása, ha összehasonlítjuk
a szimulációkkal, szembeötlő többlettel rendelkezik
2,5 szigmaérték felett. 7 csillag esetén | S | / o-c na
gyobb, mint 2,5 és ezek a szignifikáns értékek az 1.
táblázat második oszlopában találhatók. A szimulált
eloszlásból a 28 esetből mindössze 0,6-ot jósolnánk,
amelynél szigma nagyobb 2,5. Szembeötlően y 2
Delphini rendelkezik a legkisebb szignifikanciával
ebben a csoportban, ennélfogva változását nem te
kintjük reálisnak. Ezzel szemben az e Eridani (lásd 3.
ábrát) és a £ Bootis A > 4 szigma szinten szignifi-
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3. ábra Az e Eridani, egy valószínű változó, sebességértékei.

káns, és ezért ezeket a “valószínű” változások osztá
lyába soroljuk. A többi csillag esetében a változások
szignifikánsak, de nem magas szinten, és így ezeket
“lehetséges” változóknak osztályozzuk.

3.2 y Cephei — hármas rendszer?
A 4. ábra felső része a y Cephei K szubóriás sebes
séggörbéjét mutatja. A precíziós radiális sebesség
mérés által kimutatott igen nyilvánvaló sebességvál
tozás láthatóan nem volt kimutatható hagyományos
módszerekkel. Ezt a változást valószínűleg csillagkí
sérő okozza, és ezért ez az objektum nem különöseb
ben érdekes.

teket használhatjuk. Ezekre az 1 szigma felső határ
egyszerűen S max = | S | + a sés C max = | C | + o-c. Kör
pályát feltételezve meg lehet mutatni, hogy ezeknek
a határoknak a segítségével a kísérő tömegére az
alábbi összefüggést lehet kapni Jupiter-tömegekben a
(P) periódus függvényében:
M sin /< 5 ,5 9 x l0 -3P4/W

3[S _ v+

(1)

ahol M* a főkomponens tömege napegységekben.
Vegyük észre, hogy ez a határ egyenesen arányos a
periódussal.
Egy további korlát kapható a régi parallaxis vizsgá
latokból, amelyek Gatewood szerint (1986) a = 0,01
szögmásodpercnél nagyobb, láthatatlan kísérő által
keltett perturbációt mutathatnak. Ebben az esetben
ismét, kör alakú pályákat feltételezve, azt kapjuk,
hogy
mc

4. ábra y Cephei sebessége (felső grafikon) és a másodrendű
illesztés levonása utáni maradék

ex. M 2/3
< 1,05 x 103 -------- — ,
P

(2)

ahol 7Tp a parallaxis. Ez a határ fordítottan arányos a
periódussal, és így az (1) és (2) egyenletek kombiná
ciója a kísérő tömegére egy olyan felső korlátot ad,
amely független a periódustól. Ezeket a korlátokat a
14 programcsillag esetén az 1. táblázat utolsó oszlopa
tartalmazza. Megjegyzendő azonban, hogy 50 évnél
nagyobb periódusú perturbációk a parallaxis vizsgála
tokkal már nem mutathatók ki, így ezek a korlátok
olyan kísérőkre vonatkoznak, amelyek 14 csillagásza
ti egységnél közelebb vannak központi csillagukhoz.
Hangsúlyozni kell, hogy ezek a határok egyenesen
arányosak a csillagnak a Naptól mért távolságával,

Mindazonáltal a y Cephei sebességgörbéjének a beha
1. táblázat
tóbb vizsgálata azt mutatja, hogy az nem sima,
12 < P < 50 év keringési idejű
hanem az általános trendre rakodó változásokra utal.
pályákon levő kísérők tömegének korlátái
Ezeknek a változásoknak a kimutatására levontuk a
sebességekre illesztett másodrendű görbét, és az
eredményül kapott maradékokat a 4. ábra alsó részén Csillag
|S|/osvagy
Mcsin i (Jupiter tömegek)
szemléltettük. Ez kismértékű változást mutat, amely
|C |/oc
Alsó határ
Felső határ
nek a periódusa 2,7 év és nagysága kb. 25 m s_1.
4,2
Mivel adataink kétszer olyan hosszú időszakot tC eti
i Persei
12,9
fednek le, mint ennek a változásnak a periódusa, úgy
eEridani
4,12
2,4
4,8
hisszük ez egy “valószínű” változó, és egy harmadik o2Eridani
5,2
test is igen valószínűen jelen van a rendszerben. 36 Ursae Majoris
2,94
15,4
1,2
Azonban a harmadik test által okozott perturbációnak ß Virginis
2,98
1,1
11,1
a pontosabb meghatározása a második test pályájának ß Comae
9,9
a pontosabb meghatározását igényli.4
61 Virginis
2,93
1,8
7,6

4. A kísérő tömegének a felső korlátja

Annak a céljából, hogy felső korlátot állapítsunk meg
a programban szereplő csillagok lehetséges kísérőire,
a fentebb meghatározott meredekségeket és görbüle-

x Bootis A
o Draconis
ß Aquilae
y2Delphini
r) Cephei
61 Cygni A
y Cephei

-

-

-

-

-

-

4,37
-

3,27
2,56
-

8,0
6,3
15,1
61,0
16,7
3,5

1,6
-

1,1
1,7
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amely igen tág határok között mozoghat. Ennek a
felső korlátnak a középértéke 8 Jupiter-tömeg, ame
lyet ezeknek a csillagoknak a kísérőire felső korlátnak
tekintünk.
Az 1. táblázatban annak a 7 csillagnak a kísérőjére
kapott alsó korlátot is feltüntettük, amelyeket “lehet
séges” vagy “valószínű” sebességváltozóknak osztá
lyoztunk. Ezeket a határokat a megfigyelt sebességtartományokból vezettünk le, amely nem lehet na
gyobb, mint a sebesség amplitúdójának a kétszerese.
A periódus alsó korlátja 12 év, kétszerese megfigyelé
seink időtartamának, minthogy egyik változót sem
észleltük a periódus felénél hosszabb ideig (az e Eridani lehetséges kivételével). A y Cephei esetében a
tényleges periódusból és amplitúdóból kapott tömeg
1,7-szerese a Jupiterének.

5. Kísérő objektumok —
barna törpék, vagy bolygók?

Az meglehetősen világos, hogy programcsillagaink
egyike sem rendelkezik a csillagokénál kisebb
tömegű kísérővel a 10 —80 Jupitertömegnyi barna
törpe tartományban. Ez egybeesik több napjainkban
végzett, a barna törpék felfedezésére irányuló vizsgá
lattal, amelyek mind a mai napig egyetlenegy esetet
sem találtak. McCarthy, Probst, és Low (1985) beje
lentése arról, hogy a Van Biesbrock 8 barna törpe kí
sérővel rendelkezik, nyilvánvalóan hibás. (Skrutskie,
Forrest és Shure 1987; Perrier és Mariotti 1987), Ja
meson, Sherrington és Giles (1983), Srutskie, For
rest és Shure (1986), valamint Kumar (1987) a

közeli csillagok kísérőinek infravörös tartományban
végzett kutatása nem mutatott ki a durván 40 Jupitertömegnél nagyobb kísérő jelenlétét. Az IRAS kataló
guson Chester és munkatársai által (1986) végzett
vizsgálat sem mutatott ki egyetlen barna törpe jelöltet
sem. Marcy és munkatársai által végzett mérések
során, amelyet egy 65 M törpéből álló minta kis amp
litúdójú sebességváltozásának tanulmányozására vé
geztek, csak egy lehetséges barna törpe kísérőt ered
ményezett, de Marcy (1987) manapság úgy véli,
hogy ez az objektum igen közel van ahhoz a határhoz,
ahol a stabil hidrogénégés beindul. Összegezve, a ren
delkezésre álló bizonyítékok jelenleg arra utalnak,
hogy a barna törpék igen ritkák, vagy talán nem is lé
teznek. (Lehet, hogy ez szerencse, mert ha barna
törpék léteznének nagy számban, akkor nagyon
kevés stabil bolygórendszer lenne!)
Ha a “nagytömegű” barna törpék (10 —80 Jupitertömeggel) ilyen ritkák, minek klasszifikáljuk azokat a
kísérő objektumokat, amelyeket találtunk? A 15 eset
közül 7-nél van 1—8 Jupitertömegű “lehetséges”
vagy “valószínű” kísérő. Az igen kistömegű kísérők
ilyen mértékű túlsúlya, összevetve a közepes tömegű
objektumok hiányával, arra enged következtetni,
hogy van egy űr a csillagokénál kisebb tömegű objek
tumok eloszlásában. Amennyiben ez az űr reális,
akkor ez azt jelenti, hogy az általunk felfedezett ob
jektumok a bolygótömeg-spektrum felső szélén
vannak. És ha a 16 csillagnál talált 7 kísérő felfedezé
sét a későbbi mérések megerősítik, akkor ez azt je
lenti, hogy a naphoz hasonló csillagoknál a boly
górendszerrel rendelkezők aránya valószínűleg
fp > 0,45.

AZ URÁNUSZ LEHET A FÖLDÖN KÍVÜLI ÉLET
LEGKEDVEZŐBB HELYSZÍNE?
Az Uránusz (és talán a Neptunusz) légkörének 300 K
hőmérsékletű és 0,07 g cm~:tsűrűségű rétege lehet a
Naprendszerben az élet kialakításához és fenntartá
sához a legalkalmasabb helyszín. A CH4, NH3,
NH2HS, H20 stb. nagy sűrűsége, valamint a vízcseppek és elektromos kisülések jelenléte lehetővé teszi az
élet kialakulását.
A Holdat és a földtípusú bolygókat kutató űrszon
dák ezeken az égitesteken semmiféle élet jelenlétére
utaló nyomot nem találtak, ezáltal kétségessé tették,
hogy jelen lehet-e egyáltalán valahol a Naprendszer
ben a Földön kívül az élet. Ugyanakkor C. Sagan és
E. Salpeter már régóta hangoztatják, hogy az óriás-

Nyikolaj G. Bocskarev
S t e r n b e r g Állami C sillagvizsgáló Intézet,
M oszkva

bolygókon is elképzelhető az élet jelenléte (lásd
Sklovszkij, 1965, Goldsmith és Owen, 1980).
Jelen dolgozatunkban arra szeretnénk felhívni a fi
gyelmet, hogy a legújabb (különösen a Voyager —2
által szerzett) adatok arra engednek következtetni,
hogy az Uránusz (és valószínűleg a Neptunusz)
sokkal kedvezőbb az élet kialakulása és fenntartása
számára, mint a Jupiter vagy a Szaturnusz. C. Sagan
hipotézisének szembe kell néznie azzal a problémá
val, hogy a Jupiter és a Szaturnusz légkörének kémiai
összetétele a Napéhoz hasonlít, azaz alapvetően hid
rogénből és héliumból áll, a szerves molekulák létre
hozásához szükséges nehezebb elemeket viszont
csak nagyon kis mennyiségben tartalmazza. Az Urá
Elhangzott a Nemzetközi Csillagászati Unió “Élet a Világegyetem nusz és a Neptunusz nagyobb átlagsűrűsége arra utal,
ben” (Bioasztronómia) Konferenciáján. Balatoníured, 1987. jú hogy e bolygók légkörének mélyebb rétegeiben keve
sebb a hidrogén és valószínűleg a hélium is (Hubnius. Fordította: Both Előd.
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bard, 1984), így az feltehetően főként metánból, am más bolygók, köztük a Jupiter és a Szaturnusz légkö
móniából, ammónium-hidroszulfidból (NH2HS) és rében is.
vízből áll. így az Uránusz és valószínűleg a Neptunusz
A Marssal, a kisbolygókkal és az üstökösökkel el
légköre nagyobb mennyiségben tartalmaz az élet kia lentétben az Uránusz légkörében rendkívül stabilak a
lakulásához nélkülözhetetlen nehezebb elemeket. fizikai viszonyok, aminek a légkör nagy hőtehetetlen
Ráadásul ezek éppen olyan vegyületeket alkotnak, sége és gyors cirkulációja az oka. A Voyager—2 meg
amelyek a kísérletek tanúsága szerint (lásd pl. figyelései kimutatták, hogy a bolygó pólusai fölött
Oparin, 1966, Calvin, 1969) könnyen hoznak létre a még a légkör külső rétegében is ugyanakkora a hő
szén alapú élet kialakulása szempontjából fontos ve mérséklet, annak ellenére, hogy az egyik pólust már
gyületeket.
20 éve nem érte a napfény. A légköri viszonyok stabi
Az óriásbolygók holdjainak nagyon hideg felszíné litása kétségkívül kedvező az élet megjelenése szá
vel szemben a légkörükben megtalálható a 300 K mára. Másrészt viszont a légköri paraméterek rendkí
körüli hőmérsékletű, az élet kialakulása számára ked vüli állandósága nem teszi szükségessé, hogy az élet
vező réteg. Az Uránusz és a Neptunusz légkörében folytonosan alkalmazkodjék az állandóan változó
ennek a rétegnek a nyomását 105 N m~2-re becsüljük, külső feltételekhez, ami kedvezőtlen hatással van a
ami 10-szer akkora, mint a Jupiter és a Szaturnusz kialakuló életformák evolúciójának sebességére.
esetében (lásd pl. Hubbard, 1984). Ha a gázok kö
így az Uránuszt és valószínűleg a Neptunuszt a
zepes molekulasúlyát 16 —18 közöttinek tételezzük Naprendszerben a legalkalmasabb égitesteknek kell
fel, akkor a réteg sűrűségére 0,07 g cm~3-t kapunk, tartanunk arra, hogy ott a szén alapú élet ősi formái
ami kb. egy nagyságrenddel kisebb a földi óceánok megjelenjenek és fennmaradjanak.
sűrűségénél. Ugyanakkor az óriásbolygók légkörének
tartalmaznia kell folyékony halmazállapotú vízcsep
IRODALOM
pecskéket, amelyek közé valószínűleg más aeroszo
lok is keverednek. Ennélfogva a kémiai reakciók itt
Calvin, M., 1969, Chemical Evolution (The Clerendon Press,
csaknem ugyanakkora intenzitással mehetnek végbe,
Oxford).
mint a földi tengerekben.
Goldsmith, D.; Owen, T., 1980, The Search for Life in the Uni
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az Uránusz légköré
verse. (Benjamin/Gummings, Melo Park.)
ben jelen vannak a bonyolult vegyületek kialakulásá Hubbard, W., 1984., Planetary Interiors (Van Nortrand Reinhold
Co.)
hoz szükséges nagy energiák is. Az egyik ilyen ener
Ingersoll, A. P. 1987, Scientific American, v. 256, No. 1. (magya
giaforrás például a bolygó erőteljes cirkulációt mutató
rul: Az Uránusz bolygó, Tudomány, 1987. március).
légkörében kialakuló elektromos kisülések lehetnek. Oparin, A. L, 1966, Origin and Initial Development of Life
A Voyager—2 megfigyelte az ilyen elektromos kisü
(Nauka, Moszkva).
lések bekövetkeztét (lásd. pl. Ingersoll, 1987). Elekt Sklovszkij, 1. S., 1965, Világegyetem, élet, értelem (Nauka,
Moszkva. Magyarul: Gondolat, Budapest, 1976).
romos kisülések egyébként gyakran előfordulnak

EGYSZERŰ MÓDSZER A PLANCK-ÁLLANDÓ
KÖZVETETT MEGHATÁROZÁSÁRA

Szabó József
KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék

II. Elméleti megfontolások
/. Bevezetés
A fizika alapvető állandóinak meghatározására irá
nyuló vizsgálatok a kísérleti fizika legfontosabb fel
adatai közé tartoznak. Kiemelkedő jelentőségű ezek
között a Planck-állandó, amelynek központi szerepe
a kvantumfizikában közismert. Közvetett és közvet
len meghatározási módszerei közül a tudománytörté
netben is nagy szerepet játszott az ún. ellentér mód
szer, amely — elvi szinten vagy ténylegesen elvé
gezni javasolt kísérlet formájában — igen sok középis
kolás fizikakönyvben is megtalálható. A jelen tanul
mány ennek a módszernek, egy módosított, méréstechnikai szempontból is egyszerűsített változatát is
merteti.

Ha fény hatására az anyagból elektronok lépnek
ki, (külső) fényelektromos effektusról beszélünk.
Legjobban fémek, fém-oxidok, fémötvözetek esetén
figyelhető meg ez a jelenség, amellyel kapcsolatban a
következő törvényszerűségek figyelhetők meg:
1. Az időegység alatt kilépő elektronok száma — a
sugárzás változatlan spektrális összetétele ese
tén — a felületre beeső fényintenzitással ará
nyos.
2. Elektronok csak akkor lépnek ki, ha a fény hul
lámhossza egy adott értéknél kisebb. Ez a határ
hullámhossz az elektron-emitter (fotokatód)
anyagától függ. (Ez a kijelentés így csak a lineá
ris optikában érvényes.)
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3. A fotoelektronok mozgási energiája a fény hul látható, hogy a fotoelektronnak akkor lesz maximális
lámhosszától függ; monokromatikus fény ese kinetikus energiája, ha egyidejűleg a következő két
tén az elektronok maximális kinetikus energiája feltétel teljesül: az elektron a felületről (AE=0) és a
Fermi-szintről (Ep—E;= 0) lép ki. Ekkor
arányos a fény frekvenciájával:
( y - mv2)max = a -^ + b-

( y mv2 ) max = h

O)

(4)

4. A fényelektromos jelenség gyors, a fotoelektro ami jó egyezésben van a tapasztalattal. (1. 2 és 3 pon
nok a fény beesésének pillanatában (10_12s-on tokat) .
A (4) egyenlet, az Einstein-féle fényelektromos
belül) lépnek ki a fémből.
A fenti törvényszerűségeknek a fény kvantumfel egyenlet helyességét R. A. Millikan kísérletei igazol
fogásán alapuló magyarázata Einsteintől származik. E ták. (A fényelektromos effektussal kapcsolatos mun
szerint az elektron a fény egy energiakvantumát nyeli kák fontosságát jelzi, hogy az e területen elért ered
el. A kölcsönhatás energiaviszonyait fémekre, a po- ményekért Einstein 1921-ben, míg Millikan 1923ban Nobel-díjat kapott.) A módszer lényege: a megvi
tenciálkád-modell alapján, az 1. ábra szemlélteti.
lágított fotokatódot és a gyűjtő elektródát vákuum
csőbe helyezve (fotocella), a két elektród között
olyan elektromos teret létesítünk, hogy az emittált
1
2
y mv
vákuum
elektronokat a tér fékezze. Meghatározva azt a fe
hí?
szültségkülönbséget (U*), amelyet befutva az elekt
romos tér eU* munkája éppen az elektron kinetikus
Fermi - szint
energiájával lesz egyenlő
fém

( y m v 2 ) max.

1. ábra Fényelektromos emisszió fémekből

(2)

ahol Ep—Ej: az az energia, amely az Ej szinten lévő
elektront a Fermi-szintre emeli (fé
mekre E f ~ 2 —7 eV);
AE:
a térfogati fotoeffektusból származó
energiaveszteség: az az energia, ame
lyet a fotoelektron ütközések során ve
szít, amíg a térfogatból a felületre ér;
E0—Ef : az ún. kilépési munka (E0—Ep = 0;
0 ~ 2 —8 eV);
l/2m v2: a fémből a vákuumba juttatott elektron
kinetikus energiája (m és v az elektron
tömege, ill. sebessége).

e
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e

egyenletet kapjuk, amely szerint meghatározva az
elektronáram megszüntetéséhez szükséges ellentérfeszültséget a frekvencia függvényében, egyenest
kapunk; ennek meredeksége éppen h/e.
A mérés pontos elvégzését megnehezíti az a körül
mény, hogy a növekvő ellentérfeszültséggel eltűnő
elektronáram igen kicsi (•—10"12A), valamint az,
hogy az anód és katód anyagának különbözősége
miatt fellépő kontakt-potenciál az U* feszültségérté
ket egy konstans értékkel megváltoztatja. Ez utóbbi
effektust figyelembe véve, az (5) és (6) egyenletek
helyett
( y m v 2 ) ma x .

= e(U* + Uk),

ill. e(U* + Uk) = hí/ - 0

h
0
U* = — v — —— Uk
e
e
(3)

(7)
(8)

írandók (Uk: kontakt-potenciál), amiből

Átírva a (2) egyenletet
_mv2 = hí' — 0 — AE — (Ep—Ej),
2

(5)

ahol e az elektron töltése. Beírva (5)-t (4)-be és átala
kítva az

Minthogy a h ? energiájú foton (h: Planck állandó,
v. a fény frekvenciája) bármely, az alapszint és a
Fermi-szint között elhelyezkedő vezetési elektronnal
kerülhet kölcsönhatásba, továbbá a fotoelektron
nemcsak a felületről, hanem a térfogatból is származ
hat (térfogati fotoeffektus; ez ~ 10 nm rétegvastagsá
got jelent), az energiaegyenlet
h p = (E f —Ei) + A E+(E0—Ef ) + y m v 2,

= eU*,

adódik.

(9)

A (9) egyenlet ad magyarázatot arra, hogy a mód
szer miért nem alkalmas a kilépési munka közvetett
meghatározására.

III. Kísérleti megvalósítás
Ami a mérés technikai kivitelezését illeti, két le
hetséges út kínálkozik a h/e meghatározására:
i) A klasszikus, P. Lenard által javasolt ellentérmódszert használva, minden frekvencia ese
tén, az ellentérfeszültséget változtatva meg
kell határozni azt az U* feszültséget, amelynél
az anódáram nulla (minimális) lesz. A mérés
viszonylag hosszadalmas és az U* meghatáro
zása igen szubjektív.
ii) Ha a fotocella két elektródját egy kondenzáto
ron keresztül összekötjük és a fotokatódot mo
nokromatikus fénnyel világítjuk meg, a fotoáram addig fog folyni, amíg a kondenzátoron
kialakuló potenciálkülönbség éppen a kritikus
U* feszültséget el nem éri. Ez azt jelenti, hogy
a mérőrendszer az U* értéket illetően “önbe
álló” és így mentes minden szubjektivitástól.
Jelen megoldás ez utóbbi módszeren alapul; a
mérés elvét a 2. ábra mutatja.

A C kondenzátoron ( —10 pF) megjelenő feszült
séget egy nagy bemenő impedanciájú feszültségkö
vető áramkör erősíti. (Kondenzátorként a műveleti
erősítő bemeneti kapacitása is elegendő, és így külön
kondenzátor nem szükséges.) Az áramkörrel szem
ben támasztott követelmény egyrészt az egységnyi fe
szültségerősítés, másrészt az, hogy a fotocellán kiala
kult áram- és feszültség-állapotot csak elhanyagolható
mértékben befolyásolja, ezért bemenőellenállásának
kb. 1012 ohm nagyságrendűnek kell lennie. Mivel az
általában használatos feszültségmérők bemenő ellen
állása kb. 100 kohm, szükséges egy impedancia il
lesztő egység használata. Ez jelen esetben egy kettős
FET-ből (TIS 25 típusú) és egy műveleti erősítőből
(fj.A 741) áll. Ez utóbbi bemenő ellenállása nem elég
nagy ( —2 Mohm), ezért szükséges azt kiegészíteni a
kettős térvezérlésű tranzisztorból felépített forráskö
vető fokozattal. A részletes kapcsolási rajz a 3. ábrán
látható.
Az áramkör táplálását (± 9 V) két 9 V-os telep biz
tosítja. A forráskövetők aszimmetriáját a forráskör-

3. ábra FET bemenetű műveleti erősítő kapcsolási rajza

ben lévő R2 ellenállással lehet kiegyenlíteni. Mivel a
fj.A 741-es műveleti erősítő kimeneti ellenállása kicsi
(75 ohm), a méréshez nem szükséges nagy belső el
lenállású feszültségmérőt használni. Az 1P39 típusú
fotocella* a műveleti erősítővel együtt egy fényzáró
dobozban foglal helyet. Az anód megvilágítását és így
az onnan történő elektronemissziót a fotocella palást
ján, az anódszállal szemben felragasztott, átlátszatlan
csík akadályozza meg.
Ami a mérés technikai kivitelezését illeti, két el
járás is lehetséges. A “szebbik” esetben a monokro
matikus fénynyalábot vonalas spektrumot szolgáltató
spektrállámpák és alkalmasan megválasztott interfe
renciaszűrők, míg az egyszerűbb változatban fehér
fényforrás (pl. egy mikroszkóp megvilágító lámpa) és
ugyancsak interferenciaszűrők szolgáltatják. Az
egyes változatokra vonatkozó elrendezések egy-egy
tipikus mérési eredményét a 4. és a 5. ábrákon mutat
juk be. Az alkalmazott színszűrők hullámhossz-hibái
AA. = 6 —10 nm között változnak (félértékszélességadatok). A mérési elrendezés igen egyszerűen meg
valósítható. A spektrállámpa fényét — a lámpaház
falán egy kb. 5 mm átmérőjű lyuk szerepel fényforrás
ként — egy f = 5 cm fókusztávolságú lencse teszi pár
huzamossá: intenzitása a rendszerbe helyezett íriszblendével szabályozható. A párhuzamos, kellő inten
zitású nyaláb a doboz oldalán kiképzett kb. 15 mm át
mérőjű lyukon keresztül jut a fotocella katódjára. A
fényforrás és fotocella közötti távolság 30 —50 cm. A
színszűrő nélküli rendszer esetén a jusztírozást úgy
kell elvégezni, hogy a feszültségmérő maximális (ne
gatív) kitérést mutasson (Hg, Cd, Zn esetén —1,8 V,
Na és fehér fényforrás esetén —1,3 V).
* Gyártója: Hamamatsu, Japán. Fontosabb paraméterek: spektrális érzékenység: 300—650 nm; maximális érzékenység:
—400 nm; ablak anyaga: boroszilikát; fotokatód anyaga:
Sb—Cs; érzékenység: 60 mA/W (X = 400 nm-nél).
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4. ábra A h/e meghatározása a vonalas spektrumot szolgáltató
spektrállámpák és interferenciaszűrők alkalmazásával. A mérési
pontoknál feltűntettük a fényforrás hullámhossz adatait, míg a zá
rójelben az alkalmazott színszűrő maximális áteresztési hullám
hosszát (mindkét adatot nm-ben).
U#IV)

Ami a h/e értékekre vonatkozó — 4. és 5. ábrákon
feltüntetett — eredményeket illeti, azok hibahatáron
belül jó egyezést mutatnak az irodalmi h/e =
= 4,136 • 10-15Vs értékkel.
Végezetül néhány megjegyzés. Ami a fotocella tí
pusát illeti, az itt használttól eltérő is lehet. Fontos
tudni viszont a katód anyagát, ami a fénydetektálás
hatásfokát meghatározó spektrális érzékenységi ada
tok ismeretét jelenti. Ennek ismeretében lehet (és
kell) kiválasztani az alkalmazandó — kis hullámhossz-hibájú (AX—10 nm), s így kis frekvenciabizonytalanságú (Ay —0,1 • 1014s_1) — interferencia
színszűrőket. (Ezeket forintért is meg lehet vásá
rolni). A fotocella típusának kiválasztásakor arra is
célszerű figyelmet fordítani, hogy az anód lehetőleg
szál alakú legyen (nem alapvető kritérium, de jó, ha
ilyet választunk); fényzáró réteggel, a paláston tör
ténő lefedésével megakadályozható az anódról tör
ténő elektronemisszió.
A mérés igen gyorsan és szubjektivitásmentesen
végezhető el; az U* feszültségértékek a színszűrők
behelyezése után néhány másodperc múlva leolvas
hatók.
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Havancsák Károly és Szenes György
ELTE S z ilá r d te s t Fizikai T a n s z é k
ELTE Á ltalános Fizikai T a n s z é k

I. Bevezetés
Az atomenergetika kialakulásával új követelmények
merültek fel az anyagokkal szemben. A reaktorok
ban a különböző anyagok kisebb-nagyobb mértékű
neutronbesugárzásnak vannak kitéve, amelynek ha
tására bennük mikroszerkezeti változások mennek
végbe. Ennek következtében megváltozhatnak az
olyan makroszkopikus tulajdonságok, mint a szi
lárdság, képlékenység, méretstabilitás, vezetőké
pesség stb.
A fémek tulajdonságaiban neutronbesugárzás ha256

tására bekövetkező változások általában kedvezőtle
nek a gyakorlati alkalmazások szempontjából. Ez in
dokolja azt, hogy ezt a jelenséget sugárkárosodásnak
nevezik. A sugárkárosodás lényegesen befolyásolja
az atomreaktorok működésének biztonságát és gaz
daságosságát, ezért a tudományos és műszaki kuta
tások jelentős része foglalkozik a jelenség mögötti
mechanizmusokkal, és a szerzett ismeretek felhasz
nálásával a kedvezőbb tulajdonságú ötvözetek kifej
lesztésére.

A kutatási erőfeszítések megsokszorozódtak az
utóbbi években a termonukleáris reaktorok megva
lósításának reális közelségbe kerülésével. Becslések
szerint a termonukleáris reaktor első falának kb.
300 dpa-nak (displacement per atom) megfelelő neutronfluenst kell kibírnia, ami annak felel meg,
hogy átlagosan minden atom 300-szor kilökődik a
helyéről. Ekkora fluenst csak a fémek képesek elvi
selni. A legtöbb műanyag ennek a fluensnek már
10~6-od részénél teljesen felbomlik. Az élő szerve
zet még ennél is érzékenyebb. A 300 dpa-nak már a
10_12-ed része is az élő anyag pusztulásához vezet.
A nagy különbség abból ered, hogy tiszta fémekben,
vagy rendezetlen ötvözetekben a kötések nem irá
nyítottak, és két atom felcselése nem okoz változást,
míg a szerves anyagokban a molekulák tulajdonságai
ettől lényegesen megváltozhatnak. Hasonlóan a
fémek nem érzékenyek az elektronveszteségre
(lásd később), míg a szerves anyagok, félvezetők,
szigetelők tulajdonságait az ionizáció és elektronger
jesztés erősen befolyásolja.
A sugárkárosodással foglalkozó kutatások a má
sodik világháborút követő években indultak meg,
és a nukleáris technika fejlődésével párhuzamosan
terebélyesedtek, kezdetben kizárólag gyakorlati cé
lokat követve. így elsősorban a reaktorokban fel
használható új ötvözetek és technológiai eljárások
kifejlesztésére irányultak. Ez a feladat azért rendkí
vül nehéz, mert olyan neutronfluens alkalmazását
igényli, amelyet a jelenleg működő reaktorok és ne
utronforrások csak évtizedek alatt tudnának elérni.
Például a ma létező legnagyobb intenzitású 14
MeV-os neutronforrás (RTNS —II) esetén 1 dpa
eléréséhez kb. 8 év szükséges! A gyakorlat szem
pontjából érdekes tartomány viszont a 100 —300
dpa közötti.
A fenti probléma megoldására kerültek előtérbe
a töltött részecskenyalábokkal végzett ún. szimulá
ciós vizsgálatok. Egyúttal megerősödött az a felis
merés, hogy a témának rendkívül érdekes, alapkuta
tást igénylő vonatkozásai vannak. Ahhoz ugyanis,
hogy a szimulációs kísérletekből valamelyes bizo
nyossággal következtetni lehessen a nagy neutronfluensek hatására, feltétlen szükség van a mikrofolyamatok mély ismeretére.
Ehhez az alapkutatást szorgalmazó irányvonalhoz
csatlakozva, a dubnai (Szovjetunó) Egyesített
Atomkutató Intézet Magreakciók Laboratóriumá
ban, magyar kezdeményezésre, a szimulációs vizs
gálatok egy világviszonylatban is új területe alakult
ki: a nagyenergiájú nehézionokkal végzett szimulá
ció. Ezekben a döntően magyar részvétellel folyó
vizsgálatokban 100—500 MeV-os nehézionnyalá
boknak (n B, 20Ne, 40Ar) a mechanikai tulajdonsá
gokra és a mikroszerkezetre gyakorolt hatását tanul
mányozzuk tiszta fémekben (Ni, Cu). Erre techni
kailag az ad lehetőséget, hogy az U —400 ciklotron
nal a világon a legnagyobb nagyenergiájú nehézion
áramok érhetők el. Ezeknek a vizsgálatoknak a je

lentőségét emeli, hogy a nagyenergiájú neutronok
és nehézionok rácsatomoknak átadott energiájának
spektruma sok tekintetben hasonló. Itt jegyezzük
meg, hogy a nemzetközi szakirodalomban szokásos
szóhasználatot elfogadva, a részecskeszám/felület
dimenziójú mennyiséget a neutronok esetén fluens
nek, a töltött részecskék esetén pedig dózisnak
nevezzük.
Az alábbiakban nem túlságosan részletekbe
menő áttekintést adunk e tudományág eredményei
ről, amelyek sok tekintetben alapvető ismeretekkel
gazdagították a fizikát. A II. fejezetben jelenségszin
ten ismertetjük a gyakorlat szempontjából legfonto
sabb mechanikai tulajdonságváltozásokat; a III. feje
zet a besugárzás közben lezajló mikrofolyamatokkal
foglalkozik; a IV. fejezetben példaként megmutatjuk
a sugárzási kristályhibák keményedésére gyakorolt
hatását; az V. fejezet pedig a Dubnában dolgozó
magyar csoport munkájába ad némi betekintést.

II. Mechanikai tulajdonságok

Neutronbesugárzás hatására megváltozik a fé
mekben a hibakoncentráció, jellegzetes rácshibatípusok alakulnak ki, gyakran felbomlik a fázisok
egyensúlya, felgyorsulnak a diffúziós folyamatok, a
magreakciók következtében módosul az összetétel,
számottevő He szabadul fel. Ezek a jelenségek
kisebb-nagyobb mértékben módosítják a fémek va
lamennyi tulajdonságát.
Az alábbiakban a gyakorlat szempontjából legfon
tosabb mechanikai tulajdonságváltozásokat tekint
jük át.
a) Sugárzási keményedés
A kristályos anyagok alakítási és szilárdsági tulaj
donságait a mozgásképes diszlokációk sűrűsége
szabja meg. Általánosan érvényes, hogy a részecs
kenyalábbal történő besugárzáskor kiterjedt rácshi-

1. ábra Polikristályos rézmintán neutronbesugárzás előtt és
után, szobahőmérsékleten mért feszültség-deformáció görbék

bák jönnek létre, amelyek feszültségtereik révén
akadályozzák a diszlokációk mozgását. Jellegzetes
szakítódiagramok láthatók az 1. ábrán. A polikristályos rézen, neutronbesugárzás előtt és után mért
görbéken jól megfigyelhető, hogy a folyáshatár na
gyobb mértékben nő, mint a szakítószilárdság, vi
szont lecsökken az alakíthatóság. A tiszta réz szakí
tószilárdsága 5 —6-szorosára is növekedhet. Konk
rét esetben a változás mértéke a fluenstől, a részecs
kenyaláb fajtájától, a besugárzási és mérési hőmér
séklettől, a minta összetételétől függ.
b) Ridegedés
Neutronbesugárzás hatására erősen nő az a hő
mérséklet, amely alatt az anyag ridegen törik. Két
jól elkülöníthető jelenségkör tartozik ide: az ala
csony hőmérsékleti sugárzási ridegedés (LTRE) és
a magas hőmérsékleti sugárzási ridegedés (HTRE).
Az LTRE főleg a ridegtörésre hajlamos fcc ötvö
zetekben fordul elő. Jellegzetessége, hogy 0,5 Tm
alatti hőkezeléssel megszüntethető (Tmaz olvadás
pont K fokokban). Az LTRE szoros kapcsolatban
van a keményedéssel.
A HTRE csak polikristályos anyagokon lép fel
0,5 T hőmérséklet felett. Hőkezeléssel nem szüntethető meg. A jelenség oka a szemcsehatárok meg
gyengülése, amiben szerepet játszhatnak az ott
kiváló héliumbuborékok is. Nem nehéz belátni,
hogy a ridegedés jelenségét a reaktorok tervezése
kor és biztonságos üzemeltetése során kiemelt fi
gyelmet kell fordítani.
c) Sugárzási kúszás
Kúszás a besugárzás nélkül is létezik; a folyásha
tár alatti állandó terhelés hatására létrejövő, időben
változó, képlékeny alakváltozást nevezzük így. A
besugárzás hatására az anyagokban a kúszás sebes
sége nagyságrendekkel felgyorsul. A jelenségben lé
nyeges szerepet játszik a besugárzás hatására kiala
kuló, a termikusnál jóval nagyobb ponthiba
koncentráció, de mind a mai napig nincs elfogadott,
a jelenségkör egészét leíró elmélet.
d) Üregképződés
Magasabb hőmérsékleten (T > 0,3 T J jelentke
zik, ahol a besugárzás során kialakult ponthibák dif
fúziója már számottevő. A ponthibák nyelőkhöz
vándorolnak. A legjelentősebb nyelők a diszlokáci
ók. A diszlokációk kölcsönhatása viszont erősebb a
rácsközi atomokkal, mint a vakanciákkal. Ennek kö
vetkeztében a termikus egyensúlyt jóval meghaladó
vakanciatöbblet alakul ki, amely gyakran üregek
képződéséhez vezet. A tapasztalatok szerint az üreg
képződést elősegíti a magreakciókban keletkező Heatomok jelenléte. Ez a folyamat az anyagok mak
roszkopikus méretváltozásához, ún. duzzadáshoz
vezet. A relatív méretváltozás akár a 10%-os nagysá
got is elérheti.
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Következmények
Közismert, hogy az atomenergetika fejlesztésé
nek útjába álló legkomolyabb akadály a sugárkárosodási folyamatok nem kellő mélységű ismerete.
Emiatt a berendezéseket nagy biztonsági tartalékkal
kell megtervezni és használni. Például, a sugárzási
ridegedés miatt az aktív zóna térfogatának kihaszná
lása nem optimális, a fűtőelemek csak kis mértékig
égethetők ki. A duzzadás miatt a fűtőelemek távolsá
gát az aktív zónában meg kell növelni. Tovább
rontja a helyzetet, hogy az inhomogén neutronáram
következtében a duzzadás is inhomogén, ezért a
fűtőelemek meggörbülhetnek. A biztonságos csere
érdekében tovább kell tehát növelni egymástól a tá
volságukat. Mindez jelentős mértékben csökkenti a
nukleáris energiatermelés hatásfokát. És akkor még
nem esett szó a sugárzási kúszás, a szilárdsági, képlékenységi, korróziós és egyéb tulajdonságváltozá
sok következményeiről. Becslések szerint csupán az
USA-ban évente több milliárd dollár nagyságú több
letköltséget jelent a folyamatok nem kielégítő
ismerete.

III. Mikrofolyamatok
A sugárzások következtében tehát a szilárd anya
gok tulajdonságai megváltoznak. A változásokban a
sugárzások által kiváltott kristályhibák döntő szere
pet játszanak. Ezért alapvető a hibaszerkezet kiala
kulását és fejlődését megszabó mikrofolyamatok is
merete. Áttekintésünkben elsősorban erre összpon
tosítjuk a figyelmünket, részben azért, mert az
utóbbi években ezen a területen jelentős előrelépés
tapasztalható, részben pedig azért, mert erről a terü
letről kevés a magyar nyelven hozzáférhető iroda
lom. Önkényes felosztás alapján először az energia
átadás szempontjából vizsgáljuk meg a folyamato
kat, ezt követően a hibakaszkádok jellegzetességei
kerülnek sorra, végezetül pedig a hibakaszkád,
témánk szempontjából legfontosabb területéről, a
spike-ról lesz szó.

III. 1 Energiaátadás
A töltéssel rendelkező, vagy semleges részecs
ke a szilárd testbe behatolva annak atomjaival ütkö
zik, miközben energiájának egy részét átadja. A kü
lönböző részecskék esetén ez az energiaátadás kü
lönböző módon megy végbe.
A töltött részecskék (elektronok, ionok), a
Coulomb-kölcsönhatás révén ütköznek a rácsot
alkotó iontörzsekkel és az elektronokkal is. A sem
leges neutronok esetén csak a magütközésnek van
számottevő valószínűsége. Kölcsönhatásuk az elekt
ronokkal elhanyagolható.
Fémekben a hibakeltés szempontjából elsőd

leges folyamat: ütközés a magokkal. Ha a mozgó ré
szecske töltött, akkor a folyamat a mechanikából jól
ismert két-részecske rugalmas szórás. Az ütközés a
szórási hatáskeresztmetszettel jellemezhető, ami ál
tal ban fordítottan arányos a mozgó részecske ener
giájával. Ebből azonnal következik, hogy minél na
gyobb az energia, a mozgó részecske annál kevesebb
kristályhibát kelt. Vagy másképpen fogalmazva: a
nagyenergiájú részecskék szabad úthossza viszony
lag nagy. Ugyanakkor a pályájuk vége felé, ahol a
mozgási energia már kicsi, megnő a hatáskereszt
metszet, és így sokkal több hibát keltenek.
Az ionok és a neutronok differenciális hatás
keresztmetszetét összevetve egyéb következtetése
ket is tehetünk. Az ionok esetében tekintsük a
Coulomb-potenciált feltételező Rutherford-szórás
hatáskeresztmetszetét, amely ugyan esetünkben
nem minden ionra és energiatartományra ad jó
számszerű eredményt, az energiafüggéseket azon
ban helyesen tükrözi:

sek nyomán létrejött hibaláncot hibakaszkádnak,
vagy csak egyszerűen kaszkádnak nevezzük. A cél
tárgy atomjaival történő ütközések a mozgó részecs
kék energiáját fokozatosan csökkentik. Szokás ezt
magfékezésnek nevezni. A mozgó töltött részecskék
azonban a céltárgy elektronjaival is kölcsönhatnak,
azoknak energiát adnak át. Ez az elektronfékezés. Az
átadott energia az elektronok gerjesztésére és ionizá
cióra fordítódik. Nagyenergiájú részecskék energiájuk
túlnyomó részét elektronfékezés során veszítik el. A
2. a és 2.b ábrák réz céltárgy esetében megmutatják a
Ne és Cu ionok által az elektronfékezés és magfé
kezés következtében egységnyi hosszon átadott ener
giákat. 10 MeV felett az arány 99%-nál is nagyobb az
elektronfékezés javára.

ahol E a mozgó részecske energiája, T pedig az üt
közés során átadott mozgási energia. A rugalmas
neutronszórást a
d <r~

E

(2)

E (eV)

szórási hatáskeresztmetszet jellemzi, amely egyéb
ként a merevgömb-modellből kapható összefüggés.
(1) és (2) összevetéséből látszik, hogy a töltött ré
szecskék ütközésekor a kis energiaátadás nagy való
színűséggel történik, míg a neutronok esetén az ener
giaátadás nem függ T-től.
Ha az ütközés során átadott kinetikus energia egy
küszöbérték alatt van (T < Td), akkor a rácsatom el
hagyja helyét, egy üres helyet (vakanciát) hagyva
maga után, és rácsközi (intersticiális) atommá válik. 2. ábra Az elektronfékezés (I) és a magfékezés (II) következté
A keletkező vakancia-intersticiális hibapár szokásos ben a szilárd testnek átadott energia; a) Ne ionok rézben, b) Cu
ionok rézben
elnevezése: Frenkel-pár. A küszöbenergia értéke ter
mészetesen függ a rács típusától, de attól az iránytól
is, amerre a meglökött atom elindul. Fémes anyagok
ban a küszöbérték 10 —50 eV között van. Ez az érték
A nagyenergiájú részecskék esetén a magfékezés —
meglepően nagy, ha összevetjük a vakanciák és inter elektronfékezés arányból úgy tűnhet, hogy a tulaj
sticiális atomok szokásos néhány eV-os képződési donságok megváltozásában is az elektronfékezés a
energiájával. Ez arra utal, hogy az elsődleges ru meghatározó. A fémekben azonban ez távolról sincs
galmas ütközést követő kilépés során irreverzibilis fo így. Bár a fékeződő részecske pályája mentén az elekt
lyamatok zajlanak. A küszöbenergiának a Frenkel-pár rongáz hőmérséklete igen magas, többezer K lehet, a
képződési energia (fémekben —4 - 5 eV) feletti környező alacsony hőmérsékletű ionrács csak
része hővé alakul.
“ hosszú” idő múlva szerez erről tudomást. Az elekt
Az ütközéskor átadott elegendően nagy energia ronok ugyanis, sokkal kisebb tömegük miatt energiá
esetén az első kilökött atom (primary knock-on atom, juknak csak kis hányadát képesek átadni az ionoknak
röviden PKA) további ütközések során ismét kelthet egy ütközés során, miközben egymás között 100%-os
rácshibákat. A kilökött sajátatomok újabb és újabb hi hatásfokkal ütközhetnek. Sok elektron —elektron üt
bákat keltenek mindaddig, míg energiájuk a küszöb közés végbemegy tehát, míg az ionrács és az elekt
érték alá nem csökken. Az ilyen egymás utáni ütközé rongáz hőmérséklete egyensúlyba jut, és ezalatt az
259

energia az elektrongázon belül térben szétoszlik.
Kissé pontosabban' fogalmazva, az elektron- és fononrendszer közötti energiacserét jellemző relaxációs
idő a számítások szerint: x ^ 10 ~u s, ez pedig nagy
ságrendekkel nagyobb, mint a fonon- vagy elektronrendszeren belüli relaxációs idő. Ebből következik,
hogy az elektronok és az ionok rendszere jó közelítés
sel egymástól függetlennek tekinthető. Az elektron
fékezés során kivált energia emiatt nem lokálisan je
lentkezik, így első közelítésben ez a hatás nem szá
mottevő. Mindenesetre gondoskodni kell az így
kivált hőmennyiség folyamatos elvezetéséről, vagyis
a rács hűtéséről. Nem minden esetben indokolt a
kölcsönhatás elhanyagolása. Pl. Iwase [22] ala
csonyhőmérsékleti ellenállásmérésekkel kimutatta,
hogy a tiszta nikkelben keltett sugárzási hibák egy
része az elektronfékezés következtében eltűnik. Egy
dologban azonban az elektronfékezés döntő. A nagyenergiájú (E > 1 MeV) töltött részecskék behatolási
mélységét alapvetően ez szabja meg.
Szigetelők esetén egészen más a helyzet. A könynyen elmozduló elektrongáz hiánya lényegi különb
séget eredményez. Az ütközés során ionizált atom
törzsek állapota viszonylag hosszan fennmarad.
Ezekre a tényekre alapozva érdekes modellre nyílik
mód. Eszerint a szomszédos, azonos előjelű pozitív
ionok olyan erővel taszítják egymást, hogy szinte rob
banásszerűen eltávolodnak egymástól, miközben
számos rácshibát keltenek. Ez a jelenség, a Coulombrobbanás, amely arra vezet, hogy a szigetelőkben a
magfékezésből számított hibaszám többszöröse jön
létre. A keletkezett hibák mintegy kidekorálják a ré
szecske pályáját, és ez, az ún. track, elektronmikrosz
kópban jól láthatóvá is tehető. A mozgékony elekt
rongáz hiánya nem teszi lehetővé azt sem, hogy az
elektronfékezés során átadott energia gyorsan szétter
jedjen, így az lokális marad, és a kialakult hibaszerke
zet további sorsára lényeges hatást gyakorol. A fenti
modellel a szigetelőkben több jelenséget sikerült ma
gyarázni [23], és az utóbbi időben kísérletek vannak
arra, hogy a modellt félvezetőkre, sőt amorf fémekre
is alkalmazzák. Az elmondottakból következik, hogy
a hibakeltés mechanizmusát illetően alapvető különb
ség van a fémek és a szigetelők között.
Elegendően nagy energia esetén még egy kölcsön
hatásjöhet számításba —a magreakció. A magreakció
eredményeként általában könnyen bomló, sugárzó
izotópok jönnek létre, vagyis a besugárzott anyag
maga is sugárzóvá, radioaktívvá válik. A keletkező
nagyenergiájú reakciótermékek további kristályhibá
kat keltenek, ezeket tehát a rugalmas ütközéssel kel
tett hibák mellett, az összhibaszám kiszámításakor,
figyelembe kell venni. Neutronok esetén a magreak
ció hatáskeresztmetszete viszonylag nagy. Ionbesu
gárzás során általában lényegesen kisebb, az energiá
val egyenesen, a rendszámmal fordítottan változik.
Protonok esetén például 20 MeV felett már számot
tevő, Ne vagy Ar ionoknál több száz MeV esetén is
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kicsi a magreakció valószínűsége. Ez a magyarázata
annak, hogy nehézion-besugárzás során a minta
sokkal kisebb aktivitásával kell számolnunk, mint a
neutronbesugárzást követően.

III. 2 Kaszkádok
Az előző fejezetből kiderül, hogy a bombázó ré
szecske pályája mentén, az anyagban T > Tdenergi
ájú első kilökött atomokat kelt. Ha a T energia elegen
dően nagy, akkor a második, harmadik stb. atom to
vábbi ütközésekkel ismét kelt hibákat. Eredményként
ágas-bogas hibalánc, ún. hibakaszkád alakul ki. Jel
legzetes nagyenergiájú kaszkád számítógépes szimu
lációjának eredményét mutatja a 3. ábra [1] nyomán.
A vonalak a kilökött atomok pályáját képviselik. A
kaszkádágak végén, az atomok leállási tartományának
közelében képződik a kristályhibák többsége. Ezeket
a kis térfogatú, nagy hibasűrűségű tartományokat az
ilyen ábrázolás nem tükrözi.
A kaszkádok közvetlen vizsgálata fémekben csak
tér-ionmikroszkóppal lehetséges. Az esetek többsé
gében csak közvetve, valamilyen tulajdonság megvál
tozásán keresztül szerzünk tudomást jelenlétükről.
Az utóbbi esztendők fejlődéséhez viszont jelentős
mértékben járultak hozzá a nagyteljesítményű számí
tógépek nyújtotta szimulációs lehetőségek [1, 20]. A
3. ábra ilyen szimulációs programmal készült. Ezek
az általában Monte Carlo módszerrel dolgozó progra
mok többnyire két alapfeltevésen alapulnak: i) az üt
közés mindig két atom között megy végbe, és ii) a
mozgó atom mindig nyugvó atommal ütközik.

3. ábra 50 keV energiájú Xe ionok által aranyban keltett kaszká
dok [1].

A kaszkádok jellemzőinek kiszámítására használt
másik módszer a Boltzman-egyenlet alkalmazásán
alapszik. Itt erősen kihasználják azt, hogy a folyamat
elején, a hibakeltés során még jó közelítéssel lineáris
folyamatokkal van dolgunk. A hibaszerkezet további
fejlődése során a linearitás már nem feltételenül
teljesül.

A számítások alapjául a (3) kifejezés szolgál
^max
o-„(E) =

f

Td

d<r(E' T)-p (T )d T ,
dT

(3)

ahol E a mozgó részecske energiája, T a meglökött
atomnak átadott energia, crd a hibakeltési hatáske
resztmetszet, cr(E, T) a két-részecske ütközés szórási
hatáskeresztmetszete, v(T) pedig az ún. kaszkádfliggvény. Az integrálást a hibakeltés küszöbenergiájától
(Tj), az átadott kinetikus energia maximumáig
(Tmax) kell végezni. A leggyakrabban használt diffe
renciális szórási hatáskeresztmetszetet, Thomas —
Fermi két-részecske potenciált feltételezve, Linhard
számolta ki [2], Ennek értéke megadja, hogy a mozgó
ion milyen valószínűséggel ad át T, T + dT tarto
mányba eső energiát a nyugvó rácsatomnak. Azt,
hogy az így nyert T energiával rendelkező első meglö
kött atom összesen hány Frenkel-hibát kelt a j/(T)
kaszkádfúggvény adja meg. Vegyük észre, hogy a
kaszkádfüggvény már teljes egészében a rácsra jel
lemző, vagyis független a bombázó részecske tulaj
donságaitól. Mára már klasszikussá vált munkájukban
Kinchin és Pease [3] vizsgálták a j/(t) függvény konk
rét alakját. Eredményük alapján:

y(T) -

0
,0 =ST < T d
1
’ Td =£ T < 2Td
T/2Td ,2Td^Ts= T,
Tx/2Td ’ Tt < T ^ T ma,

Tm a x

4MXM2
(M1 + M2) 2 '

( 6)

A (6) kifejezés alapján kiszámolhatjuk, hogy leg
feljebb mekkora energiát tud átadni rézben, egyetlen
ütközés során, az 1 MeV energiájú elektron és az 1
MeV energiájú Ne ion. Az elektron esetén helyesebb
volna ugyan a (6) kifejezés relativisztikus megfelelő
jét használni, de becslésnek ez sem rossz. Azt
kapjuk, hogy Tel max = 34 eV, és T Ne max = 0,73
MeV. Ebből azonnal levonhatjk azt a tanulságot,
hogy elektronok esetén magános Frenkel-párok ke
letkeznek, míg nehezebb ionoknál az első kilökött
atom több száz hibapárt kelt kis térfogaton belül. 64
keV feletti Cu ionokra (4) felhasználásával, és a Tx
energiát az említett módon becsülve, réz céltárgy
esetén —900 Frenkel-párt kapunk. Ezért, ha a ma
gános Frenkel-párok tulajdonságait kívánjuk megis
merni, akkor célszerű elektronbesugárzást alkal
mazni, míg neutron- és ionbesugárzáskor a nagy hi
(4) basűrűségű kaszkádok vizsgálhatók.
A hibakeltés mechanizmusát más szempontból vi
lágítja meg, ha képezzük az alábbi hányadost:

A fizikai lényeg jól látszik. Ha T < Td, akkor Frenkelpár nem keletkezik. A Td T < 2Td tartományban
egy Frenkel-párnál több nem tud keletkezni. A
2Td *£ T =£ Tx tartományban a rugalmas energia
teljes egészében kristályhibák keltésére, míg T > Tx
esetén a Tx feletti rész rugalmatlan ütközésre, azaz az
elektrongáz gerjesztésére fordítódik. Tx számértéke,
ha keV-ben mérjük közelítőleg megegyezik a kilökött
atom atomsúlyával. A Kinchin-Pease-összefúggés is
azt tükrözi, igaz most a kaszkád egy láncára integráli
sán, hogy egy bizonyos energia felett az elektronfé
kezés mellett a magfékezés elhanyagolható.
Később Robinson vizsgálatai kissé módosították a
(4) kifejezés alakját [4], figyelembe véve azt, hogy az
elektronfékezés nem olyan küszöbjellegű hatás, mint
amit a (4) kifejezés mutat. A módosítás nem lényeg
bevágó. Eredménye szerint
v(T) = M i k , haT >2Td,
2Td

lóságos viszonyokat megfelelően leíró kifejezésnek
bizonyult.
Az (3) integrál Tmaxfelső határát könnyen megkap
hatjuk a klasszikus rugalmas ütközés elméletéből az
energia- és impulzusmegmaradás felhasználásával. E
energiájú, Mx tömegű részecske maximálisan átad
ható mozgási energiája az M2 tömegű, kezdetben
nyugvó atomoknak:

f a r * » "
W(T) =

--------------- .
j£ ,(T )d T

(7)

Td

A W(T) megadja annak értékét, hogy az összes
hibák hányad része származik T-nél kisebb energiájú
első kilökött atomtól. A 4. ábrára az 1 MeV-os elekt
ron, 200 és 26 MeV-os Ne ion, 500 keV-os Cu ion,
valamint 14 MeV-os neutron spektrumát rajzoltuk

(5)

ahol En az átadott energia hibakeltésre fordított
része. Robinson megadta az E D(T) függvény alakját,
amelynek a töréssel rendelkező (4) formula jó közelí 4. ábra A kaszkádfüggvénnyel súlyozott, integrális első kilökött
tése. Ez a módosított Kinchin—Pease összefüggés a va
atomi spektrumok rézben.
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fel réz céltárgy esetében. Látható, hogy összhangban
a korábban mondottakkal, az elektronok csak szűk,
kisensrgiájú tartományban keltenek hibákat, szem
ben a nagyenergiájú nehézionokkal, amelyek széles
tartományban és nagyenergiájú ütközéseket keltenek.
Lényeges tanulság az is, hogy a nagyenergiájú nehéz
ionok spektrumai a bombázó ion energiájától csak
gyengén függenek. Ennek gyakorlati következménye
van. Mivel a spektrum meghatározó a kialakuló hi
baszerkezetet illetően, várható, hogy a behatolási
mélység mentén, miközben az energia csökken,
széles tartományban egynemű hibaszerkezet alakul
ki, csupán a hibakoncentráció változik (az sem túl
gyorsan, mint azt hamarosan látni fogjuk).
Szokás a spektrum jellemzésére a T l/2 értéket hasz
nálni. Ez az az átadott energiaérték, ahol W (T1/2) =
= 0,5 értéket vesz fel. Sok esetben kényelmes a
spektrumot egy ilyen paraméterrel helyettesíteni, bár
az is világosan látszik, hogy a spektrum széles volta
miatt ez az érték csak fenntartással használható.
A 4. ábráról leolvasható az is, hogy a 14 MeV-os
neutronok spektruma a “legkeményebb” . Ehhez leg
inkább a sajátion-spektrum közelít.
Az elektronfékezési és a magfékezési erők ismere
tében ki lehet számolni a bombázó részecske energiá
ját a mélység függvényében. Ezt felhasználva a (3) ki
fejezésből megkaphatjuk a hibakeltés hatáskereszt
metszetének mélységfüggését (o-d(x)) is. Az 5. ábra
230 MeV-os Ne ionok hibakeltési hatáskeresztmet
szetét mutatja rézben a mélység függvényében. A
függőleges tengelyre rajzolt <t (1megadja annak való
színűségét, hogy egységnyi dózis (fluens) hatására,
adott mélységben, a rácsatomból Frenkel-pár kelet
kezik. Az ábráról több lényeges információ leolvas
ható. Mindenekelőtt az, hogy a 230 MeV energiájú
Ne ionok behatolási mélysége rézben 75 /um körül
van. Összhangban a korábban mondottakkal, az ábra
szemléletesen mutatja, hogy mielőtt az ion leállna
több nagyságrenddel megnövekszik a hibakeltés (a
rugalmas ütközés) valószínűsége. A bombázó ion pá
lyájának elején azonban, többször tíz /nm távolságon,
alig változik a hibasűrűség. Korábban láttuk, hogy
ebben a tartományban az első kilökött atomi spekt
rum is lassan változik. Azt várhatjuk tehát, hogy vi

szonylag vastag rétegben homogén hibaszerkezet jön
létre. Kisenergiájú ionokra ez az állítás természetesen
nem igaz.
A 15 —20 /um-nél vastagabb fém mintákon mért
mechanikai tulajdonságok már jól egyeznek a tömör
mintákon kapott értékekkel. így a nagyenergiájú ne
hézionokkal besugárzott mintákon már megbízható
an vizsgálhatók a mechanikai tulajdonságok változá
sai.
Az összehasonlítás érdekében az 5. ábra a 14 MeV
energiájú neutronok által kiváltott hibasűrűséget is
mutatja rézben. A Ne ionok kiváltotta hibasűrűség
3 —6 nagyságrenddel (!) haladja meg a neutronok ha
tását. Ez a nagy különbség teszi rendkívül vonzóvá a
szimulációs kísérleteket. Nehézionokkal néhány óra
alatt elérhető olyan hibasűrűség, amelyhez egy évnyi
neutronbesugárzás szükséges.
II 1.3 Spike
A kaszkádok különleges tulajdonságai az 1950-es
évek óta tárgya a fizikusok érdeklődésének. A külön
legesség oka az, hogy a kaszkádok egyes részein (kö
zelebbről az ágak végén, a leálló ionok körül), kis tér
fogatban, rendkívül nagy energia válik ki a rácsrezgési
idő nagyságrendjébe eső idő alatt. Ezeket a területe
ket az angol nyelvű szakirodalom “energetic spike nek nevezi. Mi is a spike elnevezés mellett
maradunk.
Brinkman volt az, aki 1954-ben először tárgyalta a
spike jellegzetességeit [5]. Mindazonáltal a fogalom
mai alakja az utóbbi húsz esztendő eredményei alap
ján alakult ki.
Az energia-spike-ot általában jellemző energiasű
rűség és időadatokra jó becslést kapunk, ha felidézzük
Sigmund [6] Te ionokkal bombázott ezüstre kapott
eredményeit. A 6. ábra az ion energiájának függvé-

edOum)
5. ábra Az egységnyi dózis hatására létrejövő Frenkel-pár kelet- 6. ábra A spike 0 Oenergiasűrűsége és r élettartama a mozgó rékezési valószínűség 230 MeV energiájú Ne ionok és 14 MeV ener- szecske E energiájának függvényében ezüstben. r 0 a bombázó Te
giájú neutronok esetén, rézben.
ionok teljes lefékeződésének ideje [6].
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nyében mutatja a spike jellemzésére használható leg
fontosabb paramétereket. Az E energiájú ion r n idő
alatt veszíti el energiáját és leáll. Látható, hogy az
energiaátadás a rácsrezgési idővel összemérhető idő
alatt megy végbe. A spike nem egyensúlyi állapot, az
energia ezért fokozatosan szétterjed. A spike élettar
tamát jellemzi a r idő. Az ábra szerint az energiaspike gerjesztett állapota 10 '11—10~12 s ideig tart. Az
érintett tartományban 0 O = 1—10 eV/atom energia
sűrűség alakul ki. Az energiasűrűség a mozgó ré
szecske E energiájával fordítottan arányos.
Az energia-spike-ben résztvevő atomoknak nem
mindegyike hagyja el a rácsban elfoglalt helyét,
hiszen a küszöb alatti ütközések (T < T^) nem
járnak hibakeltéssel. Célszerű tehát különbséget
tenni a termikus-spike és az elmozdulás-spike között.
A termikus-spike-ben a több eV-os energiasűrűség
akkora, hogy ha a hozzá tartozó hőmérsékletet kiszá
moljuk, akkor az bőven az olvadáspont felett van. Ez
nem jelenti azt, hogy a termikus spike tartománya
megolvad. A kaszkád rövid élettartama ehhez nem
elegendő. Eleve kérdéses, hogy a spike-ben résztvevő
atomok viszonylag kis száma (tipikusan 104—105
atom), elegendő-e ahhoz, hogy termodinamikai érte
lemben hőmérsékletről beszélhessünk.
A termikus-spike és az elmodulás-spike térben
egymást átfedik. A termikus spike ezért hatást gyako
rolhat az elmozdulás-spike szerkezetére. Ez a hatás
ott a leghatékonyabb, ahol viszonylag nagy energiasű
rűség, viszonylag hosszú ideig marad fenn (lásd a 6.
ábrán a középső tartományt.)
Az anyag tulajdonságainak megváltozásáért az
elmozdulás-spike felelős. Szerkezetének ismerete
ezért fontos. A kutatások érdekfeszítő eredményekre
vezettek. Seeger modelljével a 7. ábra alapján ismer
kedhetünk meg [7], Tegyük fel, hogy az első kilökött
atom viszonylag nagy pl. 100 keV energiával rendel
kezik. Ameddig az energia ilyen nagy, viszonylag
hosszú utat tesz meg az egymást követő ütközések
között. A sebesség csökkenésével azonban egyre nő a
magütközések valószínűsége, vagyis egyre csökken a
két ütközés közötti szabad úthossz, mígnem eléri a
rácsállandó nagyságrendjét. Ilyenkor energiája még
jóval a küszöbenergia felett lehet (T > T d), de már

minden útjába eső atommal ütközik, és ezeknek jó
része el is hagyja a rácshelyét. Ezek, újabb ütközések
során, további elmozdulásokat keltenek. Világos,
hogy az így keletkező sok vakancia egymáshoz térben
közel helyezkedik el, vagyis létrejön az ábrán bekari
kázott, atomokban elszegényedett zóna. A zónán
belül P betű jelzi a leállt első kilökött atomot.
Alapvető kérdés, hogy az intersticiális atomok
hova kerülnek? Egy részük minden bizonnyal az el
szegényedett zóna közelében marad, lehetőséget
kapva arra, hogy a termikus-spike közreműködésével
valamelyik vakanciával annihilálódjon. Seeger azon
ban feltételezte, hogy Td-nél nem sokkal nagyobb ki
lökött atomi energiák esetében az intersticiális ter
jedés sajátos módon megy végbe. Az elszegényedett
zónából kilépő intersticiális az útjába eső első atomot
kilöki a helyéről, maga pedig elfoglalja annak helyét.
A kilökött atom ehhez hasonlóan viselkedik. A becs
lések szerint egy ilyen kilökés Td-nél jóval kisebb
energiaveszteséggel jár. Az energia ilyen módon
nagyon kedvező hatásfokkal terjed a rácsban a szorosilleszkedésű irányokban. Valójában fókuszált energia
terjedésről van szó. A helyettesítési lánc (replacement
collision sequence) végén keletkezik csak megma
radó intersticiális. Még vitatott becslések szerint az
intersticiális atom ilyen módon az elszegényedett zó
nától többször tíz rácstávolságnyira is eljuthat.
A leírtak eredményeként kialakul az elmozdulásspike szerkezete: a leálló ion körül vakanciákban
gazdag elszegényedett zóna, e körül pedig, de megle
hetősen távol, intersticiális atomok gyűrűje. Seeger
becslése szerint 0 K hőmérsékleten Cu-ben 14
MeV-os neutron hatására átlagosan ~ 1 nm átmérőjű
zónák alakulnak ki. A zóna fcc, bee és hep kristályok
ra több-kevesebb mértékben egyaránt jellemző, bár
mérete, vagy a helyettesítési lánc hosszúsága több
egyéb mellett függ a rács szerkezetétől. Konkrét ese
tekben a különbségek természetesen fontosak lehet
nek a hibaszerkezet sajátosságainak magyarázatában.
Seeger modelljének valóságtartalmát jól igazolják
a tér-ionmikroszkópos felvételek és a számítógépes
szimulációs programok is. Elektronmikroszkóppal a
zónák szerkezete közvetlenül nem vizsgálható, mert
méretük a felbontási határ alatt van.
A későbbi vizsgálatok azt is megmutatták, hogy
közeli Frenkel-pár
egy első kilökött atomhoz nem feltétlenül egy elsze
gényedett zóna tartozik. Az első kilökött atom kelthet
0 0/00
O jO o
Td-nél több nagyságrenddel nagyobb energiájú máso
dik kilökött atomot, amely a szoros illeszkedésű
első
síkok közötti “csatornákban” nagyobb távolságra is
kilökött atom
vakancia
eljuthat, ahol létrehozza a saját zónáját. Ez a szubkasz. leállt első kád képződés mikroszkopikus magyarázata. A szubkilökött atom
fókuszált
kaszkád képződés valószínűsége az első kilökött
ütközések
atom energiájának növekedtével nő. Különösen a 14
MeV-os neutronok, és a nagyenergiájú nehézionok
elszegényedettintersticiális
által
kiváltott kaszkádokra jellemző.
zóna
atomok
Az elmozdulás spike létrejöttével azonban nem fe
jeződött be a végleges hibaszerkezet kialakulása. Az
7. ábra Az elmozdulás-spike szerkezete [7].
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elmozdulás spike-ben levő kristályhibák feszültségte
reik révén, és a termikus-spike hatására, kölcsönha
tásba lépnek egymással. Ez a kölcsönhatás 0 K hő
mérséklet közelében is bekövetkezik, ha pedig a hő
mérséklet magasabb, a diffúziós szabadsági fok be
kapcsolásával további kölcsönhatások mehetnek
végbe. Ennek során, mindenekelőtt, a közeli
vakancia-intersticiális párok annihilálódnak, ami azt
eredményezi, hogy a végső hibaszám kevesebb lesz a
Kinchin—Pease összefüggés által adott értéknél.
Célszerű tehát a (5) kifejezésbe egy £ hatásfok faktort
bevezetni:
«'(t ) = e

£ hibakeltési hatásfok

^ 1d

Averback és munkatársai [8] 4,2 K hőmérsékleten
végzett ellenállásmérésekkel megvizsgálták, hogyan
függ a | hatásfok az első kilökött atomi spektrumot
jellemző T l/2 átlagos energiától. Azt találták, hogy
50 —100 eV körül £ = 1, de az első kilökött atom át
lagos energiájának növekedésével £ monoton csök
ken, és T 1/2 10 keV esetén £ = 0,35 állandó értéket
vesz fel (8. ábra). A £ csökkenését a szerzők a
termikus-spike-ban bekövetkező annihilációval ma
gyarázták, a telítődést pedig azzal, hogy T 1/2 2= 10
keV esetén a szubkaszkád képződés valószínűsége
megnő. Ekkor már az energiasűrűség nem változik a
kaszkádban, hanem állandó energiasűrűség mellett a
(8) szubkaszkádok száma növekszik.
Magasabb hőmérsékleten, először az intersticiális,
majd a vakanciadiffúzió beindulásával további annihilációs lehetőségek nyílnak, melynek révén a hiba
szám tovább csökken. Cu esetében például a szobahőmérsékleten a hatásfok telítési értéke £ =
0,16—0,2 érték körül van. A szobahőmérsékleti tu
lajdonságok megváltozásában tehát az eredeti hiba
szám 16 —20%-a játszik szerepet. így is jelentős válto
zásokat tapasztalunk.
Az elmondottakból levonhatjuk azt a következte
tést, hogy a spike-állapot figyelemre méltó jellegze
tességekkel rendelkezik. Rövid ideig van ugyan
jelen, de az anyag tulajdonságainak lényeges megvál
tozásához vezet.

8. ábra A hibakeltés hatásfoka rézben a T |/2 energia függvényé
ben [8],

FÉNYKIBOCSÁTÓ DIÓDÁK (LED-EK) ALKALMAZASA
EGYSZERŰI FIZIKAI KÍSÉRLETEKBEN
Bevezetés

Folytatása következik

Molnár Miklós
JATE, Kísérleti Fizikai T a n s z é k

A fénykibocsátó diódákat az elektrolumineszcens
sugárzók csoportjába sorolják, mivel sugárzásukat a
A fénykibocsátó — vagy másképpen világító — félvezetőkben elektromos energiával létrehozott
diódák (Light Emitting Diode, röviden LED) mini kölcsönhatások eredményezik. A félvezetőkben az
atűr fényforrásként, számkijelző elemeiként váltak is elektromos áramot a (negatív töltéssel rendelkező)
mertté. Létük az 1950-es években kibontakozó elektron és (pozitív töltést “képviselő”) elektronhi
félvezető-kutatások eredménye. Látható fény kibo ány, a lyuk vezeti. Ha W jelöli azt az energiát, amely
csátását első ízben 1955-ben figyeltek meg GaP- az elektronoknak a vegyértékkötésből való kiszakítá
diódánál, az első LED-eket azonban csak 1964 után sához, tehát a szabad elektron —lyuk pár létrehozásá
kezdték el gyártani. A LED-eket tartalmazó számki hoz minimálisan szükséges, akkor kimutatható, hogy
jelzők és adatmegjelenítők az elmúlt 20 év során el ez a W energia megegyezik a félvezető tiltott sávjának
árasztották a piacot, forgalmuk növekvő tendenciát sávszélességével, és nagysága csak kismértékben
mutat, amihez kifejezett olcsóságuk is nagymérték függ a külső tényezőktől, pl. hővel vagy a félvezetőre
ben hozzájárult. Az infravörös fényt kisugárzó válto gyakorolt nyomással befolyásolható.
zataik mérési célokra és hírközlési feladatok megoldá
A kijelzők céljára készült LED-ek döntő többségé
sára is alkalmazhatók (pl. elterjedt az ún. fotokapu a nél a nyitó irányban előfeszített pn átmenetes injektá
digitális órák indítására, ill. megállítására). A lást valósítják meg. A generálással ellentétes folyamat
LED-ek családjába sorolhatók a bonyolultabb felépí a rekombináció, amelynek során a szabad elektron —
tésű és fizikai működésű félvezető szilárdlézerek is lyuk párok újra egyesülnek, és felszabaduló többlet[1,4].
energiájukat kisugározzák. Bizonyos félvezető fajták
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nál a rekombináció nagy valószínűséggel egyetlen léhe
pésben, közvetlenül zajlik le és W energiájú (X. = ——
w
hullámhosszúságú, h a Planck-állandó, c a fény terje
dési sebessége vákuumban) foton szabadul fel. A
közvetlen rekombinációt sugárzásos rekombináció
nak nevezik, és azokat a félvezetőket, amelyekben
sugárzásos rekombináció dominál, direkt félvezetők
nek hívják. A két legelterjedtebben alkalmazott félve
zetőben, a germániumban és a szilíciumban a sugár
zásos rekombináció valószínűsége kicsi, így ezek
LED-ek készítésére önmagukban nem alkalmasak. A
látható fényt sugárzó diódák legnagyobb része
GaAsP-ból készül. Az As- és P-atomok arányának
változtatásával a direkt sugárzási tartományon belül a
kibocsátott fény hullámhossza kismértékben változ
tatható. A fénykibocsátás hatásfoka függ a pnátmenet elkészítésekor használt adalékanyagoktól
(Zn, Si...). A GaAsP, valamint a GaP számára a nitro
gén is alkalmas adalékanyagnak bizonyult: a Patomok helyébe — kis százalékban — N-atomok
épülnek be. A GaP As alapanyagból készülnek az inf
ravörös LED-ek többsége (az emittált hullámhossz:
—900 nm), a nitrogénnel adalékolt GaP diódák
emissziós maximuma az 570 —590 nm-es hullám
hossztartományba esik. A nitrogénnel adalékolt
GaAsP félvezetőkből a vörös, sárga és zöld színű
fényt sugárzó LED-ek sokféle változata állítható elő.
A fényemittáló diódák gyártásának jelenlegi fejlesz
tési céljai között első helyen a kék és kékeszöld színű
fényt kisugárzó egyedek megvalósíthatósága szerepel
— ehhez természetesen szélesebb tilos sávú, a
GaAsP-tól különböző alapanyag szükséges. Az 1. táb
lázatban megadjuk a leggyakrabban alkalmazott
LED-ek néhány jellemzőjét [2],

maximuma, spektrális félérték szélessége), ill. elekt
romos jellemzőjére (nyitó irányú karakterisztika,
nyitó feszültség).
A kibocsátott fény spektrális eloszlását egy
OPTON típusú fotométerrel határoztuk meg. A
spektrális eloszlásból — az adatok (hullámhossz, in
tenzitással arányos elektromos jel) ábrázolása után —
a spektrális sávszélesség is megállapítható volt. Az in
tenzitásmaximum értékét optikai rács (200 vonal/mm-es TANÉRT-rács) felhasználásával szubjek
tív módszerrel is megmértük kisméretű LED-ek
esetén (lásd később, 2.2. pont). A kapott értéket a 2.
táblázat tartalmazza.
2. táblázat
Méret

kicsi

közepes

Szín

AA

AA

Up

^max
(nm)
ráccsal

*max
(nm)
fotomé
terrel

zöld

554

564

28

0,049

1,91

sárga

589

600

39

0,065

1,83

vörös

623

626

45

0,071

1,72

zöld

-

562

31

0,055

1,86

sárga

-

595

40

0,067

1,79

vörös

-

661

44

0,066

1,57

zöld

-

565

32

0,056

1,92

vörös

—

638

41

0,064

1,76

(nm)

(V)
A

nagy

A 2. táblázat adataiból jól látható, hogy a spektrális
sávszélesség (félértékszélesség) nem túl nagy, így
mondható: a LED-ek jó közelítéssel monokromatikus
fényt bocsátanak ki (a relatív spektrális sávszélesség
1. táblázat maximális értéke is csak kb. 0,08 körüli).
A fényemittáló diódák elektromos tulajdonságai
Anyag
GaP:N GaAsP:N GaAsP:N GaAsP GaAs:Zn GaAs:Si
nagyjából megegyeznek az áramköri alkalmazásokra
gyártott, közismert pn-átmenetes diódák tulajdonsá
A kibocsá
sárga
zöld
narancs
vörös
infra
infra
tott fény
vörös
vörös
gaival. Az áram—feszültség jelleggörbét tekintve, a
színe
LED-ek nyitóáramában is a diffúziós áramösszetevő
dominál. Tekintve, hogy a gyakorlatban elterjedten
hullámhosszúsága
555
590
625
655
900
930
alkalmazott LED-eket nyitóáramban üzemeltetik,
nm-ben
nincs szükség nagy zárófeszültség-tűrésre, így a vilá
gítódiódák paramétereit a maximális fényhasznosí
tásra és nem a nagy letörési feszültség elérésére opti
1. A fénykibocsátó diódák optikai és elektromosjellemzői malizálják. A GaAs diódákra jellemző érték az
1,5 —1,7 V-os nyitófeszültség, míg a nagyobb tiltott
A későbbiekben részletesen ismertetendő kísérle sávszélességű GaP diódák esetében 2,7—3,2 V szük
tek elvégzéséhez különféle típusú (lényegében isme séges kb. 10 mA-es nyitóáram eléréséhez; a nyitó
retlen gyártótól származó, típusmegjelölés nélküli), áram értéke természetesen függ a dióda méretétől is.
eltérő nagyságú és színű LED-eket alkalmaztunk.
A diódák nyitóárama a nyitófeszültséggel expo
Alapvetően három nagyságú (kis, közepes és nagy) nenciálisan növekszik. A nyitóirányú jelleggörbe me
és három különböző színű (zöld, sárga és vörös) redeksége a kis áramok tartományában is különbözik
LED került felhasználásra. A kísérletek elvégzéséhez attól függően, hogy milyen alapanyagból készült a
szükségünk volt az alkalmazott LED-ek néhány opti LED. Megállapítható, hogy a nyitófeszültség értéke a
kai paraméterére (a kibocsátott fény hullámhossz hullámhossz csökkenésével nő (lásd 2. táblázat).
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A fényemittáló diódás kapcsolások méretezésénél
elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a diódák
differenciális belső ellenállása igen kicsiny érték,
néhány ohm. Kiegészítésként figyelembe veendő
még az egyes példányok szórásából adódó U F nyitó
feszültség tűrése és annak hőmérséklettől való füg
gése. így a diódáknak csak nagy belső ellenállású
kapcsolásokkal való táplálása javasolt. Ez úgy érhető
el, hogy a tápfeszültség értékét relatíve nagyra vá
lasztják és egy R e előtét-ellenállással állítják be a
kívánt diódaáramot [3].
Az egyes LED-ek nyitófeszültségét a nyitóirányú
karakterisztika felvételével nyertük (5 V-os tápfe
szültséget és általában 200 íl-os előtét-ellenállást
használva), mégpedig úgy, hogy a karakterisztika
közel lineáris szakaszának meghosszabbítása és a fe
szültségtengellyel való metszéspontja szolgáltatta az
UF nyitófeszültséget. U F értékeit (200 íl-os előtét
ellenállásnál) a 2. táblázatban tüntettük fel. Mérése
inkkel azt is megállapíthattuk, hogy az előtét
ellenállás kismértékű változása (100 íl, 300 fi) lé
nyegesen nem befolyásolja a jelleggörbét, sőt a spektrális viszonyokat sem változtatja meg. (Ez érthető,
hisz a világításért felelős folyamat a diódára eső fe
szültség egyértelmű függvénye.) A kibocsátott fény
intenzitása természetesen függ az előtét-ellenállás
nagyságától (adott feszültség mellett).

1. ábra

lapkát (a LED-del együtt) egy magnómotor segítsé
gével damilszállal hoztuk mozgásba (vontattuk). A
LED-re egy házi készítésű impulzusgenerátorból (a
frekvencia és a kitöltési tényező változtatható) jeleket
vittünk. A motor megindításának időpontjában nyi
tottuk az előzőleg beállított fényképezőgép zárját.
Egy ilyen mozgásból nyert nyomképet mutat be az 1.
ábra.

2. Kísérletekfénykibocsátó diódákkal
A LED-eket különböző célokra használtuk fel kí
sérletekben. Az összeállított és elvégzett kísérletek
közül néhányat részletesebben is ismertetünk, néme
lyikre pedig csak röviden utalunk. Az egyes kísérle
tekben előnyösen használhattuk ki a LED-ek bizo
nyosjó tulajdonságait: a kvázi-monokromatikus fénykibocsátást, a pontszerűséget, a relatíve nagy fényin
tenzitást kis áramok mellett, a rövid ideig történő
nagy terhelhetőséget, a gyors kapcsolást stb. (A LEDeknek a fizikai kísérletekben való alkalmazása előnye
inek módszertani megítélésére később térünk ki, lásd
3. pont.)

2. ábra

A 2. ábrán egy forgótárcsára szerelt LED felvilla
násainak nyomképét mutatjuk be. Jól látható, hogy
az egyenlő időközönkénti felvillanásokhoz egyenlő
hosszúságú fényívek, illetve egyenlő távolságok tar
toznak. Ezzel a körmozgásról (az egyenletes körmoz
gásról) nyerhettünk nyomképet.
Egy vízszintes tengely körül lengéseket végző fizi
kai ingára is erősítettünk LED-et. A nyomképet ha
sonló módszerrel nyertük. Megállapíthattuk a nyom
képről, hogy induláskor az ívek kisebbek és
sűrűbbek, mint az egyensúlyi helyzeten való áthala
2.1. Nyomképfelvételfénykibocsátó diódával
dáskor. Mindez jól mutatja, hogy egy változó sebes
ségű körmozgásról van szó. Egy ilyen nyomképet a 3.
A nyomképek nagy jelentőségűek jelenlegi fizika- ábrán mutatunk be.
oktatásunkban (lásd II. Gimn. Fizika tankönyv [5]).
Az egyik nyomírós kiskocsit (kénporos vagy káliumpermanganátos változat), a másik a stroboszkópikus
megvilágítást használja fel. Mi úgy jártunk el, hogy a
mozgó testre rögzítettünk egy LED-et, és azt impul
zusgenerátorról működtetve a mozgó test különböző
helyzeteihez egy-egy fényimpulzust rendelhettünk.
A LED-del felszerelt test mozgását sötétben, nyitott
zárú fényképezőgéppel egy filmkockán rögzítettük.
Az egyenes vonalú mozgás tanulmányozásához egy
3. ábra
nyomtatott áramköri lapkára LED-et erősítettünk. A
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2.2. A Planck-állandó meghatározása LED-del
A bevezetőben leírt működési mód, a LED-ek
fénykibocsátási mechanizmusa kínálja azt a lehetősé
get, hogy LED segítségével viszonylag nem nagy hi
bával a h Planck-állandó értékét meghatározhassuk
[2,6],
Legyen a LED nyitófeszültsége U p Mivel a nyitófe
szültség szoros kapcsolatban áll a W tiltott sáv szélességével
(W ~ e Up), a kibocsátott fény egy fotonjának energi
ájára fennáll:
U F e = h^, ahol v a LED által emittált fény frek
venciája, e az elektron töltése. Az U F nyitófeszültség
a nyitóirányú karakterisztikából könnyen meghatá
rozható (lásd 1. pont). Az emittált fény frekvenciája a
hullámhossz ismeretében számolható. A hullám
hosszat — a LED pontos típusát ismerve — vagy ka
talógusból vehetjük, de meghatározhatjuk spektrofo
tométerrel, vagy tanulókísérleti eljárásra gondolva
optikai ráccsal is. Mi elkészítettünk egy olyan eszközt
(lásd a 4. ábrát), amely lehetővé teszi a nyitóirányú

a rács és a skála távolsága, ekkor
sin« = sin(arctg — ).
Mivel a fényerősítésre másfelől igaz, hogy
dsina = k \,
ahol d a rácsállandó, és most k = 1, így fennáll
dsin (arctg ^ -) = X.
Tehát a Planck-állandó:
U Fe _ UFe X
v
c

U Fe d sin (arctg
c

ahol c a fény terjedési sebessége vákuumban.
Méréseink alapján megállapítható, hogy az így
meghatározott hullámhossz-értékek nem térnek el lé
nyegesen a spektrofotométerrel nyert értékektől
(lásd a 2. táblázatot!), illetve, hogy a Planck-állandó
értékére elfogadható eredmény adódik;
(5,8 - 6,1 • 10~34 Js). A m é ré s- egyszerűségét te
kintve — tanulókísérleti célokra kiválóan alkalmas
nak látszik.
2.3. Néhány egyszerű elektrosztatikai
és indukciós kísérlet
a) A világító dióda csak nyitóirányban előfeszítve
bocsát ki fényt. Ezt a tulajdonságát pl. polaritásjelző
ben, logikai szintjelzőben, diódavizsgálóban használ
hatjuk fel.
b) Négy, Graetz-kapcsolásba kötött LED-del a
kétutas egyenirányítás, két antiparalel LED-del az
egyutas egyenirányítás szemléletesen bemutatható.
c) A kondenzátor töltési és kisütési folyamatai jól
bemutathatok az 5. ábrán vázolt kapcsolás segítségé
vel. Az alkalmazott kondenzátor kapacitásának
értéke 470 /xF/63 V (elektrolitkondenzátor). A kap-

4. ábra

karakterisztika felvétele mellett a hullámhossz meg
határozását is. A plexiasztalkára egymás mögé két,
eltérő színű, kisméretű LED-et erősítettünk fel, és
szabályozható feszültségű feszültségforrást tartal
mazó áramkörbe kötöttük (egy kapcsolóval lehet
vagy az egyik, vagy a másik LED-et a körbe bekötni).
A két LED közé cm-beosztású skálát ragasztottunk
az asztalkára. A LED-ek fölött, az asztalkára merőle
gesen egy rács mozdítható önmagával párhuzamosan.
A rácson átnézve elhajlási képet láthatunk. Legyen a
középső direkt LED-kép és az első elhajlási maxi
mum távolsága \ (amit a skálán mérhetünk meg), L
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csolási rajzon, feltüntetett antiparalel módon kapcsolt
LED-et egy-egy panelra.erősítettük fel. Az antiparalel
kapcsolást eltérő színű LED-ekkel tettük láthatóvá.
Ha a bekapcsolást követően a potenciométer gombját
gyorsan a növekvő feszültségek irányába forgatjuk, a
két azonos színű LED egyszerre villan fel, majd
fényük elhalványodik. Az azonos irányba bekapcsolt,
egyszerre felvillanó diódák mutatják a megosztás ha
tására létrejövő áramot, a diódák bekötése pedig az
áram irányát. A feszültség csökkenésekor a másik di
ódapár villan fel. Mindez jól mutatja a töltés-kisülés
folyamatát.
d) Süssünk ki egy feltöltött kondenzátort egy
LED-en keresztül. A kondenzátorban tárolt energia
átalakul a LED által fényenergiává (részben pedig hő
energiává) . A dióda a kisütés folyamán egyre gyengü
lő fénnyel világít, mutatva az elektromos mező ener
giájának felemésztődését.
e) LED segítségével szemléletesen bemutatható
az elektromágneses indukció jelensége is. Egy 1200
menetes tekercsre (szétszedhető iskolai transzformá
tor tekercse) kötöttünk két, antiparalel módon kap
csolt, eltérő színű LED-et. Ha egy rúdmágnest hirte
len betolunk a tekercsbe, majd onnan kirántunk, betoláskor az egyik, kihúzáskor a másik LED villan fel.
A rúdmágnes másik pólusával megismételve a kísér
letet, kihúzásra éppen az előbbivel ellentétes hatás
észlelhető, azaz az a LED villan fel most, amelyik az
előző esetben betoláskor villant fel. Mindez jól mu
tatja a rúdmágnes mozgatásával keltett áramot, illetve
az áram irányát is.
f) LED-ekkel csillapított elektromágneses rezgé
sek keltése is bemutatható. Ha ugyanis egy feltöltött
kondenzátort (C = 47 yu,F) két, eltérő színű (pl. piros
és zöld), antiparalel módon kapcsolt LED-et egy
nagy induktivitású tekerccsel sorbakötve, azokon ki
sütjük, a LED-ek felvillannak, először az egyik, majd
a másik és így tovább, felváltva. Alkalmasan válasz
tott tekerccsel akár 4 —5, egyre halványuló felvilla
nást tapasztalhatunk, ami a rezgés csillapodó voltára
utal.
g) Nyilván a mágneses mező energiája hasonló
módon mutatható be, mint az elektromos mező ener
giája; részint mindez az előző kísérletből is látható.
h) A be-, ill. kikapcsoláskor az önindukció szere
pét is bemutathatjuk. Ehhez kössünk sorosan egy
LED-et egy nagy induktivitású tekerccsel, majd
ezeket kössük párhuzamosan két antiparalel, eltérő
színű LED-del. Ha a párhuzamos ágak kapcsaira egy
kapcsolón át feszültséget kötünk, jól megfigyelhető,
hogy az antiparalel diódapár egyik eleme (polaritástól
függ, hogy melyik) rögtön felvillan, míg az indukciós
tekerccsel sorbakötött LED csak jóval később kezd
világítani. (L = 630 H esetén 1—2 s körüli eltérés is
elérhető.) A kapcsoló nyitásakor az előbb világító
LED rögtön kialszik, míg az antiparalel kapcsolt LED
másik tagja kezd világítani. Ez a kísérlet kiválóan al
kalmas a Lenz-törvény illusztrálására is.
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i)
Ha egy LED-re növekvő egyenfeszültséget
adunk (nyitóirányban), akkor a LED egy jól meghatá
rozott feszültségértéknél kezd csak el világítani. Ha
váltakozó feszültséget kapcsolunk a LED-re és azt
növeljük nulláról, akkor az előzőnél kisebb, de
ugyancsak egy jól meghatározott (a LED-re jellemző)
értéknél figyelhető meg a fény megindulása. Pl. zöld
színű LED-nél ezek az értékek U = = 1,75 V,
= 1,25 V-nak adódtak. U =/L U = 1,408, ami jól
megközelíti a szinuszos változó feszültség maxi
mális és effektiv értékének f F értékű hányadosát.

3. A LED-ekkel megvalósított kísérletek
módszertani megítélése
A fénykibocsátó diódák számos tulajdonsága
szinte kívánatossá teszi beépítésüket a fizika oktatásá
nak kelléktárába. Ideális kísérleti eszköz lehet a tanu
lók kezében, mivel:
a) működésükhöz kis áram és alacsony feszültség
szükséges, teljesítményfelvételük kicsi;
b) mechanikai stabilitásuk nagy, kis tömegűek;
c) olcsók;
d) megbízhatóan működnek;
e) működésük szemléletes, vizuális élményt
nyújtanak;
f) könnyen vezérelhetők;
g) közel spektráltiszta fényt sugároznak ki;
h) sok eszközhöz könnyen illeszthetők;
i) hosszú élettartamúak;
j) a működésük kevéssé hőmérsékletfüggő.
Műhelyfoglalkozásunkon — az irodalomra támasz
kodva — szerettük volna a kollégák figyelmét felhívni
arra, hogy a fénykibocsátó diódákat fizikai kísérletek
ben jól fel lehet használni, érdemes fizikai eszköztá
runkba, alkatrésztárunkba azokat beépíteni.
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NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

A részletes számításokat elvégezve Péter és Pál meglepe
77. PROBLÉMA
Létezhet-e olyan anyag, amelyre cp < cv? (c az ál téssel tapasztalja, hogy az eredményeik különbözőek.
landó nyomáson cv pedig az állandó térfogaton mért Melyikük számolt helyesen ?
fajhő.)
Tasnádi Péter
M. Gy.
(Az 1988. évi Ortvay Rudolf
Problémamegoldó verseny egyik
feladata.)

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belü l lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“ Négyszögletes kerék’’ 77. probléma megoldása.
1371. Bp., Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

76. PROBLÉMA
Egy merev falú, kocka alakú tartályban T hőmérsékletű
ideális gáz van. Mennyivel változik meg a gáz entrópiája,
ha a tartályt állandó A gyorsulással mozgatjuk, s közben
a hőmérsékletet az eredeti értéken tartjuk?
Péter és Pál különböző módon próbálja megoldani ezt a
feladatot. Mindketten rájönnek arra, hogy a gyorsítás
egy -A nagyságú homogén “gravitációs" erőtérrel egyen
értékű, és emiatt a gáz — kezdetben egyenletesnek felté
telezett — sűrűsége a barometrikus magasságformulá
nak megfelelően eltorzul. Péter gondolatban vékony, ál
landó sűrűségű rétegekre osztja a gázt, s az egyes rétegek
entrópiáját összeintegrálva számítja ki a keresett mennyi
séget. Pali viszont úgy érvel, hogy az effektiv gravitációs
mezőben a gáz tömegközéppontja eltolódik, vagyis a
rendszer “gravitációs" helyzeti energiája lecsökken. Az
edény merev fala miatt tágulási munkavégzés nem tör
ténhet, a hőmérséklet állandósága miatt a gáz belső ener
giája is változatlan marad, a rendszer tehát bizonyos Q
höl kell leadjon a környezetének.
Mivel ez a hőleadás állandó T hőmérsékleten történik, a
rendszer entrópiája AS = Q /T értékkel csökken — ál
lítja Pali.

A FIZI KA

A 76. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Péter azt kapta, hogy 1 mólnyi gáz entrópiaváltozása
A= —R

ahol \ =

X/2 1
X
\
1r / A
— c t h ----- 1 1+ ln
2
)
sh(A/2) J
1LV2
MAh
RT

az M tömegű, h3 térfogatú gáz gyorsulását jellemzi dimenziótlan egységekben. Ez a helyes eredmény! Pali
megfeledkezett arról, hogy a hirtelen “bekapcsolt”
gravitációs mező irreverzibilis állapotváltozást okoz,
ilyenkor tehát AS > Q/T. Az ő módszerével is meg
kaphatjuk a helyes eredményt, ha a gyorsulást nem
hirtelen, hanem fokozatosan növeljük nulláról a
végső A értékre, s a “helyzeti energia” csökkenését
az átlagos gyorsulás segítségével számítjuk ki.
Érdekes, hogy Pali eredeti számolása még \«1 esetén
is egy kettes faktorban különbözik Péter ered
ményétől.
(T. P.)

TANÍTÁSA

A FÉLVEZETŐK MA ÉS HOLNAP

Tichy-Rács Ádám
M űszaki Fizikai K utató Intézet

Az ankét a szilárdtestfizikával foglalkozik, a fémes
vezetés elméletétől napjaink szenzációjáig, a magashőmérsékletü szupravezetésig. E tematikán belül ki
emelten foglalkozunk a generációnk meghatározó él
ményét jelentő, az új ipari forradalmat eredményező
Elhangzott az 1988. évi Középiskolai Fizikatanári Ankéton
Pécs, 1988. április 8—10.

félvezetőkkel. A félvezetők elméletéről külön elő
adást hallottak, most arról lesz szó, hogy a félvezető
eszközök hogyan jelennek meg mindennapjainkban
ma és holnap. A holnapután kívül esik látókörünkön.
Az elméleti kutatás kezdeteit a kvantummechani
ka, az 1925—33 évek jelölik. A második világháborús
félvezetőkutatások egyre jobb minőségű tűs diódák
előállítására irányultak. 1945-b,en, immár békés céllal
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fogtak hozzá tudatosan a szilárdtest alapú erősítő
eszköz fejlesztéséhez. Az eredményt 1947. december
23-án mutatták be a Bell Laboratórium vezetőinek. A
Bardeen, Shockley és Brattain nevéhez fűződő, első
tranzisztorbemutató után a technológiai fejlesztések
eredményeként 1952-ben a tranzisztor megjelent az
alkatrészpiacon, megkezdődött a sorozatgyártás, kez
detét vette az alkalmazás.
A sikeres tranzisztorkísérlet óta eltelt negyven év
új lehetőségeket teremtett, a műszaki és a minden
napi gondolkodást egyaránt megváltoztatta.
Néhány évvel ezelőtt valaki azt jósolta, ha nem is
merkedünk meg idejében a számítástechnikával, ha
marosan egy ajtót nem fogunk tudni kinyitni Bécsben. A jóslat mára részben bevált. Például Franciaor
szágban a nyilvános telefonok zöme hitelkártyával
működik, érmét nem fogad el. Ennélfogva a magyar
turista csak a pályaudvarról tud telefonálni. (A jóslat
másik fele talán majd a készülék használati módjával
válik valóra.)
Ezt a jóslatot egy másikkal kell kiegészíteni: ha
nem kezdjük el ma a magyar gazdaság totális elektro
nizálását, akkor anyag- és energiafelhasználási muta
tókban, a tervezés és a gyártás időtartamában, a mi
nőségben és a minőségellenőrzésben egyre rosszabb
helyre kerülünk, termékeink és gazdaságunk ver
senyképessége egyre rosszabb lesz. Drágán és lassan,
alacsony termelékenységű és költséges üzemeltetésű
eszközöket és berendezéseket fogunk gyártani, az így
fellépő veszteségeket a korszerűsítésre fordítandó
pénzből fogjuk pótolni.
Félvezető eszközök és alkalmazásuk
A félvezetők története — mint említettem — a
XX. századi fizikával kezdődik. Ismertek már a múlt
században is olyan kristályokat, amiket ma félveze
tőknek nevezünk, de sávszerkezet, tiltott sáv, álla
potsűrűség és hasonló fogalmak nélkül nem beszélhe
tünk a félvezetőkről, nem tervezhetjük tulajdonságai
kat. Kvantummechanikai ismeretek nélkül a detek
toros rádión nem juthattunk volna túl, a szilíciumkarbid — a legelső nagykristályosan előállított félve
zető anyag —ma is csak csiszolópor lenne.
A félvezető-technikában három fő területet külön
böztethetünk meg, amelyek a tervezés szemléletét és
a technológiát tekintve különváltak: a jelátalakítókat,
vagyis a széles értelemben vett analóg technikát, a
teljesítményelektronikát és a digitális technikát.
A jelátalakítók, például a fény-, kémiai-, nyomás-,
mágneses érzékelők, fénykibocsátó eszközök, a kü
lönleges tulajdonságú anyagokból, szerkezetekből
előállított eszközök. Ezekről később lesz szó.
Teljesítményelektronika
A teljesítményelektronikát élvezzük, amikor kor
szerű metrón, trolibuszon, vonaton utazunk, amikor
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a lámpa fényerejét nem toroidtranszformátorral, ha
nem triacvezérlésű kapcsolóval szabályozzuk. A
Kandó-féle fázisváltós villamos mozdony zseniális
megoldását előbb a szelénegyenirányítós, napjainkra
a tirisztoros táplálású motorok váltották fel. Az utas
kényelmét nagyfrekvenciás fénycsővilágítás szolgálja
— függetlenül a vagont továbbító ország energiaellátó
rendszerének szabványaitól. A vagon akkumulátorá
ból vett egyenáramot a hangfrekvenciás tartomány
felett működő inverter alakítja át a megfelelő nagyfe
szültséggé. Figyeljük meg, hogy a vasúti fénycső nem
villog, kevésbé fárasztó, mint az 50 periódusú háló
zatról működő világítás fénycsövei.
A villanymozdonyokban alkalmazott technika
mára a dízelelektromos mozdonyokban is megjelent.
Közeledik az idő, amikor előbb a teher, majd a sze
mélygépkocsik sebességváltóját, differenciálművét
elektronikus vezérlésű elektromos erőátviteli rend
szer váltja fel. Erre az egyre szigorodó környezetvé
delmi előírások fogják rákényszeríteni a gyártókat, és
várható az elegendően könnyű erősáramú szerelvé
nyek megjelenése is.
A teljesítményelektronika ma már lehetővé teszi
az alumíniumgyártáshoz, a só vagy a víz bontásához
szükséges egyenáramok előállítását is.
A félvezetők fejlődésével kapcsolatban gyakran
emlegetett példa a kvarcóra. Bár ennek éppen a pon
tosságot meghatározó eleme nem félvezető, de az
órában megjelenő szolgáltatások színvonala a beépí
tett céláramkörökön múlik. Külön erre a célra kifej
lesztett integrált áramkör nélkül a digitális karórát
nem valósíthatták volna meg.
A kvarchoz kapcsolódó, és ezért ilyen pontosságú
jelelőállítás lehetősége azonban nemcsak az időmé
résben jelentett minőségi többletet.
A félvezető-technika eredményeként kisfogyasztású rádióadókat is készítettek. Ezek frekvenciastabi
litása nem lehet rosszabb a telepített adókénál, külö
nösen a nagy csatornaszámú CB rádiózásban. A forra
dalmi változás a vételi technikában jelenik meg. A ha
gyományos rádióban detektordiódán jött létre a hang
frekvenciásjel. Az adók számának növelésével a vett
jelet rezgőkörre vezették, így választani lehetett az
adók közül. A következő fejlemény a bemeneti erősí
tőnek köszönhető: megjelent a “világvevő” rádió. A
magasabb frekvenciákon működő rádióadók közötti
távolság (frekvenciában) alig több, mint a középhul
lámon, de ez nagyon kis relatív távolságot jelent. Itt a
vételhez lokáloszcillátorra, és a vett jel lekeverésére
van szükség valamilyen középfrekvenciás tartomány
ba. A lokáloszcillátort automatikus frekvenciasza
bályzó áramkör tartja a vivőfrekvenciától megfelelő
távolságban. Ehhez a vivőfrekvenciás szinuszjelet,
ami semmiféle valós információt nem hordoz, a jel
nél nagyobb teljesítménnyel kell kisugározni. Az új
típusú vevőkészülékekben programozható, kvarc
pontosságú lokáloszcillátor van, ami lehetővé teszi,
hogy külön szinkronizálás nélkül is vegyük a kiválasz

tott adóállomás jelét. Ennek köszönhetően a jól
ismert AM (amplitúdómodulált) és FM (frekvencia
modulált) adások mellett megjelent — egyelőre csak
a CB rádiózásban — az SSB (single sideband, vagyis
egyoldalsávos) adás, amely nem tartalmaz nagy telje
sítményű szinkronjeleket. Jelenleg a nyugati és a tá
volkeleti rádió- és televíziókészülékekbe építenek
programozható, szintetizált lokáloszcillátort. Ezeknél
a készülékeknél a jel átmeneti megszakadása sem
jelent különösebb gondot, az adó és a vevőállomás
együttfutása fennmarad.
Digitális elektronika
A korszerű digitális technika közvetlen előzménye
a nagy erősítési tényezőjű eszközök megjelenése. Ezt
megelőzően a digitális funkciókat — például a tele
fonközpontban, a vasúti biztosítóberendezések
ben — relés rendszerekkel valósították meg. A csö
ves, majd a félvezetős korszakban az analóg techniká
ban a nagy linearitás, a túlvezérlések elkerülése volt a
cél, a digitálisban a két kivezérelt állapot közötti
gyors átbillenés. Jelenleg az egyetlen lapkán megvaló
sított soktranzisztoros digitális áramkörök fejlesztésé
ben és alkalmazásában a következő főbb célok rajzo
lódnak ki: a sebesség növelése abszolút értelemben,
vagyis az órajel gyorsításával és a párhuzamosan ke
zelt bitek számának növelésével. Órajelben 1 GHz, a
mikroprocesszor párhuzamos bitjeinek számában
32 bit a jelenlegi csúcs. Ez utóbbi azt jelenti, hogy
míg egy nyolcbites processzor közvetlenül 256 bájtot
kezel, kétbájtos címzéssel 64 kilobájthoz fér hozzá,
addig a 32 bites processzor csupán hárombájtnyi cím
zéssel, vagyis miközben egyéb parancsot is kiad,
16 millió, egyenként négybájtnyi információt tároló
memóriaterületet ér el. A memóriaterület 64 mega
bájtra nőtt! Ugyanakkor a parancsok információtar
talma is nagyobb, tehát “intelligensebb” műveletek
végezhetők el, ami végeredményben szintén sebes
ségnövekedést jelent. A vezérlőprocesszorok fejlesz
tésén kívül speciális céláramkörök — aritmetikai pro
cesszor, gyors-Fourier transzformátor, perifériake
zelő áramkörök stb. — fejlesztése folyik. Ezek a
művelethatékonyságot növelik, hiszen a segédpro
cesszorok működtetése nem foglalja le sem a köz
ponti egységet, sem az átviteli rendszert, a buszt. Ter
mészetesen nemcsak a szó szoros értelmében vett
számítástechnikai célú digitális céláramköröket állíta
nak elő. Már említettem a digitális óra összes funkció
ját egyetlen lapkán megvalósító integrált áramkört, és
megemlíthetem a zsebkalkulátorok áramkörét. Mű
szerek, berendezések, gépjárművek, háztartási ké
szülékek vezérlésére, ellenőrzésére kis és közepes so
rozatnagyságban állítanak elő berendezésorientált in
tegrált áramköröket, és mára kidolgozták az ezekhez
szükséges tervezési és gyártási technológiát is.

Ehhez képest óriási a fejlődés. Ma a félvezetőgyártás
alapanyaga a homogén egykristályos tömbből kivágott
hordozó. A további felhasználáshoz ezt többnyire epitaxiás réteggel látják el, ami azt jelenti, hogy a kris
tályszerkezetet folytatva, de a hordozónál jobb minő
ségű réteget állítanak elő. Ennek összetétele, adalékkoncentrációja a növesztés során változhat. Az előál
lított oxidrétegek minősége olyan, hogy a chipen lévő
kondenzátorok kisülésének időállandója több óra. A
fémrétegek és a kontaktusok ellenállását minél ala
csonyabbra kell beállítani a szelet hőkezelésével.
Mindezek mellett a laterális megmunkálás — a felü
leti struktúrák kialakítása — lassan elképzelhetetlen
lesz a hagyományos nedveskémiai eljárásokkal: a fémezést, az oxidot plazma távolítja el a lakkal fedetlen
területekről. A hibasűrűség a szeletben olyan ala
csony, hogy a munkába vett chipek — típustól füg
gően — legalább 10 —80 százaléka eladható legyen. A
megmunkálás során a mechanikai méretek pontos
sága 1 mikrométernél jobb a 6 inch átmérőjű szelet
teljes felületén. Itt már a hőtágulás is számít. A tech
nológus ma már 1 mikrométer hosszú és 1,5 mikro
méter széles kapuelektródában gondolkozhat, így
egyetlen szeleten elő lehet állítani egy 20 megabájtos
memóriaáramkört.
A technológusok jelenleg a valóban többrétegű in
tegrált áramkörökön dolgoznak. Ezekben a laterálisán
megmunkált struktúrák, vagyis az egy rétegben elő
forduló tranzisztorok, vezetékek is szilíciumból van
nak, és azok Fölött folytatódik a kristálynövesztés. Az
új rétegben újabb eszközök vannak. Jelenleg nyolc
aktív réteges szerkezeteknél tartanak — természete
sen kísérleti példányokon.
A frekvenciatartományok bővülése

A híradástechnika jól követhetően az egyre maga
sabb frekvenciák használata felé fejlődik. A hosszúhullámoktól a 2,5 cm-es hullámhosszúságig gyakorla
tilag folytonos a frekvenciasáv. A következő tarto
mány különféle okokból üres, és az optikai távközlés
infravörös tartományát, illetve a látható fényt ismét
használják távközlésre. 4 GFlz fölött a jelenlegi tech
nológiákkal előállított szilícium eszközök (diódák,
tranzisztorok) már nem használhatók. A centiméte
res vagy még rövidebb hullámhosszakon nagyobb
elektronmozgékonyságú anyagot, például gallium-arzenidet használnak, vagy azon előállított HEMT
(High Electron Mobility Transistor, azaz nagy elekt
ronmozgékonyságú tranzisztor), illetve TEGFET
(Two Dimensional Electron Gas Field Effect Transis
tor, azaz kétdimenziós elekrongázú térvezérlésű tran
zisztor) néven ismert eszközöket. A kétféle elne
vezés ugyanannak a struktúrának két különböző jel
legzetességét emeli ki. Az előbbi az eszközt tervező
Megjegyzések a technológiáról
gyakorlati, az utóbbi az anyag fizikaj jellemzőit tanul
A hagyományos diódáknál, tranzisztoroknál a kris mányozó elméleti szakember szempontjából lényeges
tály növesztése közben vitték be az adalékanyagokat. tulajdonságot hangsúlyozza. Ezekben a tranzisztorok271

ban az epitaxiális réteg növesztése során hirtelen át
menetet, vagy a kristálytani méreteknél csupán egy
nagyságrenddel nagyobb periódushosszúságú szuper
rácsot hoznak létre. A kristályt alkotó anyag összeté
tele, és ezzel a tiltott sáv szélessége az átmeneteknél
változik, de rácsállandója a két oldalon azonos marad.
A különleges anyagszerkezetnek köszönhetően az
elektronok mozgékonysága a növesztési irányra me
rőleges síkban nagy, a kristálynövesztés irányában
pedig nagyon kicsi, tehát valóban kétdimenziós elekt
rongázként viselkedik. A vezérlést a felületen elhe
lyezett kapu-elektróda elektromos tere adja. Ilyen
szerkezetekkel állítják elő a korszerű híradástechnika
másik alapvető fontosságú eszközét, a félvezető lé
zert is, bár ott a szerkezet egyéb előnyös tulajdonsá
gait hasznosítják. Az optikai távközlésben az erősítő
elemek nagyobb távolságra helyezhetők el mint a ha
gyományos távközlési kábelekben. A kábel tömege
ugyanakkor jelentősen csökkent.
Figyelemre méltó, hogy hamarosan nem leszünk
képesek eldönteni, hogy egy kisugárzott elektro
mágneses sugárzás milyen eredetű. Jelenleg a
100 GHz-es tartományig bármilyen frekvencián létre
tudunk hozni olyan áramoszcillációt, amely a megfe
lelőjelet kisugározza. Ezt valamilyen nemlineáris esz
közzel sokszorozni (tízszerezni) tudjuk, vagyis az
1 THz frekvenciájú jel előállítható. Ennek hullám
hossza 0,3 mm. A legmagasabb hullámhossz, amit
fényemittáló diódával állítunk elő 3 mikrométer. A
különbség már csak két nagyságrend. Persze isme
rünk ennél nagyobb hullámhosszúságú természetes
eredetű sugárzást is: a hidrogénatom hiperfinom szer
kezetével magyarázzuk a 21 cm-es háttérsugárzást.
Ezt egy 1 K alatti hőmérsékletű ritka gáztér bocsátja
ki. Ez a tény arra utal, hogy nagyobb hullámhosszú
ságú sugárzást elektronállapotok közötti átmenettel
csak hűtött kristályból nyerhetünk. A fény- és a rádió
hullámok tartománya összeér, nemcsak a jelek keze
lésében és feldolgozásában, de lassan a jelek keltésé
ben is.
Egyéb alkalmazások
A teljesség igénye nélkül megemlíthetünk még
néhány további félvezetőalkalmazást: a korszerű tele
víziós kamerák képfelvevő eleme a CCD (Charge
Coupled Device, azaz töltéscsatolású eszköz), amelylyel szinte tetszőleges fényviszonyok között előállít
ható a kép; a digitális hangrögzítés során mikroszekundumonkénti mintavételezéssel, és a minták
15 bites analóg-digitál átalakításával veszik fel a jelet,
vagyis a 20 kHz-ig terjedő jeleket 90 dB dinamikával
rögzítik. A jel visszaadását gyors digitál-analóg átala
kító teszi lehetővé. A zenei hangok előállítására már
évek óta használnak szintetizátorokat. Az újabb típu
sokban már nemcsak egyszerű jelalakok generálha
tók, hiszen a jelgenerálásban a CD-lejátszók elve
alapján nagy idő- és amplitúdófelbontású, digitálisan
létrehozott jelsorozatból gyors digitál-analóg átalakító
hozza létre az analóg jelet, vagyis a hangot.
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Az eddig elmondottakból remélhetőleg kitűnik,
hogy a félvezetők alkalmazása valóban forradalmat je
lentett, amely életünk minden szféráját érinti. Két to
vábbi területről lesz még szó: arról, hogy a félvezetők
alkalmazása hogyan változtatta meg a műszaki terve
zés szemléletmódját és arról, hogy a fizikusok, a fi
zika számára milyen feladatokat látnak jelenleg a fél
vezetők vizsgálatában.

Afélvezetötechnika és a műszaki tudományok
A műszaki tudományokon belül külön foglalkoz
nak a megbízhatóság és az élettartam kérdéseivel. Jel
legzetes és közismert példája az élettartamra terve
zésnek, hogy a második világháborús vadászgépek
motorcsapágyait 20 üzemórára tervezték. Az utasszállító gépek tervezésénél és üzemeltetésénél a repü
lőórák és a leszállások számát tekintik kritikus para
méternek, az élettartamot korlátozó tényezőnek. A
General Motors a hetvenes években meghatározta,
hogy a gépkocsik az elektronika miatt egymillió kilo
méterenként hibásodhatnak meg, vagyis minden
öt —tíz gépkocsi egész élettartama alatt egy hiba
lehet. A félvezető eszközök jó részének élettartama
ma már 1 000 000 üzemóra fölött van. Ez azt jelenti,
hogy egy 100 alkatrészt tartalmazó készülék évenként
egyszer hibásodhat meg alkatrészhiba miatt. Egy át
lagos zsebrádió kb. 10 félvezető eszközt tartalmaz,
vagyis azok várhatóan túlélik az egyéb alkatrészeket.
A félvezető eszközök élettartamának növelése és a
szükséges alkatrészek számának csökkenése azt ered
ményezi, hogy a berendezés élettartamát a beépített
anyagok korróziós élettartama határozza meg. A tele
víziókban ezért a folytonosan állítható értékeket
(hangerő, fényerő, kontraszt, színtelítettség stb.)
nem csúszóérintkezős potenciométerrel, hanem
egyéb módon állítják be, például digitálisan tárolt ér
tékekből nyerik a szükséges vezérlőfeszültségeket. A
tervezőnek — mint a példa mutatja — nem a tranzisz
torok számát kell minimalizálni trükkös kapcsolási
megoldásokkal, hanem a tényleges hibaforrásokat
kell kiküszöbölni. Még akkor is erre kell törekedni,
ha csak a tranzisztorok számának többszörösével le
het megvalósítani. Ez a szemléleti változás magya
rázza, hogy a csöves elektronikán felnőtt tervezőge
neráció kevés elemet tartalmazó, mégis bonyolult
áramköröket alkalmaz, ugyanakkor a félvezetők nem
zedéke egyszerű, moduláris felépítésű rendszereket
tervez. Ugyanez a szerkesztési, tervezési elv magya
rázza, hogy miért foglalkoznak a vezető berendezés
építő gyárak félvezetőgyártással: az alkatrész cél
szerűsége döntően meghatározza a készülékparamé
tereket. Természetesen céláramköröket is csak nagy
szériában szabad gyártani, vagyis a készülékgyártók
közötti konkurenciaharc éles, éppen a specializált
áramkörök nem kerülnek piaci forgalomba. A kataló
gusáramkörökből építkezők csak nagyon kis sorozat
ban előállított termékkel versenyképesek.

A fizika és a félvezetők
A félvezetők korának bölcsőjénél a fizikusoknak
döntő szerepük volt. A kvantummechanikából kiin
dulva meghatározták, hogy milyen minőségű alap
anyagból lehet működő eszközt készíteni. Az anyag
és a geometria, valamint az eszközparaméterek kö
zötti alapösszefüggések fólírásával a tervezés mérnöki
feladattá vált. Ma a fizikusok új anyagvizsgálati mód
szerek kidolgozásával foglalkoznak, amelyekkel,
mint például a mélynívók tranziens spektroszkópiájá
val a félvezető aktív tartományában lévő szennyező
ket lehet kimutatni. Új fizikai kép a már említett szu
perrács szerkezet. Új jelenség a kvantum Hali-effek
tus. Manapság az eszközök geometriai méretei olyan
kicsik, — például a 0,25 mikrométer kapu-hoszszúságú GaAs tranzisztor esetében, hogy a nagyobb
méreteknél alkalmazott fizikai kép már nem megfe
lelő, a működés leírásához a kvázi egyensúlyok létét
feltételező “ klasszikus” termodinamikai szemlélet
helyett az irreverzibilis termodinamikai megközelí
tést kell alkalmazni. A töltéshordozók eloszlása
térben és időben egyaránt olyan mértékben változik,
hogy fellép az úgynevezett overshoot jelenség, a fizi
kai eredetű túllövés. A különböző hullámhosszúságú
fény kibocsátására vagy detektálására alkalmas félve
zető eszközök tervezési technikáját ugyancsak fiziku
sok alapozták meg — ma anyagtechnológusok foglal
koznak a feladattal.
A fizikai ismeretek napjainkban hihetetlen gyorsa
sággal kerülnek át a mérnöki gyakorlatba. Jellemző,
hogy az eszköz fizikai modellje a számítógépes áram
körtervezés szubrutinjaként jelenik meg, úgy kerül át
a felhasználóhoz, hogy az alkalmazó nemcsak a for
mulák mögötti fizikai képet, de gyakran a formulát
sem ismeri. Létezik olyan tervezőrendszer, amely
modellalkotás nélkül a félvezető eszközön mért ada
tokból indul ki, és az adott egyedi eszközhöz alakítja
ki a mikrohullámú áramkört, sőt tulajdonképpen
megteheti, hogy csak az adott tervezési cél eléréséhez
szükséges paramétereket méreti le a számítógéphez
csatlakoztatott módszerekkel. Ennek jó példája a
nagyjelű alkalmazásokhoz kifejlesztett áramkörterve
zési technika.

Leggyorsabb órajel
Leggyorsabb tervezés
35 000 tranzisztoros “full custom” IC
Élettartam (MTBF)

2 x 109 s_1
3 nap alatt
5 x l 0 9s

b) ANALÓG ÁRAMKÖRÖK
Tranzisztorok működési határfrekvenciája
Si
5... 10GHz
GaAs
20... 60 GHz
HEMT
... 100 GHz
Legmagasabb sokszorozással elérhető
frekvencia
... 1 THz
Leggyorsabb frekvenciaosztó
12 GHz
Egymás fölött lévő, tranzisztorokat is tartalmazó
rétegek száma
8
Teljesítménysűrűség
1016Wm-3
Élettartam (MTBF)
109s
Hangrögzítés technika
mintavételezés
50 ... 100 000 s-1
felbontás
15 bit/minta=90 dB
A fizikusok tehát jelen vannak a félvezetők fejlesz
tésében, minősítésében, de szerepük mégsem tűnik
meghatározónak. Ha a világ egész félvezetőipara ma
abbahagyná a fejlesztést, a többi iparág fejlődését
még akkor is hosszú időre biztosítaná, de természete
sen a fejlesztés folytatódik. Egyes vélemények szerint
akár tíz évnél is hosszabb idő telne el addig, amíg a
hiányt észrevennénk. Ennek ellenére folytatni kell a
fejlesztést azért is, mert a több szolgáltatást nyújtó
termék kiszorítja a piacról a korszerűtlenné válót,
amelynek előállítási költsége nem változik, miközben
előfordulhat, hogy a magasabb használati értékű új
termék előállítási és üzemeltetési költsége egyre ala
csonyabb lesz. A fejlesztést tehát nem szabad abba
hagyni.
Az állandó fejlesztés, a termékek és az egész gaz
daság elektronizálása, mint a fentiekből kitűnik, ma
nemcsak a fizikán, a fizikusokon, sőt nem is csak a
mérnökökön, hanem alapvetően az iparpolitikán mú
lik. Bízzunk abban, hogy a szükséges lépéseket a
magyar ipar is megteszi, és minél előbb kerül erre
sor, annál kisebb ráfordítás kell, annál több haszon
jelentkezik.

REKORDOK KÖNYVE
IRODALOM

a) DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK
Hl

Biiló György, Lipovecz Iván: Tények könyve 1988.

Közös órajellel vezérelt összekapcsolt bitek száma
121 l)r. Rolf Bergmann: Microwaves and Optoelectronics,
(a mikroprocesszor bitszáma)
32
Trends at the End of this Decade; Opening speech of the
Egyetlen chipen lévő memóriacellák száma 20 Mbyte
MlOP 88, Exhibition and Congress in Wiesbaden, West Ger
many, March 3, 1988.
Chip maximális mérete
6" átmérőjű szelet
Kapu terület
1 x 1,5 mikrométer2 13] OMFB tanulmányok az elektronizálásról 1975 —1984.
|4] The Transistor.. The First 40 Years; Solid Slate Technology
Kondenzátorfelület
5 x 5 mikrométer2
1987. December, pp. 65 —89.
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FÉLVEZETÖELLENÁLLÁSOK TERMIKUS TULAJDONSÁGAINAK
ELEMZÉSE, A TILTOTT SÁVSZÉLESSÉG MÉRÉSE
A legújabb középiskolai tantervekben és tankönyvek
ben kellő hangsúllyal és részletesen szerepel a fémes
vezetők és félvezetők, valamint a szigetelők elekt
romos tulajdonságainak elméleti megalapozása és ez
zel kapcsolatban az ún. sávelmélet. A gimnáziumok
IV. osztályában jelenleg előírt tankönyv példás elmélyültséggel és kellő részletességgel tárgyalja ezt a
témát. A sávok létrejöttét az igen sok atomból álló
rendszer egy-egy atomjának lehetséges energiaszint
jeiből származtatja oly módon, hogy az atomok meg
felelő távolságán belül ezek a diszkrét energiaértékek
(energiaszintek) egymásra rakódva egybeolvadnak
(tetszetős kifejezéssel élve: szuperponálódnak).
Azonban az egyes atomi állapotokra érvényes Paulielv értelmében az anyagok atomjaiban előfordulnak
olyan állapotok (energiaszintek), amelyeket elektro
nok nem tölthetnek be.
Fentiek értelmében — s itt ismét a tankönyv [1]
gondolatmenetét követve — megengedett sávnak ne
vezzük az egymást sűrűn követő, lehetséges — azaz
elektronokkal “benépesíthető” — energiaszintek
egy-egy (sok atom együttese által egymásba olvadó,
összefüggő) sorozatát. Tiltott sáv alatt azt az energia
tartományt értjük, amelyben egyetlen energiaérték
hez sem tartozik lehetséges (“megengedett”) elekt
ronállapot.
A sávelmélet alapján azután viszonylag egyszerűen
és szemléletesen értelmezhető a szilárdtestek elekt
romos vezetése az alábbiak szerint. Az elektromos
vezetést (“fémes vezetést”) a jó vezető anyagoknál
úgy értelmezzük, hogy ezekben elektronokkal csak
részben betöltött — megengedett, lehetséges — energiasávok találhatók, melyekbe elektronok könnyen
feljuthatnak és részt vehetnek az elektromos vezetés
ben. Nem kis részben az elektromos vezetés még
azáltal is megvalósulhat, hogy a lehetséges, de üres
vezetési sáv a betöltött, alacsonyabb szintű (elektro
nokkal betöltött) energiasávba átnyúlik, képletesen
szólva a két sáv (pl. a 2s —2p sáv) átfedi egymást. (Ez
valósul meg pl. a magnézium, berillium, stb. ese
tében.)
Szigetelőknek nevezzük azokat az anyagokat, kris
tályokat, amelyek sávszerkezetében a teljesen betöl
tött sávot tiltott sáv választja el az üres (tehát vezetés
re alkalmas) sávtól. Kiegészítésként hozzá kell még
ehhez tenni, hogy ez a tiltott sáv energetikailag elég
széles sáv, mely azt jelenti, hogy “normális körülmé
nyek” között az elektronok semmiképpen nem ren
delkeznek annyi energiával, hogy ezt a sávot “át
lépve” jussanak fel a vezetési sávba s így vegyenek
részt az elektromos vezetésben. Röviden azt mondElhangzott az 1988. évi Középiskolai Fizikatanári Ankéton
Pécs, 1988. április 8 —10.
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hatjuk, normális viszonyok eseten nincsenek szabad
töltéshordozók.
Összefoglalva a legfontosabb megállapításokat, az
elektromosan jó vezető anyagokban az elektronokkal
betöltött energiaszinteket (sávot) nem választja el til
tott sáv az üres vezetési sávtól, sőt egyes esetekben
ez a két sáv egymásba átnyúlik. Ezt nevezzük átlapolásnak.
A szigetelőkben a teljesen betöltött sávot 1 aJ,
vagy ennél nagyobb szélességű tiltott sáv választja el
az üres vezetési sávtól. Amennyiben egy alapállapotú
atomi rendszer (kristály) teljesen betöltött energiasávját csak keskeny, — néha tized, vagy század aJ
nagyságrendű — tiltott sáv választja el az üres veze
tési sávtól, akkor a kristályt félvezetőnek nevezzük. A
félvezetőkben az elektromos vezetést a valenciasáv
ból a vezetési sávba átjutni képes (de alacsony hőmér
sékleten “kötött állapotú”) elektronok biztosítják.
Maguk az elektronok saját energiájuk révén erre csak
ritkán képesek. Alacsony hőmérsékleten pedig az
ilyen “elektronátlépés” energetikai okokból nem is
következik be. Ezért a félvezetők alacsony hőmérsék
leten (általában szobahőmérséklet alatti tartomány
ban!) szigetelők! Ennek az a magyarázata, hogy ezek
ben az anyagokban az elektronok a jelzett hőmérsék
leti tartományban atompárokhoz kötött állapotban
vannak. ( Kovalens kötés.) Ezek az elektronok már
szobahőmérsékleten, de méginkább e feletti tartomá
nyokban az ún. termikus mozgás révén szert tehetnek
annyi energiára, amennyi elég lehet ahhoz, hogy a til
tott sávszélesség “energetikai gátját” legyőzve feljut
hassanak az “üres” (de “megengedett”) vezetési
sávba és így már részt vehetnek az elektromos veze
tésben. (Megvalósulhat az elektromos vezetés.) Az
elmondottakból nyilvánvaló, hogy a hőmérséklet nö
velésével ez az elektronátmenet egyre inkább bekö
vetkezhet, ily módon egyre több elektron juthat fel a
vezetési sávba, miáltal a szóban forgó anyag elekt
romos vezetése egyre nő! Fentiek alapján összefogla
lásként megállapítható, hogy a félvezetők fajlagos
elektromos vezetőképessége (szemben a fémes veze
téssel), az elmélet szerint, növekvő hőmérséklettel
egyre nő. Ezt a kísérleti tapasztalatok egyértelműen
bizonyítják.

A témakör rövid matematikai elemzése
Az elmélet szerint a félvezető anyagok melegítése
révén a vezetési sávba jutó elektronok száma n(T) a
hőmérséklet (T) függvényében megbecsülhető:
,
AW\
n (T) = Nexp ( - — I,

(1)

ahol N az összes elektronok száma, k a Boltzmannállandó, T a Kelvinben mért hőmérséklet, \ W a til
tott sáv szélessége. Ezeknél az anyagoknál — amint
azt az előzőkben részleteztük — az elektromos veze
tést úgy értelmezzük, hogy a melegítés hatására ger
jesztődő elektronok a vezetési sávba kerülve részt
vesznek a vezetésben. (Elektronvezetés!) Ezeknek
az elektronoknak a betöltött sávban a helye üresen
marad. Ezek az ún. “elektronhiányhelyek” , “lyu
kak” maguk is “mozgékonyak” olyan értelemben,
hogy a betöltött sáv valamelyik szomszédos atomjá
nak elektronja “elfoglalja” “betölti” a lyukaknak
megfelelő elektronállapotot. Áramvezetéskor az
elektronok a külső elektromos térerősséggel ellen
tétes irányban áramlanak, míg a (pozitív töltésnek
megfelelő) lyukak a térerősség irányában “mozog
nak” , illetve ennél jobb kifejezést használva: sodród
nak meghatározott sodródási, vagy drift-sebességgel.
A lyuk tehát ilyen szempontból úgy viselkedik, mint
ha pozitív elektromos töltésű részecske volna. Ha
tehát homogén félvezetőre villamos teret kapcso
lunk, akkor a szabad töltéshordozók (elektronok és
lyukak) addig rendezetlen mozgására egy, a tér irá
nyával párhuzamos (egyező, vagy ellentétes értelmű)
vándorlási (drift) sebesség (v) szuperponálódik. A
töltések ilyen mozgása folytán kialakuló áramsűrűség
arányos a töltések sebességével, azok koncentrációjá
val (n) és a töltés nagyságával:
j n = e • n • v.

(2)

A driftsebesség és a térerősség között a következő
összefüggés írható fel:
v = /LtE,

(3)

ahol pi a töltéshordozók mozgékonysága. (3)-at
(2)-be helyettesítve kapjuk:
j = e • n • /jlE .

(4)

A differenciális Ohm-törvény
j = er E

(5)

kifejezését, (ahol cr a fajlagos elektromos vezetőké
pesség) (4)-gyei egybevetve kapjuk, hogy
cr = e • n • p.

(6)

Szerkezeti (intrinsic) félvezetők esetén a töltés
koncentrációra elméleti megfontolások alapján (2),
(3), (4) és (5) a következő összefüggés írható fel:

ahol m a töltéshordozók tömege, h a Planck-féle ál
landó. (7) és (8) összefüggések figyelembevételével
a fajlagos vezetőképességre
cr = 2 e

(

\

2 m 7t k T ^

if

3/2

/
(/*„ + Mp) e x P

/

adódik.
(10)
Adott anyag esetén a (10)-ben szereplő legtöbb té
nyező (adat) — vizsgálódásunk szempontjából és az
egyszerűség kedvéért — konstansként kezelhető, így
(10) helyett a kissé áttekinthetőbb
cr = A • T3/2 • exp

ahol p a lyukkoncentráció.

(7)

( 11)

összefüggés írható fel, ahol A tartalmazza az összes
állandónak tekinthető és a további elemzés szem
pontjából indiferens tagot.
Látható tehát, hogy a félvezetők fajlagos vezetőké
pessége a hőmérséklettel exponenciálisan nő, így már
szobahőmérsékleten, de különösen e feletti tartomá
nyokban az exponenciális taghoz képest a (ll)-b en
szereplő T3/2-es tényező az állandó tagba olvasztható,
így az általunk használt hőmérsékleti intervallumban
a fajlagos vezetőképesség a következő alakban írható
fel:
o - - c -exp ( -

0»

Kidolgozott eljárásunk során azonban közvetlenül
nem a fajlagos vezetőképességet, hanem a félvezető
ellenállását mérjük a hőmérséklet függvényében. (L.
1. táblázatot, és az 1. ábrán lévő grafikont!) Az ellen
állás és vezetőképesség között azonban szoros kap
csolat van:
R= —•

(13)

cr

Ha tehát R -et a hőmérséklet függvényében mérjük,
úgy (12) és (13) alapján

/
(A teljesség kedvéért ezúttal csak utalunk arra, hogy
cr = — = C • exp
R
\
teljesen hasonló összefüggések írhatók fel a lyukak
mozgására (az ún. lyukvezetésre, illetve lyukáramra)
is.) A teljes áram az elektron és lyukáram összegéből összefüggés írható fel.
adódik. Tehát pl. a fajlagos vezetőképességre
(14)-et logaritmizálva kapjuk:
o- = e • n • /zn + e • p ■/ip,

AW \

2kTj

1

AW \
2kT /

AW

In cr = In — = C -------— .
R
2kT

(14)

(15)
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1. táblázat
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C
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kOhm
10"3

kOhm -'

1
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299

3,344-IO '3

263

3,80

1,335

2

30

303

3.300

246

4,07

1,402

3

32

305

3,27

240

4,17

1,427

4

35

308

3,25

215

4,65

1,537

5

37

310

3,23

200

5,00

1,609

6

40

313

3,20

183

5,46

1,698

7

42

315

3,18

175

5,71

1,743

S

44

317

3,16

160

6,25

1,833

9

46

319

3,14

135

7,41

2.002

10

49
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3,11

125

8,00

2,079

11

51

324

3,09

119

8.40

2,129

12

53

326

3,07

109

9,17

2,216

13

55

328

3,05

101

9,90

2,292

14

57

330

3,03

92

10,87

2,386

15

58

332

3,01

85

11,77

2,465

16

60

333

2,99

80

12,50

2,525
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62

335

2,98

75

13,33

2,589

18

64

337

2,97
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14,49

2,674

19

65
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2,96
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15,63

2,749
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2,765
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Ez utóbbi egyenlet lehetőséget nyújt arra, hogy a
AW tiltott sávszélességet méréssel meghatározzuk.
Ebből a célból — indirekt módon — megfütjük a fél
vezető mintát, miközben mérjük az aktuális — vál
tozó — hőmérsékletét és ellenállását. A mért adato
kat az 1. táblázat szerint rögzítjük és elvégezzük a
szükséges számításokat. (Kiszámítjuk a táblázat

többi adatát!) Ha ezen adatok közül — a táblázat 7.
oszlopában található ln 1/R értékeket egy koordinátarendszer függőleges tengelyére, az 1/T értékeket
ugyanezen koordinátarendszer vízszintes tengelyére
mérjük fel (15) szerint egyenest kapunk, melynek
iránytangense — ugyancsak (15) alapján AW/2 k! (L.
2. ábra grafikonját!). A grafikonról ily módon közvet
lenül leolvasott iránytényezőt egyenlővé téve a
AW/2k-val a k Boltzmann-állandó értékének behe
lyettesítésével a tiltott sáv szélességét kapjuk meg
Joulban, illetve eV-ban.

A berendezés blokkvázlata

A mérőeszköz leírása
A félvezető minta alapanyaga germániumkristály,
melynek hossza 8 mm, szélessége 2 mm, a lapka vas
tagsága 0,6 mm. Megfűtése indirekt módon, nagy tel
jesítményű darlington tranzisztorral történik. A
minta pillanatnyi hőmérsékletét a Mikroelektronikai
Vállalat által (planártechnológiával) gyártott PTS 111
márkajelű hőérzékelővel mérjük, melynek meghajtó
árama 2 mA, névleges ellenállása 1 kOhm, pontos
sága 1%, névleges érzékenysége 0,75%/K. Ennek ter
mikus karakterisztikája (L. 3. ábra!) az általunk szóba
jöhető (kb. 20—100 °C közötti) hőmérsékleti tarto
mányban kvázi lineáris(!), így előnyösen alkalmaz
ható az aktuális hőmérséklet érzékelésére. Ez a hőér
zékelő megfelelő átalakítóval csatlakozik a digitális
voltmérőhöz, mely a pillanatnyi (aktuális) hőmérsék
letet Celsius fokban jelzi ki. A másik digitális kijelző a
félvezető minta pillanatnyi (aktuális) ellenállását
méri és jelzi ugyancsak megfelelő átalakító közbeikta
tásával. Mindkét átalakító egység lényegében áramge
nerátorral megvalósított Ohm-konverter, mely tran
zisztoros áramgenerátorból és integrált áramkörös

digitális
feszültségmérő
és kijelző

digitális
fcszlillségmérő
és kijelző

4. ábra

műveleti erősítő egységből áll. (Az összeállítás elvi
vázlata a 4. ábrán látható!) Az adatok értékelése az
előzőekben leírtak szerint történik.

A mérési eredmény ismertetése
1. Az 1. táblázat 2. és 5. oszlopa alapján elkészítet
tük az 1. ábrán látható grafikont. Ez szemléletesen jel
zi az ellenállás változását a változó hőmérséklettel.
2. A 2. ábrán látható grafikon az ln 1/R —1/T kap
csolatát tünteti fel. Erről közvetlenül megállapítható
az egyenes iránytangense, mely esetünkben 4 • 103.
Tehát
o-W
m = ----- = 4 • 103-ból
2k

Külalak: (Kívánságra egyéb tokozás is lehetséges)

W = 2-m -k = 2 -4-103.1,38-lO“23 = 1,1.1 0 '19J
és mivel 1 J = (1,6 • 10-19) ' 1 eV, így a tiltott sávszé
lesség az előzőek figyelembevételével:

-TO-18

1,1 eV
2 . m • k = AW = --------- = 0,69 eV
1,6
IRODALOM
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VÉGES MÉRETŰ TESTEK ÜTKÖZÉSEI
A RUGALMASSÁG HATÁRÁN BELÜL

KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék

A középiskolai fizika oktatása során többször foglal
kozunk makroszkopikus méretű testek ütközéseivel.
Általában azokat a kérdéseket vizsgáljuk, amelyeknek
a megválaszolásához nem szükséges az ütközés lefo
lyásának részletes elemzése. A következőkben arra
törekszünk, hogy középfokon is felhasználható képet
adjunk a rugalmas testek ütközéseinek lezajlásáról.
Két egyszerű példát vizsgálunk:
— egyenes henger ütközését merev fallal (l.a áb
ra) valamint,
— két henger centrális ütközését (l.b ábra).

1. ábra

Az ütközésekkel kapcsolatban a következő feltétele
zésekkel élünk:
— az ütközés bármely pillanatában, a testek bármely
darabjának deformációjára érvényes a Hooketörvény,
— a hengerek harántméretei kicsik hosszukhoz ké
pest,
— a hengerekben kialakuló feszültség a tengelyekre
2. ábra
merőleges keresztmetszet mentén állandó,
— az ütköző testek sebességei elhanyagolhatók a Az álló rész összenyomódott, a relatív deformáció
hengerekben haladó longitudinális hullámok se
bességeihez képest.1
e = v0/c.
1. Rugalmas henger és merevfa l ütközése
Először jellemezni fogjuk az ütközést a falhoz rög
zített vonatkoztatási rendszerben. A mennyiségi kije
lentések egy részét a második részben látjuk be,
amikor is a falhoz v0 sebességgel közeledő vonatkoz
tatási rendszert használunk.
A 2. ábra az ütközés egy-egy pillanatát mutatja.
A t0 = 0 pillanatban a henger eleje eléri a falat és
megáll. A f időpillanatban már c f hosszúságú rész
áll, de a további részek még v0 sebességgel mozog
nak. Az álló és mozgó részeket elválasztó felület c se
bességgel távolodik a faltól. A testben longitudinális
hullám halad
C =

V E

)p

sebességgel
Elhangzott az 1988. évi Középiskolai Fizikatanári Ankéton
Pécs, 1988. április 8—10.
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A test impulzusa egyenletesen változik, ezért a fal
által kifejtett erő állandó,
F = c A p v 0.
Az állítások igazolását sok szakkönyv tartalmazza, de a könnyebb
követhetőség kedvéért vázlatosan mi is leírjuk.
A c f hosszúságú rész v0 tr gyel nyomódik össze, ezért e = v0/c. A
fal által a hengerre kifejtett erő a Hooke-törvény alapján
F = (t A =

í

E A = ——E A.
c

A henger lendülete folyamatosan változik, hiszen a hulláméi
mentén újabb és újabb részek sebessége csökken nullára.
Mivel út idő alatt cAp út tömegű hengerrész áll meg, ezért a test
lendülése
p = c A p v0.
A dinamika alaptörvénye alapján p = F. Átalakítások után, a
hullám sebességére a fenti kifejezés adódik.

A t2 időpillanatban a hullám eléri a test végét és
azonos fázisban visszaverődik. Az elsődleges és

visszavert hullám szuperpozíciójának eredményeként Az x = 1 hengervég kitérés —idő-függvénye az elsődleges hullám
az érintett hengerrész deformálatlanná válik és v0 alapján:
nagyságú sebességgel távolodik a faltól. Ezeket a kö
0, (t, x = 1) = v0 (
vetkezőkben bizonyítjuk.
Figyelemre méltó, hogy a visszavert hulláméi mentén ugyanaz a
sebességváltozás, mint az elsődleges hulláméi mentén, iv =
= —v0. Ez természetes is, hiszen a fal környezetében a relatív de
formáció v0/c marad a visszaverődés után is, így a fal által a hen
gerre kifejtett erő sem változhat. Mivel az elsődleges és a vissza
vert hullám sebességének nagysága egyenlő, azaz egyenlő idők
alatt egyenlő tömegek változtatják a sebességüket, az erő állandó
sága megköveteli a sebességváltozások egyenlőségét. Erre a
tényre a két henger ütközésének leírásakor újra hivatkozni
fogunk.

A visszavert hullám hullámfüggvénye:
02 (t, x) = v0

-)
(\ t + -------c
c'

.

Az elsődleges és visszavert hullám szuperpozíciója:
0, 2 (t, x) = 0, + 02 = 2 v0t ---- - .
c
Ismeretes, hogy ha egy eredetileg nyugvó testben longitudinális
síkhullám terjed 0(t, x) hullámfüggvénnyel, akkor a sebesség és a
relatív deformáció az

A t4 időpillanatban — amikor a visszavert hullám
eléri a falat — a henger deformálatlan és —v0 sebes
90
90
v(t, x) =
t (t, x)
séggel távolodik a faltól. Az ütközés befejeződik.
9x
ÜT
Megállapíthatók a következők:
— Az ütközés
összefüggések alapján kaphatók. Ezek felhasználásával esetünkben
a két hullám szuperpozíciójának eredménye:
At = 21/c
ideig tart.
901.2 = 0; v,.2(t, x)
9 0 1 .2
2 v„.
eli2(t, x)
— Az ütközés során a fal állandó,
9x
9t
F = cA pv0
(Az érintett hengerrész deformálatlan, és v0 sebességgel távolodik
nagyságú erővel hat a hengerre.
a faltól.)
Az előzőekben csak közölt állítások belátása céljából leírjuk az üt
közést abban a vonatkoztatási rendszerben is, amiben a henger az
ütközés előtt nyugalomban volt és amiben a fal v0 sebességgel
jobbra halad (3. ábra).
Az x = 0 pont kitérés-idő-függénye:
0, (t, x = 0) = v01.
Az elsődleges hullám hullámfüggvénye:

0, (t, x) = v„ ( t - —)

II. Két henger ütközése
A fizikai tartalom kifejtéséhez elegendő speciális
viszonyok esetén vizsgálni az ütközést. Tekintsünk 10
és 210 hosszúságú, azonos anyagi minőségű és alapte
rületű hengereket. A sebességek legyenek 2v0 és
—v0, a 4 ábra jelölései szerint.
h------------- 2i0 --------------- Hl------ >«------ H

T' V
°
________
v^O_______
/
/
/
/ ____________ _______
/

3. ábra

k.

ábra
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A t0 = 0 időpillanatban a hengerek találkoznak. Első lépésben jellemezzük az ütközést a hengerek közös tömegkö
Mindkét testben rugalmas hullám indul c sebesség zéppontjához rögzített vonatkoztatási rendszerből. Jelölje vf, vf,
gel. Aí. hullámélek által közrefogott részben kialakul uf és uf az ütközés előtti és ütközés utáni sebességkomponenseket
egy közös w sebesség, ami az impulzusmegmaradás (5. ábra). Rendszerünkben az összimpulzus zérus:
törvénye alapján számítható:
vfl, + vf l2 = 0.
2v0(l0- c t 1) -f w2ct1- v 0(210- c t 1) = 0,
w = v0/2.
A C sík relatív sebessége mind az A, mind a B
síkhoz képest 3v0/2 nagyságú. Az előző példára gon
dolva belátható, hogy a relatív deformáció:
e - 3v0/2c.
A t2 időpillanatban a hullám eléri a B síkot és
onnan azonos fázisban visszaverődik. A szuperpozí
ció eredménye € = 0. Az elsődleges hulláméi
mentén a rövidebb hengerben —3v0/2 sebességvál
tozás jött létre. Korábban láttuk, hogy a visszavert
hulláméi mentén is ugyanakkora a sebességváltozás,
így az elsődleges hullám miatt már w = v0/2 sebes
ségű pontok a visszavert hullám élének áthaladása
után —v0 sebességgel mozognak.
A t3 időpillanatban a rövidebb hengerben terjedő
visszavert hullám eléri az érintkezési felületet. Ekkor
a két henger sebessége ellentétes irányú, így az üt
közés befejeződik.
Megállapíthatók a következők:
— Az ütközés 210/c ideig tart.
— Az ütközés során a testek állandó nagyságú
erővel hatnak egymásra. Az erő nagysága
F = — c A p v 0.
— A hengerek ütközés utáni sebességei v0/2, ill.
- v 0.
— A rövidebb test deformálatlan az ütközés után. A
hosszabb test összenyomott állapotban fejezi be
az ütközést, így a szétválás után is rugalmas hullá
mok haladnak benne mindaddig, míg energiájuk
a belső súrlódás miatt belső energiává nem
alakul.
— Az ütközés után mindkét test sebessége fele az
eredetinek, így az ütközésben a mozgási energia
75%-kal csökken. (Az olvasóra bízzuk annak el
lenőrzését, hogy a mozgási energia csökkenésé
nek nagysága egyenlő a nagyobb testben vissza
maradó rugalmas energiával.)
A fentiek alapján felvethető az a kérdés, hogy
van-e egyáltalán olyan deformációs ütközés, amiben
a mozgási energia nem csökken. Hogy a kérdésre leg
alábbis részben válaszolni tudjunk, elvégezzük a szá
molást lx és 12 hosszúságú, \ x és v2 sebességű henge
rekre is. Azt továbbra is feltételezzük, hogy a két
henger anyagi minősége és alapterülete megegyezik.
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A hengerek találkozása után, a hullámélek által határolt tartomány
közös wc sebességét az impulzusmegmaradás alapján kaphatjuk:
vf(l,—ct) + we2ct + vf(l2—cl) = 0,

Az elsődleges hulláméi mentén a henger pontjainak sebességválto
zása:
Av, = we—vf =

Av 2

= wc—vf =

I, + ü

vf

2

+ 1-2
2

A rövidebb henger azon pontjainak sebessége, ahová már a vissza
vert hullám eljutott:
Abban a pjllanatbgn, amikor a visszavert hullám, elpri a hengerek
érintkezési felületet a hengerek elválnak, az ütközés befejeződik.
(Kiszámolható, hogy wc uf S 0, vagyis az érintkezési felületek se
bességei ellentétes irányúak.) A kis test ütközés utáni sebessége
tehát vf és a test deformálatlan. A nagyobb test különböző részei
mozognak egymáshoz képest, így csak az l-es test tömegközép
pontjának sebességéről érdemes beszélni. Ez az impulzusmegma
radás alapján kapható:

A laboratóriumi vonatkoztatási rendszerbeli sebes
ségek (6. óba) közötti kapcsolathoz legegyszerűbben
úgy jutunk, ha kihasználjuk a uf = vf eredményt. Ez
alapján könnyen belátható, hogy a laborrendszerben
is:

--------- V1

v2

1 y2

U1
6. ábra

------u2

(1)

U2 = Vj.

Az uj sebességet már a laborrendszerben felírt impul
zusmegmaradás meghatározza:

u, - ! u d l Vl + t v , .
*1

20* 8x 0.8 cm

(2)

*1

/B 0^

Az ütközések jellemzésére általánosan használt
mennyiség az ütközési együttható:
k=

U2~ U l

(3)

7. ábra

V i-V 2 '

tak és csaknem megálltak. Ez arra kényszerített ben
Az ütközési együtthatóval kifejezhető az ütközés nünket, hogy az egyik téglatest egyik végét enyhén
ben létrejövő mozgásieneriga-csökkenés:
íveltté tegyük ( 7.c ábra). Ez eltérést jelent a fent vizs
gált geometriától.
m, m2
A mérésekhez két 20 cm és egy-egy 30, ill. 40 cm
(v, —v2) 2 (1 —k2). (4)
AEkin =
2{m1 + m2)
hosszúságú testet használtunk. A mért sebességekből
minden ütközéshez kiszámoltuk a k értékét, valamint
(Szokásos a AEkin = 0, azaz a k = 1 esetet teljesen az
rugalmas ütközésnek nevezni.)
100%
Az (1) és (2) alapján a k értékére egyszerű össze
r
függés adódik:
(ma/mj)
k=

*i

(5)

A mozgási energia tehát csak az lj = 12 esetben
marad állandó. (Ez szemléletesen is belátható,
hiszen ekkor a hengerek nem érintkező felületeiről
visszaverődő hullámok egyszerre érik el az érintke
zési felületet, így a szétváláskor mindkét hengerben
€ = 0, azaz egyik testben sem marad rugalmas
energia.)

Az eredmények összehasonlítása a tapasztalattal

mennyiséget. (A sebességváltozások arányának rela
tív eltérését a tömegek fordított arányához képest.)
Az r mennyiség az ütközési modelltől független hi
bákról (pl. súrlódás) ad felvilágosítást.
A mérési eredményeket a következő táblázat fog
lalja össze.
k = 12/1,

mérések
száma

20/40 = 0,5
20/30 = 0,667
30/40 = 0,75
20/20 = 1

102
38
56
50

Az ütközések lefolyásáról kialakított elképzelést
legegyszerűbben úgy szembesíthetjük a tapasztala
tokkal, ha rugalmas testek ütközésénél — a fenti geo
metriában, azonos anyagi minőségnél mérjük a k ér
tékét (3) és ezt összevetjük az (5) alapján számolt
értékkel.
A rendelkezésünkre álló eszközökkel elvégeztünk
néhány ilyen mérést.
A hengerek helyett hosszúkás, plexiből készült
téglatesteket ütköztettünk légpárnás sínen (7.a
ábra). A sebességmérést a testekre szerelt zászlók,
fénykapuk és számítógép tették lehetővé.
A téglatestek megfelelő irányú mozgását a vezető
sín biztosította. A testek és a vezetősín súrlódása
mérési hiba forrása.
Az első ütközéspróbáknál azt tapasztaltuk, hogy a
vezetősín nem teszi lehetővé, hogy a téglatestek
teljes felületükkel találkozzanak. Ehelyett az történt,
hogy például a testek A és C végei találkoztak, elfor
dulnak akartak, a vezetősín falához szorultak, súrlódL áb ra

k ± cr

0,536
0,702
0,755
0,858

+
+
+
+

0,085
0,026
0,038
0,013

r ± (t
(%)
2,1
3,3
2,1
1,35

+4,4
+ 1,9
+2, 1
+ 1,1

A számolt és mért k értékek kapcsolatát szemlél
teti a 8. ábra grafikonja. Ez alapján megállapítható,
hogy az l2/li 0,5-től 0,8-ig terjedő tartományában az
egyezés elfogadható, míg az egyhez közeli lj/fi érté
keknél az eltérés már jelentős.
Az eltérés valószínűleg azzal függ össze, hogy a kí
sérletileg vizsgált pontszerű érintkezésű ütközések
ben a feszültségek a hengerek keresztmetszete
mentén nem állandók, így az elválás pillanatában is
van itt-ott maradék feszültség és relatív mozgás.
Itt szeretnénk megemlíteni még egy érdekes jelen
séget. Elvégeztük a k mérését háromféle méretű
plexikorong ütközéseinél is. Minden eredmény a
0,83-0,86 intervallumba esett — függetlenül az
ütköző korongok méreteitől —. Ez a jelenség is arra
figyelmeztet, hogy más geometriai viszonyok között
az ütközés jellege teljesen megváltozhat.

Összegzés
Egyszerű viszonyok között lehetőség van arra,
hogy rugalmas testek ütközéseit a középfokú fizika is
meretei alapján leírjuk. (Az előzőekben egy esetben
használtunk ugyan magasabb matematikai ismerete
ket, de ezt inkább a rövidség kedvéért tettük.)
A leírás a rugalmas lökéshullámok terjedésének
nyomonkövetésén alapul. Ebben a modellben gon
dolkodva az ütközés minden lényeges jellemzője ki
számítható. Érdekes eredményként adódik, hogy az
ütközésekben a kezdeti mozgási energia egy része ru
galmas energia formájában visszamarad. (A vizsgált
geometriában mindig a nagyobb testben.)
A leírás eredményei — középiskolában is hozzáfér
hető eszközökkel — kísérletekkel is ellenőrizhetők.
A számolt és mért értékek egyezése elfogadható.
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legyen. Persze ehhez a csavarokat is nekem kellett
esztergálni. A fémmunkán kívül asztalos teendőt is
tartalmazott a feladat, mert nyilván csak gyalulatlan
szál deszkát találtam és azt simán és mattfeketére pá
colva kellett a rácsavarozott sínnel átadni. Második
feladatom még emlékezetesebb maradt. Egy episzkópot kellett használható állapotba hozni, amiből a leg
fontosabb a tükör ezüstözése volt. Bedobott bennün
ket Szalay a “mélyvízbe” , de azért köztünk sétálgatva
mindig tudta, hogy mikor kinek van legnagyobb
szüksége instrukcióra. így ismerkedtem meg a “kis
okos”-sal, ami egy regiszteres Fűzet volt és tanársegéd
korában mindig megtaláltuk az íróasztalán. “Intézeti
Angerer” -nek is hívtuk (Angerer: Technische Kunst
griffe bei physikalische Untersuchungen, Vieweg).
Rengeteg jó recept-, cirti-, adatgyűjteménye volt,
amit többen (Tarján, Zimonyi és én is) lemásoltunk
és nagy örömet okozott mindnyájunknak, ha gyarapíthattuk a “ kis okos” tartalmát.
Harmadéves koromban az előadási kísérletek elő
készítése során is kapcsolatba kerültem Szalay tanár
segéd úrral. A “Bevezetés az előadási kísérletezésbe”
című, a Tanárképző Intézet által előírt két féléves fog
lalkozásokat Gyulai professzor úr tartotta. A pro
fesszor úr beült a padba, a katedra pedig a soros hall
gatóé volt, akinek a ráeső részből valamennyi, az in
tézetben elérhető kísérletet nemcsak össze kellett ál
lítani és bemutatni, de ismertetni kellett azt is, hogy
annak megvalósításához mire van szükség és mire
kell vigyázni. Gyulai elvárta tőlünk, hogy a középis
kolai tananyagot és lehetőséget szem előtt tartva egyegy új eszközzel is előrukkoljunk. Ehhez nagyon jó
segítség volt, hogy a megfelelő anyagrész előadási kí
sérleteinek előkészítésében segíteni kellett Szalaynak, aki a Gyulai előadásainál abban az évben asszisz
tált. A tantermi előkészítőben volt egy lapokra írt út
mutatás, amit 1936-ban Tarján Imre kezdett összeállí
tani, és azt Szalay is továbbfejlesztette. Ebben nem
csak az volt található, hogy a tanteremben hogyan
A Fizikai Szemle ezzel a cikkel kíván emlékezni Szalay Sándor
akadémikusra, az ATOMKI alapító igazgatójára, aki 1989-ben töl kell pl. a birkagégét megbégetni, de az is megtalálható
volt, hogy a vágóhídról mikor és kitől lehet a szük
tené be 80. életévéi.

Az idén lenne 80 éves és már 2 éve, hogy nem jár be
az intézetbe; elment. 70. és 75. születésnapján a leg
régibb debreceni tanítványok és munkatársak nevé
ben köszöntöttem, pedig általában nem számított ta
nítványai közé. Amikor “Gyulai professzor, mint
oktató” (Fiz. Szemle 7.7(1963) 143) cikkét készült
írni, behívott az irodába: “Gyere mert csak ketten
maradtunk Debrecenben a Gyulai-tanítványok kö
zül.” Mintegy félóráig beszélgettünk régi emlékeket,
zömmel humoros intézeti történeteket elevenítet
tünk fel, azután behívta a titkárnőjét és sétálgatva az
irodában egyből lediktálta a cikket. A gyorsírásból
áttett kéziratot átnézte. Nem nagyon kellett azon csi
szolni, de azért valószínűleg megmutatta a feleségé
nek, és küldhette a kéziratot a szerkesztőséghez.
Kavarognak bennem az emlékek. Hogyan dolgo
zott? Milyen főnök volt? Mit tanultam tőle? Tulaj
donképpen hogyan is kezdődött több évtizedes kap
csolatunk? — Nem akarok logikus rendet kialakítani
a visszapillantásban és különösen nem törekszem tel
jességre a Szalayról bennem kialakult kép leírásában!
Szalay 1935 őszén került Debrecenbe. Én akkor el
sőéves bölcsész voltam. Heti 5 órát töltöttünk a kísér
leti fizikai előadásokon az Orvoskari Fizikai Intézet
ben. Szalay tanársegéd urat még látásból sem igen is
mertük. A második félévben feltűnt Tarján Imre, és a
felsőbb évesektől hallottuk, hogy ő az angliai ösztön
díjas útján lévő Szalay helyett jött. Harmadéves ko
romban a műhelygyakorlatot vezette Szalay. Nem
volt nagy évfolyam a mienk, de mind — a vegyészek
is — az előadások vagy a hallgatói laboratóriumi gya
korlatának eszközeit készítettük. Első feladatul egy
körülbelül egyméteres vas optikai sínt kaptam. Azt
kellett csavarokkal deszkalapra rögzíteni, hogy lehe
tőleg még aznap este a tanteremben használható
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séges gégefőt beszerezni. Az új eszközök készítésé velező tag, és akkor szerepelt először dolgozatok be
hez pedig nemcsak lehetőséget kaptunk a műhelygya mutatásával. Az Osztályközleményekben és az Actakorlatok keretében, de számíthattunk Szalay bírála ban való közlésnek akkor feltétele volt, hogy a dolgo
tára és segítő ötleteire is.
zat ismertetésre kerüljön az osztály felolvasó ülésén.
Az ötödik félévben voltam vagy 6 —8 hétig Szalay Az akadémikusi oklevelét is ezen ülés keretében
externistája (mai kifejezéssel: tudományos diákkö vette át, és az akadémiai ülés után a régi debreceni in
röse). Konkrét feladatot kaptam, de a szakmai résznél tézet négy tagja (Gyulai, Szalay, Tarján és én) együtt
számomra emlékezetesebb maradt a “teázás” , a be vacsoráztunk az azóta már régen lebontott Duna
szélgetések. Egy csésze tea mellett minden szóba jö Hotel éttermében. Sok régi emlék elevenedett meg a
hetett talán a konkrét problémát kivéve, amivel épp jó hangulatú estén, és itt mesélte el Szalay volt főnö
akkor foglalkoztunk. Egy ilyen alkalommal hallottam kének a fenti demonstráció történetét. Gyulai
tőle, hogy Szegeden Szent-Györgyi a tanév végén lea nagyon figyelmesen hallgatta, és “nagyszerű, de
datott a tansegéd-személyzettel valamennyi intézeti hiszen ehhez több fizikát kellett tudni mintha egysze
kulcsot, és szeptemberig tilos volt belépni az inté rűen megcsinálod” volt a reflexiója.
zetbe. Ha valami fontos posta érkezett, vagy akinek
Negyedéves koromban néhány hétre hallgatóként
fizetése volt, azt postán küldték utána. Szeptemberi újra Szalay keze alá kerültem. Ehhez ismerni kell az
tanévkezdéstől azután a tanév végéig megint ment a akkori egyetemi képzési rendszert. A bölcsésztudo
hajtás. Nem volt különbség hétköznap és ünnepnap, mányi kar, aminek hallgatója voltam, nem adott kö
éjszaka és nappal között. Az persze ismert volt, hogy zépiskolai tanári oklevelet, csupán nyolc érvényes
ha nem ment a munka, vagy fáradtság tünetei jelent félév után egy végbizonyítványt (abszolutóriumot),
keztek, akkor Szent-Györgyi szünetet rendelt el és az amit csak azok a hallgatók váltottak ki, akik dokto
egész társaság együtt ment asztaliteniszt vagy valami rálni akartak. Ez a végbizonyítvány azonban többre
mást játszani, sportolni. Érdekes élményeiből hallot nem jogosított fel. A tanári oklevél megszerzéséhez
tam a lipcsei, müncheni, cambridge-i időkből, de be kellett iratkozni a Tanárképző Intézetbe is. Ehhez
gimnazista idejéből is. Persze az se volt szokatlan, egy második indexünk is volt. Ez az állami intézmény
hogy papír-ceruza kellett a teáscsésze mellé.
szintén az egyetem épületében működött, és ez írta
Hogyan csalt Szalay tanársegéd? Aki csak kicsit is elő, hogy milyen előadásokat kell hallgatni, miből
ismerte őt, azokat e mondat meghökkenti. Hiszen kell vizsgázni. Ilyen előírás volt az is, hogy a nyolc
sokan hallhatták tőle, hogy talán még a tehetségnél is félév után leteendő szakvizsgához minden tanárjelölt
fontosabb egy kollektíva számára, hogy tagjai mind nek szaktárgyaiból szakdolgozatot kellett írni. A szakegyenes, becsületes emberek legyenek. Többször el dolgozatok témáját az ötödik félévben jelölték ki, és
mondta, hogy ő mindenkivel szemben teljes bizalom szakvizsgára jelentkezéskor a kérvényhez azokat is
mal kezd, és a valakibe vetett bizalma csak egyszer mellékelni kellett. Fizikából akkor Debrecenben
inoghat meg. Tehát a csalás minden formáját és mér három témavezető volt. Mivel a szakvizsgáztatást a
tékét ez a felfogás kizárttá teszi.
két elméleti fizikus végezte, ezért a hallgatók több
A történet a következő: Gyulai professzor úr be sége elméleti témára jelentkezett. Én kísérleti témán
akarta mutatni az elsőéveseknek a NaCl diamágnes- akartam dolgozni és ezért, amikor körülbelül novem
ségét és az előadási asszisztensét, Szalayt megbízta a berben ennek eljött az ideje, Gyulai professzor úrnál
tantermi kísérlet előkészítésével. Aki ismerte az jelentkeztem. Professzoraink általában elvárták,
akkori intézetet és tantermét, nem csodálkozik azon, hogy ilyenkor a hallgatók valamelyes irodalmi előta
hogy ez a kísérlet minden erőfeszítés ellenére sem si nulmányok alapján témákat tudjanak javasolni. Én a
került. A kis kősókristály mindig ferromágneses tulaj mesterséges radioaktivitást mondtam elsőnek. A pro
donságot mutatott, de Gyulai ragaszkodott a de fesszor úrnak tetszett: “ez az, amit a Szalay csinál” ,
monstrációhoz. Ekkor csalt Szalay, mert a kősókris és várta a további kívánságaimat. A fényelemet emlí
tályra egy jól méretezett bizmutdarabkát rögzített és tettem következőnek és itt leálltunk. Fényelektro
annak irányát tudta úgy megválasztani, hogy látszólag mosságról akkor hallgattunk egy speciál kollégiumot
diamágnességet szemléltessen, de mégse forduljon Gyulaitól. Kikérdezett, hogy tudok-e többet a témá
be túl gyorsan az elektromágnes bekapcsolásakor. ról, mint amennyit tőle hallottunk az előadásában és
Mindenki elégedett volt. Persze Szalay nem titkolta miért gondoltam erre. Majd kijelentette, hogy a fény
tettét az intézeti asszisztencia előtt. Csak a “gazda” , elemek nem alkalmasak szakdolgozati témaként.
az intézet igazgatója maradt akkor abban a hiszem- Előbb az alapokat kell jól megismerni. A fényelekt
ben, hogy olyan ügyes tanársegédje van, aki teljesen romos vezetést jelölte ki és beosztott Tarján Imréhez:
kedvezőtlen primitív körülmények ellenére mégis “jelentkezzen a Tarjánnál. Ismeri?” Hogyne ismer
megvalósította a kényes kísérlet bemutatását. Tanúja tem volna, hiszen ő vezette a laboratóriumi gyakorla
voltam, amikor Szalay a megvalósítás titkát 1954. no tokat az évfolyamunknak. A szakdolgozati témám ki
vember 26-án Gyulai professzor úrnak is elmesélte. jelölése után rövidesen le kellett mondanom a Szalay
Az időpontra azért emlékszem pontosan, mert akkor melletti externistaságról, mert mindkét laborban
tartott először előadást az Akadémián Szalay mint le helytállni már tanrendileg is lehetetlen lett volna.
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Tarján Imrétől nagyszerű témavezetést kaptam. Ne
gyedéves koromban, amikor a szakdolgozathoz szük
séges mérésekhez felvettem a “fizikai mérések” elne
vezésű gyakorlatot, amit az indexbe heti 10 órával
kellett beírni, azt hiszem a fényelektromos kutatóla
boratóriumban a dupláját is dolgoztam. Igaz, a szakdolgozaton kívül egy pályamunkát is készítettem ott.
Nem emlékszem, hogy az évfolyamtársaim ezt a gya
korlatot hogyan teljesítették, de arra jól emlékszem,
hogy Szalay egyoldalúnak és kevésnek minősítette az
enyémet, és ezért még az ő irányításával is meg kellett
oldanom több mérési feladatot. Nem mondom, sokat
tanultam belőle, de sokszor mentem haza késő éjsza
ka az intézetből.
Hallgató koromban mindössze néhányszor hallot
tam Szalayt előadni. Gyulait az előadáson talán két
szer helyettesítette. Tartott előadást a Népszerű Főis
kolai Tanfolyam elnevezésű szabadegyetemen és a
Gyulai által a felsőbb évesek részére meghirdetett fi
zikai kollokviumon is, ahol az intézetieken kívül
gyakran vendégelőadók ismertettek modern témákat.
Hallottam a magántanári próbaelőadását is. A magán
tanári habilitáció a tudományos minősítésnek elég
hosszú processzusa volt, aminek utolsó előtti stációja
volt a próbaelőadás. Ez nyilvános volt, amit a kar az
újságokban is meghirdetett. A dékán elnökölt és a
jelölt előadását nem engedte végig elmondani,
hanem szokás szerint kb. 20 perc múlva azt megkö
szönve félbeszakította. A kar tagjai visszavonultak,
majd rövid szünet után volt az eredményhirdetés,
ahol eredményesség esetén a dékán bejelentette,
hogy a jelöltre vonatkozóan milyen témakörben tesz
nek felterjesztést a minisztériumhoz a magántanári
cím elnyerésére. A további már csak formalitás volt,
de még hónapokig tartott. Szalay két próbaelőadást
tartott. Nem azért, mert az első nem sikerült, hanem
az intézetben is megünnepeltük ezt a rendkívüli al
kalmat baráti vacsorával, amin a tansegéd-személyzeten kívül csak Szalay öccse vett részt, akit jól ismer
tünk. Ilyen vacsorán már korábban is részt vettem,
amikor csabai kolbászos rántottát sütöttünk, mert
doktorált Tarján vagy Tomka. A habilitáció azonban
még rendkívülibb eset volt, és ekkor flekként sütöt
tünk. Arra már nem emlékszem, hogy heten vagy
nyolcán voltunk-e jelen. Arra sem, hogy mivel terí
tettük meg az asztalt. Volt-e egyáltalában valami
abrosz, de előttem van, amikor az étkezés után
Tomka Pali elnökölve köszöntötte Szalayt, mert az
egyetem felterjesztette a sikeres habilitációs proce
dúra után, de mi ezt nem tudjuk elfogadni, ezért
kérte, hogy itt is tartson próbaelőadást. A vízöblítéses
W.C. fejlődése az óegyiptomiaktól napjainkig — volt
az előadás címe, amiről Szalay teljes komolysággal
tartott szakszerű előadást olyan szellemesen, hogy
mi majd legurultunk a székről a nevetéstől. Az
“elnök” ezt a próbaelőadást nem szakította félbe,
hanem azt eredményesnek minősítette és kijelen
tette, hogy most már csak a felavatás van hátra. Az is

megtörtént egy másik laborban. A jelölt hasra feküdt
egy letakart kis asztalra és a többiek “felavatták” .
Szalay tiltakozott az ellen, hogy a gólyák, az intézet
még nem diplomás díjtalan gyakornokai is részt ve
gyenek, ezért Zimonyi Gyulával mi ketten a helység
ajtaja előtt a “gumiarábikum” kezdetű dalt énekel
tük, amíg a “ceremónia” tartott. Arra viszont em
lékszem, hogy akkor váltam Szalay által is elismerten
intézeti taggá és szólíthattam tanársegéd úr helyett
Sándornak.
Sándor azután, valamikor az 1939 —40-es tanév
ben, elkerült az intézetből Szegedre. Úgy emlékszem,
az ottani Eötvös Loránd Kollégiumban lett tanár, de
a kísérletei Debrecenben is megmaradtak. Gyakran
visszajárt, főként hétvégeken, és ilyenkor Zimonyival
nemcsak a nappalt, de az éjszakát is végigdolgozták.
Sándor különben sem volt korán kelő típus. Ö a
napot rendszeresen az éjszakával hosszabbította meg.
Az többször előfordult, hogy reggel a takarító még az
előző napon kezdett munkájában találta. Nem
tudom, hogy akkoriban milyen alvó volt, de később
tudtuk róla, hogy rendszeresen szedett altatót. Vi
szont nagyon jókat tudott aludni az intézeti gépkocsi
ban a sofőr melletti ülésen és vonatban is. Többször
hallottam tőle, amikor megérkeztünk Budapestre:
“nagyon jót aludtam. Látod, milyen vagyok? Nem
tudok aludni a saját, kényelmes ágyamban, de
mélyen alszom kényelmetlen pózban.” De ez már
sokkal később volt!
1940 őszén az ún. második bécsi döntés után
Gyulai professzor úr kihívott az intézet udvarára.
Megmondta nekem, hogy őt rövidesen kinevezik a
kolozsvári egyetem kísérleti fizikai intézetének élére.
Ő Debrecenből kettőnket Boros Jánossal visz magá
val, de ha én nem akarok menni, akkor is megkér,
hogy a labor felszerelését, amit akadémiai támogatás
ból szerzett be és Szegedről hozott, azt csomagoljam
be. Még lelkemre kötötte, hogy kezeljem ezt bizalma
san, és amíg a kinevezések az újságokban nem jelen
nek meg, addig ne szóljak erről senkinek sem. A ki
nevezések pár nap múlva megjelentek, és abból azt is
megtudtuk, hogy Gyulai utódja Debrecenben Szalay
Sándor lett. Sándor meg is jelent talán már másnap.
Kért, hogy ne menjek Kolozsvárra, hanem maradjak
a régi intézetben. “Debreceni fiú vagy. Édesapádnál
nem kell fizetni a lakásért, ellátásért. Persze a régi
témát nem lehet folytatni, mert ezután kutatási téma
ként csak magfizika lesz az intézetben. Boros távozá
sával megüresedő díjas állásra (Zimonyi) Gyuszi
kerül. Te hamarabb lettél intézeti tag, mint Gyuszi,
de ő idősebb, és ő az én emberem. Ezt, azt hiszem, te
is így látod helyesnek.” Tényleg, ezt én is így csinál
tam volna, de akkor mégis miért döntöttem Kolozs
vár mellett? Nem a Gyulai által ígért díjas állás miatt.
Hiszen végül is ott is csak díjtalanként kezdtem. Fris
sen diplomázott “fiatal daru” voltam, akit csábított,
hogy egy nagyobb egyetem természettudományi
karán folytathatom pár hét múlva a disszertációs mé
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réseimet. Még három hónapig maradtunk Debrecen
ben. Sándor volt a főnökünk, de Gyulai embereinek
tekintett bennünket. Nem osztott be az oktatási mun
kába. Csak olyan kisebb feladatokat bízott rám, amit
bármikor abba lehetett hagyni.
A kolozsvári évek, a katonáskodás és hadifogság
után, amikor 1947 júniusában visszajöttem Debre
cenbe, a kapott tájékoztatás szerint, mint volt kolozs
vári egyetemi dolgozónak Budapesten a minisztéri
umban kellett munkára jelentkezni, de én először be
mentem az intézetbe. Sándor nagyon kedvesen foga
dott. Tele volt lelkesedéssel, mert “eljött a mi időnk
és most már a természettudományok is elnyerik az
őket megillető megbecsülést” . Státusa nem volt,
nem kaphattam alkalmazást, de mindenesetre felje
gyezte a címet, ahol értesíthet. Egy hónap múlva
üzent, hogy menjek gyorsan, mert egy óra múlva kez
dődik a kari ülés és megválasztásomat akarja javasolni
a szabaddá vált gyakornoki helyre. Úgy látszott, még
a régi réndszei van érvényben. A tansegéd
személyzet tagjait egyik nyár eleji kari ülés megvá
lasztotta egy évre és augusztus végén még nem
tudtuk, hogy a minisztériumi megerősítést
megkapjuk-e szeptember 1-jén. így lett állásom,
menyasszonyommal megesküdtünk és nekivágtunk
egy küzdelmes tanévnek. Azt hittem, hogy fizetésem
is lesz, de annak folyósítására félévnél hosszabb ideig
kellett várni. Addig, ha annyi pénzünk se volt, hogy a
kenyeret a jegyre megvegyük, akkor Sándortól
kértem megint 50 Ft kölcsönt. Tavasz lett, mire adós
ságomat meg tudtam adni. Természetesen az oktatás
mellett a kutatómunkába is bekapcsolódtam, de
mindkettő jelentős részében újjáépítési feladatot je
lentett. A munka ment. Hiszen 1947 nyarán már
megtörtént az első uránexpedíció az intézetben épült
műszerekkel. Az alfa-spektrometer mágnesének is
megvolt már a vasúti kocsi kerekéből készült magja.
A toroid szektor típusú beta spektroszkópnak is meg
volt már néhány darabja egy ládában. A két habverő
üst is várt, hogy elektrosztatikus modellgenerátor
készüljön belőle. Az intézet demonstrátorának köd
kamrát kellett volna építenie. A neutrongenerátorhoz
ionforrást és vákuumrendszert nekem kellett volna
fejleszteni. A háborús sérülések nagyrészét már el
tüntették addigra. A földszinti folyosó két oldalát
kivéve már minden helyiségben volt üveg a szimpla

ablakokon, de azért még olajos papír is akadt üveg he
lyett. A vákuumrendszerhez csak egy gázfűtésű
higany-diffúziós szivattyú volt, amivel korábban
Tarján Imrével dolgoztunk, de most tele volt cserép
pel, rozsdával. Gázszolgáltatás is csak naponta kétszer
fél óráig, illetve délben egy óra hosszat volt. Nem
baj, csinálunk hozzá villanyfűtést! Az áramszolgál
tatás ritkábban marad ki. A fogászati klinika egyik or
vosával foggyökerek vezetőképességét mértem, és
1948-ban a centenáriumi orvosi konferencián elő is
adta, de publikáció csak később lehetett belőle, mert
betegség miatt fél évre kiestem. Amikor újra jelent
keztem munkára, Sándor azzal fogadott, hogy nem
bízott a visszatérésemben az alapján, amilyen állapot
ban a klinikai ágyon látott.
így telt első éve annak a majdnek három évtized
nek, amikor közvetlen főnököm volt! Rengeteg mér
földkövét lehetne ennek a periódusnak felidézni.
Csak néhányat említek meg. A Fizikai Társulat debre
ceni csoportját együtt szerveztük meg; átkerültünk
intézetestől az orvoskarról a természettudományi
karra; a tanszéki Van de Graaff feszültségforrásának
építése idején feküdt Sándor a sebészeten életveszé
lyes állapotban; az 1951. és 1952. évi vándorgyűlések,
ahol sikeresen szerepeltünk; 1953 tavaszán külön
létszámot kaptunk, ami az 1954. július 1-jén indult
kutatóintézet csírája volt. A kutató indulásakor
Sándor kijelentete, hogy a tapasztalt emberek a tan
széken maradnak, mert az egyetem termeli az után
pótlást a kutatónak. “Laci, te kivétel vagy. Te választ
hatsz, hogy hol akarsz állásban lenni. Mindenesetre a
szobád és a laborod odaát lesz. Te tárgyaltál a Tervhi
vatallal és a Tervező Irodával, ezért téged nem tudlak
nélkülözni a kutatóban.” Ezzel tulajdonképpen dön-.
tött a választási lehetőségem kérdésében.
Hosszú sort lehetne még írni. A sors azután 25 év
múlva megismételt egy helyzetet. Amikor hosszú be
tegeskedés és újabb műtét után segítséggel felcam
mogtam az intézeti lakásunkhoz, a szomszédból a
lépcsőházban Sándor várt. Meghatottan és nagy sze
retettel üdvözölt. “Csakhogy már itthon vagy!
Bizony nem bíztam benne, hogy még vissza tudsz
jönni!” 1976-tól már ritkábban találkoztunk, de
mindig bizalmasan elbeszélgettünk. Szinte nem
akarom hinni, hogy 1987-ben megszűnt ennek a le
hetősége!

Kedves Olvasóink!
Közöljük, hogy régebbi Fizikai Szemle számokat,
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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Az utóbbi években megszaporodtak azon alkalmak,
amikor a tudománymetriával találkozunk. Mindazon
által a tudománymetria maga és módszerei a hétköz
napi kutató számára kevéssé ismertek maradtak. Még
a tudományág módszereinek alkalmazását többnyire
elvileg elfogadhatónak ítélő, természettudományos
területen dolgozó kutatók többsége is idegenkedik a
tudományos hatás mérésének ilyen módszereitől.
Természetesen e nézet mögött a statisztikai módsze
rekkel kapcsolatos szokásos fenntartásokon túlmenőleg a különböző egyéni és csoportérdekek, valamint
az attól való félelem húzódik meg, hogy az így kapott
eredmények valamiféle abszolút teljesítménymérésre
kerülnek felhasználásra.
A kifogások ellenére mégis terjednek a tudománymetriai módszerek — hiszen a kutatások eredmé
nyességének elbírálásához nem sok az objektivitás je
gyeit valamennyire is hordozó, rendelkezésre álló
eszköz. Egy kis országban, ahol sok tudományág ese
tében — a kis számú képviselet, és az informális
kapcsolatok történelmileg kialakult erős volta miatt
— a szakmai közvélemény objektivitását sokan meg
kérdőjelezhetik, a tudománymetriai módszerek fel
értékelődhetnek. Ebben az írásban egy kísérletet is
mertetünk, amelyben arra kerestünk választ, hogy
egy konkrét magyar kutatóintézet esetében néhány
tudománymetriai mutató elemzése milyen következ
tetésekre adhat alkalmat.
A kísérletre az adott módot, hogy több éves mun
ka után az MTA Atommag Kutató Intézetében elké
szült, és naprakészen feltöltődött az intézet kutatói
nak az intézet alapítása óta létrehozott publikációit12
és az arra való hivatkozásokat tartalmazó adatbázis
[1], Az adatbázist kezelő programok egy
PDP—11/40 számítógépen működnek. Adatbázi
sunkban jelenleg 121 intézeti szerző szerepel. Az
adatbázis tartalmának kialakítása a kutatókkal való
konzultáció után az igazgatóval együttműködésben
történt. Az elsődleges cél az volt, hogy a mind gyak
rabban szükségessé váló különböző publikációs és hi
vatkozási listák készítését könnyebbé tegyük. Ké
sőbb néhány statisztikai program is készük, amelyek
nek célja a szervezeti egységek, ill. az egyes kutatók
munkájának értékeléséhez való segítségnyújtás volt.
1 A Fizikai Szemle ezzel a cikkel kíván megemlékezni az MTA
Atommag Kutató Intézete (ATOMKI) alapításának 35. évfor
dulójáról.
2 Publikáció alatt az írásban bármiféle, valamilyen nyilvánossá
got kapó megnyilvánulást értünk — így az előadásokat, cikke
ket, könyveket, könyvrészieteket, disszertációkat stb. Amenynyiben ezt a téma igényli, mindig pontosabban definiáljuk a
szóban forgó publikációs részhalmazt.

Zolnai László és Berényi Dénes
ATOMKI, Debrecen

Az adatbázis szerkezete egyben kísérletünk korlátáit
is megszabta.
Az adatbázist a publikációk szerzőinek bejelentései
alapján töltik fel. A tapasztalat szerint jelenleg a publi
kációk bejelentésére a szerzők nagy figyelmet fordíta
nak, a hivatkozások felkutatása és bejelentése már ke
vésbé népszerű. Technikailag a legtöbb gondot az
okozza, hogy a társszerzők az adatokat átfedően és
nem azonos módon szolgáltatják. Az adatokat folya
matosan karbantartjuk. Ennek eredménye az, hogy
az adatok bizonytalanságát csak 10 százalékosra be
csüljük az összes tárolt információn belül.
A tudománymetria több, különböző feltevéssel
dolgozik. A jelenlegi írás szempontjából a legfonto
sabb az, hogy egy tudományos mű hatásán keresztül
próbál meg következtetéseket levonni a mű jelentő
ségére, és ennek egyik mérőszámául az idézettséget
veszi, ami első közelítésben a világ tudományos iro
dalmában a műre való hivatkozások számát jelenti.
Nyilvánvaló, hogy ezt a mérőszámot sok más faktor
is befolyásolja. Alkalmas adatbázis esetén ezek az
adatok többé-kevésbé pontosan megkaphatok.
Az eddig végzett vizsgálatok azt mutatták, — nem
utolsósorban a tudomány nemzetközivé válása követ
kezményeképpen, ami leghamarabb a természettudo
mányos területen következett be —, hogy az idézettség szempontjából az egyik legfontosabb tényező a
megjelenés helye, amennyiben ennek hozzáférhető
sége (terjesztési kör, példányszám, nyelv stb.) és
színvonala (gyakorlatilag a folyóiratok által állított
mérce) döntő jelentőségű. A kezdeti vizsgálatok után
gyakorlati oldalról is felvetődött az az igény, hogy
már a publikációt követő hivatkozások megjelenése
— ami esetleg éveket vesz igénybe — előtt lehessen
mondani valamit a várható idézettségről. Ennek
egyik segédeszköze az impakt faktor, ami első jelenté
sében azt mondja meg, hogy egy adott megjelenési
helyen elhelyezett publikációra átlagosan hány hivat
kozás várható egy bizonyos idő alatt. Kézenfekvő,
hogy ezt az adatot az illető megjelenési helyen megje
lent publikációkra való hivatkozások és az ott megje
lent publikációk számának hányadosaként állítsuk
elő. Az e célt szolgáló adatbázisok már huzamosabb
ideje rendelkezésre állnak [2—4], a megjelenési
helyek korlátozott körére impakt faktorokat is szá
molnak. Nyilvánvaló azonban, hogy a kérdéses szá
mítások más adatbázisok esetén is elvégezhetők. Az
impakt faktorokat általában néhány éves időszakokra
számolják — így mód van az egyes megjelenési he
lyek idézettsége időbeli változásának nyomonkövetésére is.
Vizsgálatainkhoz első lépésként kiszámítottuk az
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általunk használt impakt faktorokat az intézet mint
egy 5800 megjelenési helyére — ezek a sajátos definí
ció miatt empirikus kumulatív impakt faktoroknak is
nevezhetők. Ennek definíciója a következő:
p(i) =

r(i)
n(i) ’

( 1)

ahol n(i) az i-edik megjelenési helyen az intézet dol
gozói társszerzőségével megjelent publikációk szá
ma, r(i) az ezekhez tartozó bejelentett hivatkozások
száma. Az adatokat mindkét esetben 1954-től 1987-ig
vettük számba (az önhivatkozások3 elvileg az adatbá
zisba nem lettek felvéve). Ez a definíció eltér az iro
dalomban használtaktól (1. pl.: [5], [6]). Legfőbb
előnye, hogy minden a továbbiakban szükséges meg
jelenési helyre előállítható. További előny, hogy az
intézet körülményeit jobban tükrözi, mint a nagyobb
halmazból származtatott impakt faktorok. Hátrányai
közé tartozik, hogy az intézeten kívüli összevetésekre
nem alkalmas, és a nem elég nagy számok miatt el
kellett tekintenünk a megjelenési idő szerinti bontás
tól. A rendszeres megjelenési helyek közül a legna
gyobb impakt faktorúakat — azokat a folyóiratokat,
ahol megjelent közleményeinkre a közlemények szá
mához viszonyítva a legtöbb hivatkozást kaptuk — az
I. táblázat tartalmazza. A táblázatban a használt r(i)
és n(i) értékeket is feltüntettük továbbá — összeha
sonlításul — az SCI 1986. évi impakt faktorait [6], va
lamint — tájékoztató jelleggel — az ATOMKI adatai
ból az SCI definíció4 szerint számolt 1986. évi impakt
faktorokat5. Mivel az esetek egy részében az impakt
faktor viszonylag kis számok hányadosaként adódott,
az impakt faktorokra itt fel nem tüntetett statisztikus
hibákat is számoltunk, amelyeket későbbi számolása
inkban alkalmaztunk.
A táblázathoz szeretnénk néhány megjegyzést
fűzni. Az első az, hogy számunkra is meglepő módon
árnyalja és felhívja a figyelmet az intézet tevékenysé
gének szerteágazó voltára. A másik az, hogy technikai
okokból néhány folyóirat történetileg különböző né

3 Önhivatkozásnak az intézeti szabályozás szerint azt a hivatko
zást számítjuk, ahol a hivatkozó cikk szerzői között szerepel a
hivatkozott cikk valamely szerzője. Ezenkívül nem számítanak
a “személyes közlés” típusú, és a még meg nem jelent (jövő
ben közlésre kerülő, közlés alatti, beküldött stb.) publikációkra
történő hivatkozások.
4 Az SCI definíció szerint az egy folyóirat n-dik évi impakt fakto
rát úgy lehet megkapni, hogy az n —1 és n —2 évben az SCI
adatbázisban talált, a folyóiratban ezen években megjelent köz
leményekre vonatkozó hivatkozások számát osztjuk a folyó
iratban ugyanebben az időszakban megjelent közlemények szá
mával. Nyilvánvaló, hogy ez időben változhat.
5 A bizonytalanság fő forrásai között megemlítjük, hogy viszony
lag kis számú adatból számoltuk, egyes hivatkozások nincse
nek még bejelentve, az SCI-től eltérően kizártuk az önhivatko
zásokat, viszont néhány az SCI-ben talált hivatkozást is tartal
maz az adatbázis.
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ven többször szerepel (Phys. Rév., Nucl. Phys. stb.)
lényegesen eltérő impakt faktorokkal. Ezeket az ese
teket mélyebben elemezve a különbségek okai kö
zött az időbeli bontást (ezek a folyóiratok kb. 10 éve
változtattak nevet — így a későbbi formának még
nem stabilizálódott az intézeti impakt faktora), vala
mint a megváltozott kiadói politikát kell keresnünk
(konferenciaanyagok, rövid riportok közlése stb.).
Bár nem szerepel a táblázatban, de az impakt faktorok
számítása közben az is kiderült, hogy az időszaki
megjelenési helyek (konferenciakivonatok, disszertá
ciók stb.) nemegyszer jelentős visszhanggal rendel
keznek, így impakt faktoruk is viszonylag nagy lehet.
Ebben nagy szerepet játszik az, hogy az intézeten be
lül és az intézet kapcsolataiban ezek a publikációk jól
ismertek. Természetesen a kevés publikációt hordozó
folyóiratokat is lehetne időszaki megjelenési helyű
nek definiálni, azonban a továbbiak szempontjából
ennek nincs nagy jelentősége, mivel az ilyen kiadvá
nyokra számolt impakt faktorok — éppen azért, mert
ezeken a megjelenési helyeken kevés publikáció
van — kis súllyal szerepelnek a későbbi számolások
ban.
Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy a nemzet
közi átlagot tükröző SCI 1986-os impakt faktorokhoz
képest a hasonló definíció szerint számolt intézeti
adatok elég közel vannak. Ez a tény megerősíti azt a
nézetet, hogy az intézeti kutatói munka idézettsége a
szűkös körülmények ellenére sok területen eléri a
nemzetközi szintet. A körülmények hatása inkább a
volumenben jelentkezik.
Érdekes lehet, hogy az egyes szerzők munkái mi
lyen idézettséggel rendelkeznek, ill. hány hivatkozás
várható az eddig publikált műveikre. Kézenfekvő,
hogy az erre jellemző mérőszámokat a fentebb el
mondottak felhasználásával származtassuk. Ezen a
ponton egy további egyszerűsítésre van szükség azzal
kapcsolatban, hogy egy-egy publikáció sok esetben
több szerző nevéhez fűződik. A legegyszerűbb köze
lítés az, hogy az észlelt hivatkozások, ill. a várható hi
vatkozások számát publikációnként elosztjuk a társ
szerzők számával. Tudjuk, hogy egy közleményben
nem egyenlő súllyal vesznek részt a társszerzők,
azonban remélhetjük, hogy statisztikailag nagy szá
mú közlemény esetén a fenti közelítés valamiféle át
lagolást jelent, így a kapott számok összege már job
ban jellemző az illető szerző idézettségi mérőszá
maira.
így számításainkban két további, most már szerző
specifikus jellemzőt használtunk párhuzamosan.
Ezek definíciója a következő:
r(i, j, k)
€(k) = I
( 2)
i,j m (i,j, k)
és
r(k) =

p(i)
i.j m(i, j, k)

I

(3)

I. táblázat

Az ATOMKI 1954 —1987 közötti tudományos publikációi rendszeres megje
lenési helyeinek p(i)[kum.] empirikus kumulatív impakt faktorai a hivatko
zások (r(i)) és publikációk számának (n(i)) feltüntetésével. A táblázatban
— ahol volt adatunk — feltüntettük a megfelelő 1986-os évi SCI impakt fak
torokat (p(i) [SCI, 1986]), valamint az intézeti saját részből SCI módra szá
molt 1986-os impakt faktorokat (p(i) [ATOMKI, 1986]) is.
Sor
szám

r(i)

n(i)

p(i)
[kum]

í.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

29
184
143
20
141
31
12
154
9
9
604
224
57
7
6
6
433
90
32
61
10
5
5
29
48
8
27
14
42
55
12
254
12
16
4
22
353
3

1
9
6
1
8
2
1
14
1
1
70
28
8
1
1
1
74
16
6
12
2
1
1
6
11
2
7
4
14
21
5
106
7
12
4
30
650
14

29,0
20,4
20,4
20,0
17,6
15,5
12,0
11,0
9,0
9,0
8,63
8,0
7,13
7,0
6,0
6,0
5,85
5,63
5,33
5,08
5,0
5,0
5,0
4,83
4,36
4,00
3,86
3,5
3,0
2,61
2,4
2,39
1,71
1,33
1,0
0,73
0,54
0,21

p(i)
p(i)
Folyóirat
[SCI, 1986] [ATOMKI,
1986]
27,03
1,143
0,619
6,538
3,020
1,738
-

2,711
—
0,451
—
12,437
2,482
3,534
—
1,425
0,666
—
—
2,038
2,655
—
0,670
1,643
0,358
1,063
—
0,521
1,107
—
-

_
—
0./1.
4,688
—
—
-

0./2.
-

1,955
-

—
—
1,334
0,500
—
0,444
-

—
—
0,401
0./0.1
0,500
0,166
0,202
0,987
0,385
0./1.
0,176
0,009
0,120
0./0.6

ahol m(i, j, k) a k-edik szerző, i-edik helyen megje
lent j-edik tudományos publikációja társszerzőinek
száma, r(i, j, k) az ehhez a publikációhoz tartozó hi
vatkozásszám. Az összegzést minden szerző esetén
az illető szerző összes írásbeli tudományos publiká
ciójára el kell végezni. A két jellemzőt úgy értelmez
hetjük, hogy míg az e(k) a k-edik szerzőre eső detek
tált hivatkozáshányadot adja, a r(k) a k-edik szerző
várható hivatkozáshányadát szolgáltatja. Látnunk
kell, hogy a kiszámítási módja átlagol, viszont prediktív célokra használható. A két mennyiség között szo
ros kapcsolat áll fenn; az adatbázisban szereplő szer
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zőkre számolt összegük egyenlő. Következtetésein
ket szerettük volna minél inkább megalapozni, ezért
a fenti két jellemzőt, ill. a belőlük származtatott
mennyiségeket párhuzamosan használtuk vizsgálata
inkban.
Várható, hogy a fenti mérőszámok valamilyen kap
csolatban vannak a tudományos pályán eltelt idővel.
Ezért az 1. és 2. ábrán a születési év függvényében
ábrázoltuk a e(k) és i-(k) mennyiségeket. Látható a
viszonylag nagy szóródás, és az, hogy a fiatalabb kor
osztálynál elég jelentős időnek kell eltelni az első hi
vatkozások detektálásáig. Az e(k) és r(k) mennyisé287

gek relatív hibája — mivel itt sok, hasonló hibájú
mennyiség összegéről van szó — csökken; maximum
20 százalékos (az esetek többségében 5 —10 szá
zalék).
Szintén érdekes kérdés, hogy egy-egy szerző eseté
ben a detektált, ill. a várható hivatkozáshányad mi
lyen összefüggést mutat. Ennek vizsgálatához felraj
zoltuk az egyes szerzők összetartozó e és t értékeit (a
kis értékeket ponttorlódás miatt nem rajzoltuk fel,
csak a számukat jeleztük). A 3. ábrán levő pontok tu
lajdonosait többféle módon osztályozhatjuk a r = e
egyeneshez képest elfoglalt helyzetük szerint. Az
egyenestől balra elhelyezkedő szerzőkről azt lehet
mondani, hogy az intézeti átlaghoz képest valószínű
leg idézettebb megjelenési helyeken publikáltak, vi
szont az illető megjelenési hely hivatkozási átlagához
1. ábra A vizsgálatba bevont szerzők e(k) detektált saját hivatko
képest kevesebb hivatkozást kaptak, vagy nem jelen
záshányada a szerzők születési éve függvényében
tették be hivatkozásaikat, esetleg az utóbbi években
olyan folyóiratokban kezdtek publikálni, amelyeknek
még nem jött létre az a hivatkozásállománya, amely
megfelelő pontossággal jellemezné a fenti módon szá
molva a megjelenési hely idézettségét. Az egyenestől
jobbra levő pontok ennek ellenkezőjét reprezentálják
— annál jobban minél távolabb vannak az egyenes
től — vagyis átlagosnál kisebb idézettségű megjele
nési helyen az átlagosnál érdekesebb publikációkat
helyeztek el. Meg kell jegyezni, hogy az esetleges el
maradt hivatkozások bejelentés-pótlása nem sokat
változtatna az összképen, mivel csak közvetett szere
pet játszik — valószínűleg az egyenes felé közelítené
a pontokat. Ez a hatás a definíciókból is következik,
azonban a több társszerzős cikkek nagy aránya ezt a
hatást erősíti — a társszerzők valamelyike nagy való
színűséggel bejelenti a hivatkozásokat. Látható az is,
hogy mind a detektált, mind a várható hivatkozások
2. ábra Az 1. ábrán látható eloszlásnak megfelelő r(k) várható
nagy
része a szerzők egy kisebb hányadának tulajdo
saját hivatkozáshányad eloszlása
nítható — feltűnő a fokozattal rendelkezők szerepe.
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a társszerzők
száma milyen hatással van a szerzők idézettségére. A
4. ábrán az e(k) függvényében a társszerzők számára
való korrekció nélküli hivatkozások h(k) számát áb
rázoltuk. Itt az origótól a pontokhoz húzott egyenes
meredekségének (£(k)) — ami a pont függőleges és
vízszintes koordinátájának hányadosa — tulajdonít
hatunk érdekes jelentést. Ez ugyanis azt mutatja
meg, hogy a szerzők eddigi tudományos életművük
lényeges részét (amennyiben az idézettséget lénye
gesnek tekintjük) hanyadmagukkal alkották — a
£(k) értékét ilyen értelemben a kooperativitásra te
kinthetjük jellemzőnek. A könnyebb tájékozódás
kedvéért néhány £ értékhez tartozó egyenest is fel
tüntettünk. Bár az ábrán nem látható, vizsgálataink
ból az is kiderül, hogy míg az idősebb generációra a
f = l —3 érték a jellemző, a fiatalabbhoz a 4 - 6 közti
í= é rté k tartozik. Ez a csoportmunka megnövekedett
szerepére mutat.
Az adatbázis lehetőséget nyújt az intézet kutatási
területei
egymáshoz viszonyított idézettsége változá
3. ábra Az í(k) detektált és a r(k) várható saját hivatkozáshányad
sának vizsgálatára az intézet fejlődése során. Kézenösszefüggése a vizsgálatba vont intézeti szerzőkre nézve
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4. ábra A szerzők h(k) detektált hivatkozásszámai az e(k) saját
hányad függvényében néhány f kooperativitási érték feltüntetésé
vel

|t t k f ö l d t u d . é s

körny. védelem
magfizika

fekvő, hogy e célból az egyes szerzők különböző té
materületeken publikált művei idézettsége mérőszá
mainak időben átlagolt összegét használjuk. E két
mennyiség definíciója:
Z e(k' Ü

E(i) = V

<4)

és
l T (k-')
TG) =

— ,
t(i)

(5)

ahol t(i) az i-edik időintervallum hossza, az e(k, i) és
r(k, i) a k-edik szerzőnek az i-edik időszakban publi
kált cikkeihez tartozó e és r érték. Az összegzéseket
a (4) és_(5) formulában az intézeti szerzőkre végez
tük. Az E(i) és T(i) mennyiségeket minden időszak
ban kiszámoltuk a publikációk tématerületei6 szerint.
Az E(i) és T(i) mennyiséget úgy értelmezhetjük
mint az intézeti szerzők összességére jutó detektált,
ill. várható hivatkozások összegének időszaki átlagát.
Az E(i) és T(i) jellemzők időbeli lefutását láthatjuk
az 5. ábrán. Mindkét jellemző viselkedése megegye6 Az adatbázisban szereplő tématerületi felosztás intézeti hagyo
mányokon alapul, jelenleg már nem tartjuk megfelelőnek. A
“műszerek és módszerek fejlesztése” tématerület főleg olyan
alkalmazott kutatási témákat takar, mint nukleáris detektorok
kal kapcsolatos kutatások, felületfizikái kutatások, gyorsítófizika,-számítástcchnikai alkalmazások slb.).

1954

1987

5. ábra Az intézet időszakokra átlagolt E(i) detektált és T(i) vár
ható saját hivatkozáshányadának változása az évek során a külön
böző tématerületek szerint bontva

zik az általunk várttal, jól tükrözi az egyes tématerüle
tek relatív súlyának változását. Az ábra közepén fel
tüntettük a két mennyiség hányadosát is. Amint lát
ható a kettő jól korrelál — eltekintve az első (amikor
a statisztikai bizonytalanság viszonylag nagy volt) és
a közelmúltbeli (amikor a hivatkozások még nem
gyűltekbe) időszakoktól.
Az E(i) eloszlás közelmúltbeli csökkenésének ma
gyarázata elég kézenfekvő — a hivatkozások megjele
néséhez bizonyos idő kell. A 6. ábrán vázolt modell
felhasználásával — amely szerint azt tételezzük fel,
hogy a publikáció megjelenése után egy bizonyos kés
leltetéssel indulnak meg a hivatkozások, amelyeknek
gyakorisága egy ideig nő, majd csökken — az átlagos
idézettségi telítési időre (ami alatt a hivatkozások 90
százaléka begyűlik) 6 —8 ével kapunk. A T(i)-ben
lévő csökkenés magyarázata már nehezebb — a mé
lyebb analízisből három lehetséges okra következtet
tünk. A valószínűbb az, hogy a csökkenést az időszaki
megjelenési helyeken elhelyezett publikációk okoz
zák. Hasonló effektust okoznak a viszonylag nemré
gen indult folyóiratok (ide számítva azokat a folyóira
tokat is, amelyekben az utolsó 5 —6 évben kezdtünk
289

telítési idő

6. ábra Az egy publikációhoz tartozó hivatkozások száma eloszlá
sának modellezésére szolgáló függvény

nagyobb tömegben publikálni, pl. Phys. Rev. C.) is,
ui. a fenti impaktfaktor-számításban még nem kaptak
érdemleges súlyt. Erre mutat az a tény, hogy egy
kisebb, csak a folyóiratokat tekintetbe vevő számolás
nál az SCI impakt faktorokat használva azt kaptuk,
hogy a T(i)-nek megfelelő mutató nő. A konferenciaanyagok érdekes problémát vetnek fel; ui. arra való
hivatkozással, hogy a jelentős tudományos eredmé
nyek előbb-utóbb valamely szélesebb nyilvánosságot
kapó megjelenési helyen (folyóirat, könyv) is megje
lenik, ezeket a nagy adatbázisok nem figyelik. Isme
retes azonban, hogy sok területen oly gyors a haladás,
hogy az elsődleges hivatkozások jelentős része törté
nik konferenciaanyagokra. A másik lehetőség, egy
hasonló mechanizmuson keresztül az volna, ha az át
lagos megjelenési hely impakt faktora időben csök
kenne. Sajnos ennek vizsgálata meghaladja lehetősé
geinket. A harmadik lehetőség volna az írásbeli publi
kációk túlnyomó hányadát alkotó tudományos közle
mények átlagos számának (Ps(i)) csökkenése. Ezt a
jellemzőt az összes bejelentett publikációszámmal
(P(i)), ill. az összes hivatkozásszámmal (R(i))
együtt ábrázoltuk a 7. ábrán. Amint látható az intézeti
szerzők részvételével publikált tudományos cikkek
száma monoton növekszik az idővel, míg az összes

publikációk száma — elsősorban az előadások száma
— az utóbbi években csökkent. Ezekben a folyama
tokban, sok tényező játszhat közre, ezek közül talán
csak a korábbi kutatói létszámnövekedés megállását,
az intézet növekvő külső megbízásos kötelezettsé
geit, az intézeti kiadású ATOMKI Közlemények
megszüntetését, ill. az írásbeli (főleg idegennyelvű)
publikációk növekvő elismerését említjük.
Az intézet történelme során egyre növekszik az in
tézeten kívüli erőforrások bevonása (hazai, ill. nem
zetközi együttműködések). Ezt tükrözi a 8. ábra,
ahol néhány mutatóra számolt kooperativitást jel
lemző mennyiségeket tüntettünk fel. Az ábrán sze
replő mennyiségek definíciója hasonló jellegű, a
£p(i), £E(i), és £T(i) a tudományos publikációk, a hi
vatkozások és a várható hivatkozások intézeten kí
vüli és belüli részei hányadosának időszaki átlagai.
I-í

2.0-

?<i>
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Pg l ' l gaját
E l i ) idegen
É ( i l s a já t
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500i—
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T | i ) idegen
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8. ábra A kooperativitást jellemző mutatók időbeli változása (a
definíciókat 1. a szövegben)

400300-

L— P(i)

200100 -

0-

R (i)

7. ábra Az intézet l’(i) átlagos publikáció-, l’s(i) tudományos
közlemény- és R(i) hivatkozásszámának változása az eltelt évek
folyamán
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A kooperativitást tovább elemezve tématerületek
szerint százalékosan ábrázoltuk a 9. ábrán a tudomá
nyos írásbeli publikációk és a rájuk való hivatkozások
átlagos számát (Ps(i), ill. Rs(i)) az idő függvényében.
Amint látható az egyes tématerületeken eltérő a fej
lődés irányultsága — tükrözve az illető tématerület
hazai helyzetében bekövetkező változásokat. Az
ábrán látható trendeket — tudva a publikációknak és
hivatkozásoknak a tudományos érvényesülésben ját
szott szerepét, valamint ismerve a közelebbi körül
ményeket — két alkalmazkodási stratégia jelenlétével

tud. cikkek átlagos

száma

való publikálást. Mások viszont a hivatkozások vi
szonylag objektív voltát, a “tudományos piac” érték
ítélete fokozottabb figyelembevételének fontosságát
hangsúlyozták. Külön vita bontakozott ki a publiká
ciók “ menedzselésének” módszereiről (megjelente
tés helye, nyelve, preprint küldés, konferenciákon
való részvétel, ill. konferenciarendezés, személyi
kapcsolatok fontossága, jó írásbeli és szóbeli kifejező
képesség stb.). Számos felvetés hangzott el a már al
kalmazott tudománymetriai módszereket illetően.
idegen
hivatkozások átlagos száma
Megoszlottak a vélemények a társszerzők számának
19 .5 1 25.C | 9 » .5 | 179.5 | ItS .S | 2 21 .t I 111.8 |26.0|
Q
egyéb
100 % r
fentebb ismertetett módon való figyelembevételéről.
atomfizika
Rámutattak arra, hogy a társszerzőség és hivatkozás
R j(i)
műszerek és
módszerek
nem tisztán tudományos kategória, jelentős az adott
fejleszté se
közösségen belüli érdekviszonyok hatása. Többen ki
H l] analitika
fogásolták, hogy a pályázatok elbírálásánál nem lehet
földtud. és körny
tudni, hogy milyen módon és milyen mértékben ve
védelem 9
szik figyelembe a tudománymetriai jellemzőket. Java
Q
magfizika
solták ezen módszereknek a nyilvánosságra hozatalát
195«.
1987
a pályázatok benyújtása előtt. Hasonló javaslat hang
zott el a különböző intézményeknél gondozott adat
9. ábra Az intézet E(i) detektált és T(i) várható hivatkozásai idő bázisok bemenő adatainak egységesítéséről (publiká
szaki átlagainak százalékos megoszlása tématerületek szerint a ció, hivatkozás, önhivatkozás stb.). Érdekesnek talál
nem saját rész feltüntetésével az idő függvényében
juk azt a felvetést, hogy vizsgálni kellene az egyéb
(pszichológiai, szociológiai) körülményeknek az
eredményességi mutatókra gyakorolt hatását.
magyarázhatjuk. Ezeket röviden a kutatási körülmé
Összefoglalásul azt mondhatjuk, hogy a leírthoz
nyekhez való témakereséssel (“olcsóbb” témák, el hasonló vizsgálatok a definíciók egyértelműsége, és a
méleti jellegű munkák), ill. a téma műveléséhez környezeti csatolások figyelembevétele esetén hasz
szükséges körülmények megkeresésével (bel- és kül nos támpontot nyújthatnak a kutatómunka eredmé
földi együttműködések súlyának növekedése) jelle nyességének megítélésében, tudománypolitikai dön
mezhetjük. Úgy látszik, hogy ez a két stratégia az in tések előkészítésében. Feltétlenül hangsúlyozni kell
tézet fejlődésében párhuzamosan érvényesült. Kér azonban azt, hogy a különböző tudományterületek,
dés az, hogy a prognosztizálható gazdasági kilátások ill. szervezeti egységek összehasonlításánál körülte
mellett melyik fog a jövőben dominálni — egyáltalán kintően kell eljárni - a legtöbb esetben nem nélkülöz
fog-e, képes lesz-e valamilyen stratégia érvényesülni.
hető a körülmények részletes ismerete.
Kísérletünk lezárásaképpen vizsgálataink eredmé
nyeit ismertettük az intézet kutatóinak fórumán, az
intézeti szeminárium keretében. Az előadást követő
vita igen aktív volt. A hozzászólások egy része külön
böző módon kérdőjelezte meg az ilyen vizsgálatok
hasznosságát. Egyesek a hivatkozások gyűjtésére for
IRODALOM
dított időveszteséget tették szóvá, valamint, hogy a
hozzáférhető források (pl. a Science Citation Index)
[1] Székely G., Pataki Z.: Az ATOMKI publikációs és hivatko
csak korlátozott körben figyelik a hivatkozásokat. Ez
zási nyilvántartó programrendszere (publikálatlan).
egyes tudományágak területén hátrányos (pl. ott,
[2] Science Citation Index, Institute for Scientific Information,
ahol a publikációkat túlnyomóan különböző évköny
Philadelphia.
vekben jelentetik meg). Többen úgy látták, hogy a hi [3] Social Sciences Citation Index, Institute for Scientific Infor
mation, Philadelphia.
vatkozások száma és a publikáció tudományos értéke
[4] Arts and Humanities Citation Index, Institute for Sciencific
egyáltalán nincs korrelációban. Erre érvül számos
Information, Philadelphia.
egyedi példát hoztak fel a saját tapasztalatok alapján [5] Schubert A., Zsindely S., Glanzcl W., Uraun T.: A tudomá
(pl.: a hosszú cikkekre kevesebbet hivatkoznak, egy
nyos publikációs tevékenység mulatószámai az MTA termé
szettudományi, műszaki, orvostudományi kutatóhelyein
felületes, de korai mérés több figyelmet kap, mint egy
1976—1980, Informatika és tudományelemzés, a Magyar Tu
későbbi, de alaposabb, a kompilációk viszonylag
dományos Akadémia könyvtárának informatikai cs tudo
nagy hivatkozottságát, a kompilációba kerülés hivat
mányelemzési sorozata, sorozatszerkesztők: Braun Tibor és
kozáscsökkentő hatását stb.). Elhangzott, hogy az
Bujdosó Ernő, kiadta az M TA Könyvtára, Up., 1982.
ötvenes-hatvanas években adminisztratív előírások
[61 Journal Ranking Package in SCI Journal Citation Reports, In
is nehezítették az ismert nemzetközi folyóiratokban
stitute for Scientific Information, Philadelphia.
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A MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓ ELMÉLETI MODELLJEI

Peter Schuster
Bécsi Egyetem
Elméleti Kémiai Intézet

1. A polinukleotidok néhány molekuláris tulajdonsága

nukleotid molekulák specifikus kötését írják le. Jel
legzetes időállandójuk Függ a kérdéses makromoleku
lák diffúziós állandóitól, és általában mikro-, illetve
milliszekundum tartományba esik. A polinukleotidok
— a DNS és az RNS — polimerizációja több ezer
elemi kémiai lépést tartalmaz, melyek eredménye
vagy hibamentes replikáció, vagy mutáció. A poli
nukleotidok replikációs időállandója általában a má
solásra kerülő templát hosszától Függ és gyakran
néhány másodperctől órákig tart.

Az élet magasabbrendű formáinak (eukarióta szerve
zeteknek: állatoknak, növényeknek és a gombáknak)
biológiai evolúciója szerfelett bonyolult. Ez magában
foglalja nemcsak a hibamentes replikádé genetikai
következményeit, illetve a mutációt és a genetikai in
formáció fehérjékké történő transzlációját, hanem
azokat a változásokat is, amelyek a szexuális szapo
rodás genetikai rekombinációja során keletkeznek,
valamint a valószínűleg legnehezebben megfejthető
problémát, a morfogenezist, illetve a sejtdifferenciációt. A morfogenezis molekuláris részletei még nem
ismertek. Ezért néhány különleges esettől eltekintve
rendkívül nehéz vagy inkább lehetetlen a fenotípus
szintjén a mutációk következményeit nyomonkövetni. így azért, hogy kvantitatív evolúciós modelle
ket legyünk képesek megfogalmazni, a komplexitást,
amennyire csak lehetséges csökkentenünk kell. Jelen
dolgozat csak a polinukleotid molekulák — elsősor
ban RNS-molekulák vagy egyszerű vírusok — in
vitro evolúcióját leíró modellek evolúciós folyamatai
nak legegyszerűbb példáival foglalkozik. Manapság
nagy mennyiségű molekuláris adat áll rendelkezé
sünkre ilyen egyszerű rendszerek esetén [1 —3].
A biológiai evolúció molekuláris elmélete James
D. Watson és Francis H. Circk híres, a dezoxibonukleinsav (DNS) kettős spirál szerkezetére vonatkozó
felfedezésével kezdődött. A molekuláris biológia ezt
követő gyors fejlődése feltárta a genetika alapjait és
azokat az alapvető lépéseket, ahogyan az élő sejtek
feldolgozzák a genetikai információt. Konkrétabban:
a mutáció molekuláris mechanizmusának felfedezése
felváltotta a klasszikus evolúciós elméletben és a ha
gyományos populációgenetikában a biológiai változé
konysággal kapcsolatban uralkodó rejtélyt. A moleku
láris elméletek nélkül a mutációk kialakulása csak
mintegy ritka és véletlen — a kérdéses szervezet fenotípusának tulajdonságait megváltoztató — esemény
lenne elképzelhető.
Azért, hogy közelebb kerüljünk a molekuláris evo
lúció jellegzetes időállandóihoz, képzeljük azt úgy el,
mint különböző, az időskálán hierarchikusan rende 1. ábra Az időskála a molekuláris evolúció esetén. A jellegzetes
zett (1. ábra) folyamatok összességét. A jelenlegi ösz- időegységek lentről felfelé: 10^s <At <10ms, lm in < A t< 1 óra,
generációk százai és generációk tízezrei.
szefúggésben a leggyorsabb folyamatok a biológiai
makromolekulák kölcsönös felismerésével kapcsola
tosak. Ezek a folyamatok igen szorosan kapcsolódnak
elemi kémiai lépésekhez és a fehérjék és/vagy poliA következő magasabb hierarchiájú szint az állan
dósult mutáns szétterjedésének kialakulását jellemzi.
Ez tartalmazza a Charles Darwin által bevezetett ter
mészetes szelekció jelenségét is. Általában generáci
Előadás a “Nemlineáris jelenségek tanítása” témájú IUPAP konfe
rencián. Csopak, 1987. május. Fordította: Czakó Ferenc.
ók százai szükségesek, hogy kialakuljon az állandó292

suit szekvencia elterjedése. Az egyszerű szervezetek
molekuláris evolóciója szempontjából érdekes legma
gasabb hierarchikus szint a replikációs sebesség optimalizációját jelenti, mely a környezet körülményei
hez történő evolúciós adaptáción keresztül valósul
meg. Az optimalizáció általában generációk tízezreit
vagy ennél is többet igényel. Az eddig intenzíven ta
nulmányozott esetek legnagyobb részében a hierar
chikus folyamatok ezen négy osztálya az időtengelyt
tekintve jól elkülönül. A folyamatok egymással csak
közvetetten hatnak kölcsön: a gyorsabb folyamat adja
azt a keretet, amelyen belül a lassabb lezajlik.
A molekuláris elméletben a hibátlan replikáció és
a mutáció ugyannak a polinukleotid replikációs
reakció-mechanizmusnak párhuzamos útjai. A 2.
ábra bemutatja a mutációk leggyakoribb típusait. A
pontmutációk a replikáció folyamata alatt bekövet
kező egyetlen bázishibát jelentik. Ilyenkor a polinuk
leotid lánc hossza változatlan marad. A 2. ábrán be
mutatott mutációk másik két osztályában — inzerció,
illetve deléció — a lánchossz megváltozik. RNS repli
káció esetében a vírus specifikus RNS polimeráz se
gítségével a replikáció dinamikáját, illetve a mutációt
már széleskörűen tanulmányozták [4 —6]. A DNS
replikáció egy sokkal szervezettebb folyamat: lega
lább tíz különböző enzim katalizálja a DNS kettős5" i—W ~ u a a u a u a u g g a c | g]g c c u g g c c

—y/ — >

3‘

S -^ U A A U A U A U G G Ä C y G C C U G C C e-iV -» 3'
pontmutáció

hélix másolását és ráadásul elvégzik az “ellenőrző ol
vasást” az újonnan szintetizált molekulán, hogy ezzel
is csökkentsék a hibák arányát [7],
A polinukleotidok templátként szolgálnak a repli
kációs folyamatban. Bázisról bázisra szintetizálódnak
a komplementer szálak, ahogy az aktivált monomerek
(GTP, ATP, CTP vagy esetén UTP) a növekvő
polinukleotid molekulához adódnak. A komplemen
ter bázis beépülését a Watson-Crick bázispárok kiala
kulása állandóan ellenőrzi. Egy igen lényeges különb
ség van a számos vírus esetén tapasztalt RNSszintézis, illetve a baktériumok és az eukarioták DNS
szintézise között. RNS replikáció esetén a pozitív, il
letve a negatív szál mint különálló molekula jelenik
meg (3. ábra). Egy rövid kettős-hélix szegmens
alakul ki a replikációs komplexumban, amely az en
zimmel együtt a templát mentén vándorol, ahogy az
újonnan szintetizált szál növekszik. így az RNSmásolás ugyanazt az általános törvényt követi, mint a
közönséges fényképezési eljárás. A DNS-replikáció
azonban egyetlen kettős hélixből közvetlenül két
kettős hélixet hoz létre. Az eljárás szemikonzervatív:
mindkét leánymolekula egy szülői és egy újonnan
szintetizált szálat tartalmaz (3. ábra).
Sok biokémikust meglepett az az tény, hogy az
RNS-molekulák, a fehérjékhez hasonlóan, hatékony
és igen specifikus katalizátoroknak bizonyultak. Az
utóbbi öt évben az ide vonatkozó úttörő munkákat,
főként két laboratóriumban végezték [8 —10]. Az
RNS-folyamatokban az RNS specifitása a báziskomp
lementaritásnak köszönhető. A ribózlánc 2’-hidroxi
csoportjai, valamint az egyedülálló láncoknak az a ké
pessége, hogy harmadlagos szerkezetet hozzanak
létre igen fontos szerepet játszanak a katalitikus
működésben. Ennélfogva a DNS nem rendelkezik az
RNS katalitikus képességével.

5'HW—uaauauaug |gacggccu |ggcc-M ^-» 3'
2. A replikáció és a mutáció dinamikai modelljei
Ebben a részben a molekuláris evolúció egy kine
tikus modelljét mutatjuk be, melynek alapját mintegy
5‘ }- J W -UAAUAUAUGIGGCC“ W — 3‘
tizenöt évvel ezelőtt Manfred Eigen [11] fektette le.
A későbbiekben ezt a modellt továbbfejlesztették, és
deléció
szigorú matematikai eszközökkel részletesen elemez
ték [12-16], Mind a DNS-, mind az RNS-replikáció megvalósult autokatalitikus, templát indukált
5'H V ~ uaauauaug{gacggccuggcc ~ W — 3*
polimerizációs reakció. Ezek a reakciók rendszerint
többezer elkülönült elemi lépésből állnak. Az itt
elemzésre kerülő modellekben a templát indukált polimerizációt, mint egy egyetlen lépésből álló, “álta'[-\Y-UAAUAUAUGlGACGGCCUGlGACGGC-CUGGCC-WH31 lános” reakcióként fogjuk jelölni. A hibátlan replikációt és a mutációt ugyanannak a reákciómechanizinzerció
musnak párhuzamos folyamataiként kezeljük:
2. á b ra A gyakori mutációk három osztályának molekuláris me
\ /

chanizmusai. A pontmutációk a polinukleotid lánc hosszát válto
zatlanul hagyják. Deléció esetén a szekvencia egy része kivágódik;
az inzerciók általában a másoló folyamat részleges ismétlődésével
jönnek létre. A deléciók és inzerciók hossza igen változó, egytől
sokezer bázisig terjedhet.

A + 2* 'iS ?

A + ík ^

Hk

Ii + h

k = l,...,n

=

(1)
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3. ábra A DNS és RNS replikáció molekuláris mechanizmusa.
Mindkét folyamat a polikondenzációs reakció kinetikáját követi,
mely többezer elemi lépést foglal magában. A DNS replikáció a
közvetlen másolás példája: 1 molekula DNS —> 2 molekula
DNS. Legalább tíz enzim vesz részt a DNS replikációban és az "el
lenőrző olvasás”-ban, mely jelentősen csökkenti a hibaarányt. Az
RNS, különösen a vírus RNS másolódása komplementer repliká
ciós mechanizmuson keresztül valósul meg. A pozitív szálak templátként szolgálnak a negatív szálak szintéziséhez és megfordítva.
A DNS replikációhoz képest az RNS replikáció igen egyszerű: álta
lában egyetlen enzim végzi. Az ellenőrző olvasás hiánya azt is je
lenti, hogy a RNS másolás a sokkal kevésbé pontos, mint a DNS-é.

Itt, illetve a következő egyenletekben a replikálódó
entitást, jelen esetben a templátként szolgáló polinukleotid molekulát 7 -v el jelöljük. Az Ik-ban szereplő
k alsó index a bázisok egy adott sorozatát jelöli.
A ilk - 1,..., « ’’jelölés szerint rí különböző polinukleotid szekvenciával van dolgunk. Ha minden lehet
séges szekvenciát figyelembe veszünk, akkor n a csil
lagászati nagyságrendeket is meghaladó óriási szám
lesz. Ne feledjük, hogy egy p hosszúságú lánc esetén
4P különböző szekvencia létezik. Az (1) kinetikai
egyenlet elemzésének megkönnyítése végett a sebes
ségi állandót két tényezőre bontjuk:
— az f k sebességi állandó jelenti az idő és koncentrá
cióegységenként az Ik molekulán mint templáton ke
letkező összes — hibátlan és hibás — polinukleotid
molekulák számát.
— a Qik faktorok (i,k = 1 ,...,« ) határozzák meg a hi
bátlan másolatok és a mutánsok eloszlását. Ennek
megfelelően Qkk a hibátlan másolás gyakorisága, Qjk
pedig azt jelenti, hogy milyen gyakran kapunk az Ik
templátból mutációval Iji. Mivel minden másolat
vagy hibátlan, vagy hibás, ezért a Qik faktorok kielé
gítik az alábbi megmaradási egyenletet.
n

Y Q ti
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= i ; * = i,•••.**

A polinukleotid szintézishez szükséges energiában
dús monomereket egyszerűen /1-val jelöljük. Feltéte
lezzük, hogy A koncentrációja állandó, így az a sebes
ségi egyenletben csak egy állandó tényezőként
szerepel.
Az összes folyamatot figyelembe véve egyetlen
templát indukált polinukleotid szintézisére a követ
kező egyszerű kifejezést kapjuk:

^

fjQki-Zj i

; k —l,...,n

(3)

Az Ik polinukleotid koncentrációját x k jelöli, k =
= 1

A (3)-as egyenlet szerint az összes koncentráció
idöderiváltja szigorúan pozitív, így a populáció
mérete N(t) = I£ =1 xk(t) végtelenségig nőne,
hacsak valamilyen megszorítás be nem állítja a megfe
lelő határt. E célból bevezetjük a nem specifikus 4>(t)
lefejési fluxust, melyet úgy állítunk be, hogy az pont
(2) kompenzálja a teljes populációban jelentkező túlnövekedést.

* w = * * ■ Í 2 J 2 ^ í?fa•z, = JC

(4)

Ezen í>(t) lefejési fluxus segítségével a populáció
mérete állandó marad. Az általánosság megszorítása
nélkül most újradefiniálhatjuk az x k koncentrációkat,
hogy azok teljesítsék a a £xk= l normális feltételt.
Mivel a koncentrációk általában nem negatív mennyi
ségek, ezért a változók fizikailag értelmes készlete az
alábbi egyszerű halmazra korlátozódik:

Sn = j * t > 0 V f c = l , . . . , n ;

(5)

Mivel a <t>(t) fluxus éppen kompenzálja a feleslegben
szintetizált makromolekulákat, ezért így mérhetjük a
populáció nettó produkcióját:

A megfelelő kinetikai egyenletek alapvetően nemlineárisak. Ezalatt azt értjük, hogy a nemlinearitást
nem lehet egy egyszerű általános transzformációval
eltüntetni. A fentebb leírt megszorításokat alkal
mazva a differenciálegyenletet a következő alakban
írhatjuk:

(7)
Ismét felhasználtuk a relatív koncentrációk normálási
feltételét (E{J=1 xk = 1), és azt, hogy a lefejési fluxus
a következő alakú:

6 í t l - V 'V '
^

"**''**

^

A fluxus a populáció átlagos nettó produkciójával
pontosan ugyanolyan kapcsolatban van, mint a (4a)
egyenletben: E(t) / I j ^ x ^
A (7) egyenlet a másodrendű autokatalízis legálta
Felhasználva az állandó relatív koncentrációkra vo lánosabb esetét mutatja be, amellyel a templát indu
natkozó IjJ=1 x k = 1 megszorítást, a kinetikai egyen kált, hibamentes, (6) szerinti katalízissel működő
replikáción alapuló dinamikai rendszert jellemzhetletet a következő formában kapjuk:
jük. Ennek az egyenletnek a speciális esetei játszanak
szerepet számos, a fizikától és kémiától, a populációgenetikán keresztül az elméleti ökológiáig terjedő kü
Sk ~ £ M u - * ~ xí M t) ; * = í , ..., n
,=1
(3a) lönböző területeken.
A következő lépésben bevezetjük a reakciómecha
A 4>(t) lefejést tartalmazó tag kivételével a (3a) diffe nizmusba a mutációt (6). Az (1) egyenletnek megfe
renciálegyenlet csak lineáris tagokat tartalmaz. így lelően kapjuk:
egy integráltranszformáció segítségével valódi lineá
ris rendszerré alakítható át [17,18]. Ezeket a rendsze
reket ezért “kvázilineárisnak” hívjuk. Ezek a rend*
-4 + ít + U
Ij + fi + 1{ ;
n (9)
szerek a lineáris differenciálelméletben megszokott
általános eljárásokkal tanulmányozhatók.
A (8) szerinti lefejési fluxus bevezetése után a kineti
Érdeklődésre tarthat számot, hogy megvizsgáljuk kai egyenlet a következő alakú:
a hibamentes replikációilatáresetét, melyet úgy köze
líthetünk meg, hogy a mutációs mátrix Q ={Qik }
n n
tart az egységmátrixhoz: Qjk —►SÍA, ahol 8 a Kroik =
- **•*(<); k = l,.. n (10)
necker-féle Delta-szimbólum. Ekkor a (3a) egyenlet
•=i j=i
így alakul:
Hasonlóan, ahogyan az előzőekben a kvázilineáris
rendszeregyenletre már megmutattuk, most (10)
XI = ( f t - <H<)) S í ; t =
(3b) konvergál a (7) egyenlethez, amint a Q mutációs
mátrix közeledik az egységmátrixhoz.
Dinamikai rendszereket sokkal könnyebben ele
Erre a dinamikai rendszerre könnyen kaphatunk ana
litikus megoldásokat. A (3b)-ben szereplő lefejési mezhetünk, ha alakjuk megfelel a "replikátoregyeAletek“ [19] általános alakjának. Ekkor az időderiváltak
fluxus természetesen (4) alakú.
Mivel a replikálódó entitások nemcsak templát- a megfelelő változókat szorzótényezőként tartalmaz
ként szerepelnek, hanem katalitikus aktivitásuk is zák:
van — mint ahogy ezt az RNS-molekulák esetén
megfigyelték —, mely a reakciók egy másik osztályá
=
fc =
( ii)
hoz vezet el:

E(1,' S W Í > ^ ' » / Í >

A + It + Ii

,w
►2It + U ; *"i* = 1...... n

(4a,

Számítások azt mutatják, hogy a második, illetve ma(6) gasabbrendű deriváltak általános alakja megegyezik:
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i t = it-Fk + xk-~jf = *k-Gt ; k = l,...,n (11a)
ahol G k= F |+ ( d F k/dt). Hasonló, rekurzívan alkal
mazott számítások eredményeképpen kapjuk a magasabbrendű időderiváltakat, melyek az xk változót
ismét szorzótényezőként tartalmazzák. Ebből az
eredményből a következő általános reláció származik:
x t = 0 =>- ± t = 0 =► ±t = 0 =► ... ; k = l,...,n (1 2 )

A (12) reláció következtében az xk(t) változók nem
váltanak előjelet. Ezért az x(t) = (x1(t),...xn(t) trajektória vagy az Sn tartomány belsejében marad, vagy a
határhoz konvergál, amelyet azonban sohasem metsz
(4. ábra).
A replikátoregyenlet másik érdekes tulajdonsága a
változók arányával kapcsolatos. Mindegyik arány tel
jesíti a következő egyenletet:

(fí)' -

(13)

4. ábra A replikátoregyenlet megoldásainak néhány tulajdonsága
az Sj tartományban. A trajektóriák vagy közelednek a határhoz
(A), vagy a belsejében maradnak egyensúlyi pont (B), illetve zárt
pálya (C) esetén, mint a> határok. A határról induló trajektóriák
ott is maradnak (D).

Mindkét hibamentes replikációs rendszer, a kvázilineáris (3b), illetve a nemlineáris (7), replikátor
egyenlet típusú. A (3a) kvázilineáris replikációsmutációs egyenlet áttranszformálható replikátor
típusú egyenletté. Mindhárom rendszert már igen
részletesen tanulmányozták. Csak a nemlineáris
replikációs-mutációs rendszert (10) nem elemezték
még matematikai eljárások segítségével, mert jelenleg
még nem ismerünk egyszerűsítő transzformációt.

3. Potenciálfüggvények és ’’sarki egyensúlyok“
Az evolúciós optimalizációt gyakran jelenítik meg
’’hegymászás“ folyamataként. Ez az elképzelés magá
ban foglalja a V(x) potenciálfüggvény létezését — a
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koncentrációkat az x = (xj, x2, ... x^vektorban foglal
tuk össze —, mely lehetővé teszi, hogy a megfelelő
differenciálegyenleteket mint gradiens rendszereket
írjuk fel:
it= ( S

; * = i ...... n °r % = » radv

(14)

A gradiens rendszereknek számos olyan tulajdon
ságuk van, amelyek hasznosak a dinamikai rendsze
rek osztályozásában:
(1) A potenciálfüggvény optimalizált, mely közvetle
nül a dV/dt > = 0-ból következik.
(2) Gradiens rendszerekben nem lehetséges oszcillá
ció az xk(t) változókban.
(3) Kiömlésmentes határfeltételek esetén a háromdi
menziós térbeli diffúziót is magába foglaló dina
mikai rendszernek megfelelő parciális differenci
álegyenletek nem vezetnek disszipatív térbeli
struktúrákhoz.
Kizárhatunk bármilyen bonyolult dinamikai visel
kedést, ha sikerül potenciálfüggvényt nyernünk a di
namikai rendszerre. Sok differenciálegyenlet bár csak
egyszerű dinamikát mutat, mégsem lehet sem egy
gradiensrendszer formájába írni, sem ilyenbe át
transzformálni. Ilyen típusra példa a (3b) egyenlet,
vagy a populációgenetika szelekciós egyenlete, mely
a (7) egyenlet egy speciális esete, melyben a sebességi
állandók szimmetrikus mátrixot alkotnak, azaz
A = {aki}és aki= a ik. Azonban ezek közül néhányat le
írhatunk, mint általánosított gradiensrendszert, ha a
megszokott euklidészi metrikától eltérő, megfelelő
metrikát alkalmazunk [20,21], A Riemann-metrikán
alapuló általánosított gradienst a ”Grad“-ot használ
juk. Ebben a metrikában az x és az y vektorok z pont
ban kiértékelt skalárszorzata a következő alakú:

h 'i'l- -

(15)

így mindkét, a (3 b), illetve a populációgenetikai sze
lekciós egyenletet így írhatjuk:

f i = Grad V

( 16)

A (3b) egyenletre vonatkozó potenciálfüggvény:

F=*=

(3c)

A szelekciós egyenletre a következőt kapjuk:

V=y =

+ i f í aAXiZk)

(7a)

Ebben a részben kvázilineáris rendszerekkel fog
lalkozunk. Kezdjük azzal az egyszerű esettel, amikor
a (3 b) által leírt replikáció hibamentes, vagy majd
nem hibamentes. Ezt az esetet úgy hívjuk, hogy a
"ritka mutációk színtere“. A (3) szerinti V(x) po
tenciálfüggvény lineáris, így a "hegymászás“ véges xkértékeknél nem érheti el a potenciálfüggvény maxi
mumát. Ehelyett a rendszer a koncentrációs tér fizi
kailag elérhető részének — mely az Sn tartomány —
és a potenciálfüggvény metszetének legmagasabb
pontja felé konvergál. Ez a pont rendszerint Sn sarká
ban helyezkedik el, ezért az ilyen optimális helyzetet
"sarkiegyensúlyinak nevezhetjük (5. ábra).
Ritka mutációk esetén az átlagos nettó termelés
optimalizációja vagy a gradiensrendszer tulajdonsá
gaiból, vagy közvetlenül a (3b) egyenletből követke
zik. Ez annak az Imtípusnak a szelekciójához vezet,
melyet a populációban jelenlevő összes típus közül a
legnagyobb prudoktivitás ( f j jellemez:
lm ■ Sm - m sx (/i,...,/n)

Ritka mutációk esetén az evolúciós optimalizációt
úgy gondolhatjuk el, mint egymást követő szelekciós
folyamatokat. Egyszercsak új, hatékonyabb változa
tok jönnek létre, melyek felváltják az eddig optimális
típusokat. A kiválasztódott egyedek sorozatát a replikációs hatékonyságok, vagy az f m sebességi állandók
nem csökkenő sorozatával jellemezzük.
Térjünk át a gyakori mutációk területére. Ekkor a
replikáció és a mutáció dinamikáját a (3a)
differenciálegyenlet írja le. Mivel az x k -változók li
neáris kifejezésekkel és a nemlineáris <t> fluxussal
csatolódnak, így a megoldást közvetlenül nem kap
hatjuk meg. A fluxus nemlineáris transzformációval
történő eltávolítása után [17,18] a visszamaradó line
áris egyenlet a szokásos eljárásokkal szétcsatolható.
A differenciálegyenletet oly módon transzformáljuk,
hogy W 7 {Wkj = f Q kj értékmátrix jobboldali
lk (k = l,...,n) sajátvektorai az új koordinátarendszer
bázisvektoraiként jelennek meg. A megfelelő \ k sa
játértékeket csökkenő abszolútértékük szerint ren
dezzük sorba:
(17a)
ÍT.Ii = Ai.U ; k =

Ennek következtében a populáció a szelekciós folya
mat alatt homogénná válik:
,!í™*~(0 = l

tHmri(t) = ÖVÍ5Ím

(17b)

V(?)
A
A leggazdaságosabb I, szekvencia

Ai > |A2 | < |A5 | < — < |A„|

( 18)

Ebben az esetben érvényes Frobenius szabálya,
hiszen W minden tagja pozitív. Ennek megfelelően a
legnagyobb k x sajátérték nem degenerált, és a do
mináns 4 sajátvektor kizárólag pozitív elemeker tar
talmaz. Ezért 4 mindig az Sn koncentrációtartomány
belsejében helyezkedik el. A biológiában használatos
egyed fogalomhoz hasonlóan a típusok ezen stacioná
rius eloszlását ”kváziegyedek“-nek hívjuk [12].
Azért, hogy a (3a) egyenlet megoldásainak tulaj
donságait elemezzük, nézzük meg a változók transzformációját részleteiben is:
n

x(t) «

n

= g u t (t).u

(19)

A közönséges koncentrációs tér egységvektorait ek
jelöli. Ezek jelentik a koncentrációtartomány sarkait.
Az új uk (t) változók az lk sajátvektorok - melye
ket az új koordinátarendszer bázisvektoraiként vá
lasztottunk — együtthatóiként jelennek meg. Könynyen igazolható, hogy az új koncentráció változókat
az alábbi differenciálegyenlet határozza meg:

= (A* - $(*)) Uk ; k = l,...,n

(3d)

Bár a (3d) egyenlet általános típusa ugyanolyan, mint
a (3b) egyenlete — replikátor típusú, így (12) érvé
nyes — azonban ha a fizikai jelentésüket tekintjük, a
5. ábra Evolúciós optimalizáció és sarki egyensúly ritka mutációk •észletekben alapvető különbségek vannak.
esetén. A sarki egyensúly (e,) megfelel a leggazdaságosabb szek (1) Az xk változók relatív koncentrációk voltak, így
venciának, itt az f-nek. A V(x) potenciálfüggvény optimalizálása
definíció szerint nemnegatív mennyiségek. Ezzel
Sj-ban a leggazdaságosabb, I, szekvencia szelekciójához vezet.
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ellentétben, az uk változók lehetnek pozitívak,
nullák vagy negatívak.
(2) Az f k állandók a kémiai reakciók sebességi állan
dói voltak, így pozitív mennyiségek. A \ k egy
nem szimmetrikus mátrix sajátértékei, így lehet
nek valósak is, vagy komplex párokban jelennek
meg.
Mint azt David Rumschitzki megmutatta [22], a W
mátrixnak kizárólag valós sajátértékei vannak, ha a
mutációs mátrix szimmetrikus: Qik = Qkf Ez a felté
tel gyakran teljesül, ezért a továbbiakban csak valós
sajátértékekkel rendelkező rendszerekre szorít
kozunk.
A szelekciót az új uk (t) változóban figyel
hetjük meg. A sajátvektorok valamilyen kombináció
jából kiindulva a t = 0 időpillanatban, u (0) =
= («i(0),..., un(0)), a rendszer ahhoz a kváziegyedhez konvergál, amely a domináns /j sajátvektor által
meghatározott stacionárius eloszlás:

azt már az előző részben is említettük, a dinamikai
rendszer néhány tulajdonsága közvetlenül a sebesség
állandók mátrixának A = {alk}vizsgálatából követke
zik.

tiszta /, kiindu lási szekvencia

íi™>u i(í)= l and (lim Ufc(t) = 0 V fc = 2,3,...,rt 07c)
Az optimalizálás tekintetében a (3a) egyenlet viselke
dése még bonyolultabb. A dinamikai rendszer (3d)
által leírt — (12) szerint uk= 0 V k = l,...,n — inva
riáns határai nem esnek egybe a fizikailag elérhető te
rület határával, mely az Sn tartomány. Erre egy há
romdimenziós példát (n = 3) a 6. ábra mutat be. A
bemutatott két háromszög metszete az ^ tarto
mányt négy részre darabolja, amelyeket különböző
előjelű uk\ k = 1,2, 3 változó értékek jellemeznek. A
(3a) dinamikai rendszer trajektóriái arra a negyedre
korlátozódnak, amelyre a kezdeti állapot megválasz
tásával kerültek — az uk ( t )változók nem váltanak
előjelet. Az általános — az n dimenziószámtól füg
getlenül érvényes — eredmények két régióra vonat
koznak [23,24]:
(1) Az átlagos többlettermelés nem csökkenő
(dV/dt 2=0) a pozitív negyedben:
« ,.> 0 V k = l,...,n.
(2) Az átlagos többlettermelés nem növekvő
(dV/dt ^ 0, az í/j > 1 és uk < 0 V k = 1...,n által
meghatározott negyedben.
A két fennmaradó régióban nem lehet általános visel
kedést megjósolni. Az átlagos többlettermelés növe
kedhet, csökkenhet, vagy akár elérhet, majd elhagy
hat egy szélsőértéket is.

4. Populációdinamika a nemlineáris esetben
A (7) egyenlet az állandóméretű populáció meg
szorítása mellett a másodrendű autokatalízis legáltalá
nosabb esetét írja le, melynek most megpróbáljuk a
dinamikáját jellemezni. Az egyenlet példa a replikátoregyenletre. így a (12) és (13) egyenletek teljesül
nek, így következményeik érvényesek (7)-re is. Mint
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6. á b r a E v olú ció s optimalizáció és sarki egyensúly gyakori m u tá c i
ó k es etén . A sarki eg yensúly megfelel a k v ázieg y ed n e k , a W é r t é k 
m átrix d o m i n á n s I, sa játv ek to rán ak . A V ( x ) optimalizációja Sj-ban
a v ízszin te sen v o n a lk á z o tt t e r ü le tre k o rláto zó d ik . /,-bői indulva
V (x < t)) az idő f ü g g v én y éb en m o n o t o n cs ö k k e n . A két f e n n m a 
r ad ó t e r ü l e t e n a potenciál c s ö k k e n h e t , illetve n ő h e t.

Elsőként azzal az egyszerű esettel foglalkozunk,
amikor a (7a) függvény pontenciálként használható
az általánosított gradiensrendszer (16) kialakításá
hoz, amikor is Shahshahani gradiens definícióját, a
“Grad"-ot alkalmazzuk [20], Két igen jól ismert speci
ális eset van: Fischer populációgenetikai szelekciós
egyenlete, melyet már az előző részben említettünk,
illetve a többdimenziós Schlögl-modell. Az utóbbi
esetben az A mátrix diagonális: aik = bk 8 ih mely a
következő differenciálegyenlethez vezet:
** = (**•** - $ W ); * =
(7b)
Korábbi dolgozatok [12,14,23] alaposan elemezték a
Schlögl-modellt és annak kvalitatív viselkedését.
Itt most csak egy olyan példáját mutatjuk be a nemli
neáris replikátor egyenletnek, amelyre létezik poten
ciálfüggvény.

A dinamikai rendszer tulajdonságait teljes általános
ságban megjósolhatjuk a (7c)-ból. A potenciálfügg
vénynek extrémuma van az egyensúlyi pontban

Fisher szelekciós egyenletének dinamikája még
bonyolultabb. A potenciál extrémuma elhelyezked
het az Sn tartomány belsejében, vagy azon kívül is;
lehet maximum, illetve minimum is. így a szelekciós
egyenlet rendelkezhet egy stabil egyensúlyi állapottal,
X = ( l t = 6jT1/ | j f c , - 1; i = l ........n )
vagy többszörös stabil stacionárius állapottal, melyek
valójában sarki egyensúlyok. Hivatkozva az elméleti
mely az Sn koncentrációtartomány belsejében van. populációgenetika irodalmára [25], itt most eltekin
Ez az egysúlyi helyzet mindig instabil, mert a Hess- tünk a részletektől.
mátrixnak kizárólag pozitív sajátértékei vannak.
Általánosabb feltételt is szabhatunk a ShahshaEnnek következtében minden trajektória az Sn hatá hani-gradiens létezésére, mint a sebességi állandók
rához konvergál. Itt n db stabil egyensúlyi helyzetet mátrixának szimmetrikus volta. A “szimmetrikus há
találhatunk, mely pontok egybeesnek a tartomány romszög reláció ” ról
sarkaival. A nulla valószínűségi mértékű különleges
esetektől eltekintve az összes trajektória, mely az Sn
belsejéből indul, aszimptotikusan a tartomány vala
Gt'; +
+ CJm =
Gik + Ofc/ + °-ji
(2 0 )
melyik sarkához konvergál, ahol a kezdetben jelen
lévő egyedek közül valamelyik már kiválasztódott, bebizonyították, hogy a szükséges és elégséges felté
íly módon S„ mindegyik sarka megfelel egy sarki tel, hogy a (7) egyenlet Shahshahani-gradiens legyen
egyensúlyi helyzetnek (7. ábra). A többdimenziós [21].
.
Egy másik, viszonylag egyszerű speciális esete a
Schlögl-modell esetén többszörös stacionárius állapo
tok esetet figyelhetjük meg. A szelekciós folyamat (7) egyenletnek az elemi hiperciklus [12], melynél
végeredménye nem egyértelmű: nemcsak a bk sebes
ségi állandóktól függ, hanem a kezdeti x (0) feltéte
lektől. Minden egyes aszimptotikusan stabil állapot
Pt« =
; k , j = 1 ,... ,n ; k , j mod n (2 D
nak megvan a saját vonzáskörzete. A vonzáskörzetek
méretét a bk sebességi állandók határozzák meg. Az illetve a differenciálegyenlet
S„-ben elhelyezkedő instabil egyensúlyi pont koordi
N
nátáiból következik, hogy a legnagyobb bm — max
k mod n
(2 2 )
(ó,,....,ó„ ) sebességi állandóval rendelkező egyed- z t = (aji.z;i-] —í>(t)) Xk ; k =
nek van a legnagyobb vonzáskörzete.
nem alakítható gradiens rendszerré. Ennek ellenére
számos érdekes tulajdonsággal rendelkezik:
— Az elemi hiperciklusok “állandóak”. Az állandó
ság egy olyan tulajdonság, amely ellene van a sze
V(x)
lekciónak. Egy állandó dinamikai rendszerben
egyetlen változó sem tart a zérushoz

,1™ *i(« )> 0 V i = l ...... b

(23)

(2) Az /?=S4 dimenziójú hiperciklusok az Snbelsejé
ben egy aszimptotikusan stabil egyensúlyi ponttal
rendelkeznek, mely felé minden, a tartomány
belsejéből induló pálya konvergál.
(3) Az
5 dimenziójú hiperciklusok az Sn belsejé
ben egy aszimptotikusan stabil zárt pályával ren
delkeznek. Növekvő n értékek esetén az oszcillá-.
dók mind jobban megközelítik a tartomány hatá
rát.

7. ábra Evolúciós optimalizáció és sarki egyensúly a többdimen
ziós Schlögl-modellben. Az Sj tartomány mindegyik sarka egy
sarki egyensúlyi helyzet. A vonzáskörzetük annál nagyobb, minél
nagyobb a sebességi állandó értéke.

A 8. ábrán a hiperciklus dinamika egy jellegzetes pél
dáját mutatjuk be. Növekvő n esetén az oszcillációk
megközelítik a merőleges koncentrációtengelyek
alakját. Elemi hiperciklusok esetén nem találunk kao
tikus attraktorokat, még magasabb dimenziójú ese
tekben sem.
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lehetővé teszi, hogy a teljesen általános helyzetből
egy különleges osztályt különítsünk el.
*A (7) dinamikai rendszert “nemhiperbolikus"nak hívjuk, ha a B mátrix minden eleme nemnegatív, másképpen, ha az eredeti sebességi ál
landók kielégítik a következő feltételt
“ií - ati > 0 V t, k = 1 ,..., n

iS. ábra Elemi hiperciklus n = 5 dim enzió esetén. Bem utatjuk az
x , (t) m egoldásgörbét, és az jc2( x ,) trajektóriát a sebességi állandók
a, =
ar,= 1 értéke esetén.

A (7) differenciálegyenlet ciklikus szimmetriájából
következik, hogy a sebességi állandók kielégítik a kö
vetkező feltételt:

ai-ri,í+i — <*ií ; i , k — 1

,

I, i t nodn
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Nemhiperboliku(s rendszer esetén mindegyik oszlop
diagonális eleme kisebb vagy egyenlő, mint a legki
sebb nemdiagonális elem. Ez azt jelenti, hogy más tí
pusok katalitikus növelése nagyobb, mint sajátmaga
katalitikus növekedése. B minden eleme azonos elő
jelű, így a megfelelő differenciálegyenlethez (7) egy
irányított gráfot rendelhetünk:
*A gráf csúcsai a populációban jelenlevő külön
böző típusokat U k ; k = 1,.,.,/j) jelenítik meg.
Ha B egy eleme határozottan pozitív (bki>0)
akkor berajzolunk egy élt, mely az i—*k csúcso
kat köti össze.
Az így kapott gráfot két tulajdonság szempontjából
elemezzük
(1) irreducibilitás,
(2) Hamilton él létezése.
Egy irányított gráfot irreducibilisnek hívunk, ha min
degyik csúcs bármelyik más csúcsból egy irányított él
mentén elérhető (9. ábra).
Egy élt hamiltoninak mondunk, ha az tartalmaz egy
kört — egy olyan ívet, mely visszatér kiindulási pont
jába —, melyet semmi sem metsz (9. ábra).

(24)

így az Sn koncentráció tartomány közepe mindig
egyensúlyi pont, aho\x1= x 2 =...nn=]/n. Természe
tesen a ciklikus szimmetriával rendelkező rendszerek
nem teljesítik a (20) feltételt, csak speciális degenerált esetekben. Ismert ebben a rendszerben a Hopfféle bifurkáció előfordulásának szabálya [26], majd
ezt felhasználva bebizonyították, hogy az n^ 3 dimenziójú Lotka-Volterra egyenletekben léteznek
stabil határciklusok.
A (7) egyenlet általánosabb eseteiben hasznosabb
az A mátrix más tulajdonságát kiválasztani az osztá
lyozáshoz. Elsőként vegyük észre, hogy a (7) diffe
renciálegyenlet invariáns az A oszlopaihoz adott
konstansokkal szemben. Ezt a sajátságot a diagonális
elemek zérusra csökkentésével távolítjuk el. Az
együtthatók új mátrixa

B = Otí = ak{- a t i ; t,£ =

(26)

A

B

C

9. ábra A (7) differenciálegyenlet nem hiperbolikus eseteinek osztá
lyozására használt irányított gráfok három osztálya. A: egy nem irreducibilis gráf, B: egy irreducibilts gráf, m indegyik csúcsból m in
degyeik csúcsot elérhetjük egy irányított él m entén. C: H am ilton-él

A különböző alacsony dimenziójú eseteket most a
“kizárás” és “állandóság” tulajdonságának szempont
jából vizsgáljuk. Az állandóság fogalmát már bevezet
tük. Egy differenciálegyenlet kizáráshoz vezet, ha ele
gendően hosszú idő múlva legalább egy típus, mond
juk, az Ij eltűnik. így az Sn belsejéből induló összes
pálya w szélsőértéke a határon található.
A (7) differenciálegyenlet összes «=£4 dimenziójú
nemhiperbolikus esetének teljes kvalitatív elemzése
megtalálható [27]-ben. Ilyen rendszerek néhány gráf
ját a 10. ábra mutatja be. Ezeken kívül n= 5 és n= 6
dimenzió esetén számos példát tanulmányoztak már.

n= 2 esetén a különböző esetek kvalitatív viselke
dése többé-kevésbé triviális: a 10. ábrán bemutatott
1., illetve 2. gráfhoz tartozó dinamikai rendszer kizá
rásához vezet, míg a 3. állandó.
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n= 4 esetén nyolc irreducibilis gráf van (10. ábra),
mely nem tartalmaz Hamilton élt. A rendszerek nu
merikus integrálása kimutatta, hogy mindegyik eset
ben kizárás következik be, így megerősítette azt a né
zetet, hogy «=4 esetén a (7) nemhiperbolikus rend
szer akkor állandó, ha rendelkezik Hamilton-éllel.
A Hamilton él szükséges, de nem elégséges felté
tel az állandóságra. Csak a 9, 10 és 12. gráfhoz tartozó
rendszerek állandók a nem nulla bki sebességi állan
dók minden numerikus értékválasztására. A maradék
öt rendszert (11, 13 —16) — bár gráfjuk tartalmaz
Hamilton élt — nehezebb elemezni: hosszú idő
múlva a viselkedésük a sebességi állandók numerikus
értékétől Függ: mind kizárás, mind állandóság
előfordul.
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A (7) differenciálegyenlet nemhiperbolikus eseteinek
kvalitatív elemzéséhez használt irányított gráfok.

n= 3 esetén 15 különböző gráf létezik, melyek tu
lajdonságai a következő szabályokból egyértelműen
megállapíthatók:
(1) n= 3 esetén, ha a (7) nemhiperbolikus rend
szernek egyetlen egyensúlyi pontja van, mely az
S, koncentrációs tartomány belsejében helyezke
dik el, és ha detB>0, akkor ez egy állandó rend
szer, és az egyensúlyi pont az S3 belsejében talál
ható mindegyik pálya w határa.
(2) n= 3 esetén, ha a (7) nemhiperbolikus rendszer
gráfja nem tartalmaz Hamilton-élt, akkor a
rendszer kizáráshoz vezet.
A 10. ábrán bemutatott 15 lehetséges eset közül csak
a 8, 11, 14 és 15 gráfoknak megfelelő rendszerek ál
landóak. A két szabály értelmében n=3 esetén nem
hiperbolikus rendszerekben nem létezik stabil határ
ciklus. Ez az eredmény azt is jelenti, hogy az n=2 di
menziós Lotka-Volterra rendszerekben [28] nincse
nek stabil határciklusok.
n—4 esetén a (7) egyenletnek megfelelő dinamikai
rendszerek jóval bonyolultabbak (lásd pl. E. Amann
nem közölt munkáját, melyre a szerzők [27]-ben hi
vatkoznak). Azonban az állandóságra, illetve a kizá
rásra vonatkozó feltételek könnyen megkaphatok
[27]:
(1) n=4 esetén, ha a (7) nemhiperbolikus rend
szernek egyetlen egyensúlyi pontja van, mely az
S4 koncentrációs tartomány belsejében helyezke
dik el, és ha detB<0, akkor ez egy állandó
rendszer.
(2) n= 4 esetén, ha a (7) nemhiperbolikus rendszer
gráfja nem irreducibilis, akkor a rendszer kizárás
hoz vezet.

11. á b ra

Példa a 10. ábrán C 15 gráfban előforduló vasvilla elemre

Példaként bemutatjuk a 15. gráfot: ez tartalmaz
egy “vasvilla ’-szerű (11. ábra) elemet, mely tartal
mazza a 3, 4, és 1 csúcsokat. Ilyen elemeket tartal
mazó rendszerek, a sebességi állandók egy bizonyos
tartományára, kizáráshoz vezetnek. Esetükben:
lim

Xi(i)
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Magasabb dimenziók esetén («2*5) az összes eset
teljes kvalitatív elemzését célzó eljárás reményte
lenné válik, hiszen a lehetséges gráfok óriási számúak. Ezek sok különböző esetre vezetnek, melyeket
külön-külön kell kezelni. Az n = 3 , illetve n —4
esetre adott általános szabályokhoz hasonló további
analógiák nem érvényesek magasabb dimenziók
esetén. Például a detB>0 és a belső egyensúlyi hely
zet létezése nem elegendő feltétel az állandósághoz
a (7) nemhiperbolikus rendszernél n = 5 esetén.
// = 6 dimenzióban irreducibilis gráffal, de Hamillon-éllel nem rendelkező állandó rendszereket talál
hatunk.
5. Kaotikus attraktor a replikátoregyenlelben
Végül bemutatunk egy példát a másodrendű autokatalizisnek (7) megfelelő replikátoregyenletben elő
forduló kaotikus attraktorra. A közönséges differenci
álegyenletekben a kaotikus dinamika fellépése meg301

követeli az «^3 dimenziót. Az ott vizsgált replikátoregyenletet jellemezhetjük egy megmaradási reláció
val, E£=1xk = 1, melyet <t>(t) fluxus választásával
vezettünk be. így nem várhatunk kaotikus attraktorokat a (7) egyenletben «*£3 esetén. A legegyszerűbb
lehetséges eset «=£4 dimenziós. Valóban, könnyen
igazolható, hogy a (7) egyenlet a
0

B = (M

=

1.1
-0 .6
/a + 0.2

0.5
0
1.0
0.5 —/;

-0 .1
- 0 .6

0

-c.:

(27)

sebességi állandókkal kaotikus dinamikát mutat
1,4 < fji < 1,6 esetén. A megfelelő attraktor ekviva
lens azzal, amelyet a háromdimenziós általánosított
Lotka-Volterra egyenletben [29] megfigyeltünk.
Mostanában ezt a kaotikus attraktort részeletesen
tanulmányozták [30], A trajektóriák néhány tipikus
rajzát a 12. ábra mutatja be. Könnyen észrevehető
egy olyan koncentrációterület, ahol a trajektóriák va
lahogyan összeszorulnak, hogy keresztüljussanak egy
keskeny csövön, majd ezután nagy területre tágulnak

ki. Az attraktor egy alacsonydimenziós különös at
traktor minden tulajdonságát mutatja. A Fourier
spektrum (13. ábra) a frekvenciák széles folytonos
eloszlását tartalmazza, melyre több keskeny sáv szuperponálódik. A szomszédos trajektóriák exponenciá
lisan távolodnak az idő Függvényében.
A kaotikus attraktorhoz való közeledést a /x para
méter változtatásával tanulmányozták. Az első bifurkáció /a=1,0 alatt található, majd ezután a káoszhoz
Feigenbaum típusú bifurkáció kaszkádon, perióduskettöződéssel jutunk el. A paramétertérben az a terü
let, ahol a kaotikus attraktor elhelyezkedik, igen kes
keny. Csak a b14, b21, b41 és a b42 sebességi állandók
változhatnak a A = ± 0,1 tartományban, az összes
többi paraméterben legalább egy nagyságrenddel
kisebb ez a tartomány.

13. ábra A (27) által leírt kaotikus attraktor Fourier spektruma
/u=l,55 esetén.

IRODALOM
[

12. ábra A (27) által leírt kaotikus attraktor
302

1,47 esetén.

1] E. Domingo, P. Ahlquist, J. J. Holland, eds. RNAGenetics, Vol.I: RNA-Replication. CFRC-Press. Baton
Rouge (Fl.) 1987.
[ 2] E. Domingo, P. Ahlquist, J. J. Holland, eds. RNAGenetics, Vol.II: RNA-Variability. CFRC-Press. Baton
Rouge (Fl.) 1987.
[ 3] C. K. Biebricher. Evolutionary Biology 16 (1983) 1—52.
[ 4] C. K. Biebricher, M. Eigen, W. C. Gardiner, Jr. Bioche
mistry 22 (1983) 2544-2559.
[ 5] C. K. Biebricher, M. Eigen, W. C. Gardiner, Jr. Bioche
mistry 23 (1984) 3186-3194.
[ 6] C. K. Biebricher, M. Eigen, W. C. Gardiner, Jr. Bioche
mistry 24 (1985) 6550-6560.
[ 7] A. Kornberg. DNA-Replication. W. H. Freeman and Co.
San Francisco (Cal) 1980.
[ 8] T. R. Cech, B. L. Bass. Ann. REv. Biochem. 55 (1986)
599-629.
[ 91 T. R. Cech, A. J. Zaug, P. J. Grabowski. Cell 23 (1981)
467-476.
[10] C. Guerrier-Takada, K. Gardiner, T. Marsh, N. Pace, S.
Altman. Cell 35 (1983) 849-857.
[Ill M. Eigen. Naturwissenschaften 58 (1971) 465 —526.
[12] M. Eigen, P. Schuster. The Hypercycle—A Principle of Na
tural Self-Organization. Spinger-Verlag. Berlin 1979.

(13)
[14]
[151
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

M. Eigen. Bér. Bunsenges. Phys. Chem. 89 (1985)
658-667.
P. Schuster, K. Sigmund. Bér. Bunsenges. Phys. Chem. 89
(1985) 668-682.
M. Eigen. Chemica Scripta 26B (1986) 13 —26.
P. Schuster. Chemica Scripta 26B (1986) 27—41.
C. J. Thompson, J. L. McBride. Math Bioscience 21 (1974)
127-142.
B. L. Jones, R. H. Enns, S. S. Rangnekar. Bull. Math. Bioi.
38 (1976) 15-28.
P. Schuster, K. Sigmund. J. theor. Bioi. WO (1983)
533-538.
S.Shahshahani. Memoirs Am. Math. Soc. 211 (1979).
K. Sigmund. The Maximum Principle for Replicator Equa
tions. In: Lotka-Volterra-Approach to Cooperation and
Competition in Dynamic Systems. W. Ebeling, M. Peschel,
eds. Akademie-Verlag. Berlin 1985, pp. 63 —71.
D Rumschitzki. J. Math. Biol. 25 (1987) in press.

MAX PLANCK KOMPROMISSZUMAI

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

[28]
[29]
[30]

P. Schuster. Physica 22D (1986) 100—119.
P. Schuster, J. Swetina. Stationary Mutant Distributions
and Evolutionary Optimization, submitted for publication.
W. J. Ewens. Mathematical Population Genetics. SpingerVerlag. Berlin 1979.
J. Hofbauer, P. Schuster, K. Sigmund, R. Wolff. SIAM J.
Appl. Math. 38 (1980) 282-304.
J. Hofbauer, K. Sigmund. Permanence in Reolicatir Equa
tions. In: Dynamical Systems. A. Kurzhanski, K. Sigmund,
eds. Spinger Lecture Notes in Economics and Mathetmatical Systems 287 (1987) 70—91.
J. Hofbauer. Nonlinear Analysis TMA 5 (1981)
1003-1007.
A. Arneodo, P. Coullet, C. Tresser. Phys. Letters 79A
(1980) 259-263.
C. Forstner. Ein chaotischer Attractor der Replikatorgelichung. Diploma Thesis, Univeristät Wien 1987.

Palló Gábor
BME Tudománytörténeti Csoport

130 éve születeti Max Planck, a modern fizika egyik leg
kiemelkedőbb személyisége. Az alábbi írás róla emlékezik
meg életrajzának rekonstrukciójával a legújabb monog
rá f a alapján. A könyvet J. L. Heilbron, a berkeley-i
egyetem professzora írta. (J. L. Heilbron: The dilemmas
o f an upright man. Max Planck as spokesman for
German science. University o f California Press. 1987.)
Planck nevéről a kvantumfizika jut eszünkbe és a dia
dalmas tudományos pálya. Némelyeknek talán a ter
modinamika is. Ritkábban tesszük fel a kérdést:
egyáltalán hogyan lehet diadalmas tudós valaki a 20.
század egész első felében, ha német és 1858-tól
1947-ig élt. Hogyan lehetett a világ tudományos cent
rumában centrális helyen állni folyamatosan a század
végen, az első világháború idején, a weimári köztársa
ságban, a náci időkben, a második világháború alatt
és közvetlenül utána?
A legújabb Planck-életrajzból, J. L. Heilbron
művéből óriási, azt mondhatnám, kimerítő adatgaz
dagsággal kaphatunk választ kérdésünkre, de leg
alábbis leírást, mely magában rejti a választ. És ez a
válasz bizony meglepő: nem örökös lázadással, forra
dalmi hévvel, amint a fizikai forradalom elindítójától
várhatnánk, hanem éppen konzervativizmussal,
melyet Planck családjától mintegy örökölt. “Sem tár
sadalmilag, sem tudományosan nem forradalmár” —
így Heilbron — “hanem konzervatív a szó eredeti ér
telmében. Különleges hatékonysága alkalmazkodó

képességében rejlett... a realitáshoz, megérezve és
igazodva a hagyományos értékekhez.” (3. o.)
A kvantumhipotézist sem az újító merészség
szülte. “ Miután Wien formuláját elvetette, Planck
újakat tett a helyébe — az ihletett sejtés, a tudomá
nyos tapintat jó zan kompromisszum eredményét, rö
viden szólva: próbálkozások eredményét. Az új relá
ció egyezett a megbízható mérésekkel és két empi
rikus univerzális konstanssal (k, h, — P. G.), Wien
sem követelhetett többet. Ez a kompromisszum.
Utána jött a kapituláció.” (9. o.) Ez utóbbi már
Planck vonakodásával függött össze, hogy elfogadja
saját formuláját, amint hogy vonakodott elfogadni
magát az atomizmust is. De ez közismert történet.
1900-ban, a kvantumhipotézis megalkotásának
évében már nem a fiatal, előítéletmentes, bástyákat
döntögető zseniként lépett fel. 1858-ban született,
1879-ben doktorált, 1880-ban habilitált termodinami
kai témából; kivált a második főtétellel foglalkozott
behatóan. Kirchhoff tévesnek tartotta nézeteit,
Helmholtz figyelemre sem méltatta, Clausiusnak
pedig Planck nem tudta megmutatni írását. 1885-ben
apja közbenjárására sikerült rendkívüli tanári állást
kapnia Kidben. 1889-ben viszont már Kirchhoff
utódjának hívták Berlinbe, ahol 1892-ben rendes
tanár lett, két évvel később az Akadémia tagja. Erre
az időre már a termodinamika nemzetközi szaktekin
télyévé vált. “ Einsteint tekinthetjük Planck második
legnagyobb fizikai felfedezésének” — olvashatjuk
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Heilbronnál, minthogy ő volt a speciális relativitásel
mélet első fontos követője, védelmezője a meg nem
értés és az egyet nem értés tengerében. Einstein
azonban kezdetben Planckot is ellenfelei közé so
rolta, és csak az első világháború idején kezdte embe
rileg is igazán becsülni. Holott kettejük személyisége
nem is lehetett volna különbözőbb. Einstein első há
zassága hamarosan válással végződött, és gyermekei
feleségével maradtak. Planck 1909-ben megözve
gyült, ám hamarosan újra nősült, hogy négy gyerme
kével együtt teljes legyen a család. Einstein 1919-ben
házasodott újra “főleg mert kényelmesebb volt ingét
otthon csináltatnia. Planck, a jobboldali és imperia
lista, családszerető ember volt. Eistein, a baloldali és
humanista magányos volt. Einstein szerette a durva
viccelődést még diákjaival és újságírókkal is. Planck,
bár szerette a társaságot, igen tartózkodó volt és csak
rangjabéliekkel érezte jól magát, akikkel néha elfo
gyasztott egy pohár bort, elszívott egy szivart, és szí
vesen engedett meg egy enyhe élcet.” (33. o.)
Planck fegyelmezett élete az akadémiai körökön
belül zajlott: a Berlini Egyetemen és Akadémián. A
századforduló táján saját kis elméleti fizikai intézete
mellett ellenőrizte a Warburg által vezetett kísérleti
fizikai intézetet is. Hetenként négyszer adott elő, az
ötödiken szemináriumfélét tarott. Végigment az
egész fizikán: a mechanikán, hidrodinamikán, elekt
rodinamikán, optikán, termodinamikán, kinetikus
gázelméleten. Tankönyvei is lefedik lényegében
mindezen területeket. Kitűnő tanár, világos, pontos
előadó volt, de kevés kutatót vonzott, nem alapított
önálló tudományos iskolát. Negyvenéves tanári pá
lyáján mindössze két tucat doktorandusza volt, de
650 doktori szigorlaton vett részt. Nobel-díjas is talál
ható doktorai között: Walther Bothe és Max von
Laue. Utóbbi tekinthető Planck leghűbb tanítványá
nak, aki nála járta végig a tudományos pályafutás
minden lépcsőfokát. Megemlítendő még Maurice
Schlick, a Bécsi Kör híres filozófusa, aki szintén
Planck közeli tanítványa volt.
Planck hamarosan magáénak tudhatta szinte az
összes legfontosabb szakmai tisztséget hazájában.
1912- ben az Akadémia matematikai és fizikai osztálya
egyik titkárának választották, és ebben a minőségé
ben üléseken elnökölt, felügyelt a kutatási progra
mokra és az akadémiai közleményekben megjelenő
cikkekre, mely óriási munkát igényelt. Mindehhez
1913- ban hozzájött, hogy megválasztották a Berlini
Egyetem rektorának, 1913-tól a Kaiser—Wilhelm
Gesellschaft elnöke is lett; a testület magánadomá
nyokból kívánt kutatóintézeti hálózatot kiépíteni,
állami segítséggel.
Mindezt alighanem annak köszönhette, hogy
mintegy megtestesítette a német professzor ideálját:
magas fokú szakmai tudás, kiemelkedő tudományos
eredmények, hatalmas munkabírás, szerény, de kul
turált életvitel, rendíthetetlen bizalom a tudomány
ban, a német kultúrában és a németségben.
Ez utóbbiak 1907 után egyre markánsabban jelent
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keztek írásaiban is. Olyannyira, hogy sokan már a tu
domány vezető filozófusai között tartották számon.
Filozófiai írásai, (kivált Machhal folytatott vitája) rea
lista interpretációra törekedtek, elvetve a poziti
vizmus szubjektivitását (Mach érzetekre építő elmé
letét) gondolkodásökonómiai tanát (kimutatta, hogy
a nagy alkotók nem erre törekedtek munkáikban),
ezzel együtt a tudománytörténeti-kritikai vizsgálatára
való törekvést és a biológiai megalapozást. Planck,
korábbi nézetétől eltérően, ekkor már szembefordult
Machhal az atomok létezésével kapcsolatban is, elfo
gadta a közvetlenül nem tapasztalható entitások léte
zését. Nem hitt a teljesen metafizikamentes fizikában.
Ugyanakkor nagyon is hitt a tudomány egységében,
ám nem az érzékekre alapozva, mint Mach, hanem a
mechanikára, mint a fizika legfőbb bázisára. Felfogása
mégsem lett teljesen objektivista, hanem — mint
Heilbron rámutat — nagyra értékelt bizonyos merő
ben szubjektív elemeket, amilyen “a művészi for
málás” vagy a “képzelőerő” , mint a tudományos el
méletek fontos alkotói.
Egészében Planck, mondhatnánk, vallásos hittel
fordult a tudományhoz. Az abszolút determinizmust
a tudomány lényegi alapjának tekintette, és nemcsak
a tudományénak, hanem az emberi viselkedésnek is,
mert csak ezáltal válhat kiszámíthatóvá, és ezáltal ala
pozódhat meg Kant etikai elmélete, melynek egyre
határozottabb hívévé szegődött.
1913-ban gondolataiban már megjelent a német
hazafiasság is, de soviniszta elemek nélkül. Aggódott
viszont az élet egyre táguló lehetőségei miatt, melyek
túlságosan sokféle nézetet, érzést, gondolatot szül
nek. Ez a dekadencia felé visz, vélte, és eltávolít az
általa oly nagyra tartott “egység” ideáljától.
Nacionalista érzelmei és a dekadenciától való fé
lelme magyarázza, hogy kezdetben lelkesedett a há
borúért. Azt remélte, a hazafias felbuzdulás, melyet a
háború váltott ki, felszámolja a sokféleséget, közös
táborba tereli az ifjúságot. Ez indokolja, hogy aláírta a
“kilencvenhárom
értelmiségi
folyamodványa”
néven számontartott listát, mely helyeselte a német
háborús akciókat. Ahogy azonban megjelentek kör
nyezetében a veszteségek, és látta, milyen károkat
okoz a háború a tudományos világban, hogyan sza
kítja szét a nemzetközi tudósközösséget, már nem a
háború érdekében, hanem ellene dolgozott. Igyeke
zett mindent megtenni a végleges szakadás ellen,
azért, hogy a nemzetközi együttműködés mihama
rabb helyreálljon. Egyik beszédében mondta: “hang
súlyozni kívánom szilárd meggyőződésemet, melyen
a háború nem változtathat, hogy vannak az intellek
tuális és morális életnek olyan területei, amelyek a
nemzetek csatái fölött állnak...” (78. o.)
Planck tehát a kezdeti botlás után a tradicionális
tudós természetesnek tekinthető pozícióját foglalta
el. Az egységet már nem a németségen belül, inkább
a nemzetközi tudományban kivánta őrizni. De persze
a maga méltóságteljes, kompromisszumos módján.
A háború után lavinaszerűen érték a szerencsét

lenségek. Fiatalabb fia, Erwin francia hadifogságba
esett; idősebb fia, Kari egy akcióban életét vesztette;
1917-ben meghalt egyik lánya, 1919-ben a másik, az
előbbi ikertestvére. Einstein írta Bornnak: “Planck
szerencsétlensége elszomorítja a szívemet. Nem
tudtam visszatartani könnyeimet, amikor meglát
tam.” (84. o.)
A politika is elvárásaival szemben alakult. Olyan
államot szeretett volna, ahol “honol a jámborság és a
rendíthetetlen hűség az államhoz, melyhez tartozom
és amelyet az uralkodó személye testesít meg.” (82.
o.) Ámde, mint tudjuk, parlamenti demokrácia kö
vetkezett, pezsgés, sokféleség, mintha “Planck külső
világának összeomlása” , mint Heilbron írja, “egybe
esett volna Jób-szerű személyes tragédiájával” . (82.
o .)

A depresszióból kilábaló tudós, mi mást tehetett,
teljes erejével a német tudomány helyreállítására tö
rekedett. Fenntartotta vezető szerepét a KaiserWilhelm Gesellschaftban, az Akadémián, az egyete
men, és 1920-tól kezdve egy akkor alakuló testület
ben, a Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft
ban is a vezetők közé került. A testület célja volt,
hogy financiális alapot teremtsen a vezető ipari, kul
turális pénzügyi és magán körökben a tudomány új
jászervezéséhez. Ez ugyan szükségessé tett bizonyos
ipari jelentőségű kutatásokat is, de Planck 1925-ben
győztesen jelentette be, hogy a kvantummechanika
kialakulásával a testület jelentősége is bebizonyoso
dott, minthogy Born és Heisenberg munkáját ők tá
mogatták.
Nem jelentett kisebb feladatot a nemzetközi kap
csolatok helyreállítása. A tudományos életben a
német tudósok ellen politikai diszkrimináció érvé
nyesült, melyet a 20-as években szívós munkával le
hetett csak kiküszöbölni a tudományon belüli politi
zálással. A németek visszafogadása a nemzetközi tu
dományba jórészt Planck, a vezető tudós külföldi
meghívásaival indult, jóllehet Planck nem beszélt
idegen nyelveket, és — tetszik, nem tetszik — ekkor
már nem állt a kvantumelmélet nemzetközi élvonalá
ban. 1925 őszén még a Szovjetunióba is ellátogatott,
az Orosz Tudományos Akadémia centenáriumi ün
nepségére, mégha kormánya nem is igen pártolta az
ilyen kapcsolatokat.
A 20-as években súlyos intellektuális dilemmák
elé került. A kvantumhipotézis megalkotója nehezen
tartotta a lépést a kvantummechanika ifjú titánjaival.
Heisenberg, Born és a koppenhágaiak interpretációja
megdöbbentette a kauzalitást, a determinizmust, a
megismerő és a megismerendő szétválasztását föladni
nem tudó Planckot. A Schrödinger-féle gondolatok,
melyek a fizikát mégiscsak a szubsztanciával hozták
kapcsolatba (nem csupán az észlelések valószínűségi
leírásával), átmeneti reményt adtak a számára.
1929-ben ismét időszerűvé vált, hogy síkra szálljon
régi ellenfele a machizmus ellen, ám a pozitivizmus
újjáéledésével részint a fizikai elméletben, részint a
Bécsi Kör filozófiájában, immár megértőbben visel

kedett. Egészen addig jutott az engedményekben,
hogy elfogadta általánosságban a tudományos inter
pretációk szubjektív jellegét. Filozófiai álláspontok
tól, világnézetektől tartotta függőnek, vagyis, ahogy
Heilbron összefoglalja, “a logika nem kényszeríthet
arra, hogy higyjünk a reális világban, a gondolatok és
a dolgok közötti eleve elrendelt harmóniában, vagy a
világkép és a reális világ aszimptotikus egybeesésé
ben” . (43. o.) Ezek hitbeli kérdések, és ezért privát
természetűek. Ő maga azonban keveset engedett
saját, ne feledjük, klasszikus fizikán alapuló hitéből.
Heilbron konklúkziója: “Planck végső világképe nem
volt olyan szigorú, transzcendentális, objektív, dehumanizált konstrukció, mint amely pályája elején von
zotta, hanem inkább a visszahúzódás helyévé vált a
tudomány és a társadalom bajaitól.” (45. o.)
Tudjuk azonban, hogy a fizikában megfogalma
zódó filozófiai eszmék jól összecsengtek a weimári
köztársaság légkörével. Ennek egyik legfőbb jellem
zője a sokféleség mellett, a tolerancia és a determiniz
musba, illetve a kauzalitásába vetett hit megkérdője
lezése volt. (Gondoljunk pl. Spenglerre). Planck
tehát, mint a köztársaság mérsékelt ellenzője, márcsak ezért is idegenkedett az ilyesféle gondolatoktól.
Az a helyzet állt elő, hogy mint a “régi gárda” rep
rezentánsa, vezető helyet töltött be a tudományban,
ám az általa vezetett szakma fejleményei nem okoz
tak neki maradéktalan örömet. Pedig a tudomány tör
ténetének egyik legkreatívabb korszakát élte.
A relativitáselmélet védelmét azonban továbbra is
rendíthetetlenül, teljes tekintélyével látta el. Márpe
dig ez sem volt mindennapi feladat a 20-as években
szerveződő “deutsche Physik” mozgalommal szem
ben. A relativitáselméletet zsidó spekulációnak minő
sítő, jobbára Planckhoz és Einsteinhez méltatlan tá
madások és támadók a nácizmus, az antiszemitzmus
durvaságát, szubjektivizmusát, a tudományban alkal
mazott politikai, ideológiai érvelését vitték be a fizi
kába. A mozgalom magáénak tudhatta a szakma két
tekintélyét Johannes Starkot és Philip Lenardot. Az
einsteiniánusok és antieinsteiniánusok látványos öszszecsapása 1920-ban Bad Neuheimben következett
be. Mások mellett Laue és Nerst is a relativitáselmé
let pártolójaként szólt a nívótlan cáfolatokkal szem
ben. A csúcspont végülis Lenard és Einstein szópár
baja volt. A feszült, robbanással fenyegető légkörű
ülésen Planck elnökölt nagy diplomáciai érzékkel,
méltósággal. Sikerült is visszaverniük a relativitásel
mélet elleni érveket, de az antiszemita, elméletel
lenes hangulat, a tiszta tudomány elleni fellépések bi
zonyos körökben nem szűntek. Olyannyira nem,
hogy Einsteinnek, Planck bánatára, tanácsosnak lát
szott elhagyni Németországot. A “deutsche Physik”
mozgalma minden elemében megvetendő volt
Planck számára.
Az igazi krédó persze 1933 után, a nácizmus uralomrajutását követően kezdődött. Hitler kancellárrá
választásakor Planck két kulcspozíciót foglalt el: az
Akadémia titkára volt és a Kaiser—Wilhelm Gesell305

schaft elnöke. Mindkét testület erősen függött az ad
minisztrációtól, és ez lényegesen befolyásolta Planck
viselkedését. Életrajzírói és a nácizmus tudománytör
ténetével foglalkozók nem alkottak egységes ítéletet
magatartásáról; Némelyek nagyobb ellenállást vártak
volna el tőle.
Az, hogy a zsidóellenes törvények milyen kárt
okozhatnak a német tudománynak, megriasztotta, és
azonnali lépésre késztette. 1933 májusában felkereste
Hitlert, és elmondta, hogy a zsidó tudósok kitűnő né
metek is lehetnek, és nélkülük a német tudomány je
lentősen elszegényedne. Hitler, Planck visszaemléke
zése szerint, azt válaszolta, “de mi nem vagyunk a
zsidók ellen, ellenkezőleg, megvédjük őket” (153.
o.), és Planck naivan, legalább félig elhitte neki. Igye
kezett segíteni egyes kollégáin is, kivált Einsteint
védte, ameddig tehette. Fokozódott Lenard, Stark és
társaik aktivitása, még a színnémet elméleti fizikusok
ellen is, mint Laue, Heisenberg, “fehér zsidónak”
nevezve őket. Planck igyekezett védeni őket, máso
kat is, amennyire módjában állt.
Erkölcsi dilemmáját legjobban talán a Reichsans
talt 1937-es ünnepi ülésével lehet bemutatni. Ha
elmegy, mintegy hitelesíti az új tudományos vezetést,
jelzi folytonosságát a megelőző korokkal. Laue,
Hahn és Lise Meitner lebeszélte, de ő mégis elment.
A “Reichsaustalt fontosabb Herr Stark személyénél”
— idézi Heilbron Planckot. (171. o.) Az intézményt,
a kontinuitást a történelmi esetlegesség fölé helyezte.
A Gesellschaftból 1937-ben, az akadémiai titkárság
ból 1938-ban távozott. Ám még ekkor is ért el fontos
sikert: 1938-ban (80 évesen) megnyitották a Kai
ser-W ilhelm fizikai intézetet, melynek létrehozásá
ért majd egy évtizedig küzdött, és részben saját gyer
mekének is tekintette.
80. születésnapja után valamiféle “utazó prédiká
torrá” alakult át. Előadásokat tartott a vallásról, főleg
a vallás és tudomány kapcsolatáról, természetesen a
mélyen hívő tudós pozíciójából. Jellegzetes munkája
a “Vallás és tudomány” címet viselte (1937), mely
ben a vallást “az embert Istenhez fűző kötelékként”
(184. o.) határozta meg, azaz nem valamely egyház
dogmái szerint. Deisztikus istenben hitt, mely létre
hozta a világ rendjét. A tudós ez utóbbit igyekszik
megismerni, de közben ráébred saját képességei ki
csinységére. A vallásos ember és tudós egyaránt felis
meri, hogy tárgyát sohasem lesz képes teljesen megis
merni. Visszatér az egység felmagasztalása: az egység
re való törekvésben a tudomány a rendre, a vallás is
tenre talál. A különbség: a vallásos ember számára
isten mindennek az elején áll, a tudós számára min
dennek a végén.
Meglepően nagy sikert aratott vallást taglaló műve
ivel az északi államokban, Bécsben, egész Németor
szágban, sőt eljutott előadásaival Zágrábba, Rómába,
kiadták Lengyelországban, Norvégiában, Hollandiá
ban is. Sikerének oka egyfajta higgadt optimizmus le
hetett a pokoli időkben. Olyan tanácsokat adott, hogy
“bátran ki kell tartani az élet küzdelmeiben és nyu
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godtan kell alávetni magunkat a magasabb erőknek”,
“a tiszta lelkiismeret a kötelesség pontos teljesítésé
ben fejeződik ki” stb. (181. o.) Tehát egyfajta rezignáció, olykor nagyon óvatos, rá jellemző, implicit
szembenállás. Einstein nevét nem írta le, de a relati
vitáselméletet mindvégig pártolta (igaz, a 40-es évek
ben ez már nem volt olyan kockázatos, mivel a “deut
sche Physik” ekkora már vereséget szenvedett), nem
bírálta külön a zsidó vallást stb. Ezzel persze felkel
tette néhány érzékeny náci ideológus gyanakvását, a
kevésbé érzékenyek viszont magasztalták, “a” né
metnek tekintették.
Kompromisszumok tehát minden vonalon, és
bizony nem mindig a legrokonszenvesebbek. A
vezető német tudós nem tudott hazája ellen, az egye
temes értékek nevében határozottan fellépni, csak re
mélhette, hogy a német tudomány szerkezetének
megőrzésével megőrizheti a legfőbb értékeket a bol
dogabb jövő számára.
A háború alatt kegyetlenül meg kellett szenvednie.
1944-ben lebombázták Grünewaldot, azt a kis berlini
elővárost, melyben számos tudóstársával élt. Elve
szett háza, könyvtára, levelezése, életének kulisszái,
vele a tudósok városkájának többi tárgyi és emberi ér
tékei. Hamarosan jött a hír, hogy unokája, Emma
öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Ugyanebben az
évben Erwin fiát halálra ítélték, egy Hitler elleni me
rénylet bűnrészessége miatt. Planck persze mindent
megtett megmentésére, és amikor már úgy nézett ki,
hogy sikerül megszerezni a felmentést, 1945 januárjá
ban minden előzetes értesítés nélkül végrehajtották
az ítéletet. Ez kis híján megölte Planckot is. “Ő volt a
napsugaram, büszkeségem, reményem. Nincs szó
arra, amit elvesztettem vele” — írta egy levélben.
(195. o.) Ám a szenvedés folytatódott. Gerincbántalmai oly súlyosakká váltak, hogy hétrét görnyedt a fáj
dalomtól. így érte Rägetz városában az ostrom. A
bombázás miatt el kellett hagynia házát és egy széna
kazalban a fájdalomtól üvöltve várta ki a fejleménye
ket.
És a csaknem 90 éves aggastyán néhány hetes kór
házi ápolás után talpra állt. A háború után ismét a
német tudomány reprezentánsaként hívták Lon
donba, sőt a méltóságteljes, tekintélyéből mit sem ve
szített tudóst a tudomány újjászervezéséhez is segít
ségül hívták. 1947 októberében érte utói a halál.
Mindezek után hogy is lehet válaszolni a bevezető
ben feltett kérdésekre: hogyan lehetett mindezt vé
gigcsinálni? A válasz egyfelől az, hogy nehezen. Más
felől az, hogy a 19. századi tudomány etikájával, lehe
tőleg mindig a tiszta tudomány érdekeit nézni, a kül
világét kevésbé. Keresni a kompromisszumokat,
amelyek a kutatást szolgálják az egyre ellenségesebbé
váló külvilággal szemben.
Hogyan kell megítélni magatartását? Megoszlanak
a vélemények. Egyesek szerint úgy viselkedett,
ahogy lehetett, nem tudott volna és nem is lett volna
szabad nagyobb ellenzéki aktivitást mutatnia. Mások
szerint igenis azonnal sztrájkra kellett volna felhívnia

a tudósokat és professzorokat, mindent meg kellett
volna tennie, mégpedig nyíltan, a nácizmus ellen. Ez
volt Einstein álláspontja, és minthogy Planck nem
tett egyebet, mint szolgált, Einstein sohasem bocsá
tott meg neki. Még Laue is, aki lényegesen egyér
telműbben állt szemben a rendszerrel, bírálta meste
rét. Amikor a 30-as években a Szovjetunióban üldöz
ték a tudósokat, Planck felemelte a szavát, amikor
Németországban, akkor nem. Olyan nézetek is
vannak, hogy Planck kihasználhatta volna a náci ve
zetés belső vitáit. Megfelelő manőverekkel többet te
hetett volna a német fizikusokért.

Ámde Planck természetétől, az államát hűen szol
gáló, hagyományos német professzortól idegen volt a
lázadás is, és a politikai ravaszkodás is. Valamiféle
zárványt szeretett volna létrehozni a fizikusok szá
mára a totális diktatúra testében, amely zárványban a
számára legnagyobb értékek átmenthetőek a jövő szá
mára. A 20. századi tudomány klasszikusa, a kvan
tumelmélet megalapítója, a jelentős filozófus nagy di
lemmája az volt, vajon elárulta vagy megnemesítette
őt következetesen vallott világnézete.*

NAGYENERGIÁJÚ RÉSZECSKENYALÁBOK
HATÁSA FÉMEK TULAJDONSÁGAIRA II.

Havancsák Károly és Szenes György
ELTE S z ilá rd te s t Fizika T a n s z é k
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IV. Keményedés
Az előző fejezetben a nagyenergiájú részecskebe
sugárzás (neutron, ion) hatására végbemenő primer
folyamatokat vázoltuk. Az utóbbi húsz esztendő ku
tatási erőfeszítéseinek eredményeként e folyamatok
főbb vonásai tisztázottak. A részleteket illetően azon
ban bőven van még kérdőjel.
Lényeges az is, hogy a primer folyamatok anyagtól,
besugárzó részecskétől, hőmérséklettől függetlenül
többé-kevésbé azonos módon mennek végbe. A
primer folyamatokat követő változások azonban
sokkal tarkább képet mutatnak. A kristályszerkezet,
az összetétel, a hőmérséklet, a hibakeltés sebessége
stb. hatása döntő különbséget eredményezhet a fizi
kai tulajdonságok változásában. A tisztázatlan kérdé
sek köre itt még igen nagy.
A tulajdonság változásokhoz vezető “közbenső”
folyamatok sokszínűségét mutatja a 9. ábra [10]. A
vízszintes tengelyen az olvadásponttal normált hő
mérséklet, a függőleges tengelyen pedig a hibakeltés
sebessége van. Az ábrán az állandó kaszkádbeli ener
giasűrűséghez (0 O) tartozó szintvonalakat is láthat
juk.
T/Tm kis értékénél a ponthibák mozgékonysága
kicsi, ami a túltelítettségükhöz vezet. Ennek számta
lan következménye lehet. A kristályszerkezet
amorffá válhat, rend-rendezetlen átalakulás mehet
végbe. Még a termikus ponthiba-mozgékonyság nél
kül is általában ponthibacsoportok, ún. klaszterek
jönnek létre.
A szövegben említett filozófiai jellegű tanulmányok közül
többet magyarul is el lehet olvasni Jánossy Lajos nemzetközi
leg is ismert Planck-tanulmányával együtt. Max Planck: Válo
gatott tanulmányok. Gondolat. 1965.
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9. ábra A hibakeltési sebesség és az olvadásponttal normált hő
mérséklet hatása a fémekben lezajló folyamatokra. 0 Oaz energiasűrűség a kaszkádban.

Közbülső hőmérsékleten a sugárzás által létreho
zott ponthiba túltelítettség, a térbeli hibaelhelyez
kedés, a ponthiba mozgékonyság, és a nyelősűrűség
megszabta kinetikák irártyítják a folyamatokat. Ezek
közül a legjellemzőbbek: a sugárzás által kiváltott ho
mogén és heterogén nukleációjú kiválás, szegregáció,
részben rendezetlen szerkezetek rendeződése, rendem
zett ötvözetek rendezetlenné válása, üregképződés,
hálós diszlokációszerkezet kialakulása.
T /T m nagy értékénél, azaz az ábra jobb oldalán, a
mikroszerkezet lényegében változatlan marad. Itt a
fő folyamat a sugárzás következtében megnövekedett
diffúzió. Ez például szemcsenövekedésre vezethet.
A II. fejezetben felsorolt tulajdonságváltozások
mindegyike a besugárzás hatására a hibaszerkezetben
bekövetkező változásokra vezethető vissza. Vala
mennyi részletes magyarázata hosszadalmas lenne,
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és mindenképpen meghaladná egy ilyen áttekintő
dolgozat kereteit. Nem is törekszünk erre, annál is
inkább, mert az egyes folyamatokat illetően összefog
laló közlemény magyar nyelven is hozzáférhető. A to
vábbi részletezés helyett erre hivatkozunk [9].
Tekintettel arra, hogy a következő fejezetben saját
vizsgálatainkból hozunk néhány példát, ezekkel kap
csolatban a fenti széles körből csak a klaszterképződéssel, és a klasztereknek a keményedésére gyakorolt
hatásával foglalkozunk a továbbiakban.
Szobahőmérséklet környékén sok anyagban (pl.
Ni, Cu) a besugárzás során keletkezett vakanciák ter
mikus diffúziója még nem számottevő. A hibák köl
csönhatásával azonban számolni kell, részben a fe
szültségtereik kölcsönhatásának következtében, rész
ben a termikus spike hatásaként. Következményeit
tekintve különösen jelentős az elszegényedett zóná
ból energetikailag kedvezőbb konfigurációk kialaku
lása. Az fcc fémekben ilyen a rétegzödési hiba tetra
éder (stacking fault tetrahedra, SFT). Az SFT négy
egymást metsző {111} síkon fekvő, háromszög alakú
rétegzödési hibából áll. Egy jellegzetes elektronmik
roszkópos felvétel látható a 1 0 . ábrán, amelyen a há
romszög alakú kontraszt az SFT-ektől származik. A
bee fémekben SFT nem lehetséges, mert a szoros illeszkedésű {111} síkok metszésekor nem alakul ki te-

traéder. Nagyobb számú vakancia esetén az elszegé
nyedett zónából vakancia diszlokációhurok is képződ
het. Magasabb hőmérsékleten az üregképződés kerül
előtérbe.
A rácsközi atomok fókuszált ütközésekkel és diffú
zió révén már alacsony hőmérsékleten is nagyobb tá
volságokra képesek eljutni. A rácsközi atomokból, ha
más nyelőkön korábban nem tűntek el, rácsközi
típusú diszlokációhurkok alakulnak ki.
A kialakuló hibaképződmények fajtája kulcsfon
tosságú a gyakorlati alkalmazások szempontjából.
Azt, hogy az adott esetben melyik hibatípus dominál,
a konkrét feltételek szabják meg. Az SFT és a diszlo
kációhurkok keményedést okoznak, de a különböző
hibák különböző mértékben. A részletek ismerete
nélkül is lehet azonban általános érvényű kijelentése
ket tenni.
A nagyobb számú rácshibát tartalmazó hibaegyüt
test nevezzük klaszternek, legyen az elszegényedett
zóna, vakancia vagy intersticiális típusú diszlokáció
hurok, rétegzödési hiba tetraéder vagy egyéb.
A fémek mechanikai deformációja diszlokációs
mechanizmussal történik. A képlékeny alakváltozá
sok sajátosságait megszabják azok az erők, amelyek a
diszlokációk elmozdításához szükségesek. A besu
gárzás nyomán képződő hibaklaszterek általában aka
dályozzák a diszlokációk mozgását. Ez az akadályozó
szerep jól tükröződik a szakítógörbén: az 1. ábráról le
olvasható, hogy a folyáshatár és a szakítószilárdság
növekszik és a képlékenység csökken.
A folyáshatár jól mérhető paraméter, és kidolgozott
elmélete van. Bármelyik modellt is használjuk, és
bármilyen típusú klasztert feltételezünk, a hibaklasz
terek folyáshatárra gyakorolt hatását jellegében
azonos, csak számfaktorokban különböző kifejezések
írják le. Ha a folyáshatár megváltozását A<r02-vel je
löljük, ahol a 0,2 arra utal, hogy a 0,2%-os maradó
alakváltozáshoz tartozó feszültséget tekintjük folyás
határnak, akkor arra jutunk, hogy
Acr02= a

3ÖMeV C 6.3x1 oions/m?
10. ábra 30 MeV energiájú C-ionbesugárzás hatására kialakuló
klaszterszerkezet rézben [11].
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(9)

ahol a állandó, és c-vel a'3 átlagos átmérőjű klaszterek koncentrációját jelöltük. A folyáshatár tehát, a be
sugárzás következtében kialakuló klaszterek hatá
sára, a klaszterkoncentráció négyzetgyökével arányo
san növekszik. A részleteket illetően ismét magyar
nyelvű összefoglaló munkára utalunk [12],
Nyilvánvaló, hogy ha a neutronok hatását más ré
szecskékkel végzett besugárzással akarjuk szimulálni,
akkor az egyező hibakoncentráció mellett hasonló hi
baszerkezetre is kell törekedni. A nagyenergiájú
neutronbesugárzásra a kaszkád- és szubkaszkádképződés jellemző. Ehhez hasonló hibaszerkezetet csak
a nagyenergiájú nehézionokkal lehet elérni a fizikai
tulajdonságok méréséhez szükséges vastagságú min
tákon. Ez adja meg a nagyenergiájú ionokkal végzett
szimulációs vizsgálatok jelentőségét.

V. Dubna
A dubnai Egyesített Atomkutató Intézet Magreak
ciók Laboratóriumában több ciklotron működik. A
Dubnában dolgozó magyar csoport a legnagyobb cik
lotronon (U —400) dolgozik. A gyorsítóval jelenleg
elérhető maximális energia ~13 MeV/ate (ate =
atomi tömegegység). Ez annyit jelent, hogy pl. a 20
atomsúlyú Ne ion a gyorsítás során maximálisan 260
MeV energiára tesz szert. Ez az energia már elegendő
ahhoz, hogy 30—50 /um vastag mintákban homogén
hibakoncentrációt hozzon létre. Egy példát mutat
erre az 5. ábra 230 MeV energiájú Ne ionnyaláb, és
rézminta esetében. Az ilyen vastagság előfeltétele
annak, hogy ne felületi effektusokat, hanem a térfo
gati tulajdonságok megváltozását mérjük a mechani
kai vizsgálatok során.
Az U —400 ciklotron gyorsított nyalábja intenzitás
tekintetében, az általa elérhető energiákon, egyedül
álló a világon. Ez számunkra azért fontos, hogy vi
szonylag nagy felületen ('—1 cm2) homogén nyalábot
kaphassunk.
A sugárkárosodás vizsgálatok az EAI-ban a 70-es
évek második felében indultak meg magyar kezdemé
nyezésre. Kezdetben a kutatás a vezetési tulajdonsá
gok és a kúszás vizsgálatára irányult. Rövidesen azon
ban be kellett látni, hogy a gyorsított nyaláb nagy hő
teljesítménye és a nyaláb instabilitása olyan szabályo
zási problémákat vet fel, amelyeket a rendelkezésre
álló eszközökkel nem tudunk megoldani. így fordult
a figyelmünk a szakítódiagram paramétereinek vizs
gálata felé, amelyek viszonylag kismértékben függ
nek a hőmérséklettől.
A munka a 80-as évek elejétől nagyobb lendületet
kapott. Javaslatunkra az EAI beszerzett egy INSTRON 1122 típusú szakitógépet. Bekapcsolódott az
elméleti munkába Bárdos Gyula. Erre nagy szükség
volt, mert a 100 MeV-os energiatartományban a vilá
gon még sehol sem álltak rendelkezésre megfelelő
számítási módszerek. Ekkor kezdett dolgozni Dubná
ban Kuzmann Ernő fizikus is, aki Cu- és Al-alapú öt
vözetek fázisviszonyaiban nehézionbesugárzás hatá
sára bekövetkező változásokat vizsgálta Mössbauerhatás alkalmazásával.
Mivel ilyen energiákon mások hasonló vizsgálato
kat még nem folytattak, ezért sok tekintetben úttörő
lépéseket kellett tennünk. Az elméleti vizsgálatok
alapján ki lehetett tűzni azt a kutatási irányt, amelynél
a leghatékonyabban használhatók ki a helyi adottsá
gok, és amelynél viszonylag tőkeszegényen is élvo
nalbeli eredmények várhatók.
Bárdos munkája nyomán [13] létrejött az ilyen
nagyenergiás viszonyok között is alkalmazható prog
ramcsomag, amely alkalmas hibakoncentráció, és
egyéb szükséges paraméterek kiszámítására. A 4. és
5. ábrán látható görbék is ezzel a programmal
készültek.
A kísérleti munka során, mindenekelőtt megte

remtettünk egy korszerű, személyi számítógépre ala
pozott, adatgyűjtő, vezérlő és értékelő rendszert. Ez
vezérli a szintén saját fejlesztésű sugárdiagnosztikai
monitor egységet is [14], A monitor az ionnyalábbal
szemben támasztott igen szigorú követelmények ki
elégíthetőségének alapfeltétele. Segítségével az ion
áram és a dózis néhány százalék relatív pontossággal
mérhető, és az intenzitás homogenitása a minta felü
lete mentén 10%-on belül biztosítható.

A besugárzások a 11. ábrán látható elrendezésben
történtek. Az ábra az ionvezető-cső végét mutatja,
amelyen belül vákuum van. Az ionnyaláb (1) a diafragmarendszeren (2) túljutva a monitorra (3) kerül.
A 4 /um vastag alumíniumfóliából készült monitor ál
landóan a nyaláb útjában állhat, mert “átlátszósága”
következtében annak paramétereit csak elhanyagol
ható mértékben változtatja meg. Ezt követően a
nyaláb a 16 /um vastag alumíniumfólia ablakon (4)
keresztül kijut a levegőre. A nyaláb útja egy távirányí
tással mozgatható lemezzel (5) elzárható. Ezután
kerül az ionnyaláb a besugárzandó mintára (6). Álta
lában transzmissziós üzemmódban dolgozunk,
vagyis az ionok keresztülhaladnak a mintán. A minta
mögött elhelyezett kvarclemez (7) a beeső nyaláb ha
tására fluoreszkál (kihasználjuk az ionok elektronger
jesztő hatását). Ez a fény egy televíziós kamerával
(8) megfigyelhető, egyszerű és megbízható vizuális
ellenőrzési lehetőséget nyújtva ezzel. A minta
mögött elhelyezett kisteljesítményű lézer (9) a rend
szer egytengelyűségének beállítását teszi lehetővé.
A mintát besugárzás közben, levegőárammal
hűtjük, ezzel vonva el az elektronfékezés által kivált
kb. 3 W hőmennyiséget. A minta hőmérséklete így
mindig 100 C° alatt marad.
8

11. ábra Az U —400 ciklotronon végzett nagyenergiájú ionbesu
gárzások kísérleti elrendezése.

A besugárzott minták fizikai tulajdonságainak vizs
gálata részben a Dubnában levő eszközökkel (INSTRON szakítógép, belső súrlódás mérése), részben a
magyarországi együttműködő intézmények nyújtotta
lehetőségek kihasználásával történik. Az ELTE Szi
lárdtest Fizika Tanszéken elektronmikroszkópos
vizsgálatok [14], és további belső súrlódás mérések,
az ELTE Általános Fizika Tanszéken mintaelőállítás,
ellenállás mérések, és röntgen vonalprofil-analízis
történik [15].
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13. ábra 230 MeV energiájú 20Ne és 450 MeV energiájú *°Ar io
nokkal besugárzott rézminták folyáshatárának változása a dózis
függvényében.

6(MPa)

Az alábbiakban nem szándékozunk minden ered
ményt felsorolni. A nagyenergiájú nehézionok által
kiváltott mechanikai tulajdonságváltozásra példaként
folyáshatár méréseink közül idézünk, egyúttal a
módszer lehetőségeit is szemléltetve.
A mechanikai vizsgálatok céljára nagytisztaságú
polikristályos Ni és Cu mintákat sugároztunk be 40Ar
(450 MeV), 20Ne (230 MeV) és n B (110 MeV) io
nokkal. Besugárzás után az INSTRON berendezéssel,
szobahőmérsékleten szakítógörbéket mértünk.
A besugárzás szakítógörbére gyakorolt hatását mu
tatja a 1 2 . ábra, melyen nagy tisztaságú, polikristályos
rézminta besugárzás nélküli, és növekvő Ne dózissal
besugárzott mintákon mért eredmények láthatók. A

12. ábra Nagy tisztaságú, polikristályos réz feszültség-deformáció
görbéinek dózisfüggése [18].
. 1. besugárzás nélkül
2. D = 1 • 10 15 ion cm ~2
3. D = 5 • 10 15 ion cm ~2
4. D = 6 • 10 16 ion cm ~2
Az 1., 2. és 3. görbéket az áttekinthetőség kedvéért eltoltuk a kez
dőponthoz képest.

változás akkora, hogy az már első ránézésre szembe
ötlő. A folyáshatár és a szakítószilárdság nő, viszont
csökken az elszakadásig mérhető deformáció. Kvalitatíve ezek a változások megegyeznek a várttal, és
azzal ami a neutronbesugárzás után kapható.
A Ni mintákon mért első eredmények részletesebb
vizsgálata is azt mutatta, hogy a nagyenergiájú nehéz
ionok által kiváltott folyáshatár változások igen ha
sonlóak ahhoz amit a 14 MeV-os neutronbesugárzás
után lehet kapni [16].
A Cu mintákon mért eredmények részletes elem
zése azonban lényeges eltérésekre hívta fel a
figyelmet.
A 13. ábra a 230 MeV energiájú 20Ne és 450 MeV
energiájú 40Ar ionokkal besugárzott rézminták folyás
határának változását mutatja az iondózis függvényé
ben. A folyáshatár kezdeti, besugárzás nélküli értéke
cr0 = 34 MPa, vagyis a folyáshatár az ionbesugárzás
hatására 150—200%-ot növekedett!
Azonnal feltűnik a görbe telítési jellege. D =
= 3 • 1015 ion/cm2 dózis körül a folyáshatár növe
kedés megáll. Ilyen telítési jelleget, neutronsugárzást
követően, nem tapasztalni. Összehasonlításul a 14.
ábra tiszta réz folyáshatárváltozását mutatja 14
MeV-os neutronbesugárzás után.
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14. ábra 14 MeV energiájú neutronokkal besugárzott réz folyás
határának változása a dózis függvényében [21],

A nagyenergiájú neutronokkal és nehézionokkal
besugárzott fémekben tehát a mechanikai tulajdonsá
gok változása különböző. Ennek feltétlenül tükröződ
nie kell a mikroszerkezetben is, bár a tapasztalatok
szerint azok hasonló elemekből épülnek fel. A mikroszerkezeti különbségek felderítése azért is lénye
ges, mert a nagyenergiás ionbesugárzást jelenleg is
sok laboratóriumban használják a nagydózisú neut
ronbesugárzás által kiváltott mikroszerkezeti változá
sok modellezésére.
Az ionbesugárzást követő telítési jelleget egyszerű
modellel sikerült magyaráznunk. A modell alapfelte
vése az, hogy ha a klaszterek már elegendően sűrűn
helyezkednek el, akkor az újonnan keletkező kaszkádok, és a már létező klaszterek között kölcsönhatás
lép fel. A kölcsönhatást az elszegényedett zónából
“kispriccelő” intersticiálisok közvetítik, amelyek a
szomszédos vakancia típusú klaszterek méretét csök
kentik, illetve meg is szüntethetik azokat. A modell
alapján a klaszterkoncentráció (c) dózisfűggésére a
következő összefüggés adódik:
c = A {l—exp( —BD)},

(10)

ahol D a dózis, A és B pedig az anyagot, a besugárzó
iont és a klaszterkölcsönhatást jellemző mikroszerke
zeti állandókból álló paraméterek [18].

A (9) és a (10) kifejezések együtt adják a folyásha
tár megváltozás dózisfűggését:
Acr = Á {1 —exp( —BD) }l/2.

(11)

A 13. ábrán a mérési pontokra rajzolt folytonos
vonal a (11) kifejezés szerint számolt függvény. Az
egyezés jó, és fizikailag elfogadható mikroparaméterek kaphatók a (11) kifejezés alapján.
A témával foglalkozó nemzetközi irodalomban je
lenleg az egyik központi téma a különböző típusú
klaszterek közötti kölcsönhatás. A nagyenergiájú ne
hézion besugárzásos méréseinkkel információkat
tudtunk kapni a jelenséggel kapcsolatban. Kutatá
saink intenzíven folytatódnak ebben az irányban is.
Sok még a megválaszolandó kérdés. Mindenekelőtt a
kiértékelés fázisában tevő ellenállás és elektronmik
roszkópos méréseknek kell további adatokat szolgál
tatniuk a modell továbbfejlesztéséhez. Választ kell
kapnunk arra a kérdésre is, hogy a neutronbesugár
zást követően miért nagyobb a folyáshatár mérhető
megváltozása, és miért nem tapasztalható olyan mér
tékű telítés, mint az ionok esetén.
A neutron- és ionbesugárzás között levő különbsé
gek rávilágítanak arra, hogy a szimulációs mérések
során nem várható teljes mértékű analógia. A hiba
szerkezetben végbemenő mikrofolyamatok ismereté
ben azonban az ionbesugárzásos szimulációs mérések
fontos, új ismeretekhez vezethetnek.

egyedülálló lehetőséget nyújt a témával foglalkozó
szakemberek számára. Az elmúlt esztendőkben itt
elért eredmények igazolják a magunk elé kitűzött
irány helyességét, és megerősítik azt az elhatározá
sunkat, hogy a témával kapcsolatos itt folyó kutatások
további fejlesztését szorgalmazzuk.
Az ismertetett kutatások az ELTE TTK Általános
Fizika Tanszékének és Szilárdtest Fizika Tanszéké
nek támogatásával folynak. A szükséges anyagi kere
tet a Művelődésügyi Minisztérium 243-3-181 számú
pályázata biztosította. Ezúton is szeretnénk elismerni
és megköszönni kollégáink segítségét. Személy sze
rint is ki kell emelnünk Kovács István tanszékvezető
egyetemi tanár és Fogarassy Bálint docens sokoldalú
közreműködését, valamint Albert Béla főtechnológus
(Csepel Művek Fémmű) rendkívül értékes segítségét
a minták előállításához.
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78. PROBLÉMA
Egy C kapacitású síkkondenzátor lemezeit egy R el
lenállású drótdarabbal rövidre zárjuk, majd egy
vékony hosszú rúdmágnes (“varázspálca”) egyik
végét hirtelen keresztülhúzzuk a drótkarikán. (A su
hintás során a mágnest a kondenzátor lemezei között
mozgatjuk, így az nem akad bele a drótba.) Legfeljebb
mekkora töltést juttathatunk ilymódon a kondenzátor
egyik lemezére, ha a mágnesünk erőtere éppen
olyan, mint amilyen egy A keresztmetszetű, L
hosszú, N menetes vékony szolenoidé I áramerősség
esetén?
Gnädig Péter

hőmérsékletét egy kicsiny AT értékkel megnöveljük,
akkor a belső energia változása AT számértékén
kívül attól is függ, hogy az állapotváltozás állandó tér
fogaton, vagy pedig állandó nyomáson ment-e végbe.
(Kivételt képez az ideális gáz, ennek belső energiája
csupán T függvénye.) A kétféle fajhő összehasonlítá
sához tehát nem elegendő a tágulási munka előjelét
megvizsgálnunk, hanem a belső energia kétféle meg
változását is össze kell hasonlítanunk.
Mólnyi mennyiségű anyagra
C p= T (

dS
ax

j

illetve

P.

C V= T f -------- ) v
9T

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“ Négyszögletes kerék’’ 78. probléma megoldása
1371. Bp., Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

E utóbbi az S(T,p(T,V)) függvény közvetett deriválásával
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) p + T \ — ) T ■(
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9T

alakba is írható. Felhasználva a
(

77. PROBLÉMA
Létezhet-e olyan anyag, amelyre cp < cv? (cp az állandó
nyomáson, cvpedig az állandó térfogaton mértfajhő.)

9p
9T

T

)v

(

9V

( _ £ _ ) / ( 4 M
9T

9p

matematikai azonosságot, valamint aG = E —T-S + p - V Gibbpotenciál vegyes parciális deriváltjainak egyenlőségéből adódó
9V

M. Gy.

( - P9p - ) t‘ = - ('

9T

termodinamikai összefüggést, végül azt kapjuk, hogy:

A 77. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Állandó térfogaton melegítve egy anyagot a közölt hő
teljes egészében a belső energiát növeli, állandó nyo
máson viszont a test által felvett hőnek még a tágulási
munkát is fedeznie kell. Az anyagok hőtágulási
együtthatója általában pozitív, de léteznek olyan
anyagok is (például a víz 4 °C alatti hőmérsékleten),
amelyek melegítés hatására összehúzódnak. Ez utób
biaknál a tágulási munka a szokásossal ellentétes elő
jelű, s emiatt azt gondolhatnánk, hogy ezen anyagokra
cp < cv. Ez azonban nem igaz! Ha valamilyen anyag
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Ta2

C —C
'-p
'-v = V.
*T
ahol
a hőtágulási állandó,

« = - ( ^ ) p
V

—

9T

- ( M

T

V
9p
1
pedig az izotermikus kompresszibilitás. Mivel az utóbbi minden
anyagra pozitív, a hőtágulási együttható előjelétől függetlenül
cp -> c v-

(S. L.)

A FIZIKA

TANÍTÁSA

ESZKOZKESZLET AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK
Simon László
Túrkeve, Ványai Ambrus Gimnázium
VIZSGÁLATÁHOZ
A középiskolai fizika tantervek és tankönyvek téma
ként jelölik meg a gyorsan változó mezők — az elekt
romágneses hullámok vizsgálatát. A gimnáziumok
111. osztálya számára írt munkafüzetben kísérleti le
írást is találunk az elektromágneses hullámok törésé
re, visszaverődésére és polarizációjára. Az itt ajánlott
elektromágneses hullámokat előállító eszköz az ún.
Hertz-féle vibrátor. Őszintén szólva én megpróbáltam
a leírt módon előállítani a rezgéseket, de az eredmény
igen kétes értékű volt. Régen foglalkoztat a jelenség
meggyőző bemutatása, — illetve olyan eszközkészlet
készítése, amely az elektromágneses hullámok tulaj
donságának vizsgálatára és bemutatására alkalmas. A
következőkben leírt eszközkészlet konstruálásakor a
fenti didaktikai elveket vettem alapul.
Az első és a legfontosabb volt egy megbízhatóan
működő nagyfrekvenciás generátor építése. Aján
dékba kaptam egy NDK gyártmányú I IKR 902 típusú
reflex klisztront. (Néhány forintért egy vidéki ama
tőrboltban vásárolták!) Igaz, hogy teljesítménye nem
éri el a 100 mW-ot sem, de a generált elektromág
neses hullám hullámhossza igen kedvező: 3,12 —
3,44 cm. A klisztron előnye még az is, hogy viszony
lag kis feszültséggel táplálható, könnyen modulálható
és az energia kicsatolása a hozzákapcsolt rezgőkörrel
aránylag egyszerűen megoldható. A működési elve
az ún. sebességmoduláció, — amely azt jelenti, hogy
elektronágyúból kilépő elektronokból és csőclemekből megvalósított elektronoptika egy jói definiált
elektronnyalábot hoz létre. Az elektronoptikát fe
szültséggel vezérelhetjük.
A gyorsítórács, mint az optika legnagyobb pozitív
feszültségen lévő elektródja, — felgyorsítja az elekt
ronokat. Az üregesen kialakított elektród és az utána
következő a kátédhoz képest negatív feszültségű ref
lektor “csomósítja” az elektronokat. A gyorsítórács
közvetlenül kapcsolódik a külső rezgőkörhöz, amely
egy koaxiális üregrezonátor. (A csövet lezáró csillám
ablakon keresztül megtekinthetjük az üregrezoná
tort.) Amikor a klisztron rezeg, az üregrezonátorban
nagyfrekvenciás elektromos mező keletkezik, amely
egy meghatározott frekvenciával változtatja az elekt
ronok sebességét. Az emittált elektronok az elekt
romos mező és a negatív refleklorfeszültség hatása
eredményeképpen átadják energiájukat az üregrezo
nátorban kialakult mezőnek. Az optimális reflektor
és üregfeszültség megválasztásával megteremthetjük
az öngerjesztés feltételét és ekkor az üregből mikro
hullámú teljesítmény csatolható ki. A kialakult nagy-

frekvenciás rezgés az üreg alakjától és a^reflektorfe
szültségtől függ. Az üreg méretét az üregbe nyúló du
gattyú segítségével állíthatjuk be. Az alkalmazott
elektroncső esetében a —130 és —180 V közötti ref
lektorfeszültséggel 9,6 és 8,7 GHz közötti frekvenciát
állíthatunk be. Ebből is látható, hogy a klisztronfrekvencia különösen érzékeny a reflektorfeszültség vál
tozásaira. A feszültségváltozás a rezgés amplitúdóját,
illetve frekvenciáját egyaránt megváltoztatja. Ezt a pa
ramétert használjuk ki a mikrohullámok modulációjá
nál is. A klisztron több reflektor és üregfeszültségnél
tud ua. frekvencián rezegni, de a maximális teljesít
ményt csak optimális feszültségbeállításnál képes le
adni.
Mivel a reflektorfeszültség negatív, ezért a reflek
toráram nulla, így a reflektorfeszültség megváltozta
tásával teljesítményfelhasználás nélkül a mikrohul
lám frekvenciában és amplitúdóban modulálható. A
bemutatás szempontjából fontos tényező a modulálhatóság, hiszen a térben jelen lévő elektromágneses
hullámok jelenlétéről így könnyen meggyőződhe
tünk.
- I3U - 180 V
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/. ábra A reflex-klisztron

2. ábra A reflex-klisztron és áramkörei
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Az 1. és 2. ábrán feltüntettem az elektródák fe
szültségértékeit és azokat az áramforrásokat, amelyek
a működéshez szükségesek. Az üregfeszültséget cél
szerű pontosan betartani, 300 V feszültség alatt a rez
gés nem önfenntartó. A modulációt úgy hoztam lét
re, hogy beállítottam egy reflektorfeszültség-értéket
például —150 V-ot, és egy C = 2 fiF kapacitáson ke
resztül kb. 18 —20 V amplitúdójú 1000 Hz-es szi
nuszos hangfrekvenciás rezgést ráültettem a reflek
torfeszültségre. Ily módon a feszültség a reflektoron
—170 és —130 V feszültség között változik. A bekö
vetkező 18 —20 mW teljesítményváltozás a frekven
ciaváltozás mellett jelentős amplitúdóváltozást ered
ményez. A reflektorra kapcsolt váltófeszültséggel is
létrejön a moduláció, a rezgési feltételnek nem meg
felelő feszültségértéknél a rezgés megszűnik. A ki
sebb kitöltési tényező miatt ez a megoldás nem elő
nyös.
végét lassú átmenettel mindkét irányban kiszélesítet
A nagyfrekvenciás energia kicsatolása közvetlenül tem. A toroknál az esetlegesen fellépő és káros módua klisztron üregrezonátorhoz illeszthető csőtápvo sok megakadályozása miatt a kiszélesítés mértékét
nallal és az ahhoz kapcsolt tölcsérantennával történik. kb. 20 fokos szögben határoztam meg. A 3. ábrán is
A cső ürege is egy negyed hullámhosszúságú csőtáp látható, hogy a csonka gúla palástjának meghosszab
vonal darab, melynek a nyitott vége csillámlemezzel bításában eső egyenesek a csőtápvonal nyitott végé
lezárt 16 mm x 8 mm méretű téglalap alakú ablak. nek síkjában találkoznak. A tölcsér mérete: alapél 10.
Az ide csatlakozó külső csőtápvonalat négy csavar se a fedőéi 50 cm, a magassága 15 cm. A kisugárzott
gítségével lehet rögzíteni. A csőtápvonal lényegében mikrohullám polarizációja az E vektor rezgési síkjá
egy speciális rezgőkör, amelynek az anyaga és a geo nak megfelelően függőleges sík.
metriai mérete által meghatározott rezonanciafrek
Meg kell jegyeznem, hogy lehetőség szerint igye
venciája van. Benne, a rezonancia feltételének megfe keztem gondosan illeszteni és méretezni a rezonáto
lelően állóhullámok alakulnak ki. (Teljes a hasonló rokat, de megfelelő műszerek hiányában valószínű,
ság az akusztikai sípokkal.) A teljes csőtápvonal-rend- hogy az illesztés nem ideális. Ennek ellenére az adó
szert úgy kell méretezni, hogy a zárt végén csomó tökéletesen és üzembiztosán működik, a kisugárzott
pont, a nyitott végén duzzadóhely legyen. Ennek energia bőven elegendő a kísérletek elvégzésére. Az
megfelelően a teljes rezonátorhossz: l= (2 k + l ) x/4. elektromos erővonalak síkjára merőleges síkban ki
A külső csőtápvonal hossza 12,8 cm.
mértük az antenna sugárzását. A sugárzási jelleggör
Mivel az elektromos és mágneses rezgések kizáró béket relatív mértékkel mérve a 4 —5. ábrán láthat
lag a rezonátor belsejében mennek végbe, és az elekt juk. (A jelleggörbék méréséről a későbbiekben még
romos és mágneses erővonalak a belső térhez vannak szólok.)
kötve, az igen kicsi csillapítás és nagy rezonancia
Az egész rezgéskeltő, — a csőtápvonal, — a töl
ellenállás érdekében a tápvonal geometriai méretét csérantenna gyakorlati megvalósítását, kivitelezését
és anyagát jól kell megválasztani. Mivel a klisztron re a rendelkezésemre álló eszközök és alkatrészek hatá
zonátora téglalap alakú ezért a külső rezonátor ke rozták meg. A klisztron a csőtápvonal és a tölcséran
resztmetszete szintén téglalap. A legkisebb csillapí tenna egy egységet képez, — négy-négy csavar oldá
tással átvihető energia és hullámhossz érdekében a sával részekre bontható. A csőtápvonal 1 mm vastag
téglalap oldalainak méretaránya 2 : 1. A hosszabbik vörösrézlemezből készült hajtogatással és forrasztás
oldal egész, a rövidebb oldal fél hullámhossz. (Az a sal. A lemez hajtogatás előtt tükörpolírozást kapott.
A készítés minden műveletét nagy gonddal végez
oldal 3,2 cm, a b oldal 1,6 cm.)
A csőtápvonal mind elektromos, mind mágneses tem. A tölcsérantenna elkészítése nem kíván ilyen
energiát felhalmoz. Az E vektor rezgési síkja a tápvo precíz munkát. Szintén vörösrézlemezből készült sze
nal hosszabbik oldalára merőleges, a B vektor vele gecseléssel és forrasztással. Az egész egységet egy
párhuzamosan rezeg. Mivel az áramkör méretei a hul olyan mechanizmusra szereltem, amely két irányba
lámhosszal összemérhetők, ezért az energia egy része mozgatható, beállítható. Vízszintes síkban teljesen
a térben kisugárzódik. A méretekből is kitűnik, hogy körbe, függőleges síkban a vízszinteshez képest 60
a két fősíkban kisugárzott energia nem lineáris és e fokos szögben állítható (6. ábra). A klisztron műkö
hatás csökkentése, valamint a kisugárzott energia nö déséhez szükséges tápfeszültségek 100 pF kapacitású
velése érdekében egy éles irányítottságú tölcséran átvezető kondenzátoron és 5 —5 menetű induktív el
lenálláson keresztül jutnak el a csőhöz. A rezonátor
tennát alkalmaztam.
Lényegében a csőtápvonalat, illetve annak nyitott hoz szükséges 300 V-os egyenáramot stabilizált táp314
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7. ábra A vevő egyszerűsített tömbvázlata és a vevőantenna
4. ábra A tölcsérantenna sugárzási jelleggörbéje derékszögű
koordináta rendszerben

egység szolgáltatja. Ugyanebből a tápegységből kapja
a cső a fűtőfeszültséget is. A rezonátor által felvett
egyenáram nem éri el a 30 mA sem. A reflektor nega
tív feszültségét a TANÉRT gyártmányú Il-es tápegy
ség adja. A csillapítók egy műanyag dobozba vannak
helyezve, melynek előlapján a csatlakozó banánhüve
lyeket találjuk. A klisztron egy dugattyú segítségével
belső üregének deformációjával hangolható.
A vevőantenna 2 A hosszúságú dipól, amelyet egy
szilícium dióda oszt ketté (7. ábra). Az elektromág
neses hullámok elektromos komponense a kisugár
zott hullámmal azonos frekvenciával rezgésbe hozza
a dipól elektronjait. A dióda csak egy irányban engedi
át az elektronokat s ily módon a dióda két pólusán az
elektromágneses rezgések fele jelenik meg. Az így
kapott rezgés amplitúdója arányos a moduláló hang5. ábra A tölcsérantenna sugárzási jellegörbéje polár koordináta frekvenciás rezgés amplitúdójával. A maradék nagyrendszerben
frekvenciás rezgést induktív és kapacitív úton rövidre
zárjuk. Az ilyen nagyfrekvenciás rezgés demodulálásához különleges paraméterű diódára van szükség. A
kereskedelmi forgalomban lévő szilícium- és germániumdiódák közül igen sokat kipróbáltam, — ered
ménytelenül. Végül sikerült hozzájutni egy amerikai
gyártmányú speciálisan mikrohullámokra kifejlesztett
diódához (típusa 1 N 21). Ez a dióda igen kis kapaci
tású és az elektron futási ideje összemérhető a mikro
hullám periódusidejével.
A dipól háta mögött egy vörösréz lemezből készült
hengerparaboloid helyezkedik el, melynek fókusz
egyenesében a dipól foglal helyet. Az ilyen felülettel
jelentős energianyalábolás érhető el, hiszen a henger
paraboloid bármely pontjának távolsága a V vezérsík
TÖLCSÉRANTENNA
tól egyenlő ugyanezen pontnak a gyújtóegyenestől
mért távolságával. Ezenkívül az is igaz, hogy a felület
bármely P pontjához tartozó érintő azonos szöget zár
be a P pontot a gyújtóegyenessel összekötő vonallal
és a tengellyel párhuzamos vonallal. Ezzel azt érjük
el, hogy a hengerparaboloid A apertúráját képező sík
felületnek minden pontjára eső elektromágneses hul
lám azonos hosszúságon jut el a gyújtóegyenesbe el
helyezett dipólantennához, és a felfogott hullámok
azonos fázisban rezegnek (8. ábra).
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8. ábra A hengerparaboloid síkmetszete

A vevőantenna gyakorlati kivitelezését az 1. és a 7.
ábrán látjuk. A diódapatron két végéhez csavarral
csatlakozik a kb. 20 mm hosszú dipól, amely 3,5 mm
átmérőjű aranyozott csavar. A csavar be- és kicsava
rása a dipól hosszát néhány mm-rel megváltoztatja,
amely a rezonanciafrekvenciára való hangolást ered
ményezi. A dipól és a refiektortávolság pontos beállí
tása érdekében a dipólt egy kerámialaphoz erősítet
tem. A kerámiát két csavarral rögzítettem a vörösréz
ből készült reflektorhoz. A beállítást két csavar, a tá
volságtartást két rugó biztosítja. A demodulált jelet a
dióda két pólusán kapjuk, a nagyfrekvenciás kompo
nenst néhány menetes tekercs és egy C = 10 pF-os
kondenzátor csillapítja. A reflektorfal a megfelelő
módon egy bilinccsel — úgy van rögzítve, hogy Bunsen-szorítóba fogva a rendszer a hengerparaboloid
tengelye mentén körbeforgatható legyen.
A vevőbejutott elektromágneses hullám energiája
igen kicsi, így közvetlenül mérni csak a tölcséranten
na közvetlen közelében lehet. A demodulált hangfrekvenciás jelet egy hangfrekvenciás erősítőbe cél
szerű vezetni, amivel a hangfrekvenciás szintet tet
szés szerint megemelhetjük. A hangszóróval párhu
zamosan kapcsolt hangfrekvenciás műszerrel a mik
rohullámú mező adott helyén az elektromágneses
energiával arányos feszültségértéket mérhetünk.
Hangsúlyozni kívánom, hogy minden mért érték rela
tív, de ez nem befolyásolja a jelenség értékelését
(9. ábra). Annak ellenére, hogy a demonstrációs mé
rések igen egyszerűek, nagyobb részben az órán be
mutathatok, de arra különös gondot kell fordítani,

9. ábra A térerősség csökkenése a sugárzó közelében
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hogy a tölcsérsugárzó tengelye és a vevődipól tenge
lye azonos síkban mozogjon. Mindig úgy kell fordí
tani a vevőt, hogy a reflektorra érkező hullámok pár
huzamosak legyenek a tengellyel. Ennek érdekében a
tölcsérantenna nyílásában az átlók mentén cérnaszá
lat feszítettem ki és a vevőantenna diódájára a ten
gellyel párhuzamosan egy gyufaszálat ragasztottam.
(A rögzítés mindkét esetben fémragasztóval történt.)
Ily módon a beállítás igen gyorsan elvégezhető. Indi
kátorműszerként egy 0,75 V alapérzékenységű hangfrekvenciás csővoltmérőt használtam. A hangszóró
ban hallható hangfrekvenciás jel a gyors értékelést és
észlelést teszi lehetővé. Erősítőként bármilyen egy
szerű hangfrekvenciás erősítő, akár egy rádiókészülék
hangfrekvenciás erősítője is megfelel. (Az erősítőhöz
kapcsolt vezetéket árnyékolni kell!)

Néhány demonstrációs kísérlet
1. A tölcsérantenna irányjelleg-görbéjének
meghatározása
A mérést tanítványaimmal szakkörön végeztük el.
Egy 1 m X 0,80 m-es kartonlapra a téglalap egyik
csúcsából indulva kb. 1 m sugarú körívet rajzoltunk
és minden 5 fokhoz tartozó ívhosszat megjelöltünk.
Ötfokonként áthelyezve az antennát mértük a hangfrekvenciás feszültséget és ábrázoltuk azt a szög függ
vényében (4. ábra). A mért értékeket átszámoltuk
decibelekbe és a kapott értéket ábrázoltuk az 5. ábrán
látható módon. Kisebb, illetve nagyobb távolságban
végezve a mérést a kapott értékek eltértek a közölt
mérési adatoktól. Természetesen a tölcsérantenna a
térbe sugároz, — a közölt karakterisztika felvétele az
E elektromos térerősség vektorára merőleges síkban
történt. (Függőleges polarizáció.)

2. A sugárzási mező vizsgálata
A gimnázium III. o. számára írt fizika tankönyv
313 —314. oldalán található kiegészítésben a szerző
megmutatja az elektromágneses mező E és B vekto
rainak fázisviszonyait mint a Maxwell-egyenletek kö
vetkezményét. Az eszközkészlettel könnyen bemu
tatható, hogy az elektromos térerősség rezgési síkja
merőleges az energia haladási irányára. Ha a vevőt a
hengerparaboloid tengelye körül elforgatjuk azt ta
pasztaljuk, hogy az adott esetben csak függőleges
irányban kapunk maximális feszültséget. Vízszintes
irányba való forgatáskor a hangszóró néma marad.
Megmutathatjuk azt is, hogyha az antenna nem áll
párhuzamosan a tölcsér nyílását képező síkkal, akkor
is csökken a jel erőssége. Rámutathatunk az E elekt
romos térerősség szerepére az elektromágneses hul
lám terjedésében. Egy képkeretet, amelynek mérete
30 cm x 25 cm, a két hosszabb oldala mentén egy

mástól 2 cm távolságra kifúrtam és 14 db kerékpár
küllőt helyeztem el a furatokba. Ily módon egy olyan
rácsot kaptam, melynek rácsállandója kisebb mint a
hullámhossz. Az eszközzel be lehet mutatni, hogy az
elektromos komponens rezgésbe hozza a huzal elekt
ronjait, — ha a huzalt párhuzamosan állítjuk az E vek
tor rezgési síkjával. A sugárzóhoz közelítve a rácsot a
klisztron áramfelvétele megnő. Könnyen elvégezhet
jük a III. osztályos gimnáziumi fizika tankönyvhöz
kapcsolódó munkafüzet V/55. kísérletét az elektro
mágneses hullámok polarizációjára.
Akár tanítási órán is igazolhatjuk, hogy a sugárzás
közvetlen közelében a térerősség a távolság négyzeté
vel fordítottan arányos, távol már csak 1/r szerint
csökken. A 9. ábra az 1/r2 szerinti csökkenést mutat
ja.

addig változtattuk a hengerfelület sugarát, amíg a
hangszóróban a demodulált hangfrekvenciás jel erős
sége el nem érte a maximumot.
4. Törés paraffinlencsén és prizmán
A bemutatáshoz egy 12 cm sugarú, 10 cm magas
lencsét és egy 90°-os törőszögű, egyenlő törőélű,
23 cm alapú és 10 cm vastagságú paraffmprizmát ön
töttünk (11. ábra).

3. Visszaverődésfémjélűiéiről
Egy fémfelületre eső elektromágneses hullámok
elektromos térerő komponense megrezegteti a fém
elektronjait, s az így keletkező és a sugárforrással
azonos frekvenciájú áram mágneses mezőt hoz létre,
amely a felületre eső energia egy részének kisugárzá
sával jár. A visszaverődés törvényének magyarázatá
hoz jól használhatjuk az elektrosztatikában már meg
ismert tükrözési ötletet. Az adott esetben a tükör
nem más, mint az elektromágneses hullámokat szál
lító vezető.

10. á b r a

Ö sszeállítás a v issz a v e rő d é sh e z

A bemutatást, illetve a mérést a 10. ábrán látható
módon végeztük el. Visszaverő felületként egy
35 x 30 cm2 területű, 3 mm vastagságú alumíniumle
mezt használtunk. A szög mérésére a táblai szögmérő
jól alkalmazható. A mérés az előadói asztal síkjában
történik és közvetlenül csak az asztal mellől látható,
illetve olvasható le a szög értéke. A láthatóság biztosí
tása érdekében egy tv-kamera felhasználásával az elő
adóterem négy monitorán szemléltetjük a jelenséget.
Annak megmutatására, hogy az elektromágneses
sugarak ugyanúgy verődnek vissza mint a látható
fény sugarai és azokat éppen úgy fókuszálhatjuk mint
a fénysugarakat, — a következő kísérletet végeztük
el. A vevőt a sugárforráshoz képest úgy állítottuk,
hogy direkt elektromágneses hullám a vevődipólra
nem juthatott (a reflektort állítottuk a tölcsérantenna
felé). Egy kb. 40 x 40 cm2 karton egyik oldalára alu
míniumfóliát ragasztottunk. A vevődipól elé állítva

/ / ábra

P araffin h asáb , d e ré k sz ö g ű p rizm a, lencse
és a v á lto z ta th a tó rés képe

Két összeforgatott táblai szögmérőre helyeztük a
lencsét a 12. ábrán látható módon. A mérés pontos
sága érdekében egy réssel szűkítettük a tölcséranten
na jelét. A vevőt a lencse domború oldalára helyeztük
és ügyelve arra, hogy a tölcsérantenna tengelye, a be
esési merőleges és a hengerparaboloid tengelye egy
pontban metsszék egymást. A beesési szöget az
egyik, a törési szöget a másik szögmérőn olvastuk le-,
így például 14°-os beesési szög esetén a 10°-os törési
szög adódott. Több mérés átlagából a törésmutatóra
1,45 kaptunk. A Snellius-törvény felhasználásával az
adott frekvenciájú elektromágneses hullám terjedési
sebessége a paraffinban 206 896 km/h. Egyenlőnek
véve a törésmutatót a dielektromos állandó négyzet
gyökével a paraffin dielektromos állandóját 2,1-nek
számoltuk.
A lencse síkfelületére merőlegesen közel párhu
zamos hullámokat ejtettünk. A domború oldalra he
lyeztük a vevőt és a beesési merőleges mentén előrehátra mozgattuk és a síkfelülettől 30 —31 cm távol
ságban az addig mért feszültségérték több mint négy
szeresét kaptuk. Ez a pont a lencse fókuszpontja. A
fókusztávolság közel azonos a számított értékkel:
26 cm. A teljes visszaverődési szöget is kimértük a
lencsével. A fénytanban ismert eljárást követtük, —
az adót a lencse domború oldalához tettük, a vevőt a
90°-os törési szögnek megfelelően a lencse síkfelüle
tébe állítottuk. A tölcsérantennát a domború felületre
merőlegesen addig mozgattuk, míg a vevő meg nem
“szólalt” . A teljes visszaverődés határszögét 43 —
44°-nak találtuk.
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Azt, hogy a prizma megtöri az elektromágneses
hullámokat, könnyen meg lehet mutatni. A szembe
állított adó —vevő közé tett prizma elnémítja a hang
szórót, — a vevő elmozgatásával kapunk újból jelet.
A beesési és a törési szög leolvasása már nehézke
sebb. A kartonlapra helyezett prizmán bejelöltük a
beesési és a törési irányt, majd körbe rajzolva a priz
mát, utólag rajzoltuk és mértük meg a beesési szöget.
Didaktikai szempontból is tanulságos a derékszögű
prizmának olyan elhelyezése, amikor a ráeső elektro
mágneses hullámokat 90°-kal téríti el. Az összeállítást
a 12. ábrán látjuk.

12. ábra Törés paraffin-prizmán és lencsén

6 . Az elektromágneses hullámok polarizálása
töréssel és visszaverődéssel

Megvizsgáltuk a paraffin határfelületéről visszave
rődő hullám energiáját a beesési szög függvényében.
A tölcsérantennát a klisztronnal együtt 90°-kal elfor
gattuk, így az E vektor rezgési síkja vízszintes lett. A
kísérletet a 14. ábrán láthatóan állítottuk össze. A ve
vődipólt az E vektor rezgési síkjába forgattuk. A paraffmhasábra eső hullámok polarizációs síkja merő
leges a paraffinlencse síkjára. A beeső hullámok egy
része visszaverődik, egy része behatol a közegbe. Öt
fokonként változtatva a beesési szöget, — minden
mért értékhez tartozó demodulált feszültséget felje
gyeztünk. A feszültség arányos a visszavert mikrohul
lám energiájával. A 15. ábrából látható, hogy ahogy
csökkent a beesési szög, úgy csökkent a visszavert
energia is. Az 55 fokos beesési szög környezetében a
feszültségmérő mutatója szinte nullára esett vissza.
Tovább csökkentve a beesési szöget ismét növekszik

13. ábra Törés párhuzamos határfelületen
Vl.VÖ-DIPOL

5. Az elektromágneses hullámok törése
párhuzamos határfelületen
Tanítványaim segítségével a kísérlet elvégzéséhez
egy 18 cm x 18 cm alapterületű és 12 cm magasságú
négyzetes hasábot öntöttünk paraffinból. Az adót és a
vevőt kb. 1 m távolságra állítottuk és a közé helyezett
kartonlapon megrajzoltuk az adó és a vevő közös ten
gelyét.
A paraffinhasábot oldallapjára állítva úgy helyeztük
el a kartonlapon, hogy a felületi normálisa egy adott
szöget zárjon be a megrajzolt tengellyel (13. ábra). A
vevőt az eredeti iránnyal párhuzamosan mozgatva
maximális jelerősséget állítunk be. A beesési szög, és
a vevő elmozdulása ismeretében a törésmutatót meg
határozhatjuk. Az eltolódás mértékét és a törésmuta
tót kifejező összefüggések felhasználásával:

14. ábra Polarizáció töréssel és visszaverődéssel

sin«
x = d cosa ( tg a —tg/3) , n = ------ ,
sin/3
Vd2cos4a + x2sin2a
határozhatjuk meg. Az a = 45° beesési szögre
4,6 cm eltolódást mértünk. A fenti összefüggés felhasználásával a törésmutató értékre számoltuk.
318

15. ábra A visszaverődött hullám feszültségamplitúdója a beesési
szög függvényében

a jelamplitúdó. 30°-nál kisebb szög esetén a voltmérő
alig mutat változást.
A jelenség magyarázata kézenfekvő. Az antennára
érkező jel amplitúdója lényegében az E komponenstől
függ, — hiszen a B komponens következmény. A
mező energiáját a teljesítménysűrűség-vektor jel
lemzi: S = l /f i 0 E B. Mivel az adott esetben az E me
rőleges
B-re,
a
Poynting-vektor
nagysága
S = l/^io E • B. így, ha az E vektor amplitúdója nulla,
az antennán mért feszültség is nulla lesz. Ez abban az
esetben következik be, amikor a beesési és a törési
szög összege éppen 90°. Ha elfogadjuk a mért törés
mutatót 1,45-nek, akkor a számított teljes polarizá
ciós szög 55,4°. Meggyőzően bizonyíthatjuk állításun
kat, mert ha a vevődipolt áttesszük a paraffinlencse
másik oldalára, úgy éppen akkor kapunk maximu
mot, amikor a visszavert hullám intenzitásának mini
muma van.

7. Diffrakció párhuzamos résen
A bemutatáshoz egy olyan rést készítettünk,
amelynek a szélessége folyamatosan beállítható. (A
rés képét a l l . ábrán hátul láthatjuk.) A tanórai de
monstrációt a következőképpen végeztem. A 10 cmre szétnyitott rést a sugárzótól kb. 60 cm-re helyez
tem el úgy, hogy a rés párhuzamos volt a tölcsér nyílá
sával.
A vevődipólt a rés árnyékterében az ernyőtől kb.
15 cm-re úgy helyeztem el, hogy a paraboloid tenge
lye a rés közepe felé nézzen. Az indikált jel közel
nulla szintről jól hallható szintig növekedett a rés fo
lyamatos csökkentése függvényében. Szakkörön el
végeztük a munkafüzet V/58. kísérletét az elhajlásra.
A rés alá rajzlapot helyeztünk, a résközéppontból
kört rajzoltunk és a vevődipólt a résnek az adóval el
lentétes oldalán, a körív mentén mozgattuk. A réskö
zépponttól jobbra-balra 5 fokos léptékben a körív
adott pontjához tartozó feszültségamplitúdót mér
tünk. A mért értékeket az előre beállított résszéles
ségre vonatkoztatva a szög függvényében ábrázoltuk.
Az egyre csökkenő résszélességhez tartozó intenzi
táskép meggyőzően mutatja az elektromágneses hul
lámok diffrakcióját.8

fémragasztóval) a visszaverő dugattyú rudazatát.
Magát a tolómérőt kívülről kapcsoltam a rezonátor
hoz. Ezzel az egyszerű mechanizmussal a tolómérő
leolvasási pontosságának megfelelően határozhatjuk
meg az elektromágneses hullám hullámhosszát.
Az állóhullámok kialakulásának indikálásával azt
használtuk ki, hogy a visszaverődő hullámok vissza
hatnak a klisztronra, megváltoztatják a rezonátor
elektróda áramát. Az állóhullám kialakulásakor a leg
nagyobb a teljesítményfelvétel. Mivel a feszültség sta
bilizálva van, csak az áramerősség megváltozását kell
mérni. Mivel itt 1—2 mA-ről van szó egy kis belsőel
lenállású telep felhasználásával kompenzálni kell a re
zonátor áramot. A kísérletünkben egy 6 V-os akku
mulátort és egy 250 ohm-os huzalpotenciómétert
használtunk fel úgy, hogy a telep és a potencióméter
soros kapcsolásával egy ellentétes áramot alakítot
tunk ki. Könnyen beszabályozható, hogy az áram
mérő árama nulla vagy annak közelében legyen. így
az áramkörben bekövetkező változást az árammérő
jelzi. A dugattyúval beállított rezonancia esetén az
árammérő maximumot jelez. A mérési eredmény
ként kapott grafikont a 17. ábra mutatja. Jól lehet
látni, hogy a rezonancia igen élesen mutatkozik, míg
az antirezonancia (az állóhullám-mentes állapot)
nem jelentkezik jól regisztrálhatóan. Méréseink
közben igen érdekes tapasztalatot szereztünk. A
klisztronhoz adott gyári adatlapon fel van tüntetve,
hogy 165 V reflektor-feszültséghez 3,13 cm hosszú
hullámhossz tartozik. A pontosan beállított csőpara
méterek ellenére mindig valamivel nagyobb értéket
kaptunk. A hullámhossz attól is függött, hogy a cső-

16. ábra Csőtápvonal a hullámhosszméréshez

8 . Hullámhosszmérés

Az elektromágneses hullámok hullámhossza a
legegyszerűbben egy csőtápvonalban előállított álló
hullámok segítségével történhet. A csőtápvonalban
egy mozgatható, sík visszaverő felület megfelelő be
állításával olyan állóhullámot hozhatunk létre, amely
nek mindkét végén csomópont van. A méréshez a
16. ábrán látható cső táp vonalat készítettem el. A viszszaverő felület mozgatását és az elmozgatás leolvasá
sát egy tolómérő felhasználásával alakítottam ki. A
tolómérő nóniuszához rögzítettem (ragasztottam

17. ábra Az áramerősségváltozás a visszaverő lap elmozdulása
függvényében
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tápvonal elején vagy a végén indikáltunk. Itt arról
van szó, hogy a csőtápvonalban megnő a fázissebes
ség és ennek következtében a hullámhossz is. Elfo
gadhatóan igazoltuk, hogy a rezonátorban mért hul
lámhossz:

ahol a = a csőtápvonal hossza.
9. Hullámhosszmérés Michelson-féle
interferométer-moclellel
Elkészítettük a Michelson-féle interferométer mo
delljét. Tükörként két derékszögbe hajlított nikkelezett lemezt használtunk. A féligáteresztő tükörként
plexi- vagy üveglemezt alkalmaztunk. Az összeállítás
teljes egészében követi az interferométer klasszikus
felépítését.
A tölcsérsugárzóból kilépő hullámok (modulált)
kb. 0,5 cm vastag lemezre esnek. A lemez a hullámok
egy részét visszaveri a T2 fémtükör irányába, másik
részét átengedi a Tj tükörhöz. A visszavert hullámok
az A lemezen találkoznak. A T20 hullámok egy része
az A féligáteresztő lemezen OV irányban halad.
Ugyancsak az OV irányban fog terjedni a TjO hullár
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moknak azon része is, amely visszaverődött a féligát
eresztő rétegről. Ily módon a Tj és T2 tükrökről viszszaverődött és OV irányban haladó hullámok interferálnak. Az észlelhető interferencia a T, és T2 tükrök
kölcsönös helyzetétől függ. Ha az egyik tükröt s távol
ságra a terjedés irányára merőlegesen elmozgatjuk,
akkor az útkülönbség 2 s-ot változik. Az egyik például
a T, tükörrel jelmaximumot állítottunk be és előre
vagy hátra mozgatva n-szer hallottunk jelmaximu
mot, akkor a félhullámhossz éppen s/n lesz. A tükrö
ket milliméterbeosztású vonalzó mellett mozgattuk
és a sugármenetet, valamint a féligáteresztő lemez
helyét előre bejelöltük az összeállítás alá helyezett
kartonlapon. Nagyon vigyázni kell arra, hogy a tük
rök mindig merőlegesek legyenek a hullám terjedésé
re. Ezt megkönnyíti a fémtükör, mert a megjelölt su
gármenetnek és a tükörképnek egy egyenesbe kell
esnie. Összeállítottuk a rendszert a 19. ábrán látható
módon is. A jelenség éppen úgy bemutatható mint az
előzőekben leírtak.

10. Lloyd-féle tükörkísérlet-modell
Az interferencia kísérletek közül igen könnyen el
végezhető a fénytanból ismert Lloyd-kísérlet. A töl
csérantennából a lehető legnagyobb szögben ejtsük a
hullámokat egy 40 x 40 cm oldalú alumíniumlemez
re. A beeső, a visszaverődött és a direkt irányból
érkező hullámok interferenciateret hoznak létre. Ezt
a teret a vevődipóllal letapogathatjuk. A sugármenet
re a teljes fénytani analógia érvényes. A hullámmene
tet a 20. ábrán láthatjuk. Az interferenciamező P
pontjába érkező hullámok a d, D, X. paraméterek
függvényében észlelhető interferenciát hoznak létre.
A Pitagorasz-tétel kétszeres felírásával, valamint az
H + r2 = 2D felhasználásával és x távolság mérésével
a hullámhossz:
dx
~~ ~ D ~

18. ábra A MICHELSON-féle interferométer modell

összefüggéssel számítható.
Ily módon d = 20 cm, D = 100 cm és x = 17 cm
mérésével, a kisugárzott elektromágneses hullám
hullámhosszára 3,4 cm adódott. A dipólt a visszaverő
felületre merőlegesen mozgattuk.

19. ábra A MICHELSON-féle interferométer-modell fénykép
320

20. ábra LLOYD-féle tűkörkísérlet hullámmenete

A felsorolt kísérleteken kívül még egyéb kísérletet
is el lehet végezni a készlettel. Bemutatható például a
rádió adás—vétel is, hiszen ha a hanggenerátor he
lyett egy hangerősítőt kapcsolunk modulátorként a
reflektorra, akkor a hangerősítőt kivezérlő jelet ültet
jük rá a mikrohullámokra.
A leírtakból is látható, hogy az eszközkészlet nem
anyagigényes. A klisztron és a detektor beszerzése
okozhat nehézséget. A tápáramforrások szinte
minden fizikaszertárban megtalálhatók. Az eszközkészlet didaktikai jelentőségét úgy gondolom nem
kell kiemelnem.
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KÖNYVEK

EURÓPAISÁGUNK EGY TÖRTÉNETI
METSZETE
Radnai Gyula—Kunfalvi Rezső:
Physics in Budapest
(North-Hoi land 1988)

Napjaink egyik, talán legtöbbet emlegetett problémája Európához
való felzárkózásunk kérdése. Igen sokféle összefüggésben szokott
ez vita tárgya lenni: a gazdaságpolitika, politikai intézményrend
szer, egyetemi diplomák egyenértékűsége stb., stb. aspektusaiból.
Radnai Gyula és Kunfalvi Rezső “Physics in Budapest” c. kötete a
legjobb értelemben vett európai módon ad számot európaiságunk
ról a tudomány, elsősorban a fizika tudománya hazai művelőinek
történeti bemutatásán keresztül.
Már a kötet megjelenésének apropója is példaszerűen kulturált
és újkeletű európai hagyományt erősít. Nevezetesen az Európai Fi
zikai Társaság Budapesten rendezett konferenciájára jelent meg és
a konferencián minden résztvevő kézhez kapta. Az előző azonos
témájú konferencia Pisában volt, ahol “Physics in Pisa” címmel
jelent meg hasonló kis kötet és 1983-ban szintén az Európai Fizikai
Társaság akkori berlini konferenciájára készült a History of Physics
in Berlin c. kiadvány.
Ami a Radnai —Kunfalvi könyvet alapvetően megkülönbözteti
az előzőektől, az mindenekelőtt az, hogy a pisai 1938-ig, a berlini
1933-ig terjedő időszakot ölel fel; a magyar kötet viszont egészen
napjainkig megy el. Ahogyan nem fizikatörténeti, hanem politikatörténeti dátum az 1938 és az 1933, hasonlóképpen nem tudo
mánytörténeti, hanem társadalmi-politikai okoknál fogva örülünk
és tartjuk dicséretesnek, hogy a szerzők vállalták az élők értékelé
sének kockázatát. Talán nem szorul részletesebb indoklásra, hogy
a jelenre vonatkozó és a jövő felé mutató kulturális-közéleti tett
annak bizonyítása, hogy Magyarország a jelenig végigkövethetően
része az európai tudományosságnak. Jó látni Kürti Miklósról bu
dapesti felvételt, tudománytörténeti érdekességű az a kép, ame
lyen Prohorov figyeli fiatal KFKl-s kutatók szuperfolyékonyságra
vonatkozó demonstrációs kísérletét, vagy amelyen Jánossy
Raman társaságában látható egy képletekkel teleírt előadótábla
előtt Budapesten; hasonlóképpen történelmi, “tudománytörté
neti” pillanatot örökít meg az a kép, amely Heisenberget mutatja,
amint a Puskin utcai intézetben éppen beír a vendégkönyvbe
(Marx Györgyön és Nagy Károlyon kívül a képen Gombás, Novo-

bálzky és Fényes Imre látható; ebből lehet következtetni, hogy a
kép a 60-as években készülhetett). Tágabb értelemben történelmi
eseményt ábrázol egy másik kép, amelyen Einstein és Szilárd Leó
ingujjban ülnek egy asztal mellett és az USA elnökének szóló leve
lüket fogalmazzák 1940-ben. D$ az emberközeliség — túlzás
nélkül mondható, hogy művészi — pillanatfelvétele, amely a hall
gatói padsorban ülő Heisenberg és Hevesy György “pusmogását”
ábrázolja.
Szándékosan a könyv képanyagában tallóztam annak bemuta
tására, hogyan bizonyítja a kötet európaiságunkat. Ugyanis a
minden tudományoskodástól mentes stílus a könyv szövegére,
tartalmára is vonatkozik. (De állítom, hogy a képek is a könyv tar
talmához tartoznak. Remélem, hogy egy bővebb és magyar
nyelvű kiadványban Kunfalvi Rezső gyűjteményének további ré
szeivel is megismerkedhetünk majd.) Visszatérve: fontosnak
tartom, hogy a jelent is bemutatja a kötet. Hogy eközben “arányta
lanságok” vannak és az egyes kutatók nem értékükkel arányos ter
jedelemben szerepelnek: az teljesen szükségszerű; és nem óhajtok
beleesni abba a hibába, hogy nagyon stilszerűtlenül példákat sorol
jak fel ilyen aránytalanságokra. Ez azért volna stilszerűtlen, mert
egy köteten csak azt lehel számonkémi, hogy saját funkcióját
betölti-e. Márpedig nyilvánvaló, hogy mondjuk spektroszkópusok
a kultúr világ minden táján ismerik Kovács István vagy Láng
László teljesítményét, de távolról sem közismeri, hogy a magyar
tudományosság a kultúrvilág elidegeníthetetlen része. És ez a
kötet utóbbit bizonyítja és nem egyes teljesítményeket akar és
tudhat értékelni.
Hiszen a 84 oldalas könyvecske ugyan Budapest alapításától
veszi fel a történelmi folyamatot, de a maga csevegő stílusában al
kalmat talál arra, hogy visszakanyarodjon Mátyás király udvarára
abból a célból, hogy közölhesse: Regimontanus élt és dolgozott
Mátyás meghívására hazánkban is. És két oldallal később megtud
juk, hogy Pázmány Péter viszont, aki magyar egyetemet alapított,
két éven át Grazban volt professzor; a pozsonyi születésű Segner
pedig a göltingai egyetem első professzorai közé tartozott. És csak
természetes, hogy Kunfalvi Rezsőnek arról a festményéről is van

reprodukciója, amely azt ábrázolja, hogy Napóleon Kempelen
Farkas sakkgépével játszik. És mindez még csak a The very begin
ning című első fejezet...
A következőkben Széchenyiről és az Akadémia alapításáról ol
vashatunk. Talán az egész kötetről sokat érzékeltet, ha a Petzval
fivérekről szóló 30 sorból (amelyek csak fél sorok, mert a lap felé
ben képek vannak!) idézünk egy mondatot: Petzval József “...a
bécsi tudományos akadémia tagja lett, de Voigtländer a bécsi op
tikus volt az, aki megcsinálta a szerencséjét a Petzval-féle fotoobjektívvel. (10. oldal)” A következő mondat már Petzval Ottóról
szól -- és semmi merengés a magyar tudóssors felett!
A magyar tudományosság Európára nyitottságáról sem bölcselkedik Radnai Gyula, a könyv szövegének írója, hanem pl. Jedlik
munkásságának rövid ismertetése után közli, hogy ugyanabban az
évben, amikor Jedlik akadémiai tag lelt, lettek külföldi tiszteleti
tagok I lumbold,, Bunsen, Herschel és Faraday. — Néhány oldallal
később láthatunk egy jelentés-lenyomatot “az akadémia új válasz
tásairól”; aláírója Arany János főtitkár; szövege: igazgató tag lett
Stoczek József; külső tagok: Clausius, Darwin, Helmholtz, KirchliolT... kelt: 1872. Semmi öndicsérő kommentár. Következő
mondat: Szily Kálmán megalapítja a Természettudományi Köz
lönyt 1869-ben. És az is csak egy kijelentő mondatot kap, hogy
1894-ben létrejött a “ Középiskolai Mathematikai Lapok” — a vilá
gon a 2. ilyen folyóiratként. (Pedig “matematikai nagyhatalom”voltunk, valahol innen eredezhet...)
A magyar tudományosság századforduló körüli korszerűségét
bizonyítja, hogy kik lettek 1905-ben a Bolyai-díj első kitüntetettjei:
Hilbert és Poincaré! A következő, 1910-es évi díj-odaítélő bizott
ságba pedig meghívták Poincarét tagként.

A 20. sz-i nagy magyar tudósemigráció Nobel-díjasaink bemu
tatása kitűnő tényanyag a szerzők hallgatólagos célkitűzéséhez.
(Egyáltalán nem kirívó, hogy a “budapesti fizika” kötetben szere
pel pl. Szent-Györgyi, mert kifejezetten tudományszervezőként
merül fel a neve, ahogyan néhány fejezettel előbb röviden megis
merkedhetünk Eötvös Józseffel, a kultúrpo 1itikussaI.)
Befejezésül két megjegyzés. Az egyik: több helyen hiányzik, az
egyébként remek képek aláírásából az időpont. Így csak következ
tetni lehet, hogy mikor till a Puskin utcai “ Novo-szobában” Hei
senberg. Másik: egyenesen hitelronló a 28. oldalon a pesti TTK
épületének mai képe azzal az aláírással, hogy a “Bp-i tudományegyetem régi épülete”. Hozzá kellett volna tenni, hogy: ma.
Hadd szögezzem le nrégegyszer: szeretném magyarul is látni e
kötetet! És ellentétben a Természet Világa hasábjain megjelent re
cenzióval, amely a kötet külalakját is megdicséri — szerintem a
külalak sok kívánnivalót hagy. Dicséretes, hogy a North —Holland
Physics Publishing kiadó időre kihozta a kötetet, de szerintem a
pisaiak fehér-fekete nyomású megfelelő könyvecskéje szebb, mint
a barnás árnyalatú jelen kötet, annál is inkább, mert ebben a kül
alakban a többször nagyra értékelt képanyag nem elég kontrasztos, sokszor rosszul kivehető, amiért nagy kár.
Mindent egybevetve szeretném javasolni a könyv — esetleg
kissé bővített — magyar kiadását. Tanárok —diákok egyaránt ha
szonnal forgathatnák és élvezettel olvashatnák a legkülönbözőbb
érdeklődési körű szakemberek.
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KEZDJÜK ISMERNI EGYMÁST
(Zeley László rádióbeszélgetése Teller Edével 1989. május 4.-én)

— Teller professzor úr, Ön majdnem egyidős a század
dal, hiszen 1908-ban szüleied Budapesten. Sok mindenI
látott, sok mindent átélt, és rengeteget tett az emberiség
ért. Hogyan Ítéli meg Ön az ember és a tudomány viszo
nyát ebben a borzasztó kusza 20. században?
— Kérem, én nem gondolom, hogy a huszadik
század borzasztó volt. Borzasztó dolgok történtek
más századokban, magyar szempontból is: török,
tatár... Ebben a században szintén sok minden bor
zasztó történt. De a tudományban sok nagyszerű
dolog született, itt különleges a helyzet. A tudomány
ban történt legérdekesebb felfedezésekről a legtöbb
ember nem tud, még az intelligencia sem tud róla.
Vegyük a példát: a relativitáselméletet. Fizikusok
persze tudnak róla, de ők hányán vannak? Ha valakit
— mondjuk — 1550-ben megkérdeztek volna: mit ta
lálunk, ha elindulunk hajózni Spanyolországtól
nyugat felé? A legtöbb intelligens ember tudott
volna válaszolni. A mai intelligencia egy hasonló
nagystílű változásról majdnem semmit sem tud. És
ez elsősorban nem is a relativitásra, hanem elsősor
ban az atomfizikára vonatkozik: ma már tudjuk, hogy
az atomok léteznek. Ezt 1900-ban még nem tudtuk
biztosan, akkor még vitás volt. Ma tudjuk. És ma
tudjuk, hogy az atomok mások, mint az a múlt szá
zadban képzeltük. Ma tudjuk, hogy az atomok a leg
érdekesebb tulajdonsága az, hogy az ő szempontjuk
ból a múlt és a jövő két egészen különböző világ. A
múlt tény. A jövő lehetőség. Azt föltételezni, hogy a
jövő ugyanolyan tény, mint a múlt, mindenféle téve
désre és hibás ideára vezet. Én emberi szempontból
valami nagyon reálisról beszélek: arról beszélek,
hogy igenis van szabad akarat. Hogy a jövő bizonyta
lan. Nemcsak az ember szempontjából, akit nem
értünk, de az atom szempontjából is. Az atomra van
már egy matematikai elméletünk, és mégis azt kell
mondanom, a matematikai elmélet nem mondja
meg, mi fog történni egy atommal, csak valószínűsé
get ad meg. A jövő alapvetően bizonytalan, és ebből a

szempontból kell megközelíteni. Mindez egy egészen
új világképet nyújt, amiről a legtöbb ember nem tud.
Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Nekem az az
érzésem, hogy itt sok ember, sok intellektuális
ember nagy hibát követett el, amikor ezen a nagyon
érdekes vonalon nem mutatott érdeklődést. Ezt egy
pesti hallgatóságnak különösen a szívére akarom
kötni, mert azt hiszem, minálunk odahaza Budapes
ten több a lehetőség és több a megértés ilyen kérdé
sek, ilyen eszmék iránt, amiknek ma már régen tu
dottaknak kellene lenniök, de a világ legtöbb részén
még mindig újaknak számítanak. Mindez nagy hozzá
járulás az emberi szellem fejlődéséhez. Ennek az új
világnézetnek az alapos megismerése gyakorlatilag
fontos! Tudni kell, hogy milyen következményei
vannak a fizikában, és hogy milyen következményei
vannak a filozófiában.
A huszadik század tehát egy egészen különös új
eszmét teremtett. Ennek azután van egy másik oldala
is: lehetővé tett egy hihetetlen ipari fejlődést, ami
ezeken a félig megértett alapvető elveken alapszik.
Fontos ezeknek a jó megismerése, amit minálunk —
az Eötvös Loránd Egyetemen és másutt — jobban
meglehetnek, vagy legalább olyan jól művelhetnek,
mint máshol a nagyvilágban. Ez nézetem szerint egy
alkalom, egy lehetőség az egészen speciálisan
magyar, pesti fejlődésre.
— Ön az előbb egy félig megértett viszonyról beszélt,
annak lehetőségeiről a magyar ember számára Budapes
ten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, de bárhol
máshol a világon. Mi a véleménye, hogy alakult ebben a
században az emberek közötti viszony? Az ember és a tu
domány viszonya után az ember és az ember viszonya ?
— Úgy látszik, hogy ez a viszony gyorsan változik.
Úgy látszik, hogy a változások nagyok. Lehetséges,
hogy ez optikai csalódás. Igaz, hogy ami épp most tör
ténik, az mindig fontosabbnak látszik, mintha egy
nagy dolog lenne, pedig talán csak azt jelenti, hogy
közel van. De én nem hiszem, hogy ez most optikai
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csalódás. Én azt hiszem, hogy a változások tényleg
nagyok, mert ma az emberek az egész világon tudnak
egymásról. Ami ma történik Grúziában, arról mi
Amerikában napról-napra hallunk. És ez mindenre
érvényes: így van Kínában, így van Dél-Amerikában.
Tudunk egymásról, és kezdjük ismerni egymást. Ez
persze sok problémát okoz, és azt hiszem, sürgető
problémákat. De van ennek egy másik lényeges kö
vetkezménye is. Meglehet, hogy ebben könnyen té
vedhetek. Azt látom, hogy ennek a megismerésnek
az eredménye az autoritás gyöngülése a világ minden
részében. Az emberek látják azt, hogy ami itt és most
van, az másutt másképpen van. Az abszolút elvek, az
abszolút parancsolatok, az abszolút autoritások ezért
többé nem olyan szigorúak, mint valaha voltak. Az
emberek kezdik a dolgokat másképpen is elképzelni.
Azt hiszem, hogy ennek az eredménye a világ
minden részében másféle. Mert az autoritás a világ
minden részében másféle és az, amiről kétségek
merülnek föl, az más — mondjuk — Olaszországban,
más Ausztráliában, más Amerikában és egészen más
Japánban vagy Oroszországban vagy odahaza
Magyarországon.
— Professzor úr, Ön tehát arra gondol, amit nálunk
úgy mondanak, hogy a világ egy globális falu lett. Pilla
natokon belül megtudjuk, bármi történik bárhol De
ugyanezt a dolgot másként és másként reagáljuk le rész
ben különböző történelmi hagyományaink, részben
eltérő gondolkodásmódunk miatt.
— Azáltal, hogy ez a kihívás mindenkihez szól, de
mindenki más, mindenki nagyon különböző, ezért a
válaszok másfélék. Az alkalom nagy. És ez az alkalom
talán megnyílik mindenütt. Vannak helyek, mondjuk
Irán, ahol jelenleg ennek az ellenkezője létezik: fana
tizmus. Azt hiszem, azt remélem, hogy ilyen fana
tikus kormányok ma sokkal inkább kisebbségben
vannak mint régen. A világ általában megnyílik, és
ebben a nyitási fejlődésben segíthetünk egymásnak,
és egymást segítenünk is kell. Ha az ember a tudo
mányra gondol, ha az ember a pozitív lehetőségekre
gondol, akkor meg kell értenie, hogy most itt az alka
lom! De nincs alkalom veszély nélkül! De a veszélyen
túl létezik egy jobb jövő igazi lehetősége. És itt még
egy kicsit szólni akarok Amerikáról. Nem pártatlan
szót, mert én Amerikában éltem, élek és amerikai
vagyok. Azt mondom: Amerika korábban egy falu
volt, mint a világnak akármelyik másik része. Ide öszszegyűlt sok ember. Ide gyűlt sok magyar is. Ide gyűl
nek most sokan Délkelet-Azsiából. Sokan, akik
onnan jöttek, ma már amerikaiak. Befogadta őket
Amerika, nincs különbség.
Én még nem tapasztaltam azt, hogy nekem azért
gratulált volna valaki, mert már rosszul ejtem ki a
hazai nyelvet. Engem egy kislány így szólított meg a
repülőtéren: “ Honnan van ez a gyönyörű kiejtése?”
Ez másutt nincs így. A saját hagyománynak a megőr
zését, a különböző hagyományok együttműködését
itt Amerikában szeretik. Itt támogatják. Nem azért
szeretik, mert ezáltal ezt vagy azt a gazdasági elvet
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próbáljuk megvalósítani (ez is van). Ami nagyon
fontos az, hogy ez a gondolkodás Amerikában már
régen gyökeret vert. És ez az amerikai felfogás új az
emberek közötti viszonyban a huszadik században.
— Professzor úr, ezek szerint mi Magyarországon —
bocsánat a kifejezésért — még egy világtanyán lakunk.
Augusztus 21. és 25. között egy tudományos találkozót
rendeznek Budapesten, aminek az a címe: “Magyarok
szerepe a világ természettudományos és műszaki haladá
sában". Ha jól tudom. Önt is meghívták. Hajói tudom,
Ön nem tud részt venni a találkozón.
— Tegnap volt három hete, hogy egy nagyon
súlyos operáción mentem át. 81 éves is vagyok. Azt
hiszem, aligha tudok jönni. Sok szempontból szeret
nék jönni, de más szempontból gyakorlatilag
lehetetlen.
— Professzor úr, az Ön fantasztikusan szép magyar
kiejtése, az Ön nagyszerű gondolatai nem jelzik, hogy
egy nagyon súlyos műtéten esett át.
— Kérem, a műtét a testem alsóbb felén történt,
és Ön most testem tetejével lépett érintkezésbe.
— A szellem ennyire független tud lenni a test bármely
részétől?
— Nem. Bizony a szellem gyorsan fárad.
— Az Öné nem.
— De az is gyorsan! De amíg el nem fárad, addig
még egy kicsit röpülni is tud.
— Professzor úr, folytassuk a röpülést. Képzeljük el,
hogy Ön gondolatban részt vesz Budapesten ezen a talál
kozón. Mit mondana, mit üzenne a magyar származású
tudósoknak, s egyáltalán a világ tudós társadalmának?
Mit tartana a legfontosabbnak, hogy a tudtukra adja?
— Arról szeretnék beszélni, amiről a legtöbbet
tudok, arról, amit a barátaim és jómagam csináltunk.
Kérem, én röviden öt emberről akarok beszélni. Az
első Kármán Tódor, akinek nagyon sok köze volt
ahhoz, hogy az amerikai repülőket kifejlesztették, s
ezáltal Hitlert le tudtuk verni. Ehhez Kármán hozzá
járulása nagyon fontos volt. Ugyanakkor van egy
másik szempont. A németek a repülésben elsőrangúak voltak. Kármán az ő repüléstudását Németország
ban tanulta. És tényleg, mindazok, akikről beszélni
fogok, Németországban tanultak.
— Ön is.
— Hát akkor miért nem nyertek a németek? Azért
kérem, mert Hitler nem becsülte a tudományt. A hi
bákat — hihetetlen hibákat — politikailag követte el.
Itt van egy példa, ami egészen különlegesen Kármán
Tódorra vonatkozik. A németeknek voltak jet (sugárhajtású) repülőgépeik már a II. világháború kezdetén.
De azokat nem gyártották! Minek? “ Már annyira elő
rehaladtunk, hogy nem kell még több!” Mi Ameriká
ban viszont kihasználtuk a már meglévőt Kármán
együttműködésével, Kármán segítségével. Kármán
leleményességével. A németek halasztgatták az új re
pülők kifejlesztését. A háború végén a legjobb német
repülők jobbak voltak, mint akármelyik más repülő.
Az orosz vagy amerikai repülőknek iszkolniok kel
lett, amikor a ném etjét (sugárhajtású) repülők meg

jöttek. De túl kevés volt nekik belőlük. Rooseveltnek
volt elég intelligenciája azt mondani: jó, hogy itt van
az új technika, nekünk ebből ötvenezer kell, nekünk
ebből százezer kell! A katonák azt mondták: ez túl
sok. De Kármán Tódor azt mondta, hogy nem túl
sok! És talált generálisokat, akik egyetértettek vele.
Amerika a tudomány lehetőségeit megvalósította. És
ennek hatalmas befolyása volt a háború kimenetelére.
— Professzor úr az egyik interjúban, amit nekem
adott, szintén Kármán Tódort helyezte első helyre. Ma
gyarországon nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy
miért nem az atombombát?
— Mert azt a második helyre teszem. Mert az má
sodiknak következett időben. És ez Szilárd Leó
érdeme. Ő volt az első és annakidején az egyetlen,
aki azonnal látta, hogy ezt most nem lehet csak
ímmel-ámmal csinálni, hogy ez most az állam első
rangú feladata. Én jó tíz évvel fiatalabb vagyok Szi
lárdnál — őt már Pestről ismertem, gyakran beszélt
velem, mindig sokat tanultam tőle. Egyik nap New
York-ban azt kérdezte tőlem: “ Kérem, tud autót ve
zetni?” — Tudok válaszoltam. — “ Kihajtana engem
Einsteinhez?” — Hát kihajtottam.
— Professzor úr vezetett, Szilárd pedig nem tudott
autót vezetni?
— Szilárd mindent tudott, kivéve autót vezetni.
Hál még egy magyarnak is lehetnek bizonyos fogyaté
kosságai. Apró fogyatékosságok. — Megtaláltuk Ein
steint, ő meghívta teára Szilárdol és demokratikusan
meghívta még a sofőrjét is. És Szilárd zsebében ott
volt a levél. Ez 1939. augusztus 2-án történt. És Ein
stein aláírta, amit Szilárd és — azt hiszem — Wigner
fogalmazott. Szükséges, hogy alaposan megnézzük,
hogy itt mit lehet csinálni. Aztán Szilárd eljuttatta a
levelei Roosevclthcz, és ez nem volt könnyű. El is
ért a levél az elnökhöz.
— Miért nem volt könnyű?
— Október végén ért oda. Miután a 11. világháború
nak az első fázisa a lengyeleknek a kegyetlen leveré
sével és a szovjet —német szerződéssel befejeződött.
Kérem, az elnök nem habozott. Megkaptunk tőle
minden támogatást. De Szilárd kezdte. Szilárd foly
tatta, Szilárd valamennyiünknek segített, hogy ezt
gyorsan és jól végigcsináljuk. Ö sok minden mást is
csinált a tudományokban, olyan volt (nem szabadna
ezt mondanom), mint egy pillangó, egyszer itt, egy
szer ott, de különösen az atommagok érdekelték. Azt
hiszem igaza van, e téren Szilárd fontosabbat tett
még Kármán Tódornál is.
Azután már sokan, sok más is részt vett a munká
ban. Olt volt Wigner Jenő, aki nemcsak az atommag
elméletét segített teljessé tenni gyönyörű teóriáival
az atommag szimmetriáira vonatkozólag. De első
volt az atomenergia alkalmazásában is. Ő vezette a
fejlődést; az első atomreaktor tervezéséi és kifejlesz
tését, a részletekben is, a biztonságossá tételben is.
Egész iskolát alapított. Ez a Wigner Jenő barátom, az
egyetlen a mi körünkből, aki még életben van.
Azt hiszem, hogy a legnagyobb Neumann János
volt.

— Miért, Professzor úr?
— Ö volt az, aki a legtöbbhöz értett. Mindenhez
értett. Sajnos korán halt meg, ötvenes éveiben,
rákban. És a rák az agyára ment. Az utolsó heteiben
hosszú órákat töltöttem vele, nehéz, nehéz volt a
sora. Mert a Neumann Jancsi jobban akarta az agyát
használni, mint akárki más, akit ismertem. Neki a
legnagyobb öröm volt gondolkodni, feltalálni, kita
lálni. Az utolsó heteiben, napjaiban még mindig pró
bált gondolkodni, de már nehezen ment. Ön azt
mondta, hogy nekem az a szerencsém, hogy az
agyam még itt-ott működik. Neumann Jancsit a sors
ott érte el, ami neki a legfontosabb volt. De mielőtt
elérte a vész, van egy nagy, specifikus teljesítménye,
amely nemcsak a matematika számára jelentős, mely
ben olyan fontos dolgokat hozott létre. Elsősorban ő
hozta létre az új számlálógépeket. Azt hiszem, hogy
ezeknek a számlálógépeknek a befolyása a 20. század
nak valószínűleg a legnagyobb tudományos és prak
tikus teljesítménye. A lányom nagyon érdeklődik a
számlálógépek iránt, a fiam a filozófia iránt, de az ő
fiaik mindketten számlálógépeket csinálnak. Egyik
unokám 17, a másik 19 éves, ők a számlálógépet,
mint játékot kezelték, azokon nőttek föl. Az olyan
ember, aki számlálógéphez nem fog érteni, az a 21.
században analfabétának fog számítani. Anélkül nem
lesz semmi. Ma már azok, akik a számlálógépeken
dolgoznak, több millióan vannak az Egyesült Álla
mokban. Ez az, ami igazán új, ami agyunknak bizo
nyos teljesítményeit könnyűvé teszi.
— Tehát meghosszabbítja az agy teljesítményét?
— Azt teszi, de mást is tesz. Mi számlálógépekkel
igyekszünk utánozni azt, amit az agy csinál. És ebből
fogjuk megtudni, hogy mi az, ami utánozható. És mi
Kr talán, ami az agyunkban lehetséges, de az agyon
kívül utánozhatatlan. Talán! Talán nem! Azt mond
ják, hogy a bölcsesség kezdete ez: ismerd meg önma
gadat! Kérem, itt van a műszer, ami minket utánozni
tud, majmolni tud. Hát aztán? Ezt szét tudjuk szedni!
Ilyen módon, nem közvetlenül, hanem közvetett
úton, de egy új, különös úton ismerhetjük meg önma
gunkat. Neumann Jancsinak a teljesítménye ezért
egészen rendkívüli.
Most már nem akarok többé szerény lenni, ma
gamról akarok beszélni. Én nem sok újat csináltam,
de egyel lettem a tudomány és politika terén. Nem tö
rődtem azzal, hogy mások mit mondanak. Azt
lettem, amit helyesnek én szükségesnek láttam. És ez
nem volt könnyű, hiszen és kivándoroltam Magyarországról, kivándoroltam Európából...
— Önnek ki kellett vándorolnia!
— Az én közösségem a tudomány közössége volt,
és sok alkalommal ezen társaság véleményétől kellett
különböznöm. És ez nem volt könnyű. De azt
hiszem, ez végül is arra vezetett, hogy a szabad világ
néhány szempontból jobban föl van készülve arra,
hogy a jövő problémáit megoldja. Mert én nagyon
erősen hiszek abban, hogy csak egy tudomány van.
Teoretikus, kísérleti, békés, védelmező: mind egy.
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Mind együtt működik, és ami haladás az egyik szem
pontból, az haladás a másikból is. Én ezt a nézetet
képviseltem, és volt alkalmam rá, hogy ennek az ér
dekében olyan dolgokat hajtsak végre, amire más
nem vállalkozott. Ez volt a szerepem.
— Professzor úr, Ön lenyűgöző választ adott. Remé
lem, hogy a magyar természettudományos és műszaki ér
telmiség képviselői, akik majd az egész világból részt vesz
nek a budapesti konferencián, pontosan megértik ezt az
üzenetet. Tulajdonképpen arról beszélt, hogy Kármán
Tódor a repülés területén, Szilárd Leó —az Ön autóveze
tése segítségével — az atombomba megteremtése terén,
Neumann János a számítógépek terén elindított valami
új folyamatot. Ön pedig nagyon, nagyon sok mindent
átélt, nagyon sok mindent végigkísért, Önnek nagyon
sokszor szembe kellett szállnia a politikusok, a tudóscso
portok vagy egyes tudósok elgondolásaival. Ön tehát
következetesen egy olyan életfilozófiát valósított meg,
ami modell lehet, példa lehet a tudósok számára.
Ám az idő valóban nagyon múlik! Néhány héttel eze
lőtt döbbenettel vette tudomásul a világ és az egész ameri
kai sajtó attól volt hangos, hogy talán lehetséges hideg
magfúzió. A viták nagyon magasra csaptak. Nagyon kí
váncsi vagyok, hogy ennyi tapasztalat után mi az Ön vé
leménye erről a fejleményről?
— Szerdán volt három hete, hogy megoperáltak.
És az az orvos, aki nekem az anesztéziát, az altatást
kezdte adni, előtte azt mondta: “ Mondja meg
nekem, kérem, mi van a hidegfúzióval?” Azt mond
tam neki: “ Maga most altasson szépen cl, lásson
hozzá, hogy ebből az operációból kikerüljek. Aztán
jöjjön vissza, akkor majd felelek a fúzióra.” Hát kike
rültem az operációból és a barátom visszajött. De
sajnos, még nincs válaszom, így bajban vagyok. Meg
mondom, hogy mit gondolok. Sok érdekes kísérlet
van folyamatban olyan anyagokkal, fémekkel, amik
ben a hidrogén oldódik. Nem mint molekula, a hidro
génmolekula először szétesik két atomra, az atomok
is szétesnek magra és elektronra. És mindegyik alko
tórész külön vesz részt az őket elnyelő fém működé
sében. Ilyen fajta hidrogénelnyelő fém nincs sok. A
legérdekesebb a palládium, de van más, mint a titani
um. Ezekkel kísérleteznek most. Sok az új kísérlet,
és sok az ellentmondás bennük, még nem ismerjük
ki magunkat. Nem vagyok biztos, de a véleményem
az, hogy ebből magfúzió valószínűleg nem lesz. De
könnyen tévedhetek, és reménykedem, hogy téve
dek. Sajnos nem nagyon hiszek benne. Van itt valami
különös, ami valószínűleg nem magfúzió, hanem
ezeknek az anyagoknak valamilyen fiziko-kémiai
furcsasága, aminek nagy jelentősége lehet az alkalma
zásban, és talán nagy jelentősége lehet a teóriában is.
Az sincs kizárva, hogy mindebben valamilyen
nagyon különös módon még a magfizika is közreját
szik. Azt hiszem, hogy mindez nagyszerű, de ebből
hidegfúzió valószínűleg nem lesz.
— Professzor úr, ha jól értem, akkor ez a jelenség
nem illik az eddigi elméletekbe.
— Ebben a viselkedésben vannak furcsaságok.
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Sok minden arra mutat, hogy a vizsgált anyagok meg
változnak, bennük energia gyűlik össze, majd hirtelenül, talán egy kis explozió által ez az energia megint
aktív lesz. Hogy itt mi történik a részletekben, azt
többek között azért sem tudjuk, mert a legtöbben,
akik ezt csinálják, aranyat bányásznak: a nagy lépést
szeretnék, a hidegfúziót. Még nem gondolkoztunk
eleget a kis részleteken, hogy ezeket az eredményeket
igazán alaposan és részletesen megértsük.
— Úgy látom, Professzor úr, ígéretesnek tartja ezeket
a kísérleteket, még akkor is, ha talán egészen más ered
ményre vezetnek mint ajelenleg kísérletezők gondolják.
— Pontosan, ha valaki valamit elképzel, aztán
valami egészen mást talál, ami néha sokkal jobb,
mint az, amit eredetileg hajszolt. Talán így lesz ezen
alkalommal is.
— Rátérhetünk az ötödik kérdésre? Teller professzor,
ön kulcsfontosságú szerepet tölt be az ún. bűvös kavicsok
honvédelmi kutatásaiban. Mondana erről néhány szót,
mi ez?
— Erről mi az utolsó hónapokban már sokat be
széltünk. Münchenben nyilvánosan bemutattam
ennek a bűvös kavicsnak egy modelljét. Ez február 1.
körül volt. És ezt nem akarom honvédelemnek ne
vezni, én ezt embervédelemnek akarom nevezni: vé
delem mindenkinek. Az 1930-as években sokan
mondták, sokan gondolták, hogy légitámadás ellen
nincs védelem. Nem volt igazuk, és egyre kevésbé és
kevésbé van igazuk. A bűvös kavics, amelynek a
neve a Bibliából származik; Dávid egy kaviccsal
győzte le a Góliátot.
— De azt előbb egy parittyába tette.
— Úgy van. Hát arról van szó, hogy annak a ka
vicsnak a pontos célt kell megtalálnia.
—Azt hiszem, ez a legnehezebb.
— És ez az, amit a modern technológia, az elektro
nika, a miniatürizálás, a pontos munka, de mindenen
felül a számlálógépek lehetségessé tesznek.
— Hála Neumann Jánosnak.
— Hála Neumann Jánosnak és Szilárd Leónak. Én
amellett voltam, hogy a védelmet kell kifejleszteni,
•nem az Egyesült Államoknak, hanem mindenkinek a
javára, de ekkor ellentétbe kellett kerülnöm legtöbb
kollégámmal.
Ma már ezt csináljuk, együtt az angolokkal, a nyu
gatnémetekkel és az izraeliekkel, az olaszokkal, a ja
pánokkal. Holnap talán még többen. Eredetileg azt
hittem, hogy miután ez egy nehéz feladat, atomener
gia is kell hozzá. Ma már egy kicsit másképpen látom.
Mindinkább azt látom, hogy a pontosság a fontos. A
miniatürizálás és az olcsó gyártás kisebb védekező
eszközöket tesz lehetségessé. Hát ezek a kavicsok.
Még nem nagyon kicsi kavicsok. Valószínűleg nyom
nak vagy ötven kilót. Talán kevesebbet. De mégis
kicsik! Mégis olcsók! Es lehetségessé teszik, hogy
nemcsak a repülőgépeket, hanem még a rakétákat is
röptiben elfogjuk. Reméljük, hogy ez nemcsak azt je
lenti, hogy biztonságban lesz mindenki, hanem azt is
fogja jelenteni, hogy aki támadni akar, az egyre ke

vésbé számíthat sikerre. És miután nem számíthat si
kerre, nem fog támadni. így megnyílik a lehetőség a
békés együttműködésre. Ezt nem a nagy explóziók
teszik lehetővé, hanem a pontos számítás.
— Professzor úr, az Ön egyik nyilatkozata van előt
tem. Ön azt mondja, hogy a stratégiai védelmi kezdemé
nyezés eddig elért kutatási eredményei felhasználhatók
pl. az egész Föld védelmére a meteoritbecsapódások
ellen. Ön azt mondta, egy szuperkomputer által irányított
nagy nyílásszögű kamera képes megállapítani a közelgő
meteorit pályáját. Értelmezhetem úgy, hogy a javasolt
program az egész emberiség védelmét célozza ilyen hely
zetben ? Hiszen pár hete egy meteor zúgott el a Föld mel
lett, ami komoly károkat okozhatott volna, ha eltalálja a
Földet?
— Kérem, mi úgy számítjuk, ennek a meteornak
volt egy 1:100 000-hez esélye, hogy minket megüs
sön. És ez esetben annyi energiát bocsátott volna ki,
mint egy egész nukleáris háború. Ez nem történt meg
99 999 erősebb volt, mint az egy. Azon az estén,
amikor tudtam, hogy másnap kórházba megyek, a
bűvös kavicsokról beszéltem, és a meteorvédelemről.
Majd miután kikerültem a kórházból, az első előadá
som ugyancsak ezen emberiségvédelemről szólt.
Első feladat a megfigyelés, hogy pontosan tudjuk,
mikor jön valami a közelünkbe, ami veszélyes.
Kérem, abban az évben, amikor megszülettem
(1908-ban) a tunguz meteorit találta el Szibériát, pár
fokkal délre az északi sarkkörtől. A talajnak ütődve
szétrobbant. És ma tudjuk, hogy az az energia 12
millió tonna robbanóanyag felrobbanásának felelt
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meg. Senkit sem ölt meg. Az erdőt sok mérföldnyi rá
diuszban kidöntötte. Ha ez Európában vagy az Egye
sült Államokban történt volna, ez lett volna ennek a
századnak a tragikus eseménye. Erről, ennek a köze
ledéséről senki sem tudott. Nekünk apparátust, vagy
apparátusokat kell létrehozni, amik ezeket a meteoro
kat jelzik. A költségeket a biztosítótársaságok fizet
hetnék, talán 30 millió dollárt évente. Ennyit vagy
többet kellene fordítanunk a védekezésre, több
okból is. Azért, hogy ami értékes, azt megőrizzük.
De még inkább azért, hogy azt őrizzük meg, ami még
értékesebb: az emberi életet. És a harmadik ok a leg
nagyobb: ez olyan cél, amelynél talán egyszerű lesz
nemzetközi közreműködést létrehozni. És ha ebben
együtt tudunk működni, akkor talán sok másban is.
— Professzor úr, remélem, hogy az Ön szavai látnoki
szavak, remélem valóban így fog történni. Hadd mond
jam el, hogy a rádióhidnak, amit a születésnapja után
pár nappal Önnel készítettünk, nagyon nagy sikere volt
Magyarországon. Több folyóirat közölte a szövegét, több
tízezer példányban keltek el a folyóiratok. Remélhetjüke, hogy — ha Isten Önnek ilyen egészséget ad, akkor az
Amerika Hangja segítségével újra kapcsolatba léphet
Önnel a Magyar Rádió ?
— Mindig nagy öröm, ahányszor akarják, teljes
szívemből.
—Nagyon, nagyon köszönöm még egyszer.
— Én is köszönöm. Legjobb kívánságaimat, leg
jobb reményeimet küldöm valamennyiüknek ebben
a nagy faluban, amiben együtt élünk.

Gutái László
Purdue University

Marx György
Eötvös Loránd Tudományegyetem

“Érlenünk kell hozzá, hogy ételünkből álmot,
álmainkból pedig valóságot csináljunk. "
(Pierre Curie)

Magfúzió
Az egy részecskére jutó kötési energia a vas táján
(Z = 26) a legmélyebb. Ennél kisebb atommagok
gyengébben kötöttek, mert bennük a részecskék je
lentős hányada az atommag felületére szorul, így ke
vesebb szomszéddal lépnek kötésbe. Ennél nagyobb
atommagokban azért gyengébb a kötés, mert a sok
proton miatt a Coulomb-taszítás energiája közel
ZMel arányosan növekszik. Mindebből következik,
hogy akár könnyű magok fúziója, akár nehéz magok
hasadása nukleáris energia felszabadulásával jár. Az
így nyerhető energia az azonos tömegű kémiai fűtő
anyag égéshőjének sokezerszerese, akár milliószorosa
is lehet.

Termodinamikai egyensúlyban levő univerzum
ban csak a legmélyebb kötésű vas-környéki atomma
gok lennének jelen. A mi Univerzumunkban jelen
van kis mennyiségű nehéz elem (köztük urán és
tórium), ezek egykori szupernóva hőmérsékletén ke
letkezett és a robbanás során hirtelen túlhűlt nem
egyensúlyi maradványok. A nehéz elemek radioaktív
bomlása szolgáltatja a Föld belső melegét (hévforrá
sok és tűzhányók geotermikus energiáját); urán és
plutónium hasadását alkalmazza az atombomba; urán
hasításával működnek az atomerőművek.
Az Univerzum anyagának 99%-át könnyű elemek
(elsősorban hidrogén és hélium) alkotják. A korai
forró univerzumban az intenzív hőmozgás nem en
gedte meg a magkötés kialakulását. A Nagy Bumm
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okozta tágulás gyors adiabatikus lehűlést eredménye
zett, ami túlhűtve lényegében megőrizte az eredeti
összetételt, a magfelépülés egyes izotópokat csak pa
rányi mennyiségben hozott létre. Az Univerzumban
a 'H 73,5%, a 4He 26,4%, a 7Li 10'5% gyakorisággal
van jelen. A nehéz hidrogén (2He, deutérium D) elő
fordulása 0,02%; a könnyű hélium (3He) előfordulása
0,0001%; a könnyű lítium (6Li) előfordulása 7,42%
a gyakori izotóphoz képest. Könnyű atommagok
fúziójával magyarázzuk a csillagok energiatermelését,
ezt alkalmazza a hidrogénbomba is. Évtizedek óta
folyik a kutatás kontrollált magfúzió létrehozása érde
kében elektromos energia termelése céljából.
Mesterséges fúzióra a leggyakoribb izotópok nem
alkalmasak, mert a
'H + 'H — (2He); >H + 4He — (5Li);
4He + 4He —>(sBe)
reakciók végtermékei stabilan nem léteznek. Legfon
tosabb fúziós energiahordozó a vízben előforduló
nehéz hidrogén:
D + D —. 3He + n + 0,5 pJ (3,25 MeV),
D + D - ^ 3H + p + 0,65pJ(4,03M eV),
D + D —. 4He + gamma + 4,5 pJ (28 MeV).

(1)
(2)
(3)

A zárt héjszerkezetű 4He kialakulásakor különösen
sok energia szabadul fel, de ez a folyamat kis arány
ban játszódik le, mert az elektromágneses sugárzás
megszületése a magreakciókhoz képest kis valószínű
ségű folyamat. Energetikailag ideális fúziót biztosíta
na a 3H (tricium, T) hidrogénizotóp:
D + T —4He + n + 3 pJ (18 MeV),
de a T bomlékony, felezési ideje 12 év, ezért (pl. a
hidrogénbombához) mesterségesen kell előállítani:
n + 6Li — 4He + T.
(A triciumgyártás csak nagy neutronhozamú atom
reaktorokba helyezett lítiumból lehetséges. Épp ez
kínál ma lehetőséget a nukleáris fegyvergyártás
ellenőrzésére.)
A magfúzió akadálya a pozitív hidrogénatomma
gok közt fellépő elektromos taszítás. A taszító
Coulomb-féle potenciális energia V0 = 0,14 pJ (0,8
MeV) értékig emelkedik, és csak a magerők hatótá
volságának megfelelő 1,4 fm (= 1,4 • 10~15 m) távol
ságban vág le negatív értékre. Ilyen magas potenciál
gát legyőzéséhez kT = V0 szerint egymilliárd fok hő
mérséklet volna szükséges. Ezért stabil a Földön a
nehéz hidrogén. A Nap centrális hőmérséklete ennek
csupán századrésze, ezért ott is csak kvantummecha
nikai alagútjelentség révén mehet végbe a fúzió [1,
2]. Az 1920-as évek végén Gamow mutatta meg,
hogy a V(r) potenciálfalon egy nála alacsonyabb E
energiával érkező részecske
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G = exp {—(477-/h) / [2m(V(r) —E )]1/2dr)
valószínűséggel tud áthaladni. (Az integrál határai a
potenciálfalba történő belépés és kilépés távolsága.)
Ha egy R nagyságú térrészre bezárt atommag v sebes
séggel röpköd, másodpercenként v/2R alkalommal
ütközik a potenciálgátnak, így annak valószínűsége,
hogy fúzió következzék be,
W = Gv/2R
másodpercenként. A fúzióval szemben mutatott át
lagos élettartam
t

= W-».

Ha a fenti képleteket pl. deutériummolekulára
alkalmazzuk (R = 0,074 nm = 0,74- 1 0 -10m
a molekulaátmérő), azt kapjuk, hogy a nehéz
hidrogénmolekula élettartama spontán fúzióval
szemben r = 1070 s. (Az Univerzum életkora kb.
1010 év. A Galxis összes deuteronjából egynél keve
sebb fúziónál évente.) Ezt a W = 10_70/s fúziós va
lószínűséget W = 10_23/s körüli értékre kellene felfo
kozni, hogy 1 mól (4 g) deutériumban másodpercen
ként 1 fúzió bekövetkezzék. Az volna szükséges,
hogy pl. a deutériummagok átlagtávolságát a normál
molekulán belüli távolság 1/3 részére csökkentsük,
azaz a cseppfolyós hidrogént 27-szeres sűrűségűre
nyomjuk össze, ami technikailag elérhetetlennek
tűnik. Nagy intenzitású lézersugarakkal kísérlik meg
megvalósítását.
Katalizáltfúzió
A müon az elektronhoz hasonló, de annál
200-szor nagyobb tömegű részecske, amely a koz
mikus sugárzás vagy gyorsítókban felgyorsított ré
szecskenyalábok ütközéseinél (pi-mezonból) kelet
kezik. A müont az atommag (az elektronhoz hasonló
an) elkapja, de mivel a Bohr-sugár képletében a
tömeg a nevezőben szerepel, a müonatom 200-szor
kisebb a hidrogénatomnál. Könnyen kialakul a (D+müon-D+) molekulaion is, ami 200-szor kisebb
mérete miatt kb. 10~9 másodperc alatt fúziót szenved.
(Mintegy 1080-szoros növekedés az elektronhoz
képest.) Erre a jelenségre Andrej Szaharov már
1948-ban felhívta a figyelmet, és azt Louis Alvarez
1957-ben meg is figyelte. Müonok gyakran érkeznek
a kozmikus sugárzásban (50 müon/m2/s), de 2 • 10~6
s felezési idővel bomlanak. Előállításuk energiaigénye
gyorsítóval közel 200 pJ (1000 MeV). A müon a hi
degfúzió katalizálása után felszabadul, ezt új deuteron
foghatja be, ugyanaz a müon új katalízist hozhat
létre. Végül vagy elbomlik a müon, vagy a keletkező
nagyobb töltésű He (vagy más nagyobb rendszámú
szennyezés) rabja lesz élete végéig. Pozitív energiamérleghez az volna szükséges, hogy egy müon rövid

élete folyamán legalább 500 fúziót katalizáljon. Az
eddigi világrekord 170 fúzió/müon, ezt S. E. Jones
(Brigham Young University, Utah, USA) [3] érte el.
Kérdés: átléphető-e a kritikus 500 fúzió/müon? (A
fő veszély a müonmolekula képződésének időigénye
és a nagyobb rendszámú szennyezések preferált müonbefogása.) A kezdetben reménytelennek tűnő vál
lalkozás kilátásai Dubnában végzett kutatások révén
javulni látszanak. Talán az energiamérleget is lehet
majd javítani, ha a fúzióban keletkező neutronokat
pl. uránhasításra hasznosítják (Jurij Petrov, Lening
rad). De az út még ekkor is nagyon hosszúnak tűnik.

Hidegfúzió a természetben ?
Hogy fúzió hidegen, természetes viszonyok közt
végbemehet, arról sok folklór terjeng. A főleg hidro
génből álló Jupiter 50%-kal több hőt sugároz ki, mint
amit a Napból kap, de nehéz a nagy nyomásból olyan
sűrűségre következtetni, amely nagyságrendileg he
lyesen kiadná a szükséges fúziós energiatermelést. A
Föld belsejében is nagy a nyomás. S. E. Jones és C. d.
Van Sielen beszámolnak arról [4], hogy a Hawaii vul
kánok gázaiban anomálisan magas 3H e/4He arányt fi
gyeltek meg, sőt 1972-ben triciumot (3H) is, noha
annak mindössze 12 év a felezési ideje, nem tartóz
kodhatott évmilliókig a Föld mélyében, nemrég kel
lett keletkeznie magfúzióban. Állítólag lokális 3Hedúsulás figyelhető meg gyémántmetszéskor, amikor
azt lézerfénnyel hajtják végre, valamint akkor,
amikor fémrudat vákuumban eltörnek. Kristálytörés
kor fénylés, röntgensugárzás, tatán neutronemisszió
is észlelhető.
Fritz Paneth (akinek a nevét az idősebb magyar fi
zikusgeneráció is jól ismeri) olyan megfigyelést
közölt [5], hogy hidrogént izzó paládiumcsövön átve
zetve hélium képződött. A héliumot spektroszkópiailag azonosította. A közlemény 1926-ban (a neutron
és a nehéz hidrogén felfedezése előtt!) jelent meg,
Berlinből keltezve. Ezt a Cornell Egyetemmel való
konzultáció után hibának minősítették, és 1927-ben
visszavonták. [6]
Hidrogén oldódása fémekben
Az ipari forradalom kezdete óta rohamosan foko
zódik a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó
széndioxid-kibocsátás. A szén-dioxid molekulák fel
fogják a talaj infravörös kisugárzását. Ez az üvegház
hatás magyarázhatja a legutóbbi években tapasztalt
kiterjedt hőmérséklet-növekedést. Tudósok és állam
fők egyre többet foglalkoznak azzal a kényszerű fel
adattal, hogy rövidesen korlátozni kell a szén, olaj,
gáz eltüzelését az éghajlat stabilizálása érdekében.
Elektromosságot termelő erőművek, városokat fűtő
hőerőművek más típusú alternatívái ismeretesek, leg
nagyobb gondot az autók és repülők üzemanyagának

előállítása okozhat. Kézenfekvő lehetőség, hogy a
nukleáris vagy vízi erőművek által termelt villamos
energiát hasznosítva vízbontással hidrogént állítsanak
elő. A hidrogén nagy fűtőértékű, égéstermékével
(HaO) a környezetet nem szennyező üzemanyag. A
hidrogén tárolását járművekben legkényelmesebb
úgy megoldani, hogy a hidrogént alkalmas fémekben
nyeletik el.
Sok fém bizonyul jó hidrogénelnyelőnek, ilyen pl.
a titán, a platina, a palládium és a ritkaföldfémek egy
része. Most röviden a palládiummal érdemes foglal
koznunk. A palládium ezüsthöz hasonló nemesfém,
hazai ára 500 Ft/g. Lapcentrált rácsban kristályosodik.
Képzeljük el, hogy a terjedelmes Pd atomtörzsek úgy
helyezkednek el, mint a közismert NaCl kristály Cl"
ionjai, míg a Na+ ionok helye üres marad. A Pd veze
tési elektronjai a fémekre jellemző delokalizált elekt
rontengert alkotják. (így kristályosodik az ólom is.)
Ez a kristály úgy képes oldani a hidrogént, hogy az
elhanyagolható helyigényű H+-ionok (protonok) a
Na+-ionoknak megfelelő helyekre épülnek be, elekt
ronjaik pedig a fém delokalizáLt vezetési elektronjai
hoz csatlakoznak. Amíg a H/Pd atomarány alacsony,
a H+-ionok eloszlása rendszertelen (alfafázis). A rács
állandó nem sokban különbözik a palládium-fém
rácsállandójától (0,3 nm). A beépült proton kissé tá
volabb taszítja a szomszédos pozitív Pd-ionokat, így
egy másik proton szívesen megy ebbe a Pd-ban fella
zult tartományba: a protonok (miként a folyadékmolakulák) a palládiumban vonzzák egymást.
Ha a H/Pd atomarány megközelítheti a 100%-ot
(bétafázis), akkor a H-ionok és Pd-ionok úgy helyez
kednek el, mint a kősókristályban a Na+ és Cl" ionok
(bétafázis). Az ilyen “ötvözet” rácsállandója nagyobb
(0,4 nm). Az alfa- és bétafázis viselkedése különböző
nyomáson és hőmérsékleten termodinamikailag kö
vethető nyomon. Alacsony hőmérsékleten a hidrogén
oldódását jelentős oldáshő (40 000 J/mól) felszaba
dulása kíséri. Magas hőmérsékleten a palládium
leadja a hidrogént.
A palládium hidrogént könnyen csak 60% atom
arányig vesz fel. Ennek oka, hogy a delokalizált veze
tési elektronok széles sávja hamarabb betelik, további
elektronok becsatlakozása csak gyorsan emelkedő
energiákon lehetséges. A hirogénben dúsuló palládi
um-fém vezetőképessége a tapasztalat szerint romlik.
A Fleischmann—Pons-kísérlet
1989. március 23-án a világ egyik legtekintélye
sebb elektrokémikusa, az angol Martin Fleischmann
és tanítványa, az amerikai Stanley Pons [7] sajtóérte
kezleten bejelentette a hideg magfúzió laboratóriumi
megvalósítását az Utah Egyetem Kémiai Tanszékén,
Salt Lake Cityben.
Berendezésük meglepően egyszerű volt. Söröskancsó méretű Dewar-edénybe nehézvizet öntöttek. A
víz vezetővé tételére benne lítium-hidroxidot oldot
tak. A vízbe 15 cm hosszú, néhány mm átmérőjű
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tömör Pd-katód merült. Ezt csavar alakba hajlított Ptdrót-anód vette körül. Az elektródokra feszültséget
kapcsolva 0,2 —0,5 A erősségű áramot hoztak létre.
A vízbontás során az oxigén az anódnál kibugyboré
kolt. A deutériumionok a kátédhoz vándoroltak és
ott a Pd-fémben oldódtak. így a Pd-fém deutérium
ban telítődött: 120 órán át folytatott elektrolízissel
60% —100% D/Pd atomarányt értek el.
A bejelentés meglepő állítása a katódnál tapasztalt
nagy hőfejlődés volt, ami alkalmanként a betáplált
elektromos energia 8-szorosát is elérte. 26 watt/cm3
is előfordult. A teljes elektrolizálási időtartamra szá
mítva a többletenergia 6 millió J/cm 3 értékre nőtt. A
szerzők ezt a deutérium palládium által katalizált fú
ziójaként értelmezték:
D + D — T + H,D + D — 3He + n.
Magfizikai tapasztalat szerint (magasabb ütközési
energiákon) a két reakcióág gyakorisága kb. egyenlő
nek volt várható. Ha valóban magfúzió történt, akkor
a reakciótermékeket ki kell tudni mutatni. A szerzők
állítása szerint sikerült neutronokat közvetve észlelni,
(n + H —» D + gamma befogási reakció 0,35 pJ,
azaz 2,2 MeV energiájú fotonjait észlelték NaI szcintillációval.) Gondot okoz azonban, hogy az észlelt ne
utronok száma milliárdadrésze volt annak, amit a
magfúzióval magyarázott hőfejlődés alapján vártunk
volna. Később célzások történtek a T és a 3He kimu
tatására is.

A Jones-kísérlet
1989. március 23-án (ugyanazon a napon) S. E.
Jones a Brigham Young Egyetem fizikai és kémiai
tanszékéről (Utah) egy dolgozatot küldött be [8] a
Nature folyóiratba “a hideg nukleáris fúzió konden
zált anyagban történt megfigyeléséről” . Ök is nehéz
vízbe helyezett Pd és Ti katóddal végeztek elektrolí
zist, ezen közben 0,4 pJ (2,45 MeV) energiájú neut
ronok keletkezését figyelték meg, ami a
D + D —>3He (0,13 pJ/0,82 MeV) +
+ n (0,4 pJ/2,45 MeV)
reakció lefolyását bizonyítja. A jel/zaj viszont 5 volt.
Ez a D-páronként 10-23 fúzió/s reakciósebességnek
felelt meg, sokszorta magasabb a D2-molekulákra
számított 10~70 fúzió/s értéknél. Mint arra Jones rá
mutat, ez a talált érték nem összeférhetetlen a
Jupiter- és Hawaii-legendáriumból kikövetkeztethető
értékekkel. Viszont nagyságrendekkel kisebb annál a
reakciógyakoriságnál, amit a Fleischmann —Pons-féle
nagy hőfejlődés magyarázatához fel kellene tételez
nünk.
Szakmai körökben a Fleischmann és Pons által be
jelentett (gyakorlati alkalmazással kecsegtető) inten
zív hőfejlődést “erős hidegfúzióként” emlegetik. A
kevés neutron által jelzett, Jonesék által észlelt jelen
séget “gyenge hidegfúziónak” mondják.
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A reprodukálás nehézségei
Már maga az első két bejelentés keserű prioritási
vitákat váltott ki Utah állam két egyeteme közt, ame
lyekre most nem kívánunk kitérni. De a kísérlet egyszérűsége és jelentősége oda vezetett, hogy pár
napon — pár héten belül sokszáz, talán ezer laborató
riumban próbálták megismételni a kísérletet. A kísér
letek közül egyesek észlelték az anomális hőfejlődést.
A magfizikusok — a polcokról levett eszközökkel —
a neutronok észlelésére fordították a figyelmüket.
Néhány laboratórium bejelentette a neutronok észle
lését. A többség nem észlelt elfogadható jel/zaj
viszonyt.
A Magyar Távirati Iroda április 1-jén jelentette,
hogy a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Kísérleti Fizikai Tanszékén Sztaricskai Tibor és
Csikai Gyula észlelték a “gyenge hideg fúziót” kísérő,
paraffinnal lelassított neutronokat. Ezt a hírt a New
York Times és a Wall Street Journal is közölte. Jelen
leg Magyarországon a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszé
kén, az ATOMKI-ban, a KFKI-ban, az ELTE-n az
atomfizikai és kémiai tanszékek együttműködésében,
a Budapesti Műszaki Egyetemen a Fizikai Intézet és a
Tanreaktor együttműködésében, valamint az Izotóp
Intézetben folynak hidegfúziós kísérletek; mind a
Jones-féle “gyenge” fúzió kimutatását célozza nuk
leáris detektorokkal.
A többségükben negatív eredményű kísérletek
mellett pozitív megfigyelésekről számolt be többek
közt Varsó, Kiev, Berlin is, valamint az olaszországi
Gran Sasso földalatti laboratóriuma, amelyik Európá
ban a legalacsonyabb kozmikus sugárzási és neutron
háttérrel rendelkezik.
Külön figyelmet érdemel az olasz Frascati Nemzeti
Laboratóriumban elvégzett kísérlet, amelyet nem ne
hézvíz elektrolízisével hajtottak végre, hanem
nehézhidrogén-gázba helyezett titánforgáccsal. A hő
mérséklet vagy a nyomás változtatását kísérte neutro
nok megjelenése.
A Financial Times június 4-én azt közölte, hogy
Los Alamosban kimutatták a hideg fúzióból eredő triciumot is.
Hazánkban KLTE, ELTE, KFKI szemináriumok
után áprilisban az Eötvös Társulat Közgyűlésén,
május elején az Akadémia közgyűlésén, május végén
az Eötvös Társulatban egész napos ülésszakon szá
moltak be a hidegfúziós kísérletekről. A kísérleti
eredmények reprodukálásának nehézségei és ellent
mondásai annak tulajdoníthatók, hogy a kísérletben
sok paraméter szerepel. Mivel a keresett jelenség
anyagszerkezeti-alagutazási-energetikai
lefolyását
még nem ismerjük, nem tudjuk, melyik paraméter,
milyen értéke lényeges a fúzió eléréséhez. Csak két
vonatkozásban jelezzük a nehézségeket.
A palládium drága, kevés van belőle (fő lelőhelyei
a Szovjetunió és Dél-Afrika). Nehezen munkálható
(1500 fokon olvad,ezt semleges atmoszférában vagy
vákuumban kell olvasztani a szennyeződés elkerülésé

re). Ezért különböző laboratóriumok nagyon eltérő
méretű és alakú katódokat használtak. Abban sincs
egyetértés, hogy a feltételezett fúzió a katód felületén
vagy annak térfogatában zajlik le. Márpedig a két le
hetőség nagyon eltérő stratégiát és gondolkodásmó
dot igényel.
A hidegfúzió előidézésében anyagszerkezeti válto
zásoknak. szerepe lehet (fázisátmenet, fázishatár
mozgása, a fémkristály felületi és térfogati dúsulása
nehézhidrogénben, a kristályszerkezet szétroncsolódása). Erre utal az a többek által tett megfigyelés,
hogy a neutronok jelentkezése tranziens jellegű: a kí
sérleti paraméterek megváltoztatását szereti követni,
majd megszűnik. A jobb jel/zaj viszonyt keresve a kí
sérletezők is szeretik változtatni a kísérleti paraméte
reket (pl. az elektrolizáló feszültséget). Ilyen elekt
romos változásokra viszont az alacsony hátterű, nagy
hatásfokú neutrondetektorok rendkívül érzékenyek.
Külön gondot kell fordítani tehát arra, hogy az elekt
rolizáló feszültség ne módosítsa a neutrondetektorok
alapzaját. Az olasz fizikusok Frascatiban éppen ezért
szakítottak az elektrolízis-módszerrel, és tértek rá az
áttekinthetőbb fém/gáz rendszer tanulmányozására
[9],
A kísérletek mindaddig nem tesznek lehetővé egy
értelmű következtetést, amíg nem tisztázódik: mely
paraméterekre kell gondot fordítani a jelenség előidé
zéséhez.

Az értelmezés nehézségei
“Nem hiszek el egyetlen megfigyelést sem, amíg
meg nem erősíti az elmélet” — mondta egykoron Ed
dington. Talán a megfelelő elmélet hiánya okozza,
hogy a kísérletezőknek 2 —3 hónap nem volt ele
gendő egybehangzó megítélés kialakítására.
Az “erős hidegfúzió” anomálisan nagy hőfej
lődését csak igen kevesen vizsgálták és erősítet
ték meg. Nehéz megmagyarázni, hogy miért nem ke
letkeznek neutronok a feltételezett fúziós fo
lyamatok 50%-kában. Neutron nélküli fúzió volna a
D + D — 4He + valami folyamat, amelyben a felsza
baduló energiát a valaminek kell elvinnie. Kemény
gammafotont nem észleltek. (Egyesek arra gondol
tak, hogy a 4,5 pJ, azaz 28 MeV energiát talán a kris
tályrács veszi fel, mint a Mössbauer-effektusnál, és
adja át további deuteronoknak, láncreakciószerűen
elősegítve azok fúzióját. De itt olyan nagy energiáról
van szó, hogy azt ép kristályrács Mössbauer szerint
sem veheti fel.) A nukleáris reakciótermékek kis szá
mából a többség arra következtet, hogy a hőfejlődés
kémiai-anyagszerkezeti átalakulásának tulajdonítan
dó. A Nobel-díjas Linus Pauling egy-két évtizede
maga is sokat foglalkozott hidrogén oldódásával fé
mekben. Szerinte a kísérlet folyamán emelkedő
hőmérséklet- és koncentráció-értékek mellett első
rendű fázisátalakulások mehetnek végbe oda-vissza,
ezek átalakulási hőjét észlelik. Korábban csak

könnyűhidrogén oldódását tanulmányozták. Nem
köztudott, hogy a nehézhidrogén mennyiben viselke
dik másként. Nagyobb tömege miatt kisebb a kötött
deuteron kvantummechanikai zéruspontenergiája. A
protonnál (nehézhidrogénnél) érvényes a Paulikizárás, a deuteron (nehézhidrogén-mag) azonban
egész spinű, így Bose-kondenzáció is felléphet.
Mindez növelheti a PdD képződési hőjét a PdH-hez
viszonyítva.
Ahhoz, hogy a D + D fúzió valószínűsége elérje a
Jones-féle kísérletekben észlelt gyakoriságot, elég
volna a D —D távolságot a D2 kötéstáv 1/3-ára csök
kenteni (0,025 nm). Hogy ezt az elektrolizáló
nyomás a felületen vagy a kristályszerkezet a térfogat
ban miként tudná rákényszeríteni sok-sok deuteronra, nyitott kérdés.
Szóltunk a müonkatalizált fúzióról. A kozmikus
sugárzás által keltett negatív müon a fémben oda
megy, ahol pozitív ion vonzását érzi. A Pd-fémben
Pd-ionok vannak, amelyek magános 5 s elektronja a
fém vezetési sávjába delokalizálódott. A Pd+-ion
elektronszerkezete ezek szerint l 2 28 318 417. Ha a Pdfémet 1:1 atomarányban nehézhidrogénnel telítjük,
akkor feltételezhető [10], hogy a DMonok beépülnek
a kristályrács hézagaiba, elektronjaik viszont kiegészí
tik a PdMonok 4d héját l 2 28 318 418 szerint, így a Pd
elveszíti pozitív töltését, semleges lesz. A beérkező
negatív müon nem veszi észre a semleges Pdatomokat, csak a töltött DMonokat; egyikre befogódva kisméretű D-müon atomot alkot. Ez azt je
lenti, hogy töltés szempontjából a müont befogadó
D+ is eltűnik a kristályácsból, mintegy hiány (vakancia) támad. A kristályrácsban a DMonok nagyon
mozgékonyak. (10-11 s ideig maradnak csak egy
helyen.) Ezért csakhamar egy újabb DMon lép az álvakancia helyére, így egy rácspontba ké' DMon
kerül, meg ott van a müon is. Hármójukból egy
szoros 10"12 m méretű D+ + müon -f D+ molekula
ion képződik, ami igen gyorsan fúzióra vezet. Ezen
érvelés szerint PdD-ben sokkal kedvezőbb a lehető
ség müon-katalizált fúzióra, mint folyékony nehéz
hidrogénben [11], Ahhoz, hogy a Jones-kísérlet neut
ronjait értelmezni tudjuk, azt kell feltételezni, hogy a
PdD-ben egyetlen kozmikus sugárzás által keltett
müon 700 fúziót katalizálni képes. (Ilyen eredmény
nagy jelentőségű volna a katalizált fúzió energiater
melő hasznosítása tekintetében!) Sajnos, az idevágó
kísérletek többszáz neutron csoportos keltését nem
erősítették meg [12].
Említettük, hogy a fúzió valószínűsége igen kicsi.
A katódba érkező deuteron bolyong, ütközik mindad
dig, amíg el nem veszíti minden energiáját, akkor befogódik, megáll. El kellene érni, hogy ez a leállás
minél később következzen be. A Pd ionok nagytömegüek, őket fogja a kristályrács, a velük való üt
közés nem vesz fel sok energiát. A kristályráccsal tör
tént ütközés csak rugalmas rezgések (fononok) kelté
sére fogyasztja a deuteron energiáját. Az energiavesz
teség fő oka általában a vezetési (szabad) elektronok329

kai való ütközés. Arnon Dart a haifai Műegyetemen
már régóta izgatja a hidegfúzió lehetősége. Ha egy bi
zonyos D/Pd aránynál a vezetési sáv telítődne elekt
ronokkal, azaz ha a kristály félvezetővé válna, akkor
Arnon Dar szerint az elektontenger is befagyna. A
bolygó deuteron csak lassan “ hűlne le” . [13] Elég
nagy térfogatban való bolyongás során a deuteron
egyik ütközése fúzióhoz vezethet. A reakciótermékek
további deuteronokat löknének meg, így a fúzió hi
degben is láncreakciószerűen fenntarthatná magát. A
gond az, hogy sem számítások, sem mérések nem
erősítik meg élesen tiltott energiasáv felléptét. A bo
lyongó deuteron pedig a Pd-ionokkal ütközve a kris
tályrácsban rugalmas rezgéseket (fononokat) keltve
is veszíthet energiát.
A pozitívnak ítélt kísérletek többsége egyetért
abban, hogy a neutronok megjelenése tranziens jelen
ség, egy idő után megszűnik. Hogy a neutronkép
ződés valaminek az elfogyása miatt szűnik meg, vagy
a fúziót épp a változás idézi elő, azt kellene megér
teni. Többen az elektrolizáló feszültség növelésével —
csökkentésével, Frascati a gáznyomás vagy hőmér
séklet növelésével —csökkentésével idézi elő a
neutron-jelet. Ebből Jona-Lasinio és munkatársai
arra következtetnek, hogy a fázishatár mozgása a ki
váltó ok. Amikor az új feltételek közt termodinami
kailag instabillá vált donién összezsugorodik, összeroskadva eltűnik, az eltűnés pontjában elsőrendű fá
zisátmenet során annyi átalakulási hő szabadulhat
fel, amennyi elég lehet a fúzió előidézésére. Az ilyen
doménösszeomlási-fúziós katasztrófák összetördelik
a kristályszerkezetet. Ezzel magyarázzák azt a mégfigyelést, hogy a jól működött (neutrontermlő) katód
egy idő után megdöglik: annyi hibahelyet gyűjtött
össze, hogy tiszta fázisok benne többé nem alakulhat
nak ki, nem működik az elképzelt termodinamikai fázisösszeomlási katasztrófa.

sem sok a cél eléréséhez. Ha mindez csak csalóka
ábrándnak bizonyulna, akkor is szép, izgalmas ta
vasza volt mindnyájunknak, játékosnak és kibicnek
egyaránt. Azt szoktuk mondani tanítványainknak: a
kutatás fontosabb (szebb), mint az eredmény.
Ötödik erő? Meleg szupravezető? Hidegfúzió?...
folytathatnánk a sort azokról a célokról, amelyeket a
tudomány megálmodott. Mindig voltak holdkórosok.
Egyeseknek igaza lett és új irányt szabtak a
történelemnek. Szent-Györgyi Albert idézte, hogy
kisgyerek korában a Francia Akadémia bebizonyí
totta: levegőnél nehezebb járművel lehetetlen re
pülni. Ennek ellenére egyesek fából, fémből mégis
építettek repülőgépeket. Mindnyájan saját korunk
eszméinek foglyai vagyunk. Akik ezeknek ellensze
gülnek, kockáztatják a tévedést, de a haladás zászlóvi
vői mégis közülük kerülnek ki. Akár siker az osztály
részük, akár sikertelenség, hálára vagyunk kötelezve
irántuk. Galilei korában, Faraday korában, Szilárd
Leó korában is a bizakodás és kétkedés dialektikája
érlelte ki az eredményeket: mégis mozog a Föld,
mégis közelhatás mozgatja a világot, mégis felszaba
dítható az atommag energiája.

IRODALOM
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
110]
[11]

Végkövetkeztetés
Ilyen még nincs. A kérdés 1989. júniusában nyi
tott. Mire jelen sorok az olvasó asztalára kerülnek,
sok bizonytalanság megszűnhet. Ha hidegen létre
lehet hozni fúziót, akkor akármekkora erőfeszítés

[12]
[13]
[14]

Marx György: Kvantummechanika 3. kiadás, 128. oldal.
Marx György: Életrevaló atomok 128. oldal.
Nagy Károly: Kvantummechanika, 167. oldal.
S. E. Jones. Nature 321 (1986) 127.
C. D. Van Sielen—S. E. Jones: Journal of Physics G 12
(1986) 213.
F. Paneth—K. Peters: Naturwissenschaften 59 (1926) 2039.
F. Paneth —K. Peters: Naturwissenschaften 60 (1927) 138.
S. Pons —M. Fleischmann: Journal o f Electroanalytical Che
mistry 261 (1989) 301.
S. E. Joneset al„ Nature 338 (1989) 737.
A. De Ninno. A. Frattolino, G. Lollabatlista. L. Martinis,
M. Marone. L. Mori, S. Podda, F. Scaramuzzi, nyomdában.
M. S. D aw -M . I. Baskes. Phys. Rev. B29 (1984) 6443.
M. W. Guinan—G. F. Chapliné —R. W . Moir (Lawrence—
Livermore Radiation Lab), Phys. Rev. Letters, nyomdá
ban.
A. Galonski et al., Michigan State University preprint.
A . Dar, Physical Review Letters 32 (1974) 1299.
E. Fermi—E. Teller: Physical Review 72 (1937) 399.

AZ ŰRKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Szegő Károly
KFKI

Motto: “Astronavigare nevesse esi

Bevezetés
Az antik ember számára a hajózás jelentette a nagy ki
hívást, számunkra az űrhajózás. Űrhajózás, űrkutatás:
ikerfogalmak. Ritka a tudomány történetében, hogy
egy tudományág kezdete szinte napra meghatároz
ható. Az űrkutatás in-situ 1957. október 4-én kezdő
dött, amikor is a Szovjetunióból felbocsátották az
első szputnyikot.
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Az űrkutatás Fiatal tudományág, de az elmúlt alig
több mint 30 év alatt jelentősen módosította a világról
kialakított képünket. Űreszközök segítségével bizo
nyították be a Napból kiáramló töltött részecskék, az
úgynevezett napszél létét; a Föld körüli sugárzási
öveket: a Nap és a bolygók sajátos, napszél közvetí
tette kölcsöhatását stb. Új tartalmat kapott a bolygókutatás, de új horizont tárult fel a csillagászat előtt is,
az űreszközök fedélzetéről végezhető, új spektrális

tartományokat megnyitó mérések segítségével. Meg
nyílt a lehetőség a Földdel kapcsolatos globális jelen
ségek vizsgálatára.
Ritkaságnak számít, hogy egy új kutatási terület
néhány évtized alatt szervesen beépüljön mindennapi
életünkbe. Ez történt az űrkutatás esetében, mint
ahogy ezt az űrtávközlés, a meteorológiai megfigyelé
sek példáján mutatja. A katonai távérzékelés a bizton
ság fontos eleme lett, a polgári távérzékelés a földi
erőforrások kutatásában nyitott új lehetőségeket. Az
űrkutatás jó példa arra, hogy az alapkutatási eredmé
nyek áttételes jelentősége igen nagy lehet.
Ritkaság az a szoros interdiszciplinaritás is, ami e
területen megnyilvánul. A fizikai és a mérnöki tudo
mányok művelésének szoros egysége, az élő és élet
telen tudományok együttes művelése példátlan a tu
dományok történetében. Kevés osztálya van akadé
miánknak, amely így vagy úgy, ne találkozna az űrku
tatáshoz tartozó kérdésekkel. (A humán tudomá
nyokban a világűrjog jelent új területet.) Ez a tevéke
nység is bizonyítja, hogy a határterületek gyakran a
kutatások súlypontjaivá válnak.
Nem véletlen tehát, hogy mind a fejlett, mind a fej
lődő országokban jelentős anyagi eszközöket kon
centráltak e területre. Az űrkutatás mindenütt ” big
science“ . Az űrkutatás a tudományos sikereken kívül
számos gazdasági hasznot hajtó mellékterméket
hozott (elég csak az Apollo programnak, az ember
holdraszállásának műszaki melléktermékeire gondo
lunk). A fejlett országokban az űrkutatás az ipar hú
zóágazatává vált.
Az űrkutatás fejlődése hazánkban
A hazai űrkutatás kezdetei 1958-ra nyúlnak
vissza, amikor is megkezdődött az átvonuló szputnyikok optikai megfigyelése. Majd intézményes formá
ban folytatódott és kibővült, amikor a Szovjetunió le
hetővé tette a szocialista országoknak, hogy az Interkozmosz együttműködés keretében (a szerződést
1966. novemberében írták alá) részt vegyenek e kuta
tásokban. Máig ható nagyjelentőségű döntés, hogy a
Szovjetunió nem kért és nem kér térítést a rakéták
fellövéséért. Szerényen becsülve ennek költségeit, ez
bizonyosan meghaladná a dubnai tagdíjat; a hazai
űrkutatáshoz tehát több, mint évi 50 millió Ft szovjet
támogatást kapunk mind a mai napig. Ez teszi részvé
telünket olcsóvá, a ” big science“ egyéb területeihez
viszonyítva.
Az űrkutatási tevékenység irányítására az OMFB
keretében Űrkutatási Kormánybizottságot hoztak
létre, amely 1978-ig valamennyi ilyen célú tevékeny
séget koordinált és felügyelt. 1978-ban jött létre az
MTA Interkozmosz Tanácsa, amely feladatait már
csak az alapkutatásokra korlátozva végzi. Az űrku
tatás eredményeinek konkrét gyakorlati hasznosítása
(az űrtávközlési állomás üzemeltetése, távérzékelés,
meteorológia stb.) 1978-tól az OMFB és az illetékes
tárcák hatáskörébe került.

Az Interkozmosz Tanács tárcaközi bizottság,
amely a minisztertanácsi határozat értelmében a kor
mány legfőbb tanácsadó szerve az űrtudományok te
rületén. Az űrtudományok nemzetközi koordinálá
sára az ICSU nemzetközi szervezetet hozott létre,
Cospar (Committee for Space Research) néven,
amelynek tevékenysége valamennyi, űreszközök se
gítségével végzett kutatásra kiterjed. A nemzetközi
bizottsággal való kapcsolattartás az interkozmosz el
nökének irányítása alatt működő Cospar bizottság fel
adata. Jelenlegi elnöke egyben tagja a Cospar végre
hajtó bizottságának is. A Cospar főképp alapkutatás
orientált.
Az egyes országokban működő, asztronautikával
foglalkozó egyesületeket a Nemzetközi Asztronauti
kai Szövetség (International Astronautical Federa
tion) fogja össze. Fő célja, hogy elsősorban az űrku
tatás alkalmazásai, a hordozóeszközök, a gyakorlati
hasznosítás területén elért eredményeket tegye hoz
záférhetővé. Magyar tagja az MTESZ keretében
működő Magyar Asztronautikai Egyesület (MANT).
Az IAF mellett működik a Nemzetközi Asztronauti
kai Akadémia (IAA). Megszervezője és első elnöke
Kármán Tódor volt. Tagjait egyéni munkásságuk elis
meréseként a tagok választják. Az IAA-nak 8 magyar
tagja van.
Az 1867 óta eltelt időszak az űrkutatás szempontjá
ból több szakaszra osztható. Az első időszak mintegy
1970-ig tartott. Ebben az időszakban jöttek létre az
első kutatócsoportok, megkezdődött nemzetközi
(főleg szovjet) kapcsolataink kiépülése, kialakultak
az irányítás formái. 1971 —78 között igen határozott
felfutás volt a jellemző. Ekkor születtek az első, nem
zetközileg is jegyzett eredményeink, bővült a részt
vevő intézmények és a művelt témák száma, megerő
södtek a kutató-fejlesztő csoportok. A földmérés te
rületén már a gyakorlatban is hasznosítható eredmé
nyek születtek.
1978 —80 között volt a magyar űrkutatás első igazi
erőpróbája, az első űrhajós tudományos programjának
kidolgozása és végrehajtása. Bár a program részben
politikai indíttatású volt, alapvetően hozzájárult a
hazai bázis kiérleléséhez.
1981 —84 között vált felnőtté a magyar űrkutatás,
profi műhelyek alakultak ki, részint a közös űrrepülés
következtében, részint a VEGA program végrehaj
tása során. Elért eredményeink minden túlzás nélkül
világraszólónak nevezhetőek. Ebben az időszakban
alakultak ki jó kapcsolataink néhány területen a
nyugat-erurópai és amerikai intézményekkel is. Meg
kezdődött az eredmények gyakorlati hasznosítása,
főképp az OMFB-MÉM együttműködés keretében.
Az ez utáni időszakot — mind a mai napig — némi el
bizonytalanodás jellemezte. Eredményeink alapján
tevékenységünket nemzetközileg is jegyzik. Egyre nő
azon lehetőségek száma, ahol kutatóink eredményes
munkát folytathatnának. A támogatás csökkenése
azonban alig tett lehetővé érdemi kötelezettségválla
lást. Az űrkutatás pedig hosszú távú tevékenység, ha
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alapjait most leromboljuk, talán 2000-ig sem kerü
lünk vissza a mai szintre. (Az amerikai űrkutatás
még mára sem heverte ki az Apollo program utáni
korlátozásokat.) Segítette a munkát, hogy az MTA és
az OMFB tárcaközi programot indított az űrtechnika
fejlesztésére, az OMFB, az MTA és a MÉM a távve
zérlés eredményeinek alkalmazására, valamint az,
hogy az OTKA-ból, ha csekély mértékben is, az űrku
tatás is kapott támogatást. Nőttek azok a ráfordítások
is, amelyeket a kutatóhelyek saját költségvetési támo
gatásukból különítettek el erre a témára. Közös nem
zetközi kutatókollektíva jött létre a SZUTA Űrkuta
tási Intézete és a KFKI között az űrkutatás céljaihoz
szükséges műszerek fejlesztésére és népgazdasági
hasznosítására. Erősödött elismertségünk. Lehetsé
gesnek tűnik még az ESA-val is szerződéses kapcsola
tot kialakítani. A gondot azonban az jelenti, hogy az
Interkozmosz Tanács koordináló szerepe éppen pénz
eszközeinek korlátozott — reálértékben egyre csök
kenő — volta miatt egyre kisebb lesz. (Az IKT kb.
évi 30 MFt működési költséggel és 15 MFt beruhá
zási kerettel rendelkezik.)
Az átgondolandó kérdés kettős:
1. Mi célszerűbb, hagyni az űrkutatási tevékenységet
diszciplínák, intézmények szerint szétforgácsolódni, avagy inkább valamilyen formában továbbra
is megőrizni egységes irányítását? Az előterjesztők
az utóbbi véleményen vannak, és ehhez kell meg
találni a mai helyhez jól illeszkedő kereteket.
2. Tudományos és műszaki jelentősége alapján —je
lenlegi helyzetünket is figyelembe véve — elégséges-e e terület támogatottsága?
Jelenleg az MTA Interkozmosz Tanácsa 28 intézet
űrkutatási; munkáját koordinálja, ezek listája a 3.
számú mellékletben található. A munkákban mintegy
150 kutató (fizikus, mérnök, orvos, meteorológus,
biológus stb.) vesz részt.
Nem lenne teljes a fejezet, ha nem sorolnánk fel az
űrkutatásban elért legszebb eredményeket:
— A Halley üstökös vizsgálatára szolgáló VEGA
szondák kulcsfontosságú berendezéseinek (tvrendszer, fedélzeti adatgyűjtő számítógép) és más
magyar műszereinek elkészítése (KFKI, BME) és
az érdekes adatok kiértékelése világraszóló sikert
hozott fizikusaink és mérnökeink számára. Az
eredmények lényegesen módosították az üstökös
magjára, plazmakörnyezetére vonatkozó ismere
teinket. A publikációkra már több száz a hivatko
zások száma.
— A Föld felső légköre vizsgálata során felfedezték
(CsKI-GGKI), hogy a geomágneses vihar lecsen
gése után a légsűrűség napokig a nyugalmi szint
fölött marad, továbbá megállapították, hogy az
egyenlítő körzetében a geomágneses effektust
főképp a gyűrűáram hozza létre. Ugyancsak meg
állapították, hogy az éjszakai időszakban a reagálás
erősebb, mint a nappaliban. Ez a felső légkörben
talált geomágneses effektusok modellezését segíti
elő.
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— A KFKI kutatói szovjet kollégákkal közösen ele
mezték a Venera-9 és -10 űrszondáknak a Vénusz
környezetében végzett plazmaméréseit. Elsőnek
adtak magyarázatot az éjszakai ionoszféra eredeté
re: a Vénusz árnyékában észlelt elektronáramok
alapján.
— A Budapesti Műszaki Egyetemen kifejlesztett fe
délzeti telemetriái egységek széles körben haszná
latosak. Jelenleg alig van olyan, a Föld környezetét
műholdakkal vizsgáló Interkozmosz program,
amelyhez ne készülne, vagy ne lenne igény
magyar készítésű telemetriái egységekre.
— Kozmikus geodéziai kutatásaink eredményeként
az Interkozmosz programon belül első helyen
állunk a Doppler-geodéziai mérések területén
(KGO), mi koordináljuk az ilyen progamokat.
Ezek eredményeként a térképek pontosságát je
lentősen megnövelték.
— Adatfeldolgozásunk hatékonyabbá tételére a szo
cialista országok között elsőként sikerült megvaló
sítani a KFKI és a SzUTA Űrkutatási Intézete szá
mítógépeinek műholdon keresztüli összekapcsolá
sát.
— Az első szovjet-magyar űrrepülés magyar orvos
biológiai programja számára a ROVKI-ban fejlesz
tették a pszichés teljesítőképesség objektív méré
sére alkalmas BALATON műszert. Ilyen mérésre
fedélzeti körülmények között először került sor.
A műszer magyar szabadalom, amely több ország
ban is oltalmat élvez.
— A különböző bioszputnyikon végzett kísérletek je
lentősen hozzájárultak a súlytalanság hatására ki
fejlődő izomsorvadás patomechanizmusának tisz
tázásához. Kutatóink újabban széleskörűen vizs
gálják a bioszputnyikon űrrepülést végző állatok
csontelváltozásait is.
— A szovjet-magyar űrrepülés alkalmával fejlesztette
ki a KFKI a PILLE dózismérőt, amely elsőízben
tett lehetővé fedélzeti körülmények között folya
matos dózismérést. A készüléket sikeresen alkal
mazták amerikai űrkísérletekben is a Challenger
fedélzetén. Földi sugárvédelmi feladatok megol
dásánál ugyancsak széles körben alkalmazzák:
alapműszernek számít a paksi erőműnél és igen je
lentős szerepe volt a csernobili katasztrófa hatásai
nak felmérésében.
— A távérzékelés területén a FÖMI-ben kidolgozásra
került egy műhold- és légifelvételeket értékelő
program, amely a kultúrnövények fejlődését vizs
gálja, jelzi a károsodást és lehetőséget ad a termésbecslésre. A módszer kísérleti bevezetése meg
kezdődött három mezőgazdasági nagyüzemben.
— Az Interkozmosz kutatásaink (OMSZ) alapozták
meg a televízióban naponta látható műholdas fel
hőképből készült időjárási prognózisokat.
— Az űrtávközlés területén a műholdak optimális
csatornakihasználásának és az adatátvitel legcél
szerűbb modulációs módjainak elméleti modelle
zése alapozta meg a szovjet és magyar ipari kutató

intézetek közös fejlesztő munkáját, amelynek
eredménye a közelmúltban gyártásba került INTERCSAT típusú csatornaképzö egység (TÁKI).
Ez a következő években az Interszputnyik űrtáv
közlési állomások egyik alapberendezése lesz.
— Sikeres alkalmazásokban sincs hiány. Az MTAOMFB erőforráskutatási program eredményeit a
1. sz., az űrtechnikai program eredményeit a 2. sz.
mellékletben foglaljuk össze.

Az űrkutatás perspektívái
A szovjet űrkutatás kidolgozta és közreadta
2005-ig szóló távlati programjait. Az Interkozmosz a
tagországoktól ehhez kétfajta együttműködést vár:
egyrészt tudományos műszereket, illetve részvételü
ket az űreszközök szolgálati rendszereinek kidolgozá
sában; másrészt pedig lehetőséget ad a tudományos
és alkalmazott programok kialakítására, befolyáso
lására.
Egyszerűbb a szolgálati rendszerekkel kezdeni. A
szocialista országok között az eddigi eredményeik
alapján kialakult egyfajta specializálódás. Hazánkat
két területen jegyzik: a fedélzeti számítógépek készí
tésében és a kisebb szondák egységes telemetriái
rendszerének kidolgozásában. A jelenlegi tervek sze
rint fedélzeti számítógépeink jelentős szerepet
kapnak a legtöbb elkövetkezendő szovjet űrprogram
ban. A szovjet OMFB javaslatot tett magyar partnerei
nek, hogy a Szovjetunió, az NDK, Csehszlovákia és
Magyaroszág bevonásával indítson közös programot
az űrkutatás szolgálati rendszereinek egységes fejlesz
tésére, kidolgozására.
A tudományos programok súlypontjai diszciplínák
szerint csoportosíthatók. A főbb súlypontok:
űrfizika:

— a Mars kutatása orbiterek és önjáró robotok segít
ségével,
— űrcsillagászat a rádióhullámok és a gamma su
gárzás tartományában, (e terület új áttörést ígér az
alapkutatások számára),
— a Nap —Föld kapcsolat, a légkör és a magnetoszféra vizsgálata világméretű együttműködésben,
— űrkemence kifejlesztése anyagtechnológiai kutatá
sok céljára.
orvosbiológiai kutatások:
— fiziológiai és pszichológiai műszerek fejlesztése
űrállomásokra az élettani folyamatok vizsgálatára,
— műszerek és kiértékelő módszerek fejlesztése az
űrhajósok sugárvédelme számára.
a Föld globális problémáinak vizsgálata:
— a közép- és hosszú távú időjárási prognózisok tö
kéletesítése műholdadatok segítségével,
— klimatológiai kutatások műholdadatok és földi
mérések segítségével,

— a kozmikus geodézia mérési módszereinek alkal
mazása és fejlesztése.
űrtávközlés:
— hullámterjedési vizsgálatok a 10-30 GHz tarto
mányban a szocialista országok közvetlen műsor
szóró műholdjának fejlesztéséhez.
A tudományos programokban műszerek építésével
lehet részt venni. E műszerek mindig nemzetközi
együttműködésben készülnek, kutatók és mérnökök
összehangolt munkáját teszik szükségessé. Pusztán
adatfeldolgozással ma már a programokba nem lehet
bekapcsolódni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy részvételünk eredményesebb, ha egy program
ban nagyobb részt vállalunk, mintha több program
ban elaprózott módon veszünk részt. Ez azonban
szükségessé tenné a hosszú távú, gazdaságilag is meg
alapozott stratégia kialakítását.
A tudományos programokban való részvétel jelen
tősége sok esetben túlmutat az adott kísérleten. Erre
az egyik legjobb példa az orvosbiológiai kutatások,
ahol önmagában az a tény, hogy pl. az élettan kérdései
teljesen új módon jelentkeznek, más perspektívába
helyezik az eddigi ismereteket. Az orvosbiológiai ku
tatásokban résztvevő 14 intézet, köztük az MTA Kí
sérleti Orvosi Kutató Intézete, az orvostudományi
egyetemek különböző tanszékei, az alapkutatásokon
túl biztosítják a kozmikus orvostudomány és biológia
terén elért eredmények beépítését az orvosképzésbe.
Másfelől a kozmikus kutatások terén elért, elsősor
ban a súlytalanság élettani hatásának megismerése
nagymértékben hozzájárul az egyes betegségek lefo
lyásának (izomsorvadás, csontfelritkulás, a súlytalan
ság hatására kifejlődő keringési, só-víz-háztartás vál
tozásai) jobb megismeréséhez. Ezáltal az alapkutatá
sok máris alkalmazott kutatásokká változnak, hatásuk
megsokszorozódik a ráfordításokhoz képest.
Hasonló mondható el az űranyagtechnológiai kuta
tásokról is.
A jelenlegi helyünket számos alapkutatási terüle
ten sem könnyű tartani, hiszen — különösen az új
szovjet politikai változások óta — a kutatási javaslatok
szelektálása során a világ legjobb csoportjaival kell
versenyeznünk. Az űrcsillagászatban nehezen kihar
colt helyünkre máris a NASA kutatói aspirálnak.
Érdemes azon is elgondolkodni, mennyi tudással
lennénk szegényebbek, ha a magyar kutatások palet
tájáról ez a rendkívül izgalmas, vonzó, világkép
formáló terület eltűnne. Az előterjesztők meg
vannak győződve arról, hogy eddigi eredményeink a
tudományos és műszaki alapkutatások területén indo
kolttá teszik e tudományág kiemelt fejlesztését.
Hazánk a “ big science” e relatíve olcsón művelhető,
már jelentékeny sikereket hozó területéről nem ma
radhat ki. Az űrkutatási eredmények — nagy publici
tásuk miatt — még egy egészségesebb nemzeti tudat
hoz is hozzájárulhatnak. Az űrkutatás a nemzetközi
együttműködések sajátos, széles körű hálózatát hozta
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létre, különlegesen jó lehetőséget teremtve tapaszta
latok, műszaki tudás megszerzésére. Az űrkutatásban
prognosztizálható a rövid távú gyakorlati hasznosítás
lehetősége. Ennek az az alapja, hogy az űrkutatásban
nem elég egy műszert úgy-ahogy összeállítani, ezt
olyan módon kell kivitelezni, hogy eleget tegyen az
űrbéli igen nehéz követelményeknek. így a kutatás
és a műszaki fejlesztés, a technologizálás kéz a
kézben halad. Ismételten érdemes felhívni a figyel
met arra, hogy nem mindegy, hogyan sáfárkodunk
azzal az 50 milliót meghaladó támogatással, amit e te
rület évente gyakorlatilag a Szovjetuniótól kap. Kár
ennyi pénzt itthoni támogatás hiányában elpazarolni.

1. sz. melléklet
ÖSSZEFOGLALÁS
AZ IKT ERŐFORRÁSKUTATÁSI
SZAKBIZOTTSÁG 1980-1988. ÉVI
EREDMÉNYEIRŐL

a) Műholdas adatgyűjtő rendszer
A környezeti jellemzők (hidrológiai, meteorológiai stb.) meg
figyelésére, az adatok automatikus gyűjtésére szolgáló
rendszer, amely földi mérőhelyekből, műholdon elhelyezett
rádiófrekvenciás egységekből (vevő, adó, szűrő, energia
elosztó) áll.
A rendszer két alkalommal repült műhold fedélzetén (IK-20,
IK-21 műholdak) sikeresen.
b) Digitális rádiócsatorna
Műholdra és repülőgépre egyaránt telepíthető adó, földi vevő
a fedélzeten gyűjtött adatok nagysebességű továbbítására.
A rendszer kipróbálása Bulgáriában történt, sikeresen. A
rendszer a mikrohullámú talajnedvességmérésnél kerül felhasználásra.
c) L sávú radiometer kifejlesztése a talajnedvesség meghatározására
A talajnedvesség meghatározását célzó rendszer egyik eleme
1988-ban befejezve és tesztelve. Működése kifogástalan. A
teljes rendszer kiépítése, a fejlesztés további folytatása már
MÉM-OMFB-IKT közös szerződés alapján történik.
d) SM spektrofotométerek kifejlesztése
Terepi objektumok és jelenségek (növényzet, talajtípus, ned
vességtartalom, stb.) spektrális tulajdonságainak rendszeres
mérésére szolgáló SM-1 és SM-2 műszerek kifejlesztése, meg
építése. A fejlesztés sikeres volt, a műszerek gyakorlati hasz
nosítása rendszeres (DATE, MÁFI, MNK-MONK expedíció).
e) Módszertan kidolgozása a digitális űrfelvételekfeldolgozására
Az IKT által megvásárolt Colormation műszer alkalmas a digi
tális formájú felvételek képi visszaállítására, az analóg formájú
felvételek digitális átalakítására. A kidolgozott módszertan
nemzetközi összehasonlításban is jó eredményeket ad.
1981-től a gyakorlatban folyamatosan alkalmazásra kerül.

Előzmények

— Az IKT Erőforráskutatási Szakbizottságának (ESzB) feladat
köréhez tartozó távérzékelési fejlesztések végrehajtása
1986-ig a szakbizottság három szekciójában — műszerfejlesz
tések, a feldolgozó módszertanok fejlesztése, a távérzékelés
alkalmazásának fejlesztése — történt. A szekciók helyett,
mind hazai, mind a nemzetközi fejlesztésekben a projekt
rendszer került bevezetésre, amely lényegesen hatékonyabb
formának bizonyult.
— A szakbizottság jóváhagyott fejlesztési feladatianak túlnyomó
többségét az alábbi intézmények végezték:
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖM1),
BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék,
BME Fotogrammetriai Tanszék,
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (VITUKI),
Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE),
Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet (TAKI),
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI),
Földrajztudományi Kutató Intézet (FKI).
A szakbizottság a FÖMI-hez és a BME két tanszékére összesen
25 IKT létszámot helyezett ki.
— Mint lényeges előzmény említendő meg a távérzékelési KF
feladatok finanszírozási kérdése. 1976-tól a távérzékelési fej
lesztéseket az IKT kezdeményezte és viselte a költségek je
lentős részét. 1981-től az OMFB és a MÉM —tárcaközi szer
ződés alapján — százmilliós nagyságrendű Ft keretet biztosí
tott a kapcsolódó fejlesztésekre és beruházásokra. A tárcaközi
szerződés az IKT-val is egyeztetésre került, majd 1986-tól a
szakbizottság formailag is csatlakozott a szerződéshez.
1. Az IKT ESzB önálló KF eredményei

A szakbizottság KF feladatai részben kapcsolódnak a RGDZ
munkatervben rögzített programokhoz, részben hazai igényeket
elégítenek ki. Jelentős fejlesztési eredmények — főleg a kezdeti
időszakban —elsősorban az eszközfejlesztés és a feldolgozás mód
szertani fejlesztésének területén születtek.
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2. MÉM-OMFB-IKT tárcaközi szerződés keretében végzett fejlesztések
eredményei

a) Képfeldolgozó programrendszer kidolgozása az űrfelvételek
előfeldolgozására (korrekciók, archiválás stb.), tematikus ki
értékelésére (klaszterezés, klasszifikálás stb.). 1981-től folya
matosan üzembe állítva.
b) Módszerek kidolgozása az űr- és légifelvételek (színes, infraszines, fekete-fehér) optikai-analóg előfeldolgozására, inter
pretálására. Fotográfiai és fotogrammetriai eljárások a szinesés infraanyagok felhasználásához, összevetités és
színkompozit-készítés a multispektrális felvételekből.
c) Módszertan kidolgozása a meliorációs tervezések megalapozá
sára távérzékelési anyagok felhasználásával. A módszertani út
mutató elkészült, a nyomdai kiadás folyamatban van. A mód
szer kb. 20%-os megtakarítást eredményez.
d) Műszerek és módszerek kidolgozása a mikrohullámú talajned
vességméréshez. Elkészült az S sávú radiométer laborpéldá
nya és kialakításra került a rendszer (L és S sávú radiométer,
adatgyűjtő, rádiócsatorna, földi vevő).
e) Módszertan kidolgozása a termesztett növények nagy-területi
térképezéséhez, a növényállapot-vizsgálathoz és a termésprog
nózishoz. A célkitűzés szerint a feladat megoldása digitális
Landsat TM űrfelvételeken alapul. A részeredmények:
95%-os pontosság a növényelkülönítésben, 90%-ot megköze
lítő pontosság a becslésben.
f) Módszertan kidolgozása a talajtérképezéshez és a földértéke
léshez infraszínes légifelvételek alapján. A módszertan kész,
gyakorlati használatba bevezetve. Hatékony és gazdaságos el
járás a talajféleségek megállapítására, a talajkárosodások
(belvíz-, erózió stb.) regisztrálására.
g) Ür- és légifelvételek alkalmazása a tavak, tározók vízminősé
gének meghatározásában, a vízinövényzet alakulásának re
gisztrálásában. A Balaton, a Kis-Balaton, a Kiskörei tározó
környezeti hatásának, a vízminőség változásának rendszeres
vizsgálata. A kialakított analóg és számítógépes eljárások a
gyakorlatban bevezetésre kerültek.

h) Tematikus térképek készítése távérzékelési anyagok és mód
szerek felhasználásával. Különböző környezetvédelmi, levegőszennyezettségi, agglomerációs, regionális tervezési inter
pretációk és térképek készítése. A kialakított módszerek folya
matosan bevezetésre kerültek a gyakorlatba. Növekszik az
eredmények megbízhatósága, csökken az átfutási idő.
3. Részvétel nemzetközi K + Ffeladatokban

a) Geoszisztémák komplex vizsgálata
Ez ideig négy projekt munkáiban vettünk részt (Gjunyes,
Kurszk-85, Geoex ’86 (NDK), Telegeo ’87 (LNK).
Eredmény: vizsgálati és feldolgozási módszerek elsajátítása,
tapasztalatcsere. A ráfordítás nincs arányban az eredmé
nyességgel, így a hazai expedíciót lemondtuk.
b) Belső vizek vizsgálata
A téma érdekelt bennünket. Komoly elképzelésekkel vettünk
részt az első expedíción. A szerzett tapasztalatok alapján a to
vábbi együttműködésből és munkából kiléptünk.
c) Tien-San '88
Geológiai célú közös módszerfejlesztés. Jól szervezett, tar
talmas célkitűzésű projekt. Feldolgozás folyamatban.
d) Képfeldolgozó programokfejlesztése
CsSzSzK-MNK kétoldalú együttműködés a Pericolor 2000
képfeldolgozó műszeren alkalmazható programok közös ki
dolgozására, ekvivalens cseréjére, átadás-átvételére szerző
déses alapon. Eredményes együttműködési forma.
Budapest, 1989. április 5.
Zsámboki Sándor
IKT-ESzB titkár

2. sz. melléklet
ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ŰRTECHNIKA FEJLESZTÉSE
MTA-OMFB TÁRCAKÖZI PROGRAMRÓL
A hazai űrtevékenység korábbi eredményei, a jelen tervidő
szak célkitűzései alapján döntött az MTA és az OMFB arról, hogy
1986 —1990 között közös tárcaközi programot indítanak “Az
űrtechnika fejlesztése” címmel.
E program részeként kerültek és kerülnek kifejlesztésre a kü
lönböző célú fedélzeti számítógépek (a Phobos szondára,a SpekrX-Gamma műholdra, a Mars-94 misszióhoz); fedélzeti képfeldol
gozó egység a Mir űrállomásra; az űrhajósok sugárvédelmét szol
gáló detektorrendszer; az egységes telemetriái rendszer tovább
fejlesztett változata, annak adatgyűjtője és fedélzeti adója az
AKTÍV és APEX holdakra; új típusú fedélzeti űrkemence; vala
mint egy-két új technikát igénylő mérőberendezés. A programban
részt vesz a KFKI, a BME, az ELTE és a Miskolci Nehézipari
Egyetem.
Az előterjesztés többek között az alábbi célokat jelölte meg:
— különleges körülmények között működő eszközök és műsze
rek fejlesztése;
— az eredmények gyakorlati, ipari hasznosítása.
Az előterjesztés egyértelműen leszögezte azt is, hogy a mostani
ötéves tervben nem a jelentősebb közvetlen gazdasági haszon a
cél. A program számonkérendő feladata viszont:
— a műszaki tudás és tapasztalat szinten tartása és bővítése;
— az iparvállalatokhoz is átjuttatható, az általános műszaki szín
vonalat emelő, idővel gazdasági hasznot eredményező tapasz
talatok elérése.
Az országban végbemenő változások indokolttá tették, hogy a
program ez utóbbi feladata nagyobb hangsúlyt kapjon. Erre az

OMFB elnöke tavaly levélben hívta fel a program vezetésének fi
gyelmét. Ennek nyomán tanulmány készült, amely bemutatja,
hogy az űrkutatás során felgyülemlett tapasztalatok hogyan hasz
nosultak és hogyan hasznosíthatóak a hazai iparban, a hazai gya
korlati alkalmazásokban.
Fontos megemlíteni, hogy az űrkutatás tapasztalatainak gya
korlati hasznosítása nem kizárólag a tárcaközi program keretében
folyt, illetve folyik. Törekedtek erre az elektronikai programok ke
retében is. A tapasztalatok szinten tartására, továbbfejlesztésére
azonban csak a tárcaközi program adott lehetőséget.
A felgyülemlett ismeretek, tapasztalatok több csoportba oszt
hatóak. A munkák során kialakult az a technológiai tudás, amely
általánosságban is használható az iparban nagymegbízhatóságú
elektronikai eszközök gyártása során. A technológián nem szűk
értelemben vett technológia értendő. Beletartozik ebbe a tervezés,
az alkatrészek kiválasztása, a gyártás, a végellenőrzés, a matemati
kai programok kialakításának és ellenőrzésének speciális techni
kája; beletartozik a meghibásodások matematikai analízise, a meg
bízhatósági számítások módszertana, speciális klimatikus körül
mények elviselése stb.
A technológiai tudáson túlmenően ismeretek halmozódtak és
halmozódnak fel egyes különleges elektronikai alkatrészek és
azok alkalmazási terén. A jelenleg folyó, ill. tervezett munkákat te
kintve első helyen a transzputereket kell említeni; de ide tartoznak
más elektronikus elemek, pl. CCD is.
Az eddigi tapasztalatok egy része már átkerült az iparba. Más
részük a kutatóhelyeken folyó kissorozatú reprodukció terméke
ként értékesül. A tanulmány ipari szakemberek véleményét is tar
talmazza a tárcaközi program tapasztalatairól, a hasznosítás lehető
ségeiről. A program valamennyi feladata időarányosan halad (fi
gyelembe véve azon módosításokat, amelyeket a nemzetközi
együttműködés keretében partnereink kértek). Megállapítható,
hogy az eredmények hasznosítása a kutatóhelyeken a program in
dításakor elképzelteknél kedvezőbb. Ez egyaránt igaz az árbevétel
mértéke tekintetében és a speciális alkalmazások iránti igény növe
kedése tekintetében is.
A program keretében létrehozott termékekre a hazai piacon
kívül egyelőre csak a Szovjetunióban van igény. Az értékesítést
ma kontingens gondok nem akadályozzák, mert az MTA Interkozmosz Tanácsa elnöke erre a tervidőszakra a Kereskedelmi Mi
nisztériumtól külön kontingenst kapott. A helyzet távlatilag csak a
két ország kereskedelmi kérdéseinek rendezése során oldható
meg.
Számos erőfeszítést tettünk, hogy tudásunkat, tapasztalatain
kat vagy termékeinket tőkés piacon is értékesíthessük. Ezek eddig
nem vezettek eredményre.
Ennek oka egyrészt az űrkutatás különleges jellegében, más
részt bizonyos piacvédelmi intézkedésekben kereshető. Meggyő
ződésünk, hogy a műszaki színvonal tekintetében állni tudnánk a
versenyt.
A tárcaközi program keretében folytatott tevékenység sok
rokon vonást mutat az elektronikai programok keretében finanszí
rozott feladatokkal (v.ö. pl. a nagymegbízhatóságú földi számító
gépek fejlesztésének célkitűzésével). Ez a helyzet nyilvánvalóan a
jövőben sem fog változni. Célszerű ezért a szorosabb koordinálás
indokoltságát és lehetőségét megvizsgálni.
Már a tárcaközi program indításakor is felmerült, hogy a nagy
megbízhatóságú elektronikai eszközök készítésének ismereteit a
mérnökképzésben és mérnök-továbbképzésben is fel kell hasz
nálni. Az oktatási blokk akkor kimaradt a programból. Megítélé
sünk szerint ez hiba volt. A korrekció lehetőségét sürgősen meg
kell vizsgálni.
A tárcaközi program során —éppen az űrkutatás specifikumai
miatt —számos új elektronikai alaktrész kerül kipróbálásra és felhasználásra. Az ezekre vonatkozó tapasztalatokat a széles körű
nemzetközi együttműködés miatt nem csak saját tevékenységünk
re korlátozva tudjuk értékelni. Úgy ítéljük: hasonló lehetőségekkel
más program aligha rendelkezik. Reméljük, ennek jelentőségét és
fontosságát mások is hasonlóan látják.
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3 . sz. m e llé k le t

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet
MTA Csillagászati Kutató Intézet
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet
MTA Pszichológiai Intézet
MTA Atomkutató Intézet
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
BME Fotogrammetriai Tanszék
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
ELTE Geofizikai Tanszék
FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
Földmérési Intézet
Nehézipari Műszaki Egyetem
Országos Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Kutató Intézet

Orvostudományi Kutató Intézet Mikrobiológiai Kutató Csoport
MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet
MN Központi Katonai Kórház
SOTE I. Anatómiai Intézet
SOTE II. Belgyógyászati Intézet
SOTE Kórélettani Intézet
DOTE Kórélettani Intézet
SZOTE Biokémiai Intézet
SZOTE Élettani Intézet
Országos Meteorológiai Szolgálat
Posta Kísérleti Intézet
Távközlési Kutató Intézet
Vízügyi Tudományos Kutató Intézet
Debreceni Agrártudományi Egyetem

A NUKLEÁRIS FEGYVERKÍSÉRLETEK TELJES
BETILTÁSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS
TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FELTÉTELEI

Berényi Dénes
ATOMKI, D e b r e c e n

1. Előzmények
A nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltásáról és
egy ilyen egyezmény tudományos-technikai fel
tételeiről beszélve, érdemes mindenekelőtt néhány
fontos előzményt felidéznünk.
Kétségtelen, hogy e vonatkozásban kiemelkedő je
lentőségű a Részleges Atomcsend Egyezmény
(1963), amely a légköri atomfegyverkísérleteket til
totta be és csak a föld alattiakat engedélyezte.
Az 1. ábrán, amely a debreceni csapadék rádioaktivitási mérések eredményeit szemlélteti évenkénti
összegzésben, jól látható az 1963-ban érvénybe lépett
atomcsend következménye (hasonlóan észrevehető
az 1958 moratórium hatása is.) Egyébként erről a csa
padék radioaktivitás-mérésről érdemes elmondani,
hogy egyike a legrégibb ilyen mérési sorozatoknak
Európában. Másrészt azok az aktivitások, amelyek az

ábrán az ötvenes évek végén és a hatvanas évek
elején láthatóak, azok a lakosság számára hazánkban
évekig durván körülbelül olyan dózisterhelést okoz
tak mint a csernobili baleset néhány napon, illetve
héten keresztül. Figyelemre méltó továbbá, hogy
nyilvánosságra nem hozott nukleáris fegyverkísérle
teket a csapadék radioaktivitásának méréséből ki le
hetett mutatni, sőt idejét és helyét is megközelítő
pontossággal meg lehetett határozni. Végül — éppen
tárgyunk szempontjából — fontos megemlíteni, hogy
— bár általában föld alatti robbanásokból radioakti
vitás nem kerül a légkörbe, mégis előfordult, hogy
ilyen esetben is sikerült radioaktivitást kimutatni a
csapadékban.
Annak ellenére azonban, hogy az 1963-as év két
ségtelenül mérföldkő a nukleáris fegyverkísérletek
történetében, mégis tény, hogy míg 1963 előtt össze
sen valamivel több, mint 500 kísérletet hajtottak
végre, addig az 1963 után végrehajtott kísérletek
száma felülmúlja az ezret. Igaz, hogy az 1963 előttiek
15 zöme légköri robbantás, viszont a fenti dátum utániak
mindössze 6 —7%-a légköri kísérlet (mind francia és
kínai nukleáris robbantások).
10
A nukleáris fegyverkísérletekkel kapcsolatos egyik
következő fontos dátum 1974, amikor a kísérleti rob
bantások küszöbértékére vonatkozóan írtak alá szer
ződést, amelyet máig sem ratifikáltak, de amelyet
mindkét fél betartott.
1985. aug. 6-tól 19 hónapon át tartott az egyoldalú
szovjet moratórium, 1986-ban viszont az USA képvi
selőháza nem szavazta meg 1987-re az 1 kT-nál na
gyobb
robbanóerejű kísérletek finanszírozását.
1963
Végül egy másik, fontos, megemlítendő esemény
1. ábra Csapadék radioaktivitási mérések eredményei Debrecen
történt 1986-ban, amikor a Szovjet Tudományos
ben évenkénti összegzésben
Akadémia és az amerikai “Natural Resources De(Szalay S. és Csongor É. mérései)
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fence Council” egyezményt kötött, amely szerint
kölcsönösen 3 —3 szeizmikus megfigyelő állomást
működtetnek a partner nevadai, illetve semipalatyinszki kísérleti terepének közvetlen közelében.

négyzet kilométerenként) és új, nagyfrekvenciájú
szeizmométerek bevezetésével, különösen az előbbi
ekben említett speciálisan a másik fél (felek) kísérleti
terepe mellett felállított észlelő állomásokkal 1
kT-nál jóval kisebb robbanó erejű nukleáris fegyverkísérletek is kimutathatók. Mint már említettük 3 —3
2. Miért van szükség teljes “atomcsendre"?
ilyen állomás már felállításra került. Az a vélemény
alakult ki, hogy 25 —25 ilyenre lenne szükség.
Ha nem tekintjük itt a poltikai, pszichológiai és
A kísérleti robbantást megfelelően nagy üregben vé
környezetvédelmi-egészségügyi következményeket, a gezve a lökéshullám 1/10-ére csökkenthető, így tehát
nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltása a követ pl. egy 1 kT-nás szerkezet az észlelő számára csak 0,1
kező fő előnyökkel járna:
kT-nak mutatkozik. A probléma ténylegesen fennáll,
— kísérletek nélkül csökken a nukleáris arzenál meg egy ilyen elrendezés nehezíti az észlelést, de az előző
bízhatósága és az bizonytalanabbá teszi egy eset bekezdésben kifejtettek erre is megoldást adnak.
leges első csapás sikerét;
Sokszor felvetett probléma aföldrengéstől való meg— gyakorlatilag leállítja az új nukleáris fegyverek kifej különbóztethetöség. Ez a kérdés azonban teljesen
lesztését. Szakértők szerint mintegy 20 robbantási megoldottnak tekinthető. A földrengésnél és a kísér
kísérlet kell egy új nukleáris robbanó szerkezet leti nukleáris robbantásoknál más fizikai, ill. mecha
kifejlesztéséhez.
nikai folyamatokról van szó. Ennek megfelelően a
nukleáris robbantásnál olyan nagyfrekvenciájú
(3= 100 Hertz) rezgések lépnek fel, amelyek a föld
3. A nukleárisfegyverkísérletek kimutatása (verifikálás) rengés esetén hiányoznak. Ezek a komponensek a
szeizmogram analíziséből megbízhatóan kimutat
Akik a teljes “atomcsend” ellen érvelnek, azok hatóak.
egyik fő ellenvetése, hogy nem lehet ellenőrizni egy
ilyen szerződés betartását.
Ezzel szemben az igazság az, hogy ma már megbíz 4. Miért nem lehetett eddig aláírni a “Teljes atomcsend
ható módszerek állnak rendelkezésre arra, hogy a egyezményt’’?
nukleáris robbantási kísérletek megtörténtét észlel
hessük. Itt természetesen mindenekelőtt a föld alatti
Az előzőekben láttuk, hogy robbantási kísérletek
robbantásokról van szó. A szóban forgó módszerek nélkül megbízhatatlanokká válnak a megfelelő fegy
közül kétségtelenül döntő fontosságúak a
verkészletek, kockázatosabbá az ún. első csapás és
1) szeizmológiai módszerek. Ezek a következők:
gyakorlatilag lehetetlen új nukleáris fegyverek kifej
—a meglévő nemzetközi szeizmikus mérőháló
lesztése. Mindez a honvédelemre hivatkozva kétség
zat ilyen irányú alkalmazása, szükség szerinti
telenül az egyezmény ellen motiválta a politikusok és
pontosítása, finomítása;
katonák bizonyos köreit.
—speciális szeizmométer hálózat elhelyezése
A fő ok azonban az Egyesült Államok részéről va
közvetlenül a másik fél kísérleti terepe közelé
lószínűleg az SDI, azaz az ún. “űrfegyverkezést terv”.
ben.
Ennek ugyanis több más mellett egyik fő eleme a
Ezekhez a módszerekhez csatlakoznak, ezeket ki
röntgenlézer. A lézerek létrehozásának ugyanis két
egészítik további lehetőségek. Ilyenek
nélkülözhetetlen fázisa van: a populáció inverzió (az
2) a helyszíni ellenőrzés, amely lehet rendszeres
atomok nagy számának a normálistól eltérő, megfe
vagy bármikor vágrehajtható az alkalomnak meg
lelő gerjesztett állapotba vitele), majd az indukált
felelően.
emisszió, amely a gerjesztett atomokat egyszerre újra
Lehet továbbá
a normális, az ún. alapállapotba viszi át. Az elgon
3) ellenőrzés az űrből műholdak segítségével. Ezzel
dolás szerint az első fázist nukleáris robbanó szerke
a módszerrel a kísérlet előkészületeit, illetve az
zettel hoznák létre. Így érthetővé válik az amerikai
utána következő műveleteket lehet megfigyelni.
fél részéről a nukleáris robbantási kísérletekhez való
Végül segítséget nyújthat
ragaszkodás.
4) a légköri radioaktivitás mérése is. Láttuk a fenti
ekben, hogy pl. a csapadék radioaktivitásának az
emelkedése is mutatta egyes esetekben föld alatti
Az ENSZ 1985-ös jubileumi ülésszakán az orszá
robbantás megtörténtét.
gok túlnyomó többsége 3 ellenszavazattal fogadta el a
A fentiekkel kapcsolatban felmerül néhány prob javaslatot a nukleáris fegyverkísérletek teljes eltiltásá
léma, amelyekre röviden külön is kitérek.
ról. Őszintén reméljük, hogy most a nemzeközi
Ezek közül az egyik legfontosabb az 1 kT-nál légkör javulásával a népeknek ez a vágya meg fog va
kisebb robbanó erejű kísérletek észlelhetösége. Ezzel lósulni. Ennek tudományos-technikai akadálya
kapcsolatban a helyzet az, hogy megfelelő szeizmikus nincs, az egyezmény betartása ellenőrzésének feltéte
mérőhálózattal (egy szeizmikus mérőállomás millió lei megteremthetők.
*
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VÉGES DIMENZIÓS KOMPLEMENTÁRIS
OBSZERVÁBILISOK
“Komplementáris obszervábilisok” , “komplementa
ritás”, “Bohr komplementaritási elve” alighanem a
leggyakrabban elhangzó kifejezések közé tartoznak a
kvantummechanikával és a kvantummechanika “in
terpretációs” problémáival összefüggésben. E kifeje
zések igen gyakori előfordulásának fényében meg
lepő, milyen sok nyílt kérdés van mind a komplemen
táris obszervábilisokkal mind a (Bohr) komplementa
ritási elvvel kapcsolatban.
A nyílt problémák természetes módon két típusba
sorolhatók. Az elsőbe azok tartoznak, melyek a
komplementáris obszervábilisok matematikai tulaj
donságaira vonatkoznak, míg a másodikba azok, me
lyek a komplementaritási elv mibenlétét firtatják,
azaz, amelyek a komplementáris obszervábilisok ma
tematikai-tulajdonságainak fizikai értelmezésére
vagy még általánosabb interpretálására vonatkoznak.
Az első típusú problémák maguk is két csoportba
oszthatók: a véges dimenziós Hilbert-tereken értel
mezett (és ezért korlátos, vagy diszkrét) komplemen
táris obszervábilisok és a nem véges dimenziós Hilbert-téren értelmezett és (nem emiatt, de) nem kor
látos komplementáris operátorok problémáira. Eb
ben az írásban a véges dimenziós esetre vonatkozó
újabb fejleményeket tekintjük át, a hangsúlyt a nyílt
problémák megfogalmazására helyezve. A nem vé
ges dimenziós esetet éppen csak megemlítjük az írás
végén, éspedig főként azon oknál fogva, hogy a nem
véges dimenziós, nem korlátos komplementáris obszervábilisokról, meglepő módon, definíciójukon és
a definíció értelmességén kívül nagyon kevés ismert.
Az alább következők megértéséhez csak elemi, véges
dimenziós komplex mátrixokra vonatkozó ismeretek
szükségesek.
1. Definíció: Legyenek A,B önadjungált operátorok
az n-dimenziós (n = 2,3,...) komplex H n Hilberttéren (azaz A, B, olyan komplex nxn-es mátrixok,
melyeknek minden sajátértéke valós). Jelölje aj,bk
0 = 1,2,...n) A és B sajátvektorait. Azt mondjuk, A és
B komplementárisak egymással, vagy hogy (A,B) egy
komplementáris pár, ha A és B egyik sajátvektora
sem elfajult és fennáll, hogy
| O j , b k> | = lAv/n,

mindenj,k = l,2,...n-re. (1)

Az első természetes kérdés az, értelmes-e a definí
ció, azaz vannak-e komplementáris obszervábilis pá
rok egyáltalán. E kérdést úgy válaszoljuk meg, hogy
megadunk explicite egy (A,B) komplementáris párt
tetszőleges 2^n-re.
Legyen aj (j = 1,2... n) egy tetszőlegesen választott
ortonormált bázis Hn-ben és legyenek (j = l,2,...n)
az n-edik egységgyökök (azaz a-} = exp (j(27ri/n)).
Ekkor ha bk-t az
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bk = (1/^/0) Lj(ak)jaj,

(k = l,2,...n)

(2)

formulával definiáljuk, akkor az aj és bk vektorokkal
mint sajátvektorokkal meghatározott A és B operáto
rok komplementárisak. Ennek megmutatásához (1)
teljesülésének belátásán kívül, ami nyilvánvaló, azt
kell csak belátni, hogy bk egy ortonormált bázis
Hn-ben.
< b k,bm> = (1/n) < I j ( a k)jaj,I.j(arn)jaj> =
= ( l/n ) I j(a m*)i(ak)j=
= (1 /n) Ijexp ( (m —k) (2 7ri/n))
(*a komplex konjugáltat jelöli, a skalárszorzatot pedig
a második tényezőben tekintjük konjugált lineáris
nak.) Nyilvánvaló, hogy Ijexp((m —k)(27ri/n)j) = n
ha m = k, ha pedig m ^ k , akkor
Ijexp ((m —k)(27ri/n )j) = 0
belátása annak belátása, hogy
lj ( a m)j= 0, ha am^ l bármelyik az n-edik egység
gyökök közül, ez azonban világos, mert
T j(« m) J= £ j « j = 0 .

(2)-bői ak-t is kifejezhetjük bj-vel
ak = (l/A /n )Ij(aj*)kbj

(3)

és minthogy a sajátértékek nem játszanak szerepet a
komplementaritás definíciójában, választhatjuk őket
önkényesen
Aaj= (27rj/n)aj,

Bbk= (27rk/n)bk

(4)

szerint. (2) és (4) segítségével kiszámolhatjuk
exp(ijA)bk-t:
exp(ijA)bk= e x p (ijA )(l/V n )Im( a k) mam=

= (1/Vn) I ra(ak) mexp(ijA)am=
= (1/víi) I m(a k) mexp(jrn(27ri/n))am=

= (l/.-vfi) I mexp(km(27ri/n))exp(jm(27ri/n))arn=
bk+j

hak+j=Sn

= (1/ VÍD I mexp( (k + j) m (2 7ri/n))a m=
bk+j-n hak+j>n
azaz, röviden
exp(ijA)bk= b [k+j],
ahol [k+j] = k + j modulo n.

(5)

rögtön látni fogjuk, nem is igaz, hogy minden komp
(4)
és (5) felhasználásával pedig a következő egy
lementáris pár a kanonikus komplementáris párral
szerű számolást végezhetjük el:
egyezik meg (egy alkalmasan definiált) evivalencia
erejéig. Mielőtt azonban a nem kanonikus komple
exp(ijA)exp(imB)bk=
exp(ijA)exp(mk(27ri/n))bk=exp(mk(27ri/n))b[k^jj mentáris párokra példát mutatnánk, azt kell megje
gyezni, hogy az unitér ekvivalencia nem is “jó” ekvi
valencia reláció a komplementáris párok között, mert
expQm(-27ri/n))exp(imB)exp(ijA)bk=
az operátorok sajátértékei és azok sorrendje nem ját
szanak szerepet a komplementaritás definíciójában.
Két (A,B), (A’B’) komplementáris párt ezért akkor
=exp0m (-2iri/n))exp(im B)b[k+j] =
természetes lényegében azonosnak (ekvivalensnek)
= exp(jm(-27ri/n))exp(m[k-|-j](27ri/n))b[k+j] =
tekinteni, ha van két olyan p,r permutációja
(l,2,...n)-nek és vannak olyan ej, fk fázisfaktorok,
(7) hogy valamely S unitér operátorra
= exp(m([k-fj]-j)(27ri/n))bk+j.
Ha k+js£n akkor [k+j]-j = k, igy ez esetben (6) és
(7) jobb oldalai azonosak, ha pedig k-f j > n akkor
[k +j] -j = k-n és ekkor
exp(m(k-n) (2n-i/n)) =

Saj = e ia ’p(i)’

így tehát (6) és (7) jobb, következésképpen bal olda
lai azonosak minden k-ra, s ez azt jelenti, hogy a

(9)

teljesülnek minden j , k = l , 2...n-re [Kraus 1987],
Szemléletessé tehetjük ezt az ekvivalencia definí
ciót a következő ún. T-mátrix bevezetésével:
< a 1,b1> ... <a!,bn>

= exp(mk(27ri/n)) [exp(-27ri/n)]m=
= exp(mk(27ri/n)).

S b k = f kb ’r(k)

T = l/V n

< a n,b1> ... < a n,bn> ,

Két komplementáris pár akkor és csak akkor lesz ek
vivalens, ha T a hasonlóan definiált T’-be az alábbi
expGjA)exp(imB) =
három művelettel áttranszformálható:
=exp(jm(-2-7ri/n))exp(imB)exp(ijA)
(8) (i) sorok egy p permutációval adott felcserélése,
(ii) oszlopok egy r permutációval adott felcserélése,
mátrix egyenlőség teljesül. (8) azonban nem más (iii) bármelyik sor, ill. oszlop megszorzása egy tet
szőleges ej, ill. P k fázisfaktorral.
mint a kanonikus felcserélési reláció Weyl formájának
(i)
—
(iii)
szükségessége az ekvivalenciához nyilván
diszkrét (azaz véges dimenziós mátrixokra vonat
való
(9)-bői,
elégségességéhez pedig azt kell megmu
kozó) analógja, így tehát azt láttuk be, hogy a (2), (3)
tatni,
hogy
ha
T a T’-ből p,r és az ej,fk fázisfaktorok
és (4) formájú komplementáris obszervábilisok kielé
segítségével
(0
—(iii) módon származik, akkor van
gítik a kanonikus felcserélési reláció véges dimenziós
olyan
S
unitér
operátor,
melyre (9) teljesül. Definiál
analógját, s emiatt nevezhetjük őket kanonikus
juk
S-et
így:
Saj=e*ja’p(j).
S nyilvánvalóan unitér és
komplementáris obszervábilisoknak.
A következő természetes kérdés az, megfordítSbk=SZj<aj,bk>aj= Zj<aj,bk>Saj=
ható-e ez utóbbi állítás azaz, tegyük fel, hogy az A, B,
Hn-en értelmezett önadjungált operátorok kielégítik
—Zj<eja p(j),Pkb r(k)> e ja p(j) =
(8) -at. Igaz-e, hogy ekkor A,B (2) és (3) formájú
komplementáris operátorok? Az igen válasz az alábbi
= I je j*fk < a ’p(j),b ’r(k) > e *ja ’p(j) =
állítás következménye.
Állítás (“diszkrét Stone—Neumann egyértelműségi
tétel”) [Schwinger 1960], [Santhanam 1977]: ha az
= f kI j < a ’p(j)’b ’r ( k ) > a , pa) = f kb’r(k)(A,B) és (A’,B’) párok kielégítik (8)-at, akkor van
olyan Hn-en értelmezett unitér operátor, hogy 2. Definíció: Azt mondjuk, az (A,B) komplementáris
A =SA ’S, B= SB’S, továbbá az U = exp(iA), pár önduális, ha ekvivalens az (A’,B’) = (B, A) párral.
V = exp(iB) unitér operátorok generálta (m átrixal Állítás ([Kraus 1987]): Kettő és három dimenzióban
gebra megegyezik a Hn-en értelmezett összes lineáris minden komplementáris pár a kanonikus komple
mentáris párral ekvivalens. A kanonikus komple
operátorok algebrájával.
Más szóval a (8) felcserélési relációnak minden mentáris pár önduális.
n5s2-re léteznek n-dimenziós reprezentációi, melyek
Az állítás azt közli velünk, hogy n = 2,3 esetén
unitér ekvivalencia erejéig egyértelműek és irredu- csak egy komplementáris ekvivalencia osztály van, az
cubilisek.
állítás belátásához pedig azt kell megmutatni, hogy
Az eddigiekből azonban nem következik, s mint egy tetszőleges (A,B) komplementáris pár T-mátrixa
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a kanonikus pár T-mátrixába transzformálható a fen
tebb leírt módon. Minthogy alkalmas fázisfaktorokkal
aj,bk-t megszorozva mindig elérhető, hogy aT-mátrix
első sorában és első oszlopában csupa 1-es álljon,
n = 3 esetén azt kell belátni, hogy a kanonikus komp
lementáris pár T-mátrixa n = 3 esetén ekvivalens az
alábbi

i/v T

1
1
1

1
exp(ix22)
exp(ix32)

1
exp(ix23)
exp(ix33)

< aj,a m > = Sjm,

(j,m = 1,2,3)

(11)

egyenlőségeknek kell fennállni.
Beírva (10)-be az (l)-et kifejező <aj,bk> =
= (l/\/5)exp(iXjk) egyenlőségeket, (11) az alábbi
megszorításokat rója ki a T3 beli xkj fázisokra
(12)

exp(i(x22—x32)) + exp(i(x23- x 33)) = - 1, (13)

(14)

Elemi dolog meggyőződni arról, hogy a (12) —(14)
egyenleteknek x22=2-n-/3, \ 23= —2n/3, x 32= 4 tt/3 ,
x33 = —4 tt/ 3 egyértelmű megoldása [0,2ir]-ben. Az
n = 2 esetben hasonlóképpen, csak még egyszerűbben
okoskodhatunk. A kanonikus pár öndualitásának
(minden n-re) átgondolását az olvasóra bízzuk.
Természetes a kérdés: mit mondhatunk a komple
mentáris párok ekvivalencia osztályairól n = 4 és ma
gasabb dimenziók esetén? Négy dimenzióban az álta
lános T-mátrix még mindig explicite kiszámolható,
ugyanazon eljárást követve mint három dimenzióban:
meg kell határozni az Xjk (j->k= 2,3,4) fázisokat az
alábbi 4 dimenziós T-mátrixban:

1/2

1 1
1
1
1 exp(ix22) exp(ix23) exp(ix24)
1 exp(ix32) exp(ix33) exp(ix34)
1 exp(ix42) exp(ix43) exp(ix44)

= t 4.

Keressük azokat a legáltalánosabb Xjk fázisokat,
melyek kielégítik a (10) —(11) egyenletek megfele
lőit 4 dimenzióban. Ezek az egyenletek most a követ
kezők:
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exp(i(x22- x 32)) +exp(i(x23—x33)) +
(18)

exp(i(x22—x42)) +exp(i(x23—x43)) +

(10)

exp( —ix32) + e x p ( - ix 33) = —1.

exp(—ix42) + exp( —ix43) + exp( —ix44) = —1,(17)

= t3

(j= 1,2,3)

e x p (-ix 22) + e x p ( - ix 23) = - l ,

e x p (-ix 32) + e x p (-ix 33) + e x p (-ix 34) = —1, (16)

+exp(i(x24—x34)) = —1,

egy tetszőleges komplementáris pár T-mátrixával.
Azt látjuk be, hogy az xkj (kJ = 2,3) fázisok egyértel
műen meghatározottak, tehát, hogy három dimenzió
ban csak egyetlen T-mátrix van.
Az xkj fázisok nem tetszőlegesek, mert az aj (bk)
vektoroknak ortogonális bázist kell alkotniuk a
komplementaritás definíciója miatt. Azaz a
aj= I k<aj,bk> b k,

e x p (-ix 22) + e x p ( - ix 23) + e x p ( - i x 24) = -1 ,(1 5 )

+exp(i(x24—x44)) = —1,

(19)

exp (i (x32- x42) ) + exp (i (x33- x43)) +
+ exp(i(x34- x 44)) = - l .

(20)

Ha a (15) —(17) egyenletek bármelyikében rögzítjük
az egyik fázist (legyenek ezek rendre x,y és z (15),
(16) és (17)-ben), akkor a fennmaradó két fázist
minden egyenlet már meghatározza ( v valamint
x + 7T (15)-ben, ír valamint y + tt (16)-ban és z vala
mint zT 77 (17)-ben, de a (15) —(17) egyenletek
egyike sem határozza meg, hogy az x ,7 r ,x + 7 7 és az
x22,X23,x24 stb. fázisok hogyan felelnek meg egymás
nak. Vizsgálni kell ezért a (18) —(20) egyenleteknek
x,y és z-re (azaz T4-re) kirótt megszorításait x,y és z
(15),(16) és (17)-beli (azaz T4-beli) különböző elhe
lyezkedései mellett. Nyilvánvalóan választhatjuk x-et
pl. x22, 77-t x23 és (x+ 7 7 ) -t x24 helyén, mert az oszlo
pok felcserélése T4-ben megengedett, így tehát azt
kell megnézni, hogy az alábbi mátrixban
’1
1
1
—exp(ix)
1 exp(ix)
—1
exp(ix34)
1/2 1 exp(ix32) exp(ix33)
1 exp(ix42) exp(ix43)
exp(ix44)
y,7T,y + 7 7 ill. z,77,z+ 7 7 - t a harmadik, ill. negyedik sor
ban x 3j, ill. x4k (j,k = 2,3,4) helyére milyen sorrend
ben helyettesítve kapjuk x,y,z-re a leggyengébb,
(18) —(20) által meghatározott feltételt, és hogy mi
ez a leggyengébb megszorítás.
Könnyű látni, hogy a
1
'l
1
1
1 exp(ix) —1 —exp(ix)
1/2 1 exp(iy) —1 -exp(iy)
1 exp(iz) —1 —exp(iz) m
elrendezéssel (18) —(20) nem elégíthető ki. A há
rom —1-es nem lehet mind azonos oszlopban. Ha a
három —1-es mind különböző oszlopban van, egy
pontosan meghatározott T-mátrixot kapunk, pl. a

1/2

1
exp(ix)
-1
exp(iz)

1
—1
exp(iy)
—exp(iz)

1
—exp(ix)
-exp(iy)
—1

módja a következő: legyen n nem prímszám n = n 1n2
és
legyenek
a^b^
G ,k= l,...nj),
a2j,b2m
(i,m = l,...n2) az ^ és n2 dimenzióbani (A1,!)1) és
(A2,B2) komplementáris párok sajátvektorai. Ekkor

választás a

1/2

"l
1
1
1
1
1 - 1 - 1
1
1 - 1
1
1 - 1
1 - 1
-

mátrixhoz vezet, míg ha két db —1-es ugyanazon
oszlopban van, akkor a (18) - (20) egyenletek egy fá
zist szabadon hagynak. Pl. a
1
1
1 exp(ix)
—1
1/2 1
exp(iz)
1
to

1
—1
exp(iy)
—1

1
—exp(ix)
-exp(iy)
—exp(iz)

elrendezés a

1/2

"l
1
1
1

1
exp(ix)
-1
—exp(ix)

1
1
—1 —exp(ix)
1
-1
—1
exp(ix)

= T 4( x )

T-mátrixhoz vezet, ami a legáltalánosabb 4 dimenziós
T-mátrix.
Mikor lehet egy T4(x) mátrixot egy T4(x’) mát
rixba a (i) —(iii) műveletekkel áttranszformálni?
Akkor és csak akkor, ha vagy exp(ix) = —exp(ix’)
vagy exp(ix) =exp( —ix’). Ha exp(ix) = —exp(ix’)
akkor T4(x’) második és negyedik sorának felcserélé
sével T4(x)-et kapjuk, ha pedig exp(ix’) = exp( —ix),
akkor T4(x’) második sorát —exp(ix)-el, harmadik
során —1-gyel, negyedik sorát exp(ix)-szel szorozva
és a negyedik oszlopot az elsővel felcserélve T4(x)-et
kapjuk. Fordítva, tegyük fel, hogy T4(x’) T4(x)-be át
transzformálható. Ha a transzformáció során nem
szoroztuk T 4( x ’) egyik sorát vagy oszlopát sem sem
milyen fázisfaktorral, akkor nyilvánvalóan exp(ix) =
= —exp(ix) fenn kell, hogy álljon, haT 4(x’) sorainak
(oszlopainak) felcserélésével T4(x) megkapható. Ha
a transzformáció során T4(x’) valamelyik sorát/oszlopát megszoroztuk valamely fázisfaktorral, akkor a
csupa egyesekből álló sort/oszlopot “elrontottuk” ,
ezért csak olyan fázisfaktorokkal való szorzások jö
hetnek szóba, melyek valamely sorban és oszlopban
visszaállítják a csupa egyest. Ez azonban csak akkor
lehetséges, haexp(ix’)= ex p ( —ix). Ha tehát
0 ^ x ,y ^ w /2 és x különbözik y-tól, akkor T4(x) és
T4(y) nem ekvivalensek s így azt kaptuk, hogy
Állítás [Kraus 1987]): négy dimenzióban a komple
mentáris
párok
ekvivalencia
osztályai
a
0s£ x s£7r/2-vel paraméterezhető egyparaméteres
(kontinuum számosságú) sokaságot képeznek.
Kettő, három és négy dimenzióban tehát a komp
lementáris párok ekvivalencia osztályai teljesen is
mertek. Magasabb dimenzióban azonban az ekviva
lencia osztályok nincsenek feltérképezve.
Komplementáris párok alacsonyabb dimenziós
komplementáris párokból való konstruálásának egy

aji= a lj <g>a2j,

bkm= b 1k ® b2m, és

a’jm= alj ® b 2m,

b’ki= b 1k ® a2j

egyaránt definiálnak egy (A,B) és (A’,B’) komple
mentáris párt n dimenzióban (melyek lehetnek nem
ekvivalensek az n dimenziós kanonikus párral még
akkor is, ha (A \B l), (A2,B2) az nj és n2 dimenziós
kanonikus párok. Egy példa az inekvivalenciára n = 4
n1= 2, n2= 2 ld. [Kraus 1987]). Ha azonban n prím,
ez a konstrukció nem lehetséges, így pl. a négynél na
gyobb legkisebb prím, n = 5 esetén sem, s nem is is
mert a válasz a következő problémára:
1. Probléma: van-e öt dimenzióban a kanonikus
komplementáris párral nem ekvivalens komplemen
táris pár?
Természetesen nehezebb a
2. Probléma: adjuk meg a komplementáris párok ek
vivalencia osztályait öt dimenzióban!
és szinte reménytelenül nehéznek látszik az álta
lános probléma, amit a teljesség kedvéért mégis meg
fogalmazunk:
3. Probléma: adjuk meg a komplementáris párok ek
vivalencia osztályait tetszőleges (véges) dimenzió
ban!
Az összes eddig előfordult komplementáris pár ön
duális volt. Nem ismert,.hogy vajon minden komple
mentáris pár önduális-e.
4. Probléma: bizonyítsuk be, hogy minden komple
mentáris pár önduális, vagy adjunk példát nem ön
duális komplementáris obszervábilis párra!
A komplementaritási reláció, amellett, hogy nem
triviális, azért érdekes, mert a komplementaritási de
finíció, speciálisan (1) azt fejezi ki, hogy ha a fizikai
rendszer akár az A-val, akár a B-vel reprezentált fizi
kai mennyiségnek egy sajátvektorával meghatározott
állapotban van, ebben az állapotban a komplementá
ris mennyiség bármelyik (saját) értéke egyenlően va
lószínű. Intuitíve, e ténynek valahogyan ki kell feje
ződnie a komplementáris obszervábilisokra vonat
kozó határozatlansági relációban. Ez valóban így is
van. A releváns határozatlansági reláció azonban
nem a “szokásos” , diszperziók szorzatára vonatkozó,
hanem az entrópikus bizonytalanságok alsó korlátját
kifejező egyenlőtlenség. Az entrópikus határozatlan
sági reláció gondolata [Deutsch 1983]-tól származik
(a különböző határozatlansági relációknak a Heisen
berg határozatlansági relációhoz és a Heisenberg ha
tározatlansági elvhez való viszonyát illetően ld. a
[Rédei 1987] összefoglalást). Az entrópikus határo
zatlansági relációt komplementáris obszervábilisokra
vonatkozóan pedig [Kraus 1987] vizsgálta.
Legyen w tetszőleges állapota (sűrűségmátrixa) a
Hn-nel reprezentált fizikai rendszernek, X önadjun341

gált operátor Hn-en. Jelölje Pxj, (j = 1,...n) X j-edik
sajátértékéhez tartozó spektrálprojektorát.

Valóban, (24) így alakítható:
Tr(P A(1)PB(J)) = (1/n) Zk<bk,I jelPAI m£jpBmbk> =

3. Definíció: SW(X) = —IjTr(wPXj)log(Tr(wPXj))
az X-szel reprezentált mennyiség w állapotbeli infor
máció elméleti entrópiája (entrópikus bizonytalan
sága).
A Deutsch által két tetszőleges önadjungált operá
torra bizonyított entrópikus határozatlansági reláció
[Deutsch 1983] komplementáris párra a
SW(A) + SW(B) ^21og(2/(l + Vn))

(21)

egyenlőtlenséghez vezet. SW(A )+ S w(B)-nek kettő,
három és négy dimenzióban végzett explicit (részben
numerikus) számolására alapozva Kraus azonban azt
sejtette, [Kraus 1987], hogy (21) helyett az alábbi,
sokkal erősebb entrópikus határozatlansági reláció ér
vényes komplementáris obszervábilisokra:
SW(A) + SW(B) 3=logn,

(22)

minden w-re és minden n-re.
Kraus sejtését [Maassen és Uffink 1988] bizonyí
tották be:
Állítás: legyen Z,Y két tetszőleges önadjungált operá
tor Hn-en és Zj,yk (j,k= l,...n )’X és Y sajátvektorai.
Ekkor

= ( l / n ) £ ktJ< b k, £ j {1P Ajbk> =
= (1/n) I keJ <bk, IjelPAjIm<bk,am>am> =
= (l/n )I kfJ<bk, I m<bk,am> I jelPAjam> =

= (1/n) £kejZmeI<bk, <bk,am>am> —
= (1/n) I k£j l mfl<bk,am>* <bk,am> =

= (l/n )IkeJZmdl < M m > l2Ha (1) fennáll, akkor
( l / n ) l kej l ltl| < b k,aj > 12= (1/n) x (J
elemeinek
száma) x (I elemeinek száma) x (1/n) =p(I)p(J)
(l)-et (24)-bői pedig a J={j], I= [k ] választással
kapjuk.
A komplementaritás definíciójának (24)-gyei
adott formája alkalmas arra, hogy általánosítsuk nem
véges dimenziós Hilbert-téren értelmezett operáto
rokra, éspedig a következőképpen:
4. Definíció: ([Accardi 1984]): a Hilbert-téren értel
mezett két önadjungált operátor, A,B komplementá
risak, ha
Tr(PA(E)PB(F)) = (l/2.7r)m(E)m(F)

Sw(Z )+ S w(Y)5s-21og(maXjik|

< Z j,y k > | ) .

(23)

Minthogy 0=SSw(A) =Slog(n) mindig, és
Sw(A) = 0 (SW(A) =log(n)) akkor és csak akkor,
ha a w állapot A-nak valamelyik sajátvektorával
(B-nek valamelyik sajátvektorával) adott állapot, a
(23)-ból következő (22) az elképzelhető legerősebb
entrópikus határozatlansági reláció n-dimenzióban.
Megjegyezzük ezen erős határozatlansági relációnak
azt a következményét, hogy egy cr spinhez tartozó
Mn (= a komplex, nxn-es mátrixok algebrája,
n = 2<x+l) algebra elemei (spin obszervábilisok)
nem tekinthetők egy a > c r spinhez tartozó Mn, al
gebrabeli kisebb entrópikus (mérési) bizonytalanságú
spinek mért értékeinek (azaz általában nem tekinthe
tők a nem kommutatív operátorokkal reprezentált fi
zikai mennyiségek mérésével kapcsolatos entrópikus
bizonytalanságok a mérés által okozottnak ( [Rédei
1989])).
Jelölje p a p(j) = l/n (j = l,...n)-el meghatározott
valószínűségi mértéket N = {l,2,...n)-en, PA,PB
pedig a Hn-en értelmezett A,B, nem elfajult spekt
rumú önadjungált operátorok spektrálmértékeit. Azt
állítjuk, hogy (1) ekvivalens az alábbi egyenlőséggel:
Tr(PA(l)P B(J)) = p(I)p(J)

(24)

N-nek minden I,J részhalmazára ahol Tr a normalizált nyom.
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(25)

teljesül minden E,F véges Lebesgue mértékű E,F
valós számhalmazra, ahol PA,PB A és B spektrálmértékei, m pedig a Lebesgue-mérték valós számokon.
Világos, hogy ha (A,B) komplementáris pár a (25)
értelmében, akkor sem A sem B nem lehet korlátos
operátor. Meg lehet mutatni, [Busch és Lahti 1986],
hogy a helyzet és impulzus operátorok H = L 2(R ,m i
én komplementárisak a (25) értelmében, de semmi
lyen más, a helyzet és impulzus operátorokkal nem
unitér ekvivalens komplementáris operátor-pár nem
ismert és nincs bizonyítva, hogy nem létezik más
ilyen pár.
5. Probléma: adjunk meg a helyzet és impulzus operá
torokkal nem unitér ekvivalens komplementáris
párt, vagy bizonyítsuk be, hogy nincs ilyen komple
mentáris pár.
Ismert entrópikus határozatlansági reláció a hely
zet és impulzus operátor-párra, [Deutsch 1983], nem
világos azonban, hogy nem korlátos, nem diszkrét1
spektrumú operátorok esetén mikor mondanánk egy
entrópikus határozatlansági relációról, hogy maxi
mális, így természetesen még kevésbé világos, vajon
a helyzet és impulzus operátorokra ismert entrópikus
határozatlansági reláció kifejez-e valamiféle olyan
maximális határozatlanságot, ami a helyzet es impul
zus komplementaritásának következménye.
Megjegyezzük végül, hogy létezik a komplementa
ritásnak egy további definiciója:

5. Definíció: ([Lahti és Ylinen 1987]): a H-n értelme 6. Probléma: igaz-e: ha (A,B) komplementáris! pár
zett A,B önadjungált operátorok komplementárisak, akkor comm(A,B) = {0}
ha PA(E),AP b( F )= 0 minden olyan korlátos E, F Jó lenne tovább tudni a választ arra a kérdésre, ekvi
Boréi halmazra, melyre PA(E),PB(F) nem az iden valens-e komplementaritás! és komplementaritás2.
titás projektor.
7. Probléma: mi a viszonya komplementaritás! és
(Itt PA(E) APb(F) a megfelelő operátorok legna komplementaritás2-nek?
gyobb alsó korlátját jelöli, s a továbbiakban ez utóbbi
komplementaritást komplementaritás2-nek fogjuk
nevezni, megkülönböztetve az eddigi, (1) (vagy ekvi
valensen (24)) értelmében vett, alább komplementaIRODALOM
ritásr nek hívott komplementaritástól. Be lehet látni
[Lahti és Ylinen 1987], hogy ha A,B komplementári L. Accardi: “Some trends and problems in quantum probability”
sak;,, akkor “ totálisan nem kommutálnak” abban az in: Quantum probability and applications to the quantum theory o f irre
versible processes ed. L. Accardi, F. Frigerio, V. Gorini Lecture
értelemben, hogy a
Notes in Mathematics, Vol. 1055 (Springer, 1984).
comm(A,B) = {x€H:PA(E)PB(F)x = PB(F)PA(E)x
minden E,F-re]-vel definiált comm(A,B) halmaz
csak a nulla vektorból áll (azaz nincs olyan nem nulla
vektor, amelyen A,B összes spektrálprojektorai kom
mutálnak). Világos, hogy ha a Hn-en értelmezett A,B
korlátos önadjungált operátorokra comm(A,B) ^ {0},
akkor A,B leszűkítései a (zárt) comm(A,B) altérre
kommutáló operátorok, van közös sajátvektoruk, így
(1) nem teljesül, tehát A,B nem lehetnek komple
mentárisak;. így tehát
ha (A,B) komplementárisak, H n-en
akkor
(A,B) totálisan nem kommutálnak
fennáll, de nem világos, vajon általában is így van-e.

EMLÉKEZÉS BUDÓ ÁGOSTONRA
1 9 1 4 - 1969
Engedtessék meg, hogy a bevezetőben egy személyes
élményt említsek. — Közel kortársak voltunk, az
1931—32. tanévben találkoztunk a Budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán,
matematika—fizika szakon. Ő akkor kezdett, én egy
évvel előtte voltam. Különleges dolog hozott össze
bennünket. A matematikai szeminárium könyvtárát
akkor egy matematikus egyetemi magántanár Grynaeus István vezette. Kellemes és lelkes ember volt,
lelkesedett a matematikáért, lelkesedett a tanításért
is. Geometriával foglalkozott. Megfogott hármunkat,
Raiszt Ivánt, Budó Ágostont és engem, és sok héten
át heti egy-két órában szemináriumot tartott nekünk,
külön, nekünk hármunknak. Érdekes volt, jó volt,
szép volt, érdemes rá visszaemlékezni.
Budó Ágoston 1936-ban szerzett középiskolai
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Tarján Imre
a z MTA III. o s z t á l y a eln ö k e

tanári és egyetemi doktori oklevelet. Tudományos
munkássága korán elkezdődött. Már harmadéves ko
rában bekapcsolódott a Budapesti Műszaki Egyetem
Fizikai Tanszékén Schmid Rezső vezetésével folyó
molekula-spektroszkópiai vizsgálatokba, amely terü
lethez azután hosszú ideig hű maradt. Jelentékeny
szakasza munkásságának az is, amelyben a molekulák
nagyfrekvenciás elektromos térben való viselkedésé
vel foglalkozott. Ez a Nobel-díjas P. J. W. Debye mel
lett 1938-ban eltöltött időszakhoz kapcsolódik. A har
madik kutatási területe pedig már szegedi professzorságához fűződik, ez a terület a molekuláris luminesz
cencia. 1950-től 1969-ben bekövetkezett haláláig volt
a Szegedi József Attila Tudományegyetem Kísérleti
Fizikai Tanszékének vezetője.
Budó Ágoston teljes ember volt. Előbb a tudomá
nyos kutatóról szóltam, de kimagasló oktató és tan
könyvíró is volt, és alkotómunkát végzett mint tudo
mánypolitikus és tudományszervező is. Budó Ágos
ton a hazai fizika példamutató egyénisége volt.
343

A meghívó szerint az a feladatom, hogy Budó
Ágoston tudományszervezői tevékenységéről beszél
jek. Elgondolkoztam ezen. Mi tartozik a tudomány
szervezésbe? Amikor valaki előad, egy oktatási prog
ramot kidolgoz, amikor a hallgatósággal, vagy mun
katársaival foglalkozik, amikor az intézeti élet szerte
ágazó kérdéseiben gyötrődik, amikor kialakítja, majd
továbbformálja a kutatási programokat, vagy világos,
kristálytiszta tankönyveket ír — ez a tulajdonképpeni
tudományszervezés. Budó Ágoston akkor szervezte a
tudományt, amikor kifejtette gondolatait munkatársai
előtt a tudományos terveket, az oktatási programokat
illetően, amikor példát mutatott lelkiismeretesség
ben, pontosságban, megbízhatóságban, kötelességtu
dásban, áldozatvállalásban, segítőkészségben. Tudo

mányt szervezett a sallangoktól mentes, puritán,
tiszta, nyílt, becsületes egyénisége, fejlett igazságér
zete. Minden megnyilatkozását, cselekedetét az építő
szándék, a dolgok előrevitelére való törekvés jelle
mezte. Ilyen volt mint egyetemi tanár, intézeti igaz
gató, mint dékán, és ilyen volt mint az Akadémia Fi
zikai Bizottságának sok éven át volt elnöke és mint
osztálytitkár, mint az Akadémia elnökségi tagja,
számos bizottság elnöke, tagja egyetemen és külön
féle szervezetekben — vagyis ilyen volt mint közéleti
ember.
Azt hiszem ezzel eleget tettem feladatomnak és el
mondtam, hogy milyennek láttam Budó Ágostont,
mint tudományszervezőt.

BUDÓ ÁGOSTON MOLEKULASPEKTROSZKÓPIAI ÉS
A DIELEKTROMOS RELAXÁCIÓS JELENSÉGEKKEL
FOGLALKOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSAI
Budó Ágoston egyike volt azon ritka egyéniségek
nek, akik kiemelkedő felsőoktatási, tudománypoliti
kai, szervező tevékenysége mellett nemzetközileg
elismert és nagyra értékelt tudományos kutatói
munkásságot is végzett. Tudományos munkássága a
fizika három területét öleli fel. Munkásságának első
csoportja a kétatomos molekulák színképei köréből
való, második csoport a molekuláknak nagyfrekven
ciájú elektromos térben való viselkedésével foglal
kozik, a harmadik csoport lumineszcens anyagok
spektroszkópiájára terjed ki. Ebben az előadásban
kutatásai első két területével foglalkozunk, a harma
dik területről a következő előadásban esik szó.
A molekulaspektroszkópia körében 19 publiká
ciója jelent meg, melyből 6 önálló, 1 Schmid Rezső
vel és M. Zemplén Jolánnal, 12 pedig Kovács István
nal közös. E területen főképpen a multiplen termformulák megállapításával, intenzitáseloszlások ki
számításával, perturbációs és predisszociációs jelen
ségek vizsgálatával foglalkozott. Első munkája
1935-ben negyedéves egyetemi hallgató korában
jelent meg és ebben bizonyos dublett sávok
Zeeman-komponenseinek
intenzitáseloszlásával
foglalkozott [1], Megadta az intenzitáseloszlást a
mágneses kvantumszám függvényeként és megálla
pította, hogy az egyes multiplett csoportok intenzi
tássúlypontja általában nem esik össze a multiplett
súlypontjával, továbbá hogy egy 2I állapotban az
elektronspinnek a mágneses térhez képest parallel,
illetve antiparallel beállításának megfelelő kompo
nensek intenzitáseloszlásai egymás tükörképeiként
viselkednek, valamint, hogy az intenzitássúlypont
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helyzete a multiplett csoporton belül a rotációs
kvantumszám változásával a csoport a széle felé el
tolódik. Következő munkáiban [2], [3], [4] leve
zette a triplett termekre vonatkozó formulákat
Hund-féle a) és b) eset közötti általános közbülső
esetre a rotációs kvantumszám függvényében, majd
a formula helyességét igazolta TiO, C2, CO, PH,
A1H, NH molekulák esetében. Ezek a munkái szol
gáltak egyébként doktori értekezésül is. Az új trip
lett formula annak idején nagy feltűnést keltett,
mert a probléma megoldásával előtte többen próbál
koztak (többek között Van Vleck is) sikertelenül,
így nem csodálható, hogy ez az értekezése a legtöb
bet idézett munkája. A következőkben [5] az at
moszférikus oxigénsáv-vonalak Zeeman-effektusával foglalkozott, ebben Schmid és M. Zemplén kí
sérleti eredményeinek elméleti értelmezését adta,
éspedig az oxigénmolekula 3Z termjének elméletileg
várható Zeeman-effektusára bizonyos egyszerűsít
hető feltételek alkalmazásával közelítő értékeket
adott. A triplett formula megjelenését követően, az
ő módszerét alkalmazva rövidesen megcsinálták a
kvartett term formulát is, aminek felhasználásával
Budó rövidesen megadta [6] a 4I - 4n sávok rotációs
szerkezetét, valamint a sávok intenzitáseloszlásait
Hund-féle a) és b) esetekre. A közbülső esetű trip
lett term formula birtokában kiszámítható volt a
transzformációs mátrix, mely lehetőséget adott Bú
dénak a triplett sávok intenzitáseloszlásainak kiszá
mítására Hund-féle a) és b) eset közbülső esetre,
nemcsak ' E — 3n , hanem 3I — 3n átmenetek eseté
ben is [7]. Elméleti eredményeit a PH molekula
egyik átmenetén az észlelt eredményekkel is össze
vetette, mégpedig teljes sikerrel. Következő két
munkájában [8], [12] (társszerzővel) a különböző

multiplicitású termek közötti perturbációkkal foglal
kozott, s az elméleti megállapítások a CO molekula
kísérleti eredményeivel nyertek összehasonlítást.
Ezek a munkák a későbbiekben több kísérleti spektroszkópusnak adtak támogatást a kísérletileg tapasz
talt perturbációk típusainak megállapításában, így
többek között a BaO, CuH, P2, SiO, CS, CaO mole
kulák esetében. A továbbiakban [15], [16] (társszer
zővel), az interkombinációs átmenetek, pontosabban
dublett-kvartett sávok intenzitáseloszlásaival foglal
kozott elméletileg, melynek eredményeit azóta kí
sérletileg is kipróbálták a LaO, ScO és a GeH, vala
mint az NO molekulákon jó eredménnyel. A követ
kező munkában [17] (társszerzővel) a 4n termek Atípusú dublettjét adta meg a rotációs kvantumszám
függvényében, és a formulákat alkalmazta az 0 2+
molekula 4Ü termjének kísérletileg nyert felbomlási
értékeire a tapasztalással kitűnő egyezésben. Ezután
a predisszociáció egy különleges fajtájával az ún. akcidentális predisszociációval foglalkozott [18] (társ
szerzővel). Ebben a munkában megmutatta, hogy
egy diszkrét és egy folytonos term között, ha egyéb
ként kölcsönhatás nem létezik, mégis létrejöhet köl
csönhatás egy másik diszkrét term közvetítésével,
ami kísérletileg olyan tapasztalathoz vezet, hogy az
egyébként teljesen szabályos sávban egyetlen, vagy
néhány színképvonal hiányzik; ilyen jelenségeket
észleltek pl. N2 molekulán. A következőkben a Mér
nöki Továbbképző Intézet kiadásában egy kb. 50 ol
dalas magyar nyelvű bevezető könyvet írt [19] (társ
szerzővel) a molekulaszínképek iránt érdeklődők
számára. Ezután ismét visszatért [21 a, b] (társszer
zővel) az általa korábban megállapított 4I term
finom szerkezetéhez és megállapította, hogy a spin
pálya kölcsönhatás figyelembe vétele (más szóval
távoli termek perturbációi) nem változtatják meg a
korábban megállapított termformulának a rotációs
kvantumszámtól való függését, más szóval a spin
pálya kölcsönhatás ugyanolyan befolyást gyakorol a
multiplen szerkezetre, mint az előzőkben már figye
lembe vett spin—spin, valamint a rotáció és spin kö
zötti kölcsönhatások. A továbbiakban a molekula
termek és azok Zeeman-felhasadásával foglalkozott
Hund-féle b) és d) eset közötti közbülső esetben
[23] (társszerzővel), valamint megadta egy p és dtermkomplexek közötti átmenet esetére az inten
zitás eloszlási formulákat; eredményeit alkalmazta a
He2 molekula 4d-termkomplexére a kísérlettel
kiváló egyezésben. Ezután ismét visszatért [24]
(társszerzővel) a perturbációs problémáikhoz és ki
dolgozta a régebbi munkákból még elmaradt pertur
bációs eseteket; ezeket az eredményeket a későb
biekben felhasználták a NO, BaO molekuláknál. Kö
vetkező munkája [27a, b] (társszerzővel) egyedül
álló a molekulaspektroszkópiai munkái között: míg
a többi munkája elméleti jellegű volt és elméleti
eredményeit mások tapasztalati eredményeire alkal
mazta, addig ebben a munkában SrO ún. kék sávjai
átmenetének kísérleti analízisét végezte el. Utolsó

munkája a molekulaspektroszkópia területén [29a,
b, c, d] (társszerzővel) 1956-ban jelent meg és a O^
molekula 4ÍI termjén mutatkozó anomális multiplett
felbomlással foglalkozott. E munkában megmutatta,
hogy az ismert kvartett-term formulától való eltérés
elméletileg a tapasztalattal megegyezésben értel
mezhető, ha figyelembe vesszük a spin-pálya köl
csönhatás által okozott perturbációkat.
Fenti munkákat az irodalomban számos helyen
és nagyon sokszor idézik, s a terület alapvető
munkái között tartják számon.
1938. év folyamán állami ösztöndíjjal egy évet a
Berlin —Dahlem-i Max Planck Intézetben töltött a
Nobel-díjas Debye professzor irányítása mellett. Itt
kezdett foglalkozni a molekulák nagyfrekvenciájú
elektromos térben való viselkedésével, s a későb
biek folyamán e területről 10 közleménye jelent
meg (7 önálló, 3 társszerzővel). Poláris molekulákat
tartalmazó folyadékok nagyfrekvenciájú elektromos
térben való viselkedésének — az anomális diszper
ziónak és a dielektromos veszteségeknek — értel
mezésére Debye elmélete bizonyult a legalkalma
sabbnak. Az elmélet kiinduló pontja az az elkép
zelés, hogy a dipólmolekuláknak az elektromos tér
irányító hatására bekövetkező forgásánál és a
Brown-féle forgó mozgásnál a hidrodinamikai
Stokes-féle törvénynek megfelelő súrlódási ellenál
lás lép fel.
Ebből az elképzelésből már az egyszerű szemlélet
is arra enged következtetni, hogy elegendő nagy
frekvenciájú terek esetében a dipól molekulák a tér
gyors változásait nem követhetik momentán, ami
nyilván a-polarizációnak a frekvencia növekedésével
járó csökkenését eredményezi (anomális diszper
zió), a térerősség és a polarizáció közt fennálló fáziskülönbség pedig az elektrodinamika és a termodina
mika tételei szerint a dielektrikum felmelegedését
(dielektromos veszteségek) vonja maga után. E két
jelenséget közös néven dielektromos relaxációnak
nevezik és kvantitatív leírására a tér irányába eső át
lagos dipólmomentum a mérvadó. A fentiekkel
kapcsolatos első munkáját [9] Miyamoto japán kuta
tóval együtt végezte a relaxációs idő és a molekula
alakja közötti összefüggés vizsgálatáról. A munká
ban ismert elméleti összefüggések igazolására méré
seket végeztek a 2,3 —1,8-diklór antrachinon anya
gon. Megállapították, hogy ebben az esetben az el
méleti formulák jobban egyeznek a tapasztalattal, ha
a molekulákra gömb alak helyett ellipszoid alakot té
teleznek fel. Emellett még ott Berlinben vizsgálta
az anomális diszperzió és a szabad forgási képesség
közötti összefüggést [10], s egy pontosabb formulát
adott meg a molekula közepes dipólmomentumára,
először abban az esetben, amikor a molekula egy
forgásra képes csoporttal rendelkezik, majd eredmé
nyeit általánosította több egymással párhuzamos
tengelyű forgásra képes csoportra is. A közepes mo
mentumra levezetett formulákból a törésmutató,
valamint az abszorpciós index a frekvencia függvé
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nyében kiszámítható. Miyamotóval együtt végzett
és Frankkal folytatott kísérleteit Fischer [11] fel
használta a molekula szerkezetének a dielektromos
relaxációra való befolyásának vizsgálatához, majd
ugyanerről a témáról közösen írtak egy újabb cikket
Fischerrel és Miyamotóval [13], melyben tovább
folytatták a dielektromos relaxációs időnek a mole
kulák alakjától és a dipólok helyzetétől való függésé
nek a vizsgálatát. A kísérleti eredményekre való al
kalmazás során a Perrin-féle formulát átalakították
úgy, hogy az ellipszoid és egy ugyanolyan térfogatú
gömb relaxációs idejének viszonyát a tengelyviszo
nyok függvényében fejezték ki és egy interpolációs
táblázatot állítottak fel, amelyből a relaxációs idők
viszonya minden lehetséges esetre megtalálható.
Ezután az eddigi eredmények általánosításaképpen
egy következő munkájában [14] megadta a moleku
lák közepes momentumát nagyfrekvenciájú elekt
romos térben azon általános esetre, amelyben a mo
lekula tetszőleges számú olyan szabad forgásra
képes csoporttal rendelkezik, melyeknek forgástengelye a molekulákhoz rögzített koordinátarendszerhez képest tetszés szerinti, de időben válto
zatlan. Az eddigi összefüggések és a forgásra képes
csoportok befolyására talált megállapítások az e
munkában levezetett formulák speciális eseteiként
adódnak. A következőkben [20] a relaxáció Kronigféle elméletének alapján azt a kérdést vizsgálta,
milyen feltételek mellett fordul elő csak egy relaxá
ciós idő és milyen feltételek mellett több. A nyert
formulák a Brown-féle mozgás néhány törvényének
alkalmazásával közvetlenül a Debye-féle elmélet
eredményeihez, illetve azoknak Perrin —Budó által
történt általánosításához vezetnek. A továbbiakban
[22a, b] a dielektromos relaxáció Debye-féle elméle
tét kiterjesztette olyan, két hasonló poláris csoporttal
bíró molekulákra, amelyeknél az előbbiek kölcsönös
potenciális energiájuk miatt egymáshoz képest nem
foroghatnak szabadon. A nyert eredményeket össze
hasonlította a difenil-klór származékaira vonatkozó
kísérleti adatokkal. Végül az e területről írott utolsó
munkáiban [26a, b] a tiszta dipól folyadékok dielekt
romos relaxációjára vonatkozó Debye —Ramm-féle
elméletet, amely a környezetnek a gömb alakú mo
lekulákra való hatását egy bizonyos akadályozó ener
gia bevezetésével veszi tekintetbe, kiterjesztette
egyfelől ellipszoid alakú molekulákra, másfelől
olyan molekulákra, amelyek két szabadon forgó
közös forgástengelyű dipólcsoporttal rendelkeznek.
Budó Ágoston 1950-ben vette át a Szegedi Tudo
mányegyetem Kísérleti Fizikai Intézetének vezeté
sét. Ettől az időtől kezdődnek a lumineszcencia terü
letén végzett kutatásai, amelyekről a következő elő
adásban esik szó.
Közel 20 esztendő múlt el azóta, hogy Budó
Ágoston a kiemelkedő tudós, nagyszerű pedagógus
és tudományos közéleti személyiség eltávozott kö
rünkből. A fájdalmas búcsú és a váratlan gyász
okozta döbbenet helyét azóta a csendes emlékezés
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váltotta fel, anélkül azonban, hogy személyiségének
varázsa bármit is csökkent volna. Követésre méltó
kitartása és szorgalma, hatalmas akaratereje, mély
séges kötelességérzete és lelkiismeretessége, igaz
ságérzete és páratlan tapintata, bölcs megfontolt
sága, kimagasló tudása és nem utolsó sorban ember
sége és barátsága példaképpen áll előttünk és to
vábbra is csodáljuk.
Tudományos munkáit, tankönyveit és minden
írását hallatlan precizitás és elegancia, kristálytiszta
fogalmazás jellemzi. Nekem, aki abban a szerencsé
ben részesültem, hogy majd két évtizeden keresztül
közvetlen munkatársa lehettem, többször alkalmam
volt megcsodálni a közös munkák folyamán meg
nyilvánuló tudományos lelkiismeretességét, elmé
lyülését, fölényes tudását, nagyszerű ötleteit. Tudo
mányos lelkiismeretességére és fogalmazási precizi
tására jellemző, hogy nem egy alkalommal a már
kész tudományos munka megírása során, főként az
ő kívánságára, napokon keresztül megálltunk egyegy két-háromsoros mondatnál és azt újra meg újra
fogalmaztuk, amíg el nem értük; hogy minden ár
nyalatában pontosan azt fejezze ki a mondat, amit ki
fejezni szándékunkban állt.
Kutatási eredményeire ma is változatlanul hivat
koznak a nemzetközi tudományos irodalomban,
itthon pedig nemzedékek tanulják könyveiből a fizi
kát és csodálják világos fogalomalkotásait, s akik
pedig együtt dolgozhattak vele, mélységesen hiá
nyolják szeretetreméltó egyéniségét. Ma már 20 év
távlatából nyugodtan megállapíthatjuk, hogy Budó
Ágoston neve ott ragyog az újabbkori magyar fizika
történetében és elfoglalta méltó helyét Eötvös
Loránd, Zemplén Győző, Bródy Imre, Schmid
Rezső, Ortvay Rudolf, Selényi Pál, Novobátzky
Károly, Gyulai Zoltán, Gombás Pál és Jánossy Lajos
mellett a magyar fizika pantheonjában. Azt mond
ják, hogy csak az hal meg, akit elfelednek. Nos ő
már életében is példakép volt, de az is maradt, és így
azóta is mindig köztünk és velünk van, emléke bará
tai, tudós társai és tanítványai szívében tovább él és
példamutatóan vezércsillagként mutatja az utat.
Váratlan korai halálával a magyar fizikát ért
súlyos veszteséget részben kárpótolja az a hatás,
amelyet kutatói, pedagógiai és tudományos közéleti
tevékenysége során munkatársaira, barátaira és ta
nítványaira gyakorolt, s ez az ülésszak is arra szolgál,
hogy emlékét megőrizzük és példaképül állítsuk az
utódok számára.
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A BUDÓ-FÉLE LUMINESZCENCIA-ISKOLÁRÓL,
Ketskeméty István
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KUTATÁS MEGSZERVEZÉSÉRE JATEKísérleti Fizikai intézet

Amidőn Budó Ágoston 1950 télutóján a szegedi Tu
dományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetének veze
tését átvette, az intézet műszeres felszereltsége
rendkívül sanyarú állapotban volt. Ennek oka főleg
a II. világháború végén elszenvedett veszteségekből
eredt, de abból is, hogy a háború után semmiféle
modern készüléket nem tudott beszerezni az inté
zet.
Az akkor 36. életévében járó Budó Ágoston
mögött már jelentős tudományos múlt állt. Fontos
vizsgálatokat végzett a molekulaspektroszkópia te
rületén, továbbá foglalkozott a dielektromos relaxáció kérdéskörével is. Az utóbbi témát Berlinben a
híres Debye professzor mellett ismerte meg, és
ebből a kérdéskörből is több, kitűnő publikációt tett
közzé.
Elhangzott az 1989. márc. 8-án tartott emlékülésen Szegeden

A szegedi intézetben először az oktatás korszerű
sítésével, majd a Fiatal, nagyobbrészt kezdő munka
társak munkájának megszervezésével foglalkozott.
1950 elején még nem volt egészen biztos, hogy
minden egyes egyetemi tanszék részesülni fog-e a
tudományos kutatások támogatására szánt összegek
ből. 1950 végén viszont már köztudott volt, hogy a
szegedi Kísérleti Fizikai Intézetre is fontos feladatok
hárulnak; a tanszéket is bevonták például az aspi
ránsképzésbe. Én, az időközben akadémiai levelező
taggá megválasztott Budó Ágoston egyik aspiránsa
lettem 1951 februárjában. Aspiránsi témánk kialakí
tásával együtt adott új irányt Budó Ágoston a Szege
den folyó lumineszcencia-kutatásoknak. (Innen
ered előadásom szubjektív hangvétele.)
Lumineszcencia-vizsgálatok Szegeden már 1926
óta folytak Fröhlich Pál vezetésével, aki amerikai ta
nulmányútja során a folyadékok lumineszcenciapolarizációját vizsgálta, szegedi működése alatt csak
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nem kizárólag a zselatinfoszforok foszforeszcenciájának tanulmányozásával foglalkozott, és az általa
vezetett oktatók is leginkább ebből a témából írtak
doktori disszertációt. Néhány jó minőségű spekt
roszkópiai eszköz volt a korábbi Rockefelleralapítvány jóvoltából Szegeden, amikor Budó Ágos
ton átvette az intézet vezetését. A fénytani vizsgála
tok területén voltak leginkább járatosak az intézet
tagjai. Akkor, amikor Budó professzor a luminesz
cencia-vizsgálatok módosított programja mellett fog
lalt állást, lemondva korábbi témáiról, a tudományos
munka irányítására való képességeinek legmagasabb
szintjéről tett tanúbizonyságot. Más kutatást ugyanis
az adott körülmények között nemzetközi színvona
lon nem lehetett volna végezni az intézetben.
Ezután térjünk vissza arra, hogy hogyan alakult
az aspiránsi témánk, és hogyan alakult ezzel együtt
az intézet profilja. Budó Ágoston azt javasolta, hogy
kandidátusi értekezésemet írjam az oldatok lumi
neszcenciájának polarizációjáról. Ebben ő nagy segít
séget tudott nyújtani, hiszen a dielektromos relaxáció jelensége és az oldatok lumineszcenciájának rotá
ciós depolarizációja hasonló módszerekkel írható le,
lévén hogy mindkét jelenségcsoportban az oldott ál
lapotban levő molekulák Brown-féle forgó mozgása
játszik szerepet. Az aspiránsok Budó Ágoston igen
rátermett vezetésével tanulmányozták át Försternek
és Ljovsinnak a lumineszcenciáról 1951-ben megje
lent híres monográfiáit.
Az 1954-től kezdődő időszakban ezután a szekun
der lumineszcencia tanulmányozásához kezdett a
Budó Ágoston által vezetett munkacsoport. Ezekben
a vizsgálatokban már alkalmazást nyertek az
1951—54 között megépített spektrofotométerek és
lumineszcencia-polarizációt mérő fotoelektromos
készülékek. Túlságosan sok idő kellene ahhoz, hogy
részletesen felsoroljam mindazokat az eredménye
ket, amelyeket vagy közvetlenül Budó Ágoston ki
emelkedően magas szintű irányításával ért el kutatócsoportunk, vagy legalábbis azoknak a berendezé
seknek a felhasználásával értek el munkatársaink,
amelyeket a Budó-féle csoport épített össze, és hite
lesített. Előadásom anyaga az előadás címének meg
felelően az 1957-ig végzett kutatómunkát emeli ki.
1951 és 1957 között alakult ki a kutatóegyüttes
magva.
Ami már most a szenkunder lumineszcencia ta
nulmányozását illeti, ebben a kérdéskörben koráb
ban az irodalomban csak kvalitatív megállapításokat
tartalmazó dolgozatok jelentek meg, és az 1954
őszétől folytatott kutató munkánk keretében a Budó
vezette munkacsoport olyan kvantitatív eredménye
ket publikált, amelyeknek segítségével pontosan ki
lehetett számítani, hogy a megfigyelésre jutó lumi
neszcencia-sugárzásban mekkora a szekunder és a
primer lumineszcencia fény, illetve a tercier és a sze
kunder lumineszcencia fény intenzitásviszonya stb.
Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a mért
lumineszcencia-intenzitásnak
a
“várhatónál”
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20%-kal nagyobb volta egyértelmű azzal, miszerint
a primer lumineszcencia-sugárzás mellett fellépő
magasabb rendű sugárzások az 1—2%-os hibahatárt
tízszeresen meghaladó mérési hibákat okoznak.
Azaz: a mért hatásfok és a mért csillapodási idő is
ilyen nagyságú vagy még nagyobb hibát hordozhat.
1954-ben a tanszéken még nem voltak elektro
nikus számológépek, ezért a számításokat, közöttük
a határozott integrálok közelítő számításait is egy, a
mai szemmel nézve kezdetleges elektromechanikus
számítógéppel, igen nehéz körülmények között vé
geztük. A spektrofotometriai méréseket — kivéve a
polarizációs vizsgálatokat — az 1954-től 1957-ig ter
jedő intervallumban nagyon fáradságos, habár kellő
pontosságot nyújtó galvanomentes módszerekkel
végezték Budó akadémikus munkatársai. Szeren
csére a lumineszcencia polarizációs fokának megha
tározására kezdettől fogva sikerült elektronikus eljá
rásokat alkalmaznunk. A szekunder lumineszcencia
tanulmányozásának legbonyolultabb feladatát a má
sodlagos sugárzás depolarizáló hatásának tanulmá
nyozása jelentette. Ezzel kapcsolatban ki kellett dol
gozni a viszkózus oldatokban levő lumineszkáló mo
lekulák sugárzásának fenomenológiai elméletét, az
egyes térfogat-elemekhez primer, szekunder, tercier
sugárzó oszcillátorokat rendelve. Budó Ágoston a
vizsgálatok közben a közelítő számítási módszerek
nek egész arzenálját vonultatta fel a számítástechni
kai készülékek primitív bázisára építkezve.
A szekunder lumineszcencia spektrális hatása, to
vábbá a polarizációs fokra, a csillapodási időre és a
hatásfokra gyakorolt befolyása a Budó Ágoston által
vezetett kisebb munkacsoportok vizsgálatainak
eredményeként váltak ismertté.
1960-ban Budó Ágoston a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja lett; székfoglaló beszédében
a valódi lumineszcencia-jellemzők meghatározásáról
tartott előadást.
Ez a székfoglaló előadás rendkívül imponáló mo
dorban ismerteti a valódi lumineszcencia-jellemzők
meghatározásának fontosságát és a meghatározás
módját.
A lumineszcencia-kutatások mellett a Kísérleti
Fizikai Tanszéken intenzív és eredményes félveze
tő-vizsgálatok is folytak. Ezeknek a támogatása is
mindig szívügye volt Budó Ágostonnak. Amikor az
MTA az akadémikusok által vezetett tanszékek tá
mogatására külön pénzügyi fedezetet és álláshelye
ket biztosított, eme támogatások egy részét Budó
akadémikus a félvezető-vizsgálatokra fordította. így
azután 1961-ben a tanszékkel szorosan összefonó
dott akadémiai kutatócsoport létrejöttekor a “Lumi
neszcencia és Félvezető Tanszéki Akadémiai Kuta
tócsoport” elnevezést vette fel. (Jelenleg Lézerfizi
kai Kutatócsoportnak hívják.) A félvezető-vizsgála
tok méltatása természetesen túlhaladja előadásom
tárgykörét.
Budó Ágoston mint kutató igen nagy gondot for
dított arra, hogy munkatársait a közleményeik és ér-

tekezéseik igényes megfogalmazására, összeállítá
sára nevelje. Gyakran volt alkalmam megfigyelni,
hogy milyen türelemmel, milyen fáradhatatlanul
nézte át mondatról mondatra a beadásra előkészített
dolgozatokat és értekezéseket. Nem szabad elfeled
keznünk arról, hogy a kutatóegyüttes kialakításának
mennyire fontos mozzanata volt az ő ilyen irányú
tevékenysége.
Minden egyes eszköz, amely a műhelyeinkben
készült, gondos műszaki rajz alapján került meg
konstruálásra. Ezeket a műszaki rajzokat Budó Ágos
tont készülék kivitelezőivel mindig megbeszélte.
Most röviden kitérnék arra a kérdésre, hogy
miként is folytak a már említett, éjszakába nyúló
vizsgálatok, amelyekben Budó Ágoston mindig részt
vett. Miután a vizsgálandó oldatokat a tanszék
kémiai laboratóriumában igen gondosan, tudomá
nyos precizitással elkészítették, megkezdtük a küvetták megtöltését. Ez az eljárás különösen a visz
kózus folyadékok esetében és különösen az igen ki
csiny rétegvastagságok mellett nagy figyelmet igé
nyelt. A viszkózus folyadékoknál maradva, ame
lyeknek nemcsak az abszorpciós és lumineszcencia
színképét, hanem a hatásfokát és polarizációs fokát
is meg kellett határoznunk, a küvettákat hosszabb
ideig, egy-két óráig termosztátban tartottuk a lehető
legnagyobb termikus és optikai homogenitás elérése
érdekében. A mérések során többször is sor került
10 mikrométeres rétegvastagság beállítására; ez
külön technikai trükkök alkalmazását tette szüksé

gessé, hiszen ilyen küvetákkal nem rendelkeztünk.
Az egyes méréssorozatokat — ha szükséges volt —
10 —15-ször megismételtük. A kapott és az ábrákon
már bemutatott eredmények ezért viszonylag nagy
pontosságúak voltak.
Az 1955-től 1970-ig Szegeden publikált luminesz
cencia-közleményekről egyébként 1971-ben az
egyetemi oktatás Szegeden való megkezdésének 50.
évfordulóján kiadott szegedi Acta emlékszámban az
egyik kollégám írt egy összefoglaló dolgozatot, és
ebből kitűnik, hogy a hozzávetőlegesen 19 év mun
kájának gyümölcseként közel 120 tudományos köz
lemény, illetve disszertáció megírására került sor. A
dolgozatokra még ma is sokan hivatkoznak.
A Budó Ágoston által vezetett kutatások alapján
nyert tudományos minősítésekről készült táblázat
ból kitűnik, hogy a kandidátusi és doktori fokozatot
szerzettek száma tiszteletre méltó.
1969-ben, még Budó Ágoston életében, felvillant
Szegeden a magyarországi első festéklézer és ezzel a
szegedi optikai vizsgálatoknak egy új szakasza nyílt
meg. Új lézerfizikai iskola kezdett kinőni, nem kis
mértékben a Budó-féle lumineszcencia-iskola szak
embereinek tevékenysége révén, s ugyancsak kiala
kult az energiavándorlással foglalkozó Biofizikai
Tanszék.
Budó Ágoston szegedi tudományos tevékenységét
felidézve, tisztelettel gondolunk az ő példamutató
és kiemelkedően kreatív szerepére.

KULIN GYÖRGY
( 1905- 1989)

A magyar csillagászatot, de elsősorban a magyar ama
tőrcsillagász mozgalmat nagy, pótolhatatlan veszteség
érte. Hosszú, mozgalmas, munkás életének 85.
évében elhunyt Kulin György.
A 20. század minden korszakát megélte. Születési
helye Nagyszalonta (Salonta, Románia). Egyik, itt
szerzett gyermekkori emléke az 1910-ben megjelent
Halley-üstökös okozta pánik volt. Alsó iskoláit a
magyar, majd román fennhatóság alatti Erdélyben vé
gezte. Szerette a sportot. Egy időben a román hadse
reg válogatott futballcsapatának is tagja volt. Ifjú korá
tól kezdve meggyőződéses vegetáriánus volt: soha
nem fogyasztott leölt állati terméket.
Egyetemi tanulmányait az akkori budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetemen végezte. 1927-ben
kapott matematika—fizika szakos tanári diplomát.
Az akkori súlyos gazdasági és társadalmi viszonyok

között évekig volt állás nélkül. Mint állástalan dip
lomás került 1935-ben az akkori nevén Svábhegyi
Csillagvizsgálóba, bár nem készült csillagásznak, és
nem is volt csillagász előképzettsége. Fő működési te
rülete a kisbolygók észlelése lett. Működése első öt
éve alatt 45 új kisbolygót fedezett fel az intézet
60 cm-es reflektorával készített fényképfelvételeken.
A csillagvizsgáló egyik akkori obszervátora, Detre
László — későbbi igazgató — buzdítására kezdett fog
lalkozni e kis égitestek pályaszámításával. 1936 és
1941 között összesen 83 kisbolygót fedezett fel, és
ezek közül 12-nek sikerült pontos pályáját kiszámíta
nia. Ezeknek a felfedező jogán nevet is adhatott. A
Kulin-féle kisbolygók közül az elsők közé tartozott az
1441 sorszámú Bolyai, a Corvina (1442) és a Konko
lya (1445). A többi (1436, 1444, 1452, 1470, 1489,
1513, 1537, 1538 és 1546 sorszámú) kisbolygó csak
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több évtized múlva kapott nevet tőle — többnyire
általa tisztelt szaktársak és más személyek (pl. Detre,
Róka; Izsák, Ortutay).
Az észlelőnaplókból kiderül, hogy minden lehet
séges éjszakai alkalmat kihasznált régebben észlelt,
vagy az általa felfedezett újabb kisbolygók fényképe
zésére. így pl. 1937 Szilveszter éjszakáján is készített
két felvételt (azért csak kettőt, mert az ég aztán
beborult).
A kisbolygók észlelése terén a finnországi Turku
egyetemi csillagvizsgálójában működő Yrjö Väisälä
professzorral állt szoros kapcsolatban, és észlelte az
ott felfedezett kisbolygókat is a nyári idényben,
amidőn azokat a világos éjszakák miatt a finneknek
hónapokon át nem állt módjukban fényképezni.
Utólag megszerezvén a szükséges elméleti csillagá
szati ismereteket, az elsősorban az égi mechanikában
kiváló Wodetzky József professzornál szerezte meg a
csillagászatból a doktori címet 1939-ben. Doktori
disszertációjának címe; “A Gauss- és Väisälä-modszer kritikai összehasonlítása”, tehát pályaszámítási
témájú volt.
1940. január 6/7-e éjjelén az 1376 Michelle kis
bolygót fényképezte. Ezen a felvételen egy különös
foltot talált. A borult ég miatt csak 10/11-e, majd
11/12-e éjjelén tudott felvételt készíteni az égbolt
azon részéről. Az észlelési naplóban e felvételek tár
gyául ezeken az éjszakákon csak egy-egy kérdőjel sze
repel. Csak a 12/13-a éjjelén került ide egy
“Üstökös?” bejegyzés, amelyet 24/25-e éjjel
“Komet”, majd 25/26-a éjjelén “Üstökös” szó vált
fel. Még februárban sikerült pályát számítania az
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addig ismeretlen üstökösnek, amely az első a magyar
felfedezésűek közül. A berlini Copernicus Institut
február 23-i körlevele adta tudtára a világ intézetei
nek a felfedezés hírét. A következő napokban a
magyar napilapok többé-kevésbé részletesen számol
tak be az első magyar üstökösről és felfedezőjéről. Az
üstökös különben mintegy 5,5 év — tehát rövid —
periódusú, a Jupiter családba tartozó égitestnek bizo
nyult. Ugyancsak kisbolygók fényképezésének mel
lékterméke volt a második Kulin-üstökös, amely az
1942. év első felfedezett üstököse volt. A pályaszá
mítás során ez is rövid periódusú — 32 év keringés
idejű — üstökösnek bizonyult.
A Természettudományi Társulat megalapításának
100. évében, 1941-ben jelent meg Kulin György két
kötetes munkája, A távcső világa, amelyet az égbolt
kedvelőinek, az amatőröknek írt. Észlelő munkájának
hosszú órái és évei alatt fogalmazódott meg benne az
a törekvés, hogy a csillagos égbolt látványának szép
ségét másoknak, mindenkinek megmutassa. Munká
jában ezért részletes útmutatást is adott kevés költ
ségből kihozható, de jó optikájú tükrös távcsövek
házi kivitelezésére. Igen sok alapvető csillagászati is
meret közlésén kívül a könyvben helyet kapott az
asztrológia ismertetése és bírálata is. A nagy munka
1980-ig még három — részben teljesen átdolgozott
— kiadást ért meg, s máig is az amatőrcsillagászok
leggazdagabb kézikönyve.
A háborús évek után rövidesen —jórészt személyi
okok miatt — Kulin György megvált a csillagvizsgá
lótól, és szinte minden idejét és energiáját az amatőr
mozgalomnak szentelte. 1946 novemberében meg
alakította a Magyar Csillagászati Egyesületet, amely a
30-as évek elején feloszlott Stella Csillagászati Egye
sület után elsőként gyűjtötte össze a csillagászat ked
velőit. A következő évben az akkori miniszter, Ortu
tay Gyula székházat is adományozott az Egyesületnek
a Gellért-hegy oldalában. Ez az egykori villalakásból
átalakított bemutató csillagvizsgáló csak néhány száz
méterre fekszik a mai Citadella területén egykor állt
URÁNIÁÉ nevű kétkupolás egyetemi csillagvizsgáló
helyétől, amely 1815 és 1849 között működött.
Ennek második igazgatója, a tudós jezsuita csillagász,
Tittel Pál ottani működése (1824—1831) idején ez a
tudományos intézmény a pest-budai kulturális élet
egyik gócpontja volt. Ide az európai műveltségű Tittellel való társalgás miatt is járt a főváros, sőt az
ország számos olyan kiválósága, mint Bajza József,
Döbrentey Gábor, Kazinczy Ferenc, Széchenyi
István, Teleki József, Vörösmarty Mihály, ifi. Wesse
lényi Miklós. Tittel sajnálatosan korai, az akkori kole
rajárvány következtében beállt halála (1831) alkalmá
ból Vörösmarty szép elégiában fejezte ki fájdalmát az
oly sokakat ért veszteség felett.
Az egykori csillagvizsgálóra emlékezve nevezte el
Kulin György Urániának Budapest első bemutató
csillagvizsgálóját, amelynek berendezését az első
időkben az általa fellelkesített egyesületi tagok gyűj
tötték össze. Az esti bemutatásokon kívül állandó

előadássorozatok, klubestek és az ún. müvészestek
voltak az Uránia népes és kedvelt rendezvényei.
Mintha a régi Urániáé fénykora tért volna vissza: az
összejöveteleken, elsősorban a művészesteken
hazánk sok akkori szellemi kiválóságát lehetett látni,
így ott volt Illyés Gyula, Medgyesi Ferenc, Kodolányi
János, Szabó Lőrinc, Vavrinecz Béla, több más ter
mészettudós, költő, író, képzőművész és operaéne
kes között. Őket is elsősorban a vezető, Kulin
György egyéniségének vonzása indította el az Uránia
rendezvényeire, aki oly megragadó lendülettel, vi
lágos okfejtéssel tudta megvilágítani művész és kép
zetlen munkás számára egyaránt érhetően: a Koz
mosz szülöttei és függvényei vagyunk, a csillagok az
ember rokonai. Ezeket a gondolatokat az asztrológu
sok megkísérelték a maguk hasznára fordítani. Kulin
György össze is hívta e vakvágányra került eszmék
képviselőit az Urániába, hogy legalább az alapfogal
mak tisztázhatók legyenek az asztrológia tudományos
kritikájához — de ez a kísérlete nem is sikerülhetett.
A Magyar Csillagászati Egyesület fennállása két és
fél éve alatt 2200 tagot tudott összegyűjteni. Folyóira
tát, a Csillagok Világát és ennek évkönyveit részben
egyedül, részben Kolbenheyer Tibor munkatársával
szerkesztette és adta ki. A budapesti bemutató csillagvizsgáló, az Uránia nyomán számos helyen indult
mozgalom hasonló intézmény létesítésére.
A 40-es évek végén megindult és erősödő önkényuralom semmi magánkezdeményezést nem tűrt meg:
1949-ben a Magyar Csillagászati Egyesületnek be kel
lett olvadnia a Természettudományi Társulat jogutód
jának, a Társadalom- és Természettudományi Társu
latnak csillagászati szakosztályába. Kulin György
hasztalanul igyekezett megmenteni az Egyesület által
képviselt eszméket, őt is eltávolították az Uránia
éléről, és idealistának, sőt asztrológusnak bélyegezve
őt a TTIT akkori vezetősége azt is elérte, hogy Buda
pest területén nem kaphatott munkát. így került az
akkor még vidéknek számító Újpestre tanárnak a
Könyves Kálmán gimnáziumba. Sok örömet talált a
pedagógiai munkákban, és tapasztalatait később is
kitűnően tudta hasznosítani. A gimnázium tetejére
kupolás csillagvizsgáló épült.
Szabad idejében Kulin György ebben az időben
szakemberektől elsajátította az üvegfelületek alakítá
sának és polirozásának, továbbá az optikai vizsgála
toknak minden finomabb mesterfogását. így amint
négy év múlva visszakerülhetett szeretett Urániája
élére, azonnal megindult az ott kialakított szűkös me
chanikai és optikai műhelyben a távcsőoptikák és
kisebb-nagyobb távcsövek készítése.
Látásának megromlása folytán nem remélhette,
hogy valaha is folytathatja kisbolygókutatási munkáit.
Élete fő céljául választotta azt, hogy minél több
embert részesítsen abban az egykor világkép-formáló
élményben, amelyben Galilei részesült. Ezért készül
tek száz- és ezerszámra — elsősorban a tanuló fiatal
ság számára — egyszerű, de a Galilei-élményt bizto

sító optikai eszközök — a diákok által is könnyen
megfizethető áron. És sorra alakultak — nagyrészt az
Uránia műhelyében készült 20 —30 cm átmérőjű
tükrös távcsövekkel felszerelve — a fővárosi és
vidéki bemutató csillagvizsgálók, így Csepelen, Szol
nokon, Miskolcon, Győrben és másutt.
Az űrkutatás 1957-ben történt megindulása a csil
lagászat bizonyos ágai iránt ugrásszerűen megnövelte
az általános érdeklődést. Kulin György a mesterséges
holdak pályaelemeinek kiszámítására a végletekig le
egyszerűsített módszereket, közelítő formulákat
adott. Ezek segítségével például a napilapokban köz
zétett felszín feletti magasságadatokból bármelyik
diák játszi könnyűséggel ki tudta számítani a kerin
gésidőt és a pályamenti sebességet. De az ismert —
pl. a Stefan —Boltzmann, a Wien stb. — fizikai törvé
nyek egyszerűsített alkalmazásával más csillagászati
problémák megoldására is igen könnyen alkalmaz
ható, didaktikailag mintaszerűen felépített módszert
adott pl. a Nap felszíni vagy belső hőmérséklete
kiszámításához.
Fő feladatának továbbra is az egyszerű távcsövek
és ezek optikáinak minél nagyobb számban való elő
állítását és forgalmazását tekintette. A csiszolás és polírozás megerőltető fizikai munka még gépek alkal
mazása esetén is. És ezt a munkát Kulin György több
mint három évtizeden át reggeltől estig minden sza
baddá tett idejében folytatta. így akik nem ismerték
őt, az Urániába térve nem tételezték volna fel a
csiszoló- és polírportól felismerhetetlen színű, sza
kadt köpenyben, könyökig poros-iszapos karral a
gépek előtt tevékenykedő, idősebb dolgozóról, hogy
ő az igazgató. Egyszerű, furattal ellátott konzervdo
bozzal leborított villanyégőből és saját készítésű vizs
gálórácsból álló “optikai pad” segítségével bámulato
san pontos gömb-vagy paraboloid-felületeket tudott
kialakítani az eszméinek megnyert üveggyárak által
az Urániának juttatott 8 —50 cm átmérőjű üvegpogá
csákon. Ö maga ugyan nem számolta az általa készí
tett üvegtükröket, de a becsült szám 3000 körül
mozog. Ennyi távcsőtükröt még soha senki nem állí
tott elő. (William Herschel, az Uránusz felfedezője,
akit addig “rekorderként” tartottak számon, kb. 400
fémtükröt készített távcsövek számára.)
A csillagászat magyarországi amatőréi első orszá
gos találkozójukat 1963-ban, Szentendrén tartották
Darázs Endre költő és Kulin György szervezésében.
Az elemi erővel megnyilvánult óhajnak eleget téve a
következő évben Miskolcon alakult meg a Csillagá
szat Baráti Köre, amelynek elnöke — helyesebb
lenne vezetőt mondanunk — Kulin György lett. Itt
mutatta meg igazán, milyen szervezőkészség,
mennyi energia és kitartás él benne: tíz év alatt mint
egy 14 000 érdeklődő lépett be CSBK-ba. És ezek leg
nagyobb részéről nemcsak név szerint tudott: vagy
személyesen ismerte meg őket az Urániában vagy
országjáró körútjai alkalmával, vagy levelezésben áll
velük. Nagyrészt a tagok áldozatkészségéből létesül
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tek egymás után újabb és újabb bemutató csillagvizs
gálók Fűzfőn, Ózdon, Szekszárdon, Tatán, Zalaeger
szegen, Tatabányán, Esztergomban, Gyulán, Salgó
tarjánban és másutt. Ezek fenntartója részben a TIT
lett. Közülük azok, amelyek bizonyos rendszeresebb
működési feltételeknek is eleget tettek, felvehették
az Uránia nevet. Természetes, hogy e vidéki bemu
tató csillagvizsgálók többé-kevésbé szoros kapcsolat
ban álltak és maradtak a budapesti Urániával és Kulin
Györggyel.
Szinte megfoghatatlan, hogy az ő előadásai, cikkei
és szakmai könyvei, az optikák készítése, a levelezés
és az adminisztratív teendők között hogy maradt
ideje és energiája a tudományos-fantasztikus regé
nyeinek írására. Az első sci-fi-jeit a korán elhunyt
Fábián Zoltán neves prózaíróval öntötte végleges,
irodalmi formába. A “Q. G. Lynn” álnév őt takarja a
sci-Fi szerzők világában. Ezekben a munkáiban is szi
gorúan tudományos alapon álló ismeretterjesztő
maradt: minden bennük szereplő adatnak utána lehet
nézni, utána lehet számítani. Ezekben, mint más
munkáiban is oly közel tudta hozni az olvasókhoz az
égboltot, az egyetemes törvényszerűségeket, mint
kevesen a világon. Magával ragadó lendülettel, vi
lágos, logikus érvelés erejével írásban, de különösen
előadásai alkalmával tudta megvilágítani az igazságo
kat a Világegyetemről és benne a Kozmosz szülötté
nek, az embernek helyéről, szerepéről és felelősségé
ről. Aki a közelébe került, aki őt fénykorában hallgat
hatta, nem tudta kivonni magát a hatása alól.
Anyagi, erkölcsi, sőt egzisztenciális hátrányt is vál
lalva igazáért — vagy vélt igazáért — mindenre és
mindenkire való tekintet nélkül mindenkor nyíltan
kiállt. Országos népszerűsége ellenére ezért tűnt fel
többek szemében kedvezőtlen színben.

A

FIZIKA

Munkásságát különféle magas TIT és állami kitün
tetésekkel ismerték el. Igazán büszke azonban csak a
SZOT-díjra volt, amelyet nem egyesek elbírálása,
hanem a nagyközönség szavazata juttat az arra
érdemesnek.
Kulin György kivételesen nagy egyéniség volt,
amilyen a kultúra meghatározott területeire csak egykettő születik évszázadonként. Fél évszázadig
minden csillagászati ismeretterjesztő valamilyen
fokon az ő tanítványa volt. De az ő munkásságát hir
detik a szervezett magyar amatőrök is. Nagy elégtéte
lül szolgálhatott számára a megszüntetése után 40
évvel újjászületett Magyar Csillagászati Egyesület ala
kuló ülésén való részvétele ez év februárjában —
halála előtt két hónappal.
A tudományos életben 12 kisbolygója és két üstö
köse tartja fenn hírét. A csillagászat kedvelői körében
— akárcsak Flammarionnak — időtlen időkig fog élni
a neve.
Ponori Thewrewk A űréI

IRODALOM
Csillagászati Lapok, 2. évf. (1939), 3., 4.; 3. évf. 1940). 1. szám.
Kulin György—Róka Gedeon: A nagy világmindenség. Kossuth
Könyvkiadó, Budapest, 1966.
Kulin György: Az ember és a világmindenség. Gondolat Könyvki
adó, Budapest, 1963.
Csillagászati alapismeretek. Szakosztályi Füzetek; Fizika-Csilla
gászat, TIT, Budapest, 1966.
Az MTA Csillagászati Kutató Intézete birtokában levő észlelési
naplók 1937—1946.

TANÍTÁSA

A BU DÓ Á G O S T O N FIZIKAI F E L A D A T M E G O L D Ó
VERSENYEKRŐL ÉS HATÁSÁRÓL

Budó Ágoston akadémikus születésének 75. évfordu
lóján nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyek
történetéről az ELFT Csongrád megyei vezetősége
nevében mint a verseny jelenlegi szervezője megem
lékezést tarthatok. Megtisztelő feladat számomra,

Elhangzott az 1989. márc. 8-án tartott emlékülésen. Szegeden.
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PintérFerenc
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Fizikai Tanszék. Szeged

hogy e nemes verseny felelőse lehetek, és megtisztelő
abból a szempontból is, hogy tanítványa és később
munkatársa lehettem Budó Ágostonnak.
Mint az életrajzi adatokból kitűnik, Budó Ágoston
már Fiatalon a matematika és fizika felé orientálódott.
Mint gimnáziumi tanuló, rendszeres megoldója volt
a Matematikai és Fizikai Lapoknak. A szülői rábeszé
lésnek engedve mégis a jogi karon kezdi el tanulmá
nyait. Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Tár

sulat által az elsőéves egyetemi hallgatók számára
meghirdetett versenyen mint joghallgató első díjat
nyert, aminek döntő befolyása volt arra, hogy átkerül
jön a Tudományegyetemre. Egyetemi tanulmányaival
párhuzamosan bekapcsolódik a Műegyetemen folyó
molekulaspektroszkópiai kutatómunkába. Negyed
éves hallgató korában dolgozata jelenik meg a nem
zetközi hírű Zeitschrift fúr Physik c. folyóiratban. Ku
tatómunkájának elismeréseként egy-egy éves hazai
és külföldi ösztöndíjat kap. Berlinben a Nobel-díjas
Debye professzor intézetében a dielektrikumok fizi
káján dolgozott sikerrel. 1938-ban tért haza és fizetés
nélküli tanársegédként éjjel a Műegyetem Fizikai In
tézetében kutat, nappal pedig a Dohány utcai
iparitanuló-iskolában és a Reáltanoda utcai gimnázi
umban óraadó tanárként tanít. 1940-ben került Sze
gedre az akkori Állami Polgári Iskolai Tanárképző Fő
iskolára (jelenleg Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
főiskolai tanárnak. Munkáját önmaga és hallgatói
iránti nagyfokú igényességgel látta el kezdettől fogva.
Mindig nagy szeretettel gondolt vissza ezekre a fiatal
kori főiskolai tanári évekre. Itt kezdte el egyetemi
tankönyvírói tevékenységét is. A későbbi neves
“Budó fizikák” magja az itt megírt Budó-jegyzetek
voltak. Jellemzően illusztrálja a Főiskolához való ra
gaszkodását, hogy a kiemelten jól felszerelt egyetemi
tanszéke ellenére is egyes kísérletek bemutatására a
főiskolán megkedvelt, szívéhez nőtt Frank-féle esz
közöket használta.
A főiskoláról 1949-ben a debreceni Tudományegyetemre, majd 1950-ben a szegedi Kísérleti Fizikai
Intézet élére került, amelynek 1969-ben bekövetke
zett haláláig vezetője volt. 1950-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező, 1960-ban rendes tagja,
az Akadémia elnökségének tagja, a Matematikai Fizi
kai Tudományok Osztályának 1964 —69 között tit
kára. 1951-ben molekulaspektroszkópiai vizsgálatai
ért megosztott Kossuth-díjat kapott.
A szegedi Akadémiai Bizottságnak 1961-től
1969-ig, a Fizikai Szakbizottságnak 1950-től tagja, a
Csongrád megyei Csoportnak szintén 1950-től halálá
ig elnöke volt.
Budó Ágoston javaslatára, az ELFT Csongrád
megyei Csoportja Jedlik Ányos nevével fémjelezve,
középiskolai tanulók részére feladatmegoldó versenyt
hirdetett meg a 60-as évek elején. A verseny első
szervezője Bor Pál volt, segítői a fizikai tanszékek
oktatói.
1975-ben a család hozzájárulásával, a JATE Kísér
leti Fizikai Intézetének volt vezetője tiszteletére az
Emlékverseny Budó Ágoston nevét vette fel, amely
minden év március hónapjában kerül megrendezésre.
Az első alkalommal Budó Ágoston neve alatt meg
rendezett verseny első helyezettel Budó Ágostonná
által felajánlott könyvjutalmakban részesültek dedi
kálva. A verseny célja, mint minden nemes verseny
nek, a tehetségek felkutatása, felkarolása és segítése
a megyék iskoláiban. Ebben az évben már 15. alka

lommal került meghirdetésre a Budó Ágoston Fizikai
Feladatmegoldó Verseny gimnáziumi és szakközépis
kolai tanulók számára.
A verseny egyfordulós, amelyre a résztvevőket az
iskolákban előzetes házi verseny alapján választják
ki. A korlátozott létszám miatt — a korlátozást a hely
hiány okozza — osztályonként 2 tanuló vehet részt,
azaz iskolánként maximum 8 tanuló. A korábban
csak gimnáziumi tanulók számára kiírt versenyen
1981-től kezdve szakközépiskolai tanulók is részt
vesznek. Csongrád megyében 8 gimnázium és 11
szakközépiskola diákjai résztvevői az emlékverseny
nek. 1983-tól a Békés megyei gimnáziumi és szakkö
zépiskolai tanulók is meghívást kapnak és előzetes
válogató versenyek alapján részt is vesznek a verse
nyen kb. 35 fővel.
Az emlékversenynek több éven keresztül a JATE
Kísérleti Fizikai Intézete és a JGYTF Fizikai Tanszé
ke, később Csongrád megye középiskolái, a szentesi
Horváth Mihály Gimnázium, a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor Gimnázium és a szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti Szakközépiskola adtak otthont. Három al
kalommal a Csongrád megyei Módszertani Központ
ban került sor a verseny megrendezésére. 1986-ban
az egyetem és a főiskola fizikai tanszékein, 1987-ben
Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Gimnázium
ban és a Kossuth Zsuzsanna Gépipari, Mechanikai
és Elektronikai Műszerész Szakközépiskolában,
1988-ban Csongrádon a Sághy Mihály Faipari Szakkö
zépiskolában rendeztük meg a fizika iránt érdeklődő
és eredményt felmutató középiskolai tanulók találko
zóját. Ebben az évben, 1989. március 18-án Szegeden
a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskolában
került sor a verseny megrendezésére.
A verseny sikerére jellemző, hogy a kezdeti 70
főről 135 főre növekedett a résztvevők száma.
A gimnáziumi tanulók jelenleg osztályonként
három, a szakközépiskolai tanulók osztályokra
bontás nélkül nyolc feladatot kapnak, amelyekből
szabad választás alapján három feladatot kell megol
daniuk. A szabad választást a szakközépiskolák eltérő
jellegű és szintű fizikaoktatása indokolja. Ez azt je
lenti, hogy évente húsz olyan feladatot kell összeállí
tanunk, megfogalmaznunk, amelyek a gimnáziumi
és szakközépiskolai fizikaanyag ismerete alapján meg
oldhatók. A feladatok összeállítása során arra törek
szünk, hogy lehetőleg azonos ponterősségűek legye
nek. A megoldásra 3 órát adunk és mindennemű se
gédeszköz használata megengedett a versenyzők
számára.
A feladatok javításában kb. 35 középiskolai tanár
vesz részt évente, kezdettől fogva társadalmi
munkában.
Az eredményhirdetésre és a jutalmak átadására a
verseny napján kerül sor. Könyvjutalmat és oklevelet
az osztályonkénti verseny I—III. helyezettéi, okleve
let pedig a IV—VI. helyezettek kapnak. Több alka
lommal különdíj átadására is sor került a legjobb fel
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adat megoldásáért a rendező iskolák vezetése és az if
júsági szervezetek részéről.
Anyagi segítséget a Csongrád megyei Tanács
Művelődésügyi Osztálya, a Szegedi Városi Tanács
Művelődésügyi Osztálya és a Csongrád megyei Peda
gógiai Intézet nyújt, könyvjutalmakról, valamint a
részt vevő tanárok, diákok számára ebédről gondos
kodik kb. 8500 Ft értékben. A diákok az okleveleket
az ELFT Csongrád megyei Csoportjától kapják.
Az I. helyzett tanulók 200 Ft-os, a II. helyezett ta
nulók 150 Ft-os, a III. helyezett tanulók 100 Ft-os
könyvutalványt kapnak. A Békés megyei tanulókat
az ELFT Békés megyei Csoportja jutalmazza.
A dolgozatok javításának ideje alatt a versenyzők
nek a Fizika különböző területeiről, témáiból bemuta
tókkal összekötött előadásokat tartunk (pl. A model
lek szerepe a megismerésben; Színes optikai kísérle
tek H e—Ne lézerrel; Csillagászat stb.). Az előadáso
kat a JATE és a JGYTF Fizikai Tanszékeinek oktatói
tartják.
Az iskolák a verseny teljes végeredményéről isko
latípusonként és osztályonkénti bontásban az elért
pontszámok megadásával írásos tájékoztatót kapnak.
A Budó Ágoston Emlékverseny nagyon népszerű
a középiskolai tanulók körében. A résztvevők száma,
amennyiben helyiségproblémáink nem lennének, je
lentősen felülmúlná a jelenlegi kb. 135 fős létszámot.
Azok a helyezést elért versenyzők, akik az elmúlt 14
év alatt résztvevők voltak — bár pontos kimutatásunk
nincs róluk — a későbbi egyetemi, főiskolai tanulmá
nyaik során is példamutató eredményeket értek el a
matematika, fizika, orvostudomány, biológia, kémia
stb. területén és munkahelyeiken.
A sikerekben igen jelentős szerepe van azoknak is,
akik a szervezésben és a feladatok megfogalmazásá
ban aktívan részt vettek és részt vesznek. Az ELFT
Csongrád megyei Csoportja vezetősége megbízásából
a szervezésben Bor Pál (1975 —77), dr. Lang János
(1978 —84) és dr. Pintér Ferenc (1985-től) vettek
részt. A szervezők munkáját segítették és segítik dr.
Lang Jánosné középiskolai tanár, Megyeri Árpádné

egyetemi tanársegéd, dr. Molnár Miklós egyetemi ad
junktus, dr. Nánai László egyetemi docens, Dudás
Zoltánné és Szucsán András középiskolai tanárok.
A feladatok összeállításában, kitűzésében a ver
senyfelelősök munkájának segítői az alábbiak: dr.
Benedict Mihály egyetemi docens, Bor Pál nyugalma
zott főiskolai tanár, dr. Gyémánt Iván egyetemi ad
junktus, dr. Hegyi Árpád főiskolai docens, dr. Hilbert
Margit egyetemi adjunktus, dr. Lang János nyugal
mazott egyetemi adjunktus, dr. Molnár Miklós egye
temi adjunktus, dr. Nánai László egyetemi docens,
dr. Papp Katalin egyetemi adjunktus, dr. Papp
György egyetemi docens, dr. Varga Zsuzsanna egye
temi adjunktus.
Az ELFT Csongrád megyei Csoportja és a Csong
rád megyei Pedagógiai Intézet gondozásában — a Pe
dagógiai Intézet rendkívül hathatós támogatásával —
ebben az évben emlékkötetet jelentettünk meg,
amely az 1979 —1988. években kitűzött versenyfel
adatokat tartalmazza évenkénti és osztályonkénti fel
sorolásban megoldások nélkül. Sajnos az 1975 —78.
évi versenyfeladatokat nem sikerült felkutatnunk, de
úgy gondoljuk, hogy így is Budó Ágoston akadémikus
szellemét méltó módon megőrző és megörökitő kiad
ványt vehetnek kezükbe az érdeklődők. Kiadványunk
példányszáma, amely a Csongrád Megyei Tanács
Művelődési Központjában készült, 1300 darab.
Közeli terveinkben szerepel, a jelenleg közreadott
feladatok megoldásait tartalmazó kötet mielőbbi
összeállítása és kinyomtatása.
Ettől az évtől kezdve a Fizikai Szemlében vagy a
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban éven
ként megjelentetni kívánjuk a kitűzött versenyfelada
tokat, megoldásaikat és a helyezést elért tanulók
névsorát.
Budó Ágoston emlékét volt tanítványai, munkatár
sai, munkájának folytatói, az ELFT Csongrád megyei
Csoportja a versenyek magas színvonalának biztosítá
sával és magas szintű megrendezésével kívánja meg
őrizni az utókor számára.

H A N G S E B E S S É G M É R É S E DIGITÁLIS ÓRÁVAL

Kovacsics Csaba
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Több fizikatanár kollégámnak volt alkalma 1981-ben
elkészíteni a székesfehérvári Kandó Műszaki Főisko
la tanfolyamán a DIGISTOP digitális stoppert, amely
fénykapuval felszerelve jó szolgálatot tesz mechanikai
kísérleteknél. Számos középiskolában, ahol van ilyen
készülék vagy hasonló digitális óra, percek alatt
működhet az alábbiakban leírt hangsebességmérő.
Az eszköz működési elve nem új. Az impulzusadó
hangszórója által kibocsátott hangimpulzussal egyidőben indul a digitális óra, amit a kb. 0,5 —1 méterre el
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helyezett mikrofon jele állít le, amikor a hang odaér
kezett. A digitális óra 10 ms-es méréshatáron, AUTO
üzemmódban működik. Ebben az AUTO üzemmód
ban az óra egy, a bemenetre jutó, alacsony logikai
szintű impulzus időtartamát méri.
Az érzékelő egység (mikrofon erősítővel) — va
lószínűleg a legtöbb helyen rendelkezésre áll. Egy le
hetséges megoldást talál az olvasó az 1. ábrán.
Az említett impulzusadó (2. ábra) több feladatot is
ellát. Kb. 5 s-os időközönként előállít az óra számára

2. ábra
egy alacsony logikai szintet, ezzel egyidőben rövid,
erős áramlökést vezet a hangszórón keresztül, amely
éles kattanást hallat, majd várja a mikrofonerősítő
jelét, amely véget vet az alacsony szintű logikai
jelnek (az óra megáll), és újra indítja az 5 s-os időzí
tést. Az impulzusadót egy 555-ös időzítő vezérli. Két
félvezető elem van még a kapcsolásban: egy BC
214-es PNP tranzisztor, és egy 1 A-es tirisztor
(TO.8N/50 T.)
Az 5 V-os és 15 V-os tápfeszültséget a ditiális óra
szolgáltatja. Más típusú óra esetén, amelynek nincs
15 V-os tápfeszültsége, bármilyen 10 —15 V-os,
néhány mA egyenáramot adó külső feszültségforrás
is alkalmazható. A 15 V-os feszültséggel a mikrofon
erősítő tápellátását is megoldhatjuk.

A kapcsolás megvalósítása. Egyoldalas nyákon cél
szerű megépíteni az impulzusadó áramkört. Rögzít
sünk 5 pólusú tuchel aljzatot a nyákra. így, két végén
csatlakozóval ellátott kábellel összeköthetjük az óra
AUTO bemenetével. A hangszórót célszerű pillanat
ragasztóval a nyák alkatrészoldalára ragasztani. A
mikrofonerősítő kimenetéhez menő két vezetéket
forrasszuk a megfelelő pontokhoz, az erősítőhöz
pedig csatlakoztassuk banán- vagy jackdugóval. Ez a
vezeték kb. 1,5 méter hosszú legyen. A kész áram
kört rögzítsük deszkalapra vagy szereljük alkalmas
dobozba.
Üzembehelyezés. A megfelelő üzemmódba kap
csolt órát kössük össze az impulzusadóval, ez utóbbit
pedig a mikrofonerősítővel. Ha a két eszközt egymás
sal szembefordítva, nem túl messze, kb. 1 méterre
helyezzük el, a mérés 5 s-onként automatikusan vég
bemegy. Ha minden egyes mérésre külön-külön va
gyunk kíváncsiak, akkor két mérés között nullázhat
juk a kijelzőt. Azonban arra is lehetőség nyílik, hogy
például 10 mérés eredményének az összegét olvassuk
le az óráról, ha közben nem nullázunk. Ezzel az elő
forduló véletlen hibákból eredő szórás csökken. A
pontos mérés érdekében célszerű egy nagyobb és egy
kisebb távolságnál mérni az időt, és a sebességet az
utak, illetve az idők különbségének hányadosaként
kiszámítani.
Előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva a mik
rofon nem “hallja” a hangszóró kattanását és az óra
nem áll le. Ilyenkor nullázni sem lehet, de hangos
tapstól az óra leáll és indul az újabb mérés. Egyébként
az eszköz csak abban a néhány ezredmásodperces idő
tartamban érzékeny zajokra, amíg az óra számlál
Néhány példa mérési eredményeimből. Szobahő
mérsékletű levegőben, 1 méteres távolságon mérve
három eredményül kapott hangsebesség: 344,8 m/s,
343,6 m/s, 344,8 m/s, középértékben 344,4 m/s; 0,5
méteren mérve 344,8 m/s, 344,8 m/s, 347,2 m/s, kö
zépértékben 345,6 m/s.
Az építéshez és a használathoz sok sikert kívánok!
Az eszköz elkészítése, használata során felmerülő
kérdésekre szívesen válaszolok.

ATOMKI K Ö Z É P I S K O L Á S PÁLYÁZAT 1 9 8 9 .

PécskayZoltán
ATOMKI, Debrecen

A debreceni FIZIKUSNAPOK-ra tizedik alkalommal
írtunk ki pályázatot az ország középiskolai tanulói
számára. Hét megye 18 középiskolájából 58 diák 42
pályaművet készített (lásd. 1. táblázat), amely fele az
elmúlt évben beküldött dolgozatok számának. Meg
kell jegyezni, hogy a tavalyi — minden korábbi évet
felülmúló — érdeklődést, az utólagos értékelés során

azzal magyaráztuk, hogy bizonyára jelentős szerepet
játszott a választott témakörök általános jellege, és
nagy népszerűsége. Ügy gondoljuk, hogy az idei
számok reálisabban tükrözik a pályázatunk iránt meg
mutatkozó érdeklődést, amely egyben egyértelműen
lemérhető a végzett munkák színvonalában is.
A pályázatot két témakörben hirdettük meg;
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1. táblázat
Összesítés a beküldött pályamunkákról

Iskola

József A. Gimn.
Patrona II. Gimn.
Lehel V. Gimn.
Gábor Á. Ciimn.
Mészáros L. Gimn.
Reményik Zs. Gimn.
Földes F. Gimn.
1lermun 0 . Gimn.
Avasi Ciimn.
Váci M. Gimn.
Karacs F. Ciimn.
Arany J. Ciimn.
Ady H. Gimn.
Csokonai Gimn.
Fazekas M. Gimn.
KLTE Gyak. Ciimn.
Mechwart Szakk.
Sveiils Kat.G.

Város

Budapest
Budapest
Jászberény
Karcag
Jászapáti
Füzesabony
Miskolc
Miskolc
Miskolc
T. vasvári
P.ladány
B. újfalu
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen

Megye

’’Bemutatási kísérletek kidőlgozása
a
fizika oktatilsához“

i
i
2
1
1
1
-

Szolnok m.
Szolnok m.
Szolnok m.
Heves m.
B-A-Z m.
B-A-Zm.
B-A-Z m.
Szabolcs Sz.m.
Hajdú-Bihar m.
Hajdú-Bihar m.
I lajdú-Bihar m.
1lajdú-Bihar m.
1lajdú-Bihar m.
1lajdú-Bihar m.
Hajdú-Bihar m.
Hajdú-Bihar m.

1
1
1
-

Összesen:

10

-

’’Hogyan
ismertetném meg
társaimmal
a fizika legújabb eredményeit?“
-

3
3
2
1
3
1
3
i
8
-

1
4
2
32

“Bemutatási kísérletek kidolgozása a fizika oktatásá
hoz”, és “Hogyan ismertetném meg társaimmal a
fizika legújabb eredményeit?”.
Az első témakörben a pályázóktól olyan új, közép
iskolában kivitelezhető és a fizika órák menetébe be
építhető bemutatási kísérlet vagy mérési módszer ki
dolgozását vártuk — a fizika valamelyik modern
tárgyköréből — amely alkalmas valamely fizikai jelen
ség, illetve törvényszerűség szemléltetésére, és
annak megértésére, helyes értelmezésére. A második
témakörben a pályázóktól az általuk választott fejezet
tanulmányszerű feldolgozását kértük, választ adva
arra a kérdésre, hogy milyen módon egészíthető ki a
középiskolai tankönyvek ismeretanyaga a fizika leg
újabb eredményeiről szóló tájékoztatással.
Az első témakörben 10 pályamű készült, amelyből
5 a radioaktivitás, 2 a hőtan, 1 —1 a fénytan, atomfizi
ka, valamint a newtoni mechanika fejezetéből válasz
tott ki, a középiskolában bemutatásra alkalmas jelen
séget. A második témakör pályamunkáiból 12 az aszt
rofizika legújabb eredményeivel, 8 a szupravezetés
elméletével és alkalmazási lehetőségeivel, 6 az atom
fizikával, 6 dolgozat pedig több új tudományos ered
mény feldolgozásával foglalkozott.
A beérkezett pályázatokat a KLTE Kísérleti Fizikai
Tanszékének és az MTA ATOMKI 11 tudományos
munkatársa és oktatója rangsorolta. A végleges sor
rend kialakítására a bírálók többszöri megbeszélés,
véleményeztetés után adták le javaslataikat. Ezen vé
lemények alapján Berényi Dénes akadémikus, az
ATOMKI igazgatója a tudományos és oktatási kérdé
sekben illetékes vezetőkkel együtt alakította ki a pá
lyázat végeredményét.
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Az alábbiakban a díjnyertes dolgozatokból kiraga
dott részletekkel kívánunk betekintést nyújtani a ta
nulók által végzett színvonalas, komoly felkészültsé
get bizonyító kísérleti és elméleti munkába.
Az első témakörben született dolgozatokban a kí
sérletező tevékenységnek más-más oldala kapott na
gyobb hangsúlyt. Volt olyan pályamű, amelyben meg
lévő berendezésekkel egy jelenségkör minél ponto
sabb és részletesebb mérésekkel való vizsgálata
került a középpontba, de volt olyan pályázó, aki a kí
sérleti eszköz megépítését, a mérési elrendezés össze
állítását tekintette fő feladatának, két esetben pedig a
mérési eljárás számítógépes szervezésére és az adatfeldolgozásra tevődött a hangsúly. Mindezek a kísér
letező munka egyformán értékes, de különböző olda
lait képezik. A probléma megfogalmazása, a mérési
elrendezés és a kísérleti eszközök leírása, a tapasztala
tok elemzése és összefoglalása különböző szinten va
lósult meg az egyes dolgozatokban. Tulajdonképpen
ez tette lehetővé a pályázatok “értékrend szerinti”
rangsorolását.
A bírálóbizottság egybehangzó véleménye alapján
a “Bemutatási kísérletek kidolgozása a fizika oktatá
sához” című témakörben első díjat nyertek
Rózsahegyi Zsolt, és Berkes Balázs a budapesti József
Attila Gimnázium 3. osztályos tanulói (szaktanár;
Dr. Tóth Eszter) “Radon a lakásban” című pályá
zatukkal.
Jól körülhatárolt, gyakorlati fontosságú témát válasz
tottak a pályázók, amelyet igen körültekintő részle
tességgel dolgoztak fel. Zárt helyiségben radon bom
lásából származó termékek radioaktivitását vizsgál
ták, összefüggést keresve az aktivitás és a mete
orológiai jellemzők között. A témaválasztásnak rend
kívüli aktualitása van, mivel napjainkban egyre
többet hallhatunk, ill. olvashatunk a lakások és mun
kahelyek légterében jelenlevő radon és bomlástermé
kei által előidézett sugárterhelés mértékéről.
Az eredmények értelmezésében a radioaktív bomlási
sorok elméletének felhasználása segített a légnyomás
változás és a radioaktivitás közötti “késleltetett korre
láció” felismerésében, továbbá lehetővé tette az
egyes bomlási termékek relatív járulékának a
becslését.
Dicséretet érdemel a kísérleti munka alapos meg
szervezése. Több osztály kapcsolódott be a mérések
végzésébe, amely lehetővé tette, hogy négy napig
éjjel-nappal folyamatosan nyomonkövessék a vizsgált
jelenséget, és rögzítsék a mérési adatokat.
Második díjat nyert Bondár Tamás a berettyóújfa
lui Arany János Gimnázium 4. osztályos tanulója
(szaktanárai; Körtvélyesi János és Hannig Béláné) a
“Radioaktív sugárzások vizsgálata GM számlálócső
vel” című pályamunkájával. Bondár Tamás dolgoza
tában egy olyan kísérleti eszközt írt le, amely egy GM
cső és egy Commodore-64 számítógép összekapcsolá
sával és megfelelő szoftver elkészítésével olyan vi
szonylag egyszerű és könnyen elérhető eszközt alkot,

amely lehetővé teszi a radioaktivitással kapcsolatos
jelenségek (radiokatív bomlás statisztikus jellegének
szemléltetése, béta sugár hatótávolságának mérése,
levegőben gyűjtött por aktivitásának mérése) szem
léltetését. Külön dicséretet érdemei a dolgozat első
részében, a GM cső működéséről és a vele vizsgál
ható jelenségekről adott, világos, szabatos stílusban
leírt, kitűnő elméleti összefoglalás.
Kísérleti munkájának célját az alábbiakban jelölte
meg a szerző. “Fő feladatomnak azt tekintettem,
hogy a GM-cső kimenetén keletkező feszültségugrást
úgy tudjam átalakítani, hogy az a számítógép számára
jól érzékelhető legyen. Ehhez egy olyan kapcsolás ki
kísérletezésére volt szükségem, amely megfelelő erő
sítést biztosít, és a beérkező impulzus hatására olyan
határozott jelet állít elő, amelyre a számítógép beme
neté érzékeny. A legalkalmasabb kapcsolásnak az
alábbi összeállítás bizonyult (lásd 1. ábra). A bírálók
véleményét figyelembe véve mindkét témakörben
két harmadik díjat osztottunk ki.

I. ábra A lei vczcü erősítő kapcsolási vázlata
Készítette: Bondár Tamás

Harmadik díjban részesült Varga Tamás a jászbe
rényi Lehel Vezér Gimnázium 2. osztályos tanulója
(szaktanár: Dr. Wirthné Kalmár Nóra) a ’’Látható
(gyakorlati) spektroszkóp“ című munkájáért.
A pályázó optikai jelenségek szemléltetésére készí
tett kísérleti eszközt. A saját építésű berendezés
elektronikus fényméréssel és számítógépes adattáro
lással — feldolgozással működik. A spektroszkóp el
készítése kimagasló kísérletezői teljesítmény, ma
gasszintű mechanikai, elektronikai és szoftveres
munkát takar. Maga a jelenség bemutatása szép de
monstrációja annak a fizikai ténynek, hogy a fény a
különböző anyagokkal, frekvenciájától függő módon
lép kölcsönhatásba. A szerző külön érdeme, hogy az
eszköz gyakorlati-anyagvizsgálati lehetőségét is be
mutatja dolgozatában (lásd 2. ábra).
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2. ábra Gyakorlati spektroszkóp felépítése
Készítette: Varga Tamás

Szintén harmadik díjban részesültek Gallai Márta
Helga, Móra vésik Tünde és Szabó Bernadett a jászbe
rényi Lehel Vezér Gimnázium 4. osztályos tanulói
(szaktanár; Dr. Boros Delsö) a ’’Fortélyos félelem —
avagy eleget tudunk-e környezetünkről“ című dolgo
zatukért.
A első díjjal jutalmazott pályamunkához hasonlóan
ők is a légkör radioaktivitását vizsgálták GM-csővel,
számítógépes összeállítással. Kevésbé részletes és
időben sem megszakítatlanul összefüggő adatokhoz
jutottak, így a meteorológiai adatokkal való összefüg
gést csak tendencia-jelleggel lehet belőlük következ
tetni. A pályázók érthetően, logikusan felépített for
mában írják le a mérés menetét és az észlelt jelensé
geket. A megfigyelésekből levont következtetések, a
mérési eredmények kiértékelése helytálló. Középis
kolások részére érthető, szemléletes kísérleti összeál
lítás, amely nagyon hasznosan alkalmazható a közép
iskolai fizika tanításában.
Kiemelt dicséretben és könyvjutalomban részesül
tek: Ferencz Zsuzsanna és Szalai Gabriella a buda
pesti Patrona Hungáriáé Gimnázium tanulói (szakta
nár; PlószKatalin), valamint Kovács Annamária és
Tánczos Anikó a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázi
um tanulói (szaktanár; László Petemé).
A bírálóbizottság dicséretben részesítette az alábbi
tanulók pályamunkáit: Szabó István és Tóth Tamás,
a füzesabonyi Reményik Zsigmond Gimnázium tanu
lói (szaktanár; Fejes Erika), Péter István és Tökei
Zsolt, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulói
(szaktanár; Zámborszky Ferenc), Balogh László, a deb
receni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója,
(szaktanár; Erdei András), Valamint Finta Zoltán és
Fekete Zoltán, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázi
um tanulói (szaktanár; Takács Kálmán).
A ’’Hogyan ismertetném meg társaimmal a fizika
legújabb eredményeit?“ című témakörben a bírálóbi
zottság egybehangzó véleménye alapján 1 első és
2 —2 második, ill. harmadik díj odaítélésére került
sor.
A fizika legújabb eredményeinek középiskolás
szinten történő bemutatása, ismertetése igen komoly
szellemi erőfeszítést igényel. Széles körű irodalmazással kezdődik, a szerzett ismereteket rendszerezni
kell, majd az anyagot egy adott elképzelést, szemléle
tet követve kell feldolgozni. Több pályázó csupán az
anyaggyűjtés egy bizonyos szakaszáig jutott el, a
rendszerezésre és az anyag önálló feldolgozására már
nem, vagy csak kismértékben törekedett. Ugyanak
kor meg kell említeni, hogy több színvonalas, rendkí
vül értékes munka nem tett eleget annak a pályázati
követelménynek, hogy az eredményeket jelensége
ket, új fizikai elméleteket a középiskolások számára
érthető módon világosítsa meg.
Ebben a témakörben a pályázati kiírás célkitűzéseit
legsikeresebben Nagy Péter, a karcagi Gábor Áron
Gimnázium 4. osztályos tanulója (szaktanár; Juhász
István) oldotta meg, aki ’’Behatolás az anyagi világ
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rejtelmeibe“ című pályamunkájáért megérdemelten
vehette át az első díjat és a velejáró pénzjutalmat.
Nagy Péter a mai modern fizika egyik legizgalma
sabb területét, a részecskefizikát tanulmányozta át
nagy alapossággal. A gondosan kiválasztott szakirodalom segítségével jól érthető, logikusan felépített okta
tási anyagot szerkesztett. Külön ki kell emelni, hogy
a dolgozatához mellékelt számítógépes demonstráció
ban a funkcionálisan legjobb lehetőséget használta; a
ciklotron működését szimulálta, tehát folyamatot
ábrázolt, és egyben rámutatott a ciklotron használha
tóságának korlátáira is (lásd 3. ábra).
A részecskegyorsítók rövid áttekintése után, az
atomfizika legújabb eredményeit összefoglaló fejezet
nek, különösen figyelemre méltó részét képezi a stan
dard modellről adott összeállítás. ’’Dolgozatom meg
írása közben az a cél vezérelt — írja a szerző —, hogy
érzékeltessem, a XX. századi fizika egyik legfonto
sabb feladata nem más, mint az óriási mennyiségű és
folyamatosan gyarapodó információ között rendet
rakni. Elméletek születnek és merülnek feledésbe,
így lehet, hogy néhány éven belül a dolgozatomban
leírt elméletek is megcáfolásra kerülnek, de ezeknek
tanulmányozása szükségszerű, mert csak így jutha
tunk közelebb a természet törvényeinek mélyebb
megértéséhez.“ Igen dicséretes, hogy a pályázó szeA
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mélyesen is igyekezett lemérni munkájának eredmé
nyét. Az ugyancsak mellékelt fóliák felhasználásával
dolgozatát előadta osztálytársainak. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen tartott előadáson- a hallgatóság
is meggyőződhetett arról, hogy Nagy Péter nemcsak
a dolgozat szerkesztéséig jutott el, hanem a leírtakat
meg is értette. Tudása gyarapodásának fényes bizo
nyítékaként szolgált az imponáló, kitűnő stílusban
megtartott előadása.
Szakái Csaba, a jászberényi Lehel Vezér Gimná
zium 4. osztályos tanulója (szaktanár; Dr. Boros
Dezső) második díjat ért el a ”Jó öreg szupravezető“
című pályamunkájával. A dolgozat áttekintést ad az
alapjelenségekről, majd ismerteti a BCS-elmélet
alapelemeit. A magas hőmérsékletű szupravezetés
kapcsán foglalkozik a perovszkitek szerkezetével, az
újabb értelmezési törekvésekkel, a szupravezetők
előállításának technológiai kérdéseivel és a felhasz
nálás lehetőségeivel. A jól választott ábrák és grafiko
nok elősegítik a tartalom kifejtését, annak minél ala
posabb megértését.
Szintén második díjat vehetett át Sarkadi Csilla, a
karcagi Gábor Áron Gimnázium 4. osztályos tanulója
(szaktanár; Juhász István). Dolgozatában ő is a szup
ravezetés jelenségének középiskolában történő taní
tásának egy lehetséges összeállítását adta, amely tar
talmazza az alapvető kísérleti tényeket, az értelmezés
alapgondolatát és a technikai felhasználás lehetősége
it. Az anyag ábrákkal gazdagon illusztrált, de ezeken
túl még színes fotókat és írásvetítő fóliákat is tartal
maz, amelyeket a pályázó az általa tartott fizika órán
segédanyagként felhasznált (lásd 4. ábra).
Harmadik díjat nyert Bihari Gábor, a debreceni
Ady Endre Gimnázium 3. osztályos tanulója (szakta
nár; Cselényi László) ”A nemlineáris optika“ című
dolgozatával. A szerző tanulmányában a modern
fizika egyik dinamikusan fejlődő ágának legfontosabb
eredményeit foglalja össze. Témaválasztása tehát
rendkívül aktuális, hiszen ennek a területnek az
általa is ismertetett legújabb felfedezései (például
sokfotonos jelenségek, optikai fázisfordítás, atomok
lézeres hűtése) kihatnak szinte az egész fizikára.
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.?. ábra A részecske mozgásának szimulációja
Készitette: Nagy Péter
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hőmérséklet (K)
4. ábra Az ellenállásnak a hőmérséklettől való függése két
YBaCuO kerámián
Készítette: Sarkadi Csilla

Bihari Gábor témaválasztásának az okát az alábbiak
ban foglalta össze.
”A lézer a tranzisztor mellett a XX. sz. talán egyik
legnagyobb fizikai felfedezése. A középiskolai fizikaoktatás a geometriai optikát kielégítően tárgyalja, de
egyelőre nem szentel teret a lézer és a nemlineáris
optika tárgyának. A lézer terjedő gyakorlati .alkalma
zása szükségessé teszi, hogy legfontosabb nemlineá
ris optikai jelenségek ismertté és köztudottá váljanak
a középiskolai diákok számára is.“
Külön dicséretet érdemei a pályázó magasfokú
szakmai tájékozottsága, amely nemcsak a dolgozat
irodalomjegyzékéből, — amely a hivatkozásnak meg
felelő, korrektül, pontosan összeállított része a dolgo
zatnak — hanem a jelenségek hozzáértő leírásából is
kiderül.
Szintén harmadik díjban részesült Bella Zsolt, a
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 2. osztályos ta
nulója (szaktanár; Dr. Wirthné Kalmár Nóra) ” Az is
meretien világ“ című munkájáért. Nagy vállalkozás
középiskolai tanulók számára követhető elméleti
ősz- szefoglalást adni az asztrofizika legújabb kísérleti
eredményeiről, elméleteiről. Az ilyen témájú dolgo
zatok közül Bella Zsoltnak sikerült a legjobb megol
dást megtalálni. Az általa javasolt feldolgozás az alap
vető asztrofizikai ismeretek széles körét öleli fel. Egy
séges szemléletű, logikusan felépített, szakmai téve
désektől mentes munka, amely jól beépíthető a kö
zépiskolai fizika ismeretanyagába. Különösen jól si
került a Naprendszerünk keletkezéséről, felépítésé
ről, ill. szerkezetéről, a csillagok energiatermeléséről
és a bolygók mozgásáról összeállított fejezet.
A pályamunka videomellékletet és a bolygómozgásra
vonatkozó számítógépprogramot is tartalmaz, amely
nagymértékben elősegíti a tárgyalt témakör
megértését.
Ebben a témakörben kiemelt dicséretben és könyvjutalomban részesültek;
Tóth László, a püspökladányi Karacs Ferenc Gimná
zium tanulója (szaktanár; Dr. Szereli János), Sárközy
Gábor, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanú-
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Rózsahegyi Zsolt és Berkes Balázs a Budapesti József Attila G im 
názium 111. osztályos tanulói ’’Radon a lakásban" című pályam un
kájukért átveszik az 1. díjat Berényi D énes akadém ikustól, az
ATOM KI igazgatójától.

lója (szaktanár; Dr. Boros Dezső), Czirók András és
Fedorcsák Péter, a miskolci Földes Ferenc Gimnázi
um tanulói, (szaktanár; Dr. Kormos Vilmos) és Ozsvüth Szilvia, a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium
tanulója (szaktanár; László Petemé).
Dicséretben részesültek:
Újházi Tünde, a debreceni Svetits Katolikus Gimná
zium tanulója (szaktanár; Bácsai Jolán és Ézsöl
Zsuzsanna),
Apor Péter, a miskolci Hermann Ottó Gimnázium ta
nulója (szaktanár; Beszedő Gáspár), Bereczki Attila, a
debreceni Mechwart András Szakközépiskola tanu
lója (szaktanár; Dr. Kopcsa József) és Káli Csaba, a
jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium tanulója (szak
tanár; László Péterné).
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a debre
ceni FIZIKUSNAPOK keretében 1989. március 7-én
került sor. A díjakat BerényiDénes akadémikus, az
ATOMKI igazgatója adta át. Az első helyezést elért
pályázók a díjkiosztás után megtartott előadásukban
mutatták be dolgozatuk legfontosabb gondolatait. Az
eredményhirdetést követő beszélgetésen a pályázók
megvitathatták a bírálatok szempontjait a meghívott
tudományos
munkatársakkal,
akiktől egyben
hasznos útmutatást kaptak további munkájukhoz.

KERÉK

79. PROBLÉMA
Egy félgömb alakú csúszós gödör fenekén egy motor- (A m egoldásokat a szám m egjelenését követő 3 héten belül lehel
kerékpáros áll. A motoros ki szeretne jutni a gödör beküldeni a Szerkesztőségbe: E ötvös L oránd Fizikai Társulat,
ből, ezért egyenesen elindul, és a járműve teljesítmé “ N égyszögletes kerék ” 79. problém a m egoldása,
nyét úgy szabályozza, hogy a kerekek mindig éppen a 1371 Bp., Fő. u. 68. Pf. 433. cím m el.)
megcsúszás határán legyenek. A mozgásegyenlet
részletes megoldása nélkül becsüljük meg, mekkora 78. PROBLÉMA
tapadási súrlódási együttható szükséges ahhoz, hogy
Egy C kapacitású síkkondenzátor lemezeit egy R el
a motoros eljuthasson a gödör széléig.
lenállású drótkarikával rövidrezárjuk, majd egy vékony,
Gnädig Péter hosszú rúdmágnes (“varázspálca") egyik végét hirtelen
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keresztülhúzzuk a drótkarikán. (A suhintás során a mág
nest a kondenzátor lemezei között mozgatjuk, így az nem
akad bele a drótba.) Legfeljebb mekkora töltéstjuttatha
tunk ilymódon a kondenzátor egyik lemezére, ha a mág
nesünk erőtere éppen olyan, mint amilyen egy A kereszt
metszetű, L hosszú, N menetes vékony szolenoidé I
áramerősség esetén ?
Gnädig Péter
A 78. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
Oldjuk meg először a következő — a kérdezetthez
hasonló, de annál egyszerűbb — feladatot: mekkora
töltéselmozdulást hozhatunk létre egy kör alakú zárt
vezetőben, ha a szimmetriatengelye mentén egy
vékony, hosszú szolenoid egyik végét hirtelen áthúz
zuk a drótkarikán? A választ az indukció-törvény
alapján könnyen megadhatjuk. A karika síkján átha
ladó mágneses fluxus teljes megváltozása A</> =
= /zqNIA/L. (A gyenge szórt mágneses teret a
kezdeti- és a végállapotban elhanyagolhatjuk!) Ez a
fluxusváltozás U = \<f>/\t nagyságú feszültséget, il
letve az R ellenállású vezetőben I = U/R nagyságú
áramot indukál. A folyamat során elmozduló töltés:
\Q = I-Ai = A</>/R. Figyelemre méltó, hogy ez a
töltésmennyiség független az indukciós folyamat idő
tartamától, sőt, a változás időbeli menetétől sem
függ.
Mekkora töltés halmozódik fel akkor, ha a fenti kí
sérletet nem zárt áramkörrel, hanem egy C kapacitású

kondenzátorra kötött drótkarikával ismételjük meg.
Hirtelen mozdulat esetén a kondenzátor lemezeire
kerülő töltés éppen a fentebb kiszámított érték, ez
azonban a későbbiekben fokozatosan lecsökken:
a kondenzátor r = R .C időállandóval kisül.
Amennyiben a szolenoid mozgatásának ideje össze
mérhető az RC-kör időállandójával, a kisülés már
menet közben megkezdődik, vagyis a lemezekre
kerülő töltés maximuma A0/R-nél kevesebb lesz.
Térjünk most vissza az eredeti problémához! Ha a
rúdmágnest (vagy a szolenoidot) úgy mozgatjuk,
hogy miközben az egyik vége áthalad a drótkarika
síkján, a másik vége mindvégig messze van, a mág
neses fluxus teljes megváltozása gyakorlatilag nulla
(csupán a szórt tér járulékát tartalmazza). Ebből arra
következtethetnénk, hogy a majdnem zárt karikában
indukálódó feszültség, illetve az ebből származó töl
téselmozdulás is nulla, vagyis a kondenzátor nem töl
tődik fel. Ez azonban nem igaz! Ezt a kísérletet
ugyanis olymódon is végrehajthatjuk, hogy a szole
noidot a szimmetriatengely mentén félig bedugjuk a
drótkarikába (ekkor a kondenzátor feltöltődik), majd
az egész szolenoidot a kondenzátor lemezei között ki
húzzuk a drótkarikából. Ez utóbbi mozdulat a vezető
ben nem indukálhat számottevő feszültséget, hiszen
ott csupán a gyenge szórt tér változik, így tehát a kon
denzátor lemezeire (elegendően gyors mozdulat
esetén) összesen (most is) &<f>/R töltés kerül.
(G. P.)

ESEMÉNYEK
EMLÉKÜLÉS BUDÓ ÁGOSTON
SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudo
mányok Osztálya, a József Attila Tudományegyetem, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága, valamint az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat közös megrendezésében Szegeden, a Sze
gedi Akadémiai Bizottság dísztermében tartottak emlékülést
Budó Ágoston egyetemi tanárnak, az MTA rendes tagjának (1914.
március 4 —1969. december 23.) tiszteletére.
A zsúfolásig megtelt előadóteremben az ülést 10 órakor nyi
totta meg Tarján Imre, az MTA rendes tagja, a Matematikai és Fi
zikai Tudományok Osztályának elnöke. A megnyitó után Grasselly
Gyula, az MTA rendes tagja, a Szegedi Akadémiai Bizottság
elnöke nyújtotta át özv. Budó Ágostonnénak azt az emlékplaket
tet, amelyet a SZAB megalakításának 25. évfordulója alkalmából
adományozott a Szegedi Akadémiai Bizottság Budó Ágostonnak.
Grasselly akadémikus tisztelettel emlékezett meg a SZAB meg
szervezőjének érdemeiről.
Ezt követően Tarján Imre akadémikus Budó Ágoston tudo
mányszervezői tevékenységét méltatta, majd Kovács István aka
démiai rendes tag tartott szakszerű, de amellett a fizikusok szá
mára közérthető ismertetést az elhunyt Budó Ágoston molekula
spektroszkópiai kutatásairól. Kovács István akadémikus a címben
megjelölt témát kibővítette Budó Ágostonnak a dielektromos relaxációra vonatkozó kutatásaival is.
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Az előadássorozat újabb (20 perces) előadással folytatódott:
Ketskeméty István ny. egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora
ismertette a Budó-féle lumineszcencia iskola működését, különös
tekintettel a kutatás megszervezésére. Az előadásban elsősorban
Budó Ágostonnak arról a munkásságáról volt szó, amellyel tudo
mányos témát alakított ki a Szegeden folyó lumineszcencia vizsgá
latok sok munkával járó hősi korszakát és a legfontosabb elért
eredményeket.
Ezután Hevesi Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a fizikai tu
domány doktora tartott előadást Budó Ágostonról, mint a felső-

Az ütés résztvevőinek egy csoportja

fokú fizikaoktatás tanítómesteréről. Az előadó, aki korábban a
Budó Ágoston által igazgatott tanszék jelenlegi vezetője, szemé
lyes élményeire is emlékezve felidézte az elhunyt tudós főiskolai
és egyetemi oktató munkájának legfontosabb mozzanatait, a
Budó-féle tankönyvek és jegyzetek jelentőségét is méltatva. Az
előadásból kitűnt, hogy milyen nagy szerepe volt Budó Ágoston
nak a fiatal oktatók igényes oktatási tevékenységének kialakításá
ban.
Pintér Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár, a fizikai tudomány
kandidátusa a “Budó Ágoston” fizikai feladatmegoldó versenyek
ről és azok hatásairól tartott előadást. Az előadó áttekinthetően is
mertette a feladatmegoldó versenyek történetét, a szervezők és
irányítók nevét, a résztvevő tanulók számát stb. Az ismertetésből
látszott, hogy milyen sok, a fizika iránt érdeklődő középiskolai
diák kapcsolódott be a Budó Ágoston tiszteletére megszervezett
feladatmegoldó versenyekbe.
Az előadássorozat után az ülés résztvevői a Belvárosi temetőbe
utaztak, ahol Budó Ágoston sírját az MTA III. Osztálya nevében
Tarján Imre osztályelnök és Nagy Károly akadémikus, a Fizikai Bi
zottság elnöke, a József Attila Tudományegyetem részéről Csá
kány Béla rektor és Hevesi Imre egyetemi tanár, a Szegedi Akadé
miai Bizottság részéről Grasselly Gyula akadémikus a SZAB
elnöke és Ketskeméty István egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Fi
zikai Társulat részéről pedig Kovács István, a társulat tiszteletbeli
elnöke és Dombi József egyetemi docens koszorúzták meg.

FIZIKAI DÍJ 1989
Másodszor került kiadásra 1989. évben a Magyar Tu
dományos Akadémia Elnöksége által az akadémia
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának elő
terjesztése alapján az 1987-ben létesített Fizikai díj. A
díja felajánlók intenciójának megfelelően a magyar fi
zikai kutatások fejlesztésére és támogatására létesült.
A díjnak két fokozata van: egy fódíjés három díj.
Az alapítólevél szerint a fódíjat kiemelkedő jelentő
ségű kutatási eredményért, iskolateremtő munkássá
gért, vagy kiemelkedő életmüvért lehet odaítélni. A
fódíjban ugyanazon személy több ízben csak kivétele
sen indokolt esetben részesülhet.
A fódíj mellett létesített díjak alapításával az Osz
tály az utánpótlás ösztönzését, a tehetségek kiemel
kedését kívánja előmozdítani. A díjak egyikét — le
hetőség szerint — akadémiai kutatóintézetekben, a
másikat egyetemi tanszéken, a harmadikat pedig ipar
ban dolgozó kutatók (oktatók) kaphatják. Az egyik
díj lehetőleg elméleti, a másik kísérleti, a harmadik
pedig alkalmazó fizikusoknak ítéltessék oda.
A fódíj és a díjak kiadására évente egy alkalommal
kerül sor.
A fódíj jelölés, a díjak jelölés vagy pályázat útján
nyerhetők el. A jelölésre a Matematikai és Fizikai Tu
dományok Osztályának elnöke az akadémiai kutatóin
tézetek, az egyetemi tanszékek és az ipari kutatóinté
zetek vezetőit, valamint az Osztály Fizikai Bizottságá
nak tagjait kéri fel. A fódíjat és a díjakat az Osztály fi
zikus tagjaiból álló grémium ítéli oda.
A fódíj és a díjak pénzügyi fedezetét az alábbi fel
ajánlások képezik:
Hegedűs Zoltán, a műszaki tud. dokt. évi 25 000 Ft,
MTA Izotóp Intézete
évi 20 000 Ft,
MTA Atommagkutató Intézete
évi 15 000 Ft,

Budó Ágoston sírját Tarján Imre osztályelnök és Nagy Károly,
a Fizikai Bizottság elnöke koszorúzza
A család és az ismerősök virágainak elhelyezése után az ünnep
ségsorozat befejeződött, a vendégek részére Csákány Béla, a
JATE rektora adott ebédet az egyetemi klubhelyiségben.
Ketskeméty István

MTA Központi Fizikai Kutató Intézete évi 30 000 Ft,
ELTE Fiz. Tanszéki Csoportja
évi 20 000 Ft.
Az 1988. évi fódíjat a bizottság Szalayné Csongor
Évának, a fizikai tud. kandidátusának ítélte oda.
Csongor Éva előbb a Kossuth Fajos Tudományegye
tem Kísérleti Fizikai Intézetében, majd az MTA
Atommag Kutató Intézetében működött, jelenleg is
itt dolgozik tudományos főmunkatársi minőségben.
Tudományos fokozatát 1960-ban szerezte. Csongor
Éva a kísérleti magfizika területén érte el eredmé
nyeit. Külön említendő az emberi környezet radioak
tivitásának vizsgálatával kapcsolatos tevékenysége.
Nemzetközi vonatkozásokban is jelentősek a csapa
dék radioaktivitásának vizsgálatában, az atmoszfe
rikus 85Kr koncentrációjának mérésében és a 14C kor
meghatározási berendezés kifejlesztésében és alkal
mazásában elért eredményei. E három témakörben
több mint 40 közleménye jelent meg. A napi csapa
dékkal kimosott hasadási termékek össz-béta aktivi
tásának mérését és kiértékelését 1952 óta végzi, ez a
legrégebbre visszanyúló ilyen adatsorozatok közé tar
tozik Európában. A 85Kr-ra vonatkozó észlelései sem
csak a környezetkutatás szempontjából jelentősek,
hanem következtetni lehet a koncentrációváltozások
ról a világon újra feldolgozott reaktor hűtőelemek
mennyiségére is. A 14C kormeghatározással kapcso
latos eredményei ugyancsak több szempontból érde
kesek, pl. megbízható adatokat szolgáltatnak a régé
szeti munkák tanulmányozása révén a hazai őskorra
vonatkozólag a neolitikumtól a rézkor végéig. Ugyan
akkor a készülék segítségével elvégzett kutatásai a
geológia számára megbízható abszolút időadatokat
szolgáltatnak a hazai késő glaciális kronológiai felosz
tására. Csongor Éva munkássága szép példája a kor
szerű, igényes, interdiszciplináris kutatásoknak.
Az 1989. évi fódíjat a Bizottság Erő Jánosnak, a fi

zikai tud. doktorának, a KFKI Részecske- és Magfizi
kai Kutatóintézete tudományos tanácsadójának ítélte.
Erő János 1928-ban született, a kandidátusi fokozatot
1955-ben, a doktorit 1983-ban szerezte. Tudományos
eredményeit a KFKI kutatójaként a közepes energiájú
magfizika területén érte el, és azokról kb. féiszáz
idegen nyelvű cikkben és számos előadásban számolt
be. Dolgozataira több mint 100 hivatkozás található.
Különös érdeme, hogy az évek során nemzetközileg
is számontartott kísérleti fizikai kutatócsoportot sike
rült kialakítania. Munkáikat — tekintettel a kísérleti
igényeikre és az ilyen vonatkozásban fennálló nehéz
hazai körülményekre — főként nemzetközi együtt
működésben végezték, éspedig előbb Dubnában, ill.
Leningrádban, majd több nyugati intézettel (Frei
burg, Saclay, Zürich) alakítottak ki munkakapcsolato
kat. Erő János nemcsak az experimentális munkák
ban, de az eredmények elméleti értelmezésében is
mindenkor vezető szerepet játszott. Munkásságát át
gondolt, rendszeres program jellemzi, amelyben a fia
talok nevelésére is nagy gondot fordított.
1988-ban a Bizottság a Fizikai díjakat Kirschner Ist
vánnak, Kiss Ádámnak és Rácz Zoltánnak ítélte oda.
Kirschner István 1934-ben született, a kandidátusi
fokozatot 1968-ban, a doktorit 1975-ben szerezte. Ö
vezette be hazánkban az alacsony hőmérsékletek je
lenségeinek komplex kutatását. Megalapította az
ELTE Alacsony Hőmérséklet Fizikai Tanszékét, ahol
egyetemi tanárként működik, és aminek egyúttal ve
zetője is. Alapvető kutatási területe elsősorban a
szupravezetés, de a termodinamika és energetika
egyes alkalmazási területein is eredményes. Ez ideig
több mint 100 dolgozata jelent meg színvonalas nem
zetközi folyóiratokban és kb. 40 műszaki fejlesztési
tanulmánynak is szerzője. Az irányítása alatt működő
tanszéket a kis kritikus paraméterű szupravezetők ku
tatásában nemzetközileg is meghatározónak tartják.
Kiss Ádám 1942-ben született, a kandidátusi foko
zatot 1976-ban szerezte. Az ELTE Atomfizikai tan
székén docensként működik. Kutatási területe az ala
csony és közepes energiájú magfizika. Ezen belül
több részterületen dolgozott itthon és külföldön:
gyorsneutron-fizika, könnyű részecskék rugalmas és

rugalmatlan szórása, óriási rezonanciák stb. Jelen
leg közepes energiájú nehéz ion reakciókkal foglalko
zik. Munkája nemzetközi elismerését bizonyítja,
hogy több mint 80 cikkére kb. 250 hivatkozás találha
tó.
Rácz Zoltán 1946-ban született, 1976-ban Sub
Auspiciis Rei Publicae Populáris kitüntetéssel dokto
rált, 1977-ben védte meg kandidátusi disszertációját.
Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén tudományos főmunkatársi minőségben működik. Kutatása során a
statisztikus fizika különböző modern ágaival foglalko
zott: skála-elmélettel, renormalizációs-csoport mód
szerek alkalmazásával, az egyensúlytól távoli rend
szerekben végbemenő instabilitások vizsgálatával,
aggregációs folyamatokban kialakuló felületek skála
leírásával, struktúrák kialakításának a vizsgálatával.
Tudományos munkásságának nemzetközi elismeré
sét mutatja, hogy több mint 30 cikkére mintegy 350
hivatkozás található.
1989-ben a bizottság két fizikai díjat adott ki, az
egyiket Kondor Imrének, a másikat Angeli Istvánnak.
Kondor Imre 1943-ban született, a kandidátusi fo
kozatot 1983-ban, a doktorit 1988-ban szerezte, az
MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportjának
főmunkatársa. A díjat elsősorban a spínüvegek elmé
lete témakörben elért eredményeiért kapta, de je
lentős munkásságot végzett a statisztikus fizika egyéb
területén is. Eredményeiről kb. 30 idegen nyelvű dol
gozatban számolt be, a hivatkozások száma mintegy

200.
Angeli István 1930-tían született, a kandidátusi fo
kozatot 1971-ben szerezte. 1954 —67-ig az MTA
Debreceni Atommagkutató Intézetében dolgozott,
1967 óta a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékének do
cense. A díjat az atommagsugárzásokban jelentkező
finomszerkezet felismeréséért és értelmezéséért
kapta, különös tekintettel a sugárzás és a kötési ener
gia közötti korrelációra. Eredményeiről kb. 40 dolgo
zatban és számos előadásban számolt be. Dolgozatai
ra kb. 200 hivatkozás található.
Valamennyi kitüntetettnek örömmel gratulálunk
és további sikereket kívánunk.
Tarján Imre
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A BÁZELI MANIFESZTUM
(az Európai Fizikai Társaság felhívása az európai egyházak
ökumenikus tanácskozásához)
A Második Vízözönfenyegetése
A Föld most tapasztalt felmelegedése nem természe
tes jelenség, azt az emberiség provokálta ki. Ha a felmelegedés a jelen ütemben folytatódik, unokáinknak
bibliai mértékű özönvízzel kell szembenéznie: jég
árak olvadnak el, az óceán kitágul, víz fogja elárasz
tani a tengerparti országokat, például Bangladest, a
szubtrópusi országok gazdag termőtalaja pusztává
lesz, a természetes északi erdők elpusztulnak. Ellenő
rizhetetlenül bocsátunk a levegőbe szén-dioxidot és
más nyomgázokat, különösen szén-fluor-klór-vegyületeket és metánt, aminek következtében légkörünk
természetes védő üvegházhatása veszedelmesen fel
erősödik majd. E folyamat legveszélyesebb kiváltója
a fosszilis fűtőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) elége
tése. Ha az éghajlati katasztrófát meg kívánjuk
előzni, ezt a tendenciát most kell megállítani.
A német meteorológusok és fizikusok figyelmezte
téséhez csatlakozva, összhangban a “Változó légkör”
tárgyú világkonferencia ajánlásaival (Torontó, 1988)
hangsúlyozzák, hogy a fosszilis energiahordozók fo
gyasztását legkésőbb 50 éven belül világméretekben
egyharmadára kell visszaszorítani. Ennek a célkitű
zésnek a megvalósításában Európának kell példát mu
tatnia, hiszen az iparosodott országok (az emberiség
egyötöde) termeli a szén-dioxid nagyobbik felét és a
szén-fluor-klór-vegyületek túlnyomó részét. Ezek az
országok okozták a legnagyobb károsodást, ezért (a

Az európai egyházak 1989 májusában ökumenikus tanácskozásra
gyűltek össze az igazságos béke, a leszerelés és a teremtés integri
tásának védelme tárgyában. Három alkalommal hallgatták és kér
dezték az Európai Fizikai Társaság képviselőinek szakvéleményét.
Ebből az alkalomból készült az itt közölt manifesztum, amelyet az
NSZK Fizikai Társasága és az NSZK Meteorológiai Társasága fo
galmazott meg, és amelynek következtetéseit a meghallgatáson je
lenlévő európai természettudósok elfogadták. Egyetértettek
abban, hogy a bemutatott problémák megoldása nemcsak politikai
és gazdasági, de nagymértékben nevelési kérdés.

kezdeményező felelősségének elve alapján) nekik
kell vállalniuk a szükséges korlátozások átlagos mér
téket meghaladó redukcióját. Hisszük és valljuk,
hogy a következők megvalósítása abszolút szükségszerűség:

A szén-fluor-klór-vegyületek gyártásának tilalma
Az üvegházhatás erősödésének gyors megféke
zésére egyetlen lehetőség a szén-fluor-klór-ve
gyületek gyártásának teljes betiltása. E vegyületek ki
küszöbölése azért is feltétlenül szükséges, mert azok
a Föld ózonpajzsát drámaian fenyegetik. Az ózonré
teg természetes védőpajzsot képez a Nap káros ibo
lyántúli sugárzásával szemben. A szén-fluor-klór-vegyületek üvegházhatásától függetlenül ilyen anyagok
folyamatos kibocsátása a légkörbe felelőtlen kísérlet:
az ózonréteg megritkulása miatti ibolyántúli sugárzás
a Föld felszínén minden biológiai szervezetet károsí
tana, mert a táplálkozási láncot szakítaná meg.

A fosszilis fűtőanyagok fogyasztásának korlátozása
Európai egyezménynek kell előírnia a fosszilis
fűtőanyagok fogyasztásának évenkénti csökkentését.
Kötelező célul kell kitűzni, hogy 25 éven belül, azaz
2015-ig egy átlag európai ne fogyasszon többet, mint
1 tonna szén ekvivalensét évente. 1 tonna szén egyen
értékű' 870 liter kőolajjal. Ez a határérték a primér
energiahordozók összes fosszilis összetevőjére vonat
kozik, tehát beleértendő a közszolgáltatások, ipari
termelés, közlekedés közvetett járuléka is. A meg
adott határérték jelentős csökkentést irányoz elő,
hiszen Európa jelenlegifogyasztása 3,5 tonna szén fejen
ként évente. A teljes energiafogyasztás ma 4,5 tonna
szén-ekvivalensnek felel meg fejenként évente,
amiből a szén-dioxidot nem termelő energia (megú
juló energiaforrások és atomerőművek) osztályrésze
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ma mindössze 1 tonna szénekvivalens fejenként
évente.
A fent kitűzött cél csak hatalmas erőfeszítések, új
technológiák kifejlesztése és kormányzati intézkedé
sek révén érhető el. Jelen gazdaságunk rövid távon
nagyon nehezen viselné el az energia árának emelé
sét, de hosszú távon új technológiák kifejlesztése
segíthet.

Jövőbeni európai energiafogyasztási normák
Javasoljuk:
A) A hatékonyság növelésével az energiafogyasztást
felére kell csökkenteni. A fosszilis energiahordozók
csökkentése érdekében prioritást kell adni az ipar, a
háztartás és a közlekedés energiatakarékosságának.
Kormánytámogatással és szigorú szabályozással ez a
célkitűzés e jelzett időtartamon belül abszolút
elérendő.
B) A teljes primér energiafogyasztás nem lépheti túl a
3 tonna szénekvivalenst fejenként évente, beleértve a
nukleáris energiát és a megújuló energiaforrásokat.
Ez azt jelenti, hogy a nem-fosszilis energiahordozók
nak 2 tonna szénekvivalensnek megfelelő energiát
kell szolgáltatniok fejenként évente. Ez a mai teljesít
mény megkétszerezését jelenti. A választásban a biz
tonságnak, a környezeti összeférhetőségnek és az
energiaellátás rugalmasságának kell prioritást bizto
sítani.
Ajánljuk tehát — a Harmadik Világ érdekében is
— a megújuló energiaforrások nagyszabású fejlesztését,
a vízi energián kívül különös figyelmet fordítva a nap
energiára. Ez nem csupán az új technológiák kidolgo
zását igényli, hanem a széles skálájú bevezetés és
piacra dobás költségeinek hatékony kormánytámoga
tását is. Az ehhez szükséges kiadás elérheti a teljes
nemzeti jövedelem 1 —2%-át. De a nap- és szélener
gia kiaknázásának mai lehetőségei még jelentős ártá
mogatás mellett is korlátozottak. 1 tonna szénekviva
lens fejenként évente olyan felső érték, ami csak
óriási erőfeszítések mellett volna elérhető.

ként évente fosszilis, nukleáris és megújuló energiaforrásokból. Meg kell jegyezni, hogy a jövő évtized
közepére a szén-dioxid-kibocsátás folyamatosan to
vább mérséklendő.

Globális problémák
A világ energiaforrásainak átcsoportosítása széles
körű együttműködést kíván az iparosodott országok
és a világ többi része között a módszerek és technoló
giák közvetlen átadása és bőkezűen folyósított hitelek
formájában. Siker leghamarabb az energiatakarékos
sági lehetőségek kiaknázásától várható. De még
ekkor is súlyos Ázsia és a Dél problémája: ott a lakos
ság lélekszáma a belátható jövőben növekedni fog,
ezért nem rögzíthető eme országok teljes szén-dioxid
kibocsátása, ha a mai fejkvótát meg kívánjuk őrizni.
Az éghajlat-változás viszont éppen ezekben az orszá
gokban végzi majd a legnagyobb pusztítást. Ezért na
gyon sürgető feladat, hogy emberséges megoldást ta
láljanak a népesség-robbanás megállítására. Meg kell
értenünk, hogy a tisztességes emberi élet számára fel
használható energia bolygónkon jobban korlátozott,
mint a rizs vagy búza mennyisége. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a népességnövekedéssel párhuzamo
san fog emelkedni a metánkibocsátás (lévén az elá
rasztott rizsfóld az egyik fő metántermelő). Ma a
metán hozzájárulása az éghajlat melegedéséhez
ugyanolyan jelentős, mint a szén-fiour-klór-vegyületek hozzájárulása.
Hogy az éghajlati katasztrófát elkerülhessük, a
kitűzött 1 tonna szénekvivalens fosszilis tűzelőfogyasztás/fő/év csak addig tűrhető, amíg a Föld népes
sége nem haladja meg a 7 milliárdot.
Nukleáris háború által kiváltott
éghajlati katasztrófa

Minden fenyegető éghajlati torzulás közt az embe
riséget legközvetlenebbül fenyegető és legfontosabb
veszély az az éghajlati sokk, amit egy nukleáris
Ezért a közeljövőben Európában nem mondhatunk le háború által előidézett nukleáris tél provokálhat ki. A
a nukleáris energia alkalmazásáról. Az atomerőmű legújabb számítások bizonyítják, hogy ez az 1983 óta
veknél is szükséges új technológiák bevezetése. ismert veszély komolyan veendő. Kétoldalú nukleáris
Kisebb és inherensen biztonságos reaktorokat kell csapás után bekövetkező lehűlés, aratáskimaradás,
építeni, az esetleges megszaladás okozta kárt szoros éhség és járvány szinte lehetetlenné tenné az északi
korlátok közé zárva. Kis atomerőműveket decentrali féltekén az emberek és háziállatok életben maradását.
záltan városok közelébe is lehet telepíteni, hogy így Nem hagyható figyelmen kívül egy nem szándékos
oldjuk meg a városok távfűtését. Ha a nukleáris fűtő nukleáris konfliktus lehetősége, amit emberi vagy
elemeket kerámiaburkolatba helyezik, a végleges tá műszaki hiba idézhet elő. A veszélyes következmé
rolás és a proliferáció problémái általában elkerülhe nyeket látva parancsoló szükségszerűség, hogy a nuk
tők. Ilyen feltételek mellett a nukleáris energia jelen leáris fegyverkészletet az egész Földön drasztikusan
leginél valamivel kiterjedtebb alkalmazásával számol csökkentsük. A radikális nukleáris fegyverkorláto
tunk Európában. A fenti érvekből következik:
zásra vonatkozó javaslatok a szuperhatalmak által fel
C) A fent tárgyalt három energiaforrás kiegyensúlyo halmozott készletek 5%-áig kívánnak lemenni, ilyen
zott arányára kell törekednünk Európában 2015-re, javaslat mind Keleten, mind Nyugaton elhangzott.
ami egy-egy tonna szénekvivalenst jelenthet fejen Ezeket valóra kell váltani. Ilyen arányú radikális fegy
362

verzetcsökkentés kiküszöbölné a legfenyegetöbb ve
szedelmet. Az elkövetkező nemzedékek a jelen nuk
leáris arzenálokat mindenképpen öngyilkos és ha
szontalan pénzkidobásnak fogják ítélni.

Ajánlás az európai egyházak számára
A klímatorzulás veszélyével és kockázatával szem
besülve, felhívjuk az európai egyházakat és azok ve
zetőit, hogy vállaljanak irányító szerepet a közgondol
kodás elodázhatatlan megfordításában. Kérjék, hogy
Európa vegye át a kezdeményezést az energiafo
gyasztás csökkentésében, valamint a veszélyes nyom
gázok kiküszöbölésében nemzeti és egyéni szinten
egyaránt.
Első lépésként nyomatékosan kérjük az Európai
Püspöki Tanácsot és az Európai Egyházak Konferen
ciáját, hogy 1990-ben gondosan kísérje figyelemmel
azt a genfi konferenciát, amely a Montreáli Szerződés
megújításával foglalkozik. Kormányaiknál sürgessék
a szén-fluor-klór-vegyületek gyártásának teljes eltiltá
sát Európában. Az egyházak segíthetnek abban, hogy
ebből a kérdéses vegyületek egész Földre kiterjedő ti
lalma bontakozzék ki. A megfelelő pótanyagok meg
választásánál a Harmadik Világ országainak gondjaira
tisztességesen tekintettel kell lennünk.
Középtávon az egyházaknak szorgalmazniok kell
az energia hatékonyabb felhasználását, kérve az ál

A LÉGKÖR ÜVEGHÁZHATÁSA

lampolgárokat, hogy vállalják az ezzel együttjáró ké
nyelmetlenséget, pl. a jelentős energiaadót. Felszólít
juk az egyházakat, hogy hosszú távon fordítsanak fi
gyelmet olyan etikai normák kialakítására, amely
egyenlő energiakvótát fogad el a világ minden polgára
számára.
Végül kérjük az egyházakat, hogy keressék a nem
szokásos megközelítéseket, az alkotó gondolatokat
arra vonatkozóan, miként lehetne megállítani a Föld
népességének növekedését. Ekkor lehetővé válna a
pusztítóan erősödő üvegházhatás visszaszorítása,
amely a jövő nemzedékek élteiét fenyegeti.
A ma létező nukleáris arzenálok által képviselt el
képzelhetetlen kockázattal szembenézve az európai
egyházak vezetőihez apellálunk, hogy nyomatékosan
és fenntartás nélkül szorgalmazzák a nukleáris fegy
verkészletek egész világra kiterjedő azonnali gyöke
res redukcióját. Nyíltan támogatniok kell a nukleáris
fegyverkísérletek egyetemes betiltását.
A manifesztum ajánlásait elfogadták a meghallga
tásban résztvevő A. Berezin (Leningrád), P. Crutzen
(Mainz), F. Fabian (München), K. Heinloth
(Bonn), S. P. Kapitza (Moszkva), R. Kümmel,
(Würzburg), Marx Gy. (Budapest), J. Petrov (Le
ningrád), K. K. Rebane (Tallin), C. D. Schönwiese
(Frankfurt), M. Siegenthaler (Bern), K. Shultze
(Aachen), P. Stichel (Aachen), A. Tartaglia
(Turin), W. C. Turken-Burg (Ultrecht), Sir F.
Warner (Essex), R. Zellner (Göttinga).

Marx György
ELTE Atomfizikai Tanszéke

1989. február 26. kora dél. Debrecen peremétől, a Hor
tobágyon átvonuló Keleti-csatornától már riasztóan lát
ható a közeledő veszély, a száradó dohánylevél színére
emlékeztető sárgásbarna porfelhő. Ahogy erre nevezik, a
kúneső. Félelmetes nyári aszállyal fenyeget jóelöre olyan
kora tavaszon, amidőn aligfedi növényzet a porzó földet,
mert a tél sem áztatta meg eléggé a talajt. A kavargó és
gyors szél mindent befedő és fullasztó óriásboltozatot épít
a lila homokból. Most Tiszafüred és Poroszló felöl kelet
kezhetett. A pusztai rekettyések, a messzi fasorok, amik
máskor kékellenek, most szürreális agyagfoltokként le
begnek. A hortobágyi keskeny árkok pangó vizeinek
fodrán szennyes habok remegnek. A hosszó derekú nád
bugák izgatottan vergődnek a szélben, mintha vészha
rangozni akarnának. Az árokpartok február végi csomós
füsarjai szürke-sápadtak lettek a kúnesötől. Sápkóros
odébb a gyenge vetés, a tócsák lepedékesek. Az igyekvő
ember szájpadlását, orrcsatornáit por szárítja és kaparja.
Egyébként alig látható mozgó férfi vagy asszony, pláne

gyerek a Hortobágyon, ugyanígy szinte senki Füreden
vagy Poroszlón, Dormádon. Félnivaló idő, a kisebb ma
darak elbújtak, a varjak a földhöz lapultak. Szárított tüskebokrocskákat, ördögszekereket kerget át az úton a
vihar, mind keresztbe rohannak. A hortobágyi csárda
kútjánál ácsorgó feketebronz kendős hajdú asszonyokról
azt gondolni, máris kiapadt tán Debrecen vize. Mintha
éppen most járt volna erre Boda Pista idevaló költő, alig
reménykedő rímekkel: “Hazám! Életem repedt pereme,
végáram, csorba ázsiai táj. A szél kavarta, idehorta. ”
(Soltész István, Magyar Nemzet.)
Zárt termodinamikai rendszerben véges idő alatt ki
egyenlítődnek a nyomás, a kémiai összetétel, a hő
mérséklet helyi különbségei. Megszűnik a rendezett,
organikus mozgás. Termodinamikai egyensúly áll be,
amit Clausius száz esztendeje nevezett el a hőhalál
állapotának.
Földünk nyílt rendszer. A 6000 K felszíni hőmér
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sékletű Napból 1= 1,4 kW/m2 intenzitású sugárzás
éri bolygónkat. A Wien-féle eltolódási törvény szerint
a T hőmérsékletű sugárzó felület legnagyobb intenzi
tással olyan X hullámhosszúságú fényt sugároz,
amely fordítva arányos a hőmérséklettel:

NAP

X T = 0,003 m K.

(Ez az elemi statisztikus fizikából nyilvánvaló
ht>=kT összefüggés pontosított alakja.) A Nap eseté
ben X=0,5 -10~6m: a napfény látható.
Földünk energiakészlete nem lesz napról napra
több. A napfény csak annyira melegíti, hogy végül a
1. ábra Csupasz Föld
Föld ugyanazt a Q energiát sugározza ki, amennyit
kap. Lévén a Föld felszíni hőmérséklete kb. 300 K, a
Föld sugárzása a X=10.10~6m infravörös hullám
NAP
hosszon a legerősebb. A földsugárzás fotonjai 20szorta kisebb energiájáúak, mint a napfény fotonjai.
A Naptól kapott energiától a Föld úgy szabadul meg,
hogy 20-szorta több fotont emittál, mint amennyit el
nyelt. Az energiamérleg kiegyensúlyozott, de boly
gónk rendetlenséget exportál a 3 K hőmérsékletű vi
lágűrbe. A Földön — mint nyílt rendszeren — átfolyó
energia mossa ki a Föld szennyét (entrópiáját). Ezt kép
letesen a következő leegyszerűsített gondolatmenet
tel szemléltethetjük: Nyílt rendszer entrópiaváltozása
a Második Főtétel szerint AS > LQ/T. A Naptól nap
fény formájában a Föld felvesz Q hőt; TNap legyen a
napfény hőmérséklete (közel a Nap-felszín hőmér
2. ábra Légköri üvegház
séklete). A Föld a világűrnek infravörös kisugárzás
formájában lead ugyanekkora Q hőt, a sugárzás TFöld
hőmérséklete megegyezik a Föld hőmérsékletével,
A talaj által kibocsátott infravörös sugárzás szapoígy a Föld entrópiaváltozására a következő becslés
rasága
^ = c/X = 3 •1013s_1 körüli érték, kb. ekkora a
adható:
molekulák vegyértékkötéseinek (mint rugóknak) a
sajátfrekvenciája. Az elektromágneses hullámban
AS > Q /T Nap- Q /T Föld = —Q(1 - T Föld/T Nap)/T Föld,
vibráló térerősség berezgeti azokat a molekulákat,
ami negatív lehet. A Föld olyan működő hőgép, amit amelyeknek ebbe a tartományba esik a sajátfrekvenci
a 6000 K fokú napkazán fűt és a 3 K hőmérsékletű vi ája, és amelyeken elektromos térerősség által megfog
lágűr hűt.
ható elektromos töltések találhatók. A légköri N2 és
Entrópiacsökkenés állandó hőmérsékleten megte 0 2 nempoláros molekulák, a látható és infravörös
remti az evolúció lehetőségét. Ez a földi biológiai or fény számára egyaránt átlátszóak. A H20 , C 02, 0 3
ganizáció elindítója és fenntartója. Életünk egy akvá viszont poláros molekulák, töltött végződésekkel, és
rium élővilágára emlékeztet, amely fölött lámpa ég, megfelelő sajátfrekvenciákkal (3. ábra):
és amelyben ennek hatására növények nőnek, vízi
csigák mászkálnak és aranyhalak úszkálnak. Számol
C 0 2: y = 2 .1 0 13s-1,
junk tovább. Földünk sugara R = 6370 km. Átlagos
0 3:
y= 3 -lO ^s'1,
visszaverőképessége (albedója) a=30%, így a nap
H20: „ = 4 . 1 0 13s - 1.
fényből begyűjtött energia Q = ( l —a) 7tR2I másod
percenként. A 47tR2 felületű T0 abszolút hőmérsék
letű gömb Stefan és Boltzmann törvénye szerint
Q = 4 77-R2o-T04 teljesítményt sugároz (1. ábra)
(cr= 5,6 7 .103W /m2K4.)Állandósult állapotban.
(1 —a) 7 7 R 2 I = 47rR2oT 04.
Innen T0=255 K = —18°C adódik. Ekkora volna a
meztelen (légkörrel nem borított) Föld átlaghőmér
séklete. Vagy ekkora a Holdé.
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3. ábra A Föld infravörös spektruma

4. ábra Kerti üvegház

Ezért a légköri szén-dioxid, ózon, vízgőz átengedi a
látható napfényt, de elnyeli a talaj infravörös sugárzá
sának jelentős részét. Szerepe ugyanaz, mint a kerté
szek üvegházainak. Az üvegtető is átengedi a látható
napfényt, de elnyeli a talaj infravörös sugárzását,
ezért melegebb értékek felé tolja el az üvegház belső
hőmérsékletét (4. ábra). Amikor koratavaszon salátát
és paradicsomot fogyasztunk, az üveg szelektív abszorbciójának az előnyeit élvezzük. A bőrünket érő
napfényt és a langyos szellőt az atmoszféra szelektív
abszorbciójának köszönhetjük.
Leegyszerűsített tárgyalást mutatunk be. Jelölje b
a légkör áteresztőképességét az infravörös sugárzás
számára. (Ez kb. b = 60%.) Az energiamérleg így ala
kul (2. ábra):
(1 —

a ) 7 7 R 2I

Vénusz légkörének 96%-a szén-dioxid, ezért az infra
vörös áteresztőképesség mindössze b = 15%. Az ered
mény T =460 °C felszíni hőmérséklet. Testvérboly
gónkon nemcsak a higany, hanem az ólom is folyé
kony volna!
Pontosabb elemzésnél figyelembe kell venni a
légkör vagy felhőzet T’ hőmérsékletét is. A légkör is
hőegyensúlyban van: elnyeli a talaj infravörös sugár
zásának b hányadát, másrészt T’ hőmérsékleten
maga is sugároz mind a talaj, mind a világűr felé. Ez
alakítja ki a légkör egyensúlyi hőmérsékletét. (5.
ábra).
Az Antarktisz és Grönland jegét megfúrva, a kü
lönböző mélységből előkerült zárványokat elemezve
megállapítható, hogyan alakult a földi légkör szén
dioxid tartalma az elmúlt évezredek és évszázadok
során. A legutolsó évtizedek történetét a hawaii
Manua Loa vulkánon működő obszervatórium regisztrátumából ismerjük (6. ábra).
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innen T =288 K = +15 °C adódik a Föld átlaghőmér
sékletére. Tengerek és tavak hullámzanak, eső esik,
növény zöldell és ember él.
A légköri üvegházhatás szerepét tanúsítja a Vé
nusszal történő összehasonlítás. A Vénusz 0,72szerte közelebb van a Naphoz, ezért I/0,722=
2,67kW/m2 intenzitású napsugárzás éri. A Vénuszt
beborító felhőtakaró viszont a napfény 63%-át vissza
veri. így az elnyelt sugárzás (1 —0,63)1/0,722 menynyisége kb. ugyanakkora, mint a Földön. De a

5. ábra A Nap-talaj-atmoszféra hőháztartás
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6. ábra A légköri C 0 2-koncentráció növekedése
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A széndioxid-koncentráció a jégkorszakban volt a
legalacsonyabb. Az utolsó évszázadban (nyilván az
ipari forradalom hatására) folyamatosan növekszik,
ez a növekedés az utolsó egy-két évtizedben felgyor
sult. A légköri széndioxid-koncentráció jelenleg 1,5
milliomod résszel növekedik évente.
Az emberiség ma évente mintegy 5 —10 milliárd
tonna feketeszénnek megfelelő fosszilis tüzelőanya
got éget el. Ebből kiszámítható, hogy az évi C 0 2 ki
bocsátás mintegy 18—30 milliárd tonna. Összehason
lítva ezt a légkör C 0 2 tartalmának tapasztalt növelésé
vel azt kapjuk, hogy a kibocsátott szén-dioxid fele a
légkörben marad, felét elnyeli a világóceán. (A világ
óceán C 0 2-felvevőképessége hatalmas: a C 02 a
vízben H2C 0 3 formájában oldódik, az élőlények
CaC03 formájában kagylóhéjakba stb. építik be, de az
elnyelés üteme korlátozott. A légköri szén-dioxidot a
felső vízréteg nyeli el, az telítődik. Ez a vízréteg csak
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7. ábra A hőmérséklet emelkedése az ipari forradalom során

A légköri hőmérséklet változása (°C)

lassan keveredik az alsó rétegekkel. Néhány évtize
den belül megugró C 0 2-emissziót az óceán nem tud
felvenni, ezért emelkedik napjainkban meredeken a
légkör C 02 tartalma.)
A világóceán hőmérsékletét az üledékek izotóp
arányának változásából követni lehet. Például meleg
időszakban több víz párolog el, a vízben lévő oxigén
feldúsul a nehezebben párolgó 180 izotópban a 160
izotóphoz képest. Ezt az izotóparányt megőrzi a ten
geri állatok üledékében lévő CaC03 és az antarktiszi
jég oxigénjénak összetétele. Ugyanez mondható el a
2H/'H izotóparányról. így megállapítható volt, hogy a
világóceán hőmérsékletének változása követi a
légkör C 02-tartalmának változását, természetesen
némi késedelemmel, elsősorban az óceán vizének
óriási hőkapacitása miatt (8. ábra). A jégkorszak

— e zer évvel ezelőtt

8. ábra A légkör C 0 2 tartalma és hőmérséklete a múltban antark
tiszi jégminták szerint
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hőmérséklet-deficitje kb. 5 °C volt. Az elmúlt 130
évben a hőmérséklet kb. 0,6 °C értékkel emelkedett
(7. ábra), és a becslések szerint a jelenlegi
széndioxid-szinten további 0,6 °C hőmérsékletnövekedés-elkötelezettséget jelent. Ez a felmelegedés
be fog következni akkor is, ha nem égetünk el több
szenet, gázt, benzint.
A víz hőtágulási együtthatója a 2 ±10~4/K, a szikláé
ennek 400-ad része. Egy 5 km-es vízoszlop szintje
1 °C melegedéskor 1 métert emelkedne. A tapaszta
lat: a jégkor végén Anglia nem volt sziget, Dánia öszszefüggött Svédországgal. 1800 és 1900 között a ten
gerszint 14 cm-rel, 1900 és 1950 között 33 cm-rel
emelkedett. Szaporodnak a híradások a szél hatására
Velencébe behatoló, Banglades rizsföldjeit elárasztó
tengeráradásról.
A Föld kőszéntartaléka 5000 milliárd tonna
kőszén. Ha ennek még a felét eltüzelnénk (ami foko
zódó energiainségünket tekintve nem utópia), és ha
a megfelelő C 0 2-kibocsátásnak 30%-át fel is tudná
venni az óceán, akkor a légkör C 02 koncentrációja
1000 milliomod értékre, egy ezrelékre növekedne,
ami több fokos hőmérsékletnövekedést, több méte
res tengerszint-emelkedést eredményezne. De már
az az előre elkötelezett hőmérséklet-emelkedés is,
ami benne van az eddig emittált C 02-koncentrációban, második özönvízzel fenyegeti Hollandiát,
Bangladest, épp a legtermékenyebb folyódeltákat,
egymilliárd ember táplálkozását. Ahogy a globális klí
maváltozást tárgyaló torontói világkonferencia jegy
zőkönyve (1988) megfogalmazta: “ Az emberiség boly
gónkkal akaratlanul is egy nem ellenőrzött kísérletet hajt
végre, amelynek végső kimenetele egy nukleáris világkonfliktussal összemérhető veszedelemmelfenyeget. ”
A múltat és a jelen trendet empirikusan ismerjük.
Hogy a jövőt előreláthassuk, meg kell értenünk a szóbanforgó folyamatok fizikai-kémiai alapjait. Csak
ennek birtokában gondolkozhatunk a jövőbeli cselek
vési stratégiánkról.
A Földnek eredetileg a Vénuszhoz és Marshoz ha
sonló, főleg C 02 tartalmú atmoszférája volt. Ezt a fo 
toszintézis egymilliárd év alatt formálta át 0 2-dús lég
körré, a szenet részben mészkőbe, dolomitba kötve,
részben biomasszába és fosszilis tüzelőanyagba tá
rolva. C 0 2 kötődik meg 300 °C alatt MgC03-(-Si02
típusú reakciókban is. A millió évek alatt felhalmo
zott kőszenet, kőolajat, földgázt egy-két évszázad
alatt égetjük el. Az ember COz kibocsátása a leginten
zívebb szennyezés: évente legalább 18 milliárd
tonnát tesz ki. De nem a C 02 az egyetlen szennyező
molekula, amely hozzájárul az üvegházhatáshoz. Fel
sorolunk néhányat, feltüntetve, hogy egyetlen mole
kula üvegház-erősítő hatása hogyan viszonyul egyet
len C 02 molekuláéhoz. Megadjuk a mai atmoszfé
rikus koncentrációt is (milliomod részben), az ipari
forradalom által előidézett üvegházhatáshoz való hoz
zájárulást (százalékban), a jelenlegi kibocsátást
(millió tonnában), az évenkénti koncentrációnöveke
dést (százalékban), az elmúlt száz esztendő felmele-

gedéséhez való számított hozzájárulást (fokokban) és
a következő 50 év során várható további felmelege
déshez való hozzájárulás becsült értékét (szintén
fokokban).
C 02

CH4

N20

03

CF2C12

Hatékonyság
Koncentráció
Üvegházhatás
Kibocsátás
Koncentráció-

1
350
66%
18 000

20
1,7
20%
400

150
0,31
3%
28

2000

15 000
0,0005
3%
0,8

növekedés/év

5%
0,25% 1%
0,4% 1%
0,5 °C 0,1 °c 0,03 °C 0,04 °C 0,07 °C
1,0 °C 0,2 °C 0,13 °C 0,08 °C 0,4 °C

Múlt 100 év
Jövő 50 év (?)

8%

Pár szót kell szólnunk az egyes molekulák
szerepéről.
A légköri üvegházhatáshoz legnagyobb hozzájáru
lása a H20 molekulának van. A vízgőz koncentrációja
a tengerek és szárazföldek párolgásától függ, a min
denkori hőmérséklet függvénye. Az ipari-mezőgaz
dasági szennyezőmolekulák tehát nem csupán önma
guk infravörös abszorpciója révén idézhetnek elő
hőmérséklet-emelkedést, hanem azáltal is, hogy a
hőmérsékletet növelve fokozzák a víz párolgását, ez
pedig további hőmérséklet-növekedést okoz. Ez teszi
a légkör-modellezést nehéz és izgalmas nemlineáris
matematikai (számítástechnikai) feladattá.
A C 02-koncentrációt nem csupán a fosszilis fűtő
anyagok elégetése fokozza, hanem a biomassza leé
pülése (talajpusztulás, elsivatagosodás, ami sokban
maga is az üvegházhatás erősödésének folyománya),
valamint az erdőírtás (biomassza bomlása, növényi
C 0 2-megkötőképesség csökkentése). Távlatilag az
óceán olajszennyezése által pusztított algapopuláció
is káros befolyást gyakorolhat. Becslések szerint a
C 0 2 éves növekedéséhez egy-két milliárd tonnával
hozzájárul az erdők irtása, elsősorban a brazíliai tró
pusi esőerdők vándorló rablógazdálkodással történő
felégetése.
A CH4 az állati gyomorban és mocsárban végbe
menő oxigénmentes bomlás termékeként kerül a lég
körbe, ott átmenetileg van jelen, mintegy 8 év alatt
C 0 2-dá és H20 molekulává oxidálódik. Mégis je
lentős szerepe van az üvegházhatás alakításában: a
metán hatása ma a szén-dioxidénak harmada-negyede, de kétszer olyan gyorsan szaporodik, elsősorban a
mezőgazdaság (tehéntartás és árasztásos rizster
melés) miatt. A rizsföldek metánkibocsátását 120
millió tonnára becsülik évente. A metánkibocsátás
növekedésének visszaszorítására mindaddig nem
lehet gondolni, amíg a Föld népessége nem stabi
lizálódik.
Az N20 forrása a talaj mikrobiológiai tevékenysége
(főleg trópusi területen), de hozzájárul a nitrogénműtrágya lebomlása is. A belsőégésű motorok
szennyező hatása kisebb.
Az 0 3 az alsó légrétegben (troposzférában) az N 0 2

bomlásának terméke. Az N 0 2 magas hőmérséklete
ken, elsősorban a tüzelés, belsőégésű motorok hatá
sára képződik. A napfény felbontja az ózont, így az
szabad OH gyököket termel, amelyek viszont a CO és
CH4 oxidálásában hatékonyak.
h ^ + N 0 2 —►
O + NO,
0 2T O —>03
h i/+ 0 3 —>02-)-0, 0 + H20 —>20H
20H + CO—H20 + C 02,
40H + C H 4—>2H20 + C 02
Ha az ipar és fűtés sok szén-monoxidot termel, ez el
fogyasztja az ózontól származó OH-t, ami meghoszszabbítja
a
metán
légköri
tartózkodásának
időtartamát.
A CF2C12 (a CCl3F-fel együtt) a spray-ek fúvógáza,
a hungarocell-gyártás felfúvó gáza, a hűtőszekrények
hűtőkörének munkaanyaga. A CF2C12 (freon) mole
kula infravörös elnyelőképessége a C 0 2-ének tízezerszerese, ezért az említett iparok freon-termelése kü
lönösen súlyosan esik latba. E vegyületek másik
káros hatása, hogy erős poláros kötéseivel bontják a
magaslégköri (sztatoszférikus) ózont, így szerepük
lehet a sarki ózonlyuk utóbbi években, elsősorban
1987-ben tapasztalt megnövekedésének. A sztratoszferikus ózonpajzs a Nap ultraibolya sugárzásának
gátja,
elvékonyodása fokozottabb ultraibolya
besugárzást eredményezhet, ami károsíthatja a tenge
rek élővilágát (megszakítva a táplálékláncot). Embe
reknél növelheti a bőrrák gyakoriságát. Ezért a fon
tosabb országok (köztük hazánk) által (1987-ben)
aláírt Montreáli Jegyzőkönyv 1993-ra ezen vegyüle
tek termelésének 20%-os, 1998-ra 50%-os redukció
jára kötelez. De légköri mennyiségük még eme elő
írás betartása esetén is megkétszereződne 2000-ig.
Fentiek mutatják, milyen komplex probléma az
ipari forradalom által néhány évtized leforgása alatt
felfokozott üvegházhatás. Ilyen gyors változást az
óceán és a növényzet nem tud nyomonkövetni, nem
képes ellensúlyozni a szennyező gázok fokozódó ki
bocsátásának éghajlati hatásait. Számítógépes légköri
modellekkel előrejelezhető a klímaváltozás. A leg
részletesebb modellek 300 km x 300 km méretű
négyzetekre bontják a Föld felszínét, és az egyes lég
oszlopokban 10 perces időlépésekben követik
nyomon a légkör változásait. A prognózisban termé
szetesen figyelembe kell venni, hogy a népességnöve
kedés növeli a szennyezőgázok (ipartól függetlenül is
a metán) kibocsátását, fokozza az erdőírtás igényét.
Az elsivatagosodás csökkenti a szén-dioxid-megkötőképességet. A hőmérséklet-emelkedés a magashegyi
hósapkák és jégárak olvadásával (később pedig Grön
land, majd végül az Antarktisz jegének olvasztásával)
csökkenti a talaj napfény visszaverő képességét
(albedóját).
A hőmérséklet-emelkedés által kiváltott jégolvadás
napfény-elnyelést és vízpárolgást (infravörös elnyelést)
fokozó hatása mutatja, hogy erősen nemlineáris, pozitív
visszacsatolású rendszerrel állunk szemben, amelynél a
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ingadozások máskor is voltak. A vitát eldöntötte a vi
katasztrofális megszaladás veszélyét sem lehet kizárni.
(Csupán szemléltetés céljára: a pokolian forró lágóceán megmért több tized fokos felmelegedése.
Vénusz ilyen megszaladt üvegházhatás áldozatának Amint James Hansen, a NASA Goddard űrkutatási
Intézetének igazgatója jelentésében megfogalmazta
tekinthető.)
A mai légkör szén-dioxid koncentrációja 350 mil (1988. júniusában): “ Észleljük az üvegházhatásfokozóliomod rész. A különböző légkör-modellek szerint dásást, az már ma is változtatja az éghajlatot. ” A halo
ezen ekvivalens koncentráció megkétszereződése gató Várj és láss taktika egyébként sem alkalmazható
3 ± 1,5 °C hőmérséklet-emelkedést eredményez. az óceán nagyfokú hőtehetetlensége miatt.
Pontosabb azt mondani, hogy legalább 1,6 °C és leg
A rohamosan fokozodó üvegházhatás erdőtele
feljebb 4,9 °C a becsült hőmérséklet-emelkedés. Tá pítéssel (biológiai úton) aligha védhető ki. Nemcsak
jékozódásul: az utolsó jégkorszak mélypontja óta az erdők lassú (évszázados) fejlődési ideje a gond.
(18 000 év alatt) mindössze 4,9 °C volt a globálisan 1 km2 fenyőerdő 600 tonna, 1 km2 trópusi esőerdő
átlagos hőmérséklet-emelkedés. Ehhez járul a többi 900 tonna szén-dioxidot köt meg. Ennek mintegy
nyomgáz hatása, ami azok gyorsabb szaporodása 60%-át tartja meg biomasszában. (így keletkeztek a
miatt további hasonló mértékű hőmérséklet kőszéntelepek.) A jelenlegi óriási szén-dioxid kibo
emelkedést ad.
csátás (évente > 18 milliárd tonna C 0 2) megkötésé
3
—10 fokos hőmérséklet-növekedés több métereshez 20 —50 millió km2 trópusi esőerdőre volna szük
tengerszint-emelkedésre vezet. A velejáró tartós és ség (ez a szárazföldek teljes területének egynegyedeidőszakos özönvizek egymilliárd embert tehetnének egyharmada). Hogy a kibocsátás növekedését ellen
földönfutóvá, a Föld termőterületének 1/4-ét fenye súlyozzuk, évente 0,2 millió km2 erdőt kellene telepí
getnék. Ennek kivédésével még Hollandia gazdasága teni. (Összehasonlításul: Magyaroszág területe 0,1
is nehezen birkózna meg, de a Nílus, Gangesz, millió km2.) Jelenleg évente több mint 0,001 millió
Mekong deltájának népei képtelenek lennének azt km2 az erdőterület írtásos csökkenése. (A Föld erdő
borította területe 5000 éve a szárazföld 36%-a volt,
megelőzni.
Hazánknak nincs tengerpartja. Olaszországban, 1860-ban 28%, ma 23%, és évi 0,5%-kal csökken.)
Görögországban utazgatva egész kellemesen el tud ehhez járul még a szennyezett fosszilis tüzelőanyagok
nánk képzelni Magyaroszágon is pár fokkal melegebb elégetése által okozott savanyú esők erdőpusztító
éghajlatot, mondjuk: fagymentes telet, örökzöld hatása.
tájat. Vegyük azonban figyelembe: hazánk az erdők
Jelenleg az emberiség energiafogyasztása évente
és puszták határán helyezkedik el, benyúlnak hoz 2%-kal növekszik. (Gondoljunk a tévék, hűtőládák,
zánk Nyugat- és Kisázsia száraz sztyeppéi. A jelzett autók számának hazánkban is tapasztalt terjedésére.)
mértékű felmelegedés hatására az erdőhatár néhány- Csak ezt a trendet elfogadva, az energiafogyasztás je
száz km-rel északra szorulhat. A részletes légkör- lentős hányadát fosszilis tüzelőanyagból fedezve a
modellek szerint a mérsékelt égöv egyenlítőhöz köze légkör szén-dioxid tartalma
lebb eső sávjában csapadékhiány, a távolabbeső mér
1,02‘= 2
sékelt övben csapadéktöbblet várható. Európa és
Amerika jelenlegi búza-, főleg pedig kukorica-termő egyenlet megoldásából t= 35 év múlva, 2025-ben
vidékei mediterrán pusztává válnak (gondoljunk Gö duplázódik meg. Láttuk, hogy a C 0 2-koncentráció
rögország és Spanyolország kopasz tájaira). A búza- megkétszerezése megengedhetetlen. Cselekedni kell.
Rövid távú időnyerésre ad lehetőséget a szénés kukorica-övezet felcsúszna Kanadába, Lengyelor
fluor-klór
vegyületek gyártásának teljes tilalma. A
szágba, Szibériába. (3 fok átlagos felmelegedés a sark
világ
jelenlegi
energiafogyasztása 10 milliárd tonna
kör telének 10 fokos enyhülését jelentené.)
szénekvivalens/év.
(1 tonna feketszén C 02-kibocsáA fentiek szemléltetik azt az egybehangzó tudomá
tása
870
liter
kőolaj
elégetésével egyenértékű. A
nyos következtetést, amit az 1988-as hágai értekezle
feketeszén-egyenérték
a kőszén, kőolaj és földgáz
ten irányító politikusok (köztük Németh Miklós) is
teljes
elégetését
foglalja
magába.) A világ népessége
elfogadtak: az emberiség nem engedheti meg a szén
5
milliárd
fő,
tehát
a
jelenlegi
fejenkénti energiafo
dioxid koncentráció megkétszereződését.
gyasztás
2
tonna
szénekvivalens/fő/év.
Az iparoso
A korábbi évek éhínségokozó afrikai szárazsága,
dott
országok
fosszilis
tüzelőanyagfogyasztása
ennél
az Egyesült Államok 1987-es aratásának negyedét
jóval
magasabb.
Az
USA
lakossága
a
Föld
népességé
elvívő hosszú forró nyár, az itthon is feltűnően enyhe
telek, 1989 nyarán a londoni vízcsapokat is kiszárító nek 5%-a, de onnan származik a C 0 2-kibocsátás
25%-a.
nyugat-európai hőség a közönség figyelmét ráirányí
USA
10 tonna szénekvivalens/fő/év
tották az üvegházhatásra. Búza-aratásunk bőséges
NSZK
8
volt az elmúlt években, mert a búza a nyári szárazság
NDK
6
előtt beérett, de a nyáron fejlődő kukorica-termés
Magyarország
4
tavaly is szárazságkárokat szenvedett. Az évszázad
Japán
4
legmelegebb nyarai az 1980-as években sűrűsödtek.
Kína
0,7
A meteorológusok vitatkoztak, hogy mindez már a
India
0,3
felfutó üvegházhatás- előhírnöke-e, hiszen éghajlat
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Az iparosodott országokban rendkívül erős redukciót
követel a józan ész és felelősség. Az iparosodott or
szágok (1 milliárd ember) termelik a szén-dioxid na
gyobbik felét. (A Nyugat részesedése 49%, a KGST
részesedése 20%.) Az iparosodott országok lakossága
viszont állandósult, míg a fejlődő országok népessége
meredeken emelkedik: a mai 4 milliárdos lélekszám
(mai 1,65%/év szaporodási ütemben) 40 év alatt
megduplázódna. Ez azt jelenti, hogy az iparosodott 1
milliárd a mai európai átlagfogyasztást (4,5 tonna/fő/év) őrizve 40 év múlva is 4,5 milliárd tonna szénekvi
valenst fogyasztana, a 8 milliárdra szaporodott fejlődő
népesség viszont, elérve a mai 2 tonna/fő/év világát
lagot, 16 milliárd tonna szénekvivalens fogyasztana
évente. Ez pedig 40 év alatt a szén-dioxid kibocsátás
megkétszerezését jelentené, amit elfogadhatatlannak
ítélünk.
Erkölcsileg nehezen volna indokolható eltérő fe
jenkénti fogyasztási normák engedélyezése Észak és
Dél számára. így adódott a keserű következtetés,
amit az NSZK Fizikai Társulat és Meteorológiai Tár
sulat fogadott el és terjeszt az Európai Fizikai Társa
ság elé: 1 tonna kőszénekvivalens fosszilis tüzelöfogyasztás fejenként, évente. Ez is csak addig engedélyezhető,
amíg a Föld népessége el nem éri a mainak másfélsze
resét. Csak ilyen feltételek mellett redukálható a C 0 2kibocsátás, fékezhető le a megszaladni készülő üveg
házhatás. Ha a Föld népessége nem áll meg a mai szám
másfélszeresénél, akkor elkerülhetetlen a fejadag további
mérséklése.
Megszaladó világnépesség még kemény C 0 2korlátok mellett is megköveteli az élelmiszertermelés fokozását, ami arányosan növelné a CH4emissziót. A Föld népességét az üvegházhatás miatt
is korlátos értéken kell tartani. Ez a fejlődő orszá
goknak szóló kemény üzenet.
A mai európai energiafogyasztás (4,5 kőszénekvivalens/fő/év) valamelyest csökkenthető, de
nem egynegyedére. Mind több család igényel na
gyobb (fűtött) lakást, televízót, autót, hűtőszekrényt,
fagyasztóládát. Való igaz, hogy a 10 liter/100 km fo
gyasztású autókat 5 liter/100 km fogyasztású autók
válthatják fel. A földgáz valamivel jobb hatásfokú
szabadenergia-forrás, mint a kőszén: (1 kW órát a
szén mellett hidrogént is oxidáló gázturbina jobb ha
tásfoka miatt is kevesebb C 0 2 kibocsátásával állít
elő), de földgázból kisebb a készlet. A hőerőművek
termodinamikai hatásfoka 32% körül van. Ha a hűtő
víznek leadott hőt fűtésre (távfűtésre) hasznosítanák,
a 68% veszteség 15%-ig lenyomható lenne. A teljes
európai és magyar energiafelhasználás 50%-ot elérő
csökkentése még így is nehezen képzelhető el. Köte
lező tehát e konklúzió: az energiafelhasználás na
gyobbik hányadát nem-fosszilis energiaforrásból kell fe 
dezni. Ilyenek a megújuló energiaforrások (tűzifa és
más biomassza, vízi erőmű, trópusokon a napenergia,
tengerparton a hullám, az árapály és a szél energiájá
nak hasznosítása, valamint az atomerőművek).

A megújuló energiaforrások hasznosítási lehető
sége éppen az ipari országokban korlátozott. A tűzifa
járuléka az NSZK-ban 1,7%. Izraelben a napenergia
járuléka 7%. A szél és az árapály csak tengerparton je
lentős. A vízi energia szinte teljes hasznosítása elke
rülhetetlen lesz, de a megújuló energiaforrások legop
timistább vélekedés szerint sem válthatnak ki többet,
mint 1 tonna fosszilis tüzelőt fejenként, évente. És ez
a kiváltott hányad nagyon sokba fog kerülni. A megú
juló energiaforrások ilyen arányú hozzájárulása csak
magas energiaadó és fejlesztést segítő kormánytámo
gatás mellett közelíthető meg. Végtére is a Nap nem
mindig akkor süt, amikor fűteni kell.
A fűtés, ipari munkagépek működtetése, a köz
lekedés és a villamos energia felhasználása kb.
30%:30%:20%:20% arányú. A közlekedés (autó,
repülő) igényli leginkább a benzint. Napenergiával el
sősorban vizet lehet melegíteni. A (korlátozott) vízi
energia és a (fejleszthető) nukleáris energia lesz
kényszerűen az erőművek fő táplálója. A városok
fűtését az atomerőművek hulladékhőjével meg lehet
oldani, de ehhez az erőműveket a városokhoz köze
lebb kellene telepíteni. Tovább kell tehát fokozni az
atomerőművek inherens szerkezeti biztonságát.
Nem szabad utat engedni emberi tévedéseknek. A
világ gazdaságosan kitermelhető uránkészlete 6
millió tonna (a teljes uránmennyiség 30 millió tonna)
lehet. Mai színvonalú atomerőművekben ezek felhasználása 35 milliárd (240 milliárd) tonna C 02
emisszióját válthatja ki. Tenyésztőreaktorban nagy
ságrenddel többet. Hasadási atomerőművek építésé
vel évtized haladékot kaphatunk. Hazánk szerencsére
nincs az európai C 02-termelő országok élmezőnyé
ben, hála annak, hogy a Paksi Atomerőmű fedezi a
hazai villamos energiatermelés 46%-át, és további
30% villamos energiát importálunk szovjet atom
erőművekből. A téli csúcsigény egy részét a Dunán
épült osztrák vízi erőművek fedezik. Ha hazánk az
európai nemzetek közösségének befogadott tagjává
kíván válni, csökkenteni kell a freontermelést és a
kén-oxidok kibocsátását, amire már most aláírt nem
zetközi szerződések köteleznek. Lehet, hogy nemso
kára C 0 2-kibocsátást korlátozó szerződést is alá illik
írnunk. Ezért meggondolandó a további fosszilis tüze
lőt (szenet, földgázt) használó erőművekbe történő
beruházás.
A szegedi egyetem kutatói megkérdezték érettségi
előtt álló magyar gimnazisták statisztikusan jellemző
mintáját: “Feltéve, hogy iparunk energiaigénye nem
növekszik, csak a lakossági fogyasztás, miként irányí
tanád hazánk villamosenergia-politikáját az 1990-es
években?” A válaszok különböztek a hivatalos
elképzelésektől:
5%
fosszilis tüzelővel
vízierőművel
19%
új atomerőművel
59%
villanyimportból
8%
fogyasztáskorláttal
2%
nem tudja
7%.
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A fokozódó üvegházhatás tudományos háttere ért
hető. A jövő számítógépes modellekkel prognoszti
zálható. A tudományos figyelmeztetések foganatja
mégis kétséges, mert az emberiség hosszú távú globális
érdeke ütközik az egyén (a lokális közösség) rövid távú
anyagi érdekével. Nehezen képzelhető el, hogy
hazánk egész autóparkját a következő években öt se
bességfokozatú, fordulatszámjelzős, 5 liter/100 km
benzinfogyasztású, katalizátoros kipufogojú, ólom
mentes benzint használó kocsikra cseréljük át. Le
használt és rossz hatásfokkal üzemelő autók olcsób
bak. A gázturbinás erőmű beruházási költsége kicsi a
vízi erőműéhez vagy atomerőműéhez képest. Régi
szénerőműveink kén-dioxid és szén-dioxid kibocsá

EURÓPA- EGY ÓCEÁN LEHETŐSÉGE

Bevezetés
Amennyire megállapítható, Földünk az egyetlen
bolygó a Naprendszerben, amely életet hordoz. Ter
mészetes ezért, hogy az életet planetáris jelenségnek
tekintjük, és a Föld-szerű bolygókon keressük.
Annak valószínűségét például, hogy létezhet-e élet
más csillagok bolygóin, a Föld-szerű bolygók számára
levezetett “lakható zónák” koncepciója alapján be
csülték meg [1,2]. Ezen klasszikus “lakható zóná
kon” belül az egyetlen energiaforrás a bolygó felszí
nén a csillag fénye. Ezért e zónák a bolygórendszerek
belső részére korlátozódnak.
Naprendszerünk külső vidékeinek űrszondás vizs
gálata azonban feltárta, hogy az óriásbolygók holdjai
nak némelyikén jelentős lehet az árapályfűtés követ
keztében létrejövő belső hőforrás. Legdrámaibb eset
az Io, vagyis a Jupiterhez legközelebbi Galilei-hold,
amelyen kiterjedt, heves, az árapályfűtés által fenn
tartott vulkáni aktivitást figyeltek meg. Az árapály
fűtés az Europa holdon fenntarthat egy folyékony
óceánt a viszonylag vékony szilárd jégkéreg alatt. Bi
zonyos jelek arra mutatnak, hogy volt, vagy van ár
apályfűtés a Szaturnusz Enceladus holdján és az Urá
nusz Ariel és Miranda holdjain is.
A külső bolygók holdjait, mint a biológiai aktivitás
lehetséges helyeit vizsgálva fontos felismerni, hogy
méreteik jelentősek lehetnek. A Ganymedes és a
Titán nagyobb a Merkur bolygónál, és a Callisto sem

tása eltörpül a nagyobb szomszédaink légszennyezése
mellett: ha mi vállalnánk is többletköltségeket, de
mások nem, nem tudnók megváltani az emberiséget.
A földi éghajlat sorsa elsősorban nem tudományos
kérdés, nem is csak műszaki, hanem nagymértékben
etikai probléma. Egyéni érdeken felülálló globális fe
lelősséget kialakítani csak átgondolt nevelési prog
rammal lehet. A fejlődő országok népesedéspolitikája
a (katolikus, mohamedán) valláserkölcsi nevelés
irányváltoztatását kívánja meg. A fejlett országok —
köztük hazánk — individualista fogyasztói ideáljának
önzetlen globális etikára történő nemesítését a szerző
véleménye szerint elsősorban a természettudo
mányokat tanító tanároknak kell vállalniok.

R. T. Reynolds,
S. W. Squyres, C. P. McKay, J. F. Kasting
sokkal kisebb nála. A Titán, a Szaturnusz legnagyobb
holdja 1,5 bar felszíni nyomású légkörrel rendelkezik,
amely főképp N2-ből áll némi CFf4-gyel vegyítve. A
Titán légkörében több, mint 9 szerves molekulát fe
deztek fel.
Mindezen sajátosságok kombinációja létrehozhat
lakható holdakat a Naprendszer külső részén. A fo
lyékony óceánt borító vékony jégkéreg, ha felhasadozik, olyan kisméretű átmeneti zónákat hozhat létre,
melyekben alkalmas fizikai környezet és elegendő
napfény van a fotoszintézisen alapuló élethez. A geotermális energia is jelentős mértékű hozzájárulást
képviselhet. Noha a Naprendszerünkben lévő holda
kon aligha van az élet kifejlődésére alkalmas környe
zet, más bolygórendszerekben alkalmasabb feltételek
is előfordulhatnak. Továbbá, ha egy nagy természetes
hold légkörrel rendelkezik, és élete során elegendő
árapályfűtésnek van kitéve ahhoz, hogy felszíne fagy
pont főié melegedjen, akkor elképzelhető, hogy ott
az élet kifejlődik.
E dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy milyenek a le
hetőségei a külső Naprendszer holdjain víz-környezet
kialakulásának. Elsősorban az Europa esetét vizsgál
juk, és tárgyaljuk annak lehetőségét, hogy a megfi
gyelhető jégréteg alatt árapállyal fűtött óceán talál
ható. Azután röviden áttekintjük a lehetséges lakóhe
lyeket, amelyek más naprendszerekben jöhettek
létre.

2. Árapályfűtés

Elhangzott az Élet az Univerzumban konferencián, Balatonfüreden, 1987. Fordította: Illés Erzsébet. Csillagászati Kutató Intézet
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Árapályerők azért hatnak egy holdra, mert a
bolygó nehézségi erőtere változik a hold testén
belül. A hold belsejének az a része, amely közelebb

van a bolygóhoz, erősebb vonzóerőnek van kitéve,
mint a bolygótól távolabbi rész. Ennek hatására a
hold alakja eltorzul. Általánosságban az árapályerők
okozta torzulások mozognak a hold testén keresztül
hajlítgatásokat, egymáshoz képest elmozdulásokat
okozva, és ez a rugalmatlanságból eredő hőenergia
felszabadulásával jár. Az impulzusmomentum- és az
energiamegmaradás törvényei miatt e folyamat során
a pálya excentricitása csökken (közeledik a körhöz),
és a tengelyforgás periódusa egyre jobban közeledik a
kötötthöz. A kötött keringés olyan, hogy a hold
ugyanazzal a periódussal rotál, és kering a központi
égitest körül, vagyis mindig ugyanazt az oldalát (az
árapály-dudort) fordítja a bolygó felé. Ez az árapály
fűtési folyamat önszabályozó, és a fűtés megszűnik,
mihelyt a körpálya és a kötött keringés bekövetkezik.
A külső Naprendszer számos holdjánál azonban a
bolygó körül keringő többi holddal való kölcsönhatás
a körtől eltérő pályákat tart fenn (noha elérik a kötött
keringést). A legismertebb példa e jelenségre az Io,
az Europa és a Ganymedes közötti “Laplace rezonan
cia”, ami fenntartja a viszonylag nagy pályaexcentricitásokat. Fizikailag az árapály által felszabadított ener
gia a hold keringési energiájából, illetve a bolygó rotá
ciós energiájából származik. Részletesebb tárgyalását
lásd Cassen etal. cikkében [3].
Mivel az óriásbolygók (Jupiter, Szaturnusz és Urá
nusz) rendszereiben egymáshoz viszonylag közel ta
láljuk a holdakat, továbbá az a tény, hogy a belső
holdak gyorsabban fejlődnek a nagyobb pályák irányá
ba, mint a külső holdak, arra vezet, hogy gyakran lép
fel rezonancia ezen égitestek mozgásában, ami nagy
szerepet játszik a rendszer dinamikai fejlődésében.
Ezért jelentős pályaexcentricitások és erős árapály
fűtés várható az ilyen rendszerekben.
Állandó p sűrűségű és állandó p rugalmassági
együtthatójú holdra, melynek pályaexcentricitása
e « l, az árapályfűtéssel felszabaduló teljes energia
mértéke [3,4] szerint
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ahol G a gravitációs állandó, Mp a bolygó tömege, n
a hold keringésének közepes szögsebessége, a a
pálya félnagytengelye, Rs a hold sugara, Q a disszipációs együttható, k2 a másodfokú Love-féle szám [3,4]
mely
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ahol g a hold felszíni gravitációja. Mivel Keplermozgás esetén a közepes szögsebesség n = G Mp a "3,

továbbá az árapály disszipációt a HT felszíni hőáram
mal kifejezve kapjuk
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A (3) egyenlet jobboldali tényezőit három csoportba
soroltuk. Az első tényező állandó, a második olyan
változókat tartalmaz, melyek a bolygó sugarától és
belső szerkezetétől függnek, míg a harmadik a hold
nak a bolygó körüli pályájától és a bolygó tömegétől
függ.
Az árapály hőáram erősen függ a hold méretétől.
Ha a hold sugarát az lóétól a Ganymedesére vagy a
Titánéra növeljük (a többi tényezőt változatlanul
hagyva), akkor a hőáram több, mint hatszorosára nö
vekszik. Ha az Io pályájának olyan nagy excentricitása
lenne, mint az Európáénak, akkor a fűtés négyes fak
torral emelkedne. A p és Q faktorok kevéssé ismer
tek, és erősen változhatnak. A megfigyelések szerint
a közepes hőáram az Ionál 1500 erg cm~2s_1 körül
van. A megfigyelések áttekintését valamint a nem ho
mogén test fűtésének tárgyalását lásd Cassen et al. [3]
Mint láttuk, az óriásbolygók holdjainak pályaex
centricitása várhatólag eltér nullától. Ami legjobban
eltér az egyes rendszerekben, az a bolygó tömege és a
holdak tőle mért távolsága. Adott bolygó esetén va
lószínűleg a legbelső hold van legjobban kitéve az ár
apályfűtésnek. Ez egybevág a Szaturnusz és az Urá
nusz rendszerében tapasztaltakkal, mivel van bizo
nyos jel arra, hogy árapályfűtés okozta óceán van az
Enceladuson [5], továbbá a Miranda és az Ariel is je
lentős árapályfűtésnek lehet kitéve [6,7]. Lényegesen
erősebb hőáramok lehetségesek nagy holdak eseté
ben, amelyek 1—10 Jupiter-tömegű óriásbolygók kö
rül keringenek.
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3. Óceán az Európán ?
A Voyager-szondák elrepülésekor készült felvéte
leken az Europa felszínét nagyon fényes és hosszú,
alacsony albedójú, barnás színű, lineáris alakzatok há
lózata borítja. Az alakzatok a felvételek felbontható
ságának határáig látszanak ('—4 km/lp), és többször
tíz km szélesek, míg maximális hosszúk összemér
hető az Europa sugarával ( —1500 km). Geometriájuk
arra utal, hogy valószínűleg repedések, amelyeket az
Europa kérgében tágulásos feszültségek hoztak létre.
Más lineáris alakzatok ismeretlen eredetű alacsony
gerincek. Ugyanakkor azonban az Europa felszíne fi
gyelemremél tóan sima. Csak három kis becsapódási
krátert azonosítottak, és kérdéses, hogy bárhol a
holdon előfordulnak-e néhány száz métert megha
ladó magasságkülönbségek.
A Voyager-megközelítések előtti időkből származó
legalapvetőbb ismeretek is rejtélynek bizonyultak, ha
az Európára vonatkoztak. A felszín főképp fagyott
H20 , noha a hold átlagsűrűsége azt bizonyítja, hogy
főképp szilikát égitest. Egyszerű, de hatékony kozmo371

kémiai érvek szólnak amellett, hogy a Galileiholdakat főképp szilikát alkotja, melyhez különböző
mennyiségű H20 járul [8], A víz-jeget, mint az
Europa felszínének fő alkotóelemét először Pilcher et
al. [9] azonosította a H20 erős infravörös abszorpciós
sávjai alapján. Ezt a következtetést későbbi megfigye
lések megerősítették [10, 11, 12,], s ez arra a megálla
pításra vezetett, hogy az Európa felszínén spektroszkópiailag megfigyelhető anyag több, mint 95%-a
H20 . A csaknem teljesen vízjégből álló felszín ellené
re az Európa átlagsűrűsége 2,97 g/cm3. Ilyen magas
sűrűség viszont szilikát égitestre utal, melyhez vi
szonylag kevés H20 keveredhetett. Ha az Európát
alkotó szilikát nagy mértékben dehidratált, és át
lagsűrűsége az Ioéhoz hasonló (3,57 g/cm3), akkor
az Europa tömegét legfeljebb 7 —8%-ban alkothatja
H20 . Ha azonban a szilikát hidratált, akkor sűrűsége
megfelel összetételének, és alig van benne szabad
H20 .
Az Europa belső szerkezetére három modellt java
soltak, amely összeegyeztethető a hold felszíni öszszetételével és sűrűségével is. Ezek a vékony jég,
vastag jég, illetve jég/óceán modellek. A vékony jég
modellt Randsford et al. [13] javasolták. Feltételez
ték, hogy az Europa belsejének szilikátjai hidratáltak,
és, hogy a felszíni H20 jég nagyon vékony (néhány
km-es) réteg csupán a szilikátok fölött. A vastag jég
modellben [14] elegendő a belső hő ahhoz, hogy dehidratálja a szilikátokat, feljuttassa a H20-t a felszínre,
ahol az ott mintegy 100 km vastag jégkérget alkot. A
jég/óceán modellben még több hő keletkezik, és
marad meg, elegendő ahhoz, hogy a jég jelentős
részét olvadt állapotban tartsa. Ebben az esetben az
Europa belső szerkezete a következő: dehidratált szi
likát belső, ezen nagyságrendileg 100 km mély
óceán, rajta vékony (sSlO km) jégkéreg.
Mindezen modellek összeegyeztethetőek az
Europa sűrűségével és felszíni összetételével, ezért a
választás köztük a felszíni morfológia vagy a belső fej
lődés modelljei alapján történhet csupán. A vékony
jég modell láthatólag a leginkább problematikus.
Squyres et al. [15] kimutatták az árapályfűtés fontos
ságát az Europa szilikát belsejében, és rámutattak,
hogy az árapály és rádioaktív hőáram elegendő, hogy
dehidratálja az Europa belsejét alkotó szilikátok leg
nagyobb részét. Még fontosabb, hogy Thomas és
Schubert [16] kimutatták, hogy a vékony jég modell
esetén a nagy becsapódási kráterek hosszú ideig fenn
maradnának — éles ellentétben az Europa szinte krá
termentes felszínével. Nehezebb választani a vastag
jég és a jég/óceán modellek között. A kritikus pro
bléma a radioaktív bomlás és az árapály disszipáció
hőtermelésének mértéke összehasonlítva a hőveze
téssel és a szilárd fázisú folyással történő hőveszteség
gel. Önmagában a hővezetés nem képes arra, hogy
elég gyors hőveszteséget okozzon az Európán mega
kadályozva a vastag külső jégréteg megolvadását.
Másrészt, ha van szilárd fázisú folyás, akkor elég
gyorsan eltávolíthatja a hőt ahhoz, hogy megakadá
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lyozza az olvadást, és fenntartsa a szilárd jégréteget.
A szilárd fázisú konvekció egy külső jégrétegben csak
akkor lép fel, ha a réteg vastagsága egy bizonyos kri
tikus értéknél nagyobb, ami mintegy 30 km az Euró
pán. Egy bizonyos fejlődési modell eredménye tehát
egyrészt az árapályfűtés nagyon bizonytalan számítá
sán, másrészt azon múlik, hogy volt-e a hőáram
valaha is elég alacsony szintű ahhoz, hogy megenged
je a konvekció beindulását. Squyres et al. [15] számí
tásai szerint az árapályfűtés legalább kétszer felül
múlja azt a kritikus értéket, amely megengedné a
konvekció beindulását, és ezzel a befagyást. Ross és
Schubert részletesebb vizsgálatai a jégburok áramlás
tanáról arra vezettek, hogy az árapályfűtés a burokban
kisebb, mint a Squyres et al. által számított, s ily
módon a folyékony réteg megőrzése bonyolultabb.
Másrészt Ojakangas és Stevésőn [18] vizsgálta az ára
pály hő disszipációját egy inhomogén vastagságú jég
rétegben, és arra a következtetésre jutott, hogy az in
homogenitások a helyi fűtést és olvadást elősegítik.
Az elméleti megfontolások alapján tehát egy folyé
kony óceán jelenléte valószínű, de nem bizonyított.
Ha van óceán, akkor keresztülrepedezhet az őt
borító vékony jégréteg. Ezt a lehetőséget kétségkívül
alátámasztja a repedések fellépése az Europa felüle
tén. Repedést okozhat az árapály feszültség, illetve a
burok elmozdulása az Europa árapály-dudorjához
képest. A repedésekben felbukkanó víz gyorsan fel
forr, ezáltal vízgőz-felhő keletkezik, amely a hold
felszínére lecsapódik. Ha a felszín hővezető
képességét a szilárd jégénél kisebbre csökkenti egy
olyan szigetelő réteg, mint amilyen a porózus dér,
akkor a jégburok egyensúlyi vastagsága jelentősen
csökkenhet.
Többféle megfigyelés támasztja alá azt a hipotézist,
hogy a Európán folyékony víz található a vékony jég
burok alatt, amely aktívan közrejátszik a felszín alakí
tásában — talán a víz megjelenésével ajég repedésein
keresztül [15]. Elsősorban a kráterek hiányát nehéz
megmagyarázni másképpen. Másrészt az Europa fel
színének fotometriai függvénye mutatja, hogy texturális (szövettani) különbség van ezen felszín, illetve
a Ganymedes és a Callisto hasonló albedójú, becsapó
dási eredetű lerakódásokkal fedett felszíne között
[19], A fotometriai sajátosságok jobban összeegyez
tethetőek a lecsapódott dérrel borított felszíni réteg
gel. Harmadrészt az Europa felszínén megfigyelt S 0 2
koncentráció magyarázható S ionok egyenletes hoz
záadásával ahhoz a felszínhez, melyre lényegesen na
gyobb mennyiségű H20 érkezik folyamatosan
[15,20], A H20 lerakódásának mértékére
—0,1 /xm/évértéket kaptak [15],
Egy korábbi dolgozatban [21] vizsgáltuk a biológiai
szempontból hasznos energia betáplálásának a mérté
két az Europa óceánjában. A legnagyobb potenciális
energiaforrások a radioaktív elbomlásból származó
hőenergia, valamint a hold szilikát-belsejében keltett
árapályfűtés. Földünkön a lokális nagyhőmérsékletű
helyeken, a tenger alatti kürtők környékén a termális

energia koncentrációja nagyléptékű hév-forrás aktivi
tásra vezetett [22], A tengervíz és a forró bazalt köl
csönhatása olyan oldatokat hoz létre, melyek a ten
gerfenékre emelkedve az élet oázisait képezik. A táp
láléklánc alapját ezekben az oázisokban azok a kemo
szintézist alkalmazó baktériumok képezik, amelyek
teljes energiaszükségletüket a kürtőkben, hasadékokban geotermikusán redukált kénvegyületek alacsony
hőmérsékletű oxidációjából nyerik [23],
Hasonló hidrotermális régiók létezhetnek az Euró
pán is. Az Europa belsejéből származó közepes
hőáram a számítások szerint kevesebb, mint harmada
a földinek, és mintegy 50%-kal több, mint a Holdé. A
Föld jelenleg nagyon aktív vulkanizmussal rendelke
zik, míg a Hold nem aktív. A Föld hőáramlásának je
lentős része az óceáni hátságok körzetében jelentke
zik. Tenger alatti vulkánosság létrehozásához hasonló
térbeli koncentrációra lenne szükség az Europa hő
áramánál is. A jelenlegi adatok és a modellezési mód
szerek azonban még teljesen alkalmatlanok arra,
hogy kvantitatíve felmérjük ilyen tenger alatti vulkáni
aktivitás jelentkezésének valószínűségét az Európán.
Az is lehetséges, hogy a jégkéreg repedésein kevés
fény lejut az Europa óceánjába. Egy egyszerű számí
tásban Reynolds et al. [21] meghatározták, hogy
mennyi fotoszintézisre alkalmas sugárzás juthat ke
resztül a jégen annak újrafagyása közben egy-egy repedési esemény során. Azt találták, hogy bizonyos
körülmények között több, mint 1000 nap is eltelhet
addig, amíg a megvilágítás szintje az alá a szint alá
esik, amelyen az Antarktisz örökös jégtakarója alatt
algák még fotoszintézisre képesek.
Egy ilyen óceánban egy-egy ilyen megvilágítás
esemény után az élőlényeknek valamilyen módon
meg kell találniuk a túlélés módját a legközelebbi ese
ményig. Reynolds et al. [21] földi analógiát találtak a
tengerjég kovamoszataiban. A téli körülményekhez
hozzászokott sejtek Sullivan és Palmisano [24] méré
sei szerint 0,1 és 10% közötti valószínűséggel élnek
túl egy 6 hónapos időszakot 0 °C-on és teljes sötétség
ben. Ennek megfelelően a biomassza-veszteség időál
landója 26, illetve 80 nap. Újabb kísérletek szerint a
tengerjég élő szervezeteinek túlélőképessége tízszer
nagyobb — vagyis 1 és 100% közötti — azonos felté
telek mellett [21], Láthatólag a hosszú sötét periódu
sok túlélésének képessége nem korlátozódik a sarkvi
dék élő szervezeteire. Anita [25] talált három mérsé
keltövi fenékvízi kovamoszatot, amely képes autotrof
növekedésre 12 —36 hónapig tartó 2 °C hőmérséklet
és sötétség után. Sajnos a repedési események közötti
időszak hossza az Európán (ha egyátalán vannak
ilyen események) teljesen ismeretlen.

4. Más naprendszerek
Az élet valószínűsége az Európán csekély. E pilla
natban többet nem állíthatunk, mint hogy vannak bi
zonyos alkalmazkodóképes földi organizmusok, ame

lyek élni és fejlődni tudnának az Europa óceánjában.
Létezhetnek azonban más naprendszerek olyan óriás
bolygókkal és körülöttük keringő holdakkal, amelye
ken az árapályfűtés jelentős. Továbbá e holdak lég
körrel is rendelkezhetnek. E fejezetben az erős ár
apályfűtés és egy jelentős légkör együttes hatását vizs
gáljuk a hold felszíni hőmérsékletére.
Annak lehetősége, hogy nagy mennyiségű illő
anyag marad az óriásbolygók közeli holdjaiban, a
hold kialakulási folyamatának olyan részleteitől függ,
amelyek általánosságban kevéssé ismertek. Ilyen
rendszerek elméleti vizsgálata helyett inkább néhány
szemléltető példát mutatunk be saját Naprendszerünk
légkörrel rendelkező holdjairól. A NASA Ames köz
pontban részletes sugárzási és konvektiv egyensúlyi
modelleket fejlesztettek ki bolygólégkörök termális
szerkezetének tanulmányozására [26,27,28,29]. Fel
használtuk ezeket a modelleket arra, hogy kiszámít
suk egy árapályfűtéssel és vastag légkörrel rendelkező
hold felszíni hőmérsékletét — bemutatva ezzel az ár
apályfűtés lehetséges szerepét az élet feltételeinek
megteremtésében egy idegen naprendszer valamely
holdján.
Első példaként a Titánhoz hasonló hold esetét vizs
gáljuk. Különböző árapályfűtés-értékeket feltételezve
kiszámítottuk egy égitest felszíni hőmérsékletét,
melynek a Titánéhoz hasonló légköre van, és a Jupi
ter távolságában mért Nap-fluxus éri. E számítások
ban 5%-nyi CH4-et,ű,2%-ban H2-t és 94,8%-ban N2-t
tartalmazó, 1,5 bar össznyomású légkört tételeztünk
fel (a Titán jelenlegi légkörének állapota). Ugyancsak
számításba vettük a fotokémiai ködöt feltételezve,
hogy koncentrációja mindenütt megegyezik a Titán
jelenlegi légkörében mért értékkel. A modell tartal
mazza a nyomás okozta abszorpciót, mint a gáz
opacitás-forrását az infravörösben, a Rayleigh-szórást
a láthatóban, a köd (pára) abszorpcióját és szórását, a
metán abszorpcióját a láthatóban és a konvektiv ki
egyenlítődést az alsóbb rétegekben. A modell nem
tartalmazza a vízgőz abszorpcióját, ami fontos lehet
273 K körüli hőmérsékleteknél. Ennek következté
ben a 273 K-hez közeledve a modell alulbecsülheti a
felszíni hőmérsékletet. Ésszerű azt várni, hogy az N2
a légkörben marad még egy óceán jelenlétében is,
hiszen egy 100 km mély víz-óceán a Titánon (egyen
súlyban az 1,5 bar nyomású N 2 légkörrel 273 K
hőmérsékleten) csak ~ 2 0 mb oldott N2-t tartal
mazna.
Ahogy várható, eredményeink szerint a felszíni
hőmérséklet növekszik, ahogy az árapályfűtés emel
kedik. Ha a hőáram százszorosa az Io esetében tapasz
taltnak (ami annak felel meg, ha például az Io pálya
excentricitását 0,04-re növeljük), akkor modellünk
ben a felszíni hőmérséklet 268 K. Ha C 0 2-t is tartal
maz a légkör, akkor a hőmérséklet —300 K-ra emel
kedik. Azt tapasztaljuk, hogy néhányszor 10 km
vastag óceán egy ilyen holdon geológiai időkig
létezhet.
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5. Következtetések

[8]

A külső Naprendszer folyamatainak jelenlegi isme
rete alapján úgy véljük, hogy óriásbolygók holdjain az
árapályfűtés óceánokat hozhat létre, és egy ilyen lé
tezhet az Európán is. A hold méretétől és helyzetétől,
valamint a bolygó tömegétől függően ez a vizes kör
nyezet geológiai idők alatt elvezethet az élet kialaku
lásához és fennmaradásához. Érdekes megjegyezni,
hogy a napfény intenzitása a Föld felszínén messze fe
lülmúlja azt a szintet, amely a növények fotoszintézi
sének beindulásához kell. Ténylegesen, mint Parker
et al. [30] megállapították, az antarktiszi tavi plankto
noknál a küszöbérték megfelel a Neptunusz pályájá
nál mérhető napfluxusnak.
Általában feltételezik, hogy minden adott csillag
körül van egy “lakható zóna”, amelynek határait el
sősorban a csillag sugárzási energiaárama határozza
meg. Azt állítjuk, hogy bizonyos elfogadható feltéte
lek esetén lakható zónák lehetnek óriásbolygók körül
is. Ezen zónák határait a (3) egyenlet értelmében a
bolygó tömege, illetve holdjainak a sugara és pályaexcentricitása szabja meg. Más csillagok Jupiternél na
gyobb tömegű óriásbolygóinak felfedezése kedvezne
az árapályfűtéstől származó lakható zónák gondolatá
nak. Ez a példa, mely korábban nem sejtett, de az élet
számára potenciálisan kedvező területeket tárt fel,
újra hangsúlyozza a más bolygórendszerek kutatásá
nak fontosságát.
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A KÉTKEDŐ NÉZŐPONT

R. Shapiro
Department of Chemistry New York University

1. B e ve zetés

A szkeptikus fogalmát általában így definiálják:
“valaki, aki kétségbe vonja a más által igaznak tartott
vélemény érvényességét, vagy hitelességét”. Ezen ál
láspont ellenkezőjére én a “hivő” szót használom,
ezen értve azt, “aki teljesen és kétkedés nélkül elfo
gad valamit akkor is, ha arra nincs bizonyíték”. A két
kedés mindig helyénvaló a tudományban, főként
pedig spekulatív területeken, amilyen pl. az élet terü
lete és annak elterjedése az Univerzumban, ahol a bi
zonyítékok hiányosak, vagy egyáltalában nincsenek.
Bizonyítani fogom, hogy az általánosítások ebben
a kérdésben, még, ha ellentmondást nem tűrő módon
hangsúlyozzák is azokat, valójában kevés, vagy sem
miféle tényen sem alapulnak. Ezt a “hivő nézetet”
szembe fogom állítani a “kétkedő nézetével”.

2. A h ivő n ézete

A hivő véleménye szerint (1) a földi élet eredeté
nek megértésében jelentős eredményeket értünk el;
(2) az élet itt az első RNA-molekulák spontán összeállásával kezdődött; (3) az életnek másutt, a Földön
kívül is proteineken és nukleinsavakon, vagy leg
alábbis szerves kémiai rendszereken vízben kell ala
pulnia; (4) az életnek másutt is a Földéhez hasonló
viszonyokra van szüksége; (5) a Viking-kísérletek a
Marson (a Naprendszernek a Földhöz legjobban ha
sonló világban) azt igazolták, hogy ott élet nincs; így
(6) élet a Naprendszerben csak a Földön létezik.
Ennek az álláspontnak, ill. a benne foglalt tételek
nek részletes kifejtése túl menne a jelen cikk célkitű
zésén. Az érdeklődő olvasó tanulmányozza a szerző
két másik cikkét (Feinberg és Shapiro, 1980; Shapiro,
1986). Néhány idézet azonban segíteni fog az ott ki
fejtett nézetek méltánylásában. Az élet RNA eredetét
támogatta Gilbert (1986): “Gondolni lehet egy olyan
RNA-világra, mely önmagukat katalizáló RNAmolekulákat tartalmaz. A fejlődés első lépése elindul,
azután az RNA-molekulák katalitikus tevékenysége
következik, mely szükséges ahhoz, hogy egy nukleodik levesbe gyűljenek össze.” Darnell és Doolitte
(1986) hasonlóan írt: “Feltehetően az RNA-kémia a
domináns, sikeres polimer kémia az élet előtti idők-
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ben.” George Wald érvekkel támasztotta alá, hogy a
Földön kívüli biokémia a miénkhez hasonló (1924):
“Meg vagyok győződve róla, hogy az élet mindenütt
elsősorban szénen, hidrogénen, nitrogénen és oxigé
nen alapul, tehát a földihez hasonló szerves kémián
és csak vízben gazdag környezetben jöhet létre.”
1913-ban ezt az érvet még így támasztotta alá: “A ta
nítványaimnak azt mondom: tanulják meg a biokémi
át jól, és akkor át fognak menni a vizsgán az Arcturuson.” Norman Horowitz így erősítette meg ezt a véle
ményt (1976): “Nagy tömegű információ megszerzé
sére, tárolására, ismétlésére és felhasználására az élet
a molekuláknak olyan bonyolultságát tételezi fel,
amilyen csak a szénvegyületek esetében ismert.”
Ez az álláspont összhangban van Horowitz pesszi
mizmusával a Marson előforduló élet kilátásaival
kapcsolatban (1986): “A Viking nem talált életet a
Marson, és ami ugyanolyan fontos, megtalálta az
okát annak, hogy miért nem lehet ott élet. A Marson
hiányoznak azok a különleges feltételek, melyek uralkodóak a mi bolygónk környezetében: folyékony
vizek óceánjai, teljes napsütésben.” Ezen nézet többi
támogatói között található James Lovelock (1986):
“Tudjuk, hogy a Marson nincs élet; sőt tudtuk mi
előtt a Viking űrhajó ott leszállt.” Továbbá Lewis
Thomas: “Ahogy eddig láttuk, a Mars egy ijesztő
hely, a megjelenése szinte halotti. A leghalottibb
hely, amit valaha is láttunk, és ránézni is nehéz bor
zongás nélkül. Gondoljuk csak meg, talán az egyetlen
ilyen holt hely ilyen méretben. Közelről hihetetlenül
szomorú.”
Egyesek közülünk talán csodálkoznak, hogyan
hagyhatta ki dr. Thomas a Holdat a holt helyek listájá
ról. Más szerzők kárpótoltak ezért a feledékenységért,
és kiterjesztették spekulációikban a holt övezetet. így
pl. az U. S. National Council Bolygóbiológiai Bizott
sága ezt írta (1981): “Véleményünk szerint a Nap
rendszerben az életre vonatkozó mai kutatás be van
fejezve; nyilvánvaló érvek szólnak amellett, hogy
sem a bolygók (a Föld kivételével), sem azok kísérői
nem biztosítanak megfelelő feltételeket az élet fenn
tartásához. A fő akadályozó tényezők a folyékony
víz, továbbá az élő organizmusok létezéséhez szük
séges hőmérséklet hiánya.” Norman Horowitz ezt
még a következőkkel erősítette meg (1986): “Mint
hogy a Naprendszerben a Mars nyújthatná a legtöbb
reményt a Földön kívüli életre, szinte biztosnak ve
hetjük, hogy a Galaktikának ezen a táján a Föld az
egyetlen életet hordozó bolygó.” Végül Michael Papgiannis így írt (1986): “Azon követelmények bonyo
lultsága, melyek lehetővé teszik a felszínen folyékony
víz megtartását évmilliókon át, ritka jelenség a Koz
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moszban, és eldönti az életnek menedéket nyújtó
Naprendszerek előfordulásának feltételeit a Galaxis
ban.”
Bár a fenti vélemények, meggyőződéssel előadva
megfelelnek a hivő ember szempontjainak, mégis
csak találgatások, és túllépnek az azokat indokló ada
tokon. A kételkedő nézet egy alternatívát nyújt, egy
konzervatívabb interpretációt, mely szintén nincs el
lentétben a rendelkezésre álló bizonyítékokkal.

3. A k é tk e d ő n ézete

A kétkedő álláspontja szerint: (1) Nagyon keveset
tudunk az élet eredetéről (annak ellenére, hogy sokat
tudtunk meg a molekuláris biológiából és a fejlődés
ről); (2) a mai kémiai ismereteink szerint nem
nagyon valószínű, hogy az élet az RNA-val kezdő
dött; (3) nincs más adatunk az élet másféle alapjára
vonatkozólag; mai ismereteink nem zárják ki a más
anyagrendszereken alapuló élet létezését; (4) a Föld
höz hasonló környezetek reményt nyújtanak az élet
kutatására, de nem zárnak ki lehetőségeket az élet
fenntartására; (5) az életet kutató Viking-kísérletek
kétes értelmű és zavaros eredményeket szolgáltattak;
nem tudjuk, hogy élet létezik-e a Marson, akár még a
Viking által meglátogatott területen sem; és (6) élet
létezhet és nem létezhet a Naprendszerben.

4. A f ö ld i é le t ism eretlen ere d e te

keverékben, mint rövid életű komponenst ad (Sha
piro, 1987). A formózkeverék bonyolultsága oly
nagy, hogy a “petróleum egy karbohidrát analógjá
nak” nevezték (Weiss et al., 1970). Egy ezen a terüle
ten dolgozó kutatócsoport szerint: “Nem hisszük,
hogy a formózreakció — ahogy mi és mások azt meg
valósítottuk — a cukor prebiotikus akkumulációjára
ésszerű modell.” (Reid és Orgell, 1967.)
További nehézségek lépnek fel, mikor a nukleonid
szintézist tekintjük. A formózreakciót megakadályoz
ná, ha nitrogén tartalmú RNA-bázisok és azok elődei
volnának jelen. Ha viszont nincsenek jelen, akkor ribózpusztulás menne végbe nukleonidformáció
nélkül (Shapiro, 1987). Ennek a nehézségnek az el
kerülésére az RNA prebiotikus eredetének hirdetői
olyan szcenáriót javasoltak, mely a ribóz és a bázisok
külön eredetét veszi alapul (Schlesinger és Miller,
1973), és gleccserek által hozza azokat össze
(Schwartz, 1982; Schwartz et al., 1982).
A kételkedő alternatívája ezekre a fantáziatornákra
az a feltételezés, hogy az RNA megjelenése később
következett be a fejlődés folyamán, először biológiai
katalízis útján. Joshua Lederberg 1960-ban így írt:
“Arról, hogy a nukleidsavak voltak-e az első gének,
vita folyik, egyrészt azért, mert túl bonyolultak, más
részt tökéletes voltuk inkább hosszú kémiai fejlődés
re mutat, mint egyetlen mesterfogásra.” A további
kutatómunka nem változtatott ezen a nézeten. Egy
generációval később Freeman Dyson (1985) szerint:
“Harminc év intenzív kísérleti eredményei megmu
tatták, hogy az aminosavak prebiotikus szintézisét
ugyan könnyű szimulálni, de a nukleotidok prebio
tikus szintézisét nem. Azt nem mondhatjuk, hogy a
nukleotidok prebiotikus szintézise lehetetlen. Azt
tudjuk csak, hogy ha megtörtént, akkor valami olyan
művelettel történt, melynek utánzásához egyik kémi
kusunk sem elég ügyes.” Erre a következtetésre
jutott Cairns-Smith (1982) is: “Szerintem ennek a
munkának a fontossága nem abban rejlik, hogy mi
képpen alakultak ki a primitív Földön a nukleotidák,
hanem pontosan az ellenkezőjében: ezek a kísérletek
megláttatták velünk sokkal alaposabb részletekben,
mint különben lehetett volna, éppen azt, hogy az élet
előtt nukleidsavak létezése nem teljesen valószínűt
len.”
Ha feltételezzük, hogy a nukleidsavak a biológiai
fejlődés során alakultak ki, akkor valamilyen más
vegyi anyagok és nem genetikus anyagok előzték
meg, és később helyükbe léptek. Cairns-Smith erre a
“genetikus szerepátadás” elnevezést vezette be.
Több javaslat merült fel a korábbi genetikus anyagra,
köztük a proteinek és rokon anyagok (Joice et al.,
1987), továbbá agyag-ásványok (Cairns-Smith,
1982). A probléma megoldatlan maradt.

Az RNA-ra vonatkozó következtetéseink eredmé
nyei: az RNA-hoz hasonló bonyolult molekulák
spontán szerveződése az élet előtti folyamatokban
egészen valószínűtlennek látszik (Shapiro, 1984). Az
RNA-világ hívei általában az ellenkezőt tették fel.
Dickinson pl. a következőket írta (1978): “Bázisok
és nukleinsavak megjelenéséről a primitív Földön
nem nehéz számot adni ... egészen meggyőző a mai
kémiatudásunk, mely szerint aminosavak, bázisok,
cukrok és az élet más monomerjei a primitív Földön
szintetizálható volt.” Eigen és Schuster (1978) megál
lapították: “Egyszerűen abból indulunk ki, hogy fel
tesszük: amikor az önszervezés megindult, minde
nütt jelen volt a legkülönbözőbb fajta, energiában
gazdag anyag, köztük különösképpen: aminosavak
tömege különféle mennyiségben, nukleotidok,
köztük négy bázis A, U, G és C polimerek mindkét
előző osztályból... többé-kevésbé véletlen szekven
ciában.”
Az ezekben a cikkekben idézett irodalom —
sajnos — semmiképpen sem támogatja az RNA
könnyű szintézisét. Például a cukor D ribóz életfon
tosságú tényezője az RNA gerincének. A formózreak- 5. A F öldön k ív ü li é le t le h e tő sé g ei
ció (Mizuno és Weiss, 1974) az egyetlen, amit idéz
nek, mint prebiotikus ribóz forrását. Ez a reakció
A hozzánk hasonló élet eredetével kapcsolatos tu
(prebiotikus célra) nem plauzibilisen magas formel- datlanságunk óvatossá kell, hogy tegyen bennünket
dehidkoncentrációt igényel, a ribózt csak komplex abban, hogy korlátokat szabjunk ennek a folyamat376

nak, ha az másutt is létre jöhet. Az élet keletkezésé
nek lehetőségét különféle környezetekben elemezve
Gerald Feinberg Fizikus és magam (1980) három
szükséges feltételt állapítottunk meg: (1) szabad
energiaáramlás, (2) anyagi rendszer, mely energiával
kölcsönhatásba tud lépni és rendezni tudja, és (3) ele
gendő idő olyan bonyolult valami felépítésére, mint
amilyent az élet fogalmával kapcsolunk össze. Elem
zésünk alapján, más alternatív életformák is érdeme
sek megvizsgálásra, például életműködés nem-vizes
oldatokban, amilyenek az ammónia, vagy a hidrokarbonátok, az ásványi anyagokon és nem-szerves
kémián alapuló élet.
Az ilyen javaslatok természetesen spekulációk,
azokat csak a kísérlet és a megfigyelés erősítheti meg.
Ebből a szempontból a Naprendszerben több hely is
alkalmas lehet, és megérdemli a vele való foglalko
zást. A Mars nyilvánvaló jelölt további tanulmányo
zásra.
Az életet kutató három Viking-kísérletet azzal a
céllal tervezték, hogy földi szervezetekre jellegzetes
metabolikus folyamatokat fedezzenek fel. Erre a kor
látozásra gondolva Sagan és Lederberg (1976) azt
írták előre a Viking eredményeiről, hogy “míg a
Viking jelentős első lépést képez a Mars biológia in
situ tanulmányozásában, a negatív eredmény ki fog
zárni egy fontos részhalmazt, de csak egy részhalmazt
a Marson esetleg elképzelhető szervezetek spektru
mából.”
A Holdról és a Földről származó sterilizált talaj
használatakor számba vették azokat a kritériumokat,
melyek a Vikingen végzett életjelkutató kísérletek
negatív eredményeinek kritériumai. A három kísér
leti eredmény egyike sem egyezett ezekkel a kritériu
mokkal. Az egyik pozitív eredményt adott (adatai ha
sonlítottak a földi mikróbás talajhoz), a másik kettő
azonban olyan eredményeket adott, amelyekre előtte
nem számítottak. A viking tömegspektrométere nem
talált szerves vegyületet a Marsról származó talajban.
Ez az eredmény kizárja olyan mikroorganizmusok
részhalmazát, melyek szerves termékekben gazdag
talajon élnek (a Földön gyakori viszonyok).
Összefoglalva: ezek az eredmények nem egyér
telműek és távolról sem határozottak. Lehet, hogy az
eredmények teljesen megmagyarázhatók szervetlen
kémia alapján. Egy sor lehetőség azonban a Marson
levő életre nyitva marad (Feinberg és Shapiro 1980):
(1) Élet létezett a Viking által megvizsgált mintákban
és felelős volt az életet kereső kísérletek eredményé
nek egy részéért. Vagy léteztek a mintában szénen
alapuló mikroorganizmusok, de nem mérték azokat
szerves törmelékek elegendő mennyiségben ahhoz,
hogy a tömegspektrométer kimutassa, vagy CairnsSmith által javasolt típusú ásványi élet volt jelen. (2)
Élet nem volt jelen a Viking-mintákban, de volt vala
hol a környezetben, például a sziklákban, vagy
mélyen a talajban. (3) Élet nem létezett a Viking által
megvizsgált területen, de volt másutt a Marson, föld
alatti vízoázisokban, a jégsapka szélén, vagy más spe
ciális helyen. A hívők különböző szektái hitük sze

rint, vagy úgy értelmezték a Viking-eredményeket,
hogy a Marson van (a többség), vagy úgy, hogy nincs
(egyesek) élet. A kétkedő inkább nem von le határo
zott következtetést, hanem megvárja a Marson vég
zendő további biológiai vizsgálatok eredményét.
A Mars a Naprendszerben természetesen nem az
egyetlen hely, melyet élet szempontjából érdemes
megvizsgálni, és nem is a legbiztatóbb. Az Európán,
a jégsapka alatt létezhet egy hatalmas óceán (Squyres
et al., 1983). Ha ehhez az óceán fenekén még vulkánkitörések is hozzájárulnának, akkor meg lenne a
szükséges környezet élet létrehozásához. Ilyen jellegű
terepet javasoltak már a földi élet eredete számára is
(Corliss et al., 1981). Biológiai kutatásra más al
kalmas célpont még a Titán sűrű légköre, esetleg hidrokarbon óceánnal, valamint a Jupiter. Az utóbbi
bolygón létezhet a felhők között olyan terület, mely
ben a Földiéhez hasonló hőmérsékletű és nyomású
víz előfordulhat. (Feinberg és Shapiro, 1980). Lehet
töprengeni, vagy dogmatikus kijelentéseket tenni
arról, hogy mi található, vagy mi nem található a fel
sorolt helyeken, de legbiztosabb tudományos eszkö
zök, vagy megfigyelők felküldése, hogy nézzék meg.
A kilátások erre az utóbbi időben csökkentek. Sajnos!
6. A javasolt cél
A hittel kapcsolatos álláspont gyakran optimizmus
sal jár együtt, a szkepszis pedig pesszimizmussal, a
jelen helyzet azonban ennek a fordítottja. Az élet ere
detének és helyének problémái az Univerzumban ma
a legizgalmasabb dolgok a tudomány területén. A hí
vőknek a fentiekben kifejtett nézetét széles körben
hirdették, ez elnyomta az érdeklődést azon célkitűzé
sek iránt, melyek addig a legnagyobb érdeklődést és
támogatást élvezték. Az eredmény az lett, hogy a
program a nyolcvanas években leállt a közönség ér
dektelensége közben. Ezt a helyzetet illusztrálja a
Galileo-terv története, mely az egyetlen tervezett vál
lalkozás az Egyesült Államokban. Az indítást a het
venes években vették tervbe, először 1982-re készí
tették elő, azóta számos alkalommal elhalasztották.
Az űrhajó valószínűleg a 90-es években fog indulni,
közvetett úton jut el a Jupiterhez, sokkal lassabban,
mint előzetesen tervezték.
Más lenne a légkör, ha a kétkedő álláspontot fo
gadnák el, és nyitva hagynák az élet lehetőségének
problémáját a Naprendszerben. A bolygókutatásnak
szüksége volna egységes, lelkesítő célra. A követke
zőt lehet javasolni: Naprendszerünk tanulmányozásá
ban a legjelentősebb cél az élet jeleinek kutatása. Ilyen
jelek utalhatnak ma létező életre (Europa, Mars, Ju
piter), kialudt életre (Mars), az élet felé irányuló fej
lődésre (Titán) és értelmes Földön túli életre utaló
tárgyi leletekre.
Az ilyen programnak nem kell kizárnia a konven
cionális tudományt. Ha újból helyre áll a közönség lel
kesedése és érdeklődése, akkor több vállalkozás in
dítható, és számos területen többet megtudhatunk,
mint az a jelenben lehetséges.
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EÖTVÖS VALÓJÁBAN MÁR 1910-BEN
PUBLIKÁLTA AZ EREDMÉNYEIT,
CSAKHOGY ERRŐL SENKI SEM TUD...

Michael Martin Nieto
University of California, Los Alamos

Richard J. Hughes és T. Goldman
University of California, Los Alamos

1. Eötvös élete
Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd (1848-1919), az egyik legnagyobb magyar fizikus (1. ábra),
arisztokrata és értelmiségi családba született. Kezdet
ben jogot tanult, majd a természettudományok felé
fordult, s tanulmányait a Heidelbergi Egyetemen
folytatta.
Doktori értekezésében azt vizsgálta, hogy ki lehete mutatni egy fényforrás és egy detektor egymáshoz
viszonyított mozgását a statikus éterben. Ennek a
munkának a csúcspontja Fizeau munkásságának rész
letes elméleti elemzése volt. Fizeau kísérleteit csak
úgy lehetett megérteni, ha feltételezték, hogy az

Az eredeti cikk függelékében elmagyarázza még az inga működé
sét és leírja az Eötvös-kísérlet eredményeinek újraértékelését
követő vitát. E részt elhagytuk, mivel e témákról folyóiratunk ol
vasóit már tájékoztattuk. Ugyancsak elhagytuk a terjedelmes iro
dalomjegyzéket. (Szerk.) Fordította: Bőd László Megjelent: Am.
J. Phys. 57(5) May, 1989
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“étert” a közeg, amiben a vizsgálatot végezték, a tö
résmutatójával arányos sebességgel magával vonszol
ta. Az ebből a kísérletből leszűrt következtetések
sokkal inkább inspirálhatták Einsteint a speciális rela
tivitás elméletének megalkotására, mint a Michelson —Morley kísérlet eredményei.
Eötvös következő munkája a kapillárisok elméleti
és kísérleti vizsgálatára irányult.
Az, hogy egyszerre volt kísérleti és elméleti szak
ember, jó hasznára volt Eötvösnek a gravitációval
kapcsolatos munkájában, amely 1886-ban kezdődött.
Feltételezik, hogy Eötvöst részben az motiválhatta a
gravitáció vizsgálatában, hogy a Magyar Természettu
dományi Társulat 1881-ben felhívást tett közzé a lo
kális gravitációs gyorsulás Magyarország területén
való megmérésére.
Kulcsfontosságú volt Eötvösnek a gravitációs kuta
tásaiban az a találmánya, amely Eötvös- (torziós)
inga néven vált ismertté. A klasszikus torziós ingát
Coulomb és Mitchell egymástól függetlenül fedezte
fel. Coulomb ezt az ingát az elektromos erő reciproknégyzetes törvényének (Coulomb-törvény) igazolá-

2. ábra Eötvös első gravitációs mérései terepen, a Ság-hegyen,
1891-ben. Balról jobbra: Bodola L., Tangl K., Eötvös L. (ül) és Kövesligethy R.

1. ábra Eötvös Loránd

sára irányuló kutatásaihoz használta, habár nem ő
volt az első, aki ezt a törvényt felfedezte. Mitchell
ingáját Cavendish használta (róla is van elnevezve),
hogy (modern szemszögből) laboratóriumban iga
zolja a gravitációs törvény reciprok-négyzetes termé
szetét.
Mivel a “Cavendish-ingánál” a súlyok egy síkban
helyezkednek el, ezek az U geopotenciál
32U
9 2U
32U
------ , é s ------------------3x3y
3y2
3x2

(1)

deriváltjainak vizsgálatára használhatók. Itt x és y a
Föld felületén elhelyezkedő vízszintes síkba esnek.
Eötvös felismerte, hogy ha a torziós inga végeihez
erősített két súly különböző szinten helyezkedik el,
akkor az (l)-ben szereplő mennyiségek mellett még a
3 2U
32U
---------, és ---------3x3z
3y3z

(2)

deriváltak is megmérhetők, ahol a z tengely merő
leges a Föld felszínére. így az Eötvös-inga elvben
nagyszerű szerkezet volt a Föld gravitációs terének
kiméréséhez (2. ábra).
Kiderült, hogy ez az “elvben” valójában “tényle
gesen” volt. Eötvös műszerének egyre precízebb és
precízebb változatát építette meg a neves műszerész,
Süss segítségével, miközben a műszer elméletét is ki
fejlesztette. Ennek a századnak a jó részében az
Eötvös-inga volt az elsődleges geofizikai nyersanyag
kutatási eszköz. Csak a gyorsan mérő graviméterek
feltalálásával cserélték le az Eötvös-ingát. Az inga fő

hátránya az egy mérés elvégzéséhez szükséges
hosszú idő volt.
Néhány geofizikai mérés után Eötvös a (gyenge)
ekvivalencia-elv ellenőrzésére használta műszerét.
Ez az elv kapcsolja össze a Newton elméletében meg
jelenő két “tömeg” fogalmat.
Az első “tömeg” Newton második mozgástörvé
nyében szerepel, ahol egy testre ható erő egyenlő az
m, tehetetlen tömeg és a gyorsulás szorzatával,
F=m ,a.

(3)

A második “tömeg” Newton gravitációs törvényé
ben jelenik meg. Ebben a két test közötti gravitációs
vonzó erő arányos ezek gravitációs tömegének (itt
Mg és mG) szorzatával és fordítva arányos a közöttük
levő távolság négyzetével. A (G) arányossági ténye
zőt ma Newton-állandó, vagy gravitációs állandó né
ven ismerik,
F = —GMGmG/r2.

(4)

Mai szóhasználattal az nij tehetetlen tömeg a moz
gással kapcsolatos kinematikai mennyiség. Az mG
gravitációs tömeg ezzel szemben az elektrodinamiká
ban fellépő elektromos töltéssel analóg “töltés”.
A gyenge ekvivalencia-elvet matematikailag a te
hetetlen és gravitációs (súlyos) tömeg közötti egyen
lőségként lehet kifejezni minden anyagra:
m i= m G.

(5)

Ennek az a következménye, hogy a szabadon eső test
tömege kiesik Newtonnak a mozgást leíró dinamikai
egyenletéből. Ez eredményezi a “szabadesés általá
nossága” néven ismertté vált Galilei-féle kinematikai
elvet, Newton első mozgástörvényének gravitációs
megfelelőjét.
Eötvös kísérleteit Galilei, Newton és Bessel klaszszikus kísérleteinek lényeges továbbfejlesztéseként
foghatjuk fel. Galileinek a különböző összetételű és
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tömegű tárgyak esési idejét tárgyaló értekezését úgy
lehet tekinteni, hogy az az ekvivalencia-elvet 1/100
hibával igazolja. Ezeket a kísérleteket a monda szerint
úgy végezte, hogy a pisai ferde toronyból ejtett le tár
gyakat. Newton viszont tényleges inga-kísérleteket
hajtott végre. Az ingánál az egyensúly közelében a ki
netikus energia az ingasúly tehetetlen tömegével, a
potenciális energia viszont az ingasúly gravitációs tö
megével arányos. Ennek következtében az inga perió
dusa független lesz a tömegtől, ha az ekvivalencia-elv
érvényes. Newton ezt 1/1000 hibával igazolta, Bessel
pedig egy módosított inga kísérletet 1/60000 hibával
hajtott végre.
Az Eötvös-inga ugyancsak az (mj/mG) arányt
méri különböző tárgyak esetén, mégpedig a követke
zőképpen: a karokat kelet-nyugat irányba állítják be.
Az inga két végén elhelyezett tömegekre két erő hat:
(1) az mG-vel arányos gravitációs erő és (2) a Földön
mutatkozó (mpvel arányos) centrifugális erő. Ha ez
az arány az ellentétes karok végén levő két tárgyra
eltérő, akkor a torziós inga egyensúlyi helyzete kü
lönböző lesz attól függően, hogy melyik súly van a
keleti, és melyik a nyugati karon. Ez az eltérés a kö
vetkezőképpen határozható meg. Először északi
irányba nézünk rá a függesztő szálra szerelt tükörre.
Ezután a karokat 180 °-kal elfordítjuk. A pontosság,
amellyel most a tükör az északi irányba tükröz, meg
mutatja, hogy az arányok (a centrifugális erő aránya a
gravitációs erőhöz) a két testre nézve mennyire
egyenlők.
Eötvös 1890-ben közölte az ekvivalencia-elvre vo
natkozó első vizsgálatát. Eredményeit G anyagtól
való függéseként adta meg:

G = G 0(l + x).

(6)

Azt találta, hogy egy sor anyagra a Föld gravitációs
vonzása nem tér el többel, mint k = 5 x 1 0 ~ 8.
Eötvös, amint azt publikációi mutatják, ezután
folytatta geofizikai terepi méréseit. A Göttingai Egye
tem filozófiai fakultása azonban 1906-ban díjat aján
lott fel a Beneke-alapítványból. Ezt a díjat Eötvös,
Pékár és Fekete 1909 márciusában kapta meg, mert
bebizonyították különböző anyagok tehetetlen és
súlyos tömegének egyenlőségét. Különböző jelenté
sek szerint ez a díj 3400, illetve 4500 márka volt.
A göttingai Egyetemre benyújtott dolgozatot
Eötvös életében sohasem publikálták a maga teljessé
gében. Három évvel Eötvös halála után, 1922-ben,
az Annalen der Physik-ben jelent meg ennek a dolgo
zatnak egy változata, szerzőként Eötvös, Pékár és
Fekete volt felsorolva. Ez a cikk az alaphivatkozás.
Az adatok hosszadalmas elemzése után jónéhány nul
lától eltérő eredményt találtak, k = 6 x 1 0 - 9 értékű re
latív eltérésig terjedően, amelyek mindegyikének
3xl0~9 körüli volt a hibája. Ezt ők úgy értelmezték,
hogy k = 5 x 1 0 ~ 9 pontossággal nulla eredményt
kaptak.
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Az Eötvös összegyűjtött műveit tartalmazó köny
vet 1953-ban adták ki Budapesten. Ebben a könyvben
az 1922-es dolgozatnak egy kibővített változatát
közölték.
Ez több olyan, az eredeti pályaműben szereplő
megjegyzést tartalmaz, amelyet az 1922-es változat
ból kihagytak.
Végül 1964-ben a Budapesti Tudományegyetem
Évkönyvei Geológia Szekciójában egy külön Eötvös
nek szentelt kötetet adtak ki. Ez a kötet a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1963. szept.
24—28 között megtartott tudományos ülésen alapul.
Sok olyan hírneves szerző dolgozatát tartalmazza,
mint Dicke, Fairbank, Schiff és Renner. Számunkra
itt az az érdekes, hogy a kötet ugyancsak tartalmazza
az Eötvös—Pékár—Fekete dolgozat 1963-as változa
tának angolra fordított szövegét. Továbbá az, hogy a
dolgozatuknak ez a szövege pótlólagos történeti, fizi
kai és szerkesztői megjegyzésekkel is ellátott.
Meglepő módon Eötvös munkájának ezt a kibőví
tett angol változatát nem ismerik széleskörűen az an
golul beszélő fizikusok, habár közülük többen részt
vettek ezen a konferencián. Ezt az is mutatja, hogy az
Eötvös-kísérlet iránt újabban feltámadt érdeklődés
hatására szükségesnek tartották Amerikában az
1922-es cikk angolra való újra fordítását.
Az Eötvös-kísérletet később tovább javította a
Dicke-csoport, Braginski és Panov, valamint a lézeres
holdmérési együttműködés. Ők azt találták, hogy a
Nap felé eső testekre a gyenge ekvivalencia-elv
rendre az alábbi relatív hibával tekinthető igazoltnak:
5 x l0 _u, 5xl0~12 és 5xl0~12. (Eötvös maga is javasol
ta ilyen kísérlet elvégzését.
2. Az “elveszett”publikáció
Visszatérve Eötvös 1909-es kísérletéhez: Eötvös
igen is publikálta 1910-ben az eredményeit, de olyan
módon, ami odavezetett, hogy a fizikusok nem szereztek
erről tudomást. Ennek az volt az egyik következmé
nye, hogy a posztumusz 1922-es cikkre folyamatosan
találunk hivatkozást, az eredetileg publikált forrásra
viszont soha.
A századforduló táján a konferenciák sorát tartot
ták a következő címmel: Allgemeine Konferenz der
Internationalen Erdmessung (Nemzetközi Általános
Földmérési Konferencia). A 15. konferenciát pl. Bu
dapesten tartották, és Eötvös itt a Magyarországon
végzett geodéziai munkákról tartott beszámolót.
A 16. konferenciát 1909-ben Angilában tartották.
Ezen a konferencián Eötvös is tartott előadást, amely
nek a kiadott változata a következő címet viseli: “Je
lentés a Magyarországon végzett geodéziai munkák
ról, különösképpen a torziós ingával végrehajtott
vizsgálatokról” (az eredeti cím német nyelvű).
Ennek a dolgozatnak az utolsó négy oldalán Eötvös
közreadott egy VI. fejezetet, amelyben az
ekvivalencia-elvre vonatkozó, akkor frissen befeje

Az új vektor—erő, anyag—anyag kölcsönhatások
nál taszító (hasonlók taszítják egymást). Minthogy a
skalár-erő mindig vonzó, anyag—anyag kölcsöhatásoknál a két erő majdnem semlegesítené egymást,
ami eredőként egy kicsi gyenge-ekvivalencia-elv-sértést hozna létre.
Scherk 1979-1980-ban explicite utalt arra, hogy
ilyen új partnerek a reciprok-négyzetes törvény és az
(Eötvös-kísérletben vizsgált) gyenge ekvivalencia
Schon in seiner ersten diesbezüglichen Arbeit rom Jahre 1890 zeigt« der Bericht
elv
megsértésére vezetnének, ami esetleg mérhető
erstatter, dass bei dem Vergleiche von Messing, Glas, AntimoDit und Korkholz * kleiner als
lenne.
Valóban, ezeknek az elképzeléseknek a tisztá
suoooooo
ln der neueren gemeinschaftlich m it den Herren Dr. D. P bkäb und E. F kkbtb auszása
után
Stacey, Tuck és munkatársaik egy kicsiny
gefübrten Arbeit wurde aber diese Grenze noch weiter berabgedrückt. Ee vorde erwiesen,
dass sich der Koeffizient > für Platin, Kupfer, Magnalium, ßchlangenbolz, Talg, Asbest,
anomális gravitációs taszítást észleltek bányákban, a
Kdpfersulfat in Kristallen und auch in Wasser gelöst und auch reines Wasser durch keinen
mélység függvényében mért lokális gravitációs
gyorsulásban.
Antianyag—anyag kölcsönhatásokban a vektor—
3. ábra A 30 irodalomból származó két bekezdés Eötvös régi
erő vonzó (ellenkezők vonzák egymást). Ezért ebben
(1890) és új eredményeit (1909) foglalja össze
az esetben mindezek a járulékok összeadódnak és az
Akárhogy is áll a dolog, itt van az eredeti forrás, antianyag — a csatolási állandók nagyságától és az új
ahol Eötvös — bár nem az 1922-es teljes posztumusz kölcsönhatások hatótávolságától függő — anomálisan
formában — először publikálta az eredményeit. Az nagy gravitációs gyorsítást érezhet a Föld felé. A bá
előzetes publikálás valójában megszüntethette az in nyákból származó adatok legfrissebb újraelemzése
dítékot, hogy még Eötvös életében teljes jelentést ad ténylegesen azt mutatja, hogy az antianyagnak a Föld
janak közre, minthogy a szerzők már késleltették a felé való anomális gyorsulása elérheti a 14%-ot. A
publikálást, hogy jobb adatokhoz jussanak. Talán az CERN-nek javasoltak egy kísérletet, amit el is fogad
előzetes publikációban megadott nagyobb hiba és a tak, hogy mérjék meg antiprotonok gravitációs gyor
publikálás késleltetése is annak a következménye, sulását. Pozitronokkal történő kísérletet fontolgatnak
hogy Eötvöst gyötrő nyugatalanság emészetette, Stanfordban.
Az előbbiektől függetlenül Wigner, Lee és Yang,
hogy a különböző anyagokra vonatkozó adataiban
valamint
N e’eman munkái felkeltették az érdeklődést
megfigyelt eltérések egy felderítetlen effektust
egy
olyan
erő iránt, amely a hipertöltéshez vagy a batükröznek.
rionszámhoz kapcsolódna. N e’eman már sok évvel
ezelőtt “ötödik kölcsönhatásnak”, Weinberg pedig
3. Mai érdeklődés Eötvös munkája iránt
“N e’eman féle ötödik erőnek” nevezte ezt a hipertöl
téshez
csatolandó erőt. Az ilyen erő iránti érdeklődés
Akkor találkoztunk az 1922-es dolgozat angol for
és
a
newtoni
gravitációtól eltérő —bányákból szár
dításával és, ami érdekesebb, a lényegileg ismeretlen
mazó
—
eredmények
ismerete miatt vizsgálták felül
1910-es eredeti jelentéssel, amikor elkezdtünk érdek
Fischbach
és
munkatársai
az Eötvös-kísérletet. Fischlődni a téma történeti és tudományos irodalma iránt.
Ezt az édeklődést az antianyag lehetséges rendellenes bachék korrelációt találtak az Eötvös-féle «-mérések
gravitációs gyorsulása, valamint a gyenge ekvivalen zérustól való eltérése és a barionszám között. Azaz,
cia-elv látszólagos sérülése (amint az az Eötvös- minthogy különböző anyagoknál az egységnyi atom
tömegre jutó barionszám eltérő (eltérő az egy nukle
kísérletben látható) közötti kapcsolat váltotta ki.
Az elméleti kutatók már sok éve törekednek arra, onra jutó tömeghiány), valamilyen új kölcsönhatás
hogy a gravitációt kvantálják, és a természet más erői nak a barionszámhoz való csatolódása a gyenge
vel egyesítsék. Ezeknek a kvantum-gravitációs elmé ekvivalencia-elv nyilvánvaló megsértését okozná.
Habár Fischbach és munkatársai eredeti elemzését
leteknek közös vonása, hogy a gravitonnak a gravitá
ciós mező tulajdonképpeni kvantumának véges ható- módosítani kellett és a hipertöltéshez való csatolásra
távolságú 1 spinű (gravifoton) és 0 spinű (graviska- vonatkozó javaslatukat el kellett vetni, mert
77++ (nem észlelt semleges részecske)] típusú
lár) társait tételezik fel. Úgy gondolják, hogy ezek az [K+—►
bomlásokat
nem figyeltek meg, az Eötvös-adatokban
új partnerek gravitációs csatolási állandóval kapcso
a
barionszámmal
való korreláció valóban jelen van.
lódnak, valószínűleg valamilyen megmaradó töltés
Ez
a
korreláció
nem mondana ellent a Dickehez (ilyen a barionszám és/vagy a leptonszám). A
Braginskii
eredményeknek,
ha az erő hatótávolsága a
véges hatótávolságok azt jelentik, hogy e kölcsönha
Föld—Nap
távolsághoz
képest
rövid lenne.
tások a (végtelen hatótávolságú) newtoni potenciál
helyett Yukawa potenciált hoznak létre
Azóta az ekvivalencia-elvre sok új kísérletet haj
tottak végre. Ezek egy figyelemre méltó kivételtől el
V = k ( e - f/í0/r.
(7)
tekintve zérus, vagy kicsiny eredményt adtak. Az el
sőként bejelentett két kísérlet egymásnak látszólag el
Ezt a lehetőséget számos kutató tárgyalta.

zett méréseit tárgyalja. (Első mondata alapján arra
gondolhatnánk, hogy e fejezetet Eötvös utólagos
meggondolás alapján adta közre.)
Érdekes módon itt Eötvös sokkal óvatosabb volt
az eredmények pontosságának becslésében, mint az
1922-ben publikált dolgozatban (amely lényegében
azonos a pályaművel). Itt a hibát lxlO -8 nagyságúnak
adta meg (1. a 3. ábrát).
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lentmondó eredményre vezetett: Thieberger és az jelenségek. Valójában a mai napig elvégzett minden
University of Washington (Eöt-Wash együttmű kísérlet csak vagy az egyik, vagy a másik mérését pró
bálta, de nem egyszerre mindkettőét. Lehetséges,
ködés) kísérlete volt. Thieberger megfigyelt egy
hogy rövidesen tudni fogjuk, vajon az új effektusok
0,5 /j,Gal (1 G a l= l cm/s2) szintű jelet;
valamelyike, vagy mindkettő létezik-e; ha viszont lé
egy vízben semlegesen lebegő sárgaréz gömb ennek tezik, annak hatása, amint arra fentebb rámutattunk,
megfelelő gyorsító erő hatására mozgott a New alapvető lesz.
Jersey államban levő Palisades sziklafal széle felé.
Ezzel ellentétben az Eöt-Wash együttműködésben 4. Befejező megjegyzések
semmiféle jelet nem láttak, amikor Seattle-nél egy
Einstein 1914-ben az ekvivalencia-elvre alapozta
hegy közelében négy hengerből álló négyzetes elren
dezést forgattak. A hengerek közül kettő sárgarézből, az általános relativitás elméletet. Felidézik, hogy
kettő berilliumból készült, később pedig alumínium Eötvös 1890-es eredménye nagy benyomást gyako
ból és berilliumból. A jel a vizsgált tömegek váltakozó rolt rá, de azt is, hogy elméletének megfogalmazása
felgyorsulása, vagy lelassulása lett volna, attól függő előtt nem tudott róla. Ezek után bizonyosan erős ha
tással lett volna Einsteinre az 1910-es Eötvös publiká
en, hogy melyik anyag volt közelebb a hegyhez.
Azt mondjuk, hogy a fenti két kísérlet “látszólag” ció, ha azt látta volna. Ez lehetett volna a helyzet, ha
ellentmondó, minthogy ez a következtetés egyetlen, az eredményeket az Annalen der Physik-ben publi
100 —1000 m körüli hatótávolságú új erő feltételezé kálták volna ahelyett, hogy egy nemzetközi geofizikai
sén alapul. Ha 100 km körüli hatótávolságú új vektor konferenciára beküldött dolgozat végéhez csatolták.
és skalár erőről van szó, akkor a két kísérlet elvben
De ugyanezt lehet elmondani a fizikus társadalom
konzisztens lehet. A másik három kísérlet is a vi ról általában. Követve Thompson rádiummal végre
szonylag rövid hatótávolságú erők vizsgálatára irá hajtott kísérletét, Southern 1910-ben ingát használva
nyult. Ezek a kísérletek: a Boynton és munkatársai ellenőrizte az ekvivalencia-elvet 1/200 000-ed hibá
által végrehajtott kísérlet, amelynek során egy hegy val radioaktív anyagoknál (urán-oxid versus ólomközelében oszcilláló, félig alumíniumból és félig be oxid). (Southern Eötvös egyetlen munkájára sem hi
rilliumból készült gyűrűvel kicsi vonzási jelet láttak, vatkozott.) Még érdekesebb, hogy Zeemann
a Fitch és munkatársai által kapott zérus eredmény, 1918-ban — Einstein gravitációs elméletétől indíttat
akik egy hegy közelében sárgaréz és polietilén próba va és Eötvös 1891-es munkáját ismerve — torziós
testekkel végeztek torziós inga kísérletet, és a ingát használt az elv 1/13 000 000 és 1/20 000 000 hi
Colorado-ban végzett Galilei-típusú kísérlet zérus bával történő ellenőrzésére, különböző helyzetben
eredménye, amelynél sárgaréz és urán közötti gyor levő kristályok, illetve radioaktív anyagok esetén.
sulási különbséget kerestek. Ezt az utóbbi kísérletet Később Wilson és Potter is hajtott végre méréseket,
azonban, amely inkább a vertikális, semmint a horin- hogy más mérésekben fellépő rendellenességeket ki
zontális erőkre érzékeny, a hosszabb hatótávolságú igazítsanak. Eötvös pontosságát ezeknek a kísérletek
erők megengedett paramétereinek korlátozására nek egyike sem érte el.
Elgondolkodhatunk továbbá azon, hogy milyen
lehet használni.
Geofizikai és gravitációs anomáliákról is vannak új hatással lett volna Einsteinre, ha 1910-ben tudott
jelentések. Hsui fúrólyuk mérésekből származó ada volna az Eötvös adataiban megjelenő korrelációról.
tokat elemezve az ausztráliai kísérletekkel konzisz Folytatta volna-e az általános relativitás elméletének
tens eredményeket talált. Az Air Force Geophysical kidolgozását, ha úgy tudja, hogy az a valóságnak csak
Laboratory még látványosabb jelentést hozott nyilvá egy 5 x l0 -9 pontosságú közelítése?
Mindenesetre ránk mély benyomást gyakorol
nosságra egy kísérletről, amelynek során egy North
Carolina-i tv-toronyban felfelé haladva mérték a ne Eötvös munkájának pontossága és az általa levont sta
hézségi erőt. Egy új, rövid hatótávolságú vonzó erő tisztikai következtetések. A feltüntetett hibák helye
létezésére találtak bizonyítékot. így az ausztráliai és sen és nagy pontossággal tükröznek egy fel nem
az Air Force eredmények együtt arra mutatnak, hogy ismert korreláció miatt fellépő bizonytalanságot. Azt
két olyan új típusú gravitációs erő van, amilyet a még tisztázni kell, hogy a korreláció új fizikát, vagy is
kvantum-gravitációs elméletek előre jeleztek. Ezeket meretlen szisztematikus hibát tükröz. Abban az
a következtetéseket a grönlandi nagy-G kísérlet időben azonban, amikor Eötvös kísérleteit végezte,
során független módon ellenőrizték. 1987 nyarán egy sem a barionszám, sem a tömeghiány fogalma nem
csoport a grönlandi jégsapkába fúrt 1600 m mély fúró létezett. Ezek nélkül a fogalmak nélkül tekintélyes
lyuk mentén mérte a gravitációs állandót. Ezek az időt és erőfeszítést fordíthatott volna arra az ered
ménytelen próbálkozásra, hogy kitalálja: miért volt
eredmények egy új vonzó erő létezésére utalnak.
Végezetül egy fontos pont, amit világossá kell ten nagyobb mérési pontjainak szórása a becsült hibáknál.
nünk. Összefüggő jelenségekként mutattuk be a Együttérezhetünk hát vele és elképzelhetjük, milyen
reciprok-négyzetes törvény és az ekvivalencia-elv fel gyötrelmet okozhatott neki az az érzés, hogy, vagy
tételezett sérülését, mint ahogy az az általános vára valami baj van a méréssel, vagy valami nagyon fontos
kozásnak megfelel. Elvben azonban ezek független dolgot figyelmen kívül hagyott.
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MEGNYÚLIK A FÖLD, MOZOGNAK A TENGEREK

Csikós György
Békésszentandrás

A Föld alakja állandóan változik. Bolygónk méretéhez
Tekintettel a Nap és a Föld közti nagy távolságra,
képest igen csekély ez az alakváltozás, mégis régóta az egymásra ható erővonalak iránya párhuzamosnak
foglalkoztatja az embereket.
fogható fel. így az egyenletes nyújtó hatásra, egyen
Miért?
letes kidomborodások keletkeznek a Földön. Egyik
A titkos erőt keresték, amely a tengerek vizét moz kidomborodás a vonzás miatt a Nap irányába, a másik
gásban tartja. Amióta felismerték, hogy a testek tö a röpítőerő hatására az ellenkező irányba mutat.
Tekintettel arra, hogy a Föld forog, az erőhatások
megvonzása következtében jön létre a vízen az ár
apályjelenség, már nem kelt félelmet. Ez elképzel viszont állandóak, a kidomborodások a Föld szem
hető, hihető és megnyugtató volt. Arról, hogy a Föld pontjából nézve, körbefutnak rajta. Minden pontján a
kérge, sőt teljes egésze mozog az árapálykeltő erők hely szélességi körének megfelelő kerületi sebesség
hatására, ma is csak kevesen tudnak. Ismerik a tenge gel. Ez többszáz méter másodpercenként.
rek szintjének emelkedését, süllyedését. A Föld
A Föld az erőhatások terében megnyúlt állapotban
kérgét szilárdnak képzelik, melyen a könnyen moz van, keresztmetszete ellipszis.
duló víz híven engedelmeskedik az őt érő külső
Ha északon van nyár, a Ráktérítő táján “fut
vonzásnak.
körbe” a Nap vonzásából származó fólddagály. A
Merészségnek tűnik kételkedni abban, hogy az Nap röpítőerejéből keletkező domborulat ugyanakkor
óceánok vizét a Napnak és a Holdnak közvetlenül a a Baktérítő térségében halad. Napéjegyenlőség idején
vízre ható vonzása, vagy az égitestek keringése követ a földdagály mindkét domborulata az Egyenlítőnél
keztében föllépő röpítőerő mozgatja.
maximális, majd a helyek fokozatosan felcserélődnek.
Az árapályjelenséggel a vizek partján találkozott A két domborulat közti távolság felezője mindig az
először az ember. Csak a vizet látta mozogni.
Egyenlítőre esik.
Megtaláljuk-e az óceánokon lejátszódó árapály
Nagy fontosságot kell tulajdonítanunk annak a
okozóját, ha a vizet nem vesszük tekintetbe, csak a ténynek, hogy a vonzásból, valamint a röpítőerőből
Föld árapály mozgását, és annak következményeit származó nyújtóerő minden elemi részre külön hat.
elemezzük?
Egyetlen összefüggő szilárd testen belül összeadó
A víz mozgását figyelték az emberek, csak később dik a nyújtóerő, és együttesen jelenik meg.
ismerték föl, hogy a “közeli” égitestek vonzása
Állítsunk fel példát a Föld megnyúlásának elemzé
okozza. A földkéreg mozgása nem mutat olyan külső sére!
jeleket, amelyekről azt könnyen észrevették volna,
Ha a 12 756 km átmérőjű Föld megnyúlása
így rögződött az a gondolat, hogy a dagálykeltő erő a
1 méter, az azt jelenti, hogy a megnyúlás | 2756000 '
vizekre hat.
Amikor világossá vált, hogy a Föld egész tömegét ed rész, ami megfelel az átmérő 0,0000000783 szoro
mozgatja ez az erő, akkor a régi elmélethez hozzásze sának. Ha a megnyúlás az 1 méter többszöröse volna,
gődött az új felismerés, mely nem cáfolt semmit, az arány akkor is csak néhány tízmilliomodszorosra
nőne. 4000 méter mély tengerre 0,31 milliméter meg
inkább igazolni látszott a régi elgondolást.
Ha elmélet született abból, hogy miként mozog a nyúlásjut.
Ilyen mértékű megnyúlás az anyag egyéb mozgása
víz, s ehhez újabb felismerések társultak, de nem kér
dőjelezték meg a tengermozgások okát, most indul — tehát átrendeződése — nélkül végbemehet.
A Föld összefüggő egységén kívül is minden test
junk ki abból a későbbi felismerésből — abból, hogy
megnyúlik
egy, vagy több tízmilliomodszoros mér
mozog, változik a Föld alakja — s elemezzük ebből a
tékben
azáltal,
hogy a vonzó- és röpítőerők hatását
szempontból kiindulva a jelenségeket!
magán
viseli.
A már ismert elmélet sok kérdést hagy válaszolatHa egy szikladarabot elválasztunk a Föld egészétől
lanul.
Tartsuk szem előtt ezeket a kérdéseket, és keres azáltal, hogy letörjük a hegyből, ezzel csökkentjük a
Föld dagályát, mert a szikladarab önállóan nyúlik
sük következetesen a válaszokat új elgondolásokban!
Két égitest hat a Földre mérhető alakváltoztató meg. Ez vonatkozik a porszemre is, ha elvált a Föld
egységes tömegétől, vonatkozik a víz és a levegő al
erővel. Más égitestek elhanyagolhatók.
Nézzük elsőként a Napot! Körülötte kering a Föld. kotóelemeire is. A Föld megnyúlása azért mérhető,
A Nap a tömegvonzás erejével tartja önmaga “közelé mert az elemi részek megnyúlása összeadódik, így fel
ben” ellipszis pályán a Földet. Két erő hatása bizto nagyítva látjuk a parányi részek megnyúlását. A
sítja ezt a pályát. A centrifugális, és a centripetális kéreg egységbe zárja a Föld anyagát, ezért mérhető
erő. Az ellentétes irányú erők hatására a Föld meg meg a felszínen az egész tömegét érő hatás.
Feltételezhető, hogy a Föld belső — lágy — anya
nyúlik.
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gának megnyúlása nem egyezik a megszilárdult kéreg
megnyúlásával. Ez feszültségeket okoz.
A Föld a Nap és a Hold hatására különböző módon
nyúlik meg. A két égitest irányban és nagyságban
eltérő hatása állandóan és egyszerre éri a Földet, de
mindig más-más oldalról. Ezért a Föld alakja örökö
sen változik. A Föld nehézségi erőtere — melyet a tö
megvonzás és a tengely körüli forgás alakít ki —
állandó.
Most pedig “adjuk vissza” a Földnek az óceánokat,
és vegyük figyelembe a Földön a víz szerepét!
A víz nyugalmát csak külső tényezők zavarják
meg, melyek közül legjelentősebb a Föld megnyú
lása, és annak igen gyors haladása a földkéreg
felületén.
A vonzó- és röpítőerő hatására a vízrészek meg
nyúlnak a rájuk eső mértékben, de a kéregbe zárt
Föld tömegétől függetlenek, így a Föld megnyúlása
számukra idegen, ezért törekszenek kitérni előle.
Miképpen alakul ki a víz “dagálya” az óceánokon?
Amikor a dagálykeltő égitestek közeledni látszanak
egy táj fölé, ott emelkedik a földkéreg. A víz vele
emelkedik, a szintje megbillen. Állandóan keresi a ki
egyenlítődést, vagyis felülete a ráható erők eredőjére
merőleges helyzetet igyekszik elfoglalni.
A víz mozgását tehát a Föld alakváltozásai idézik
elő.
A megnyúlás következtében a Földön két kidomborodás van. A kidomborodásokat összekötő egye
nesre merőleges síkban maximális az apály értéke. A
távolodó fólddagály itt éri el legmélyebb pontját, a kö
zeledő itt kezd emelkedni.
A jelenségek jobb megértése miatt itt foglalkoz
zunk csak a Nap hatásával!
A Nap által keltett megnyúlást egyenletesnek
mondhatjuk, ezért nappal hatórás emelkedéssel,
majd hatórás süllyedéssel számolhatunk, s ez éjszaka
megismétlődik. Nyugalmi helyzet nincs, ez állandóan
ringatja a tengerek vizét.
Ismerkedjünk meg a domborulattal! Nevezzük
fólddagálynak. Nyugati oldalát mondjuk emelkedő
nek, vagy belépőnek, legmagasabb pontját dagály
csúcsnak, keleti lejtőjét kilépőnek, és tárgyaljunk
külön északi és déli lejtőről! Azért szükséges a meg
különböztetés, mert minden résznek más-más
szerep jut a víz mozgatásában.
Amint már tisztáztuk, a Föld forgása miatt —
annak minden pontján — a kerületi sebességnek
megfelelően haladnak keresztül a domborulat külön
böző részei.
Az elhaladó fólddagály lejtőjét váltja a közeledő
fólddagály emelkedője, s a dagálycsúcson áthaladva
az emelkedő, lejtőre vált. Fel-alá hintáztatják a vízré
szeket, miközben azok szüntelenül a legmélyebb
pont felé igyekszenek.
Induljunk a víz megfigyelésével onnan, ahol emel
kedőre vált a Föld megnyúlása!
Itt mélypontra süllyedt a víz de máris váltania kell,
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mert a tengerfenék most már hat órán keresztül csak
emelkedik.
Emelkedik a víz felszíne, csak egy pillanatig volt
átmenetileg vízszintben, mert az átmenet után a ten
gerfenék a felszínt is ferdére billenti. Ekkor a víz
elkezd szökni a domborulatról. Ez a szökés hat órán
keresztül tart, s egyre fokozódik. Elhagyja helyét, s a
lassú, folyamatos indulás miatt össze is torlódik —
tornyosul. A fólddagály domborulata is tekintélyesen
magasodik.

A vízátbukás pontja

^ Nap >ranya

Torlódott víz

A Föld ábrázolása északi irányból

A víz elkezdi kikerülni a közeledő fólddagályt. Ez
egyre gyorsuló áramlás, ám sebessége elmarad a kö
zelítő dagálycsúcs iramától. Ezáltal torlódik is a víz,
melyet széles arcvonalon terel maga előtt a domboru
lat addig, amíg át nem fut alatta.
Rögzítsük a helyzetet az átfutás pillanatában!
A víz torlódott állapotban a fólddagály csúcsán
van. Helyzeti energiája tekintélyes. Mielőtt azonban
lefutna a földdagály kilépő oldalán, beszéljünk a víz
mennyiségéről!
Emelkedése két tényezőből adódik:
1. A földdagálynak egyre magasabb pontja fordul
alá.
2. Torlódik, mert a földdagály haladása gyors és
egyenletes, míg a víz mozgása lassan gyorsuló.
Most az indulástól számított hat óra elteltével rög
zítsük a fólddagály, valamint a víz helyzetét!

A fólddagálynak minden szélességi fokon van egy
maximuma. Ez egy északtól délig terjedő vonalon
halad, melynek iránya megegyezik a hosszúsági
körök vonalával. Tevékenysége a magasságának és a
sebességének függvénye. A forróégövön legmaga
sabb és leggyorsabb, a sarkok felé magassága is sebes
sége is csökken, míg el nem éri a nullát.
A Föld megnyúlásának csúcsára “kevés” víz jutott
fel! Itt csak az összetorlódottság miatt magas a víz
szint, az átbukás pillanatában hiányzik innen az a víz,
ami szétszökött az emelkedéskor.
Ahogy két tényező okozza azt, hogy átbukás előtt
a dagálycsúcson mérve mélyebb a tenger, mint koráb
ban, az átbukás után a tényezők fordítottja miatt válik
alacsonnyá a vízállás.
1. A tengervíz alól kifut a domborulat.
2. A távozó főlddagály kilépő — keleti oldala —
lejtőt tart a víznek.
A felszín zuhanásszerűen süllyed, a dagálycsúcson
átbukó víz széthúzódik, mert gyorsulva igyekszik ki
tölteni a dagálycsúcs mögül hiányzó víz helyét. Ezzel
keletre kezd mozogni a tenger.

Gyorsítja a Föld forgását. Az észak és déli irányba tör
ténő elrugaszkodást figyelmen kívül hagyhatjuk,
mert ez nem gyorsít, de nem is fékez. A kontinensek
keleti partjainak ütközve, tolóerejét nyugati irányba
fejti ki. Ekkor fékező hatású. Az átbukó víz is a da
gálycsúcs keleti oldalán vesz lendületet, ez szintén
fékez. A partok adogatják egymásnak a hullámokba
épült energiát, ezért a dagálysúrlódásnak nem szabad
nagy fékezőerőt tulajdonítani.
Kövessük figyelemmel a fólddagály által keltett
hullámok tevékenységét!
Vannak öblök, amelyek szélesre tárt kapuval
állnak a terjedő hullámok irányával szemben. Ha egy
öböl 100 km-es bejáratán behatol 1 deciméter magas
hullám, az a hullám 50 km-re szűkülő öbölben csak
úgy fér el, ha 2 dm-re duzzad. A hullám olyan hosszú
(többezer kilométer), hogy visszalendülni nem
képes, mert mögötte tovább torlódik a víz. Az öböl
beljebb még szőkébb, s a hullám egyre magasodik.
Nem csoda, ha az öböl keskeny végében már akár
százszorosra is megnő.

Ahhoz hasonlít ez, amikor lefordított tölcsérrel
vízbe csapunk, s a tölcsér szűk kifolyóján magasba
A sebesen haladó fólddagály olyan meredekre ál szökik a vízsugár.
lítja a víz felszínét, hogy az a vízszintes síkot keresve,
Figyelemre méltó az, hogy “A Föld legnagyobb
megindul nyugati irányba. Ez csak fokozatosan törté dagályai” cím alatt megismertek között vezető
nik, ezért torlódást okoz. Ekkor a partokon látványo helyen azok az öblök szerepelnek, amelyek messzire
san emelkedni kezd a víz. Hajtja, torlaszolja a fóldda kiesnek a fólddagály aktív hullámkeltő vonalából.
gály nyugatra, de a part megállítja, így két erőhatás is
Fundi-öböl
emeli a vizet. Addig tart a torlaszolás, amíg a földda
északi sz. 45° 19,6 m dagálymagasság
gály csúcsa túl nem haladt a part vonalán nyugati
Frobisher-öböl
irányba. Ekkor szabadul fel a víz a fólddagály torlaszo
északi sz. 63° 17,4 m dagálymagasság
ló hatása alól, és lezúdul keletre.
Gallegos-torkolat
déli sz. 52° 18,9 m dagálymagasság
Milyen vízmozgást tapasztalhatunk, mikor a dagály
Severn-torkol. N.-Brit.
csúcs már túlhaladt egy óceánon ?
északi sz. 51° 16,3 dagálymagasság
Az óceán nyugati partján víztöbblet — vízdagály
Ausztráliában a King Sound-öbölben 14,4 m-re
— van. Ez hamar leapad, mert a fólddagály kilépő
duzzad
föl a vízdagály. Mi okozhat itt ilyen rendkívül
oldala keletre lejtős.
nagy
vízemelkedést?
Délre és északra haladva szintén víztöbbletet talá
Erre csak egy válasz lehet, ám az is csak feltéte
lunk, mert itt is torlódást okozott a fólddagály. Itt van
lezés:
Az öböl kapuja nagy, de nem a dagály haladási
az a víz is, amely oldalra, tehát északra és délre tért ki
irányával
szemben nyitott. Itt a fólddagály déli lejtője
a dagálycsúcs elől. Eddig ez a víz, mint torlódott víz
állhat
be
olyan
ferde síkba, amitől a víz bezúdul az
mozgott, a torlódás megszűnésével úgy viselkedik,
öböl
belsejébe.
mint közönséges hullám, úgy terjed tovább északnak,
A Kaliforniai-öbölben keletkező nagy vízdagály
délnek, vagy abba az irányba amerre a partok terelik.
létrejöttét
is hasonló okok idézik elő. Ha az 1000 km
Ilyen hullám éri el Európa nyugati részeit. A
hosszú
öböl
csak parányit is lebillen északra — mivel
Vizcayai-öböl, a Kelta-tenger, az Északi-tenger vízda
a
déli
oldalt
megemeli
a fólddagály —, abból elképzel
gálya ilyen hullámból keletkezik, hiszen ezek a part
hető,
hogy
vízhullám
indul az északi végébe. Ezt a
menti tengerek háttal állnak a fólddagály haladási
feltevést
célravezető
mérésekkel
lehetne igazolni (A
irányának.
Colorado-torkolatnál
12
m-es
dagályt
mérnek.)
Idő telik el, míg mindez lejátszódik, ezért késik a
vízdagály az európai partokon.
így terelgeti a Nap és a Hold hatása a Föld vizét. A
Helyénvaló ismereteinknek ebben a szakaszában víznek a legcsekélyebb oldalirányú mozgatása, moz
még egy fontos kérdésről: a dagálysúrlódásról gatja a vízszintet is. Ez a tehetetlenség törvényéből
elmélkedni.
fakad. A Föld óceánjainak esetében az történik, hogy
A víz a fólddagály nyugati — belépő — oldaláról a Föld megnyúlása által a vízszint elferdülése indítja a
“rugaszkodik el”. Ezzel keleti irányba fejt ki tolóerőt. mozgást.
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A LISZENKÓ-JELENSÉG

1988 májusában a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája, Orvosi Akadémiája és Mezőgazdasági Akadé
miája bizottságot hozott létre a genetika szovjetunió
beli történetének tanulmányozására. A bizottság
egyik feladata, hogy felmérje a “népi akadémikus”
Liszenkó és követői által a szovjet tudománynak oko
zott károkat.
A bizottság alelnöke, a kémiai tudomány doktora
Alekszej Samin a Novoje Vremja tudósítójával LevJelinnel folytatott beszélgetésben számolt be a bizottság
néhány eddig elért eredményéről.
— Miért most, huszonöt évvel Liszenkó bukása után
hozták létre ezt a bizottságot? Talán az általános törek
vésekkel összhangban az Akadémia el akarta tüntetni
történelmének egy fehér foltját — vagy pedig mélyebb
okai is vannak ennek?
Számos körülmény játszott közre. A teljes igazsá
got kell feltárnunk arról, hogy milyen feltételek
között fejlődött nálunk a genetika és a biológia. Itt az
ideje, hogy világos választ adjunk: elszigetelt
jelenség-e a Liszenkó-jelenség, vagy olyan valami,
ami a szovjet tudományra általánosan jellemző. Fel
tétlenül szükséges, hogy bemutassuk nemcsak a tu
dományos, hanem a politikai, gazdasági és társadalmi
hátterét, miért jöhetett létre Liszenkó egyeduralma a
tudományban. Nem elég azonban a múltat csak ele
mezni; biztosnak kell lennünk, hogy a múlt nem
kísért-e jelenleg is, és nem következhet-e be esetleg
a jövőben újra.
— Az első kérdésem: hogyan jutott Liszenkó a
csúcsra ?
Meg kell ezzel kapcsolatban mondanunk, hogy
Liszenkónak volt egy előfutárja, Williams akadé
mikus — tőle tanulta hírhedt módszereinek nagy
részét, azt, hogy hogyan tegye el az útjából tudomá
nyos vetélytársait. Liszenkó a húszas évek végén tűnt
fel, amikor Williams már erélyes megtorlásokat alkal
mazott azok ellen, akik személyében kritizálták, vagy
az övétől eltérő tudományos nézeteket merészeltek
hirdetni. Ez történt A. Dojarenkóval is. Mikor Li
szenkó már megerősödött pozíciójában, összefogott
Williamsszal: ebből a szövetségből született az “agrobiológia” kifejezés.
A fődolog azonban, hogy a húszas évek végén, il
letve a harmincas évek elején a Liszenkó-jelenséget
több politikai, gazdasági és társadalmi tényező együt
tes hatása idézte elő. Sajtónkban most napvilágot
látnak részletek ennek a kornak szörnyű politikai lég
köréről. Nem voltak jobbak a gazdasági körülmények

Megjelent a Novoje Vremja ’88 novemberi számában. (Fordította:
Menczel György)
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sem: a húszas évek végén gyenge volt a gabonatermés, és ezt súlyosbították az erőltetett kollektivi
zálás következményei. Az országban élelmiszerhiány
lépett fel. Az átállás a kisüzemi egyéni gazdálkodás
ról a nagyüzemekre új mezőgazdasági technikát
kívánt meg. Ebben a helyzetben annak, aki új mód
szerekkel jött, új fajtákkal nagyobb hozamokat, az ál
lattartásban nagyobb termelékenységet ígért nyert
ügye volt, elsőbbséget élvezett. Liszenkó tehetséges,
energikus szakemberként a távoli Dél-Azerbajdzsán
ból bukkant elő; nagy perspektívát nyújtó új ötletek
kel lépett színre. Megnyerte olyan komoly tudósok
támogatását is, mint Vavilov...
— Liszenkó karrierjében a csúcsról jövő támogatás
volt mégis a döntő. Sok olyan esetet tudunk országunk
történetéből felhozni, amikor a vezetőség minden kezde
ményezést támogatott, amely azonnali sikerrel kecsegte
tett, nem törődve a távolabbi következményekkel.
Hajlamosak vagyunk leegyszerűsítve nézni a Li
szenkó-jelenséget mondván, hogy ez a személyi
kultusz egyik kinövése, illetve hogy Liszenkó maga
bírta Sztálin és az egymás után következő mezőgazdasági népbiztosok bizalmát. Liszenkó mögött érdekcsoportok — elsősorban a mezőgazdasági szakembe
rek — álltak, akiknek igen nagy szükségük lett volna
a fejlett technikára. Hittek Liszenkóban, aki ragyogó
karriert futott be: a Mezőgazdasági Akadémia leve
lező tagja, akadémikus, majd az Akadémia elnöke.
Őszintén elhitték, hogy a siker nem fog sokáig váratni
magára.
— Tudna példát felhozni olvasóink számára Liszenkó
“gyógyhatású"intézkedései közül?
A harmincas évek végén a Mezőgazdasági Népbiz
tosságon felvetődött egy integrált vetőmagnemesítő
rendszer gondolata. Kiemelt téma volt, mintegy sar
kalatos pontja a mezőgazdasági fejlődésnek. Bizottsá
got hoztak létre; ennek feje Vavilov volt, aki ragyogó
és gyakorlatban is kivitelezhető programot dolgozott
ki. Erre az időre azonban Liszenkó már elég hatalmat
szerzett ahhoz, hogy a bizottság feloszlatását ki tudja
vívni — annak programját megvalósíthatatlannak bé
lyegezte, és saját módszereit vezettette be. A
Liszenkó-rendszer alkalmazása katasztrofális hatással
volt az ország vetőmagtermelésére. Nagyon vonzó
nak látszott az, amit Liszenkó javasolt — az öröklési
szabályok megváltoztatásával új növényfajtákat Ígért
létrehozni. A mezőgazdasági szakembereket abba az
illúzióba ringatta, hogy ezután központi irányítás
nélkül tudják megoldani a saját problémáikat. A
másik oldalon az ország vezetői örvendeztek, hogy
ezután nem lesz szükség költséges növénynemesítési
rendszerre, ahol lényeges a szigorú ellenőrzés — a

dolgok maguktól fognak továbbfejlődni. Az ötlet
vonzó volt — és katasztrofális.
Egy másik klasszikus példa, ahol Liszenkó fellé
pése szintén szörnyű következményekkel járt, az a
hadjárat, melyet az Egyesült Államokban bevezetett
hibridkukorica-termelés ellen folytatott. Ez a mód
szer az USA-ban 30%-os termelésnövekedést ered
ményezett, és az ötvenes évek közepére a kukoricatermés elérte a 15 milliárd pudot. (1 orosz púd =
= 16,38 kg.) Ezeket a hibrideket az idén is az Egye
sült Államokból kellett beszereznünk...
— A “praktikus”jelszó idővel megkopott, és ezért a
harmincas évek közepén Liszenkó elkezdte az övétől
eltérő tudományos nézeteket ideológiai és filozófiai elhaj
lásként feltüntetni. A “pártosság elve” a tudományban
megtorlásokhoz vezetett — a “disszidens” tudósokra az
ellenforradalmár bélyeget sütötték rá. A tudományt —
és nemcsak azt — felosztották “mienkre”és “idegenre”,
sajnos ehhez hozzászoktunk, ami alapot szolgáltatott ké
sőbbifejlemények előkészítéséhez...
“Ehhez hozzászoktunk...” A valóság az, hogy a tu
domány felosztása szovjet és “polgári” tudományra a
húszas évek filozófiai vitáira vezethető vissza. Li
szenkó sötét szerepe az volt, hogy nem kímélte a fá
radságot, hogy a megkülönböztetést természetesnek
tüntesse fel. Ideológiát vittek be a tudományba; a tu
dományos kritériumokat ideológiai elvekkel helyette
sítették.
— A negyvenes évekre Liszenkó győzelme ellenfelei
felett teljes volt. Milyen árat kellettfizetnie a szovjet tudo
mánynak ezért a “győzelemért”?
A győzelmet Liszenkó párt és állami támogatással
érte el, ez sokaknak börtönt és halált jelentett...
A negyvenes években már nem voltak olyan for
mátumú ellenfelei, mint Vavilov vagy pedig a Kísér
leti Biológiai Intézet megalapítója és első igazgatója,
Kolcov. “Oldaltámadásoktól” sem kellett tartania. Pó
tolhatatlan kár érte az agrár-közgazdaságtant Csajánov és iskolája felszámolásával; a matematikai mód
szerek ökológiai alkalmazását szorgalmazó embereket
eltávolították, mint például Sztancsinszkijt, aki a
modern ökológia egyik megalapítója volt; lemondat
ták a kiváló közgazdászt és statikust Nemcsinszkijt a
Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia elnökségéről;
szétrombolták az agronómiát Tilajkov letartóztatása
és kivégzése, illetve Prjanyisnyikov halála után.
Világosan kell látni, hogy Liszenkó és cinkosainak
legfőbb bűne a szovjet genetikai iskola felszámolása,
sokat ígérő kutatások beszüntetése, sok. kutatóköz
pont bezárása volt. A fejlődés megállt az antropogenetikai és az orvosi genetikai kutatásokban, megszün
tették a biológiának számos olyan ágát, amely az öt
venes években az egész világon jelentős eredménye
ket tudott felmutatni, így a molekuláris biológiát és a
molekuláris genetikát.
Kemény csapás érte a biológiaoktatást is, hiszen a
harmincas években Liszenkó — attól tartva, hogy
egy felnövő új, jólképzett biológusgeneráció a doktrí

náit leleplezheti — azt követelte, hogy száműzzék a
biológia-tantervből a ’’Mendel —Morgan“ elméletet.
Megnyomorították a mezőgazdaságot; időt, pénzt,
tudományos munkát fecséreltek nyilvánvalóan ha
szontalan kutatásokra, a gazdaságokra rendeletileg
kényszerítették rá a veszteséges és tudománytalan
kezdeményezéseket. Milliókat pazaroltak így el; a
népgazdaság Liszenkó kísérletezésének következmé
nyeit ma sem heverte ki.
— A háború után Liszenkó helyzete megingott. A bio
lógiai szaklapokból záporoztak feléje a kritikák — a gya
korlati eredmények viszont egyre soványabbak lettek.
1948-ban Ju. Zsdanov, a Párt KB tudományos osztályá
nak vezetője — A. Zsdanovnak, a sztálinista ideológus
nak a fia — intézett támadást a "népi akadémikus“ellen
tudománytalan elméletei és alaptalan Ígérgetései miatt.
Úgy tűnt, hogy Liszenkó birodalma hamarosan összeom
lik. Sértetlenül sikerült megúsznia mégis, újból a csúcsra
került; ez vajon egy másik Liszenkó-jelenség?
Liszenkó második felemelkedésének sokféle oka
volt. Ki kell emelni azt, hogy Sztálin kiállt mellette,
amikor panaszt tett Zsdanov ellen, jól tudva, hogy ez
a kritika az általa létrehozott struktúrát végleg össze
rombolhatja. Ezután jött 1948. július 31. és augusztus
7. között a Mezőgazdasági Akadémia emlékezetes
ülése, ahol végleg kizárták a legcsekélyebb esélyét is,
hogy a hagyományos biológia és a Liszenkó-féle
’’micsurinista agrobiológia“ egymás mellett létezhes
sen. Az ülés záróbeszédében Liszenkó a következő
ket mondta: ’’Kérdezték tőlem, higy mi a Párt Köz
ponti Bizottságának véleménye az én beszámolómról.
Válaszom: a Központi Bizottság tanulmányozta a be
számolót és elfogadta.“ Ugyanazon a napon közölte a
Pravda Ju. Zsdanovnak Sztálinhoz intézett levelét,
melyben a Liszenkóra vonatkozó kritikáját vissza
vonta. A ’’micsurini biológia“ úgy, ahogyan volt hiva
talos pártvonal lett, és bármilyen eltérés ettől összeegyezhetetlenné vált a párttagsággal. Tömeges elbo
csátások után mindenütt elfogadták Liszenkó elméle
tét. A személyi változások tönkretették a Tudomá
nyos Akadémia biológiai osztályát; számos laboratóri
umot bezártak, tudományos iskolákat szélnek
eresztettek.
Az a véleményem, hogy Sztálin vissza akarta állí
tani a dolgoknak a háború által szétzilált állapotát —
ezért támogatta Liszenkót. Nem kívánt semmiféle
gyökeres változást; ez aláásta volna diktatórikus poli
tikáját, valamint az ország életének minden területén
alkalmazott adminisztratív módszereit. Annál is fon
tosabb volt ez számára, mivel ekkor már a tudomány
Olyan hatalmi tényezővé vált, mely veszélyessé válha
tott volna rendszerére. (Ekkor léptünk be az atom
korba, és lényegesen megnőtt a tudomány szerepe a
közgazdaságtanban is.)
— A Liszenkó-jelenséghez hasonlót nem találunk a
szovjet nukleáris programban. Itt a józan ész kerekedett
felül... De hát egy, a háború által tönkretett ország szá
mára a mezőgazdasági gondok megoldása sem volt ké
ü l

vésbé életbevágóan fontos — miért nem a tudomány ol
dalára álltak ebben az esetben is?
Remélhetőleg a jövőben kutatásaink nyomán erre
is választ kapunk majd. Még sok minden nem világos
a múlttal kapcsolatban, az azonban biztos, hogy Sztá
linnak döntő szerepe volt karrierjének alakulásában.
Ez a támogatás nem lett volna olyan megalapozott,
ha nem álltak volna Liszenkó mögött a társadalom
befolyásos körei. A harmincas években elgondolásait
olyan mezőgazdasági szakemberekre alapozta, akik
nek támaszra volt szükségük — ezzel szemben a
háború után Liszenkó a bürokraták olyan hatalommal
rendelkező csoportjára támaszkodhatott, akiket ő
emelt magasba. Ezt a csoportot éppen a Liszenkószisztéma hívta életre, az állami és pártapparátusban
sokan köszönhették neki karrierjüket, ezek alkották
Liszenkó tömegbázisát, ők voltak a ’’közvélemény“.
A fizikában és a kémiában a parancsuralmi módsze
rek hívei nem voltak olyan erősek, mint a biológiá
ban.
— Sztálin halála után Hruscsov elég bátor volt ahhoz,
hogy a személyi kultuszt leleplezze a pártkongresszus
színe előtt. Liszenkó a személyi kultusz tipikus terméke, a
sztálinizmus képviselője volt; hogyan lehetséges, hogy
újból az előtérben maradt?
A választ nem könnyű erre megadni... 297 kiváló
biológus, ezek között volt Baranov a SZUTA levelező
tagja, valamint Dubinyin akadémikus, levelet írt a
Központi Bizottságnak, melyben kérte, szüntessék
meg a Liszenkó-féle rendszert. Egy másik levelet 24
vezető állású fizikus, kémikus és közgazdász
(Kapica, Szaharov, Tamm, Gincburg, Landau és
mások) írt alá. Ezeknek a bátor kezdeményezéseknek
megvolt a hatásuk, és Liszenkó kezdte elveszíteni
szavahihetőségét. Ettől kezdve fokozatosan megnyíl
tak a szovjet genetikai iskolák, kutatóközpontok.
Azonban — ne felejtsük el, hogy az országban a hely
zet lényegében nem változott: újjá kellett építeni a
sztálini évek kártevései és az új vezetőség nem végig
gondolt intézkedései után a mezőgazdaságot. Ilyen
körülmények között — ma még nem ismert szemé
lyes motívumoktól indíttatva — Hruscsov nem volt
hajlandó megválni Liszenkótól, sőt támogatta és meg
engedte neki, hogy elméleteit a huszadik pártkong
resszuson adja elő. Példa nélkül állt ez, hiszen Lis
zenkó nem volt párttag. Szerencsére Hruscsov idejé
ben Liszenkó nem volt elég erős ahhoz, hogy ellenfe
leit megsemmisítse, vagy bezárassa a laboratóriumo
kat, sőt — az új kutatóközpontok jól fejlődtek, Li
szenkó ellenzéke nőtt. 1956-ban lemondott ugyan a
Mezőgazdasági Akadémia elnökségéről, de a felső ve
zetés még mindig támogatta. Valószínűnek látszik,
hogy az ő közbenjárására távolították el az Akadémia
akkori elnökét, Nyeszmejanovot. 1961 augusztusá
ban újra a Mezőgazdasági Akadémia elnöke lett, de
1962. április 5-én — ’’megromlott egészségi állapo
tára“ hivatkozva — lemondott. Csak az SZKP Köz
ponti Bizottságának 1964. októberi plenáris ülése
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után éledtek fel teljesen a szovjet biológia tönkretett
ágazatai.
— Keveset tudunk Liszenkó további sorsáról...
A plénum után Liszenkó lemondott a Genetikai
Intézet igazgatói tisztéről, melyet Vavilov letartózta
tása, 1940 óta viselt. Megmaradt a Gorki-Leninszkije-i kutatógazdaság vezetői állásában; nem egyezett
bele, hogy a tudományos kutatással véglegesen fel
hagyjon. 1976-ban halt meg...
— Liszenkó 30 évet rabolt el a szovjet tudományfejlő
désétől, habár ezt meglehetősen speciális körülmények
között, nem egyedül tette. Nem riasztó mégis maga a
jelenség?
Liszenkó a szovjet tudománynak elképesztő káro
kat okozott. A húszas és harmincas években a geneti
ka a SZU-ban igen fejlett volt, a szovjet biológiának
vezető szerepe volt a világban. így például, ha azt
mondjuk is, hogy Morgan alapította meg a genetikát,
az orosz Csetverikov műve a populációs genetika
megteremtése, ami utat nyitott a gyakorlati felhaszná
láshoz, és önmagában is nagyon nagy hatású elmélet
nek bizonyult. Sok nagy felfedezés származik a Szov
jetunióból; az amerikai Muller azokat a kutatásokat,
amelyekért később Nobel-díjat kapott, a Kolcov Inté
zetben kezdte el.
Mindennel borzasztóbb, hogy Liszenkó tönkre
tette a mezőgazdaság hagyományos gyakorlatát, és
veszendőbe mentek az orosz parasztság sok évszá
zados tapasztalatai.
— Sokat beszélünk manapság a nyitottságról a kuta
tómunkában — arról, hogy szorosabb kapcsolatokat kell
kiépíteni a tudományon belül. Ez lenne egyik biztosítéka,
hogy ne kezdődjék újra a Liszenkó-jelenség. Tudom,
hogy Vavilov milyen türelmetlenül várt arra, hogy
1937-ben Moszkvában rendezzék meg a VII. Nemzetközi
Kongresszust. Liszenkónak ezt a tervet is sikerült
elszabotálnia...
Mint már említettem, minden a biológiát és a ge
netikát érintő vita prakticista alapon folyt. Ezért
azután Vavilov és követői számára ez a kongresszus
látszott az egyetlen lehetőségnek, hogy velük azono
san gondolkodó, elgondolásaikat megértő tudósokkal
eszméket cserélhessenek. A kongresszus eredménye
Vavilov számára a tudományos világ támogatásának
megnyerése lett volna, de a kongresszust megakadá
lyozták, nem került megrendezésre. A szervezőbi
zottság néhány tagját letartóztatták, és Liszenkó ezt a
tényt is a maga javára használta ki. 1948 után azonban
a Liszenkó-követők is tudatára ébredtek a nemzet
közi kapcsolatok fontosságának, elkezdtek megje
lenni a tudományos világban. Liszenkó egyik legbuz
góbb követője, Gluscsenkó külföldön zsúfolt termek
ben tartotta előadásait; kutatók és egyetemi hallgatók
nagy számban jelentek meg. Számukra Gluscsenkó
beszámolói olyanféleképpen hangzottak, mintha
valaki egy mai csillagászati kongresszuson a ptolemaioszi rendszert védelmezné, és kétségbevonná a ko
pernikuszi világkép érvényességét... Ez nem zavarta

Gluscsenkót abban, hogy a dolgot úgy értelmezze,
mint a nyugati tudományos közvélemény határtalan
érdeklődését a Liszenkó-féle újítások iránt...
— Nyugaton, azok közül, akik a Liszenkó-jelenséget
tanulmányozták — elsősorban David Joravsky, aki
könyvet is írt róla — sokan azt tartják, hogy ez a jelenség
a szocialista társadalom lényegéből fakad, és újból és
újból meg fog jelenni, esetleg más körülmények között.
Mi a véleménye erről?
Nem tudok egyetérteni ezekkel a megállapítások
kal. Szerintem az igazsághoz azok a szovjet szocioló
gusok — elsősorban Zaszlavszkaja akadémikus —
járnak közel, akik azt mondják ki, hogy minden társa
dalomban mindig fognak létezni csoportok, melyek
csak az egyéni érdekeiket nézik.
A helyzet mélyrehatóan megváltozott; ma elkép
zelhetetlen egy új Liszenkó megjelenése. Persze le

hetnek olyan társadalmi és gazdasági feltételek,
amikor (talán akadémikusi köntösben) bizonyos cso
portok megpróbálkoznak az adminisztív módszerek
újjáélesztésével, és a tudományos eredmények érté
kelésében ideológiai vagy más tudománytalan mércét
alkalmaznak. Ez elképzelhető, de a Liszenkó-jelenség
megismétlődése kudarcra van ítélve — társadalmunk
fejlődése ezt ma már kizárja.
Bizottságunk azt reméli, hogy kutatásának ereményei hozzájárulnak egy ilyen új Liszenkó-jelenség el
kerüléséhez, bármilyen formában lépne is fel...
A bizottság csak most kezdte el működését. Ben
nünket minden kutató, minden laboratórium sorsa
érdekel, és köszönjük az erőfeszítéseinket segítő
minden hozzájárulást.
Címünk: SZUTA Természettudományi és Techni
katörténeti Intézet. 103012 Moszkva, Sztaropanszkijallé 1/5. Szovjetunió.

KOVÁCS KÁLMÁN
(1937-1989)
A kolozsvári egyetem oktatója volt, különösen a
fénnyel kapcsolatos jelenségek érdekelték. Erről
adott elő az egyetemen és írt egyetemi jegyzeteket is.

NÉGYSZÖGLETES

Két könyve a Dácia Kiadónál jelent meg: Holográfia
(1982) és A fény elméletben és gyakorlatban (1985).
B.D.

KERÉK

80. PROBLÉMA

A

Egy nagy rajztáblába egy csomó szöget verünk és a
rajztáblát függőlegesre állítjuk. Az A pontból kezdősebesség nélkül elengedünk egy kis acélgolyót,
amely a kiálló szögeken rugalmasan (energiaveszte
ség nélkül) irányt változtatva eljut a B pontba.
Elképzelhető-e (és ha igen, hogyan), hogy ez
a) rövidebb idő alatt következik be, mint ha a golyó
az AB egyenes lejtőn súrlódás nélkül csúszna?
b) 0,6 s-nál hamarabb következik be?
(A szögek a rajzon nem látszanak!)
Károly házy Frigyes
(II. gimnazisták versenyfeladata)

79. PROBLÉMA

Égy félgömb alakú csúszós gödör fenekén egy motorke
rékpáros áll. A motoros ki szeretne jutni a gödörből, ezért
(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 héten betűt
egyenesen elindul, és a jármüve teljesítményét úgy szabá
lehet beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társu
lat, “ Négyszögletes kerék” 80. probléma megoldása, 1371. Bp., lyozza, hogy a kerekek mindig éppen a megcsúszás hatá
rán legyenek. A mozgásegyenlet részletes megoldása
Fö u. 68. Pf. 433. címmel.)
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nélkül becsüljük meg, mekkora tapadási súrlódási
együttható szükséges ahhoz, hogy a motoros eljuthasson
a gödör széléig.
Gnädig Péter

\*(x)

= 2 (/i- s in x + cosx —l ) s v 0-

közelítő eredményt kapjunk; a pontos megoldásra
nyilván v > Hj érvényes. A gödörből való kijutás felté
tele ebben a közelítésben
i<Ha=

A 79. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
A kritikus p súrlódási együttható elvben a motoros
m tömegétől, a gödör R sugarától és a g nehézségi
gyorsulástól függhetne, dimenzionális okokból azon
ban mindháromtól független kell legyen. Emiatt vá
laszthatjuk az m, R és g mennyiségeket egységnyi
nek.
A motoros helyzetét célszerű az ábrán látható x szög
gel (ami egyúttal a megtett út is) jellemezni. Vizsgál
juk meg, hogyan változik a motoros v sebessége x
függvényében! Mivel az érintő irányú erő
F—/ji(cosx+ v>9—sin.v;

a munkatétel szerint

—

f ( x) =

2

x

/

F(x) dx,

( 2)

90 °) 5d0, vagyis ^ 3 l .

Pontosabb becslést kapunk akkor, ha (1) jobb oldalán
a v^-es tagot nem hanyagoljuk el teljesen, hanem a
(2)-beli kifejezéssel közelítjük
X

— r6ó=/i-sin.v-t-cosA —/-t-2/x J* (jisinx+cosx—l)d x
2
o

Innen v(x=90 °) ^ 0 megkövetésével a
I + 2 /i(/i+ l -----y )

másodfokú egyenlőtlenség adódik; ennek megoldása:
74.
Az eljárást tovább finomíthatjuk, s egyre közelebb ke
rülhetünk a mozgásegyenlet egzakt megoldásából
adódó 3 p = ( \ —2 p 2)en* transzcendens egyenlet
/la= 0 , 6 0 4 gyökéhez.

o

ahonnan

(G. P.)

1

r

^

o

-— il‘ (xJ + ( l- c o s x ) = p - J [cosx+SMUlx

(1)

A fenti egyenlet bal oldalán a mozgási- és a helyzeti
energia megváltozása, a jobb oldalon pedig a súrlódási
erő által végzett munka látható. Ha elhanyagoljuk a
jobb oldal második tagját, ami a centripetális gyorsu
lásnak megfelelő járulék, akkor a

SZÁMÍTÓGÉP

AZ

OKTATÁSBAN

A VEZETŐKÉPESSÉG HÖFOKFÜGGÉSÉNEK
M ÉR ÉSE C —6 4 - E S S ZÁ M ÍT Ó G ÉP P EL

A módszer kidolgozásának célja az volt, hogy lénye
gesen lerövidítsen egy mérési eljárást, valamint ala
pot adjon egy olyan rendszer kifejlesztésére, amely
majdnem minden paraméterével felülmúlja a már
meglévő, hasonló árkategóriába tartozó számítógé
pekre épülő mérőrendszerek paramétereit.
A mérés során különféle elektrolitoldatok (KC1,
NH4C1 stb.) vezetőképességének változását tudjuk
nyomon követni 0 és 50 °C közti tartományban,
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SárdiÁkos,
BDTF Szombathely fizika-kémia szakos hallgató

mintegy 5/100 °C felbontással. Ezt a hőmérséklettar
tományt indokolja a hőmérőként alkalmazott szilíci
umdióda (4148) karakterisztikája, amely ebben az in
tervallumban egyenes, így nincs szükség különféle
karakterisztikamódosító áramkörre, ezáltal egysze
rűbbé válik a készülék. A mért adatpárokat (hőmér
séklet-vezetőképesség) lemezre rögzíti a számító
gép, innen alkalmas segédprogrammal bármikor hoz
záférhetők. A mérőprogram két fő részből áll. Az

egyik a konkrét mérést végzi, ez aktiválja a számító
gépbe érkező impulzusok számlálását megvalósító rö
vid, gépi kódú rutint. A másik a kiértékelő rész, ez le
hetővé teszi mérési adatok grafikus és táblázatos
megjelenítését mind monitoron, mind nyomtatásban.
A számítógépprogramokat BOKOR BÉLA (BDTF
matematika-kémia) készítette.

A mérési összeállításban a következő egységek
szerepelnek: (1. ábra).
— mérőhenger a termosztáló-edénnyel és a ter
mosztátszivattyúval,
— vezetőképességmérő-műszer (továbbiakban konduktométer — RADELKIS gyártmány) a hozzá
tartozó elektródával,
— illesztő egység a hőmérőszondával és különféle
csatlakozási pontokkal a konduktométer, ill. a hő
mérőszonda és a számítógép számára,
— számítógép a lemezegységgel, a monitorral és a
nyomtatóval (e három utóbbi a képen nem lát
ható) .
A mérés elve: a konduktométer által szolgáltatott
egyenfeszültségű jel, amely az oldat vezetőképességé
nek a függvénye, az illesztőegység egyik bemenetére
jut. A másik bemenetére egy szilíciumdióda csatlako
zik, amely alkalmas kialakítással (üvegcsőben, lég
mentesen lezárva) hőmérőként működik (2. ábra).

Az illesztőegységben az előbbi jelforrások fogadására
alkalmas erősítők találhatók. Az erősítők kimenetei
alternatív módon, egy elektronikus kapcsolón keresz
tül kapcsolódnak egy feszültség-frekvencia átalakító
bemenetére. A kapcsoló állását a számítógép vezérli.
A számítógépbe érkeznek az U /f konverter szolgál
tatta impulzusok, melyeket a már említett program
számlál. Végeredményben a számítógép egyik “me
móriarekeszében” mindig a pillanatnyi hőmérséklet,
ill. vezetőképesség értékével arányos impulzusszám
található, ebből már a BASIC program számítja a
konkrét hőmérsékletet és vezetőképességet.
A mérés néhány gyakorlati mozzanata: az első lé
pés a kalibrálás, amelyet el kell végezni a hőmérő és a
konduktométer pontos működése érdekében. Itt kí
vánom megjegyezni, hogy a hőmérő felbontása a
0 —50 °C tartományban 1/1000 °C, azonban ez kü
lönböző stabilizációs (feszültség, alkatrészek hőmér
séklete) problémák miatt a gyakorlatban 5/100 °C-ra
csökken. Ebben a nagyságrendben azonban megbíz
ható, stabil és reprodukálható a rendszer. A vezetőké
pesség-értékek mérésére 15/1000 mikroS-től 500
millió S-ig van lehetőség, a gyári készülékek kialakítá
sánál fogva, több méréshatárban.

A következő tennivaló a mérés paramétereinek
beállítása. Itt kell megadni a számítógépnek a mérés
kezdeti és végső hőmérsékletét, valamint a felbontás
mértékét (max. 5/100 °C).
Ezután olyan fűtővízáramlást kell beállítani, hogy
a jeges vízzel temperált mérőoldat hőmérséklete
megfelelő sebességgel emelkedjék (3. ábra). Ez ak
kor optimális, ha nem gyorsabb a mérési-mintavé
telezési, valamint az adatrögzítési sebességeknél. Eb
ben az esetben érhetjük csak el a kívánt felbontást.
A mérés végeztével a számítógép megadja a rögzí
tett adatpárok számát, és egyben lehetővé válik egy
új mérés megkezdése, vagy pedig kiértékelése. Kiér
tékelésnél természetesen más mérés adatait is számí
tásba lehet venni (nyilván csak azokat, amelyek szeTepelnek a lemezen), így mód nyílik több mérés ösz-
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szehasonlítására is. (E ábra). Ezen a grafikonon azo görbék átlagmeredekségét és szórást számít. A mere
nos töménységű (0,1 M) kálium-klorid, ammóni- dekség értékével felírható egy-egy empirikus forma:
um-klorid és kálium-nátrium-tartarát oldat T —G G = mT.
görbéi láthatók. A kiértékelő program emellett a
A leírt mérés csak egy példa volt, hogy miként al
kalmazható ez a kis készülék. Emellett természetesen
..
i
o
elképzelhetők teljesen más mérések is, amennyiben
G
a mérendő analóg mennyiséget feszültségváltozás
Im S !
formájában tesszük mérhetővé. Ez esetleg együtt jár
hat a készülék kis módosításával.
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Az eredmények ismeretében elmondhatom, hogy
a bevezetőben említett célokat sikerült maradéktala
nul elérni, ui. meglepően egyszerű (kommersz) esz
közökkel sikerült olyan mérési felbontást elérni, ami
megfelel egy 15 —16 bites digitális jelfeldolgozásnak!
Emellett mód nyílik több száz (!) mérés programból
történő vezérlésére, végrehajtására, valamint az
elektronika javítása árán a felbontás növelésére,
mintegy 21—22 bites értékig. Részemről ezt tekin
tem további feladatomnak.

TANÍTÁSA

ELEKTRONIKA A FIZIKAOKTATÁSBAN

Almási István
BDTF Szombathely

Az út

A gyakorlati villamosságtan átfonja az alapkutatá
sokat, az űrkutatást, az energiatermelést, a hétköznaAz 1600-as évektől, pontosabban William Gilbert pi élet szinte minden pillanatát. A fizikát tanító peda(1544 —1603) úttörő kísérletezéseitől napjainkig az gógus sem nélkülözheti az elektromos eszközöket, az
elektromágneses jelenségek vizsgálata, majd gyakor- elektronikát,
lati alkalmazása egyre gyorsuló ütemben haladt.
1784 Coulomb
1800 Volta
1811-1820 Oersted,
Biot, Savart
1820 Ampére

, Qi • Q2
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Volta-oszlop
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■gr,
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1826 Ohm

Ohm-törvény

1831 Faraday

u ._
1

1864 Maxwell
1886-1888 Hertz
1897 J. J. Thomson

ŐSi

d*
dt

rr = -sSD
rotH
j -1------8t
v = 1/Ve • /A
elektron

1901-1976 között 24 fizikus kapott Nobel-díjat a fi
zikát előrevivő elektromosságtani munkásságáért.
Közöttük 1956-ben W. Schockley, J. Bardeen, H.
Brattain a félvezetőkkel kapcsolatos kutatásaikért.
1973-ben L. Esaki a félvezetőkben levő alagútjelen
ségekkel kapcsolatos kísérleti felfedezéseiért.
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A vezető
Az általános iskolában olyan fizikatanárokra van
szükség, akik mesterek — a kísérleti fizika mesterei.
Nem elég a szakma szeretete és mély ismerete az el
mélet rendszerének. Régen az asztalos elkészítette
saját kezével a gyalupadját, gyaluit és többi szerszá
mát. Aki ezt meg tudta csinálni, abból lehetett csak
mester. Ma már jó pénzért pontos, precíz műszere
ket, eszközöket lehet beszerezni, de lehetőség van
arra is, hogy saját magunk készítsünk mérőműszere
ket, tápegységeket és egyéb tanulókísérleti, illetve
demonstrációs eszközöket.
Az általános iskolai, a középiskolai, majd a főisko
lai tanterv az elektromosságtan ugyanazon témaköreit
tárgyalja, egyre magasabb szinten, egyre táguló isme
retekkel. Ez a felépítmény jó, csak a tartalma ma már
nem felel meg a kor követelményeinek. Az elektro
mosságtan tantervi felosztása:
— elektrosztatika, magnetosztatika,
— elektromos áram: fémekben, folyadékokban, gá
zokban, félvezetőkben,
— kontakt jelenségek,

— egyenáram mágneses tere,
— töltött részecskék mozgása elektromos és mág
neses térben,
— az elektromágneses indukció,
— az anyagok mágneses tulajdonsága,
— az elektromágneses rezgések, hullámok,
— a nyugvó közegek elektrodinamikájának alapjai
— a Maxwell elmélet.
A gyakorlati villamosságtan csak modellszinten,
az elektronika szinte csak említésre kerül. A tanköny
vek feladat orientáltak és jobban közelítenek az elmé
leti fizikához, mint a kísérletihez. A kísérletezés, esz
középítés elengedhetetlen feltétele az anyag megis
merésének, környezetünk megértésének.
Az ember
Lénárd Sándor, a Brazíliában élő orvos írja Egy
nap a láthatatlan házban című könyvében: “Az új em
bercsoportban már olyan sem volt, aki valaha kutat
ásott volna: mind az hitték, hogy a víz a falból folyik,
a csapból. Nem tudtak tüzet rakni, mert csak a gázt és
a villanyt ismerték. Úgy tudták, hogy a zöldség a
piacon terem.”
Mit tud a ma embere? Sajnos kutat ő sem ás, mert
bizonytalan, hogy lel-e egyáltalán jó ivóvizet. Vajon
azt tudja, hogy a magnetofon, a rádió azért szól han
gosabban, mert tekeri a gombot, vagy a számítógép
azért működik, mert nyomogatja a billentyűket?
Vitatkozni lehet, hogy az elektronikus eszközök,
alapkapcsolások megismerése az elektromosságtan
tananyagához tartozzon-e, vagy talán a technika tan
tárgy keretein belül tanítsuk. Ennek a területnek az
elméleti ismereteit az elektromosságtanban kapja a
tanuló, s az elmélet próbája a gyakorlat, a megismerés
módszere a kísérlet.

Az eszköz
Olyan univerzális mérőkészülék megépítését ja
vaslom a fizikatanároknak, amely demonstrációs kí
sérletek bemutatásánál és tanulókísérleti munka
során egyaránt jól használható. A műszer áramerős
ség, feszültség, ellenállás és kapacitásmérő, valamint
lehetőség van tranzisztor ß és visszáram mérésére, il
letve meg tudjuk határozni, hogy pnp vagy npn
típusú tranzisztort vizsgálunk-e.
Az 1. ábrán a multiméter kapcsolási rajzát muta
tom be, ami ICL 7107-es típusú IC-vei működik. A
mérési tartományok 0 —2000 V; 0 —2 A; 0 —20 M ii;
0 —2 fjbF. A digitális rész alapérzékenysége 200 mV.
A tápfeszültségek előállításának a 2. ábrán vizsgálható
stabilizált tápegységéből négyet építettem be. Kettő a
± 5 V-os tápfeszültség eléréshez kell, egy a ß mérőt
hajtja meg, egy a kapacitás méréséhez biztosítja a
fóldfüggetlen feszültséget. A kapacitásmérő és a tran
zisztormérő tápegységeket egy választó kapcsolóval
csatlakoztatom a hálózati transzformátorra.

Az 1. ábrán bemutatott multiméter analóg részé
nek a feladata, hogy minden méréshatárban és üzem
módban a mérendő mennyiséget arányosan vigye át a
0 —200 mV egyenfeszültségű tartományba. A 3 és
1/2 digites ICL 7107 integrált áramkör ellátja a multi
méter központi mérőegységének összes funkcióját.
(A/D konverzió, mérésvezérlés, digitális kijelzők
meghajtása.) Az ellenállás mérésekor a 741—IC ki
menetén — 10 mV referenciafeszültséget állítunk be.
Az LF 356-os IC FET bemenetű műveleti erősítő
visszacsatoló ága az R x ellenállás. Az IC a 100 mV-os
referenciafeszültséget a megfelelő Re etalon ellenállá
son keresztül kapja. A fokozat erősítése R ,/R e, ezért
ha Rx 0 —20 M f i között változik és Re 1 M fi, akkor
az LF 356 kimeneti feszültsége 0 —200 mV között
van.
A kapacitásmérő részegységben az SN 74121-es
monostabil multivibrátort vezérlő, állandó frekven
ciájú impulzussorozatot az SN 74S00 IC-s impulzus
formálóval és az 1 MHz-en rezgő kvarzkristállyal ál
lítjuk elő. A jelek az SN 7490-es IC-kel dekadikusan
leosztva kerülnek a multivibrátorra, ahol Cx megvál
toztatja a jelek kitöltési tényezőjét. A kimeneti fe
szültség átlagértéke egyenesen arányos az impulzus
szélességgel, így a Cxkondenzátor kapacitásának érté
kével is. A műszer nullázását a C0 előlapi potenciométerrel végezzük.
A tranzisztorvizsgáló áramkört a kapcsolókra épí
tettem rá. A mérőáramot szolgáltató 5 V-os tápegység
polaritását a tranzisztor típusának megfelelően a npn
pnp kapcsolóval válthatjuk. A /3-visszkapcsoló visszállásban a műszer a tranzisztoron átfolyó ICEo-t méri.
A kapcsoló ß állásában a tranzisztor bázisáramát 20
/xA-rel növeljük. A ^.A-ban mért kollektoráram hu
szadrésze az erősítési tényezőnek felel meg.
Váltófeszültség mérésére a funkciókapcsolóra épí
tett áramkört használjuk. A kapcsolás 1 V feszültség
fölött lineáris. A 3., 4., 5. ábrákon az áramkörök
nyomtatási rajzát, a 6., 7., 8. ábrákon a beültetési raj
zokat adom meg.
A panelek rajzolásához Hollótust és hagyományos
mártogatós írótollat használtam. A maratást 10 tab
letta Hyperol, 20 cm3 háztartási sósav és 30 cm3 víz
elegyítésével készített oldatban végeztem. A maratási
idő 4 perc.
A Ikatrészjegyzék:
4 db yu.A 723 PC
16 db IN 4001
2 db 2N2219A
2 db BD 137
1 db BY 133
1 db ICL 7107
1 db LF 356
1 db fxA 741
4 db SN 7490
1 db SN 74121
1 db SN 74 S00

1 db 2,7 R
4 db 1,80R
1 db470R
4 db 510R
4 db 750R
1 db 820R
5 db 1K
2 db 2,2K
1 db 4,7K
2 db 1OK
1 db 27K
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200 mV
200/< A
200Ő

2V
2 mA
2kQ

1. ábra A multiméter kapcsolási rajza

20V
20mA
20 kn

200V
200mA
200k«

2KV
2A
2M2

20MÍ2

2. ábra A tápegység kapcsolási rajza

3. ábra A C és R mérő panel

4. ábra Az ICL 7107 panel

5. ábra A tápegység panel

6. ábra A C és R mérő beültetése

7. ábra A központi egység beültetése
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hátlapba fúrt M3-as menetű furatok felhasználásával
rögzítettem. A kifúrt és kialakított lemezeket trisós
vízben kifőztem, amitől szép, matt felületet kaptam.
A feliratozás után a dobozt színtelen nitrolakkal
vontam be.

1 db 47K
1 db VQE22D
1 db 51K
1 db VQE 24E
1 db 1 MHz Quartz 1 db 100K
1 db470K
2 db 1M
1%-os
1 dbO,lR
1 db0,9R
1 db 9R
1 db 90R
1 db 100R
1 db 900R
1 db 1K
1 db 1,11K
2 db 10K
2 db 100K
2 db 1M
2 db 10M
Potméter
1 db 220R

1 db 47p
1 db 100p
1 db 220p
1 db 1On
6 dblOOn
1 db 220n
1 db 470n
1 db 1fj. tantál
8 db 100 n/ 16 V
4 db 2200 fx/16 V
Trimmer
1 db 220R
1 db 1K
2db4,7K
1 db10K
1 db 1M

3 db 2 állású 2 áramkörös mikrokapcsoló
1 db hálózati leválasztó kapcsoló jelzőizzóval
1 db 2 állású kapcsoló
1 db tuchelaljzat
2 db banánhüvely
1 db hálózati biztosító aljzat 200 V/500 mA
1 db 6 állású, háromtárcsás, kétáramkörös kapcsoló
1 db 6 állású, 2 tárcsás, kétáramkörös kapcsoló
1 m 3x1,5 TMK kábel
1 db 2 + F dugó
10m bekötő huzal
A hálózati transzformátor szekunder oldalán 2x10
V /l A és 1x10 V/5 A-es csatlakozási lehetőség
szükséges.
A műszerdoboz méretei: 23,5 cmx9,5 cmx20 cm,
anyaga alumíniumlemez. U alakúra hajlított 1 mm
vastagságú alap- és fedőlemezt az 5 mm vastag elő- és
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9. ábra A mérőműszer

Az áramköri lapokat, valamint a transzformátort
az alaplap tartja. A 9. ábrán látható a kész műszer. Az
eszköz használata a demonstrációs mérésekben, il
letve laboratóriumi munkában megkönnyíti a tanár,
valamint a tanuló munkáját is. Nem okoz gondot
egyenáramú méréseknél a polaritás, de az sem teszi
tönkre a műszert, ha áramerősségmérő állásban úgy
illeszti az áramkörbe a tanuló, mintha feszültséget
akarna mérni. A műszer csak akkor végzi a mérendő
mennyiség mérését, ha a funkciókapcsoló és a mérés
határt megválasztó kapcsoló is a megfelelő állásban
van. Nemcsak tanárok, de ügyeskezű tanulók részére
is ajánlom a műszer megépítését. így elérhető áron
olyan készüléket nyerhetnek, amely az amatőr építő
munkához is nélkülözhetetlen. A multiméter műkö
désének tanulmányozása, a gyártás során szerzett is
meretek közelebb hozzák a tanárhoz, a tanulóhoz is a
ma már szinte mindenhol nélkülözhetetlen elektroni
ka világát.
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Rózsa Sándor: Amatőr mérőkészülékek építése MK Bp. 1982.
Elektronika sorozat
Magyari Béla: — Tranzisztoratlasz I —II.; — Analóg IC atlasz,
műveleti erősítők és komparátorok; - Analóg IC atlasz fe
szültségszabályzók. MK Bp. 1986.1987.

ESEMÉNYEK

RENNER JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A DEÁK TÉRI ISKOLA DÍSZTERMÉBEN

A Fasori Öregdiákok Köre “Renner János, báró Eötvös
Loránd utolsó tanítványa” címmel rendezett kiállítást a volt
Evangélikus Gimnázium (ma Deák téri Általános Iskola) Díszter
mében. A kiállítás anyagát a hatalmas Renner-hagyatékból Szegő
Miklós állította össze. A Renner-hagyatékot a családtól és a
Magyar Tudományos Akadémiától az öregdiák-kör kapta meg és
gondozza, rendszerezi. A kiállítók Renner János életének minden
jelentős epizódját bemutatták. Igen értékes és bőséges iratanyag
láttatta velünk indiai kutatóútjának szakaszait, eredményeit. A

másolatban vagy eredetiben látható dokumentumok mellett sok
sok személyes apró tárgy, családi- baráti emlék, kitüntetések, elis
merések, fényképek dicsérték a kiállítás készítőinek anyagismere
tét és fantáziáját. Természetesen nagy teret szenteltek Renner
János fasori tanári és igazgatói éveinek bemutatására is. A kiállítás
1989. május 15-étől május 19-ig volt nyitva. A megnyitót Szegő
Miklós tarotta, végigvezetve közönségét a gazdag és történelmi ki
hívásoktól terhes életmű minden lényeges fordulóján.
F. T.

FIZIKUSNAPOK ’89 DEBRECENBEN

Kovách Ádám
ATOMKI, Debrecen

Tíz év telt el az első debreceni Fizikusnapok megren
dezése óta, és ma már nyugodtan modhatjuk, hogy
ezek a fizikai ismeretterjesztésnek szentelt napok ha
gyományos rendezvényként épültek be Debrecen —
és a Tiszántúl — kulturális életébe. Kevés olyan
közművelődési nagyrendezvénnyel találkozhatunk,
amely joggal mondhatja el magáról, hogy az iránta
megnyilvánuló érdeklődés az évek során nem csök
kent, hanem növekedett, egyértelműen bizonyítva a
kezdeményezés életrevalóságát és társadalmi hasz
nosságát. Ilyen körülmények között indokolt, hogy a
rendezvényről szóló beszámoló mellett röviden kitér
jünk annak a vizsgálatára is, hogy milyen tényezők
vezettek e kezdeményezés tartós sikeréhez. Túlzás
nélkül beszélhetünk ugyanis sikerről a Fizikusnapok
vonatkozásában, hiszen vonzóereje, kihatásai a helyi
érdeklődés fenntartása mellett túlmutatnak Debrecen
határain. A debreceni Fizikusnapok példája nyomán
más városokban is sor kerül hasonló eseményekre,
ugyanakkor a debreceni rendezvények némelyikébe
a Tiszántúl más városai is rendszeresen, egyre nö
vekvő mértékben bekapcsolódnak.
Ha a siker forrásait boncolgatjuk, több tényező
együttes hatását lehet kimutatni. A szakmai oldalt te
kintve ilyen tényezőként jelentkezik a Fizikusnapok
témaválasztása. Amikor ugyanis a Fizikusnapok kap
csán fizikáról beszélünk, ezt sohasem a diszciplináris
fizika elvont törvényszerűségeinek körére leszűkítve
tesszük, hanem a fizikai jelenségeknek a természet és
a társadalmi tevékenység legszélesebb köreiben való
megnyilvánulásaira igyekszünk rámutatni. Meggyő
ződésünk, hogy a fizika iránti érdeklődés felkeltésé

nek ez az egyetlen követhető útja: a fizikát reális meg
nyilvánulásain keresztül mutatni be; rádöbbenteni a
közönséget arra, hogy a fizikai törvényszerűségek
alapvető jellege nem az elvonatkoztatásban, hanem
általános érvényesülésükben nyilvánul meg, függet
lenül attól, hogy az érvényesülés adott területeként
egy más tudományág, vagy éppen a társadalmi gya
korlat, termelési technológia, vagy a mindennapi élet
valamely részterülete jelölhető meg. Ebben a megkö
zelítésben természetesnek tűnik, hogy az elmúlt tíz
év során a Fizikusnapok központi témájaként olyanok
szerepeltek, mint fizika és ipar, fizika és számítástechnika, fizika és távközlés, szórakoztató elektroni
ka, űrkutatás, orvosi gyakorlat stb.
Az idén, március 6. és 10. között “Fizika a modern
világban” központi gondolattal rendezett X. Fizikus
napok gerincét — a korábbi évekhez hasonlóan — a
Kölcsey Ferenc Művelődési Központban esténként
tartott előadások alkották. Marx György “A kozmoló
giai kezdet” című előadása a Világegyetem kialakulá
sáról és kezdeti fejlődéséről alkotott fizikai képről
adott átfogó ismertetést. Kovách Ádám “Az energiatermelés kihívásai” cimmel az energetika jelenlegi
helyzetéről, az emberiség energiaszükségletéről és
annak kielégíthetőségéről, valamint az energiater
melés veszélyeiről és leküzdésük lehetőségeiről be
szélt. Lovas István “A tudományos előrejelzés korlá
tái és a káosz” c. előadása a nemlineáris jelenségek
megnyilvánulásairól, valamint arról szólt, hogy a kez
deti feltételek ismerete és a kritikus paraméterek léte
zése mennyiben befolyásolja a jelenségek lefolyására
nézve adható előrejelzés lehetőségeit. Kedves Ferenc
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“Magashőmérsékleti szupravezetés” című előadásá
ban a cseppfolyós nitrogén hőmérséklete felett jelent
kező, nemrégiben felfedezett szupravezetési jelensé
geket, a magashőmérsékleti szupravezetők vizsgála
tában, a jelenség értelmezésében eddig elért eredmé
nyeket ismertette. A középiskolai fizikatanárok részé
re rendezett Oktatási Fórum témája ezúttal a középis
kolai kísérletes fizikaoktatás problémáinak köre volt,
Radnai Gyula vitaindító előadásával.
A Fizikusnapok sikerének másik forrása abban a
széles körű összefogásban keresendő, amelyre a ren
dezvények szervezése és lebonyolítása támaszkodhat.
A rendezvénysorozat gondolata eredetileg az MTA
Atommag Kutató Intézetében vetődött fel, s kezdet
től fogva partnerre talált nem csak a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központban, hanem a debreceni egyete
mek fizikai tanszékein is, amelyek kezdettől fogva
részt vesznek a rendezvények lebonyolításában. Kü
lönös jelentőséget kapott ez a széles körű együttmű
ködés az idén, a debreceni fizika múltját és jelenét be
mutató, több ezer látogatót vonzó kiállítás megszer
vezésében és létrehozásában, bevonva a szervező in
tézmények közé a Debreceni Református Kollégiu
mot is. A két helyszínen megrendezett kiállítás egyik
része a Kollégium iskolatörténeti kiállításának anya
gára alapozva a debreceni fizika kezdeteit mutatta be,
meggyőzően tanúsítva, hogy a Kollégiumban már a
XVIII. század elején a kor színvonalán álló, modern,
kísérletes fizikaoktatás folyt.
A kiállítás másik része a Kölcsey Ferenc Művelő
dési Központban került megrendezésre, és a modern
fizikai kutatások kezdeteit, valamint a debreceni fizi
kai kutatóhelyek jelenlegi tevékenyégét mutatta be.
A modern kutatások tárgyi emlékei közül kiemelkedő
jelentőségűek voltak Szalay Sándor akadémikus kiállí
tott eszközei, amelyekkel első magfizikai kísérleteit
és méréseit végezte, továbbá Imre Lajos professzornak
az első hazai radiokémiái kutatásokban használt
eszközei.
A debreceni fizikai kutatóhelyek jelenlegi tevé
kenységével kapcsolatban kiállított eszközök közül
kiemeljük a KLTE Szilárdtest-fizikai Tanszéke által
működés közben bemutatott képdigitalizáló berende
zését, az ATOMKI ugyancsak működő röntgenemisszió-analitikai berendezését és sugárzásmérő

mérőhelyét, valamint a DATE Fizikai Tanszéke ré
széről bemutatott vetőmag- és talajnedvességmérő
berendezéseit és infravörös távhőmérőjét. A
működő berendezések mellett intézményeink
(KLTE Kísérleti Fizikai Tanszéke, Szilárdtest-fizikai
Tanszéke, valamint Izotóplaboratóriuma; a DATE
Fizikai Tanszéke, a DOTE Biofizikai Tanszéke és az
ATOMKI) számos tablón, valamint egyes műszerek
bemutatásával ismertették jelenlegi tevékenységüket
és annak eredményeit.
Mint minden évben, most is jelentős hangsúlyt
kaptak a Fizikusnapok programjában a középiskolá
sok számára rendezett programok. Az idén is nagy ér
deklődést váltottak ki az ATOMKI-ban tartott, de a
középiskolai tantervi anyagba illeszkedő rendhagyó
fizikaórák. Ezek mellett — a középiskolai tanulók ki
fejezett kívánságára — az idén kötetlenebb témájú,
nyílt fizikaórákat is szerveztünk, jelentős látogatott
sággal. Ugyancsak tovább növekedett a korábbi évek
hez képest az egyetemi felvételi vizsgákkal azonos
körülmények között megrendezett “próbafelvételi”
vizsgán résztvevők száma. A növekvő érdeklődést
mutatja, hogy az idén azonos időpontban, azonos fel
adatlapokkal Debrecen mellett Nyíregyházán, Szol
nokon, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is
sor került e “vizsga” megrendezésére, a feladatlapok
értékelését azonban egységesen a KLTE fizika tanár
szakos hallgatói végezték. A munka nagyságát — és
az érdeklődés szintjét — minden kommentár nélkül
jelzi a beérkezett 415 “vizsgadolgozat”.
E lap hasábjain külön beszámoló foglalkozik az
ATOMKI által a Fizikusnapok alkalmából középisko
lások számára meghirdetett pályázattal és annak ered
ményeivel. Itt csupán annyit kívántunk megemlíteni,
hogy e hagyományos, évenként más témában meg
hirdetett pályázatra pályamunkát beküldők, és a díja
zottak között is az ország legkülönbözőbb városainak
diákjaival találkozhatunk, mutatva a fizika iránti ér
deklődést a diákság körében. Ez az érdeklődés —
noha sokan tagadják — él és létezik napjaink társadal
mában, kielégítése pedig feladata kell legyen mind
azoknak, akik a tudomány eredményeinek ismeretét
a kultúra szerves részének tekintik, és ezért felelőssé
get éreznek.

B E S Z Á M O L Ó A B R Ó D Y IMRE
FI Z I K A V E R S E N Y R Ő L
Az ajkai Bródy Imre Gimnázium — Ajka várossá ala
pításának 30. évfordulója alkalmából — fizikaver
senyt rendezett a Városi Tanács támogatásával. A
gimnázium az iskola névadójához méltóan ünnepelt.
Bródy Imre magyar fizikus 1937-ben Ajkán indította
el azt az üzemet, amelyben először a világon levegő
ből állítottak elő kriptont.
A versenyre a megye 10 gimnáziuma küldte el
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négy tanulóból álló csapatát, negyedikes és harma
dikos tanulókat. A versenyzőket és kísérő tanáraikat
Varga Miklós igazgató köszöntötte. Röviden ismer
tette a tudós Bródy Imre életét, munkáját, Ajkához
való kötődését. Elmondta, hogy a verseny hagyo
mányteremtő lesz, a következő években is szeret
nénk megszervezni ezt a vetélkedőt.
A zsűri elnöke Poór István az ELTE Általános

100 W

Fizika Tanszékének adjunktusa volt. Ő állította össze
a megoldandó problémákat is. A diákok 2,5 órában
feladatsort oldottak meg, majd rövid pihenő után csa
patonként kísérletet végeztek. A 6 feladat mindegyi
ke 10 pontot ért, melyből 3 bemutatott kísérletre vo
natkozott. A csapatok 60 pontért rugalmas lemez rez
gésidejének tömegtől és távolságtól való függését
mérték. A mérés csak a csapatversenybe számított
bele.
A feladatok a következők voltak:
A számításokban g = m /s2.
1. Az 1. ábrán látható tömegek súrlódás nélkül mo
zoghatnak. A csigák tömegétől eltekintünk, a
fonál nyújthatatlan. Mekkora lesz a 2 kg tömegű
test sebessége 2 m út megtétele után, ha álló hely
zetből indul? Mennyi idő alatt tette meg ezt a 2
m-t?

15 W

A délutáni szabadidőben a vendégek megnézték a
Fekete István, a Molnár Gábor emlékszobát és az
Üvegipari Művek kiállítását.
Végül a zsűri elnöke értékelte a versenyt és a
Városi Tanács elnökhelyettese, Böröcz Ferenc átadta
az oklevelet és a pénzjutalmakat.
Az eredmények:
Egyéni versenyek.
1. Somfai Ellák 60 pont (Pápa, Petőfi Gimnázium),
2. Parrag Miklós 57 pont (Ajka, Bródy Imre
Gimnázium),
3. Györvári Zsolt 45 pont (Veszprém, Lovassy L.
Gimnázium),
2. Egy R sugarú kör alakú vezetőt Q töltéssel elektro 4. Sebők Zoltán 39 pont (Balatonfüred, Lóczy
Gimnázium),
mosan feltöltünk. A kör középpontjában a kör sík
jára emelt merőleges egyenes mentén mekkora a 5. Petrovics Gábor 37 pont (Zirc, III. Béla
Gimnázium),
térerősség? Hol van a térerősség maximuma? Kö
6. Szánya Jolán 36 pont (Veszprém, Lovassy
zelítő számolás is kap pontot.
Gimnázium.
3. A második ábrán látható módon 220 V-os izzók
220 V-ra vannak kapcsolva. Mekkora a feszültség Csapatverseny.
az A és B pontok között, égnek-e a lámpák? Mi 1. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
történik, ha egy rézdróttal összekötjük az AB pon 2. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
tokat, égnek-e majd az izzók?
3. Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred
4. Fénytöréssel kapcsolatos feladat.
4. Bródy Imre Gimnázium, Ajka.
5. Lorentz erővel magyarázható elektrolit áramlás.
6. Elektromos és mágneses mező kölcsönhatása fém
Schmidt Józsefné
pálca esetén.
Ajka

VÉLEMÉNYEK
HŐSZABÁLYOZÁS, MEGFÁZÁS, B E T E G SÉ G E K
Az anamnézis a beteggyógyítás egyik alapvető ténye
zője. A reumás betegek igen gyakran megfázásra ve
zetik vissza betegségüket. A Polyarthritis ehr. progresszíva (PCP)-s betegek gyakran hangoztatták, hogy
náluk a lázas ártalmak (interkurrens betegségek) láz
nélkül vagy csak hőemelkedéssel szoktak jelentkezni.
Ez a két gyakran hallott adat indított minket arra,
hogy vizsgálat tárgyává tegyük a PCP-s betegek és

Barla Szabó Sándor

kontroll személyek termoregulációját. Ezt annál
inkább is ésszerűnek tartottuk, mert Hetényi ismert
megfogalmazása úgy szólt, hogy a PCP a vegetatív be
tegségek közé sorolható.
A több évtizeddel ezelőtt végzett vizsgálatok aktu
alitását többek közt az adja, hogy napjainkban a daga
natos betegségek eredményes gyógyításában a test
felmelegítésének a hypertermiának jelentős szerep
jut.
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Mindezek ráirányítják a figyelmet az alapvető
tényre, hogy a testhőmérséklet egészséges egyénnél
csak 1/2, 1 C fokot ingadozik. De arra a másik fontos
tételre is, hogy a környezeti hőmérséklet az úgyneve
zett komfort zóna csak néhány fokos eltérést
mutathat.
Ezen alapvető ismeretek után rátérhetünk arra,
hogy a kórélettan szerint a homoiotermia késői szer
zemény az evulúcióban, ez nemcsak az ontogenezis,
hanem a filogenezis vonatkozásában is igaz. Csak a
madarak és emlősök rendelkeznek melegvérűséggel.
így áltak a dolgok 40 évvel ezelőtt. Ma azonban a termisztorok segítségével meg lehet állapítani, hogy bi
zonyos tengeri halak pl. tonhalak, azonkívül a rovarvilágban a szenderek teljesítményük fokozására
emelni tudják a testhőmérsékletüket.
Ez rendkívüli érdekes és meglepő felfedezés. Ha a
termoregulációt kibernetikai vonatkozásban vizsgál
juk, mert annak szinte iskolapéldája, akkor az emlí
tettekkel azt látjuk igazolva, hogy az élő szervezet bi
zonyos cél elérésére a saját paramétereit is meg tudja
változtatni. A mi alapkutatás jellegű vizsgálataink
úgy történtek, hogy lázkeltő injekciót adtunk véná
san, igen kis adagban és 24 órán keresztül mértük a
vizsgált személyek hőmérsékletét minden két
órában. Száz beteg és ugyanannyi kontroll adatait ér
tékelve az igazolódott be, hogy a PCP-s személyek
testhőmérséklete lett magasabb, tehát az ellenkezője
igazolódott az anamézisben elhangzottaknak.
Az élettan azt tanítja, hogy a lehűlés, a megfázás
azáltal jön létre, hogy a test felületét a köztakarót a
hideg levegő éri és a bőrben lévő termoreceptorok
közvetítésével ez a behatás a hőszabályozó központ
ban, az agyba is eljut. A lélegzés alkalmával tüdőbe
szívott levegőnek ez a hatása nem érvényesül, mert a
légutakban nincsenek termoreceptorok.
Az utóbbi 15 év vizsgálati eredményei ezt a tételt
is megkérdőjelezik. Mivel a gyermekgyógyászok rájöt
tek, hogy hiába takarják be a leggondosabban a csecse
mőt, mégis lehűl éspedig a beszivott hideg levegőtől.
Hogy ez mennyire így igaz annak az inkubátorok al
kalmazása az élő bizonyítéka. Az idevágó vizsgálato
kat csehszlovák kutatók végezték. Az eddig elmon
dottak alapján megkíséreljük annak felvetését, hogy
felnőtteknél is valószínűsíthető a megfázásnak ilyetén
volta. Ismét csak kibernetikai alapon megfogalmazva
a dolgokat, két jelzőrendszer adatai jutnak a köz
pontba, ezek egyrésze a testfelületről, másik része a
légutakból jut a termoregulációs centrumba. A testfe
lületet öltözködéssel védeni tudjuk, a beszívott levegőt
azonban nem tudjuk kellően felmelegíteni.
Az alapvető vizsgálatokat a PCP-s betegeknél 30
évvel ezelőtt végeztük, erről sajtóban és az 1961-es
Reuma Világkongresszuson számoltunk be Rómá
ban. Hogy most mégis visszatérünk rá ennek oka az,
hogy közben olyan közlések láttak napvilágot, amik
az egész kérdéskomplesszumot, mármint az ember
hőszabályozását újra időszerűvé tették. Először a
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saját vizsgálatokról számolunk be, aztán a következő
ben az említett újabb tudományos eredményekről.
A reumatológia körébe tartozó betegségek nem
tartoznak a kétszer kettő négy egyszerű fogalomkö
rébe. Az itteni problémák az orvostudomány legnehezebb
kérdései. Ezek közt az egyik élenjáró feladat a PCP, a
progresszív chronicus polyarthritis kóreredetének és
megfelelő gyógyításának az elrendezése. Röviden azt
lehet mondani, hogy ennek a súlyos betegségnek a
nagy kérdései a daganatos betegségek kérdőjeleihez
hasonlíthatók. Az irodalom ezen a téren óriási és a
kezdő orvos a maga módján igyekszik megfogalmazni
az álláspontját és viszonyát, úgy a kóreredet, mint a
terápia kérdésében.
Amikor vizsgálatainkat elkezdtük, akkor Hetényi
elképzelése került hazánkban előtérbe és ez úgy
hangzott, hogy a PCP az úgynevezett vegetatív beteg
ségek közé sorolandó, mert előtérbe kerülnek a vege
tatív centrumok zavarai.
A vegetatív centrumok közé sorolható a hőszabá
lyozás centruma is, így kézenfekvő volt a vele való
foglalkozás. De egy másik adat is ide terelte a figyel
met. A PCP-ben megbetegedettek gyakran mondták,
hogy lázas betegségeiket láz nélkül, vagy höemelkedéssel
vészelték át. Mindezekből elindulva következett,
hogy vizsgálatokat kezdtünk alapkutatás szinten és
erről így számolhatunk be.
Száz beteget és ugyanannyi kontroll személyt vizs
gáltunk lázkeltés után. A lázkeltő Pyrágót igen kicsi
adagban vénásan ^dtuk és 24 órán keresztül 2 órán
ként mértük a hőmérsékletet. A vizsgálatok eredmé
nye az lett, hogy az anamézisben sokszor szereplő láz
mentes betegségek nem igazolódtak be, hanem
ennek pontosan az ellenkezője, mert a PCP-s betegek
láza szignifikánsan magasabb lett, mint az ilyen
bajban nem szenvedő kontroll személyeké.
Mindezekből az világlik ki, hogy más a szubjektív
megfigyelés, mármint a betegek elmondása és az objektív
vizsgálatok eredménye, amiként az elvégzett kísérle
tek ezt igazolták.
Abban az időben, amikor ezeket a vizsgálatokat
végeztük jelentek meg az első közlemények hazánk
ban a kibernetikáról. Ebből megállapíthattuk, hogy a
hőszabályozás nemcsak biológiai, hanem kibernetikaije 
lenség is. Azt is mondhatnánk, hogy annak egyik
iskolapéldája. A későbbiekben még a megfázásnál
visszatérünk rá, hogy ez a koncepció felhasználható
például a hűléses betegségek keletkezésének magya
rázatára.
Azt is el kell mondani, hogy a reumatológiában ak
koriban bevezetett szteroid terápiát is alkalmaztuk a
vizsgálatokban olyan formában, hogy szteroid terápi
ában részesült betegeknél is vizsgáltuk a lázmenetet a
korábban ismertetett módszer szerint. Az eredmé
nyek érdekesebben alakultak, amennyiben a szteroid
hatás alatt lévő személyek hőmenete alacsonyabb ér
tékeket mutatott, mint azoké, akik nem kaptak ilyen
gyógyszert. De ugyanakkor magasabb értékek adód-

tak, mint a kontroll személyeknél. Mindezek fokozot
tan megerősítették azt, hogy a PCP-s betegek láz
iránti készsége kifejezetten eltér az ilyen bajban nem
szenvedő köznapi szóval egészséges emberekétől. A
szteroid hatás alapjában nem változtatja meg a már ko
rábban jelzett eltérést, hanem beszűkíti a láz, vagy hőemelkedés nagyágrendi zónáját.
Az utolsó 10 évben mind több közvélemény jelent
meg arról, hogy daganatos betegségeknél a testhő
mérséklet emelésével (hypertermia) sikerült a daga
natok, sőt bizonyos esetekben az áttételek felszámo
lását is elérni. A test felmelegítése különböző mód
szerek alkalmazásával történt. Ezenkívül olyan eljá
rást is kidolgozták, amikor a felmelegítést gyógysze
rek adásával kombinálták.
Itt azonban meg kell állni, mert a szervezet meleg
termelése is felvet bizonyos problémákat. Hosszú
ideig elfogadott törvény volt, hogy a táplálékul elfo
gyasztott fehérje, zsír és szénhidrát komponensek
oxidáció által különböző nagyságrendben hoznak
létre meleget, másszóval kalóriákat. Aztán jelentke
zett Warburg és azt a meglepő közlést tette, hogy a
szervezetben lévő víz és annak hidrogén komponense
is szerepelhet a testhőmérséklet létrehozásában.
Ebben az esetben pedig igen sok kalória keletkezhet,
lényegesen több, mint a régebbi mechanizmus alap
ján.
Az eddig leírtak is igazolják, hogy a szervezet me 
legtermelése és hőszabályozása rendkívül érdekes je
lenségeket és összefüggéseket rejt magában.
Kiegészítve azzal, hogy a hőemelkedés és főleg a
láz alkalmával milyen változások mennek és mehet
nek végbe a szervezetben humorális és cellularis szin
ten. Itt elsősorban a vérben bekövetkező változások
jönnek szóba, lévén ennek az ellenőrző vizsgálata vi
szonylag egyszerű. De legalább ilyen izgalmas feladat
lenne annak vizsgálata, hogy az egyes szervekben a
hasi, mellkasi és agyi területeken mi és hogyan zajlik
le? Mindezek felvetése azért is szóba jöhet, mert a
kortanban találkoztunk a mag és köpeny temperatúra
fogalmával.
A felsorolt jelenségek a maguk látszólag egyszerű,
de rendkívül bonyolult mikrovilágával a struktúra és
funkció kettősségének területére visznek. Kiegészít
ve azzal, hogy az elektro-fiziológia jelenségei minde
nütt jelen vannak és szerepük alapvetően fontos.
Hiszen a modern fizika azt tanítja, hogy a négy erőka
tegória harmadik tartományának és ez az elektromág
neses, zajlanak le az élet jelenségei.
Elérkeztünk a befejező részhez, amikor a megfá
zást, a lehűlést tennénk vizsgálat tárgyává, a saját el
képzelésünk és megfigyelésünk, valamint a rendelke
zésre álló irodalmi adatok alapján.
A tankönyvek azt mondják, hogy a PCP a mérsé
kelt égövek betegsége. Mi is ebben a zónában élünk,
tehát megfigyeléseink, a kívánt helyen történnek. De
mielőtt rátérnénk a részletekre, egy másik betegség
re, az úgynevezett hűléses betegségekre hivatkoz
nánk, ide a felső és alsó-légúti megbetegedések a

nátha, hörghurut, influenza sorolható. Azt tudjuk,
hogy vírus keltette betegségek, azt is, hogy szezonáli
san jelentkeznek. Az őszi és tavaszi hónapok azok,
amikor szinte kötelezően megjelennek. A legelfoga
dottabb magyarázat a szervezet kifáradása, vitaminhi
ánya, adaptációs készségének a kimerülése. Ezeket
így el is lehet fogadni, de még ki kell egészíteni
valamivel.
Őszi-téli időben, amikor a hideg sarki légtömegek
megjelennek, akkor a tárgyak elektromos tulajdonsá
gai megváltoznak. Az egyik saját megfigyelés, hogy a
fűtött helyiségben a papír írás közben a kéz melegétől
elektromosan vonzóvá válik. A másik még szembetű
nőbb jelenség, hogy a ma használatos műanyag
ingek, pulóverek elektromosan feltöltődnek és azt levetéskor szikrázás, áramütés formájában lehet ész
lelni. De az ilyen öltözetet viselő személy testfelülete
is átveszi az elektromos töltést, azt a vizsgáló orvos
áramütés formájában észlelheti.
Mindezek alapján a megfázást úgy lehet elképzelni,
hogy az emberi testet két területről érik hőbehatások.
A testfelületről és a légutakról. A testfelületet
védeni tudjuk az öltözködés kellékeivel. AJégutakba
jutó levegőt azonban csak kisfokban tudjuk befolyá
solni, felmelegíteni. Ez a jelenség akkor válik kriti
kussá, amikor sietünk és ezáltal gyorsítani kell a lég
vételek számát. Az összefoglalásban említettek alap
ján a régi felfogással ellentétben a légutakban eltérő
jelzésket kell a központoknak integrálni. Tovább bo
nyolítja a helyzetet, hogy a kinti szabad levegőnek és
a szobai levegőnek eltérőek a töltésviszonyai. A felso
roltak azt eredményezhetik, hogy a felső és alsó lég
utakban olyan elektromos anomáliák alakulnak ki,
amelyek locus minoris rezisztenciát hoznak létre a
nyálkahártyákon és a kórokozó, jelen esetben a víru
sok ebben az időszakban nyitott kapukat találnak. A
hőszabályozás kibernetikai rendszerében integrációs
zavar csúszik be és ez a döntő az őszi, téli, tavaszi megfá
zásoknál.
Mindezeket egészen extrém módon támasztja alá,
hogy a magas hegyeket mászóknál a száraz és hideg,
ritka levegő beszívása fulladásos tüneteket okoz, ami
megfelelő védekezés híján halállal is végződhet. A meg
oldás olyan készülék alkalmazása, amely meleg és pá
ratelt levegőt juttat a fuldokló tüdejébe. Mindezekből
következik, hogy a hőmérséklet és páratartalom ismert
és ellenőrizhető tényén túl a töltésviszonyoknak is döntő
beleszólása van a leírtjelenségekbe.
Az emberi szervezet nyílt rendszer, ami állandó
kapcsolatot és kölcsönösséget jelent környezetével.
Itt első helyen áll a lélegzés, amit szakaszosan ugyan,
de folyamatosan végez a szervezet. így merülhetnek
fel a következő elképzelések.
Felvethetjük azt, hogy a PCP-s betegeknek a hőszabá
lyozó centruma érzékenyebb, mint az ilyen bajban nem
szenvedőké. Azután az úgynevezett hűléses légúti be
tegségek azáltal keletkeznek, hogy az őszi, téli
időben megváltozik a hideg levegő elektromos töl
tése. Az is feltehető, hogy hideg időben a szabadban

más hőmérsékletet jelentenek a testfelület és mást a
légutakban lévő termoreceptorok. A felsorolt jelensé
gek megfelelő körülmények között és öröklött, vagy szer
zett adottságokkal kombinálódva a szervezetben változá
sokat idéznek elő, amiket mi betegségek formájában
regisztrálunk.

Mindezeket azért lehet felvetni, mert ismert tétel
a biológiában főleg pedig az orvoslásban, hogy a be
tegségek keletkezése ritkán vezethető vissza egyetlen
okra. Az esetek többségében több tényező fellépte
és egybeesése szükséges a kóros állapot kialakulá
sához.

A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága az 1972. évben meghirdetett Vélemények sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez
évben is. A szerkesztőbizottság állásfoglalása alapján “a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatás és a
fizika oktatására vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építőszándékúak, függetlenül attól,
hogy egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóinknak, várjuk a
magyar fizikusoknak leveleit.

Pályázat speciális természettudományi tagozatos osztályokba történő felvételre az 1989 —90. tanévre
A különösen kiemelkedő képességű tanulók számára az 1990 —91-es tanévben is — országos beiskolázással, kollégiumi elhelye
zéssel speciális ismereteket nyújtó osztályok indulnak a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gya
korló Gimnáziumban. A speciális fizika, komplex természettudományi és speciális biológia osztályokba jelentkezhetnek az e tan
tárgyak iránt érdeklődő, kiváló eredményt elért tanulók.
A tanulók két jelentkezési lapot töltenek ki, hogy a beiskolázás során hátrányos helyzetbe ne kerüljenek. A nulladik jelentke
zési lapot az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló gimnáziumba (Budapest, 1053 Eötvös Loránd u. 4—6.) 1990. január 5-ig kell
megküldeni. A jelentkező tanulókat január hónapban az általános iskolai tananyagra épülő felvételi vizsgára hívjuk be, s ennek
eredménye alapján január 31-ig döntünk a felvételekről.
A felvételi vizsga az általános iskola tantervi anyagából lesz az alábbi tantárgyakból:
Speciális fizika tagozat: magyar, matematika, fizika.
Komplex természettudományi tagozat: matematika, fizika, kémia.
Speciális biológia tagozat: magyar, kémia, biológia.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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A CSILLAGOK, MINT GRAVITÁCIÓS LENCSÉK
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Jó ötven évvel ezelőtt, 1936-ban Albert Einstein
megállapította, hogy a csillagok gravitációs lencseként
működhetnek, ugyanis a távoli égitestekről nagyon
nagy nagyítású képet alkothatnak. Közönséges csilla
gok esetében az ilyen lencsék fókusztávolsága
néhány száz csillagászati egység. A csillaglencsék vi
selkedését Liebes (1964) és Eshleman (1979, 1984)
írta le részletesen. Eshleman arra is rámutatott, hogy
ezek a lencsék előnyösen alkalmazhatóak a csillagközi
hírközlés céljaira.
Mekkora a csillaglencsék teljesítőképessége? A
csillag a nagyon távoli pontszerű forrásból legalább
R2/2g
távolságban alkot képet, ahol R a csillag sugara, g
pedig a g = 2GM/c2 összefüggéssel meghatározott
úgynevezett gravitációs sugara, ahol G az egyetemes
tömegvonzás állandója, M a csillag tömege, c pedig a
fény sebessége. A Nap esetében ez a távolság 550 csil
lagászati egység. A csillag bármely tárgyról képet
alkot, amelyik ennél a minimális távolságnál meszszebb van. így a “fókuszvonal" mentén bárhol elhe
lyezett detektorral felfoghatjuk a csillag által létreho
zott fókuszált képet.
A fókuszvonalon elhelyezkedő és a csillag felé
néző megfigyelő fényes gyűrűt lát a csillag körül. Ez a
fény, amelyet a csillag fókuszáló hatása a távoli forrás
fényéből a megfigyelő felé térített el. Ez a gyűrű je
lenti a csillaglencse optikai megfelelőjének tényleges
nyílását (apertura). Átmérője a pontos körülmények
től függ, egy Naphoz hasonló csillagra jellemzően
100 000 hullámhossz nagyságrendű. Rádióhullá
mokra tehát a lencse mérete a Nap átmérőjének több
szöröse is lehet, így az apertúra fénygyűjtő felülete
óriási méretű. A lencse “antennanyeresége”, amint
azt Eshleman kimutatta, a Naphoz hasonló csilla
gokra és egy méteres hullámhosszú rádióhullámokra
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100 000 körüli. A nyereség fordítva arányos a megfi
gyelés hullámhosszával és egyenesen arányos a csillag
tömegével. Meglepő, de a nyereség független attól,
hogy hol helyezkedünk el a fókuszvonal mentén.
A kép mérete, amint az várható, arányos a hullám
hosszal, továbbá arányos a csillag és a megfigyelő kö
zötti távolság négyzetgyökével. A Napra egy méteres
hullámhosszon, a minimális távolságban a kép
mérete körülbelül tíz kilométer, egy parsec távolság
ban viszont a kép már 200 kilométeres átmérőjű.
A kép nagy méretének köszönhetően figyelemre
méltó szögfelbontás érhető el. Tekintsünk egy a
Naptól 1000 csillagászati egységre elhelyzett, az 1
centiméteres hullámhosszon működő detektort. A
kép mérete 160 méter, amiből 10'12 radiános szögfel
bontás következik. Ha a pontszerű forrás 10 parsec tá
volságban van, akkor a forrásnál a térbeli felbontás
300 kilométeres. Ez nem csak ahhoz elegendő, hogy
kimutassuk a bolygórendszer létezését, hanem ahhoz
is, hogy felbontsuk az egyes bolygókat.
A csillagok gravitációs lencseként történő haszná
lata nem csak óriási antennanyereséget eredményez,
hanem minden korábbinál jobb térbeli felbontást is.
Amennyiben a Napot használjuk gravitációs len
cseként, akkor a detektorokat legalább 550 csillagá
szati egység távolsára kell helyezni, de a gyakorlatban
inkább még messzebbre, hogy a napkorona zavaró
hatását elkerüljük. Ez az alkalmazási lehetőség tehát
csak a távoli jövő zenéje.
Vegyük szemügyre a közeli csillagokat, mint gravi
tációs lencséket. A legegyszerűbb esetben az általuk
alkotott képet a nyereség csökkenése nélkül fel
tudjuk fogni. Ma 1 centiméteres hullámhosszt haszná
lunk és a csillag a Naphoz hasonló típusú, akkor a
nyereség mintegy 10 millió. Ha a fókuszált energiát
10 méteres antennával gyűjtjük össze, akkor a teljes
nyereség 10'4 körül lesz. Ez megfelel egy 30 kilomé
ter átmérőjű, egybefüggő antenna nyereségének, ami
viszont 10 000 Arccibo-i rádiótávcsővel egyenértékű.
Ugyanebben a példában tételezzük fel, hogy a fó
kuszáló csillagtól 50 parsec távolságban vagyunk, a
forrás pedig a csillag ellentétes oldalán, attól ugyan-
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csak 50 parsecre található. Ebben az esetben egy pont
szerű forrásról alkotott kép átmérője 16 kilométer.
Mivel ezek az értékek csak a példában szereplő távol
ságok négyzetgyökével arányosan változnak, ezért
nagy távolságtartományon belül elérhető ugyanez a
minőségű és felbontású leképezés. Ismét bebizonyo
sodott tehát, hogy nem csak érzékelni tudjuk a boly
gókat, hanem fel is bonthatjuk azokat. Természete
sen a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy értelmes lé
nyektől eredő, roppant gyenge rádiójelzéseket is
felfogjunk.
Lehetséges, bár nem tudjuk, mennyire elképzel
hető, hogy a civilizációk csillaglencséket fognak jelzé
seik erősítésére használni. Ilyen módon erős jeleket
is átvihetnek a Tejútrendszer nagy távolságban lévő
más bolygóira. Az ehhez szükséges együttállás azon
ban roppant valószínűtlen. A probléma úgy kerülhető
meg, ha a gyakorlatban a lencse által létrehozott nya
lábot defókuszálják, mégpedig olymódon, hogy a for
rást a minimális fókusztávolságnál közelebb helyezik
a csillaghoz. Ez kiszélesíti a nyalábot, így azokon a
bolygókon is észlelhetők a jelzések, amelyek nincse
nek tökéletesen pontos együttállásban. Ez az eljárás
egyrészt megnövelné azoknak a bolygóknak a
számát, ahová a jelzés eljuthat, másrészt megnövelné
azt az időtartamot, amelynek során ezeken a bolygó
kon ajelzések foghatóak.
Fontos azonban megjegyezni, hogy attól függően,
hogy szándékosan vagy nem szándékosan sugározzák
ki irányunkban a jeleket, a feldolgozásukhoz rendel
kezésünkre álló idő igen rövid lehet. Ha a pontszerű
források mérete 20 kilométeres nagyságrendű, a csil
lagok véletlenszerű és a bolygók pályamenti mozgásá
nak átlagos sebessége pedig 20 km/s nagyságrendű,
akkor könnyen előfordulhat, hogy a kisugárzott jel
mindössze egyetlen másodpercig vehető. Ezen rövid
idő alatt azonban a jel nagyon erős lehet. Ez annyit
jelent, hogy vizsgálataink során a másodperc törtré
széig tartó jelekre érzékeny adatrögzítő és -feldolgozó
eljárásokat kell használnunk.
Különösen érdekes a fehér törpék gravitációslen
cse hatása. A legnagyobb tömegű, 1,4 naptömegü
ilyen típusú csillagok sugara 1500 kilométer körüli,
így minimális fókusztávolságuk csupán 0,34 napsu
gár. Egy kis tömegű, mondjuk 0,4 naptömegű fehér
törpe sugara mintegy 10 000 kilométer, így a mini
mális fókusztávolság körülbelül 60 napsugár. Ezek a
példák azt mutatják, hogy a fehér törpék még akkor is
képesek saját bolygórendszerüket leképezni, ha
abban a távolságok csak töredékei a naprendszerbeli
távolságoknak. Ez viszont azt jelenti, hogy érdemes a
fehér törpéket fotometriai módszerrel figyelni, abban
a reményben, hogy valamelyikük körül a bolygók ke
ringési síkja véletlenül éppen a Föld iránya közelébe
esik. Ebben az esetben, amikor valamelyik bolygó el
halad a fehér törpe velük ellentétes oldalán, akkor a
csillag fényességében kimutathatjuk a bolygóról kiin
dult és a csillag által fókuszált fény hatását.
Ha egy megfelelően tág kettős rendszer egyik tagja
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egy fehér törpe, akkor ez leképezheti társcsillagának
felszínét. Eddig két olyan kettős rendszert ismerünk,
amelyekben az egyik komponens fehér törpe
(BD + 16°516 és PG1413 + 01), azonban a kompo
nensek távolsága mindkét esetben kisebb a fehér
törpe minimális fókusztávolságánál. így egyelőre
nem számíthatunk fehér törpék esetében a
gravitációslencse-hatás megfigyelésére.
Ugyancsak érdekes a neutroncsillagok esete. Felté
telezve, hogy a neutroncsillag sugara mintegy 10 kilo
méter, tömege pedig 2 naptömeg, a minimális fókusztávolság mindössze 8 kilométer. A csillagtól 100 kilo
méter távolságban rádióhullámhosszakon a kép
mérete csak egy méter körüli, feltéve, hogy minden
egyéb optikai hatás jelentéktelen. így a neutroncsillag
lényegében egész saját magnetoszféráját leképezi.
Bármely megfigyelő bármely időpontban megfigyel
heti a neutroncsillag magnetoszférájának azt a részét,
amelyik a neutroncsillag középpontjából nézve éppen
vele átellenben van. A magnetoszféra leképezett
része a megfigyelőt és a neutroncsillagot összekötő
egyenesre, annak a megfigyelőtől nézve a neutroncsillag “mögötti” szakaszára esik. A jelenségben
ennek az egyenesnek a minimális fókusztávolságnál
távolabb lévő valamennyi pontja leképeződik.
Minthogy a neutroncsillag forog, magnetoszférájá
nak leképezett része állandóan változik. Egy méteres
felbontással — a neutroncsillagok magnetoszférájára
jellemző sebességeket figyelembevéve — a leképezett
sugárzásban mikroszekundumos karakterisztikus
idejű változásokra számíthatunk. Nem tudjuk termé
szetesen, hogy a pulzárok sugárzásában megfigyeltéke már az ilyen gyors lefutású változásokat, ám lehet
séges, hogy van kapcsolat az eddigi megfigyelések és
a gravitációslencse-hatás között. Az mindenesetre bi
zonyos, hogy a pulzárok sugárzásának modellezése
kor mindenképpen figyelembe kell venni a csillag gra
vitációs lencsekénti működését. Könnyen elképzel
hető, hogy a sugárzás leírásakor a jelenség alapvető
fontosságú lesz.
A fedési röntgenkettősökben található neutroncsil
lagok kísérőcsillagjukat képezik le. Itt azonban a leké
pezést elronthatja vagy elhomályosíthatja a kísérőcsil
lag körül kialakult akkréciós korong.
A csillagok gravitációs lencseként való működése
értékes információkat nyújthat néhány más objek
tumról,
például
a
kvazárok
magjáról,
a
Herbig—Haro-objektumokról, az idős nóvákról, és
az SS 433-hoz hasoló objektumról.
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PÁTER HELL MIKSA HOZZÁSZÓLÁSA A VÉNUSZ HOLDJÁNAK
KÉRDÉSÉHEZI-II.
A Vénusznak nincs Iwldja, de ez nem mindig roh köztudomású. A IS.
század második felében többen látni vélték, sőt még pályáját is kiszámí
tottak. Erről a tudománytörténeti kuriózumról számolunk be olvasóink
nak. annál is inkább, mert a barokk kor kiváló magvar csillagásza,
Hcll Miksa (1720—1792) is hallatta szavát az ügy ben. Bemutatjuk
latin nyelvű munkáját, illetve ennek most először készült magyarfordítá
sát. melyben optikai csalódásnak minősíti az egész Vénusz-hold
jelenséget.
A megfigyelő csillagászat óriási fellendülését jelentette, amikor
1610-ben Galilei az égre irányította a távcsövet. Ennek egyik első nagv
eseménye a Jupiter-ltoldak felfedezése volt, ezzel addig ember nem látta
égitesteket tárt a megfigyelők szeme elé. Ezt követte a SzaiurnuszItoldak felfedezése (Hitygliens 1655, Cassini 1671, 1672 és 1682) és
megnövekedni a felismert üstökösök száma is. Fokozta az égitestek fel
fedezése utáni hajszái az akromatikus távcsövek megjelenése (Pallóiul
1757). .-1 IS. sz.-ban (amatőr) csillagászok széles tábora kémlelte az
eget, Itogv nevét valamely új égitest felfedezésével halhatatlanná legye.
,-t lehetőségek köre azonban meglehetősen szűk volt. -I Szaturnttszon
túli bolygó létezése bizonytalannak látszott, véletlenül talált rá Hersche!
1781-ben. Figyelték a Sápot, hogy a napfoltok közt nem veszik-e észre
valamely Merkúron belüli bolygó átmenetét a napkorong elölt. Legtöbb
eredménnyel az üstökösök kecsegtettek. Számos üstökösvadász pász
tázta távcsövével az eget és ennek a szenvedélynek köszönhetjük a hal
mazok és ködfoltok első katalógusát (Messier 1771.). Csábító volt még
új bolygó-holdak felfedezése. Már Kepler utalt rá. hogy számmisztikái
megfontolásai alapján a földi egyetlen és a Jupiter négy holdján kívül a
Marsnak két a Szaturnusznak nyolc holdja kell legyen. Hogy a hold ke
resés mennyire benne volt a kor levegőjében, bizonyltja, hogy a korabeli
sei-fi irodalom jelentős müvében. Swift Gulliverjében (1726) a Laptttabeli csillagászok ügyességéi az bizonyítja, hogy már felfedezték a Mars
két holdját. Ezt vette át Voltaire a "Micromégas'-ban (1752). Termé
szetesen kutatni lehetett a Vénusz és a Merkur holdjai után is. Az 1761
és 1769 évi Vénttsz-átmenetek a Sáp elölt különösen sokat ígérők
voltak. Ezért Cassini 1672. és 1686. évi megfigyelései után számos,
részben amatör csillagász igyekezett a Vénusz átmenetet megelőzőleg
megtalálni a Vénusz holdját: 17-10 Short London. 1759 Mayer Greifs
wald. 1761 Lagrange Marseilles, Montbarron Attxerre vélték megta
lálni a hőn elhajlott új égitestet. Bár a megfigyelések realitását illetőleg
kezdettől fogva felmerültek kétségek. 1777-ben Lambert kiszámította
az új hold pályáját, fagy Frigvcs pedig kedvenc tudósáról d'Alembertröl kívánta elneveztetni. Feltűnő mit. hogy a Vénusz holtlat csak ritkán
látták többnyire csak rossz távcsövekkel és elavult okulárokkal. Többen
optikai csaléulásnak minősítenék ezt a ",holdat ” (IVragenrin Stockholm)
és mások arról számoltak be. Itogv az okulárlencsében való tükrözés
révén kísérőket véllek látni a Jupiter bolygó, söl a Szinusz állócsillag
mellen is. A ké-l Vénusz átmenet is i salódásl okozott, mert a legszorgo
sabb kutatás ellenére sem találtak semmi nyomát a Vénusz kísérőjének.
A pályaszámítás eredményei sem voltak megnyugtatók. Haase kimu
tatta, hogy Lambert pályaelemei I énttsz közeli két új bolygó mozgására
is illettének. Lassan megnyugodtak a kedélyek, hogy a Vénusznak még
sincs holdja. 1864-ben Haase könyvében összefoglalta a Vénuszra vrtnatkozó kutatásokat és ebben már alig tulajdonit realitást a Vénusz
hohl létezésének.
Ebben a vitában hallana szavát Hell Miksa.
Behatóan figyelte a kora csillagászati megfigyeléseiről beszámoló
irodalmat és azonnal tudomást szerzett a Vénusz holtba vonatkozó meg
figyelésekről. Mint szakavatott csillagász sokkal nagyobb kritikával fo
gaiba a felfedezésről szóló híreket, mint a lelkes, de sokszor csak
amatőr megfigyelők. Hasonló tüneményt 1757-ben ö maga is észleli, de
hamar felismerte, Itogv optikai csalódásnál egyébről nincs szó. Ugyan
akkor rendkívül óvatos is volt. nem merte lejáratni magát azzal, hogy
megcáfol egy valóságos felfedezést.
Véleményét ezért titokban tartotta és csak az 1769-es Iénttsz átme
net előtt hozta nyilvánosságra, amikor nagy esély volt az új Imidfel fede
zésének cáfolatára. Állításén, hogy a Vénusz hold jelenséget a távcső

okulárjában történő visszatiíkrözésck okozzák, ma minden optikái
tanult középiskolás diák beláthatja, de ö részletekbe menő magyarázko
dások és kísérleti keresztbizonyitások hosszas sorával igyekszik meg
győzni kora csillagászati tekintélyeit állítása igazáról. Ezekben, mint a
kísérleti tudomány avatott bajnoka áll előttünk. Okfejtései, nagytiszteletű körmondatai és a száraz szövegen átsütő személyes kísérleteinek
meleg élménye teszik a barokk csillagászat légkörébe való eleven bepil
lantássá munkáját,
Hcll latin munkáját Boronkai Ágnes fordította magyarra. Az eredeti
szöveget majd a felére rövidítettük, kihagytuk sokszoros ismétléseit, a
kevésbé fontos részleteket és a fordítást a mai magyar nyelv igényeihez
simítottuk. A kihagyásokat a szövegben (,..)-taljelöltük. A stílus átigazitásánál azonban vigyáztunk, hogy átmentsük az eredeti szöveg ba
rokkos pompáját.
Szituált Oszkár—Barlai Katalin

Intelmek az olvasóhoz
Ezt az anyagot kilenc évig titokban tartottam, de
most az 1. §-ban elmondott okok miatt közölni kény
szerülök. Mióta pár száz éve a híres Franciscits Fonta
na elsőként látta meg a Vénusz holdját (...) tudomá
som szerint egy asztronómusnak, vagy optikusnak
sem jutott eszébe, az én módszerem, mellyel ez az
egyedülálló jelenség magyarázható. Pedig módszere
met annyira igaznak gondolom, hogy akik írásomat fi
gyelmesen olvassák és kísérleteimet megismétlik
mindig látni fogják ezt a jelenséget, melyet eddig hol
láttak, hol nem s mások a legjobb távcsövekkel hiába
keresték.
Aki a közvéleménnyel szemben bármi újat közöl
nyomtatásban gyakran bíráló olvasókra tesz szert,
akik elfogultak, elhamarkodva ítélkeznek és nem vé
geztek kényes kísérleteket. Mivel az ilyenek inkább
saját nézeteiket akarják közzé tenni, anélkül, hogy az
előírt kísérleteket ellenőrizték volna, (...) A követ
kező intelmeket intézem az olvasóhoz:
I. Függesszék fel ítéletüket mindarról, amit itt elő
adok mindaddig, míg kellő figyelemmel végigei nem
olvasták.
II. Úgy vélem, ... aki az én vélekedésem ellen írt,
senkit nem kell meghallgatnom, míg az általam leírt
kísérleteket körültekintően ki nem próbálta. Ugyanis
nem kell nyomban hamisnak nyilvánítani, azt ami az
első pillanatra ellentmondásosnak látszik, (...) ha
nem meg kell ismételni az előirt kísérleteket és ha
igazak, meg kell nézni, helyesen értelmezték-e őket.
III. Szeretném meggyőzni olvasóimat, hogy a Vé
nusz ezen holdjáról majdnem mindent elolvastam.
Bár nem minden tanulmányt, írást, levelet cs szerzőt
sorolok fel, ez nem azt jelenti, hogy nem ismerem
őket. (...)
IV. Amint az I. §-ban kimutatom, én itt a közönsé
get akarom meggyőzni és nem annyi sok kiváló és
híres csillagász megfigyeléseit és az igen híres akadc403

miáknak e holdról való bizonyításait kétségbe vonni.
(...) Arra törekszem, hogy bebizonyítsam, hogy amit
ezzel a holddal kapcsolatban láttak, csupán ékes opti
kai csalódások és csak azzal a módszerrel leplezhetők
le, melyet elő kívánok adni.
V. Végül feltételezem, hogy az olvasó ismeri az op
tikát, dioptrikát és katadioptrikát, mert mellőzöm
azokat a bizonyításokat, melyek megtalálhatók az op
tikai könyvekben. (...)
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Ha nem csalódom, a Vénusz nevezetes 1761. június
6-i átvonulása a Nap korongja előtt, bizonyára alkal
mat adott a serény megfigyelőknek arra, hogy megfi
gyeljék a Vénusz holdját, melyet egykor a híres Cas
sini és Short urak láttak. Én magam is, kinek 1757ben végzett megfigyelései jól ismertek voltak, erre
buzdítottam az asztronómusokat A Vénusz-átvonulás különleges jelentősége" c. előadásomban, melyet
1760-ban nyomtattam ki és az 1761. évi Ephetnerides-em elé csatolva jelent meg. (...)
Az igen lelkes asztronómusok közül az igen híres
és tudós Baudouin úr, az asztronómia kiváló m űve
lője és jeles továbbfejlesztője 1761 április vége felé
kezdte el egy a Vénusz-átvonulás vizsgálatára szer
kesztett 25 lábas dioptriás távcsővel a Vénuszt e hold
miatt vizsgálni. (...) Hogy kutatásához támogatást
szerezzen, felhívta az új Limoges-i Akadémia a fi
gyelmét erre a dologra. És valóban, (mint később elő
fogom adni) Montaigne úr a Vénusz holdjához ha
sonló valamit figyelt meg.
E megfigyelések, melyeket a kiváló Párizsi Királyi
Tudományos Akadémia igen kiváló asztronómusai

beható vizsgálatok alá vetettek (valamiféle optikai
csalódástól való félelem miatt) eleinte nem kaptak
teljes és kétségtelen jóváhagyást. Ezután a híres Bau
douin úr az Akadémia ülésén felolvasta kiváló diszszertációját, melyben Montaigne úr feltevéseiből ki
indulva az asztronómia törvényei szerint meghatá
rozta ezen hold mozgásának periódusát, a csomópont
helyét, és a pályahajlást az ekliptikához (...). Miután
egy május 11-én végzett megfigyelés mindezt meg
erősítette. A híres Baudouin úr disszertációja elnyerte
az Akadémia jóváhagyását és kinyilvánították, hogy
Montaigne úr megfigyelései mentesek minden opti
kai csalódástól, amitől korábban féltek.
Miután a híres párizsi Akadémia elfogadta ezt az új
holdat, és az addig kétséges létezését kétséget kizá
róvá tette, nyomtatásban is közölték a világ minden
asztronómusával. Felhívták figyelmüket, hogy az
1761. június 6-i Vénusz-átvonulás alkalmával, mikor
remény van arra, hogy a Nap korongja előtt megjele
nik, szorgalmasan keressék. (...)
Körülbelül 1761 június vége felé (...) a jeles
szerző, Baudouin úr jóvoltából] megkaptam ennek a
kiváló dolgozatnak egy példányát (...). és ez indított *,
meg a vele való és számomra annyira megtisztelő le
velezést. Hogy ezt a disszertációt mekkora örömmel
fogadtam, érthető, hiszen először én már 1757-ben
többször láttam a Vénusz körül efféle jelenséget, má
sodszor: biztos voltam benne, hogy ezek az én vízió
im nyilvánvalóan optikai csalódások és harmadszor:
(...) csupán e disszertációból tudtam meg, hogy Mon
taigne úr megfigyeléseit olyan biztosnak tartották,
hogy semmi kétely sem látszott e hold létezésére vo
natkozólag. (...) A disszertáció többszöri újraolvasása
után összehasonlítva Montaigne úr megfigyeléseit az
én. majd Cassini úr régi és Short úr újabb megfigye
léseivel biztos voltam abban, hogy egy nem könnyen
leleplezhető optikai csalódásról van szó. (...) A követ
kezőkben kifejtésre kerülő bizonyításomat és mód
szeremet, mely szerint ez a csalódás a szem retináján
keletkezik, 1761. július 1-én kelt bizalmas levélben
legott megírtam da la Caille úrnak. Két dolgot
kértem tőle: először: az én bizonyításomat tartsa ti
tokban (...) míg én hozzá nem járulok a közléshez,
másodszor: őszintén tárja fel véleményét, hogy he
lyesnek tartja-e az optikai csalódásra adott magyaráza
tomat. De la Caille úr minden tekintetben barátom
nak bizonyult, mert a hét hónapon ál gondosan
őrzött titkát magával vitte a sírba, mikor a végzetes
betegség a tudós világ nagy bánatára 1762-ben elra
gadta.
Bizonyításomat nemcsak helyesnek tartotta,
hanem azonnal közölte is volna a Híres Párizsi Tudo
mányos Akadémiában, ha én nem kértem volna ti
toktartásra. Mindezt két hozzám írt levele tanúsítja.
Miután értesültem ennek a legbennsőbb barátom
nak a haláláról (...) legott írtam Párizsba egy másik
barátomnak és kértem őt (...), hogy leveleimet de la
Caille úr örököseitől vegye magához és titokban
őrizze meg. (...) Amikor azonban 1764 márciusában

egy Párizsban feladott csomagot kaptam, mely egye
bek közt a Vénusz holdjáról 1761. július 1-én kelt le
velemnek francia fordítását tartalmazta Montaigne úr
válaszával együtt, nyilvánvalóvá vált számomra,
hogy az én bizalmas levelem tudtomon kívül közké
zen forog. Ezért levelet írtam az igen tekintélyes,
tudós és nagyhírű Baudouin úrnak, melyben feltár
tam szándékomat, hogy ha 0 is helyesnek tartja bizo
nyításomat közzé teszem. (Eddig is főleg az Ő kedvé
ért tartottam titokban bizonyításomat.) És valóban
megkaptam ennek a kiváló úrnak egy nyájas levelét,
melyben jelezte, hogy egyetért a publikálással, sőt
arra buzdított, hogy tegyem közkinccsé nézeteimet
és tapasztalataimat erről a csalódásról, hogy végre le
lepleződjön az igazság ezen hold létezéséről (...).
íme ez tehát az oka, hogy bizonyításomat közöl
nöm kell. De nemcsak ez ösztönzött írásra, hanem
nagyobb és súlyosabb okok is. Ezek közül a legna
gyobb az, hogy véget vessek e hold létezéséről folyó
vitának, mely amióta Franciscus Fontana először
látta meg Nápolyban 1646 óta 120 éve tart az asztronómusok között.

II. § Beszámoló a nagyhírű Dominicus Cassini úr
a Vénusz holdjáról végzett megfigyeléseiről

A kiváló és nagyhírű nápolyi matematikus Franciscus
Fontana az "Égi és földi dolgok új megfigyelései“ c.
írásában elbeszélte, hogy háromszor látta a Vénusz
holdját, először a Vénusz korongjának világos, majd
sötét része felett s végül a növekvő Vénusz sarlói
közölt. Azonban ez a kiváló férfiú abban a korban élt,
amikor még nem voltak tökéletes távcsövek s így
megfigyeléseibe könnyen belopódzhatott valamiféle
optikai csalódás. Ezért a Vénusz hold első figyelmet
érdemlő megfigyelését a nagyhírű Dominicus Cassini
úrnak, a párizsi Királyi Tudományos Akadémia kivá
ló csillagászának tulajdonítjuk. Ó, amint az a tekinté
lyes Akadémia Actái 8. kötetének 181. oldalán áll, azt
állította, hogy először 1672-ben, majd 1686-ban
valami, a Vénusz holdjához hasonló jelenséget látott.
íme, magának a kiváló férfiúnak szavai, amint az
említett Aclában állanak:
"1686. augusztus 28-án, hajnali 4 óra 15 perckor a
Vénusz vizsgálata közben egy 34 lábas dioptriás
csővel a Vénusz átmérő 3/5-ének megfelelő távolság
ban, a Vénusztól kelet felé valamiféle alaktalan fényt
láttam, mely a Vénusz fázisait látszott utánozni és
melynek sötét része nyugat felé nézett. A tünemény
átmérője majdnem a Vénusz átmérő negyedével volt
azonos. Hasonló, a Vénusz fázisát mutató tüneményt
láttam 1672. január 25-én reggel 6 óra 52 perctől 7
óra 2 percig, míg a derengés erősebb fénye láthatat
lanná nem tette. A Vénusz fázisa akkor szarv alakú
volt és a tünemény szintén szarv alakúnak látszott, a
Vénusz átmérő egynegyedének megfelelő nagyság
ban. A tünemény a Vénusz déli szarvától nyugatra
állt, a Vénusz átmérőjével azonos távolságban.“ Iloz405

záfűzi még: "Nem ludom ez a két tünemény a Vé
nusz valódi holdja volt-e (...), mely kb. úgy aránylik a
Vénuszhoz, mint a mi Holdunk a Földhöz. Azonban
bár többször a legkülönbözőbb időkben kerestem ezt
a holdat, a továbbiakban sohasem láttam. Ezért fel
függesztettem az erre a holdra vonatkozó néze
teimet.“
Eddig tartanak a tekintélyes Dominicas Cassini úr
megfigyelései.

III. § A nagyhírű Short úr m egfigyelései a
Vénusz holdjáról Angliában 1740-ben

Miután a kiváló Cassini úr megfigyelése erről a hold
ról közhírré lett, a legtöbb asztronómus lelkében égő
vágy gyúlt e hold megfigyelésére és felfedezésére.
Ezért a legjobb távcsövekkel és folytonos fáradozással
figyelték a Vénuszt e hold miatt. Maga Cassini úr is,
míg élt, serényen kereste. Sőt, a kiváló Bianchinius,
aki híres arról, hogy a Vénusz körül több új jelenséget
fedezett fel, egy 100 lábas csővel szintén nem tudta
felfedezni. Azonban 54 év múlva 1740-ben az angol
Short ismét látta. Short úr megfigyelései, amint ezt a
Párizsi Királyi Tudományos Akadémia 1741 -es Actájában Turner úrnak egy Costc úrhoz 1741. június
17-én írt levelében előadta, a következők:
v Short angol úr 1740. november 3-án reggel Lon
donban egy 50 —60-szoros nagyítású 16 és 1/2 hü
velykes Dollond-kikészítésü Gregory távcsővel vizs
gálva a Vénuszt, a kisebb nagyítással tőle nem
messze csillagszerű fénypontot vett észre. Ezután az
erősebb nagyítású mikrométercs szemlencsével úgy
látta, hogy ennek a csillagnak a Vénusztól való távol
sága 10’ 20". Mivel a Vénusz igen fényesen ragyogott
és az ég teljesen páramentes volt, még erősebb szem
lencsével 240-szeres nagyítással is szemlélte. Csodál
kozva látta, hogy a kisebb csillag fázisa a Vénuszhoz
hasonló, átmérője pedig valamivel kisebb, mint a Vé
nusz átmérő 1/3-a. Fénye kisebb mint a Vénuszé, po
zíció szöge pedig a Vénusz egyenlítőjéhez képest
18 —20 fokkal hajlik. A hold a Vénuszhoz képest
kissé északra volt és rektaszcencióban a Vénusz előtt
haladt. Short úr különböző távcsövekkel egy óra alatt
többször is megfigyelte ezt a holdat, míg a reggeli de
rengés a I lold fényét ki nem oltotta. (...)
A későbbiekben azonban sohasem volt képes látni
ezt a tüneményt, pedig kiváló 12 lábas csövet is alkal
mazott. (...)

IV. § Montaigne úr megfigyelései
a Vénusz holdjáról Limoges-ban 1761-ben

1740-től, amikor Short úr észlelte a Vénusz holdját,
20 éven át, 1761-ig a leggyakorlottabb megfigyelők
és maga Short úr sem látták ezt a jelenséget. 1761ben azonban, amikor június 6-án várható volt a Vé
nusz átvonulása a Nap korongja előtt, Cassini és
406

Short urak korábbi megfigyelései és talán az én I. §beli buzdításom azzal a vággyal tüzelték fel Franciaor
szág néhány csillagászának a lelkét, hogy ezt a holdat
felfedezzék. Köztük az igen tekintélyes, tudós és
nagyhírű Baudouin úr, aki akkoriban a francia király
szándéka szerint Limoges-ban létrehozott Akadémia
védnöke volt, égett a vágytól, hogy ezt a holdat, ha
egyáltalán létezik még a Vénusz átmenet előtt, a leg
jobb távcsövekkel felfedezze. A történteket maga Baudouin úr írta le a "Mémoire sur la découverte du
satellite de Vénus et sur les nouvelles observations, qui
viennent d'etre faites a ’ce sujet, lu d TAcadémie Royale
des Sciences le 20. May 1761. par Mr. Baudouin Conseiller au Grand Conseil”.:
“ A Vénusz bolygó június 6-i átvonulását megelő
zőleg április és május hónapokban a Vénusz holdjá
nak felfedezésére egy mesterien készített 25 lábas
távcsőről gondoskodtam. Szándékomról április 25én értesítettem Delepine urat, a két éve Limoges-ban
Pajot úr által létrehozott Társaság titkárát. Delepine
úr a tudományok iránti szeretettől fellelkesedve kö
zölte ezt Montaigne úrral a Limoges-i Akadémia tag
jával és rávette, hogy társuljon az én munkámhoz.
Kezdetben nem nagy lelkesedést mutatott, mert nem
nagyon bízott ennek a holdnak a létezésében. (...)
Mekkora volt azonban a csodálkozás, amikor május
3-án este fél 10 órakor egy 9 lábas csővel, a Vénusztól
20’ távolságra megpillantottam egy, a Vénusz fázisát
utánzó gyenge fényt, melynek átmérője a Vénusz
bolygó egy negyedének tetszett. A Vénusztól a hol
don át húzott vonal a Vénusz vertikális főkörével kb.
20°-os szöget zárt be déli irányban. Bár ezt az első
megfigyelést több ízben megismételték, mégsem osz
latta el Montaigne úr kételyeit, hogy a tünemény
nemcsak valami kisebb állócsillag.
Másnap, május 4-én este fél tíz órakor Montaigne
úr ismét megpillantotta az előző nap látott csillagot,
de a Vénusztól 30, v. 60’-te! távolabb. Pozíciója a ver
tikálissal 10 fok szöget zárt be a Vénusz alatt, de az
északi oldalon. Úgy tűnt, a hold egy körpálya 30
fokos ívét járta be, melynek középpontja a Vénusz,
sugara pedig 20 perc. A hold ezen mozgása nem tulaj
donítható a Vénusz elmozdulásának, mert ez a hoszszúságban 24 óra alatt kb. 20 perc. Tehát, ha a jelen
ség csillag lett volna, az előző naphoz képest kb.
dupla távolságban kellett volna megtalálni. Ezért a
megfigyelő másnap, május 5-én ugyancsak 1/2 10kor ismét igyekezett meggyőződni a hold létezéséről,
de a horizont körüli felhők, melyek a Vénusz magas
ságáig terjedtek, annyira szennyezték a légkört, hogy
csak maga a Vénusz volt látható. Hasonló volt az ég
6-án is.
Megfigyelőnk türelmetlensége nem kevéssé növe
kedett, míg május 7-én ugyancsak 1/2 10-kor ismét
megpillantotta a holdat, de most már a Vénusz felett
észak felé haladva és attól mintegy 25, v. 26' távolság
ban a Vénusz jobb oldalán, a vertikális főkörrel 45
fokos szöget zárva be. A megfigyelések alatt e hold
fénye gyenge volt és félholdszerű fázist mutatott. A

használt dioptriás távcső 9 lábas volt, 40 —50-szeres mérőjét most is kb. ugyanakkorára becsülték. Jól le
nagyítással. A hold a látómezőben hol a Vénusszal, hetett látni meniszkusz objektives távcsővel, jóllehet
ennek üvege színes. Ugyanezen este 7 órakor Raed
hol a nélkül jelent meg.
Idáig tartanak Montaigne úr megfigyelései, melye kier úr egy 18 és egy 7 lábas távcsővel a Vénusz köze
ket Baudouin úr írt le dicséretes Mémoire-jában. lében két állócsillagot figyelt meg, de a holdat nem
Ezen helyesnek vélt megfigyelésekből vezette le a volt képes látni, valószínűleg az akkor megjelenő
hold pályaelemeit. Ezek szintén olvashatók a Mé- északi fény következtében.
Christian Horrebow úr és az asztronómia másik
moire-ban, de itt mellőzöm őket, mert nem tartoznak
három professzora március 10-én esti 6 és 7 óra
a témához.
A híres Montaigne ugyanazon távcsővel még közölt ugyanazzal a 9 és 1/2 lábas csővel a Vénusz
május 11-én is látta a jelenséget. (...) Ez alkalmat jobb oldalán a vertikálissal kb. 45 fok szöget bezáró
adott Baudouin úrnak, hogy egy újabb kis disszertá irányban szintén valami holdhoz hasonló jelenséget
ciót írjon ’’Remarques sur une quatriéme observation láttak, de amiről semmi bizonyosat nem tudtak állí
du Satellite de Venus faite ä’ Limoges le 11. Mai tani. A négy megfigyelő március 11-én ugyanabban
1761 par Mr. Buadouin Conseiller a Grand Conseil az órában és ugyanazzal a távcsővel, a Vénusz jobb ol
dalán, az almukantarátja felett valami kis fényt fede
etc. Ez így kezdődik:
“ Hihetetlennek tűnt előttem, hogy egy ilyen jelen zett fel. A többszöri megfigyelés alapján biztosak
ség három egymást követő napon tévedésbe ejtse a voltak abban, hogy nem lehet valamiféle hamis fény.
megfigyelőt, hiszen mindig mulatta a Vénusz fázisait, A Vénusztól kb. annak átmérőjével megegyező távol
állandó volt az átmérője és napról napra előrehaladó ságban látszott és sokkal gyengébb volt mint az első
mozgása volt. Minden gyanú eloszlott a lelkemben, megfigyeléskor. Március 11 után soha többé nem le
hogy Montaigne urat valamiféle, a távcső lencséin hetett látni. (...)
tükröződő fény csalta volna meg (...) mikor május
11 -én este 9 órakor (...) ismét meglátta ezt a csillagot.
Ekkor ugyanannyira, 25 percre volt a Vénusztól, VI. § Montbarron úr megfigyelései 1764-ben
mint 7-én és vertikális főkörével déli irányban 45 Altisidorban (Auxerre) ugyanerről a holdról
fokos szöget zárt be.”
Idáig tartanak Montaigne úr megfigyelései, de tu Messier úr egy 1764-ben Párizsban kelt levelében
domásom szerint azóta sohasem látta a jelenséget. arról értesített, hogy Montbarron úr Altisidorban
1764. március 15-én egy 32 hüvelykes Gregory(...)
távcsővel vizsgálva a Vénuszt, este 7-kor valami égi
testet látott a Vénusz sötét felén. Ez a vertikálissal a
V. § Raedkier úr Haffniaban 1764-ben
keleti oldalon kb. 60 fokos szöget zárt be. Ugyanezen
végzett megfigyelései ugyanerről a holdról
hónap 28-án este 1/2 8 órakor (...) a Vénusz mellett
ismét látta ezt a kis égitestet, mely a vertikálissal a
Miután Montaigne úr közölte megfigyeléseit, az nyugati oldalon 15 fokos szögei zárt be. Március
1761-es Vénusz-átvonulás alkalmával az összes csilla 29-én jóllehet a Vénuszt ritka felhő takarta, megint
gászok szorgosan figyelték nem látják e a Nap korong látta. Ekkor a vertikálissal a nyugati oldalon kb. 44
ja előtt ezt a holdat, melynek átmérőjét 15"—20"-re fokos szöget zárt be. Ezután, jóllehet ugyanezzel a
becsülték. Egyetlen gyakorlott csillagász sem látott távcsővel többször kereste, soha többé nem sikerült
semmit. Mégsem hunyt ki a vágy és több lelkes meg megfigyelnie. Minden megfigyelés azt mutatja, hogy
figyelő kereste. Jóllehet a legjobb távcsöveket hasz nem lehetett állócsillag, mert azok sokkal jobban ra
nálták (köztük a híres, szorgalmas és gyakorlott Mes gyognak, míg ez körülhatárolt volt, bár semmiféle
sier úr Párizsban) csak keltő adott hírt arról, hogy fázist nem leheteti rajta megfigyelni. (...)
látta ezt a fösvény csillagot... Raedkier úr Haffniaban
és Montbarron úr Altisidorban. (...)
A “Gazette littéraire de l'Europe, Mercrcdi 18. VII. § P. Hell S. J. atya első megfigyelései
Avril 1764” azt közli, hogy Raedkier úr Haffniaban a Vénusz, holdjához hasonló jelenségről Bécsben
március 3-án este 6 órakor a Vénusz közelében vala 1757 és 1758-ban
miféle égitestet látott. Gyenge fénye ellenére átmé
rője meghatározható volt és alig volt kisebb a Vénusz (...) Hátra van, hogy őszintén feltárjam az eddig titok
átmérő 1/4-énél. Kb. a Vénusz átmérő 1/4-ének meg ban tartott saját megfigyeléseimet egy hasonló jelen
felelő távolságban volt a Vénusztól és a Vénusszal ségről. 1757-ben a Tudományegyetem igen bölcs és
azonos almukantaráton látszott. A távcső objektívje 9 tudós prorektorának, a kiváló kardinálisnak de Trautés 1/2 lábas volt és 3 hüvelykes szemlencsével kb. 38- 5<>mak halála után, végrendeletilcg az Egyetemre ha
szorosan nagyított.
gyott számos fizikai és matematikai eszközből két
Március 4-én ismét látható volt, de rektaszcenzió- kiváló angol távcsövet adtak át a Császári-Királyi
ban a Vénusztól érzékelhetően távolabb. Bár az égi Obszervatóriumnak. Az egyik, egy Angliában készí
test kevésbé jól volt látható, mint az előző napon, át tett 2 lábas Gregory-távcső, a másik egy 4 és i/2 lábas
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Newton-távcső, amivel a Jupiter holdjait figyeltem
meg. Ha nem csalódom 1757 decemberében a dicsért
70 —80-szorosan nagyító Gregory-távcsövet kipróbá
lásra a Vénuszra irányítottam, és valamiféle égitestet
pillantottam meg a Vénusz mellett. Gyengébb, za
varos fénnyel ragyogott és kis csóvájú üstököshöz
volt hasonló. Eleinte üstökösnek gyanítottam, mert
gyenge fénye és valós átmérője világosan mutatta,
hogy nem állócsillag. Ezért a másik szintén kiválónak
mondott, 54-szeresen nagyító 4 és 1/2 lábas Newton
távcsövei kezdtem vizsgálni. (...) De semmi, a Gregory-távcsőben látott dologhoz hasonlót nem talál
tam. Ismét elővettem a 2 lábas Gregory-távcsövet és
ezen át a jelenség ismét láthatóvá vált. Ezután elővet
tem egy másik, szintén Angliában készült kisebb na
gyítású, de kiváló élességű Newton-távcsövet. Szem
léltem vele a Vénuszt, de hiába kerestem a jelenséget.
Újból elővettem a Gregoryt, s ezen át látható volt.
Ezek az ismételt kísérletek egy óra hosszait tartot
tak. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy a
Gregory-csőben valami hamis fény optikai álképe
csalt meg, mely a cső belső csiszolt fényes részének
visszatükröződéséből eredt. Ezért úgy véltem, ez az
optikai csalódás nem méltó arra, hogy megfigyelési
naplómba feljegyezzem.
A következő 1758 év márciusában, amikor a Vé
nusz maximális elongációban volt, meghatároztam
több állócsillaggal való együttállását. Ekkor egy bizo
nyos napon ismét a fentebb említett 2 lábas Gregorytávcsővel vizsgáltam a Vénusz fázisát és ekkor a je
lenség újból látható lett. Biztosra vettem, hogy optikai
csalódás és ezért meg kívántam szabadítani a csövet a
belső részében történő tükröződéstől. Másnap a táv
csövet szétszedtem és a gyanús részeket bekormoz
tam. Összerakás után néhány napon ál (talán a párás
ég miatt) nem láttam a jelenséget, de egy tiszta napon
ismét megpillantottam az álfényt. Mivel valószínű
volt, hogy nem keletkezhetett a cső belső részein,
(...) elmélkedni kezdtem e hamis fény okáról. Igen
óvatosan és igen lassan közelítettem a szememet a
cső nyílásához, míg ezt a képet legélesebben nem
láttam. Legnagyobb csodálkozásomra a Vénusz eme
álfényét a Vénusszal megegyező fázissal, de fordítva
láttam; No lám, (mondtam magamban) ehhez na
gyon hasonló jelenséget látott egykor Cassini úr Pá
rizsban s újabban 1740-ben Short úr Angliában!
Hogy még biztosabb legyek erről a spectrum-ról
(ugyanis így neveztem el a tüneményt és a további
akban is így fogom nevezni), szememet lassan eltávo
lítottam a csőtől és ekkor lassan a spectrum is eltűnt,
jóllehet a Vénuszt továbbra is világosan láttam. Ismét
közelítve a szememet, kezdett megjelenni és a szem
nek a csőtől való bizonyos távolságban élesen lát
szott, de a szem további közelítésénél eltűnni kez
dett.
E kísérletek után biztos voltam, hogy ez a tüne
mény optikai csalódás, vagy spectrum. Hogy kiderít
sem eredetéi (...) a következő kísérleteket végeztem:
a Vénusz képét a látómező közepébe helyeztem és
408

ekkor a spectrum a látómező szélén látszott. Ha a sze
memet elmozdítottam, a spectrum is abban az irány
ban mozdult, vagyis ha a szememet körben mozgat
tam, a spectrum is körben mozgott a Vénusz körül,
ha szememet függőlegesen le vagy felfelé mozgattam,
a spectrum is ugyanabban az irányban haladt. Amikor
a spectrum nagyon közel került a Vénuszhoz, több
nyire eltűnt, ennek okát később fogom megadni.
(...) Ezek a kísérletek bizonyossá tettek az optikai
csalódás felől, mert a spectrum helyzetváltozásai anynyira gyorsak voltak, hogy semmiféle valóságos, az
égen a Vénusz közelében levő testnek nem felelhet
nek meg.
A tünemény okának leleplezésére két optikai tör
vény jutott eszembe. Az első a dioptrikából követke
zik, és ezért alkalmazható, mert az én Gregorytávcsövem a két konkáv tükör mellett még egy kettős
szemlencséből is állt. Ennek a szemhez közele.bb eső
tagja meniszkusz, a másik mindkét felől konvex. Le
hetséges, hogy a Vénusz valamely másodlagos képe,
mely a második üvegben keletkezik, az elsőnek a fe
lületén alakul ki, úgy ahogy azt Hugeniuf tanította a
Dioptrica Proposito 51-ben. Meg voltam azonban
győződve, hogy ezen az alapon egy ilyen fényes, jól
elhatárolt és egy valóságos testet ennyire jól mímelő
kép nem származhat.
A másik optikai alaptörvény, mely eszembe jutott
a dioptrikummal összekapcsolt kaladioptrikumból
következeit. Úgy okoskodtam, hogy az emberi szem
pupillája annyira sima (...), hogy konvex tükörként
működik. A csőbe tekintő szem pupillája az okulár fó
kuszában van, azaz a tárgy képe a szem pupillájához
igen közel alakul ki. Ezt igazolja, hogy ha egy ember
szemét nézzük, aki távcsövön át a Holdat szemléli,
látjuk, hogy pupillája a Hold ragyogó fényétől csillog,
tehát a csövön át megjelent fényes tárgy képe úgy
képződik le a pupillán, mint egy jól csiszolt konvex
üveglükrön. Ez a pupillán képződött fényes kép tehát
visszaverődhet a szemhez legközelebb álló lencse fe
lületén. Az én Gregory-távcsövem első szemlencséje
azonban meniszkusz, melynek konkáv része fordul a
szem felé. Tehát a pupillára vetített kép a meniszkusz
konkáv felületén, mint egy nagyító tükörben viszszatükröződhet.
így tehát, a Vénusz másodlagos képe eshet a reti
nára, mely kisebb méretű és kevésbé fényes, mint az
eredeti Vénusz kép, de mégis éles és az eredetihez
nagyon hasonló. Ez volt az én első okoskodásom, me
lyet legalkalmasabbnak láttam a jelenség magyará
zatára.
Általános összefoglalás: a spectrum minden esetben
világosan jelenik meg, ha a szem a lencsétől1>olyan tá
volságban van, amikor önmaga2> világosan látható a
lencsében (...)

'Muyghens
1) í.i. az okulár szemlencséjétől
2) t.i. saját szeme

Megjegyzendő: (...) a következő általános tétellel
zárhatnám írásomat: a Vénusz hold jelenség látható
minden olyan, legalább 50-60-szorosan nagy’itó távcső
ben, mely úgy van szerkesztve, hogy az okulár első len
cséjéről visszavert sugarak fókusza, mely a pupilla képét
mutatja, egybeesik a tört sugarak fókuszával, melyek a
távcsövi képet keltik és a szem ebben a fókuszban helyez
kedik el.
V ili. § Kísérletek, melyekben bebizonyosodik,
hogy a fent említett optikai csalódás a pupillán
történő visszaverődés által keletkezik

Hell ebben aprólékosan ír le mesterséges csillagkísérletckct, melyek szintén alkalmasak a Vénusz hold
szerű jelenség bemutatására.

IX. § Az optikai csalódás bizonyítása,
vagy a Vénusz spectrumainak előidézése
különböző távcsövek alkalm azásával

(...) Ha mindkét fókusz ugyanarra az egyenesre
esik, az elsődleges kép összeesne a visszaverődési
képpel és semmiféle spectrumot nem lehetne látni:
szükséges tehát, hogy a két kép különböző szögek
alatt alakuljon ki a retinán. (...)
I. eset Gregory vagy olyan dioptrikai távcsövei előidézett
spectrum, melynek első szemlencséje meniszkusz
A Gregory-távcsövekben a kétlencsés okulár első
lencséje meniszkusz, és ez igen kedvező a Vénusz, a
Mars, vagy a Jupiter spectruniának kialakulására.
Legyen a 8. ábrán a K, R, S, T csövecske egy
Gregory-távcső kétlencsés okulárja. Az .V, Z bikon
vex, vagy sík-konvex lencse, a Q, IV konkáv-konvex, vagy meniszkusz lencse, mely a szemhez köze
lebb van. A két lencse közös LM fókusza, majdnem
egybeesik a meniszkusz konkavitásának félsugarával.
(...) A KS diafragma GH nyílása legyen olyan tág,
hogy a pupilláról visszavert sugarak át tudjanak jutni
rajta. (...) Ezenkívül a cső nagyítása legyen legalább
50 —60-szoros. Állítom, hogy felhőtlen égbolton a
Vénusz felé irányítva a csövön át igen ragyogóan és
élesen látni lehet a Vénusz holdját. (...)
Hogy a D spectrum a Q, IV, meniszkusz konkáv
felületéről visszaverődve elegendő fénnyel ragyogva
jelenjen meg, szükséges, hogy az égbolt azon része,
ahol a Vénusz látszik, sötét legyen,...

II. eset
Ha a Gregory-cső első, meniszkusz szemlencséjénél
a tört sugarak összetett fókusza egybeesik a menisz
kusz konkavitás átmérőjének kb. 3/4-évcl, a spect
rum, a pupilláról visszaverődve, akkor is kialakulhat.

de helyzete az elsődleges tárgyhoz képest fordított
lesz és elmozdulásai is ellentétesek. Ez a spectrum
azonban sokkal homályosabb. Ennek bizonyítása isme
retes a katadioptrikából.

III. eset
Ha Gregory, vagy dioptrikus távcsőben a szemlencse
mindkét felől egyformán konvex (9. ábra) és a B, A,
C tört sugarak összetett fókusza a BC lencse
konvexitásától A, D távolságra esik, mely egyenlő a
konvexitás sugarának 1/4, ill. a konvexitás átmérőjé
nek 1/8-ával, a spectrum ugyanúgy ... ragyogóan és
nagyítva fog megjelenni. Ebben az esetben a B, D, C
felület szem felé néző konkáv tükörként viselkedik.
(...) A spectrum, jóllehet éles és több mint a felével
nagyított, mégis valamicskével kevésbé fényes. Ezen
kívül az E, B, C konvex felületen is tükröződik egy
kisebb spectrum, de ez homályos és formátlan. (...)
Hasonló módon meg lehet érteni a mindkét felől
egyenlőtlenül konvex lencsék speetrumát is. (...)

IV. eset
Ha a dioptrikai távcsövek egy szemlencsével vannak
ellátva és az mindkét felöl egyformán konvex, és a
tört sugarak egyszerű fókusza a konvexitások félát
mérőjének (sugarának) megfelelő távolságban van,
kettős spectrum keletkezhet. (9. ábra) Az egyik a B,
D, C konkáv felületről, ez fordított állású, kevésbé
fényes és éles stb. (...) A másik a B, E, C konvex fe
lületén képződik, egyenes állású, de annyira kicsi,
hogy alig lehet érzékelni. (...)
Meg kell jegyezni, hogy minél kisebb a konvexitás
sugara, annál nagyobb a B, D, C konkáv felületről
visszavert spectrum, viszont a B, E, C konvex felü
letről visszavert spectrum annyira kicsi lesz, hogy
egyszerűen érzékelhetetlen. (...)
Ezek alapján levezethető a többi eset, amikor is a
szemlencse mindkét felöl egyenlőtlenül konvex ...

V.esel
Ha az első szemlencse sík-konvex (10. ábra), és a G.
D, H konvex rész néz a szem felé, és ha a visszavert
sugarak összetett C fókusza a konvexitás felsugará
nak, vagy átmérője egy negyedének megfelelő D, C
távolságban van, ugyanúgy mint az I. esetben spect
rum fog keletkezni. (...)
/, megjegyzés. Ezen öt esetből érthető, hogy azon
távcsövekkel, melyekkel a Vénusz holdja meglátható,
látni lehet a Jupiter ötödik holdját is. En magam is
Dollond-féle csövemen át, nem kis örömömre több
ször megpillanthattam ezt a szép spectrumot, mely a
Jupiter holdjaihoz annyira hasonló volt, hogy semmi
különbséget nem találtam az ál-hold és a többiek
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között. (...) Ugyanez történik a Marssal, amikor
élénk fénnyel ragyog és valóságos holdat tulajdonít
neki az aki ezt a csalódást nem ismeri.
//. megjegyzés. Ha szemlencseként a híres de la
Tone úr módszere szerint két sík-konvex lencsét al
kalmazunk (11. ábra), két egyformán fényes, éles
spectrum keletkezik. Magam is a Jupiter megfigyelése
közben 30-szoros nagyításnál hat holdat pillantottam
meg. Mind annyira hasonlók voltak, hogy az igaziakat
a hamisaktól nem lehetett megkülönböztetni. Mások
nak is megmutattam a jelenséget. (...)
Vénusz spectrum megjelenítéséhez még a követ
kező feltételeket kell kielégíteni:
1. A cső legyen legalább 50—80-szoros nagyítású,
mert különben a spectrum nagyon kicsi lesz...
2. A csőnek a szemnél levő nyílása legyen elég
nagy, hogy a pupilláról visszaverődött sugarak eljut
hassanak a szemlencséhez. (...) A szemnek nagyon
közel kell elhelyezkednie a nyíláshoz.
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3. A Vénusz ne legyen felhőpárában, különben
igen gyenge lesz a spectrum.
4. Ne legyen teljes szürkület és a Hold se járjon a
Vénuszhoz közel. A spectrum visszatiikrözéséhez
ugyanis a konkáv tükörnek sötétnek kell lennie.
5. A szem pupillájának épnek és fényesnek kell
lennie.
6. A szemet egészen lassan kell az okulárhoz köze
líteni, míg a zavaros spectrum élesen nem kezd
megjelenni.
7. A szemnek a cső tengelyétől egészen kicsit el
kell hajolnia, különben a spectrum a retinán az elsőd
leges képre fog esni és érzékelhetetlen lesz.
(...) A csövek ritkán vannak úgy szerkesztve,
hogy a tört és visszavert sugarak fókusza egybeessék.
Ha azonban a lencséket szándékosan ennek megfele
lően állítjuk be, a spectrum könnyen előidézhető.

Az én kétlábas Gregory-távcsövem, melyen elő
ször láttam a Vénusz holdját, egy éve már nem idézi
elő ezt a spectrumot azon okból kifolyólag, hogy a
lencsék helyzete a cső egy esése miatt megváltozott.
(...) (...)

X. § A Vénusz-spectrum optikai csalódás
mivoltának összefoglalása
Bár nyilvánvaló, hogy ezek a spectrumok a IX. §-ben
előadottak alapján magyarázhatók, mégis fennmarad
nak nem csekély nehézségek, melyek foglalkoztatták
a legélesebb elméjű férfiakat is. Először, ha ez hohl az
ügyes megfigyelőknek egyezer megjelent, miért nem
jelent meg ugyanezen csövekben többször is, noha a meg
figyelők igen ügyesen keresték ?
Cassini úr pl. legalább két alkalommal igen gondosan
kereste ezt a holdat, de soha többé nem látta. Ugyan
ez történt Short úrral is, aki a legjobb körülmények
között sem volt képes mégegyszer látni. Úgy látszik,
mintha az említett megfigyelők valami mást láttak
volna, mint a fent előadott módon keletkező spectru
mot. (...)
Először is azt kell tisztázni a megfigyelők mindig
ugyanazt a távcsövet használták-e? Ha másokat,
akkor ezek a távcsövek nem rendelkeztek azokkal a
feltételekkel, amelyekkel a spectrum megjelenik.
(...) De ha a távcső feltételei azonosak voltak is,
kérdés, hogy minden egyéb is változatlan volt-e?
Azaz: derült ég, párától mentes Vénusz, a Hold távoli
állása a Vénusztól, a szürkület fokozata stb. (...) De
ha minden szükséges feltétel adva is volt, nem
biztos, hogy a szemet igen lassú mozgással, (SB igen
lassan) nem siettetve és valamiféle késleltetéssel hozták
az okulártól megfelelő tá válságba. (...) (...)
Montaigne úr megfigyeléseiből még egy nehézség
adódik. A holdnak a Vénusztól való távolságai rende
zettek és a látszó pozíciók a megfigyelések közti idő
alatt szabályszerűen változtak. A mozgás mindig
ugyanabban az irányban, nyugatról keletre, vagy he
lyesebben északról dél felé történt, úgy, hogy nem tu
lajdonítható egyszerű optikai csalódásnak. (...)
Ennek a Vénusz-körüli holdnak a periódusa a meg
figyelésekből hat, kilenc és tizenkét napnak adódik.
Ebből világos, hogy a pozíciók és a mozgáselemek za
varosak, ami inkább valami specterumnak lenne tu
lajdonítható. Hozzájárul ehhez az is (...), hogy ezen
holdnak mozgása az összes addig ismert hold mozgás
sal ellentétben nem nyugatról keletre, hanem inkább
északról délre történik.
Kérdezhetjük ezen kívül:
Ha a Vénusz eme holdja (...) a Vénusz átmérőjé
nek fele, vagy harmada, akkor (...) pályájának a Föld
höz legközelebb eső szakaszán akkorának kellene lát
szani, mint a Merkúrnak Földközelben, vagyis leg
alább 14 —15 másodpercnyinek. Akkor eddig miért
látszott oly ritkán ebben a nagyságban? Miért hiúsí
totta meg a legkiválóbb megfigyelők fáradozásait,
noha a legjobb távcsövekkel felszerelve keresték.

Olyan csövekkel — mondom — amelyekkel a Szatur
nusz holdjait élesen szemlélték. Az e holdat nagyon
ügyesen keresők hosszú listájáról elég legyen csupán
egyet, a leggyakorlottabbat, az egész Európában ismert
Messier urat a párizsi tengerészeti obszervatórium
híres csillagászát említeni, aki — amint engem erről
levében értesített — egy kiváló 30 hüvelykes Gregory-csővel, amellyel a Jupiter holdak fogyatkozásait
szokta szorgosan figyelni, 1764 április, május, június
hónapokban, amikor az égbolt tiszta volt, hiába ke
reste a Vénusz holdját.
Vajon e ritka megjelenés okát e hold valamiféle
foltjaira hárítsuk? Talán e hold gömbjének egy része
olyan, hogy alkalmatlan a napfény visszaverésére,
ahogy a Szaturnusz 5. holdjáról mondják. Az ellenfe
lek erre azt válaszolhatják: valószínű, hogy ennek a
holdnak is van tengelykörüli forgása, tehát miért
olyan fösvény, hogy olyan ritkán fordítja felénk a nap
fény visszaverésére alkalmas részét? A Szaturnusz 5.
holdja bizonyára sokkal bőkezűbb és csak pályája nyu
gati felén szokott eltűnni és ezt ráadásul igen rendsze
resen teszi. Továbbá, miért oly szabálytalan a fény
visszaverésére alkalmas rész forgásának periódusa,
hogy 1662-től 1686-ig, mely években a híres Cassini
látta a holdat, 14 év volt közben. 1686-tól 1740-ig,
amikor Short úr látta 54 év telt el. Az 1740-es évtől
1761-ig, amikor azt Montaigne úr szemlélte, 21 év
telt el. És végül 1761-től 1764-ig, amikor Haffniaban és Altisidorban látták, csak 3 év telt el. Azt mond
hatják, a közbeeső időkben a megfigyelők nem foglal
koztak vele. Azonban tudjuk, hogy Cassini úr amíg
élt, gyakran virrasztóit ennek a kutatásnak érdekében
és ugyanezt telte Short úr cs még sokan mások is.
Vagy az ilyen ritka megjelenés okául azt fogják
mondani, hogy ennek a holdnak olyan tágas pályája
van, hogy a legnagyobb kitérés esetén a Vénusztól
való látszó távolsága nagyobb, mint a távcső látóme
zeje. (...) Ezen feltételezésnek ellentmondanak Mon
taigne úr megfigyelései, aki május 3. és 11. közölt
látta, hogy pályájának 2/3 részét megtette. A látósu
gárra majdnem merőleges pályán a pálya félátmérője
nem látszott nagyobbnak 26 percnél, ami nem esik ki
még az erősebb nagyítású távcsövek látómezejéből
sem. (...) Ehhez jön még, hogy e hold pályája alig
hajlik az ekliptikához (amint a híres Baudouin úr
mondja) és ezért olykor úgy kell tűnnie, hogy egye
nes vonalon mozog a Vénusz körül és néha fedésbe is
kellene kerülnie. Miért nem látszik tehát olykor a
nagy Vénusz közelségében?
És mit szólnak ahhoz, hogy valóságos holdnak te
kintve az én látomásaimat (vízióimat) 1757-től
kezdve a jelen évig, amikor ezeket írom, 1765-ig,
közel kilenc éven át annyiszor láttam, ahányszor csak
akartam, sőt másoknak is megmutattam, libben az
időszakban miért nem jelent meg másoknak kivéve
Montaigne urat ? E.s miért láttam én e holdat 1764
március, április, május és június hónapokban, amikor
Messier úr Párizsban hiába kereste, és amikor Haffniaban és Altisidorban nem voltak képesek tovább
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látni. Tehát miért jelent meg nekem annyiszor ahány
szor csak akartam és másoknak egyszer sem? Vajon
felettem mindig derült volt az ég és másoknak
mindig felhős? (...)
Én azonban ezeket inkább csak a társalgás kedvé
ért mondom és nem harcos szándékból, mely távol
áll tőlem. (...) Nem is hoztam volna nyilvánosságra a
kilenc teljes évig titokban tartott régi megállapításai
mat, ha a halhatatlan de la Caille úr barátom halála
után ki nem derült volna, hogy én erről már 1761.
július 1-én bizalmas levélben értesítettem őt. To
vábbá, ha az igen kiváló és tudós, híres Baudouin úr
buzdítása nem bátorít fel, hogy most alkalmas az idő
bizonyításaim közzétételére. (...)
Amiket leírtam talán keveset nyújtanak a csillagá
szat előmeneteléhez, de úgy vélem, többet tesznek
annak az ISTENNEK a lenagyobb dicsőségére, aki
mint ahogy ő maga is mentes minden csalódástól,
gondoskodik a csalódásra képes emberi elme számára
eszközökről, melyekkel ki tudja magát szabadítani a
csalódásokból és tévedésekből, feltéve, hogy biza
lommal fordul azokhoz a törvényekhez, melyek sze
rint a legfelsőbb létező által alkotott dolgok működ
nek. Van egy axióma: az érzékek nem csalnak, és való
ban az érzékelés szerve úgy fogadja be az ingert,
ahogy létrejött. Az értelemnek az érzékelés alkalmá
val még nincs helyes ítélete és önmagát csaphatja be.
(...),• ha hiányosak az ismeretei a természet törvényei
nek működéséről. Helyesen jelenti ki ezért Phaedrus
a IV. könyv prológusában:
Non semper ea sunt, quae videntur, decipit
Frons prima multos, rara mens intelligit,
Quod inleriore conditit cura angulo.

G L O SSZ Á R IU M

Az alábbiakban, az előfordulás sorrendjében
néhány kevéssé ismeri név és fogalom magyarázatát.

megadjuk

F. Fontana (1602—1656) nápolyi ügyvéd, a távcső használatá
ról szóló egyik első könyv szerzője (1646).
la Caille (1713—1762) francia szerzetes csillagász, csillagkata
lógus szerkesztője
dioptrica. a fénytörés (lencsék) alapján működő optikai eszkö
zök tudománya
<atadioptrica. a visszaverődés (tükrök) alapján működő optikai
eszközök tudománya
visio, nem látomás, hanem optikai tünemény
retina, a szem fényérzékeny rétege, ideghártya
dioptriái cső. a képalkotásra lencséket használó távcső
./. Short (1710—1768) skót távcsőtükör-kcszitő
J. Dollonil ( 1706—1761) az első akromatikus távcső elkészítője
(1757)
Gregory-távcsö két konkáv tükörből álló távcső (a keresztmet
szete a főtükörrel parabola, a melléktükörrcl ellipszis)
Haffnia. Koppenhága latin neve
almtikaiiiarát, a horizonttal párhuzamos gömbi kör
nteniszkiisz. (holdacska) domború —homorú gyűjtőlencse
P. UorrcboK (1679—1764) koppenhágai csillagász
spectrum nem a mai értelemben vett színkép. I loll látvány, op
tikai jelenség értelemben használja (spektákulum)
pupilla, tulajdonképpen a szem szivárvány hártyája (íriszt. Hell
a szem legkülső rétege, a szaruhánya helyeit használja
hüvelyk (bécsi) 2.63 cm. A távcső adatok a kor szokása szerint
a gyújtótávolságra vonatkoznak, és nem mint ma szokásos, az
átmérőre.

Mell cikkének ezen igen erősen rövidített magyar
fordításával a figyelmet fel kívánjuk hívni erre a csilla
gászattörténeti ritkaságra. Kívánatos lenne, hogy
Hell egyéb munkáival magyar és német fordításban
teljes terjedelemben is megjelenjen. (Szcrk.)

"A ’e m

mindig ám azok, amiknek látszanak:
homlokzat csalóka; ritka ész. amely
Felfogja belsejükbe rejlett célzatok. ”

.1

Szimán Oszkár

(Terényi István fordítása)

A KVATERNIÓALGEBRA ROBOTTECHNIKAI
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A robottechnikai alkalmazások a robotkarok geometriai leírásának
egvre hatékonyabb formáját kívánják. A szakiroilalomban igen elterjedt
a homogén mátrixokon alapuló reprezentáció, ugyanakkor erősen mel
lőző intek töltik a kvaternió, ill. spinoralgebra, amely szintén sok előnyös
tulajdonsággal rendelkezik, ige többek közön a számítási igények és ke
zelhetőség szempontjából is. Célunk a forgáscsoport kvaternióábrázolásának /elépítésével bemutatni, hogy a Lie-esoportok alkalmazása nem
csak a kvantummechanikában lehet gyümölcsöző, hanem a klaszszikns
Jizika tárgykörébe eső területeken is. Mivel a csoportelmélet oktatása a
magvar miiszaki egyetemeken ismereteink szerint nem teljesen álta
lános. reméljük, hogy ezzel olyan fiatal érdeklődök figyelmét is sikerül
/elkeltenünk, akik e tárgykörrel későbbi tanulmányaik során nem okvet
lenül kerülnének érintkezésbe.
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I. Bevezetés
A robottechnikában igen elterjedtek az egy szabad
ságfokú csuklókból felépülő robotkarkonstrukciók.
A robot karrendszere végén elhelyezkedő szerszám
“ végpontjának” laboratóriumi rendszerben értendő
koordinátái és forgáshelyzete bonyolult módon állít
ható be e szabadságfokok manipulálásával. Valamen
nyi tengely szerinti elforgatás az 0 +(3) forgáscsoport
valamelyik elemével írható le. A valós, 3 dimenziós
(a továbbiakban 3D) euklideszi térben végzett forga
tások olyan 3x3-as mátrixokkal megadható müvele-

tek, amelyek nem változtatják meg a 3D vektorok
kvadratikus hosszát, valamint nem tartalmaznak tük
rözéseket (az elnevezésben az “0 ” betű az “ortogo
nális mátrix” kifejezésből ered és a hossztartással
kapcsolatos, a “3” szám a dimenziószámra utal, míg
a “ + ” jel a tükrözések kizárását jelzi). Az elképzel
hető 3D forgatások halmaza rendelkezik néhány
olyan speciális tulajdonsággal, amely nagy mértékben
megkönnyíti a forgatások matematikai tárgyalását: a
halmaz elemeivel végezhető néhány művelet definiá
lásával egy folytonos ún. Lie-csoportot képez. Az
ilyen halmazok kezelésére Lie svéd matematikus a
múlt században dolgozott ki egy átfogó elméletet,
amely a forgatáson kívül számos más művelet eseté
ben is hasonló módon alkalmazható. Az ötlet lénye
ge, hogy a bonyolult, egymás után végzett forgatási
műveletek eredményének kiszámításához nem szük
séges közvetlenül magukkal az ortogonális mátrixok
kal számolnunk: módunkban áll azoknak valamilyen
konkrét “ábrázolásával” dolgozni. A forgásmátrixok
ábrázolása abból áll, hogy valamennyi halmazelem
hez egyértelműen hozzárendelhetünk egy absztrakt
lineáris vektortéren ható lineáris operátort. A számi
tásokat ezután ezekkel az absztrakt operátorokkal vé
gezhetjük el. Ha az ábrázolás hű, azaz minden külön
böző csoportelemet különböző operátor ábrázol, az ered
ményt “visszatranszformálhatjuk”a 3D euklideszi térbe.
Az ábrázolás dimenziószáma lehet magasabb vagy
alacsonyabb, mint 3. Tulajdonságai részben a forgás
mátrixok tulajdonságaitól, részben az ábrázolási tér
szerkezetétől és részben az ábrázolás konkrét módjá
tól függnek. Ez utóbbi tényezőknek köszönhető,
hogy sok művelet esetében találhatunk olyan ábrázo
lást, amely még “eléggé árnyalt” ahhoz, hogy az ere
deti műveletek valamennyi lényeges tulajdonságát
visszatükrözze, másrészt elég egyszerű ahhoz, hogy a
használatával felmerülő műveletek rövidebbek legye
nek, mint a magukkal a csoportelemekkel végzett
számítások. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a
Lie-csoportok számunkra legfontosabb tulajdonsága
it, majd felépítjük az 0 +(3) csoport kvaternióábrázolását. A cikk végén illusztráljuk az így nyert ábrázolás
kezelésének egyszerűségét és kimutatjuk a számítá
sokban bekövetkező műveleti igény csökkenést.

azaz valamennyi csoportelemre létezik g~' csoport
elem úgy, hogy gg_1 = g-'g = I.
Ha létezik a G halmaznak olyan H részhalmaza,
amely maga is zárt a csoportszorzásra nézve, akkor
H-t G alcsoportjának nevezzük. A 3D térbeli forgatá
sok esetén a csoportszorzás műveletének az egymás
utáni forgatásokat leíró ortogonális mátrixok mátrix
szorzata felel meg. E szorzás asszociatív, a csoport
tartalmazza az egységmátrixot, azonkívül tetszőleges
merev test valamennyi forgáshelyzetéből visszaállít
ható a kiindulási helyzetbe, tehát valamennyi forgás
mátrix invertálható. Forgatások esetén alcsoportot
képeznek egy rögzített tengely körüli forgatások,
hiszen tartalmazzák az egységelemet és zártak a cso
portszorzásra nézve. Mivel a 3D térbeli lehetséges
forgatások szerkezetéről a lényeges információt az
ugyanazon vektoron különböző sorrendben elvégzett
azonos forgatások eredményének eltérése hordozza,
a fenti szorzáson kívül érdemes definiálni a csoport
elemek valós számmal való szorzását és összeadását,
mint a forgásmátrixok elemenkénti szorzását, ill. öszszeadását. A forgásmátrixok lineáris kombinációiból
álló lineáris vektortérrel egy megszokott tulajdonsá
gokkal bíró lineáris, asszociatív algebrához jutunk,
amelyet röviden csoportalgebrának nevezünk. (A
csoportalgebra elemei általában bővebb halmazt ké
peznek, mint maga a csoport volt, hiszen két forgás
mátrix összege általában nem forgásmátrix.) A cso
portalgebra jóvoltából módunkban áll megvizsgálni
az egységelemhez közel álló, ún. infinitézimális for
gatásokat, amelyek az (I + A) alakban írhatók fel.
(Az “A” mátrix elemei infinitézimálisan kicsinyek.)
Annak feltétele, hogy tetszőleges “ x” vektor hossza
az A mátrix elemei szerint legalább első rendig válto
zatlan maradjon, a
x1(I + A) r (I -f A) x = x 1x (első rendig)

(1)

egyenletből nyerhető, és egyszerűen annyit követel,
hogy A antiszimmetrikus legyen:
A 1= —A .

(2)

A 3x3-as antiszimmetrikus mátrixok lineáris tere fel
építhető a következő három lineárisan független g(il
mátrix lineárkombinációjából:

//. A forgáscsoport és a Lie-csoportok
Egy G absztrakt halmazt csoportnak nevezünk, ha
értelmezhető egy olyan GXG-ből G-be egyértelműen
leképező ún. szorzási művelet, amely az alábbi tulaj
donságokkal bír:
1) asszociatív, azaz valamennyi g,, g2, g:, csoport
elemre (g,g2)g3 = gi(g2g:t);
2) létezik G-nek egv “ I” eleme, amely a csoport
szorzás egységeleme, azaz a csoport tetszőleges g ele
mére lg = gl = g;
3) a csoport valamennyi g elemének létezik a szorzás
szerinti inverz eleme és ez beletartozik a csoportba.

g(i)jk: = Eijk,

(3)

ahol E|jk a Levi-Civitá szimbólum, azaz zérus, ha
(i,j,k) nem az (1,2,3) számok permutációja, - f i, ha
ezek páros és —I, ha páratlan permutációja. A g,j>
mátrixokat a továbbiakban az (T (3) csoport generáto
rainak nevezzük, mivel az egész csoport előállításában
alapvető szerepet játszanak. A generátorok szemlé
letes geometriai jelcntésüek: az. infinitézimálisan ki
csiny f(,) szöggel szorzott g(i) generátor (3) szerint
tetszőleges x vektorra egy x-rc és az i. irányra merő
leges “ keresztszorzat” járulékot szolgáltat, azaz
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éppen az i. tengely körüli f(|) infinitezimálisan kis
szögű forgatást írja le. Azonnal felírható az i. tengely
körüli tetszőleges d q (l) szögű forgatás mátrixa, ha fi
gyelembe vesszük a tetszőleges “x” vektorra fennálló
dgx= í/q(‘) g(')gx egyenletet, amely az exponenciális
függvény differenciálegyenletére emlékeztet. Való
ban, a
g:=exp[q(i) g(i)]

(4)

hatványsor-kifejtéssel értelmezett egyenlet pontosan
olyan, mint egy skalárokból álló sor, az eltérés mind
össze annyi, hogy az n. hatványon most egy antiszimmetrikus mátrix áll. (A g(l) mátrix önmagával és vala
mennyi skalárral felcserélhető.)
Ugyanez mondható el egy olyan sorról, amelyben g(i)
helyére a gű) generátorok tetszőleges lineárkombinációjával előállított antiszimmetrikus A mátrixot írjuk.
Ezek után két tetszőleges, A, ill. B antiszimmetrikus
mátrixból felépülő forgatás felcserélésének eredmé
nye az x vektoron az
[exp(aA) exp(bB) —exp(bB)exp(aA)]x (a,b valós)
(5)
egyenletből származtatható. Az exponenciális sorok
erősen csökkenő együtthatói biztosítják a sorfejtés
mátrixelemenkénti abszolút konvergenciáját, így az
(5) kifejezésben lévő sorok tetszőlegesen átrendezhetők. A két tag összehasonlítása érdekében (5)-ben az
[A,B]: = AB —BA kommutátorokkal kell operálnunk,
s a lineárkombinációkból való felépülés miatt ez egy
értelműen származtatható a generátorok felcserélési
tulajdonságaiból. A (3) egyenletből azonnal megkap
juk a generátorok felcserélési szabályait:

méteres alcsoportok esetében, mivel adott g (i)-re
ugyan gű) gü) nem egyezik meg —I-gyel, de
g(')3=—g(') speciálisan fennáll. Emiatt ismétlődő
struktúrákat kapunk, amelyekben felismerhetők az
egyszerű sin(qj), ill. cos(qj) szögfűggvények hatvány
sorai az eredmény mátrixelemeiben. Egy általános
irányú tengely körüli tetszőleges szögű forgatás má
trixa nem írható fel közvetlenül, hanem csak néhány
elemi meggondolás után néhány speciális forgásmát
rix szorzataként.

Hl. A Lie-algebra ábrázolásai és a csoportábrázolások
Tekintsünk a továbbiakban egy “V” absztrakt line
áris vektorteret és három lineárisan független
D (|):V —.V (i = 1,2,3) rajta értelmezett lineáris operá
tort! Ezek tetszőleges szorzata (egymás utáni alkal
mazása) szintén egy V—V leképzést valósít meg. Ha
sikerül ezeket az operátorokat úgy megválasztani,
hogy érvényesek legyenek a
[D(i),D (j )] = D (k>Ekij (k-ra összegzünk)

(7)

egyenletek, akkor a D (i) operátorokat a g(i) generáto
rok egy D(g(l>) ábrázolásának nevezzük. Tekintsünk
most a 3D euklideszi térben két antiszimmetrikus A,
ill. B mátrixot, amelyek a generátorokból
A: = ajg(l\ B: = bjg(l) (i-reszummázunk)

(8)

módon épülnek fel. Definiáljuk az A, ill. B mátrixok
D(A), ill. D(B) ábrázolását a következőképp:
D U j^ a iD íg ^ D tB j^ b iD íg 'i» ) .

(9)

íg(i,,g(i)] = g (k)Ekij (a k indexre összegezünk),(6)

A (9) egyenletben álló mátrixok így tetszőleges infinitézimális forgatás ábrázolásait képezik, ugyanolyan
amely eredménynek érdekessége, hogy két generátor felcserélési tulajdonságokkal, mint az eredeti A és B
kommutátora a harmadik lineárisan független generátor
mátrixok. A belőlük az (5) egyenlet mintájára felépülő
lesz. A g(i) (i= l,2,3) generátorok lineáris terén így ter exp(aD(A)) mátrixokkal megkísérelhetjük definiálni az
mészetesen adódik egy olyan algebra, amelyben a exp(aA) mátrixok ábrázolását.
szorzás szerepét a kommutátorjelenti.
Azokat a csoportokat, amelyek a ( f (3) csoporthoz
hasonlóan néhány generátorból és folytonos paramé
terből építhetők fel, s amelyeknél a generátorok kom
mutátorai azok lineárkombinációjaként állíthatók
elő, azaz zárt algebrát képeznek a kommutátoros szor
zásra nézve, Lie-csoportnak, míg a generátorok így
felépülő algebráját Lie-algebrának nevezzük.
Látható, hogy egy Lie-csoport maradéktalanul fel
építhető a generátoraiból, azonkívül valamennyi lé
nyeges tulajdonságát megszabja annak Lie-algebrája.
Megjegyezzük, hogy (5)-ben az exponenciális sorok
kifejtése a generátorok szorzási szabályai miatt bo
nyolult és többnyire “kézzel” számolva követhetet
len. Egyszerűbb a helyzet a (4)-ben szereplő egypara414

D(exp(aA)): = exp(aD(A)) (“a” valós). (10)
Itt meg kell vizsgálnunk a javasolt definíció egyér
telműségét, vagyis azt, hogy a csoport három tetsző
leges elemére fennáll a gig2= g3 kapcsolat, akkor
fennáll-e a D(g,)D(g27 = .D(&) összefüggés! Eddig
csak a generátorok ábrázolásait definiáltuk. A generá
torok szorzatai általában nem állnak elő azok lineáris
kombinációiként. (A g *l)2, g(2)2, g^)2 mátrixoknak
csak a főátlóban álló 2-2 eleme különbözik zérustól.
A gd) g(2>5g (2) g(3) gS a g(3) g(l) mátrixoknak csak az
(1,2), (2,3), (3,1) indexű elemei nem nullák.)
E hat lineárisan független mátrix teljes bázissá
egészíti ki a három generátort a 3x3-as valós mátrixok

lineáris terén. Mivel ezek az elemek még “újak” , mó
dunkban áll az ábrázolásukat külön definiálni a
D(g<i>g<j>): = D(gú)) D(gO>)

(11)

egyenlettel. A (10) egyenlet jobb oldalán álló sor pon
tosan olyan szerkezetű a D(g(l>) ábrázolásokban,
mint a csoportelemet előállító sor a g(i) generátorok
ban. Ha ezek után az exp(D(A)) exp(D(B)) és az
exp(A)exp(B) D(g(i>), ill. g(i) szerinti szerkezetét te
kintjük, megállapíthatjuk, hogy bennük mindenféle
vegyes szorzatok fordulnak elő. Mivel a felcserélési
relációk a D(g(i>) és a g(l) mátrixokra azonosak, az
egymás mellé kerülő tényezők szorzataival is azonos
manipulációk végezhetők. Előfordulhatnak olyan
tagok is, amelyekben egy generátor magasabb hatvá
nyon áll. Mivel a g<i)3= —g(,) egyenlet érvényes, a
hatványsor definíciója akkor egyértelmű, ha fennáll a

csoportalgebra szerkezetét is. Ebből adódik, hogy a
csoportmüveletekkel kapcsolatos számítások ilyen
esetben az eredeti csoport helyett elvégezhetők a cso
port egy ábrázolásával is. Alkalmas ábrázolás megvá
lasztásának műszaki szempontból a következő elő
nyei lehetnek:
a) előfordulhat, hogy az exponenciális sor kifejtése
általános csoportelem esetén “kézzel” egyszerűen el
végezhető az ábrázolásban, míg magukat a csoport
elemeket csak bonyolultabb módon tudjuk előállí
tani,
b) az ábrázolások alkalmazásának műveletigénye
kevesebb, mint az eredeti csoportelemekkel való szá
molás műveletigénye.
A következő pontban a forgáscsoport egy olyan
speciális ábrázolását építjük fel, amelyben az ábrá
zolás lineáris “V” vektortere éppúgy, mint a generá
torok ábrázolásai, kvaterniók.

D(g<'))3= - D ( g (i))
egyenlet is. Ha a hatványsoron ilyen jellegű átalakítást IV. A kvaterniók definíciója
végzünk az eredeti csoport kifejtésében, kilépünk az
egyszerű sorátrendezések korlátái közül, és azt talál
Tekintsük a (K0,K.j4= 1,2,3 I lineárisan független
juk, hogy ugyanannak a csoportelemnek többféle, elemek által kifeszített valós lineáris absztrakt vektor
szerkezetben egymástól eltérő hatványsor előállítása teret:
is lehetséges. Ha a csoportábrázolás definícióját a cso
portelemeket előállító hatványsorok szerkezetének átvé K:= jq0K0+ q;K|q0, qj valós! (i-re összegzünk) (13)
telével építjükfel, akkor vagy
A továbbiakban az “összeeső" indexekre I-töl 3-ig auto
a) gondoskodni kell arról, hogy hasonló összevonáso matikusan összegzünk. Azon kívül, hogy K lineáris
kat lehessen tenni a generátorokat ábrázoló mátrixok tér, legyen rajta bevezetve egy KXK—K szorzási
kal, vagyis a
művelet, amelyet a báziselemek szorzási tulajdonsá
D(g(i)J) = —D(g(i>)
gaival definiálunk:
egyenlet is igaz legyen, vagy
b) ha az adott ábrázolásban ez nem áll fenn, akkor az i,j= 1,2,3-ra KnKi= K jK„=Kj, K0K„ = K0, és KlKj= általános csoportelemet előállító sorok közül csak
- 4 j + K uEuij,
(14)
azokat használjuk Jel, amelyek egyenlősége a kiindu
lási alapot képező exp(Ct/g(ll>) sorra! az ilyen speciális ahol tehát K0 a szorzás egységeleme, dy] pedig a
összevonást nélkülöző algebrai manipulációval is Kronecker-szimbólum. A (13) szerint definiált lineáris
kimutatható.
tér a rajta értelmezett (14) szorzattal egy algebrai struk
(Hasonló nehézségek szoktak előfordulni a kvantum- túrát alkot, amelyet kvaternióalgebrának nevezünk.
mechanikában, midőn az egyes energiatagokat a Ilyen struktúrát kapunk például a következő négy, li
klasszikus fizika határesetében érvényes összefüggés neárisan független 2x2-es mátrix valós lineáris kom
ből kiindulva igyekeznek megállapítani. Mivel a binációjával, ha (14) szorzatot e mátrixok mátrixszor
klasszikus mennyiségek általában egymással felcse zatával realizáljuk. (A továbbiakban nem lesz szüksé
rélhetek e képletekben, a kvantummechanikai általá günk erre a csak példaképp idézett reprezentációra. A
nosítás a szorzások sorrendjére vonatkozó olyan (13) és (14) absztrakt összefüggések valamennyi lé
külön előírásokkal történik, amelyek a klasszikus fizi nyeges információt tartalmaznak.)
kában értelmetlenek, pl. normálrendezések.)
/ 10 \
Mint később látni fogjuk, a kvaterniók esetében a ké
K„=
(o i)
nyelmesebb a) lehetőség érvényesül. Az egyértelmű
ség biztosítása után a (10) egyenlet megtartja a
( i 0 \
K,= V 0 - i )
csoportszorzást,
(12)

í 0-1 \
K:(= \ 1 0 )

és a Lie-algebra “átmentődésének” köszönhetően
pontosan tükrözi annak felcserélési tulajdonságait, a

K,= ( i r i )

D(g,g2) = D(g,)D(g2)
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V. A forgáscsoport
kvateriókkal

Lie-algebrájának

ábrázolása

A (13) és (14) összefüggés szerint tetszőleges két
kvaternió szorzata szintén kvaternió. Emiatt a
(14)-ben adott szorzással egy q:K—K lineáris operá
ció definiálható. Legyen tehát az ábrázolást kifeszítő
lineáris vektortér a kvaterniók lineáris tere. A for
gáscsoport generátorainak ábrázolását felépítendő, te
kintsük a K| (i —1,2,3) báziskvaterniók kommutáto
rait! A (14) egyenletből azonnal adódik, hogy
[Kj, Kj] = 2 KsEsij,

(16)

ami mutatja, hogy a
D(g«)): = (l/2)K j (i = 1,2,3)

(17)

definícióval megkapjuk a (6) eredeti Lie-algebra ábrá
zolását. A (14) egyenletből látszik az is, hogy a
D(gó))^——D(g^)) összefüggés szintén fennáll.
Vizsgáljuk meg ezek után a forgáscsoport egy tetsző
leges elemének ábrázolását! Legyenek az e, értékek
egy 3D valós egységvektor komponensei! Az
exp[fejg(')] kifejtést ábrázoló
Q :=exp[f ei(l/2 )K i]

(18)

hatványsorban az ejK; szumma különböző hatványai
szerepelnek. Ebből a 2. fokú tagok szorzata
(eiKi)(ejKj)=eiejKiKj=
= e iej( - d ij+ K uEuij) = - I = - K 0,

(19)

mivel az (i,j) indexekben e ^ szimmetrikus, míg Euy
antiszimmetrikus, a második tag járuléka zérus. A
kvaterniószorzás
egységelemének
előfordulása
nagyon egyszerűvé teszi (18) kifejtését, amelyben
most már a páros és páratlan hatványok szétváloga
tása után megkapjuk a trigonometrikus függvények
jól ismert hatványsorát. A kvaternióreprezentáció egyik
nagv előnye máris megnyilvánult: azonnal, “kézzel” fel
lehet írni a 3D euklideszi térben az et egységvektor irányú
tengely körüli “f ”szögűforgatás ábrázolását:
Q(ej,f)=cos(f/2)Kn+ sin(f/2) ejKj.

minden lehetséges forgatásra (20) különböző operátoro
kat különböző kvaternióval reprezentál, tehát az ábrá
zolás hü. A forgásmátrix inverze egyszerűen “f ’ elő
jelének megváltoztatásával reprezentálható, ez a sor
fejtésből is látszik de (20) közvetlen alkalmazásából
is nyilvánvaló. A cos függvény argumentumának elő
jelváltására nem változik, ezért az inverz képzése
egyszerűen a “térrész” előjelének megváltoztatásával
is történhet. Egy általános kvaternióra ezt a műveletet
konjugálásnak nevezik. Az is világos, hogy vala
mennyi olyan kvaternió, amelynek a konjugáltja az
inverze, átalakítható (20) szerinti alakra, hiszen K0
együtthatójának előjele megadja, hogy f/2 kisebb
vagy nagyobb-e, mint 90 °, és cos(f/2) ismeretében a
nemnegatív sin(f/2) is kiadódik. A térrész együttha
tóiról ezt leválasztva megkapjuk a kvaternióhoz tar
tozó forgástengely irányába mutató egységvektor
komponenseit.
Egy test “alapállapotbeli” tetszőleges belső “ P”
vektorát a 3D valós térben egy Pje(i) lineáris kombi
nációival tudjuk leírni, ahol e (l) a koordinátarendszer
tengelyei irányába mutató egységvektorokat jelöli.
Ha feladatunk kimerülne a merev testek forgásállapo
tának valamilyen absztrakt reprezentálásában, az álla
potoknak megfeleltethetnénk a PjKj kvaterniót, és
egy tetszőleges Q elforgatással létrejövő állapotot
egyszerűen a PjQK, kvaternióval írhatnánk le, a kvan
tummechanikai ábrázolásokhoz némileg hasonló
módon. Mivel valamennyi Q forgáskvaternió egyér
telműen invertálható, ezzel előállíthatnánk a test tet
szőleges belső szakaszának bármelyik forgáshelyze
tét. Az így keletkező leírás azonban nem szemléletes a
3D vektorok és az “állapotkvaterniók”kapcsolatát illető
en. Az infinitezimálisan kis “f ’ szögű forgatás az ere
deti PSKSállapothoz az alábbi korrekciókat adja:
( l/2 ) fe jPs(KiKs) = ( l/ 2 ) f [ - e sPsK0+ K uEuise iPs),
( 21 )
ami azt mutatja, hogy általában K0-hoz is adódik
együttható, így az alapállapotra vonatkozó Pfí=0
kiosztás általában nem tartható fenn. A továbbiakban
a forgáscsoportnak a kvaterniók terén érvényes
másik ábrázolását építjük fel, amelyben az állapotok
kiosztása is szemléletes.

(20)
VI. A kommutátoros ábrázolás

Megjegyezzük, hogy ez az önábrázolásban nem tehető
meg ilyen egyszerűen, mivel egy gfi)g(j) szorzat nem állít
ható elő a generátorok lineáris kombinációjaként, más
részt g(') saját magával vett szorzata nem egyenlő a
3x3-as egységmátrixszal. Azt a forgásmátrixot, amely
nek (20) szerinti ábrázolását azonnal fel tudtuk írni,
eredetileg csak több 3x3-as ortogonális mátrix szorza
taként tudjuk megadni. Mivel egy adott tengely körüli
360fokos forgatás az egységoperátort adja, (20)-banfa
(0,360°) intervallumon belül helyzekedik el. Efélig zárt,
félig nyílt intervallumban cos(f/2) előjelváltása miatt
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A (21) egyenletben a K0-t tartalmazó tagból eredő
nehézségtől egyszerűen megszabadulhatunk, ha a
forgáscsoport generátorait nem a “sima” (1/2)K|
kvaterniószorzással, hanem a
D(gfi>): = [(l/2)K i,.]

(22)

kommutátoros szorzással kíséreljük meg ábrázolni.
Ez a (21)-nek megfelelő egyenletben nem változtatja
meg az állapotkvaterniót K0-hoz tartozó együttható-

ját, így ha az kezdetben zérus volt, a továbbforgatások
után is annyi marad. Az egyetlen feladat annak bizonyí
tása, hogy a (22) szerinti ábrázolás “nem rontja el" az
eredeti Lie-algebrát. Ez igen egyszerű számolással
megtehető, ha (22)-ben a pont helyére beírunk egy
teszőleges “q” kvaterniót. A D(g(i))D(gú>)q szorzat
ekkor
(1/4) [Kj,[Kj, q]] = (l/4)[K j,Kiq —qKj] =
(1/4) [KjKjq —KflKj—KjqKj + qKjKjl

(23)

módon alakul. A középső két tag összege szimmet
rikus az (ij) indexcserére. Ha (23)-ból levonjuk a
D(g(l))D(g(i>)q tagot, ami ebből indexcserével kelet
kezik, a szimmetrikus járulékok kiesnek, és marad
nak az
(1/4) ( [KjKj—KjKj>q + q ’KjKj—KjKjl) =
= (l/4)2( (KuEujjlq + q !KuEuij>) =

(24)

= (1 /2 )(iKuEujjIq -q !KuEujjl) = t(l/2 )K u,q] EUJI
tagok, amelyek megfelelnek a Lie-algebra átmentésé
nek. A (21) egyenlet megfelelője most
(l/2 )fe iPs[Ki,Ks] = f e jPsKuEujs= K u!f(eXP)l|l (25)
módon alakul, ahol az “X” jel a 3D vektoriális szor
zást jelenti. Ez pontosan megfelel a 3D P vektornak
az e irányú tengely körüli kicsiny “f” szögű elforgatá
sakor keletkező korrekciónak, tehát az állapotok ala
kulása ebben a reprezentációban pontosan követi a geo
metriai szemléletet. Hátravan még egy tetszőleges for
gásmátrix ábrázolásának kiszámítása a kommutátoros
reprezentációban. Tekintsük ezért a szimbolikus
exp([a, -])q kifejtést egyelőre tetszőleges “a” és “q”
kvaternióra! A sorfejtés “a”-ban 0., 1. és 2. hatványo
kat tartalmazó tagjai “kézzel” egyszerűen kiszámítha
tók, és az amq ( —a)k mjellegű tagok együtthatói a bi
nomiális sor szabályosságait mutatják: a tagok rendre
I, aq —qa, aaq —2aqa + qaa stb. A szabályszerűség
teljes indukcióval igazolható, tegyük fel, hogy az “a”
kvaterniót összesen a k. hatványon tartalmazó tagok a
k
Zk= l/(k!) S u m í(k '/[s ! (k —s)!] at] ( —a )ks! (26)
összegből állnak. A ( k+I ) . rendű részletösszegek
Zk-ból a
Zk+ , = [a,Zk]/(k + 1)

k

+ (l/[k + 1]!)

Síim
s=0

(k!/[s!(k —s)!] asq ( —a)k+ ,_s.
(28)

A második sorban az “s” index helyett bevezethető
az m: = s —1 index, amely 0-tól k —1-ig fut az s >0 ér
tékekre, és külön megtartható az s = 0-nak megfelelő
tag. Az am+ 1 tagok azonnal összevonhatók az első
sor
megfelelő
tagjaival,
amelyektől
egy
(k —m ) /(m + 1) faktorban térnek el. Mivel ez
k = m-re zérus, a 2. sorbeli összegzés kiterjeszthető
m = k-ig, és az összevont együtthatók éppen a bino
miális sor

(k+l)!/!(m+l)!(k+l —[m+l])!l
együtthatói lesznek (m + l)-re. A hiányzó járulékot a
2. sor át nem alakított, (m = —l)-hez tartozó maradé
ka adja. Ezzel bizonyítottuk, hogy a Z k részletösszeg bino
miális szerkezetéből következik a Zk+ t részletösszeg
ugyanilyen szerkezete. A (28)-ban előforduló faktoriálisok biztosítják az elegendően gyors, abszolút kon
vergenciát. (Ehhez a kvaterniók lineáris terén be kel
lene vezetnünk valamilyen normát, amit még nem
tettünk meg. Alkalmazhatjuk például a (15) szerinti
mátrixreprezentációban a mátrixelemenkénti abszo
lút konvergenciát.) Emiatt a sor tagjainak tetszőleges
sorrendű felösszegzése nem változtatja meg a sor
összeget. A Z0+Z , + ...+ Z k részletösszegben így két
0-tól k-ig futó független indexre térhetünk át, és
végül is megkapjuk a
k

Sm,s=0
íim

(

(l/m!s!) asq —a)m

(29)

hatványsort, ami nem egyéb, mint az exp(a)q
exp(-a) kifejezés kifejtése,írhatjuk tehát szimboliku
san, hogy
exp([a,.])q=exp(a) q c x p (-a ),
valamennyi q kvaternióra. Látható, hogy ugyanazon
exponenciális kifejtésekkel dolgozhatunk most is. mint
azt a generátorok nemkommutátoros ábrázolása esetén
tehettük. Mivel exp(a) és exp(—a) közt a kapcsolat egv
egyszerű konjugálás, ennek az ábrázolásnak a művelet
igénye alig nagyobb, mint a közönséges ábrázolásé (pl.
egy 6 szabadságfokú robot utolsó karja geometriai po
zíciójának számításához elegendő a bal oldalon álló 6
kvaternió összeszorzása, a jobb oldalra e szorzat kon
jugáltja kerül). A csekély különbségért bőven kárpó
tol az állapotok szemléletes ábrázolása.

(27)

szabály szerint adódnak, és kétféle tagokat kapunk:

VII. A műveleti igények összehasonlítása

k
A forgásmátrixok közvetlen alkalmazása eseten
Zk+ ,: = (l/[k+l]!) S u m (k!/[s!(k-s)!]as+lq (-a )k s+ két 3x3-as mátrix összeszorzása az eredmény egy más=0
trixelemérc számolva 3 szorzást és 2 összeadást, azaz
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a 9 mátrixelemre összesen 27 szorzást és 18 összea
dást igényel. Hiába tudjuk, hogy e számítások mögött
redundanciák vannak elrejtve, hiszen egy ortogonális
mátrix 9 eleme mindössze 3 lineárisan független adat
ból épül fel, az önábrázolás “elfedi” ezeket a redun
danciákat. A kvaterniók szorzási szabálya alapján két
tetszőleges kvaternió szorzatára fennáll, hogy
(Qo+QjKj) (r0+ rjKj) = q0r0+ (q0rj+ r0qj) Kj+ q jrjKjKj,
(30)
ami 1+3 + 3-1-3x3 = 16 szorzás elvégzését igényli. A
szorzatok összeadását illetően az utolsó tagból K0
együtthatójába 3 tag adódik (az i= j indexű tagok),
míg az 1. “térkomponensbe” az i = 2 és j = 3, valamint
az i = 3 és j = 2 szorzatok, azaz térkomponensenként
2 összeadás kell. Az indexek ciklikus permutációjával
a térkomponensek 3x2 = 6 összeadást jelentenek. Így
két kvaternió összeszorzása mindössze 16 szorzási és
9 összeadási művelettel elvégezhető. A kvaternióalgebra műveletigény szempontjából tehát előnyösebb
a homogén mátrixokat alkalmazó technikánál, mivel
a homogén mátrixok blokkokban tartalmazzák az
önábrázolás ortogonális mátrixait.

Kimutattuk, hogy jelentős egyszerűsítések érhetők
el pusztán azáltal, hogy az eredeti csoport helyett
annak egy ábrázolásával dolgozhatunk. Az ábrázolás
elég árnyalt a csoport lényeges tulajdonságainak (Liealgebra) tükrözéséhez, a csoportszerkezettel szoro
sabban össze nem függő tulajdonságai viszont egy
szerűbbek, mint az önábrázolásé (az ábrázolás gene
rátorainak szorzása csak az egységelem erejéig visz ki
az ábrázolásgenerátorok lineáris burkából.) Ennek
hatása a számításokban előfoduló redundanciák redu
kálásában nyilvánul meg.
A választott példának különleges jelentősége van a
robottechnikában. Alkalmazásával jelentősen csök
ken a valós idejű számítások műveletigénye (pl. egy
hat szabadságfokú robot végső karjának helyzete 6
különböző ortogonális mátrix összeszorzásával kap
ható meg, így az egyes mátrixszorzásokon nyert
műveletigény halmozódik és igen tetemes). A prog
ramfejlesztés szempontjából az is komoly előnyt
jelent, hogy az forgatóoperátorok reprezentációi “gé
pesítve” , külön gondolkodás nélkül írhatók fel példá
ul egy C-nyeivű struktúra elemeiként.
IR O D A L O M

Vili. Összefoglalás
Az 0 +(3) csoport egy speciális ábrázolásának fel
építésével mutattuk be, hogy a Lie-csoportok elmé
lete milyen hatékonyan alkalmazható a napi gyakor
latban felmerülő feladatok megoldásában.

SZÁMÍTÓGÉP

AZ

Általános csoportelméleti ismeretek szerezhetők az [1] referenciá
ból. A [2] referencia pusztán a kvaterniók alkalmazásával mutat
példákat, az ábrázolás felépítésével nem foglalkozik.
[1] Hall, G. G.: “ Alkalmazott csoportelmélet". Műszaki Könyv
kiadó, Budapest, 1975.
[2] Chen, Z., Hung, J. C.: “Application of quaternion in robot
control“, IFAC 10 lh World Congress on Automatic Control
Preprints. Vol. 4. pp. 269 —273.
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A RUTHERFORD-SZÓRÁS SZÁMÍTÓGÉPES
SZIMULÁCIÓJA
Horváth Gábor
MTA Központi Fizikai Kutatóintézete,
Biofizikai csoport

Be vezetés

számítógépes szimulációját tárgyaljuk. Először egy
kétdimenziós a-részecskefluxus egyetlen atomma
A klasszikus Rutherford-Geiger-Marsden-féle szórási gon való szóródására vezetünk le egy elméleti formu
kísérletet [1] hallgatói fizikai laboratóriumi gyakorlat lát, majd a Rutherford-szórás számítógépes szimulá
keretén belül meglehetősen nehéz lenne elvégezni; ciójának kétdimenzióban történő megvalósításáról
didaktikailag ugyanakkor nagyon fontos lenne, ha az szólunk. Konkréten azt a feladatot tűzzük ki (mely
oktatásba mégis bevonulhatna ez, az anyag szerkeze akár egy elvégzendő fizikai laboratóriumi gyakorlat
téről alkotott képünk kialakításában nagyjelentőségű feladata is lehetne), hogy a számítógépes szimuláció
fizikai kísérlet. Kézenfekvőnek tűnik a szóbanforgó val nyert kétdimenziós szórási képből miként hatá
kísérlet számítógépen történő szimulációja, mely rozható meg a szóró atom rendszáma a szóródó a-rétestközelbe hozza a Rutherford-szórást és a vele szecskefluxus paramétereinek ismeretében.
kapcsolatos ismereteket.
A probléma tárgyalása során csak nehéz elemeken
Éppen ezért ebben a cikkben a Rutherford-szórás való szóródást vizsgálunk, azaz egyszerűsítésképpen
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a szóró atommagot egyhelyben rögzítettnek tekint
jük. A kétdimenziós a-részecskefluxus a számítógép
re való alkalmazást könnyíti meg, mert így a képer
nyőn látható szórási kép információja közvetlenül fel
használható a szóró atom rendszámának meghatáro
zására. Ugyancsak a könnyebb szimulációt szolgálja,
hogy a szokással [1] ellentétben nem több atomma
gon (azaz nem egy fólián) való töltött részecske szó
rást, hanem csak egyetlen mag szórását vizsgáljuk.
Számos olyan érdekes és fontos fizikai jelenség, kí
sérlet létezik, amelyet közvetlenül demonstrálni, el
végezni nehéz vagy éppenséggel lehetetlen lenne,
ugyanakkor számítógépes szimulációval viszonylag
könnyen tárgyalhatok, vizsgálhatók ezek a jelensé
gek, problémák [3,4,5]. Ezek közé tartozik cikkünk
témája is.

A 0 * < 0 ^ 7 r szögtartományba szórt a-részecskék
száma:

n„

-

; „N0*

j ____'
4’reomav« 0* sin2(-J2-)
Ze2n

/

\

= -------------- ------ctg ( 0 7 2 ) .
27Tínm v 2

(5 )

1. Kétdimenziós a-részecskefluxus szóródása egyetlen
atommagon
Vegyük az 1. ábra szerinti kétdimenziós a-részecskefluxust. Az «-részek sebessége a magtól vég
telen távolságban legyen v # , tömege m([, a lineáris
«-részecskefluxus sűrűség legyen állandó n(), a szóró
atommag rendszáma Z, töltése Ze, az a-részecskék
töltése 2e. Ekkor a mag szóró potenciálja

2 7re0r

r

Vizsgáljuk az «-részecskefluxus azon részecskéjé
nek szóródását, amelyik p ütközési paraméterrel ren
delkezik, a szóródási szöge pedig 0 (az 1. ábra sze
rinti módon). [1,2] szerint ha egy töltött részecske az
(1) szerinti szórópotenciálon szóródik, és a szóró
mag tömege sokkal nagyobb a szóródó «-ré
szecskéénél, akkor az ütközési paraméter a követke
zőképpen fejezhető ki:

I. ábra Egyetlen atommagon szóródó «-részecske pályája

Azért határoztuk meg a 0 * ^ 0 ;S ir szögtartományba
szóródó a-részecskék (5) szerinti számát, mert az a
Rutherford-szórás számítógépes szimulációjával kap
ható kétdimenziós szórási képből könnyen leolvas
ható, s ebből könnyen kiszámítható a szóró mag Z
rendszáma.

2. A Rutherford-szórás számítógépes szimulációja
írjuk fel egy a-részecske mozgásegyenletét a 2.
ábra koordinátarendszerében, ahol r, a szóródó a-ré
szecske helyvektora, r2 pedig a rögzítettnek tekintett
magé:
e2Z

ctg ( 0 / 2) .

(2)

m„r,= ------- -

r

/TT€„r- r

<6)

Nyilván a 0 és 0 + d 0 elemi szögtartományba szó
ródó részecskék száma (lásd az 1. ábrát):
dN = nodp=n0 -

I

I

----- d0.

(3)

(3)-ban no állandósága azt jelenti, hogy az a-ré
szecskefluxus az y irányban homogén eloszlású.
(2)-bői képződve a d p /d0 differenciálhányadost, s
ezt (3)-ba helyettesítve, kapjuk:
ann

1

d N = ----- 2--------------- d(-).
2m „v-00 sin2( " )

(4)

2. ábra A szórásszámitáshoz használt kétdimenziós Descartes
koordinátarendszer
4 I9

A helyvektorok koordinátái:
r, = (x,y), r2 = (rm,0), r = 7 , - r 2 = ( x - r m,y)

(7)

(6), (7)-ből a vizsgált a-részecske gyorsulásvektorá
nak komponensei:
e2Z- ( x - r m)
2rrí0n v [ ( x —rm)2+y2] 3/2
e2Zy

>

27r«oma [ (x- rm)2+y;!] 3/2

egy optimális kezdőtávolságot kell választanunk,
mely nem túl nagy ahhoz, hogy a futásidő nagyon
hosszú legyen, de nem is túl kicsi ahhoz, hogy meg
hamisítsuk a végtelenből való indítási peremfeltételt.
(Hasonló peremfeltételválasztási probléma fordul elő
az analóg gravitációs kölcsönhatás számítógépes szi
mulációjánál is [3,4]). Célszerű az a-részecskefluxust
néhány Bohr-sugárnyi távolságban indítani a szóró
atommagtól, ez a távolság fogadható el a szórási folya
matoknál optimálisnak. Így tehát a kezdeti feltételek
a következők:

Az a-részecske (6) szerinti mozgásegyenlete teljesen
r?= (0,p), r?= (rBohr(n),0), r?= (v^O ). (10)
analóg egy gömbszimmetrikus gravitációs erőtérben
mozgó tömegpont mozgásegyenletével azzal a kü
(10)-ben n a H-atom főkvantumszáma, a Bohrlönbséggel, hogy itt most taszító potenciálról van szó.
sugár
pedig a következő módon fejezhető ki [1]:
(6)-ot analitikusan is meg lehet oldani, de mert mi
most számítógépen akarjuk szimulálni a Rutherfordszórást, ezért numerikusán oldjuk meg. A gravitációs
h2nkölcsönhatásokkal való analógia miatt (6)-ot a [3,
r Bohr*n ) = -------------------- ■
ÓD
4]-ben leírt módszerrel oldjuk meg numerikusán.
47T2mee2Z
Tehát a (6) szerinti differenciálegyenletet számítógép
felhasználásával integráljuk ki úgy, hogy az a-ré
Az atommaggal centrálisán ütköző a-részecske pá
szecske mozgását infmitezimális dt intervallumokra lyaegyenesétől számított ütközési paraméter maxi
bontjuk az időben, s ezen elemi dt időtartamok alatt muma a részecskefluxusban szintén Bohr-sugárnyi
egyenletesen gyorsulónak tekintjük. Az i-edik és legyen (pmax= r Bohr), s indítsunk N0 számú ai+ l-edik intervallumra a következő rekurzióval részecskét homogén eloszlással, így a lineáris ré
szecskefluxus sűrűség:
élünk:
aj^= állandó*'*,

N0
n0= ---- - .

3*'*= állandó*'*

v*1'+ l*= v*'* + a*x'* -dt, v*'+1*= v*,'*+ a{,'* -dt,
xl+ i = Xj+0,5(v^'* + v*'+1*)dt-|-0,5a*ti*- (dt)2,
yj+ l=yj+0,5(v*')+ v*i+ l*)dH-0,5a*'*-(dt)2. (9)
Aza^'*-tésa*'*-t (8)-ból számítjuk.

(12)

r Bom

Ebben az esetben (5)-bői a 0 * O ^ 7 r szögtarto
mányba szóródó részecskék száma így alakul:
— ^ - = A (Z ).ctg(0/2*),A (Z ) = ------------------------(13)

No

^TrCorjjof^iT^Vgo

Az előzőek alapján elvégzett számítógépes szimu
láció eredményét láthatjuk a 3/a. ábrán. Az egyes
a-részecskék szóródási szögét nem lehet a számító
gép képernyőjéről úgy meghatározni, hogy meghúz
zuk a pályák aszimptotáját, hiszen a képernyőre a
teljes pályáknak csak kis része kerülhet (de a legfon-

Egy ciklus alatt a (9) kijelölte számításokat végzi el a
számítógép, a ciklus végén a kezdőértékek helyébe
az újonnan kapott értékeket helyettesíti, s ismételten
elvégzi a (9) szerinti számításokat. Ezzel a módszer
rel annál pontosabban oldhatjuk meg (6)-ot. minél
kisebbre választjuk dt-t. Az a-részecske minden
egyes számított pályapontjába egy pontot teszünk ki a
számítógép képernyőjére, így kirajzolódik a szóródó
részecske pályája.
Az előzőek alapján különböző ütközési paraméter
rel, azonos v ^ kezdősebességgel indítunk a-részeket
az 1. ábra szerinti módon. Kérdés, honnan célszerű
az a-részecskefluxust indítani. Nyilván a maghoz túl
közelről nem lehet, mert ekkor túl nagy a taszítóerő,
s így nem tudjuk szimulálni a részecskefluxus végte
lenből történő indítását; de túl távolról sem célszerű
az indítás, mert ekkor oly kicsi a taszítóerő, hogy
sokáig az a-részek szinte csak egyenes mentén egyre
3. ábra (a) Az a-részecskefluxus szórási képe kétdimenzióban a
közelednek a maghoz. Az utóbbi esetben jelentősen
Rutherford-szórás számítógépes szimulációja után
megnő a számítógépes szimuláció futási ideje. Ezért
b. Az a-részecskék pályájának tükrözési pontjai
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tosabb, ún. tükröződési része). Ezért a szóródási szö
geket a pályák tükröződési vagy “ forduló” pontja
alapján lehet meghatározni. Úgy kell megírni a prog
ramot, hogy a számítógép jegyezze meg az «-ré
szecskék pályájának tükröződési pontjait, s a szórási
szimuláció után csak ezeket jelenítse meg a 3/b.
ábrán látható módon. Azért van erre szükség, mert a
nagyobb ütközési paraméterű részecskék pályája
meglehetősen lapos, így vizuálisan csak pontatlanul
lehetne meghatározni a képernyőről a tükröződési
pontokat. Ha N0-t megfelelően nagynak választjuk,
akkor kvázifolytonos lesz a szórási kép. A szimuláció
elvégzésével nyert 3/b. ábráról le lehet olvasni, hogy
a 0*;S0^7T szögtartományba hány részecske szóró
dott. A pályák tükröződési pontjaihoz (a magból,
mint centrumból) húzott sugár könnyen leolvasható
ß szöge és a (-) szóródási szög közötti összefüggés az
1. ábra alapján a következő:
0= 7 7 -2 /3 .
(14)
így (14)-bői a szórási szöget ß ismeretében számítani
tudjuk. (14) lényegében azt fejezi ki, hogy az arészecske pályája szimmetrikus az MO egyenesre (1.
ábra).
A 3/b. ábra alapján ezek után már meghatározható
a szóródásra jellemző N(.)*/N0 relatív szóródási szám
0* függvényében. Az eredményt a 4. ábrán láthatjuk.
A 4. ábra pontjaira a (13) szerinti függvényt kell il
leszteni (pl. a legkisebb négyzetek módszerével). Az
illesztéssel meg lehet határozni A(Z) numerikus érté
két, majd ebből (13), (11) alapján e, e0, rß0hr, m„,
v ismeretében kiszámítható a keresett Z rendszám.
Mikor például egy hallgatói fizikai laboratóriumi
gyakorlat keretében a Rutherford-szórás számítógépes szimulációját elvégeztetjük, nyilván a program
ban valahogyan el kell rejteni Z értékét, vagy meg
kell akadályozni, hogy ez az érték — pl. a program lis
tázásával — kideríthető legyen, hiszen Z meghatáro
zása a feladat. Ha a dt időfelbontást megfelelően kicsi
nek választjuk (ami a program futási idejének megnö
vekedésével jár), akkor az előbb leírtak alapján meg
határozott rendszám jó közelítéssel megegyezik a
programba eredetileg betáplált értékkel, s a pontosság
annál nagyobb, minél kisebb a dt.

4. ábra A szórási kép alapján meghatározót! relatív integrális szórt
részecskeszám. Ezekre a pontokra az elméleti A(7.)-ctg ((->*)
függvényt kell illeszteni A(Z) meghatározása végett
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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 FIZIKA

TANÍTÁSA

FIZIKAFELADATOK TANULÓKÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA
(A matematikai modellalkotás ellenőrzése méréssel)
“Az embert nem lehet valamire
megtanítani, csak hozzásegíteni
ahhoz, hogy a tudást maga sze
rezze meg.”
Galileo Galilei

Az emberi megismerés folyamatába hol, milyen fej
lettségi feltételek birtokában, valamint milyen techni
kai feltételekkel kapcsolódik be a középiskolás fizika
oktatása? A gyermek születésétől fogva az emberréválás, a megismerés lépcsőfokain jut el az iskolás
korig. A közvetlen környezetével történő kommuni
kálás, a természeti, technikai és társadalmi környe
zete determináló hatással vannak az információszer
zés folyamatára. Napjainkban már kisgyermek kor
ban olyan játékok segítségével alakítható a kreati
vitás, mint pl. a Lego, a fémépítő, optikai és elekt
romos szerelőkészlet stb., amelyek használatával a
gyermekek kifejező és produktív kreativitása megfe
lelő szintre hozható, s megteremthetjük a magasabb
szintek kifejlesztésének lehetséges feltételeit is.
A tanulókban elsősorban nem a befogadás képes
ségét kell fejlesztenünk, de el kell juttatnunk őket
arra a szintre, hogy igényük legyen az új megismeré
sére, az ismeretlen kutatására, a megszerzett ismere
tek rendszerezésére, ellenőrzésére, állandó bővítésé
re, s mindezt úgy, hogy elsősorban az életkori sajátos
ságokat figyelembe véve vezetjük őket a megismerés
útján. Napjainkban az információs forradalmat éljük
át, tért hódított a rádió, a televízió, a számítógép, a
képmagnó. Szinte egyidőben szerzünk ismereteket a
világ legkülönbözőbb tájairól, a tenger élővilágáról, a
társadalmi folyamatokon keresztül a csillagokban le
játszódó jelenségekig, vagy az atomerőművek, a ge
netika eredményeinek, a technika legújabb vívmá
nyainak megismerését teszik lehetővé az információs
eszközök. Ehhez csak egy gombot kell benyomni és
életkortól függetlenül hozzájuthat és hozzá is jut
bárki az ismeretek áradatához. A világot megismerni
vágyó gyermeket minden érdekli; mindent — amenynyiben megfelelő képi tálalásban kapja — végig is
nézhet és hallgathat, de ebből teljesítményképes
tudás nem lesz. Nem vesszük figyelembe azt, hogy
még Leonardo da Vinci is értelmetlenül állt volna
Einstein gravitációsmező elmélete előtt; az óvódás
kor nem a matematikai gondolkodás alapjainak lera
kására való, hanem a társkapcsolatok csírái kialakítá
sának, a játszani tanulásnak az ideje. Az általánosiskolás-korú gyermek sem képes a természet mate
matikai modelljének a megteremtésére, még kevésbé
képes matematikai modellekben való gondolkodásra.
A gyorsuló idő azt kell jelentse számukra, hogy az
életkornak megfelelő szinten, optimális terheléssel
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minden tantárgyban képes legyen az arra alkalmas
tanuló teljesítményképes tudást szerezni. Váljon
olyan emberré, aki a megszerzett ismeretekre ala
pozva alkotó, az új befogadására kész, testileg-szellemileg friss, edzett, a természetet, az emberi kultú
rát, technikát ismerő, szerető és védő tagja legyen a
társadalomnak.
Második gondolatom, hogy a tanulókísérletek so
rán milyen jellegű mérésekkel foglalkozzunk? Cél
szerű-e az elődünk által sok év fáradságos munkája
alapján megalkotott kísérleteket újra reprodukálni a
mai technika feltételeivel, a mai ismeretek birtoká
ban? Természetesen az ilyen jellegű foglalkoztatás is
fontos, hiszen az egyes tudósok által használt mérő
eszköz utánzása közelebb hozza a vizsgált természeti
jelenséget, élményszerűbbé teszi az adott történelmi
korszak megismerését, sőt bizonyos esetekben ötlet
adó is lehet. Ezért demonstrációs kísérletekkel ismer
tessük fizikusaink munkásságát, az általuk végzett kí
sérleteket modellezve “fedezzük fel” a fizikusok ál
tal a természetről alkotott törvényeket, azok rend
szerezését, általánosítását, megismerve a mérőeszkö
zök szükségességét, a mérés pontosságát, korlátáit,
hibáit. A levezetett eredményeket végül újból szem
besíteni kel! a valósággal, ami középiskolás szinten
azt jelentheti, hogy a valóság bizonyos szempontú
modelljein elvégzett mérések segítségével következ
tetünk ismereteink helyességére. A megismerés
egész folyamatának és a folyamatok minden szakaszá
nak alapja s a megszerzett ismeret igaz voltának a leg
főbb kritériuma a gyakorlat. A megismerés sohasem
befogadás, mindig alkotás kell hogy legyen. A meg
lévő ismerettéglákból épül fel a tudás háza.
A modellezés egyik lehetséges megvalósítása a fel
adatmegoldás, ugyanis ezen gyakorlatok, problémamegoldások során a tanulók sokirányú cselekedtetése
valósulhat meg. Ez az a terület, ahol az ismereteinket
szembesíthetjük a valósággal, s eredményeink a meg
szerzett ismeretek élményszerű rögzítésében is meg
határozó szerepet kapnak.
Vizsgáljuk meg egy egyszerű feladat megoldásán
keresztül, hogy a tanulók a megismerés milyen terü
leteivel találkoznak, milyen képességek, készségek
fejleszthetők, alakíthatók a gyermekben, s milyen
módon járul hozzá a probléma megoldása azon társa
dalmi szükségszerűség kielégítéséhez, hogy a töme
geket tegyük alkotóképessé!
Vizsgáljuk a következő ábrán látható szabadtéri
színpad tetőszerkezetét.
Méretek: legnagyobb szélesség kb. 53 m, legna
gyobb mélység kb. 30 m, az elülső árbocok magassága
21 m.

/. ábra Az auditórium nézete a színpadról

Természetesen az egész komplexum vizsgálatára
nincs lehetőségünk, ezért válasszunk ki egy olyan
szerkezeti elemet, megoldást, amely középiskolai
szinten modellezhető, s bizonyos mérések, számítá
sok a modell segítségével megvalósíthatók.
A 2. ábrán megjelölt részletnek megfelelő feladat
pl. az összefoglaló Feladatgyűjtemény Fizikából (Tankönyvkiadó) 16. feladatának némi átfogalmazásával
vizsgálható. Méréseinket nem az eredeti paraméterek
felhasználásával végezzük, az egyes szerkezeti eleme
ket a hasonlóság felhasználásával helyettesítjük, nem
végzünk igénybevételi méréseket, eltekintünk a ru
galmas alakváltozásoktól, az anyagszerkezeti méré
sektől stb. Mit modellezünk akkor? Vizsgáljuk, hogy
mekkora erő feszíti a köteleket, valamint a rúdra (a
csiga tengelyére) ható terhelést, a G tehernek a két
fonál által bezárt szögtől való függését. Felmerülhet
az a kérdés is, hogy miért ezt a valóságos problémát
választottam? A tanulók problémamegoldásának el
ső lépése a feladat megértése. Mit keresünk? Mi van
adva? Mit kötünk ki? A fizikafeladatok akkor segíte
nek az alkotó emberré válásban, ha nem pusztán a
tankönyvi modellt látja benne a tanuló, de megkeresi
a természeti, technikai környezetében azokat a konk
rét megoldásokat, amelyeknek megfelel a feladat,
mint a valóság modellje.
Az, hogy a tanuló hol találja meg a feladat konkrét
megfelelőjét, az addigi ismeretanyagától, természeti,
technikai környezetétől, gondolkodási képességétől,
képzelőtehetségétől függ. Fontosnak tartom, hogy az
egyszerűbb analógiák — pl. a felfüggesztett közvilágí
tási lámpa — mellett minden esetben mutassunk pél
dát, ösztönözzük a tanulókat a legújabb technikai
megoldások keresésére. A feladat megértésének
egyik nehezebb foka az ábrakészítés. Meg kell tanul
niuk a valóságos elemek szimbolikus jelölését, a fizi
kai jelrendszert olyan tartalmi fokon kell alkalmaz
niuk, hogy a rajzjelekben lássák a modellszerű meg
valósítás, a valóságos kivitelezés lehetőségeit is. A
mérési modellhez a TANÉRT által forgalmazott me
chanikai tanulókísérleti eszközt használjuk. Összeállí

tásunk szimmetrikus, ezért elegendő az A csigát meg
hagyni, s a B csigánál lehetőségünk lesz a fonalat fe
szítő erő mérésére. Az oszlopot terhelő erőt úgy mér
hetjük, hogy a csiga tengelyére ható erőt egy kötél
(cérna) segítségével egyensúlyban tartjuk, s nyomó
erő helyett a vele egyenlő nagyságú, de ellentétes
irányú húzóerőt mérjük. Erő mérésére newton beosz
tású, tanulókísérleti rugós erőmérőt, szög mérésére a
tanulók által készített függőónt és szögmérőt, a met
rikus adatok meghatározásához mérőszalagot, csuk
lós mérőlécet, a tömeg méréséhez kétkarú tanulókí
sérleti táramérleget használunk. Az erő mérése min
den esetben a legproblematikusabb, ezért ezt előzete
sen megfelelő alapossággal elő kell készítenünk. Stati
kai erőmérésre mindig a fonálerőt használjuk, mivel
az az erő irányát egyértelműen meghatározza. A tö
megeket úgy kell megválasztanunk, hogy a csigák
tömege elhanyagolható legyen. A feladatban adott
adatként szereplő mennyiségeket is méréssel határoz
zuk meg, s a mért eredményeket használjuk a feladat
numerikus megoldása során is. Ha adott az összeállí
tott modell, a mérés elvégzése még a gyengébb ké
pességű tanulóknak is egyszerű, s a mért eredmé
nyeknek a számolt eredményekkel történő összeve
tése sikerélményt jelent. Próbáljuk meg a tanulókísér
leti eszközt, valamint a feladatot a tanuló elé helyezni
és rábízni a probléma megoldását — az első próbál
kozás a gyerekek többségénél katasztrofális lesz, ha a
mérőeszközök megfelelő ismertetését, azok célszerű
alkalmazását előzőleg nem végeztük el kellő mély
ségben, de problémát jelent akkor is, ha a modellezés
egyes fogásaival nem foglalkoztunk már kellő alapos
sággal. A mérés összeállítása hasonló a LEGO építőjá
tékhoz, vagy a fémépítőkhöz, de lényeges eltérése
ket, minőségileg magasabb szintet, sokkal jobb absztraháló képességet, ötletet, tervezést igényel: pl. meg
kell oldani az erőmérők megfelelő mozgatását, rögzí
tését, a mért, de adott adatokat úgy kell megválasz
tani, hogy a keresett mennyiségeket az adott mérő
eszközökkel megfelelő pontossággal tudják mérni a
tanulók.
A következő anyagrészben nem foglalkozom a fel
adatok valóságos megfelelőjével — annak a megkcre-

2. ábra Modell, a színház hátsó részének nézete
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sését bízzuk a tanulókra —, csak a feladat egy lehet
séges tanulókísérleti megoldásával. A korlátozott ter
jedelem miatt teljességre nem törekszem, egyes té
makörökből csak ízelítőként választok feladatot, s is
mertetem annak megoldását. A rendezett, precíz
munka, az értékelhetőség a mérés elengedhetetlen
feltétele, hogy a tanulók munkájukat mérési jegyző
könyvben rögzítsék.
1. mérés
Összefoglaló feladatgyűjtemény FIZIKÁBÓL
16. sz. feladat

A feladatot a 4. ábrán látható módon a Földhöz rögzí
tett koordinátarendszerben vizsgáljuk.
A G súlyú test egyensúlya: F! + K, = 0
K = mg
A G, súlyú test egyensúlya: F2 + K2 + K:) = 0
- m,gj + K -sin/3-i + K -cos/J-j —K -sin/3-i-l-K -cos/Lj = 0
m ,g + 2K-cos/3 = 0

— m ,g-|-2 mg-cos/3 = 0

cos/3 =

m,
2m

m,
S 1
2m
12 m esetén lehet egyensúly.
cos/3 S 1

J. ábra A fonálnak a kél csiga között levő részére
G súlyú testet függesztünk

A mérés eszközei: mechanika tanulókísérleti kész
let, 4 db 2,5 N méréshatárú tanulókísérleti rugós erő
mérő, tanulókísérleti táramérleg tömegsorozattal,
szögmérő, függőón, csuklós mérőpálca.
1. Két csigán átvetett fonál végein G súlyú testek
függnek. A fonálnak a két csiga között lévő részé
re G, súlyú testet függesztünk (3 —4. ábra).
a) milyen esetben lehet egyensúly?
b) egyensúly esetén mekkora szöget zárnak be a
fonálnak a két csiga közötti szakaszai?
Legyen az első esetben G, = G, a második esetben
G, = k • G
G = m •g

és

G, = m, • g

Adott, mért adatok m - ........................................
m i = ........................................
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5. ábra A fonalakat a függőlegessé a szögben feszítjük

»V

2. m érés

6. ábra Az A csigám és G testre ható erők

2.

A G súlyú testek helyett a fonalakat a függőleges
sel a szögben feszítjük. Mekkora erő hat a csigák
tengelyére és mekkora erő feszíti a fonalakat?
(5 —6. ábra) A fonalak csigák közötti szakaszai
2 ß szöget zárnak be.
Mért, adott adatok: m, =
a

=

2/3 =
A k, kötél egyensúlya:

7. ábra A 2. mérés összeállítása

F, + ?*2 = 0 — F, = F2 = K
Az A csiga egyensúlya:
— F2 + Fj + F4 = 0 és F2 = F:t.
— K -sina + K sin/3 — F4 -sin-y = 0,
— K -cosa + K .cos/3 — F4 -cosy = 0.

Vízszintes tengelyen felfüggesztett, m, tömegű
rúd a tengelytől d távolságban lévő, teljesen sima
csapra támaszkodik. A rúd közepén m2 tömegű test
van függesztve. A rúd akkor a függőlegessel « szöget
zár be. Mekkora erőt fejt ki a csap, illetve a tengely a
rúdra? (7 —8. ábra)

A G, súlyú test egyensúlya:
- F, + FV, + ? «
számolt K =
mért K =
F4 =

=~0

és

F, = F, = K

számolt y =
mért y =

m ‘g- • a/ 2 • [ 1 + cos( a
2cos/3

—

/3)1.

számolt F4 =
mért F4 =
A mérés eszközei: mechanikai tanulókísérleti
készlet, 2 db rugós erömérő, tanulókísérleti táramér
leg tömegsorozattal, szögmérő, függőón, csuklós m e
rőpálca.

S. ábra Az irt, és m., testekre hatóerők
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Az m,, m2 testekből és a fonálból összetett pont- Számolt:
rendszer a Földhöz rögzített koordinátarendszerben f a =
nyugalomban van. Az egyensúly feltétele, hogy a f b =
pontrendszerre ható külső erők forgatónyomatékának ß =
összege bármely pontra vonatkozóan nulla legyen. A
pontrendszerre négy erő hat. A gravitációs mező (F,
és F2) az A pontban a felületre merőlegesen a súrló
dásmentes megtámasztás (F A), valamint a B csukló
(Fß).

Mért:
f a
f b

=
=

ß =
3. mérés

r I B x F ! + r2 B x F 2 + r A B x F A + r BBx F B =: 0
( m t -I- m 2) h

F a = -------2d-------- g ‘ Sin“
fa

=

M

í a

=

r iA x

F i

FB • d • (sinasin/3 —cosa • cos/3) =
= (m, + m2)g • (d - — ) • sin«
F a , valamint F, és F2 hatásvonalainak metszéspontja
legyen C pont. C pont körül Fs, F2 és FA nem forgat,
ezért F b hatásvonalának is C pontra kell illeszkednie,
ezért
d • cos2a + 2d — h
tg/3 =

d • sina • cosa

ß~

(m, + m2) • (d — — ) ■g • sina
f b

=

d ■cos(/8 — a)

f B=

V ábra Az ütközés utáni sebesség mérése

Az I hosszú fonálon r sugarú körpályán mozgó tö
megpont vk kerületi sebessége adja azt a h értéket,
ahonnan az A golyót indítani kell. Ezt a grafikonról
leolvassuk. A körpálya néhány pontját kis mágnestű
talpakkal megjelöljük, majd a fonálra függesztett B
golyót úgy helyezzük el, hogy a lejtő végétől indulva
sebessége érintőjének irányába mutasson. (A golyót
a mágnes rögzíti ebben a helyzetben.) A golyót az
adott magasságból indítva B golyó a “ tűhegyek” fö
lött fog a körpályán haladni.

A mérés eszközei: Párkányi-féle lejtő golyóval, 4
db állvány, 1 db ingatartó állvány, kettősdiók, lom
Az alkotó ember minden tevékenységében problé
bikfogók, mágnesrúd, 2 db mágnestűtartó állvány, mát old meg. Szükség van Heuréka lépésekre is, de
csuklós mérőléc, műanyagtálca. Készítsünk 1 hosszú ötletet csak olyan megalapozott háttértudás adhat,
ságú fonálon függő r sugarú körpályán mozgó kúpin amely sok kreatív élményen csiszolódott. Aki nem
gát! A szükséges v sebességet egy lejtőről leguruló
golyó ütközésével állítjuk be. (9. ábra)
1.
feladat: határozzuk meg az ütközés utáni sebes
séget a lejtőhossz (h) függvényében! (10. ábra)
/ 1
A Párkányi-féle lejtőt vízszintessel 15°-os szöget
bezáróan rögzítjük. A lejtő alsó végéből az ütközőt ki
vesszük, s alá egy mágnest rögzítünk úgy, hogy a lej
tőn leguruló A golyó ne érje el. Az 1 hosszúságú fo
nálra függesztett B golyót függőlegesen a mágnes fölé
lógatjuk úgy, hogy az A golyó centrálisán tudjon vele
ütközni. Különböző magasságokból indítva A golyót,
mérjük B golyó “emelkedési magasságát” (d). A
mágnes által B golyón végzett munkát elhanyagolva a
mechanikai energia megmaradásának tétele alapján
kiszámítjuk a B golyó ütközés utáni sebességét. Ábrá
II). ábra Az ütközés vizsgálata
zoljuk grafikonon a v(h) függvényt.

Y
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1

mgd = — mv2
v = .V 2di

gyakorolja a tervezést, s a tervezés alapján történt ki
vitelezést, abban sem az ilyen irányú készségek, sem
a tervezési, kivitelezési ismeretek nem érhetnek el
olyan fokot, hogy képes legyen a gyakorlati munkájá
ban újat alkotni, igénye legyen a problémák többutas
megjárására, variációk kidolgozására, új megoldások
megkeresésére.
A fizikafeladatok méréssel történő megvalósítása
nagyobb lehetőséget ad a tanulóknak bármely más
tantárgynál a kreatív emberré válásban, mert nem
egyszerű feladatmegoldásról van szó, de alkotniuk
kell. A mérési modellt össze kell állítaniuk az általuk
végzet! tervezés alapján. A pontosan elvégzett mé
rés, a jó feladatmegoldás egybevetésével sikerélmé
nyük a további megoldási lehetőségekre inspirálja
őket.
A modellek gyakorlati megfelelőinek a megkere
sése, felismerése segíti a tanulókat újabb ismeretlen
problémák megfelelő modellezésének tervezésében,
segít abban, hogy a rendszerszemléletük is fejlődjön.

II. ábra A kúpingára hatóerők

TÁRSULATUNK ÉS A TANULMÁNYI VERSENYEK;
TEHETSÉGKUTATÁS ÉS TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Kunfalvi Rezső
Budapest

Társulati versenyek
A versenyek jelentős szerepe volt mindig tehetségek
felfedezésében és fejlesztésében. Tradíciója alakult ki
Az Eötvös Lorándról elnevezett matematikai ver
a versenyvizsgáknak főként az angol és amerikai
egyetemeken. Ismeretes a “Mathematical Tripos” senyt a Mathematikai és Physikai Társulat 1894 óta
Cambridge-ben. A francia “Grandes Écoles”-ba a fel minden évben megrendezte az abban az évben érett
vételhez a “Concours” vizsgákon keresztül lehetett ségizett tanulók számára. A versenyen kitűzött fel
lejutni. A német iskolarendszerben — így nálunk is adatok megoldásához magasabb matematika nem
— a verseny sokáig nem játszott szerepet. Eötvös szükséges, annál inkább invenció, ötlet az egyszerű
Loránd mint kultuszminiszter jelentős lépést tett, középiskolai matematika felhasználásában. Zárthelyi
mikor 1894-ben megvalósította a rövidesen róla elne verseny, amelyen bármilyen segédeszköz használata
vezett matematikai versenyt, amely azóta is fontos té I megengedett. Az első alkalommal, 1894-ben Seidner
nyező tehetségek kiválasztásában. A versenynek ösz Mihály és Pap Pál nyerlek díjat, 1895-ben Riesz Emil
tönző szerepe van, a versenyre azonban fel is kell ké és Pilczer Ignác. A további évek listájából csak
szülni. Ehhez nálunk a lehetőséget az Arany Dániel néhány nevet emelünk ki: 1896 Visnyai Aladár és
által ugyancsak 1894-ben megindított Középiskolai Zemplén Győző, 1897 Fejér Lipót, 1898 Kármán Ti
vadar, 1900 Juvancz Ireneusz, Szmodics Kázmér,
Matematikai Lapok nyújtottak és nyújtanak.
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1901 Póka Gyula, 1902 König Dénes, Szmodics Hildegárd, 1903 Haár Alfréd, 1904 Riesz Marcell, Fuchs
István, 1905 Neubauer Konstantin, 1907 Tolnai
Jenő, 1908 Orphanides Etelka (egyetlen női kitünte
tett a listában!), 1912 Szegő Gábor, 1913 Radó
Tibor, 1914 Zigány Ferenc, 1915 Krbek Ferenc,
Rédei László, 1917 Pomázi Celesztin, 1918 Reuss
Endre, Rédei László, 1922 Kalmár László, Schmidt
Vilmos, 1925 Fuchs Rudolf, Teller Ede, Tisza
László, 1926 Bakos Tibor, Winkler József.
Nagy nevek. Flíres egyetemi és középiskolai okta
tókra ismerünk. A harmincas évek elején versenyek
ről beszélgetve hallottam Riesz Frigyes tréfálkozó ki
jelentését, amely szerint ő csak azért nem szerepel a
listán, mert hagyta, hogy más gyengébbek is érvé
nyesülhessenek.
A matematika versennyel itt azért foglalkoztunk,
mert mint első tehetségkutató tanulmányi verseny
megelőzte a többit, igy a fizikát is, és jelentősége a
fizika szempontjából is fontos. A Társulat által rende
zett fizika versenyekhez a Társulat alelnöke, a kolozs
vári egyetem magántanára, a nagyváradi premontrei
gimnázium tanára. Károly Iréneusz József 1916-ban
létesített alapítványt. Az első versenyen 14 tanuló
vett részt. Ez a szám lassan nőtt és 1943-ban érte el a
33-at. 1923-ban mindössze 3 tanuló jelentkezett. A
szervezésben kezdetben Eötvös Loránd, Bartoniek
Géza, Mikola Sándor, később Tangl Károly, Pogány
Béla és Szabó Gábor vett részt. Az 1916 és 1943
között megtartott 25 verseny díjazottjai közül kiemel
hetjük a következőket:
1916 Jendrassik György, Szilárd Leó. 1917 Sztrókay Pál, Náray Szabó Zsolt. 1925 Teller Ede, Fuchs
Rudolf. 1926 Bakos Tibor. 1928 Gerő Loránd. 1930
Papp györgy, Gillemot László. 1931 Budó Ágoston.
1932 Lengyel Sándor. 1933 Makai Endre. 1940
Bizám György, Freud Géza, Hoffmann Tibor.
Az 1944 és 1948 évek közti szünet után az új társu
latok más elnevezéssel folytatták a versenyeket. Az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat a fizika versenyt
Eötvös Lorándról, a nagy alapítójáról nevezte el. A
Bolyai János Matematikai Társulat a Kürschák József
Matematikai Versenyeket hirdette meg. Közeledve a
mai korhoz, mindig nehezebb egyes neveket kiemel
ni. Teljes névsort évente a Fizikai Szemle és a Közép
iskolai Matematikai Lapok közöltek. Itt csak néhány
nevet említünk annak bizonyítására, hogy tudomá
nyos és pedagógiai életünk szereplői közül kik vettek
részt eredménnyel a versenyeken:
1949 Holies László, Pócs Lajos, Mráz József. 1950
Mráz József. 1953 Zawadowszki Alfréd. 1954 Vigassy
József, Zawadowszki Alfréd, 1955 Gutái László.
1956 Geszti Tamás, Rázga Tamás, Zsombok Zoltán.
A résztvevők száma 35 és 78 között ingadozott.
Néhányszor nagyobb számú középiskolai tanuló is
megjelent, de dolgozatot kevés adott be. 1951 óta a
versenybizottságot Vermes Miklós vezeti. Segítőtár
sai közül említhetjük Pócza Jenő, Boros János, Ká428

rolyházy Frigyes és Radnai Gyula nevét. A létszám
lassan 54-ről 83-ra nőtt fel, ha nem számítjuk az 1950
és 1953 közötti években részt vevő középiskolai tanu
lókat. Ezekben az években a megjelentek száma na
gyobb volt, de a beadott dolgozatok száma nem. A dí
jazottak az egyetemekre vizsga nélkül juthattak be,
amennyiben a felvételi vizsga tárgyai között az a tárgy
szerepelt, amelyből a versenyen kitűntek.

Más társulati és egyéb versenyek
Országos Tehetségkutató Fizikaverseny
verseny)
1982 óta

(Mikola

Helye: Gyöngyös, ill. Sopron I. és II. középiskolai
tanulók részére. Három forduló: I. minden középis
kolában II. 900 fő III. 60 fő.
Fényes Imre Emlékverseny. Sopron. Meghívásos
20—30 fővel, egyúttal válogatás az Olimpiára.
Öveges József Emlékverseny 1980 óta (matematika
és fizika) 1. és II. osztályos középiskolai tanulók szá
mára. 1987-ben, a 8. versenyen Tatán 33 középiskola
153 tanulója vett részt.
Hatvani István problémamegoldó verseny Debre
cenben.
Ortvay Rudolf Fizika Problémamegoldó Verseny
egyetemi hallgatók számára. Résztvevők száma 50 és
100 között. 10 napig tart kitűzött, komplex feladatok
megoldása otthon tetszés szerinti segédeszközzel.

A tanügyi hatóságok által rendezett versenyek
Hivatalos tanulmányi versenyt első ízben a buda
pesti középiskolák nyolcadikos tanulói számára
1923-ban rendezett Pintér Jenő főigazgató. Négy
tárgy szerepelt: magyar latin, matematika és történe
lem. 10—10 tanuló kapott oklevelet. Az oklevél ki
adása ünnepély keretében történt a tanügyi hatóságok
jelenlétében, a sajtó megemlékezett az eseményről.
Még abban az évben megrendezték ugyanezekből a
tárgyakból az országos versenyt is. Azóta az országos
tanulmányi versenyek széles rendszere épült ki; fo
lyamatosan kiterjedt a középiskolában tanított összes
tárgyakra, újabban pedig a technikumok és a szakkö
zépiskolák speciális szaktárgyaira is. Itt csak az első
évek fizika versenyeinek díjazottjai közül emelünk ki
neveket:
1954 Vigassy József, Zawadowszky Alfréd, Gutái
László, 1955 Geszti Tamás. 1956 Rázga Tamás. 1958
d’Chatel Péter. 1959 Tusnády Gábor. 1960 Párkányi
László, Bollobás Béla, Mezei Ferenc. 1961 Szegi
András, Perjés Zoltán, Góth László. 1962 Pellionisz
András, Vesztergombi György, Góth László, Szegi
András, 1963 Fazekas Patrik, Kulin György. 1964
Makai Endre.
A sort folytatva a mai időkig érhetünk el. Utalunk

a cikkünk végén közölt irodalomra, ahol teljesebb
névsort találunk. A versenyen dicséretet, ill. dicsérő
oklevelet is adtak elismerésül az azt megérdemlő dol
gozatért. A versenyen elért eredmény az egyetemre,
ill. a főiskolákra vizsga nélkül felvételt biztosít.
Ugyanez érvényes a Társulatok által rendezett verse
nyekre (Eötvös, ill. Kürschák) is.

A Középiskolai Matematikai Lapok
A tanulmányi versenyek feladatainak megoldásá
hoz elvben a középiskolai tananyag ismerete ele
gendő, ötletre, a fogalmak megbízható ismeretére és
gyakorlatra azonban szükség van. Szerencsés fejlesz
tését a gyakorlat segíti elő. A gyakorlatot nálunk és
másutt is megfelelő ifjúsági szakfolyóirat útján lehet
megszerezni. Az ilyen folyóirat a teheségkutatás és
tehetségfejlesztés jelentős eszköze, mert azokkal is
megkedvelteti a matematikát és a fizikát, akiknek
nincs módjuk szakkörön részt venni. A folyóirat
hatása az egész országra kiterjed, sőt azokon túl is
hatást gyakorolhat. A versenyen gyorsan, rövid idő
alatt kell eredményt produkálni. Gyors felfogással és
ötlettel lehet érvényesülni. A tudományos munkához
azonban szorgalomra és kitartó munkára van szük
ség, főként hosszú távon. A könyv és a folyóirat
mindkét tehetségtípus fejlesztésére alkalmas, felada
tok és pályázatok kitűzése útján. így pl. a fizikában a
gondos munkával hosszabb idő alatt elkészíthető pá
lyázatoknak van nagy jelentőségük, mert ezek egész
más típusú tehetségek felfedezését és fejlesztését
teszik lehetővé.
Az első ilyen ifjúsági matematikai folyóirat tudo
másunk szerint a francia Vuibert cég kiadásában 1876
óta megjelenő “Journal de Mathematiques Élémentaire" volt, amelyet másodikként a “ Középiskolai Mathematikai Lapok” című magyar folyóirat követett.
Egy győri tanár. Arany Dániel indította el 1893-ban a
programot meghirdető mutatványszámot. 1894-től
azután évente 10 szám jelent meg matematikai és fizi
kai feladatokkal, cikkekkel, hírekkel és könyvismer
tetésekkel. Az első évben 132 előfizetője volt.
Három év alatt 239 feladta közül 208-ra 151 tanuló
küldött összesen 155 megoldást. 1896-ban a szerkesz
tést Rátz László, a fasori evangélikus gimnázium
neves tanára vette át. Az anyagi viszonyok rendeződ
tek. Arany Dániel mellett Antal Márk kereskedelmi
iskolai tanár is részt vett a szerkesztés munkájában.
A lapban helyet kapott az ábrázoló geometria is. A
Lapok történetében két világhábotú okozott szünetet.
Az első sorozat 21 éven át, 1914-ig élt. A feladatok
megoldói között Fejér Lipót, Pólya György, Riesz
Frigyes matematikusok, Zemplén Győző, Kármán
Tódor fizikusok nevét olvashatjuk. Az ún. második
sorozat 1925-től 1939-ig jelent meg “ Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok” címmel (a “ h” a Ma-
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A lap programja

thematikában 1926 körül tűnt el), közölte évente a
legszorglamasabb feladatmegoldók arcképét.
A háborús kényszerszünet után a harmadik sorozat
“Középiskolai Matematikai Lapok” címmel Soós
Paula és Surányi János szerkesztésében indult meg
1947-ben, de előtte Szegeden Soós Paula 1946-tól
sokszorosított feladatokat küldött szét érdeklődők
számára. A “Szegedi példatár” igen értékes kezdemé
nyezésnek bizonyult. A feladat kitűzők között szere
pelt Fried Ervin és Szőkefalvi Nagy Gyula is. Fontos
lépés következik, mikor a Közoktatásügyi Minisztéri
um és Bolyai János Matematikai Társulat kiadványa
lesz, Neukomm Gyula személyében főhivatású szer
kesztőt kap. 1959-től megvalósul a Fizika rovat az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat kezdeményezésére,
és ez a címben is jelentkezik. (Részlesesebben 1. az
alábbi irodalomban.) Szerkesztők a továbbiakban
Lukács Ottó, Bakos Tibor, majd Fried Ervinné, ill. a
Fizika rovatnál Kunfalvi Resző, Szőkefalvi Nagy
Ágnes, Gajzágó Éva, Lugosi Erzsébet.
A folyóirat közel 100 éves. A háborús időkben
kétszer megszűnt, majd újra feltámadt és ma nagyobb
népszerűségnek örvend, mint valaha. Feladatokat át
vesznek belőle, a KML is szívesen vesz át ötleteket.
Mintájára külföldön számos ifjúsági folyóiratot indí
tottak hasonló célkitűzéssel. A kapcsolata az új kül
földi irodalommal jó.
A K.M.L. története egyrészt a Soós Paula és Surá
nyi János által indított új folyóirat első számában
(1947. nov. 1.), másrészt Kunfalvi Rezső összefog
laló cikkében a Természet Világa 1980. 5. számában
olvasható. (Tabló a legsikeresebb feladatmegoldók
arcképével.) A Fizika rovatról bővebben 1. a Fizikai
Szemle 1984. évi 7. számában Kunfalvi Rezső cikkét.
Kik dolgoztak a folyóiratban? Kik voltak a legki
emelkedőbb feladatmegoldók? Amikor neveket kell
említenünk, a mai korhoz érve mind nehezebb a fel
adatunk. A távolabbi múlt esetében még aránylag
könynyebb dolgunk van.
Kiemelkedő feladatmegoldók (matematika és,fizi
ka ) 1926 és 1963 között:
1926 Bakos Tibor, Hajós György, 1927 Túrán Pál,
Erdős Pál, 1930 Budó Ágoston, Gallai Tibor, Vincze
István, 1934 Surányi János, 1935 Fenyő István, Szele
Tibor, Varga Tamás, 1937 Bodó Zalán, Somogyi
Antal, 1937 Nagy Elemér, Gáspár Resző, Hoffmann
Tibor, 1940 Bizám György, 1953 Balázs Béla, Csiszár
Imre, 1954 Zawadowszki Alfréd, 1957 Schipp
Ferenc, Tusnády Gábor, 1958 Náray Szabó Gábor,
1961 Nagy Dénes Lajos, 1963 Vesztergombi Katalin,
Lovász László.
Egyébként utalunk az irodalomra, elsősorban a
Középiskolai Matematikai Lapokra, ahol a versenyek
feladatai és a megoldók neve megtalálható.
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Egy kis statisztika
1959 és 1988 között a Fizika rovat 2356 feladatot
és 112 mérési feladatot közölt. 1983-ig megjelent 577
gyakorlat. A beérkezett megoldások száma egy-egy
feladatra átlagosan 100 —150, de beérkezett több
száz, avagy esetleg csak néhány darab. így is évente
több tízezer dolgozat elbírálására kerül sor. Az
ATOMKI patronálásával meghirdetett kísérleti pályá
zatokra korábban átlagosan 30—40 dolgozat érkezett.
Ez a szám az utóbbi években csökkent.
A legkiválóbb kísérletező munkák szerzői több
évben részt vettek az NSZK-ban a “Jugend forscht'
kiállításán és az ezzel kapcsolatos tanulmányúton.

Feladatgyűjtemények a versenyek anyagából
Alapvető könyv a matematikai versenyek
anyagáról:
Kürschák József: Matematikai versenytételek.
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 1929.
Ennek további átdolgozott és kiegészített kiadásai:
Kürschák József—Hajós György—Neukomm
Gyula—Surányi János: Matematikai versenytételek
I. rész (1894 —1928. évi versenyek) Tankönyvkiadó
1955.

II.
rész (1929 —1955. évi veresenyek) Tankönyvkiadó 1957.
1987-ben harmadik kiadás jelent meg az I. és a II.
részből. A III. kötet a közeli jövőben várható. Surányi
János közreműködésével tartalmazni fogja 1987-ig a
feladatokat.
Fordítások más nyelvekre
A Random House (New York) kiadásában
1963-ban megjelent két kötet angolul: Hungarian
Problem Book I. (1894 —1905. feladatok)
II. (1906 —1928. feladatok) Fordító: Elvira Rapaport. Előszó: Szegő Gábor.
1966-ban megjelent az angol nyelvű I. rész fordí
tása japán nyelven.
1975-ben román nyelven megjelent az I. rész.
Az 1976. évi orosz nyelvű fordítás tartalmazza a
feladatokat 1974-ig.
Rumfai R.:
1989. évi fordítás spanyol nyelvre. Olimpiades Internacionales de Fisica I. és XV. Universida
Salamanca.
Megjegyzések
Arany Dánielről, a Lapok megalapítójáról igen ke
veset tudunk. 125 évvel ezelőtt, 1863-ban született
és 1944-ben a budapesti gettóban tűnt el. Alapvető
cikk munkásságáról a KML 1954. évi évfolyam 65.
old. Obláth Richárdtól.
A K. M. L. története a Soós Paula és Surányi János
által indított új folyóirat első számában 1947. nov. 1.
olvasható. Részletes összefoglalás: Természet Világa
1980. 5. szám 221. old. Kunfalvi Rezső: “ Rátz László
és a Középiskolai Matematikai Lapok”. Ugyancsak
Kunfalvi Rezsőtől a Fizikai Szemlében 1984. 7.
szám, “ A Középiskolai Matematikai Lapok Fizika
Rovatának 25 éve” .
A különféle versenyek feladati megoldással és a dí
jazottak névsorával megtalálhatók a Középiskolai Ma
tematikai Lapok egyes évfolyamaiban, ill. a Fizikai
Szemlében is.
A Középiskolai Matematikai Lapok Arany Dániel
versenyét az Oktatási Minisztérium és a Bolyai János
Matematikai Társulat támogatásával 1954-ben ren
dezték először I. és II. osztályos középiskolai tanulók
számára. A közgazdasági és mezőgazdasági techniku
mok és a tanítóképzők tanulói egy fokkal alacsonyabb
osztályok versenyén vehettek részt.
1954 körül a Rákosi Mátyás tanulmányi verseny el
nevezés is létezett.

A fizika versenyek anyaga
Vermes Miklós: Fizikai versenyfeladatok. I. két
kiadás, 1960. és 1966. évben. Tartalmazza a Társulat
által
rendezett
fizika
versenyek
feladatait
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1916 —1958 között, azok megoldását és a díjazottak
névsorát.
Vermes Miklós: Fizikai versenyfeladatok. II. Két
Kiadás, 1961, ill. 1965. évben. Tartalmazza a fizika ta
nulmányi versenyek feladatait 1965 —1960., ill.
1954—1964. években és a díjazottak névsorát.
Nikolaus Vermes: Physikaufgaben aus Ungarn mit
Aufgaben aus Olympiaden und Wettbewerben. Klett
Verlag —Akadémia Kiadó 1975.
Vermes Miklós: A Középiskolai Tanulmányi Ver
senyek Fizikai Feladatai. Jegyzet. 1965 —1972,
1973 —1980. MTESZ Házi-nyomda.

HUNGARIAN
PROBLEM BOOK I
based on the
Eötvös Competitions, 1894'190?
translated by
Elvira Rapaport

Egyes cikkek
R. Kunfalvi: Stundent Competitions. New Hunga
rian Quaterly 1970. No 39.
R. Kunfalvi: Physik in der Schule. Physikalische
Wettbewerbaufgaben 1964/4, 1964/7 —8, 1964/12,
1965/3,1966/2,7-8,12,1968/3.
R. Kunfalvy: Praxis der Naturwissenschaften.
1965 —1970. Cikksorozat fizika versenyfeladatokról
német nyelven.
Rozhledy Matematicko-Fizikalni. 1964 —1967.
Cikkek cseh nyelven fizikai versenyfeladatokról.
Mathematik, Physik in der Schule 1968/593. För
derung besonders befähigter Schüler in Ungarn,
Physics Education. Vol. 19. 1984. A short history
of the International Physics Competition.
Fizikai Szemle 1984/7. A Középiskolai Matemati
kai Lapok Fizika Rovatának 25 éve.

FIZIKA
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6. áhra Az első Eötvös-versenyek feladatai angol nyelven

MINDENHOL

AZ ÚJABB KORI PÉCSI OR GONAÉPÍTÉS
A XIX. század előtti időkben nem ismerünk Pécsett
jelentékenyebb orgonaépítőt. A töröktől és a későbbi
pusztításoktól is sokat szenvedett város minden ré
gebbi orgonája úgyszólván teljesen elpusztult. Na
gyobb művek építtetésére anyagi erő hosszú időn át
nem állt rendelkezésre, bár a zene, a művészetek
iránti igény és jó muzsikusok ekkor sem hiányoztak a
városban.
A barokk-korban, az orgonaépítés első igazi virág
korának idején, néhány kisebb, esetleg közepesnek
Elhangzóit az MTESZ Tudomány és Technikatörténeti Bizottságá
nak ülésén.
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Angster József
Pécs
nevezhető orgonát találunk a templomokban, melye
ket külföldi mesterek szállítottak, pl. a gráci
Schwandtner és az ugyancsak gráci Mitterreyter cég.
A székesegyház részére egy nagyobb orgona építé
sének szándéka már a XVIII. században felmerült.
Megbízások alapján tervet készített erre a bécsi
Römer cég (barokk), a pozsonyi Janicsek (rokokó)
és a bécsi Kober mester (klasszicista). A stílusváltá
sok az idő haladását jelzik. Végül 1806-ban Kober el
készítette a 38 változatú, két manuálos művet.
Az orgona helyszíni munkáin tevékenykedő Focht
Ferenc, akit Kober mint legjobb szakemberét hozott
magával, letelepedett és önálló műhelyt nyitott Pé
csett. Ezzel új időszak nyílt a pécsi orgonaépítésben.

Focht Ferenc (1779 —1852) már a klasszicista
irányzatot képviseli. A feljegyzések szerint előtte 300
éven át nem volt orgonaépítője Pécsnek. Jelentős, a
maga idejében meghatározó egyéniség. Munkássága,
elismertsége több megyére terjedt. A pécsi templo
mokba öt kisebb-nagyobb orgonát épített, de szállí
tott orgonát Nagykanizsára, Nagyváradra, Vinkovciba
és Zágrábba is. Utóbbi igen nagy, 40 változatú mű, de
a sípsorokat csak két manuálra osztotta. Ebből, egyegy műnek a szokottnál nagyobb számú sípsorral
való leterheléséből, komoly technikai problémák
származtak. Munkáját — halála után — fia folytatta,
de korai haláláig (1867) jelentősebb művet nem
alkotott.
Focht iskolájából került ki Lesnyik József
(1823 —1897), aki a mester halála után, 1853-ban
önállósult. Nála tanulta az orgonaépítést Kész Ernő
(1839—1918), aki eredetileg asztalosként szabadult
fel. Együtt maradtak, közösen dolgoztak. Műhelyük
ből 24 orgona került ki. Unger Vince szerepel még
ebben az időben, aki Mágocsról költözik Pécsre
1861-ben. Utóbbiak egyike sem jutott Focht színvo
nalára. Lesnyik szegényházban halt meg. Kész Ernő
részben oltárépítéssel, Unger kisebb hangszerekkel,
verklikkel is foglalkozott. Mindnyájan egyébként a
már statikussá vált és lecsengőben lévő klasszicista
irányt képviselték.
Ekkor lép fel Angster József (1834 —1918), aki a
délbaranyai Kácsfaluból (ma Jugoszlávia) 1867. au
gusztus 21-én költözik be — szekéren — Pécsre,
hogy az akkor megépült zsinagóga jelentős orgonájá
nak elkészítésére szerződjék.

térve a szülői házban néhány hét alatt kijavította, ki
egészítette a bútorokat, elvégezte a felmerült
épületasztalos-munkákat, majd ezután 10 éves, nagy
vándorútja következett (1856—1866). Vándorlásá
ról, későbbi életéről részletes tájékoztatást kapunk
mintegy 600 oldalas naplójából, melyben — viszszaemlékezésből — leírja gyermekkorát, inaséveit is.
Első állomása Bécs. Asztalosként dolgozik, de
megismerkedik a számára vonzó orgonaépítéssel.
Két mesternél, Titznél, majd Ullmannál tevékenyke
dik az orgonaépítésben. Barátságot köt orgonaépítők
kel, köztük Schludt vándorlegény-társával is, aki
1860 tavaszán elindul Svájcba, híres orgonaépítőmes
terekhez és végcéljául Párizst tűzi ki. Bécsben eldől
Angster életpályája. Öt évig marad itt, mert jó lehető
séget lát hiányos falusi iskolázottságának pótlására. A
legényegyleti tanfolyamokon általános iskolai tárgya
kat és könyvvitelt, magániskolában műszaki rajzot
(jegyzetfüzetének egy lapja a 2. ábrán) és francia nyel
vet tanul.

2. ábra A bécsi műszaki rajziskolán készült jegyzetfüzei egy lapja

/. ábra Angster József kácsfalui szülőháza 1867-ben
(sajátkezű rajza)

Angster 1834-ben, az említett faluban született
földműves család első gyermekeként. Szülőházát az
1. ábrán közölt saját rajza szemlélteti. A zenélés és ta
nulás, alkotás vágya fűtötte már gyermekkorában. Le
mondott örökségéről és Eszékre ment asztalosipart
tanulni. A mesteri cím eléréséhez szükséges vándor
lását (munkavállalás különböző mestereknél) rövid
otthoniét után megkezdte. Először keletre indult, Te
mesvár környékére, onnan kétévi távoliét után haza

Ezután 1861-ben folytatja vándorútját részben egy
barátjával, részben egyedül. Útját jelző főbb állomá
sok: Brünn, Prága, Drezda, Lipcse, Berlin, Braunsch
weig, Hannover, Düsseldorf, Köln, majd svájci kőr
útján főként Luzern-ben időzik. Útközben minden al
kalmat megragad híres mesterek jelentős orgonáinak
tanulmányozására. Drezdában a Hofkirche híres
Silbermann-orgonájánál időzik, Lipcsében a nagyhírű
Ladegast mester — látva érdeklődését, hozzáértését
— személyesen mutatja be Angsternek a Nikolaikirchében éppen befejezés előtt álló 80 változatú, 4 manuálos, (Angster József naplója szerint “ kolosszális” )
orgonáját. Luzernben a már idős Haas mesterrel
kerül kapcsolatba, ismerkedik híres műveivel (Stiftkirche stb.), később Strasbourgban egy Silbermannorgonában való búvárkodásra adódik alkalma.
Hosszú vándorlása állomáshelyein nem mindenütt
talál orgonamunkát, így pl. Kölnben sem, ahol hoszszabb ideig igényes bútorüzemben dolgozik, bizony433
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3. ábra Bútorrajz a kölni tartózkodás idejéből

ára az orgonák szekrényzetére, külső kiképzésére
gondolva. Ebből az időből származó egyik rajzát a 3.
ábra mutatja. Végül 1863 augusztusában érkezik Pá
rizsba, a világhírű Cavaillé-Coll céghez.
Angster József az akkori világ orgonaépítő művé
szetének legmagasabb szintjére jutott Párizsban,
annál a Cavaillé-Coll cégnél, ahová mint az orgona
építés szentélyébe zarándokolt sok európai orgonaépítő. A Notre Dame-templomi híres orgona ott-tartózkodásának 3 éve alatt készült el. A mester hamar
észrevette tehetségét, szorgalmát — estéit is olvasás
sal, jegyzeteléssel, önképzéssel töltötte — és egyre
igényesebb megbízásokat kapott. Házassági ajánlatok
ban is részesült, köztük magától a mestertől, aki a
húgát szánta neki. Nagy megtiszteltetésnek érezte,
de nem akart Párizsban letelepedni.
Végül 1866 augusztusában elindult hazafelé.
Útközben újból látogatást tett híres mestereknél is:
Luzernben Gollnál és Salzburgban Mosernél. Teljes
vándorútja — szorosan véve — mintegy 5200 km
volt, ebből 1800 km-t tett meg gyalog.
Angster József olyan felkészültséggel, ismeretek
kel tért haza Párizsból, melyek akkor nagyrészt telje
sen ismeretlenek voltak nemcsak Magyaroszágon,
hanem a Monarchiában is. Az orgona hangképét,
hangzásbeli lehetőségeit illetően már a romantika stí
lusát, eszményképét szívta magába. A korábbi, főleg a
barokk-kori világos, csillogó orgonahang, illetve
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annak összetevői, változatai helyébe jelentős részben
új hangzások léptek: lágy, szinte éteri hatások, to
vábbá a nagyzenekartól átvett különböző hangzás
lehetőségek. De igényelte ez az új irányzat a monu
mentális hanghatást is, amely lenyűgöző erejével be
tölti a katedrálisokat, hangversenytermeket. A nagy
zenekar már korábban teljesítette ezt az igényt, talán
túlzott mértékben is. Az orgona csak pár évtizedes
késéssel tudta követni, amint a technikai fejlődés
megteremtette lehetőségét. Ebben az időszakban fel
gyorsult az általános technikai fejlődés, amelyet a di
namikus vasútépítés, a Hughes-távíró (1854),
Lenoir gázmotorja (1869), Jedlik Ányos (1860
körül), majd Siemens dinamója (1866) stb. jellemez.
Angster naplójában 1861-ben Düsseldorfban vil
lamos órákat említ, amelyeket központi óra vezérel.
Ez a fejlődés természetesen az orgonaépítést sem
hagyta érintetlenül.
***
Az új stílusjegyek és technikai újdonságok köze
lebbi felvázolása előtt az orgonát kevésbé ismerők
részére szeretnék az orgonaépítés néhány alapvető
kérdéséről szólni.
Az orgona sípsorai (regiszterei, változatai) részben
alapfekvésben szólnak, mint a zongora húrjai, más
sorok magasabb fekvésekben, a természetes fel
hangsornak megfelelően 2-3-4-5-6....-szoros rezgés
számmal. Ezek a szorzószámok egyúttal a részhangok
sorszámát jelentik; az első részhang maga az alap
hang. Mint ismeretes, a kétszeres rezgészám egy ok
távval magasabb hangot jelent, tehát a 2.,4. (“superoctav”) és 8. részhang oktáv-fekvésű. A közbenső
harmonikusok kvint (3.,6.), tere (5.), szeptim (7.)
stb. fekvésben szólnak. Az utóbbiakat “aliquotváltozat”-nak mondjuk, és ezek nem önállóan,
hanem oktáv-fekvésű sorokkal együtt regisztrálha
tók. Az orgonaváltozatoknak ez a rendszere a hang
színkeverés rendkívül gazdag lehetőségeit nyújtja.
Tekintve, hogy a síptestek hossza fordított arány
ban áll a rezgésszámmal, a felhangoknak megfelelő
síp az alaphangot adó síphoz viszonyítva 1/2, 1/3,
1/4, 1/5 stb. hosszúságú. Az orgonaépítésben egyéb
ként a sípok hosszának hagyományos mértékegysége
a “ láb” (’). A “C”-hangot (65.4HZ) adó, nyitott
(hengeres fém- vagy hasábalakú fa) síp teste hozzáve
tőleg 8’ hosszú, a felhangokat képviselő sípok hossza
így 8/2’, 8/3’, 8/4’, 8/5’ stb., illetve a szokásos ve
gyestört jelöléssel: 4 ’-22/3’-2’-l3/5’-l l/3’-l l/7’- l ’ stb.

Az elmondottakról áttekintést nyújt a következő
táblázat (a 8’-as alaphangra építve):
A részhangok

sorszáma
A hangjele

1. 2. 3.
C c g

4.
c1

5.
e1

6.
g1

7.
b1

Síphossz

8’ 4 ’ 22/3’ 2’ 13/5’ 11/3’ 11/7

8.
c2
1

A felhangokat képviselő változatok együttese
kisebb orgonákban nem lehet hiánytalan, mert nem

telik a sípsorok korlátozott számából. Nagyobb orgo részletekben való elmerülés nélkül. Közismerten két
náknál egyre teljesebb, gazdagabb a paletta, sőt pár csoportja van a sípfajtáknak: ajak- és nyelvsípok.
huzamosságra is telik—jellegbeli különbségekkel.
Előbbiek a furulyához hasonló elven működnek,
A magasabb felhangok általában többsoros
utóbbiakban a levegő áramlásának hatására nyelv
(3—6...) változattá összevonva szerepelnek és
rezeg, és ezt a rezgést rezonátorokkal erősítjük, jelleinkább csak nagyobb orgonákban jelennek meg gezzük. Az ajaksípok színét (a hangszínt meghatározó
külön változatként is ( l ’-ig bezárólag). A többsoroso természetes felhangok együttesét, erősségét, “ampli
kat “kevert változatának, Mixturá-nak nevezik,
túdóját”) befolyásolja a síptest hanghosszhoz viszo
vagy jellegüktől, hangfekvésüktől függően Acuta,
nyított bősége, alakja (pl. hengeres, vagy felfelé kü
Cymbel stb. a nevük. Egészen magas harmonikusok
lönböző mértékben szűkülő-bővülő, vagy ezek kom
is találhatók bennük, pl. 4/5’, 2/3’, 1/2’, (mint a 4’-as binációja), a síptest nyitott vagy födött volta, a hang
sor 5., 6., illetve 8. hangjai), ezek azonban technikai
keltő részek (ajak) kialakítása stb., de lényeges befo
okokból nem építhetők ki a billentyűzet egész terje lyása van a síptest anyagának is. Az anyag elsősorban
delmében. A sor végén, fent, mélyebb fekvésben
ón-ólom különböző arányú ötvözete (magasabb ón
folytatódnak, “ ismételnek” . A kevert változatok
tartalom = színesebb hang), nagyobb sípok készülhet
többnyire csak oktáv- és kvint-sorokból állnak (pl.
nek horganyból vagy vörösrézből is. A puhább tónu
Mixtúra 4x, 11/3’ + 1’ + 2 /3 ’ + 1 /2 ’) , ritkábban tartal sokat, főleg mélyebb fekvésben többnyire fasípok
maznak tere- vagy szeptim-sort. Soraikban egészen
adják. Készülhetnek fenyő- vagy keményfa-félekis sípokat látunk, hosszuk 50—60 cm-től lefelé 1—2 ségekből, alakjuk hasáb, ritkán csonkagúla. A nyelv
cm-ig terjed. Ezek a kevert változatok adják a teljes sípoknál a nyelv és a rezonátor méretei, kialakítása és
orgonahang igazi fényét, csillogását.
anyaga a meghatározók. A rezonátorok kialakításá
Az orgonák “diszpozíciójában” (a változatok ösznak, méretének gazdag változataival találkozunk,
szeállítása, felsorolása), illetve regiszterpalettáján a néhány méteres tölcsérektől (Trombita, Harsona) az
változatok neve után mindig ott áll a legmélyebb (C1—2 arasznyi vagy még kisebb szervekig (pl. Vox
billentyűre eső) síp hosszára utaló “lábszám” (a humana). A hangerő meghatározója azelőbbeik mel
német irodalomban is: Fusszahl), pl. Principal 8',
lett a megszólaltató sűrített levegő (szél) nyomása,
Terzflöte 13/5’ (az előbbi alapsor, utóbbi tercfekvésü
mennyisége. És nem utolsó sorban: az igazi, nemes
5. harmonikus). Azonos hangfekvésü födött és nyi hangzás biztosítéka maga a tehetséges, művészi szin
tott változatot egyformán jelölünk, függetlenül attól,
ten munkálkodó ember.
hogy a födött síp fél hosszúsággal adja ugyanazt a
A 4. ábra valamelyik orgona sípsorainak egy cso
hangmagasságot.
portját,
az orgona egyik “müvét” mutatja, amely a já
A játékasztal kézi billentyűsorain (manuáljain) az
tékasztal egyik manuáljához kapcsolódik. Minden
alapfekvés a 8’, míg a pedálban a 16’, de jelentősebb
manuáljához és a pedálbillentyűzethez egy-egy jelleg
orgonákban képviselve van a manuálokon a 16’, a pe
zetes mű tartozik. A sípsorok két irányból közép felé
dálon a 32’ is. Ilyenkor az aliquot-változatok is kiegé
rövidülő elrendezését az építészeti adottságok kíván
szülhetnek a mélyebb fekvések felé. Nem szorul ma
ják, pl. színes ablak az épület homlokzatán. Ilyenkor
gyarázatra, hogy a felhangsorok síphangjai maguk is
a sor egyik végén a C, másik végén a C # billentyűhöz
tartalmaznak felhangokat (egyeseknél felhangsze
tartozó síp áll, és kétoldalról kettős lépésekben halad
gény jellegre törekszünk, másoknál gazdagabbra), ez
a sorközép felé. De történhet ez adott esetben a kö
hozzátartozik az orgonahanghoz.
zéptől kifelé is, középen a leghosszabb sípokkal. A
A sípsorok hangfekvésbeli rendszerének felvázo
harmadik, gyakori variáció: a sípsor osztatlanul, egylása után néhány szó hangjuk jellegéről, színéről, a
irányban, hiánytalan kromatikával fut végig. A képen
megvalósítás eszközeiről. Az orgonát hallgatva észlel
párhuzamosan futó sípsorok egy-egy változatot kép
jük, hogy egyes változatok ércesen, magvasan szól
viselnek, az előtérben egy többsoros, kevert változa
nak, határozott vivőerővel, mások puhább, de telt
tot is látunk. A sorokra merőleges vonalban nagyjából
hangon, magvasan, kerekdeden vagy egészen lágyan.
egymás mögött állnak az egy-egy billentyűhöz tartozó
Lehet a hangnak nazális karaktere, de vannak vonós
sípok. Ez inkább a kép középső részén és attól jobbra
jellegű változatok is, köztük keményebbek vagy egé
érzékelhető. Láthatók a képen rendbontó módon el
szen diszkrétek. A magasabb fekvésű változatok csil
helyezkedő sípok is, főleg hátul, a fasípsorban. A
lognak, vagy élénken, telten szólnak a fuvolára emlé
rendbontást valamilyen elhelyezésben akadály indo
keztetve. Gyönyörködteti fülünket, amikor a művész
kolja. Az eddigiek alapján az orgonát kevéssé ismerő
kezenyomán egy gyors futam végig-gyöngyözik egy
olvasó számára is bizonyára érthető, hogy azonos
fuvolás sípsoron. Itt már kiemelkedő szerepe van a
hanghoz a különböző sorokban különböző hosszú
hang indításának, a megszólalási jelenségeknek is.
ságú sípok tartoznak, és világos lehet az is, hogy fel
Nem szerepeltek még a felsorolásban a kürtre, trom
hangokban gazdag összeállításról van szó az adott
bitára, harsonára emlékeztető, vagy pl. oboa-szerű és
orgonában.
még diszkrétebb, de hasonló hangárnyalatok. Utób
A sípsorok az ún. szélládán állnak, amely az
biak külön kategóriát jelentenek: “nyelvesek”.
orgona-szerkezet
leglényegesebb eleme. Mielőtt a
A megvalósítás eszközeiről csak röviden szakmai
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J. ábra Hangrekeszes, csuszka-rendszerű szélláda részletrajza

Mind a szelepek, mind a csuszkák a játékasztaltól
meglehetősen bonyolult mechanizmussal vezérel
hetők.

4. ábra Egy orgona sípműve a szélek felé mélyülő hangú
sípsorok kai

már említett technikai újdonságokra kerül sor,
néhány szót ennek lényegéről.
A szélláda feladata, hogy a szelet az orgonista szán
dékának megfelelően juttassa a rajta rögzítetten álló
sípokba. Különböző szélláda-rendszereket ismerünk.
Az 5. ábra a “hangrekeszes, csuszka-rendszerű” szél
láda keresztmetszetét mutatja. A barokk korban kiér
lelt, a múlt század közepéig egyeduralkodó, jól
bevált konstrukció, amely az utóbbi időkben újra
teret hódított. Harántirányú rekeszeibe az egyes bil
lentyűkkel kapcsolódó, rugózott szelepek bocsátják
be vagy zárják ki a levegőt. Tehát minden billentyű
höz egy-egy rekesz tartozik; innen a “ hangrekesz” el
nevezés. A szelep ellenállását (rugóerő és lég
nyomás), megfelelő mechanikus vezérlőszerkezeten
keresztül az orgonistának ujjával, billentésével kell
legyőznie. Jelentőssé válik a billentéshez szükséges
erő, ha az adott szélládán a sípsorok száma és ezzel a
szelepek mérete növekszik. Nehézkessé teszi az orgo
najátékot. A csuszka-rendszerű szélláda regisztráló
eleméről, a csuszkáról kapta nevét. (Az 5. ábrán
metszete sötéten árnyalva.) Csusztatóan illesztett léc
(keményfa), melynek furatai alapállásban illeszked
nek a hangrekesz, illetve a szélládát fedő síptőkék fu
rataihoz, elcsúsztatva viszont útját állja a levegőnek.
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Ezek után röviden néhány technikai újdonságról
azok közül, melyekkel Angster József Párizsból haza
tért:
— Az ún. Barker-pneumatika (angol feltalálójáról el
nevezve), amely megkönnyítette a billentést és re
gisztrálást az orgonista számára. Addig a sűrített
levegőt, orgonás nyelven a “szelet” (70 —80 mm
H20 , később ennél nagyobb nyomással) csak a
sípok megszólaltatására használták. Ebben az
időben kap először szerepet a vezérlő mechaniz
musban.
A monumentális hangerőre való törekvés és
ennek során az egyes szélládákra telepített válto
zatok számának növelése a szelepméreteket szük
ségszerűen megnövelte, ez pedig rendkívül ne
hézzé tette a billentést az orgonista számára. Gon
doljunk arra, hogy ha az orgona összes változatát
együtt akarjuk megszólaltatni, egy manuálon
játszva a többihez tartozó szelepeket is nyitni kell,
a manuálokat mechanikusan össze kell kapcsolni,
“ kopulázni”. Nagy orgonánál 3—4 szelep egyide
jű mozgatásáról van szó. Nem egy orgonaépítő
mester vallott fiaskót annak idején ezzel a problé
mával. Itt jött segítségül a Barker-pneumatika (6.
ábra. Egykorú vázlat Angster József Az orgona c.
könyvéből — 1886.) Ennek beépítésével a játék
asztal billentyűitől csak a kisméretű vezérlőszele
peket kellett mozgatni, a hangrekesz szelepének
emelését — “F’-kapcsolóelem útján — az ékfuvócska végezte el. A c-vel jelölt, végigfutó csator
nában állandó szél van.
A Barker-elv általánosabb szerephez jutott a re
gisztrálás mechanizmusában, az ismertetett
szélláda-típusnál a csuszkák mozgásának vezérlé
sében. A regisztrálás nehézkes szerkezeti elemeit
a 7.ábra (Angster József Párizsban készült rajza)
jobb felső része érzékelteti. A pneumatika belé
pése a hangszín-kombinációk váltásának — az
átregisztrálásnak — új perspektíváit nyitja meg.

fi. ábra A Barker-pneumatika működési rajza
8. ábra Kúprendszerű, regiszter-rekeszes szélláda.
A vezérlés mechanikus

gisztrálás eleme egy nagyméretű szelep a levegőel
osztó csatorna és a regiszter-rekesz között.
— a kétráncos fúvó (7. ábrán lent, balra). A “fúvó”
légsűrítő és tároló szerepét játssza az orgona szél
ellátásában. A fúvó tároló-része emelkedik vagy
süllyed a betáplált és felhasznált szélmennyiség
mindenkori mérlege szerint. Megfelelő súllyal
(pl. téglákkal) terhelik az előírt légnyomásnak
megfelelően. Alulról egy-két ékszivattyú — ma
parallel rendszerű szivattyú, illetve villamos venti
látor — táplálja a fenéklemezben elhelyezett nyílá
sokon és ellenszelepeken át. A múlt század köze
péig a tárolórész csak egyráncos volt — a korábbi
primitív megoldásokról nem beszélve. A kétrán
cos rendszerrel (Cavaillé-Coll találmánya) lénye
gesen egyenletesebb a szélellátás.
— A redőny alkalmazása, egyes műveknek, sípsoregyütteseknek redőnyszekrénybe foglalása és a
redőny nyitásával — zárásával az egyenletes
crescendo-decrescendo megvalósítása szenzáció
volt, nagy feltűnést keltett az akkori zenei világ
ban, korábban ez csak fokozatosan, a vázlatok
egymás utáni ki- és bekapcsolásával volt megold
ható.

7. ábra Párizsban készített orgonaszerkezeti rajzok, amelyeket
Angster József ottani működésekor készített (mechanikus ve
zérlés, kétráncú fúvó)

— A kúpszelepes, regiszter-rekeszes szélláda (8. ábra.
Ugyancsak az 1886-os kiadású könyvből) a német
Walcker találmányaként (1840) kerül Angster tar
solyába. Ezt is a játszás-technika könnyítésének
törekvése hozta létre. Itt hosszirányú, szélesebb
rekeszek vannak, minden regiszter számára egy.
(“ Regiszter-rekesz” .) Minden sípnak külön
(kúp-)szelepe van. Az egy billentyűhöz tartozó
szelepsort haránt-irányban egy billenőrúd köti
össze, ennek karjai emelik a kúpszelepeket. A re-

Hazatérése után Angster József a kis Kácsfaluban
rövid ideig hangszerjavításokkal foglalkozott, majd
hírét vette, hogy a pécsi zsinagóga részére orgonát
szándékoznak építeni. így került sor a beköltözésre.
A pécsi zsinagóga 24 változatú, 2 manuálos orgo
nájának diszpozíciója a romantikus elveket tükrözi:
viszonylag jelentős számban tartalmaz különböző jel
legű, igen jól megalkotott 8’-as változatokat, és amel
lett, hogy a 4'-as fekvés erősen van képviselve, kevés
a magasabb felhangsor. A négy nyelves változat ma
gasabb arányt képvisel, mint az akkori Középeurópában szokás volt, ez francia hatás. Az orgona
átadására 1869. március 21-én került sor, átütő siker
rel. Hangja, újszerű effektusai és rendkívül igényes
kivitelezése egyre szélesebb területen tette ismertté
készítőjének nevét. Az “opusz 1.” ma is változatlan
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állapotban található műemlék. Amellett, hogy 120 év
után nagy szükség lenne egy állagmegóvás-jellegű,
alapos felújításra, hangszínei ma is sokak csodálatát
váltják ki.
Angster József kora embere volt. Az akkori
modern elveket vallotta és azokat igyekezett megvalósítnai munkájában. Önbizalommal indult el egy sok
vonásban új, addig ismeretlen úton. Első művén
nagybátyjával, Angster Jánossal (a svájci Brixenből,
vándorútról tér haza) és egy-két segéddel dolgozott.
A fémsípokat még Franciaországból hozatta. Öt év
múlva (1874) már ezeket is saját műhelyében állítja
elő. Ez a műhely Pécsett már az ötödik, egyben vég
leges: József u. 30. A bécsi Titz mestertől hívta meg
egy régi fémsípkészítő ismerősét. A későbbiekben
megkezdődik a nehéz fizikai munka gépesítése.
Cavaillé-Coll manufakturális üzemét annak idején
még a gyalupadokkal jellemezte Angster és vázlatai
ban megörökített kezdetleges célgépekkel: ezek az or
gonaépítés igényeinek megfelelő kézi- és lábhajtású
fúró-, fűrészgépek, célszerszámok voltak. Már
1893-ban gőzgép kerül a pécsi üzembe néhány mun
kagéppel, 1901-ben gázmotor, majd 1909-ben dízel
9. ábra Angster József sajátkezű orgonaterve az 1880-as évekből
motor, nagyarányú gépbeszerzéssel, állami támoga
tással. Ebből is látszik, hogy abban az időben a
magyar ipar igyekezett időben felzárkózni az európai
élvonalhoz.
Az első 10 évben 30 orgona készül el, a második
ban már 79. A század végén évente már 20 —30, sőt
1905-től az első világháborúig évi 40 —50 orgona
készül úgyszólván az ország egész területére, sőt kül
földre is. Ebben a számban jórészt kisebb és közepes
nagyságú művek szerepelnek, de nem ritkán épülnek
reprezentatív, jelentős orgonák. Valamennyi egyedi
tervezés mind hanganyagában, mind külsejében. A
9. ábra Angster József egyik sajátkezű orgonatervét N 'rrtrr lu liriiiu ui.
Iliim , um \ •liim irr |s s ;
Jittuim ri \ >
mutatja az első 20 évből. A dolgozók létszáma
közben 50 —70-re emelkedett, az első világháború
előtt elérte a 100-at.
Már 1876-ban nagy megbízást kap az üzem a kalo
csai székesegyház 45 változatú, 3 manuálos orgoná
jára. Liszt Ferenc is játszott a hangszeren és elisme
réssel nyilatkozott róla. Feltűnést keltett 1885-ben a
Pécs-belvárosi templom orgonája (30 változat, 3
manuál). És 1887-ben ért el a mester 100. művéhez,
az újjáépített pécsi székesegyház 46 változatú, 3 ma
nuálos orgonájával. A Bécsben megjelenő Industri
elles Welt-Blatt 1887. január 4-i száma ebből az alka
lomból címlapján hozza Angster József fényképét
(10. ábra) és két oldalon méltatja életművét, művé
szetét, a Monarchia legnagyobb hatású orgonaépítőjé
nek tartja.
A XIX. század végének egyik legszebb orgonája, a
kassai székesegyházé, szintén az ő műve (11. ábra).
A technikai fejlődés újabb lépését jelzi 1902-ben a
budapesti Dohány utcai zsinagóga nagy (44 változatú,
3 manuálos) orgonájához először alkalmazott vil
10. ábra Az Industrielles Welt-Blatt 1887. január 4-én megjelent
lamos fujtatóberendezés (ventilátor).
számának címlapja Angster József arcképével
Nemcsak a pécsi, hanem az egész magyar orgona438

Több értékes, romantikus orgona vesztette el jelle
gét a nagy ütemben megindult átalakítások során. De
több jelentős orgona épült, az értékek harmonikus öt
vözeteként, olyan diszpozícióval, amely Bach művei
nek és a romantikus francia szerzők kompozícióinak
előadására egyaránt lehetőséget nyújt.

/ / . ábra A kassai Székesegyház orgonahomlokzata

építés történetében nagy jelentőségű a budapesti
Szent István Bazilika orgonájának megépítése. A 65
változatú, 3 manuálos, légnyomatú vezérlésű mű
(12. ábra) akkor legnagyobb az országban. Tervezésé
ben már Angster Emil (apám) és Angster Oszkár, a
második generáció viszi a főszerepet. Az Angster cég
megbízása — emlékezetes viták, küzdelmek után —
frontáttörést jelentett bizonyos budapesti köröknek
még mindig a külföldihez ragaszkodó törekvéseivel
szemben.
Az ugyancsak külföldet járt második generáció ter
mészetesen ismét sok újat hozott és vezetett be az or
gonaépítésbe. Ekkor hódított teret pl. az orgona pne
umatikus vezérlése. A 13. ábrán egy ilyen rendszerű
játékasztal szerkezeti részletét mutatjuk be. Nem
sokkal később a villamos, illetve elektropneumatikus
vezérlés lépett elő újdonságként. Itt a billentyű lenyo
mása, a regiszterkapcsoló billentése áramkört zár, s
az orgonatestben elektropneumatikus relé vezérli a
sipok megszólalását.
Az évtizedek során, a technikával együtt változott
az orgona hangképe, hangszínei iránti igény is. A
barokk orgonák újra-felfedezésével, tanulmányozásá
val egyre inkább hangoztatták a felhangsorok hiányos
voltát a romantikus diszpozíciókban, túl tömörnek
ítélték a hangzást, bírálták túlzásait. Századunk 20-as
éveitől határozott törekvés indul a fényesebb és áttetszőbb egésszé olvadó orgonahanzások felé. Mint
minden új áramlatban, adódtak itt is túlzások, mint
pl. a romantika teljes elvetése annak minden értéké
vel, és a barokk ideál kizárólagos követése.

12. ábra A budapesti Sz. István bazilika orgonájának homlokzata

IJ. ábra Hgy pneumatikus vezérlésű játékasztal belső
szerkezeiének részlete
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Az Angster orgonagyár legnagyobb műve a szegedi
Fogadalmi Székesegyház orgonája (1930 —1933), ke
reken 130 működő változatával, több mint 10 000 síp
jával, ötmanuálos játékasztalával.
A 30-as években feltűnést keltett a salgótarjáni
római katolikus (volt ferences) templom orgonája,
amelynek homlokzatát szemlélteti a 14. ábra.
A harmadik generáció 1941-től vette át a vezetést.
Egy szűkebb, de kiváló törzsgárdára támaszkodva
több jelentős orgonát készítettek az ezt követő évek
ben is.
Nem célom ismertetni a gyár alapítása óta keletke
zett jelentősebb műveket, azok színvonalátjelző elis
meréseket. Összesen közel 1300 orgona került ki a
pécsi üzemből. Ezekből Budapestre több mint 30
került, köztük a Zeneművészeti Főiskola orgonája is,
Pécsre 20 stb.

Az üzemet 1949-ben államosították. Az orgona
építés, mint burzsoá-klerikális foglalkozás, rövidesen
megszűnt. Mindent, ami az orgonaépítéshez tarto
zott, eltávolítottak. Szerencsére a rajzok, iratok egy
értékes része a Baranya megyei Levéltárba került.
Kétségtelen: mindenképpen nehéz lett volna az öt
venes években, a hatvanasok elején együtt tartani a
törzsgárdát. A későbbi jóindulatú kezdeményezések
— inkább felvetések — idején azonban már nem
voltak meg a reális feltételek a pécsi orgonaépítés ere
deti színvonalában való újraélesztéséhez.
Van ma Magyarországon ismét egy jelentős orgo
naépítő bázis: az Aquincum-Orgonaüzem. A buda
pesti üzem dicsérendő törekvésekkel fejlődik és szép
eredményeket ért el. Kívánjuk, szerezzen újra euró
pai elismerést, hírnevet a magyar orgonaépítésnek!

14. ábra A salgótarjáni Ferences templom 30-as években készült Angster orgonája

NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

81. PROBLÉMA
Becsüljük meg. hogyan függ egy homokóra homokjának “lepergési” ideje a homokóra adataitól!
(N.F.)

(A megoldásokat a szám megjelenését követő 3 bélen belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat.
"Négyszögletes kerék” 81. probléma megoldása, 1371 Bp., Fő u.
68. PL 433. címmel.)

galmasan (energiaveszteség nélkül irányt változtatva eljut a B pontba.
Elképzellietö-e (és lia igen, hogyan), hogy ez
a)
rövidebb idő alatt következik be. mint. ha a golyó az A B egyenes
lejtőn súrlódás nélkül csúszna'!
b)
0,6 s-nál hamarabb kö vetkezik be ?
(A szögek a rajzon nem látszanak!)
Károlvházy Frigyes
(II. gimnazisták versenyfeladata)

80. PROBLÉMA
Egv nagy rajztáblába egy csórná szőne! verünk és a rajztáblát Függőle
gesre állítjuk. Az A pontból (lásd a következő oldal ábráját), kezdőse
besség' nélkül elengedünk egv kis acélgolyót, amely a kiálló szögeken ru
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A 80. PROBLÉMA MEGOLDÁSA
a) Elképzelhető ilyen mozgás! Ha például a golyó 1 m-t szaba
don esik, ott egy szögön irányt változtatva vízszintesen indul

tovább, majd egy második pattanás után az ábrán látható
módon eljut a B pontba, akkor a mozgásának teljes ideje
t=

mint a szóbanforgó 0,6 s, a kérdéses mozgás nem valósulhat
meg.

s+ \$7l5s = 0,85 s,

ez pedig kisebb, mint az AB egyenes menti egyenletesen gyorsuló
mozgás
t f e r d e = ' ^ s = 0 ’9 s

időtartama,
b) A pattogó acélgolyó semmilyen körülmények között nem
juthat el hamarabb a 2 m távolságban levő B pontba, mint
amennyi idő alatt szabadeséssel 2 m utat megtesz, hiszen a
gyorsulásának AB irányú vetülele kisebb, mint a nehézségi
gyorsulás. A szabadesés ideje V0,4 s, s mivel ez nagyobb.

KÖNYVEK

Vicsek Tamás
Fractal Growth Phenomena
World Scientific, Singapore, 1989. 255 oldal

Fiatalkorunkban mindnyájunkat megfogott a geomet
riai alakzatok (az egyenlőoldalú háromszög, négyzet,
hatszög, kör, kocka, dodekaéder, gömb, spirál) klaszszikus szépsége. Később már kicsit unalmasnak ítél
tük ezeket és beleszédültünk a szabálytalanságok és
váratlanságok romantikus káoszába. A valóságot
azonban mindezeknél vonzóbbá teszi a rend és káosz
konfliktusa, koegzisztenciája, komplementaritása.
Mert így éreztük, talán ezért lettünk fizikusok.
A komputerművészet esztétikailag leglenyűgö
zőbb alkotásai a fraktálok, amelyek áttörik a tisztán
egész dimenziók (egy, kettő, három) korlátáit, de
vonzza és izgatja az analizáló értelmet a bennük lap
pangó rend: bármely kicsiny részük az egészhez ha
sonló, az egészet hordozza magában. A komplex
számsík eme műalkotásait nem ecsettel festették, de
éppúgy méltóak kiállítások és lakásszobák falára,
mint a klasszikus vagy modern festők vásznai.
Fizikus számára még szebb élményt kínál az a felis
merés, hogy a természet maga is létrehozza és hasz
nálja ezeket a tört-dimenziós, kicsiben is az egészet
hordozó mintákat. Fák lombkoronája, felhők alakvál
tozatossága, villámok rajza, hópelyhek szabályos sok
félesége szolgál példákul. Benoit Mandelbrotot az
elektroakusztikai távközlés zajának gyakorlati vizsgá
lata vezette a fraktálok geometriájának megteremté
sére, ezzel inspirálva művészeket és matematikuso
kat. De az igazi kihívás az a kérdés: hogyan bontakoz
nak ki a való világ mintái az anyag egyetemes törvé
nyéből?
A láng fölött felszálló és lehűlő légben elégetlen
szénrészecskék bolyonganak. Ha érintik egymást.

összetapadnak. De ebből nem egy grafittömb jön
létre, hanem füst. Egyetlen gyertyával nagy üvegfe
lületet lehet bekormozni, egy olajtartály égése az
egész eget elsötétítheti. Hány dimenziós hát a
korom? Háromdimenziós szilárdtest-e, vagy kétdi
menziós hártya? A képződési mechanimus egyszerű
számítógépes szimulációt tesz lehetővé. Az ered
mény: a koromszem tömege nem átmérőjének 3.
vagy 2. hatványával arányos, hanem 2,5. hatványával.
Ugyanilyen fraktál a hópehely, a villám is. A korom
2,5 dimenziós fraktál.
Vicsek Tamás ebbe a világba vezeti be az olvasót.
Aki tud egy kis (alsóéves) matematikát és fizikát,
olyan területen találja magát, amely egyszerű (mint a
Brown-mozgás vagy a részeg tengerész tétova lépkedése), modern (az 1980-as évtizedünk felfedezése);
esztétikus és gyakorlati egyidejűleg. Megismerjük a
fraktálok elemi matematikáját, a Brown-mozgás fizi
káját, a koromképződést, kristályosodást, lerakódó
anyag felületét, vízkózus folyadékok deformációit,
elektromos kisülés és átütés mintáit. A könyvet fi
zikus írta, fizikus élvezi igazán. Élvezzük a matemati
kát megújító látásmódot, a valóság számítógépes szi
mulációját, a minták groteszk esztétikumát, végered
ményben friss nézőpontból tanulunk jobban gyönyör
ködni a természetben.
A fraktálfizika feltárásában magyar kutatók
(köztük Kertész János, Rácz Zoltán, Vicsek Tamás)
nemzetközi tekintélyt élveznek, Vicsek Tamás most
épp Benoit Mandelbrot közvetlen munkatársa. (Man
delbrot írta az előszót.) Érdemes a kötetet idehaza so
kunknak olvasgatni, még jobb volna kíváncsian tájé
kozódó tanítványainak kezébe adni. Megérdemelne
magyar nyelvű kiadást.
Marx György
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ERŐMŰI

12. szám

ÉS BIZTONSÁG

A közvélemény 1945-ben ismerte meg az új energiaforrást: a nukleáris energiát. Alkalmazásának első
nyilvános bemutatása: Hirosima és Nagaszaki bombá
zása, több mint százezer emberéletet követelt. Bár a
reaktorok a bombáktól technikai szempontból telje
sen eltérőek, a közvélemény e különbségről csupán
zavaros fogalmat alkothatott. Ha akkor egyetlen bal
eset történik, a nukleáris eredetű elektromos energiá
nak egyszer s mindenkorra befellegzett volna. Polgár
jogot csak úgy nyerhetett, hogy a biztonságot megkü
lönböztetett figyelemmel kezeltük.

1 98 9. december

Teller Ede
Hoover Library
Stanford University

Egyik ajánlásunk különösen beigazolódott 39
évvel később. Amikor a bizottsági munkát kezdtük,
atomfegyver-töltetet gyártó reaktorok működtek
Hanfordban, Washington államban. Felkértek ben
nünket, vizsgáljuk meg, mennyire biztonságosak
ezek a mezőgazdasági vidéken létesült reaktorok. A

konkrét kérdés az volt, vajon az üzem 5 mérföldön
belüli körzetének továbbra is zárt területnek kell-e
maradnia.
A háború alatt épült reaktoroknak megvolt az a
tervezési hibájuk, hogy pozitív volt az üreg
együtthatójuk.* Jóllehet, ezek a reaktorok akkor már
több mint öt éve problémamentesen üzemeltek, bi
zottságunk úgy döntött, hogy a biztonsági zónát nem
szabad szűkíteni.
Az Atomenergia Bizottságnak ez egyátalán nem
volt ínyére. Nem mondtak fel nekünk, de rögvest lét
rehoztak egy másik bizottságot. A mi bizottságunk
tagjainak többsége professzor volt. Úgy vélték, hogy
egy főként mérnökökből és hivatalnokokból álló bi
zottság elfogadhatóbb tanácsokat adhat. A másik bi
zottság elnöke, egy igen kiváló vegyész, Rogers
McCullough felkeresett és megkérdezte: “Beülhe
tünk az üléseikre?” Természetesen beülhettek, és
vagy egy éven át be is ültek. Ezen idő alatt bizottsá
gunk nem tárgyalta Hanfordot. Amikor azonban a
McCullough Bizottság egy évvel később, külön
ülésen megvitatta a Hanford-probiémát, még a mie
inknél is szigorúbb következtetésekre jutott. Egy
újabb év sem telt bele, és a két bizottságot
összevonták.
Ezek az első hanfordi reaktorok nem üzemeltek
egy évtizednél tovább. Azok a tervezési hiányossá
gok, amelyeket mi 1949-50-ben megjelöltünk, okoz
ták végső soron a csernobili reaktor súlyos üzemzava
rát. A tervezési problémákat az első “Békés Atom”
(Atoms for Peace) konferencián 1955-ben nyilvános
ságra hoztuk. A Reaktorbiztonsági Tanácsadó Bizott
ság (ACRS), bár nincs nyilvánossága, ma is hatéko
nyan működik, alaposan kivizsgálja az új reaktor
típusokat.

Teller Ede felszólalásai az atomreaktorok biztonságának növelésé
ről tartott nemzetközi konferencián (George Washington Egye
tem, 1988. augusztus). A szöveget Teller Ede engedélyével közöl
jük. Fordította Kiss István

: Az üreg-együttható azt fejezi ki, hogy amikor a moderátorban
(viz, grafit) üreg képződik, mennyivel nő meg (negatív esetben
mennyivel csökken) a reaktivitás? (Szerk.)

Nekem 1948. január óta van kapcsolatom az atom
reaktorok biztonsági problémáival. Akkor kerültem a
világ első Atomreaktor Biztonsági Bizottságának
elnöki posztjára. Az első naptól fogva, a bizottság
többi tagjával együtt kristálytisztán láttam, hogy
atomreaktorban semmiképpen sem engedhetők meg
a balesetek.
Abban az időben a nukeláris reaktorok egész téma
köre titkos volt. Nem voltak nyilvános viták. A nagyközönség nem is tudta, hogy létezik ilyen bizottság.
Megbízásunk nem terjedt ki a lakosság felvilágosítá
sára. Munkához láttunk, és egy sor biztonsági intéz
kedést javasoltunk. Ezekkel a rendszabályokkal nem
éppen hízelgő hírnévre tettünk szert a reaktorosok
körében. Reaktor Elhárító Bizottságnak csúfoltak
bennünket. Ajánlásainkat túlságosan szigorúnak bé
lyegezték.
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Több mint három évtizeden át az Egyesült Álla
mok élen járt a nukleáris technológiában és annak al
kalmazásában. Mára az Egyesült Államok elvesztette
vezető szerepét, az alkalmazások terén a 13. helyre
szorult vissza. Meggyőződésem, hogy ha nemzetünk
versenyképes akar maradni a nemzetközi piacon,
nukleáris vállalkozásainkat újjá kell éleszteni. Elkép
zelni sem tudok más megfelelő energiaforrást. Az
Egyesült Államok nukleáris energia nélkül nem lesz
képes megtartani kiemelkedő szerepét műszaki téren
és más területen sem remélhet virágzó fejlődést.
A maghasadás korlátlanul képes fedezni a minden
kori energiaszükségletet. A visszamaradó radioakti
vitás megszelídíthető megfelelő feldolgozással. A vi
lágot bőséges energiaforráshoz kell juttatni úgy, hogy
a környezet ne szennyeződjék. Meggyőződésem,
hogy ez a cél elérhető.
Más energiatermelési módokhoz viszonyítva a je
lenlegi reaktorok igen biztonságosak. Én tudom ezt,
de 250 millió amerikai nem tudja. Remélem, hogy ez
a konferencia elősegíti az atomreaktorok feltétlenül
szükséges újraélesztését. Ennek érdekében azt a kér
dést kell napirendre tűznünk, hogyan fokozható a
biztonság. Nem elég, ha az atomreaktorok biztonsá
gosak: e ténynek teljesen nyilvánvalónak kell lennie.
Ezért kell esetről esetre, reaktortípusról reaktortí
pusra külön-külön megvizsgálnunk, hogyan növel
hető ésszerűen és minimális költséggel a biztonság.
Ennek kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt a szempontot sem, hogy a reaktorok költsé
gei megfizethetők maradjanak. Ha elérjük, hogy így
legyen, a műszaki eredmények a reális energiater
vezés nagy hasznára válnak majd. Akcióba kell lép
nünk, ha azt akarjuk, hogy az Egyesült Államok meg
tartsa erős technológiai pozícióját. Hazánk nem virá
gozhat energia nélkül, atomenergia nélkül tehát nem
fog virágozni.
*
Mindnyájan egyetértünk abban, hogy országunk
ban az energiatermelés nagy gondot jelent. Tudjuk,
hogy nem kellett volna idáig jutnunk. Tudjuk, hogy
szükség van az atomenergiára. Tudjuk, hogy ebben
az ügyben történni kell végre valaminek. Azok közé
tartozom, akik vallják, hogy történni is fog. A nagy
kérdés: mi és hogyan?
Világos, hogy az atomreaktorokkal szemben az a
kifogás, hogy nem biztonságosak. Nem térek ki most
arra, hogy kik a gáncsoskodók, és maguk hisznek-e
kritikájuk megalapozottságában. Inkább azt a kérdést
vetném fel, hogyan lenne valamilyen módon fokoz
ható a biztonság. Ha így vagy úgy sikerülne javulást
elérni, ez vajon szembetűnő lenne-e? Mennyibe ke
rülne egy ilyen lépés? Tűrhetetlenül megnöveli-e az
elektromos áram költségét, vagy éppen ellenkezőleg,
csökkenti például azáltal, hogy egyszerűsíthetek a na
gyobb veszélyt feltételező rendszabályok. De bármit
veszünk is fontolóra, a középpontban a biztonság nö
velésének kell állnia.
Azt javaslom, vizsgáljunk meg minden egyes reak
tortípust a biztonság növelésének szempontjából. Ne
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azt firtassuk, hogy a könnyűvizes, a nehézvizes, a
fém- vagy gázhűtésű-e a legbiztonságosabb és legjob
ban hűthető reaktor. Először is a biztonság növelésé
nek néhány általános elvét szeretném áttekinteni.
Különösképpen hangsúlyoznám a méretek problé
máját. A kisebb reaktoroknak számos nyilvánvaló
előnye van. Először is, a kisebb reaktoroknak sokkal
kisebb a teljesítmény-sűrűsége, ami eleve csökkenti
a maradványhő problémáját. Több egységre van belő
lük szükség, tehát gyorsabban halmozódnak a tapasz
talatok. Valószínűleg könnyebben is gyárthatók. Sze
rintem mindez figyelmet érdemel, de leginkább azt
szeretném tudni, hogy a méretek csökkentése
hogyan befolyásolja a különféle típusú reaktorok
gyártási költségeit.
Egy következő kérdés, talán a legfontosabb, az
operátorokra vonatkozik. Három nagy baleset-történt
eddig: Nagy-Britanniában Windscale 1957-ben, az
Egyesült Államokban Three Mile Island 1979-ben és
a Szovjetunióban Csernobil 1986-ban. Egyik baleset
hátterében sincsenek előre nem látható műszaki kö
rülmények. Ha különböző mértékben is, mind a
hármat üzemeltetési hiba okozta.
Three Mile Island esete valamivel több is volt,
mint egyszerű operátori tévedés, hiszen ugyanaz a
hiba, ami végső soron a balesetet okozta, már egy
évvel korábban is előfordult a Davis-Bess erőműben,
Toledoban. Az ottani operátorok azonban gyorsan
felismerték a hiba forrását. A Davis-Bess erőmű az
esetről jelentést küldött a Nukleáris Felügyelő Bizott
ságnak (Nuclear Regulatory Commission) hangsú
lyozva, hogy a szóbanforgó meghibásodás súlyosabb
problémát is okozhat. Arra is felhívták a figyelmet,
hogy a hiba könnyen félreismerhető.
A Three Mile Island testvérüzem. Ha az említett
jelentést előírás szerint körözik, akkor szinte biztos,
hogy a Three Mile Island baleset nem következik be.
Az operátorok felismerték volna a hibaforrást, nem
követték volna el a végzetes tévedéseket. Amikor az
aktív zóna tartalék hűtőrendszere működésbe lépett
(mert egy szelep meghibásodása miatt túl sok hűtővíz
folyt el), az operátorok kézivezérlésre tértek át, és ki
iktatták a biztonsági rendszert.
A szovjetek persze túltettek rajtuk. A Csernobil
típusú reaktornak pozitív az üreg-együtthatója. Nem
nukleáris képzettségű, hanem villamosmérnökök kí
sérletezgettek. Megpróbálták a hűtővíz maradék hőe
nergiáját az erőműben áramfejlesztésre használni.
Ám éppen a hűtővíz volt az instabilitás forrása. Cse
kély gőzképződés azaz üregképződés is reaktivitás
többletet, az pedig további gőzképződést idéz elő,
ami megint csak további reaktivitástöbbletre vezet.
Egy a csernobilihoz hasonlóan nagy méretű reaktor
viselkedése bonyolultan függ attól is, hogy a megelő
ző időszakban a teljesítménye hogyan változott
időben, mivel benne nagy neutronabszorpciós hatás
keresztmetszetű radioaktív anyagok épülnek fel és
bomlanak le.
Egy hasonlattal élve, az operátorok órákon át bá
multak a sárkány kitátott szájába, miközben az egyre
kiszámíthatatlanabb és érthetetlenebb módon visel
kedett. Mire eldöntötték, hogy a reaktort le kell állí
tani, már késő volt. A szabályozó rudak beesése
hosszú másodperceket igényelt, ezalatt a teljesítmény

exponenciálisan nőtt, míg végül egy gőzrobbanás tel
jessé tette a katasztrófát.
Kétségtelen, hogy nincs leleményesebb lény az
embernél. Képes az elképzelhető legnagyobb, sőt
még elképzelhetetlen balfogásokra is. Az egyik,
habár nem az egyetlen lehetséges konklúzió az, hogy
növelné a reaktorok biztonságát, ha hibátlan műkö
désük nem az operátorokon múlna. Nyilvánvaló
tehát a törekvés, hogy az operátorok szerepe csök
kenjen, vagy szűnjék meg.
De ha nem bízhatunk az operátorban, akkor talán
ne bízzunk az elektronikában sem. Ha az elektronika
sem elég megbízható, mit várhatunk a szelepektől?
Dehát meddig terjedhet kételkedésünk, megbízhatat
lannak minősítve az érzékeny berendezéseket vagy
az elektronok pályáját valamilyen különleges közeg
ben? Fel kell tennünk e kérdéseket, és választ is kell
találnunk rájuk.
És még valamit. Már több mint negyven éve, jóval
az első föld alatti atomrobbantások előtt felvetettem,
hogy előnyös lenne a nukleáris létesítményeket a
földbe süllyeszteni. Ma már a földalatti kísérletekből
elég tapasztalatunk van arra nézve, hogyan tartsuk a
radioaktivitást a talajban, melyek a legcélszerűbb
anyagok, és milyen mélység biztosítja az elszigeteltsé
get.
Újabban a reaktorok földbe süllyesztésének ötlete
olyan helyről nyert megerősítést, ahonnan ezt nem
vártam. Csernobil után Andrej Szaharov kardosko
dott amellett, hogy helyezzék föld alá a reaktorokat a
Szovjetunióban.
Az egyes reaktorfajták tökéletesítési lehetőségei és
azoknak az atomenergia alkalmazásaira szerte a világ
ban gyakorolt hatása nyilvánvalóan nagy horderejű és
széles érdeklődésre számot tartó kérdések. Eredmé
nyeink feldolgozására nem dolgoztak még ki határo
zott terveket. A következő szükséges lépés annak
konkrét megfogalmazása, hogyan fokozható a bizton
ság, és e rendszabályok életbe léptetése miként vihet
közelebb bennünket a magenergia villamos energiává
alakításához, valamint egyéb alkalmazásaihoz.
Mindnyájan tudjuk, hogy az atomenergia valóban
kimeríthetetlen forrás. Én hiszem, hogy egyben a leg
tisztább és legbiztonságosabb is. Ha megtaláljuk a biz
tonság és a tisztaság további növelésének módját, és
igazunkat mindenki számára bizonyítani is tudjuk,
(eltekintve a mindenben hitetlenkedő kevesektől),
azt hiszem, nagyban hozzájárulunk a nemzet és a
világ jólétéhez. Bizonyítékainkat széles körben is
mertté kell tennünk.
Nem szeretném, ha jelentésünk teljes nézetazo
nosságot tükrözne. Legyenek nézeteltérések abban a
kérdésben, hogy melyik a legjárhatóbb út. Célkitűzé
sünkkel kapcsolatban, szerencsére, teljes az egyet
értés.
*
Melyek az energiatermelés alternatívái? Szeret
ném félreérthetetlenül leszögezni, hogy a fúzió az el
következendő 40 évben nem lesz hatással az energiatermelésre. Mindig is nagyon érdekelt a fúzió.
1952-ben a hidrogénbomba fejlesztése kapcsán sokan
bíztattak, köztük kiváló barátom, Lewis Strauss is,
hogy foglalkozzam a fúziós villamosenergia termelés
sel. Már akkor kijelentettem, hogy ez 50 éven belül
nem megvalósítható.

Véleményem mellett most is kitartok. Kész
vagyok ugyan elismerni, hogy azóta e téren mintegy
10 évnyit előrehaladtunk. Ézért csak azt állítom,
hogy nem lesz fúziós elektromosság 40 éven belül.
Hiszem, hogy az önfenntartó fúzió megvalósít
ható; de alig hiszem, hogy a gazdasági versenyképes
ségnek akár csak a közelébe is hozható. Valamelyest
korlátozhatom negatív jóslatomat. Úgy gondolom,
hogy egy hasadási-fúziós komplexum, amelyben a
fúzió a termelődő energia csupán néhány százalékát
szolgáltatja, de fenntartja a hasadási folyamatot, meg
valósítható és elérhető.
A fúzió úgy garantálja a biztonságot, hogy a rend
szer állandóan szubkritikus marad. Elképzelhetőnek
tartok egy olyan hasadási-fúziós hibridet, amelyben a
fúzió kevés energiát, de nagy biztonságot nyújt, de
hiszem, hogy a nukleáris energia alapvető forrása a
maghasadás marad.
Ha már a jóslatok veszedelmes ösvényére tértünk,
meg kell vallanom: nem hiszem, hogy az ún. megúju
ló energiaforrások jelentőssé válhatnak. Ott, ahol
bőven süt a Nap és kicsi az energiaszükséglet, a nap
energia fontos szerepet játszhat a közeljövőben. Ám,
ha a világ energiaellátásának nagy problémáját tekint
jük, a napenergia nem elegendő.
Hosszú távon a szén-dioxid feldúsulása a légkör
ben, önmagában ki fogja kényszeríteni az áttérést a
nukleáris energiára. Az egész világ energiaigénye
olyan óriási, hogy ha fosszilis forrásból próbálnánk fe
dezni, súlyos problémákba ütköznénk. Még nem dőlt
el, milyen mértékű a szén-dioxid hatása. Gondos
elemzéssel kell megállapítani, hogyan érint egyes ré
giókat. Egy ilyen elemzés talán kimutatná, hogy a
hatás máris észlelhető.
Ezzel elérkeztem a lényeghez. Nem kérdéses előt
tem, hogy a hasadási reaktorok jelenleg rendelkezé
sünkre álló választéka nem kielégítő. Konferenciánk
nem foglalkozott részletesen az elhanyagolt lehetősé
gekkel. Nem remélhetek, de nem is ajánlok olyasmit,
hogy mi állapodjunk meg abban, milyen típusú reak
torokat kellene előnyben részesíteni. További tanul
mányok dönthetik el, melyek a közeljövőre leginkább
ajánlható változatok.
A jelenleg üzemelő reaktorok között messze a leg
jelentősebb a könnyűvizes típus. Ezzel van a legtöbb
tapasztalatunk. A könnyűvizes reaktorok elterjedt
sége, különösen Franciaországban, valóban lenyű
göző. Különös, de úgy tetszik, a francia nyelvnek, a
francia logikának a könnyűvizes reaktorok felelnek
meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy tanuljunk
franciául, de egy kicsivel több logika Amerikának
sem ártana, a könnyűvizes reaktorokat pedig egyene
sen ajánlom.
Ugyanakkor konferenciánk vitáiban előtérbe ke
rültek a kisebb reaktorok, a leegyszerűsített irányító
rendszerek. Ez az irányzat éppen a könnyüvizes reak
torok terén vetett fel ötleteket, és ez nagyszerű!
Hogy eléggé kimerítettük-e a témát, ezt nem tudom.
Ám szeretnék most feltenni egy kérdést: képtelenség
nek hangzik-e egy 100 MW villamos teljesítményű
könnyűvizes reaktor? Mennyi lenne az 1 kilowattra
eső beruházási költség? Szélsőségeket megvizsgálni
akkor sem haszontalan, ha nem a megvalósítási szán
dék lebeg elöltünk. Az ilyen elemzések fontosak,
hogy kitapogassuk a lehetőségek határait.
443

Nagyszerű, amit a folyékony-fém hűtésű reakto
rokról hallottunk, de biztonságuk vonatkozásában ag
godalommal tölt el a hűtőközeg gyúlékonyságából
eredő veszély. Elsősorban emiatt kell felvetnem,
nem lehetne-e az újabb típusú folyékony-fém-hűtésű
reaktorokat a föld alatt megépíteni, mégpedig két
okból. Egyrészt, hogy a levegő- és vízbejutás bizton
sággal ellenőrizhető legyen, másrészt, hogy kézzel
fogható és szilárd védelmet teremtsünk a reaktorban
felmerülő bárminemű nukleáris problémával szem
ben.
A könnyűvizes reaktorok terjedtek el a legszéle
sebb körben, de a fejlesztő kutatásokra szánt összegek
nagyobb részét hosszú éveken keresztül a folyékonyfém-hűtésű szaporító-reaktorokra fordították. Úgy
gondolom, kár volna veszni hagyni ezt a ráfordítást.
Ha a folyékony-fém-hűtésű reaktorok számára
akadna valamilyen valóban biztonságos és nem túl
költséges alkalmazási terület, e téren jelentős elő
nyünk lehet. Másfelől viszont erős a gyanúm, hogy a
tóriumos
szaporító
ciklus,
és
az
uránhasadásos-fúziós ciklus együttes alkalmazása is
komoly figyelmet érdemel.
Az előregyártott elemekből épült magas hőmér
sékletű gázreaktor (HTGR) ügyét nagyon fellendí
tette, hogy az Amerikai Energiaügyi Minisztérium
(Department of Energy) határozata ezt a reaktorfajtát
jelölte meg a termelőszféra egyik típusaként. Remé
lem, hogy ez jó alkalom lesz az előregyártott elemek
ből készülő reaktorok részletekbe menő kifejlesztésé
re, és.így ez a típus valóban az elektromos energiater
melés igáslovává válik.
A HTGR reaktorokra vonatkozó erős kijelentések
véleményem szerint helyénvalók. Az előnyök világo
sak. Ismert anyagokból áll, mérete, teljesít
ménysűrűsége mérsékelt, hűtési rendszere viszony
lag egyszerű, esetleges tűzveszélyessége csökkent
hető föld alatti elhelyezéssel. A reaktor minőségi mu
tatói jók, megérdemli, hogy kellő figyelmet szentelje
nek neki.
Mély benyomást tett rám a PIUS terv is. Egyszerű
és robusztus szerkezetnek tűnik. Nem tudom meg
állni, hogy fel ne vessem, amit a 40-es évek végén is
mindig megkérdeztem egy-egy új reaktorterv előter
jesztésekor: mi a lehető legvégzetesebb baleset a
PlUS-nál? Azért kérdem, mert nem tudom a választ.
Biztonságosnak tűnik, mert alig van benne érzékeny
berendezés. De éppen azért meg kell vizsgálni, mi a
legrosszabb kimenetelű baleset, ami előfordulhat.
A PIUS tárgyalását követte a Geyseré, amely bizo
nyos szempontból hasonló a PIUS-hoz, sőt túltesz
rajta. Teljesen automatizált és sokkal kisebb (a PIUS
2000 MW termikus teljesítményével szemben a Gey
seré 50 MW). A kérdés: meddig csökkenthető a
PIUS mérete, hogy még gazdaságos maradjon?
A Geyserben is cirkóniumhidridben kötött hidro
gén a moderátor, és a cirkóniumhidridben van az
urán diszpergálva. Ez az elrendezés már régtől fogva
kedvencem. Ennek a következménye a szélsőségesen
negatív hőmérsékleti együttható,* ami megakadá
lyozza, hogy a reakció megszaladhasson. Minden
előre nem látható hőmérséklet-megszaladás — ter
mészeti törvények miatt — legfeljebb rövid
*A hőmérsékleti együttható azt mondja meg, miként változik
a reaktivitás a hőmérséklet emelkedésekor. (Szerk.)
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reaktivitás-növekedéshez vezethet csupán. Jelentő
sen csökken tehát a baleseti kockázat.
A Geyser-rel kapcsolatban kérdéses, hogy a jelen
leg folyó kutatás eléggé körültekintő-e. Ez a munka
alig kapott pénzügyi támogatást, és még bizonyításra
vár, hogy az ilyen kicsi reaktorok is gazdaságosan
működhetnek-e. A modell legfőbb erénye az egysze
rűség. Nemcsak kis méretű, de alacsony nyomáson
és hőmérsékleten működik. Attól tartok, hogy eze
kért az előnyökért fizetnünk kell, feltehetően dollár
ban. Itt válik meghatározóvá a gazdaságossági
tényező.
Sokféle reaktor van még, melyről nem esett szó.
Egy veterán, a sóolvadékos reaktor említésre került
ugyan, de csak egy mondat erejéig. Merem remélni,
hogy sok ilyen régi elgondolást felülvizsgálnak majd
nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte
is.
Amerika energiaigényének kielégítése érdekében
az új kormányzatnak jelentősen meg kell növelnie az
erőmű-reaktorok fejlesztésére fordítandó kereteket.
Nem tudom, miből. Nem a tudós dolga, hogy rész
letes javaslatot dolgozzon ki a magánvállalkozások
vagy a kormány nyújtotta támogatások szerepéről.
Nyilvánvaló azonban, hogy az áramtermelés központi
szabályozásának enyhítése igen pozitív hatással lenne
a nukleáris energiatermelés fejlődésére.
A század elején az energiatermelés helyi monopó
lium volt. Abban az időben valószínűleg helyes volt a
rendeleti szabályozás. Ma már, nemzetközi vonatko
zásban is a piaci verseny veszi át ezt a szerepet, mint
azt Kanada és New-England esetében láthatjuk. A
multinacionális konkurencia lehetőségét is megnyitó
hálózati összekapcsolások egyre elkerülhetetlenebbé
teszik a rendeleti szabályozások felülvizsgálatát és va
lószínű enyhítését.
A szabad piac sokkal hatékonyabban alakítja ki a
szükséges változtatásokat, de azt hiszem, politikai
szempontból mégis képtelenség a rendeleti szabályo
zás teljes eltörlése. Ha másért nem is, az atomenergia
vélt veszélyessége miatt (ami a valódi veszélyesség
nél sokkal nagyobb) a kormány nem vonulhat ki e te
rületről. Ezért ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy mini
mumra csökkentsük a központi beavatkozást, de
ugyanakkor nagyon nagy gondot kell fordítanunk
arra is, hogy csakis műszaki ismeretekre támaszkodó
érvekkel éljünk.
Befejezésül megismétlem, hogy a központi szabá
lyozás enyhítésének nagy hatása lenne. Az pedig kü
lönösen nagyszerű lenne, ha eljutnánk odáig, hogy
egy ésszerű erőmű-reaktor tervezését, engedélyezé
sét, kivitelezését előre nem látható késedelmek
nélkül lehetne megvalósítani. Hiszem, hogy lehet
séges ilyesmi, hajók a tervek. Ennek világszerte nagy
hatása lenne. Még az is elképzelhető, hogy az ameri
kaiak utolérhetnék a franciákat az atomtreaktorok
területén.
s*e

Abban a különös helyzetben vagyok, hogy az
50-es évek elején kiálltam az atomreaktorok föld
alatti elhelyezése mellet, az 50-es évek végén pedig a
robbantások föld alatti folytatásáért. Előbbit nem fo
gadták el, az utóbbit sok éve gyakorolják. A föld alatti
hermetikusságról rengeteg tapasztalat halmozódott
fel a robbantások során.

A hermetikusság nem mindig bizonyult tökéletes
nek. Előfordultak kiszivárgások. A robbantásokhoz
nem szükségesek hűtővezetékek, csupán kábelek a
megfigyelő csatornákhoz. Kiderült, hogy a szivárgá
sok a rosszul konstruált csatlakozások mentén fordul
nak elő.
Az atombomba-kísérletek hermetikusságára vo
natkozó
tapasztalatok
részletei
a
reaktor
szakemberek körében általában nem ismeretesek, de
hozzáférhetővé tehető az a rengeteg ismeret, amely
nek alapján minimalizálható, ill. gyakorlatilag meg is
szüntethető a kiszivárgás. A föld alatti reaktorok
valódi problémája a hűtőrendszer. Az általam jónak
vélt föld alatti konstrukció olyan lenne, hogy csak a
nukleáris rész kerülne föld alá. Az áramgenerátorok
már a talajszint felett lehetnek, vagy közvetlenül
alatta, és ez már nem nagy különbség.
Egy kellő mélységben, laza közegbe (és nem
sziklás talajba) ágyazott reaktor valóban teljesen biz
tonságos lehet, feltéve, hogy a csatlakozásoknál nin
csenek szivárgások. Ezeknek megakadályozására az
atombomba-robbantási kísérletek kellő információval
szolgáltak. A legnagyobb mélység, amelyre egy reak
tor esetében valaha is szükség lehet, kb. 60 m. Az
egyik elképzelés szerint ki kell vájni egy ilyen mély
üreget, felépíteni benne a reaktort, beilleszteni a csat
lakozásokat, és azután az egészet be kell temetni.
Műszaki vonatkozásban az egyetlen újdonság a csatla
kozások különlegessége lenne. Föld alatti reaktorok
műszaki terveivel eddig nemigen foglalkoztak. Ezen
a téren sok még a teendő.
Azt hiszem azonban, ehhez még valamit hozzá
kell tennem. Sokat beszéltünk a műszaki tökéletesíté
sekről. Ugyanakkor olyan nézet is felmerült, hogy
ezekre semmi szükség, a reaktorok már elég bizton
ságosak, és az egész csupán politikai ügy.
Ebben az igen fontos és bonyolult kérdésben én az
arany középúton járok. Úgy gondolom, számít a
műszaki tökéletesítés, de a politika és a közvélemény
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is: a kettő nem független egymástól. Nem akarom azt
mondani, hogy a közvélemény ostoba, a sajtó meg fe
lületes. Inkább azt állítom, hogy a szakemberek is os
tobák és felületesek. És magamat is, nagy hangsúllyal,
a szakemberek közé sorolom.
Úgy akarok a föld alatti elhelyezés megbízhatósága
mellett érvelni, hogy ne csak a szakemberek értsék,
hanem a sajtó, az utca embere is.
*
Most még messzebbre tekintek vissza, arra az
időre, amikor még kamaszgyerek voltam. Akkor is
volt egy mumus, mindenki haragjának és kritikájának
kedvelt célpotja. Nem a nukleáris energia, hiszen
akkor még nem létezett, hanem a szén.
Emlékszem, hány rémisztő történetet olvastam a
szén, a szénbányászat veszélyeiről, arról, hogyan
teszi tönkre a szén az emberek életét és sodorja őket
az ipari forradalom borzalmaiba. A mai környezetvé
dők elődei, a néhai géprombolók nyomdokaiba
lépve, fülsiketítő lármát csaptak akkoriban szülőha
zámban, Magyarországon is.
Időközben a szén elvesztette jelentőségét. Az olaj
kiszorította. Tudjuk, hogy az olajjal is éppen elég baj
van. De beszéljünk világosan: fogytán az olajunk. Az
olaj politikai veszélyhelyzeteket teremt. És persze az
olaj elégetése éppúgy, mint a széné, éghajlati változá
sokat fog előidézni.
Ötven éve nagy meglepetésben volt részünk: ez
volt a maghasadás. Mikor energiaforrást kezdtünk
benne látni, az a különös dolog történt, hogy a to
vábbi meglepetések is kedvezőnek bizonyultak. A
nukleáris energia nyersanyaga sokkal bőségesebben
áll rendelkezésre, mint azt eleinte gondoltuk. A
másik meglepetés, hogy a nukleáris energia kevesebb
szenvedést és halálos balesetet okoz, mint bármely
más újítás az energiaellátás terén.

Berényi Dénes
ATOMKI, Debrecen

Ismeretes az optikai spektroszkópia alapvető szerepe —a lézertechnika, majd a szinkrotron megjelenése
az atomfizikai kutatásban és
atomfizikai ismereteink megalapozásában egészen a
múlt századba visszanyúlóan. Századunk elején azu —a magfizikában kifejleszteti kísérleti berendezések
felhasználása.
tán a Bohr-elmélet, majd a kvantummechanika meg
Milyen új lehetőségeket teremtett ez a fejlődés az
adta a fenti jelenségek elméleti értelmezését is. A ku
tatók érdeklődését ezután évtizedekig más jelenségek atomi jelenségek megismerésében? Említsünk meg
vizsgálata kötötte le: a magfizika és a részecskefizika néhány fontosat ezek közül.
területén végeztek úttörő munkát.
Az utóbbi egy-két évtizedben azonban egyre inten 1. Lehetővé vált a korábbi módszerekkel hozzáférhe
tetlen atomi állapotok tanulmányozása, mivel az
zívebben került előtérbe ismét az atomi jelenségek
optikai
spektroszkópia kiválasztási szabályai nem
kutatása. Ennek több más tényező mellett kél fő
érvényesek,
ha
insztrumentális oka van:
— foton kibocsátással járó átmenetek helyett,
elektron kibocsátással járó átmeneteket vizsgá
Elhangzott az 1989. évi ELFT vándorgyűlésen Veszprémben.
lunk;
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— ha a korábban alkalmazott gerjesztési módsze
rek helyett ion ütközéssel történő gerjesztést
használunk.
2. A neutrális és egyszeresen ionizált atomok szerke
zetének az eddigieknél precízebb vizsgálata
— hangolható festék-lézerek és
—a szinkrotron adta lehetőségek felhasználásával.
3. Erősen ionizált atomok kutatása. Itt szerepe van
—a nukleáris gyorsítókból, ion-forrásokból hozott
nyalábokkal történő ütközéseknek és
—a lézerekkel (erős fényforrásokkal, így pl. rob
banó dróttal is) létrehozott plazmáknak.
4. Az atomi jelenségek körében a “dinamikai” jel
lemzők (atomi ütközési mechanizmus!) előtérbe
kerülése a “sztatikusok” mellett.
I A fentiek minden bizonnyal elég meggyőzően bi
zonyítják az atomfizika reneszánszát, valamint bemu
tatják azokat az okokat is, amelyek ebben a rene
szánszhoz vezettek.
Ha a következőkben az atomi ütközések kutatására
koncentrálunk, akkor elsősorban azt kell elmonda
nunk, hogy ezeknek a vizsgálatoknak az energiatarto
mánya igen széles az eV-tól a GeV, sőt TeV-es bom
bázó energiákig terjed, tehát valójában a fizika három
ágának energiatartományát fogja át (atom- és mole

kulafizika, magfizika, részecskefizika). Arról van
szó, hogy még a részecskefizikai kísérletekben is,
tehát a CERN nagy gyorsítóiban, vagy Berkeley-ben
is észleltek röntgensugárzást, az atomburokból eredő
elektronokat, hiszen még ezekben az esetekben is a
legritkábban fordul elő, hogy csupán csak csupasz
atommagok vagy részecskék ütközzenek egymással.
Ha pedig akár a lövedék, akár a target (atomi cél
anyag), akárcsak kis töredékét is hordozza az elekt
ronburoknak, akkor fellépnek az atomfizikai jelensé
gek. Jellemző ebből a szempontból, hogy a legújabb
tároló-gyűrűk (Darmstadt, Heidelberg, Stockholm,
Árhus) programjában milyen fontos helyet foglal el
az ion-atom ütközési jelenségek vizsgálata. Hogy
milyen lövedékek és targetek (atomi célanyagok) for
dulnak elő ezekben a vizsgálatokban azt az 1. táblá
zatban mutatjuk be. Megjegyezzük, hogy bár a táblá
zatban nem szerepel, de atomi ütközési folyamatnak
tekintjük azokat is, amelyekben a lövedék elektron,
sőt ideszámítjuk bizonyos tekintetben ma már a
foton, különösen a nagy energiájú foton becsapódás
sal (lézer, szinkrotron) előidézett folyamatokat is. A
2. táblázat azokat a fő méréstípusokat mutatja, ame
lyeket az atomi ütközési folyamatok vizsgálata során,
az ezekből a folyamatokból kilépő elektronokra (po1. táblázat

Különböző lövedékek és céltárgyak ion-atom ütközésekben
Lövedékek

Céltárgyak

Csupasz ionok:

atomok
H +-tól Ug?+-ig

pl. 11°. He

Ionok kísérő elektronokkal
H e+-tól Un+-ig; negatív ionok (pl. H-)
Semleges atomok:
pl. It°, He0, C°

Molekulák (egyszerűek és komplikáltabbak:
pl. H ,.C H :1N IU
Atom és molekula keverékek:
pl. Ne+H.,, N e+CH 4

Molekuláris ionok:

Ionok:

pl. c o \ n 2o *.
köztük olyan speciális ionok, mint
pl. H \ Helt*

pl. He*. Mg*
Szilárd targetek (fóliák)
pl.C.Cu, U

Fő méréstípusok ion-atom ütközésekben
Energia

j

Intenzitás

Szögeloszlás

Polarizáció

2. táblázat
Töltésállapot

Koincidencia

Elektronok (pozitronok)

+

+

+

+

+

Röntgensugárzás

+

+

+

+

+

Ionok

+

+

+

Fény

+

+

+
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zitronokra), röntgensugárzásra és ionokra vonatko
zólag végeznek.
Milyen információkat kaphatunk általában az ato
mi, konkrétabban az ion-atom ütközési vizsgálatok
ról? Három fő kérdéskörről van itt szó:
—ütközési mechanizmus (modellek),
—atomi (ion-) szerkezet,
—fundamentális információk.
A következőkben néhány mondatban kitérünk
egyenként a fenti kérdésekre. Az atomfizikai kutatá
sok nagy részében a “valahogy” felgerjesztett atom
(ion) legerjesztődési folyamataival foglalkozunk. Az
ion-atom ütközésekben maga az ütközés folyamata is
a kutatás tárgya. Jelenleg az a helyzet, hogy a konkrét
ütközési feltételektől (bombázó energiatartomány,
lövedék töltés és ionizáltsági fok stb.) függően külön
böző modellek írják le az észlelt jelenségeket, így pl.
direkt ionizáció, kvázimolekuláris modell, individu
ális részecske kölcsönhatási közelítés, elektronok kö
zötti korreláció az ütközési folyamatokban stb. A kér
déseknek különös jelentőséget ad, hogy az itt műkö
dő kölcsönhatás, ti. a Coulomb-kölcsönhatás ismert,
és így több remény van maguknak az ütközési folya
matoknak a felderítésére, mint az analóg magfizikai
folyamatoknál.
A század elején az atomfizika azzal indult, hogy
azokat az atomi átmeneteket tanulmányozta, ame
lyekben egy, legfeljebb két elektronnal “történik
valami” az atomburokban. A mai ion-atom ütközési
vizsgálatokban a sokszorosan ionizált atomok szerke
zete van az előtérben egészen a csaknem teljesen le
fosztott urán vizsgálatáig. (Az 1. ábra egy He-szerü
Ar lövedékkel (Ar16+) Ne targeten létrehozott
Auger-elektron spektrumot mutat). Itt kerül sor
olyan jelenségek tanulmányozására, mint pl. a Liszerü Ar vagy a Be-szerű Ne (olyan Ar atom, amely

nek 18 helyett csak három elektronja van, ill. olyan
neon, amelynek négy elektronja van). Itt említjük
meg más oldalról a negatív ionok szerkezetének kuta
tását (pl. H- , He-), amelyek szintén az ion-fizika tár
gyát képezik és még sok meglepetést tartogatnak.
Ami bizonyos fundamentális kérdések vizsgálatát
jelenti ezen a területen, arra is érdemes röviden ki
térni. Mivel, mint említettük, “mindennapi dolog”
az egy-, két-elektronos nehezebb atomok (erősen io
nizált nagy rendszámú atomok), pl. Cl16+, Cl16+
(hidrogén-, ill. hélium-szerű klór) vagy Fe25+, Fe24+
(hidrogén-, ill. hélium-szerű vas) előállítása, így le
hetővé vált a Lamb-eltolódás vizsgálata ilyen extrém
körülmények között, amely végül is a kvantumelekt
rodinamika érvényességi határait szondázza. Csak
utalunk itt továbbá azokra a kérdésekre, amelyeket a
nagy energiájú, nagy töltésű ionok ütközése vet fel
(pl. Thn+ —U, Pbn+ - U , Un+ - U ) . Nemcsak a
máig magyarázatra váró észlelt monoenergetikus po
zitron csúcsokról van szó, hanem pl. a Z >150 kváziatomok szerkezetének tanulmányozásáról. Vagy
megemlíthetjük az ion-atom ütközésekből származó
elektron spektrumban nulla fok környezetében je
lentkező ún. “cusp”-ot (széles, nagy intenzitású
csúcs; lásd a 2. ábrát), amely a rövid és hosszú hatótá
volságú Coulomb-erök és a háromlest-probléma vizs
gálatára kínál egyedülálló lehetőségei.
Végül érdemes megemlíteni a szóban forgó kuta
tási terület igen kiterjedt kapcsolatrendszerét. A mag
fizikai, részecskefizikai kapcsolatokra tulajdonképpen
már utaltunk, itt csak hangsúlyozzuk pl. az ütközési
modellek analógiáit és jelentőségét. De számos más
kapcsolódást is lehet említeni további területekkel is,
így pl.

őr
-dl

rieklroiK'iiergia (koV)
B50

670

eV

/. abra Ar16* (He-szerű Ar) lövedékkel kiváltott Ne Auger elekt
ron spektrum egy részlete. Az egyik kiemelt rész olyan csúcsokat
mutat, amelyek Li-szerü Ne-ból léptek ki. (Kádár, Ricz, Végit.
Sulik, Varga, Berényi. Phys. Rév., közlés alatt).

2. ábra Proton bombázás hatására llc-ból kilépő elektronok spekt
ruma különböző szögeknél felvéve. <)°-nál látható az ún. “cusp”
csúcs, amely, az utóbbi időben különösen az érdeklődés előteré
ben áll (Schalter, Latz, Burkhard, l'rischkorn, Hofmann, Koschur,
Ciroencvcld, Berényi, Kövér, Szabó, J Physique Lett. 4b 1984.
249).
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—asztrofizika (a Nap és a csillagok jelenségei nem
érthetők a szóbanforgó információk nélkül; pl. szá
zadunkban a 60-as, 70-es évekig a Nap optikai
spektrumának nagyobb része azonosítatlan volt,
az ion-spektrumokra vonatkozó ismereteink hiá
nyossága miatt);

—légkörfizika, északi fény;
—plazma- és önfenntartó termonukleáris folyama
tok;
— új anyagvizsgálati módszerek.

AZ ÓZON MEGÓVÁSÁÉRT
Montrealban 1987 szeptemberében 31 nemzet képvi
selői találkoztak, és olyan egyezményt írtak alá,
amely egy súlyos nemzetközi veszély elhárításának
az első mozzanata lesz. Amikor ratifikálják a Montre
ali Egyezményt, nagymértékben korlátozni fogja a ha
logénezett szénhidrogének (angol rövidítéssel
CFC-k) használatát; ezekről ugyanis fólteszik, hogy
döntően hozzájárulnak Földünk ózonrétegének káro
sodásához.
Az ózonnak, ennek a mélykék színű gáznemű
anyagnak a molekulája (0 3) mindenütt megtalálható
az atmoszférában. Ha belélegezzük, veszélyezteti
egészségünket; az egyik eleme annak a levegőszenynyeződésnek, amely ártalmas az emberek tüdejére.
Azonban az atmoszféra felső rétegében, a sztratoszfé
rában az ózon változó vastagságú réteget képez,
amely elnyeli a Nap ibolyántúli sugárzását. Ugyanis
ez a fajta sugárzás gyakorítja a bőrrák és bizonyos
szembántalmak előfordulását, s csökkenti az állati
szervezetek immunrendszerének hatásosságát általá
ban véve. A tudósok szerint, ha az ibolyántúli su
gárzás erősödik, még csak előre nem is sejthető elvál
tozásokat okoz majd a növény- és az állatvilágban.
Ironikus módon a halogénezett szénhidrogéneket
egykor eszményi vegyipari termékeknek tartották,
hiszen nem mérgezőek, nem gyúlékonyak és nagy a
stabilitásuk. 1928-ban történt fölfedezésük óta hűtőszekrények és klímaberendezések hűtőközegeként,
később az aeroszolok hajtógázaként, valamint elekt
ronikus alkatrészek “tisztítószereként” , habképző
ként, továbbá élelmiszer-csomagoló anyagok előállí
tásánál alkalmazták őket. Azt, hogy környezetkáro
sító hatásuk is lehet, az 1960-as évtized végén kezd
ték fölfedezni, amikor is James Lovelock angol ké
mikus megszerkesztett egy olyan berendezést, amely
regisztrálta a légkörben lévő CFC-ket. Meglepetésére
az egyik ilyen műszer a déli félteke tengereit járó
egyik hajón kimutatta a halogénezett szénhidrogének
jelenlétét, mégpedig igen messze bármelyik kibocsá
tási helytől. Ha pedig a halogénezett szénhidrogének
egyszer bejutnak az atmoszférába, ott is maradnak.
Mindinkább terjednek, amíg el nem oszlanak boly
gónk fölött.
Nem sokkal azután, hogy Lovelock közölte ered
ményeit a hetvenes évek elején, Sherwood Rowland,

az irvine-i University of California professzora mun
katársával, Mario Moliná-víi\ látott annak vizsgálatá
hoz, hogy mi történhet a CFC-kel az atmoszférában.
Nem tartott sokáig, míg fölismerték, hogy potenciáli
san roppant pusztító környezetrongálást tanulmá
nyoznak. — “Egy este hazajöttem és elmondtam a fe
leségemnek, hogy nagyon jól haladunk a munkával,
de azt hisszük, itt a világ vége” — emlékszik vissza
Rowland.
A két kutató 1974-ben beszámolt arról, hogy a ha
logénezett szénhidrogének mind nagyobb mennyi
ségben , jutnak be a légkörbe. Ekkortájt belőlük
egyedül az Egyesült Államokban több mint 380
millió kilogrammot állítottak elő. Az ő elméletük sze
rint a CFC-k lényegileg épen maradnak az atmoszfé
rában 50 —100 évig, lassan utat találnak a sztratoszfé
rába, a Föld felszínétől 12-50 km-re. Itt a heves ibo
lyántúli sugárzás ezeket az ún. inert gázokat szét
bontja, klóratomok keletkeznek ezek majd katalitikus
láncreakció során pusztítják a sztratoszféra ózonját
Rowland és Molina úgy számították, hogy “minden
egyes klóratom százezer ózonmolekulát tesz tönkre".

Rowlandék elmélete ellentmondásos fogadtatás
ban részesült kartársaik részéről, és a nyilvánosság fi
gyelmét sem igen keltette föl. — Az emberek képek
hez szoktak hozzá — mondja Rowland. — Ez a tó
csupa méreg. Ezek a fák halottak. Az ózon esetében
azonban nem működnek az ilyen könnyen fölfogható
sémák. — Miután a CFC-k elleni bizonyítékok fölhal
mozódtak, az Egyesült Államok, Kanada, Svédor
szág, Hollandia és Dánia 1978-ban betiltotta felhasz
nálásukat az aeroszolokban. A halogénezett szénhid
rogéneket gyártó ipari országok jegyzőkönyvet írtak
alá Bécsben, amely lefektette az alapjait egy nemzet
közi egyezménynek. Sok tudós Rowland és Molina
eredményeit tapasztalati adatok által alá nem támasz
tott, merő elméletnek tartotta.
Azután, 1985-ben megdöbbentő jelentések érkez
tek arról, hogy lyuk keletkezett a Déli-sark fölötti
ózonrétegben. A British Antarctic Survey (Brit
Antarktisz-vizsgálat) kutatói azt tapasztalták, hogy
ez a réteg több mint 40 százalékkal csökken minden
szeptemberben és októberben (1977-től kezdve). A
csoport vezetője, Joseph Farmon elképedt. — Nyil
Megjeleni, az USA magyar nyelvű időszaki folyóiratában 1989, vánvaló volt, hogy amit találtunk, az tökéletesen el
lentmondott a sztratoszféra ózonvékonyodásáról al63. sz. A cikket a folyóirat engedélyével vettük át..
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kötött minden addig létező modellnek. — S mivel az
amerikai National Aeronautics and Space Administ
ration (NASA, Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igaz
gatóság) a Nimbus-7 kutató űreszközről gyűjtött
adatai semmiféle hasonló jelenséget nem mutattak
ki, Farman “leleteiket” eleinte műszermeghibáso
dásnak, vagy emberi tévedésnek tulajdonította. De
amikor egy tőlük 1600 km-re lévő másik kutatóál
lomás megerősítette adataikat, Farman elhatározta:
itt az ideje, hogy közölje őket; 1985 májusában megje
lent dolgozata megdöbbenést váltott ki kollégái köré
ben. Susan Solomon, a National Oceanic and At
mospheric Agency (NOAA, Nemzeti Óceán- és Lég
körkutató Hivatal) aeronómiai (a felső légkör jelensé
geivel foglalkozó) laboratóriumának vegyésze jól em
lékszik: azt gondolta, hogy ha ez igaz, akkor bizonyá
ra ez a legfontosabb információ a sztratoszféráról.
Majd a NASA is ellenőrizte a Nimbus-7 adatainak fel
dolgozását, és kiderült: ezek egybecsengenek a Farmanék által tapasztaltakkal. Az antarktiszi tavasszal
ugyanis az ózon megcsappanása olyan hirtelenül kö
vetkezik be, hogy a kutatóhold adatait ’’fogadó“
számítógépek egyszerűen képteleneknek minősítet
ték azokat. S ami még riasztóbb, megtudtuk, hogy az
ózonlyuk évről évre nagyobbodik, fokozatosan eléri
Dél-Amerika alsó csücskét.
Mindazonáltal az ózonlyuk meglétének tényéért
még nem szükségszerűen kárhoztathatok a halogéne
zett szénhidrogének. Az Antarktisz fölötti sztratosz
féra egészen különleges. Mindenekelőtt az ún. poláris
örvény jellemzi. Amikor ez novemberben feloszlik,
ózonban dús levegő érkezik helyébe a sztratoszféra
más részeiből. Egyes tudósok úgy vélték, hogy ez a
légkörzés, illetve más ciklikus meteorológiai képződ
mények nyújthatják az ózonlyuk magyarázatát.
A Susan Solomon vezetésével sebtében toborzott
kutatócsoport 1986 augusztusában — a National Sci
ence Foundation (Nemzeti Tudományos Alapítvány)
támogatásával — elindult a Déli-sarkra, elvégzendő e
kontinens sztratoszférájának első tüzetes elemzését.
Kísérleteik azt a gyanút igazolták, hogy a halogéne
zett szénhidrogének nagy szerepet játszanak a sztra
toszféra ózonjának pusztításában. A Solomon-féle ex
pedíció után az ipari államok egymás közti és az
ENSZ Környezetvédelmi Programjának keretein
belül folytatott tárgyalásai előkészítették a Montreali
Egyezményt. Ez utóbbin az amerikai küldöttség azt
az álláspontot foglalta el, hogy a halogénezett szénhidrogének termelését és használatát azonnal be kell
fagyasztani, majd 5 százalékosra szakaszosan leszorí
tani több év alatt. Az egyezmény viszont csak arra kö
telezi a fejlett országokat, hogy az 1986-os szintűre fa
gyasszák be a termelést 1990-től kezdve, és ezt csök
kentsék a felére a századvégig. Nem egy fejlett
ország, amelynek nagy szüksége van az olcsó hűtésre,
kedvezményeket élvez. Cass Peterson, a The Wa
shington Post környezetvédelmi szakírója kidombo
rítja a Montreali Egyezmény fontosságát: “ Bár

mennyire tökéletlen is, a megállapodás történelmi je
lentőségű. Ez az első összehangolt nemzetközi erő
feszítés a légszennyezés megfékezésére, voltaképpen
annak a be- és fölismerése, hogy egyetlen nemzet
sem óvhatja meg azokat a globális erőforrásokat,
amelyekkel minden ország él. Első ez a nemzetközi
dokumentum atekintetben is, hogy »földszintközeli«
környezetrongálódás bizonyítékai nélkül kötötték
meg.”
A szenátus 1988 márciusában egyhangúlag sza
vazta meg a megállapodást, s így az Egyesült Álla
mok, a nagyobb CFC-termelők és -fogyasztók közül
elsőként hagyta jóvá a szerződést. Ez 1989 január
1-jén lép hatályba, amennyiben addig jóváhagyja a
világ halogénezett szénhidrogénjeinek kétharmadát
előállító 11 állam. Az Egyesült Államok részesedése
mintegy 30 százalék, ugyanennyi az EGK-é, Japáné
pedig 10 —15 százalék.
Eközben folytatódtak a kutatások. Mialatt a delegá
ciók Montreálban dolgozták ki e megállapodást, 150
amerikai, brit, francia, argentínai és chilei tudós talál
kozott Punta Arenasban (Chilében), hogy megvaló
sítsák a mindeddig legnagyobb szabású ózonprogra
mot, az Airborne Antarctic Ozone Experimentet
(Légköri Antarktiszi Ózonkísérlet). Ennek során
nemcsak űrkutató eszközökről és meteorológiai lég
gömbökről, de a “légi laboratóriumokból” származó
adatok alapján arra a megállapításra jutottak, hogy az
ózonlyuk 1987-ben volt a legkiterjedtebb. Egy DC-8
típusú utasszállító repülőgépet alakítottak át; több
mint 40 szakember működtette ezt a repülő laborató
riumot, amely akár 18 órát is eltölthetett a levegőben
legföljebb 10 km-es magasságig.
A legdöntőbb bizonyítékot azonban az ER-2, ez a
sikló űrrakétára emlékeztető repülőgép többszöri kutatóútja nyújtotta. Az 1986-os Solomon expedíció
után Robert Watson, a NASA légkörkutató program
jának ügyvezető igazgatója fölkérte James Anderson-t
a Harvard Universityről, hogy tervezzen meg egy
olyan eszközt, amely alkalmas a CFC-k okozta ózon
megfogyatkozásról árulkodó atmoszférikus klór-monoxid (CIO) kimutatására és mérésére. Az Anderson
kifejlesztette berendezések kényelmesen elférnek a
gép szárnyain. Az ER-2 1987 augusztusában és szep
temberében tizenkétszer szállt fól a Déli-sark fölötti
sztratoszférába, levegőmintákat gyűjtött és analizált
17 km fölötti magasságból.
1987 októberére a déli-sarki légkörről kirajzolódó
vegyi “ kép” került a közfigyelem homlokterébe.
Ahogy a klór-monoxid szintje állandóan fölfelé hág
augusztus és szeptember folyamán, bizonyos magas
ságokban az átlagos koncentráció ölszázszorosát éri
el, és az ózonmennyiség meredeken lezuhan. Ugyan
akkor az ózonlyuk a kontinens egészen különleges
légköri jelenségeivel párhuzamosan változik. —
Olyasmik történnek e térségben, mintha az ózonrit
kulás “gyorsan előre” gombját nyomnánk le —
mondja Dániel Albritton a NOAA-től. — Kevesen ál449

Némileg máris igazolták az ózonréteg elkeskenyedését az északi féltekén. Egy 1988 márciusában meg
jelent tanulmány, amely száznál több amerikai és vi
lágszervezeti illetékes ügynökségnek az űrbe felkül
dött és a földfelszínen elhelyezett műszerei révén
szerzett információkon alapult, bejelentette, hogy az
atmoszferikus ózon az északi szélesség 30. és 60. foka
között — s itt »vannak az Egyesült Államok, Kanada,
Európa, a Szovjetunió, Kína és Japán legsűrűbben
lakott területei — 1,7—3 százalékkal csökkent az
utolsó 17 év során. A tudósok ma már általában elfo
gadják azt a teóriát, mely szerint az ember gyártotta
vegyianyagok felelősek ezért.

Mivel a halogénezett szénhidrogének több évtize
den át az atmoszférában maradnak, az ózonréteg ká
rosodása folytatódik azután is, hogy a Montreali
Egyezmény életbe lép. Egyes tudósok és környezetvédők szerint a nemzetek közösségének fontolóra
kell vennie a megállapodásnak azon pontját, mely
szerint a résztvevők ismét tanácskozzanak, amennyi
ben a tudományos bizonyítékok arra vallanak, hogy
az egyezmény előírásai nem elegendőek az ózonréteg
megöltalmazására. Lee M. Thomas, a U.S. Environ
mental Protection Agency (az Egyesült Államok Kör
nyezetvédelmi Hivatala) vezetője kijelentette, hogy
az új vizsgálatok eredményeivel az egyezmény szerint
1990-re tervezett általános értékelés alkalmából fog
lalkoznak majd. — A fő és első lépés azonban —
hangsúlyozza — a Montreali Egyezmény nemzetközi
ratifikációja.

AZ ELLIPTIKUS BILIÁRD

H. Jürgen Korsch, Bruno Mirbach, Hans-Jörg Jodi

lítják azt, hogy az Antarktisz előjele annak, ami min
denütt megtörténik majd. A voltaképpeni kérdés az,
hogy ennek egytizede bekövetkezhet-e.
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Részecske mozgása zárt görbe által határolt sík “bili
árdasztalon” a numerikusán legegyszerűbb módon
tárgyalható példa klasszikus konzervatív rendszerek
ben fellépő kaotikus dinamikára. Szigorúan szabályos
(integrálható) és szigorúan szabálytalan (ergodikus)
rendszerek határesetei szemléltethetők, valamint a
(keverten szabályos) szabálytalan rendszerek tipikus
esetei is. A szabálytalan pályákat jellemzi a kezdeti
feltételektől való érzékeny függés. Egy interaktív PCprogram lehetővé teszi a részecskék pályájának tár
gyalását hely- és impulzusfüggésben.

gadták el. Most világossá vált, hogy ilyen viselkedés
már két szabadságfok esetén (tehát egészen kis szá
mokra) is előfordulhat. Részecske mozgása kétdi
menziós, konzervatív erőtérben, tehát potenciáltér
ben szinte minden esetben kaotikus viselkedést
mutat. A szigorúan determinisztikus rendszerek kao
tikus viselkedésének felfedezését tudományos dolgo
zatoknak egész özöne követte, amelyekben a “deter
minisztikus káosz” létezését vizsgálták és igazolták.
Itt csak Lichtenberg és Liebermann [2] és Schuster
[3] könyveire utalunk. A “ káoszkutatást” ráadásul
népszerű ismertetések [3], sőt folyóiratok [5] és heti
lapok cikkei követték.
1. Bevezetés
A kaotikus fizikai rendszerek két csoportba osztha
tók: egyrészt vannak disszipatív rendszerek, melyek
Az elmúlt két évtized folyamán a klasszikus fiziká ben súrlódás lép fel, másrészt konzervatív rendsze
ban váratlan és rendkívül viharos fejlődés indult rek, melyekben az energiamegmaradás érvényes. Az
meg, mely egyszerű rendszerek teljesen újszerű meg alábbiakban csak az utóbbiakkal foglalkozunk. Kon
értéséhez vezetett a klasszikus dinamika területén, zervatív kaotikus rendszerre ismert példa az égi me
amely terület eddig általában lezártnak és jól megér chanika háromtestproblémája [7], továbbá a nemline
tednek látszott. E forradalom elindítójának joggal áris kettősinga. Egyszerűségük ellenére az ilyen
tarthatjuk két francia asztrofizikus dolgozatát, melyet rendszerek elméleti tárgyalásánál a mozgásegyenlet
meglehetősen szerény címmel egy csillagászati folyó integrálására van szükség, vagyis csatolt rendszerek
irat közölt [1]. Ez a cikk mutatott rá először arra, numerikus megoldására. A számítás komputer felhogy — ellentétben a fizikakönyvekben közölt leírás használása esetén is aránylag időigényes, főként
sal — már a legegyszerűbb, teljesen határozott rend azért, mert a pályán a káoszjelenségek csak hosszú
szerek szabálytalan, kaotikus viselkedést tanúsíthat idő után jelennek meg. Továbbá, a differenciálegyen
nak, ami olyan véletlenszerű lehet, mint pl. egy pénz letek megoldása numerikus eljárásai pontatlanok, indarab feldobása. Egy rendszer véletlenszerű, szto stabilitások fordulhatnak elő stb. Ezeket nem lehet
chasztikus viselkedését eddig általában csak nagy mindig jól elkülöníteni a kaotikus jelenségektől. Cik
számú (= 1 023) szabadságfok (pl. gázok) esetén fo- künkben a rendszerek olyan egyszerű osztályát kíván
juk bemutatni, melyet differenciálegyenletek megol
dása nélkül lehet tárgyalni. Ezek az ún. biliárdrendsze
I'Ic'íatU'is ;i "Nemlineáris jelenségek lanílúsa" témájú IUPAP műhe rek különösen alkalmasak kaotikus mozgások illuszt
lyen. Csopak. 1ŰX7 május (l'orditolla: Kunfalvi Rezső)
rálására. [9, 10]
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2. B iliá rd ren d szerek

Kétdimenziós biliárdon egy részecskének súrló
dásmentes mozgását értjük sík biliárdasztalokon,
melyet zárt görbe határol. A részecske a falak között
állandó sebességgel egyenesvonalú mozgást végez, a
határoló falon a visszaverődés törvénye szerint viszszaverődik (beesési szög egyenlő a visszaverődési
szöggel). Az ilyen rendszereket a konzervatív rend
szerek kaotikus dinamikájának törvényei szerint egy
szerű módon lehet tárgyalni [9]. A határesetek: a szi
gorúan szabályos (ún. integrálható) és a szigorúan
szabálytalan (ún. ergodikus) rendszerek szemléltet
hetők, ugyanígy a keverten szabályos/szabálytalan
rendszerek tipikus esetei.
A biliárdmozgás integrálhatósága azt jelenti, hogy
az energián kívül még egy megmaradó mennyiség lé
tezik. Ez a mennyiség kialakítja és döntően korlátozza
a pálya geometriáját. Az ellenkező végletet képezik
az ergodikus rendszerek. Ezeknél majdnem minden
pályára érvényes, hogy az bármely ponthoz tetszőle
gesen közel kerülhet, még hozzá abban a pontban tet
szőleges irányítással.
A kör alakú biliárdon történő mozgás integrálható,
a másik megmaradó mennyiség a kör középpontjára
vonatkoztatott forgatónyomaték. A stadion alakú bili
árd (két félkörrel zárt téglalap) esetében az ergoditás
szigorúan bizonyított. [9]
A legegyszerűbb biliárdok konvex alakúak, ami
azt jelenti, hogy bármely egyenesnek legfeljebb két
metszéspontja van a határoló görbével. Az ilyen
eléggé sima határoló görbével bíró biliárdokra be van
bizonyítva, hogy nem ergodikusak [9, 10]. Az integ
rálható — tökéletesen nem kaotikus — biliárdok
azonban nagyon ritkák. Olyan ritkák, mint a fogakkal
bíró csirkék. [11]
Hogyan lehet ezek után a lehető legegyszerűbb
módon leírni egy pályát a biliárdasztalon? Legyen a
(konvex) hatásgörbe poláris alakban /R(4>)/ meg
adva. Pl.: Ellipszis esetében
R(4>) = ó/V l — e2cos20,

(1)

ahol a kis féltengely b, a numerikus excentricitás e
(ekkor a nagy féltengely a = b/V — e2), vagy
R(<t>) = R 0 ( 1 + ecos<£).

lu. ábra A biliárd halárgörbéje R (<W, visszaveri biliárdpálya és biliárdkoordinálák: ívhossz S (4>) és p = cos« (« — a pálya és az
érintő közli szög).

Ih. áhm Biliárd-leképzés (« n, <t>fí) — (« „ + 1, <Z>„+ |).

Most már egy részecske pályája egyszerű módon
adva van a ($„, a 0), ($ „ a,), (0 2, a 2),.. sorozattal,
az összefüggést
(<^n, «n> -*(<£n+b “ n+l)

(4)

egyszerű geometriai úton a visszaverődés törvénye
szolgáltatja. Ha tehát P n (</>n, a n) adott, akkor a pozi
tív érintőirány és a vezérsugár OPn közötti 8n szögre
a
t g 8 n = / ? ( 0 n) / - ^ _ | n

(5)

(2)

összefüggés adódik, tehát a szög, amit a P n pont után
Mindkét alak a kör (e = 0) deformálódását írja le. a pályaegyenes <t>= 0 sugárral bezár
A deformáció e-nal növekszik.
A biliárd konvex volta folytán a határoló görbét
ß n = Tr + 0 n + «„ - 8„.
(6)
egyértelműen elő lehet állítani /R(<t>)/ polár alakban
úgy, hogy a koordináta rendszer kezdőpontja belső A P n pontban a /3n irányú egyenesek függvényegyen
pont. A falon lévő visszaverődési pont P megadható lete polár alakban
a <bszöggel a pályairány ebből a pontból a szöggel jel
lemezhető, vagyis a pozitív érintő iránnyal bezárt
sin (ß n - <j>n)
/•(</>) = R ( cf>n)
(7)
szöggel a P pontban (1.a ábra). Egyértelmű kapcsolat
sin (ß n — 0)
van a <t>szög és a </>= 0-tól mért határgörbe ívhossza
S(4>) között.
A következő <An + | ütközési pontot az ellipszisen a
(7) egyenesnek és az R (<£) görbének metszéspontja,
<t>
.___________________
S(<£= J v / T O ') + (d R/d<j>)2dcf>\
(3) vagyis az
0
R(<f>) - r{4>) = 0
(8)
így a P pont jellemzésére, ha szükséges, az ívhossz S
is használható. Az ívhosszat célszerű a biliárd Lhosz- egyenlet megoldása szolgáltatja. Minthogy /?($)
szában, mind egységben megadni.
konvex, van tulajdonképpen egy második
+ \ meg451

oldás is, mely egy ismert eljárással (regula faisi,
Newton-féle iteráció) numerikusán kiszámítható. A
pálya érintővel bezárt szöge <J>n+ r ben.
“ n+1 = <An+l -

0 n + 8n ~ 8n+l-

(9)

Ezt az eljárást az 1.b ábra szemlélteti. A további üt
közéseket ugyanilyen számítással nyerhetjük.
A pályagörbe ezek után pontok sorozatával ( </>0, a 0) ,
(0!, «j) ..., ábrázolható az (a, <í>) diagramon. 4>
értékét a 0 ^
^ 2 7r, a értékét a 0 ^ a ^ 2 v össze
függések korlátozzák. Fizikai okokból célszerűbb a
(<t>, a) helyett az ( S, p ) értékeket ábrázolni, ahol S =
— S(4>) a (3)-nál megadott ívhosszat (0
*5 =£ 1) és
p — cos a, az a a pályairány érintőre vett vetületét je
lenti ( —1 =£/?=£ 1 ) .A T leképzés minden ütközés
hez hozzárendeli a következőt
( S w p n) - ( S n+h p n+]).

(10)

A T leképzés felülettartó [9], vagyis minden felület
elem az ( S, p) síkon T hatására egy vele egyenlő felü
letelemre képződik le. A (10) típusú leképzés elneve
zése Poincaré-féle leképzés. A pályaszerkezetnek lé
nyegesen világosabb megértését teszi lehetővé, mint
az egyszerű térbeli ábrázolás, amint azt a továbbiak
ban bemutatjuk. Az (5, p) tér egy hely (= 5 )-szer se
besség ( = p ) típusú tér, tehát az, amit általában “fá
zistérnek” szokás nevezni.
3. A határgörbe egyszerű esetei: kör és ellipszis
Kör alakú biliárdra (2. ábra) érvényes a
4>n+ 1 = <t>n + 2a

(11)

0 n = 0o -E 2 a u

(12)

összefüggés, tehát

Az a szög, vagy p = cosa az érintő irányára vett
vetület, a pálya mentén állandó, ami a forgatónyoma
ték megmaradását jelenti. Az (S, p) síkon az összes
visszaverődési pont egy vízszintes egyenesen van.
Racionális szögviszonyokkal bíró pályákra
n
érvényes a <An = 0O+ 2 m n összefüggés, ami azt je
lenti, hogy a pályák periodikusak és n körülfutás
után záródnak. Az ilyen pályát «-periódusának ne
vezzük. A fázistérpályák ( S n, p n) egy sor, «diszkrét
pontból állnak. Olyan szögre, mely 7r-nek nem racio
nális többszöröse az (S n, p n) pályák növekvő « ér
tékkel egy vízszintes egyenest töltenek be sűrűn.
A 3. ábra öt zárt pályát szemléltet, továbbá egy
nem zárt pálya első visszaverődéseit. Az utóbbi eset
ben világosan látszik, hogy a diagramon egy kör ala
kú belső rész a pályák számára tiltott. Az R á p tá
volságok a forgatónyomaték megmaradása miatt til
tottak.
A mozgás a pályán két részmozgásra bontható: egy
oszcillációra a belső és a külső határoló görbe között
és egy rotációra a centrum körül. Egy « periódusé pá
lyára, ha a = nnr/n, két ütközés frekvenciájának
aránya
(ü.z

« '

amit a 3. ábra mutat, két 5 periódusú pályára a =
= 7t/ 5 és a = 2 7t/ 5 értékekre, n/5 esetén 5 oszcillá
ciónál a külső és belső határgörbe között egy 2 7r rotá
ciót, 2n/5-re kettőt találunk.
Ha most a biliárd határgörbéjéül egy ellipszist (1)
választunk, akkor p nagyobb értékeire a körbiliárd
esetéhez hasonló pályák adódnak. A 4. ábrán láthat
juk ezt egy e = 0,2 excentritású ellipszisre. A diagra
mon a pályák a határellipszis közelében töltenek be
egy tartományt, és van egy burkológörbe, mely a
belső tartományt elválasztja. Pontosabb megfontolás
azt mutatja, hogy a (kausztikának nevezett) burkoló
görbe most is ellipszis, melynek gyújtópontjai egybe
esnek a határellipszis gyújtópontjaival. A pálya a
nagytengelyt mindig a két gyújtópontot összekötő
egyenes szakaszon kívül metszi. A fázistérbeli pálya
egy többé-kevésbé hullámos görbe p kisebb értékei
nél egy másik mozgástípus lép fel: a pályák a határel
lipszis és két hiperbola közti területet töltik be. A hi
perbolák gyújtópontjai ugyanazok mint az ellipszise
kéi. Az (5, p) fázistérben a pontok a pályaiteráció
során két sziget között ugrálnak ide-oda. Mind az S(vagyis </>-), mind a p- (vagyis a-) irányban a pálya
szakaszokra szorul össze. A két pályatípust a fázistér
ben egy elválasztógörbe (szeparátrix) választja el,
melynek közelítő egyenlete
p(e) = ± esin (2 ttS).

(15)

A szeparátrix centrumában egy kettő periódusú pálya
fekszik a két féltengely mentén (vagyis egy olyan
pálya, amely a határon való két visszaverődés után
önmagába tér vissza (lásd 1.4. ábra). Ez a pálya sta
bilis, vagyis az elég közeli pályák mindig közel marad
nak egymáshoz. A szeparatixon fekvő pályák mindkét
gyújtóponton átmennek. Az ilyen pálya világosan
452

3. ábra Körbiliárd. Fázisdiagram (S, p). Néhány periodikus pálya
« - 7r/2. 7r/3. 7t/4. tt/5, 2n/5 racionális szögre és egy nem perio
dikus pálya.

4. ábra Hlliptikus biliárd (t = 0,2 cxccnlricilás). A nagytengelyt a
gyújtó|X>nlok között metsző pályáknak elliptikus (</), a többinek
hiperbolikus (/>) burkológörbéje van. (t ) egy szeparátrix pálya.
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szemlélteti az ellipszisek gyújtópont-tulajdonságait.
A p = 0 szeparatixpálya két főperiódusú pálya a
nagytengely mentén. Ez ellentétben a kistengelymen
tivel nem stabil, vagyis egész közeli pályák sem ma
radnak egymás közelében.
Ezek a pályák vagy mind periodikusak (racionális
körfrekvencia), vagy nem zártak (irracionális frek
vencia). Az egyes pályák olyan görbéken feküsznek,
melyek leírhatók az
F(S, p) = konst.

(16)

függvénnyel. Ezek a görbék a fázisteret tökéletesen
kitöltik. Egy adott fázispálya mentén (16) értéke
mindig ugyanaz, vagyis F(S, p) megmaradó mennyi
ség, melynek fizikai értelme van. Kétdimenziós kon
zervatív rendszereket, melyekben az energián kívül
még egy független megmaradó mennyiség létezik, —
“ integrálhatónak” nevezzük (lásd pl. [12]). Az ellip
tikus biliárd esetében ez a megmaradó mennyiség
könnyen azonosítható: egyszerű megfontolás azt
eredményezi, hogy a két gyújtópontra vonatkoztatott
forgatónyomatékoknak a szorzata az ellipszis fallal
való ütközéskor nem változik. F-re elemi számítással
kapjuk, hogy

£ = 0.8

£ = 1 .0

5. ábra ’’Tipikus“ biliárd (121 egyenlet) e deformációparaméter
különböző értékeinél.

E(0, a) = y {R 2—e2a2+ ( a 2—e2É 2cos2<b) cos2o }. (17)
F minimuma 0 - 7t/ 2, vagy 3n/2 és a — n/2-né\
van, ahol F értéke —e2a 2.

A szeparátrixra F = 0 érvényes (a pálya áthalad a
gyújtópontokon). A kör alakú biliárd és annak kon
zervatív mennyisége — a forgatónyomaték — az el
lipszis speciális esetenként adódik.
4. Egy tipikus biliárd
Az elliptikus biliárd esetéből nem szabad azt az el
hamarkodott következtetést levonnunk, hogy min
den biliárdrendszer hasonló módon viselkedik.
Éppen az ellenkezője az igaz! Eddig nem sikerült ta
lálni olyan biliárdot (differenciálható határoló görbé
vel), mely akárcsak kvalitatíve is hasonlóan viselked
nék. Ez amellett szól, hogy az ellipszis az egyetlen dif
ferenciálható határoló görbe, mely integrálható dina
mikával bír, tehát az ellipszis nem tipikus eset. Ho
gyan viselkedik ezek után a “tipikus” biliárd? Ennek
megvizsgálására nézzük a (2) alatti egyszerű függ
vényt [13].
Az 5. ábra szemlélteti a határoló görbe különböző
alakjait növekvő e deformáció esetében, e = 0-tól
(kör) e = 1/2-ig a határoló görbe konvex. A követke
zőkben erre a tartományra korlátozzuk a tárgyalást. A
6a—6e ábrák szemléltetik a fázisdiagramokat e = 0,1
és e = 0,5 értékek között. Teljesen más viselkedést
tapasztalunk, mint az ellipszis biliárd esetében. Az el
térések növekvő e-nal mind szembetűnőbbek.
Kis deformációk esetén — e = 0,1 vagy 0,2 — a
kép szerkezetileg erősen hasonlít a körbiliárd-deformációhoz: a p = 0 kettős periódusé pályák felbomla
nak egy-egy stabil és nem stabil pályára, mely (0,0)
és (1/2, 0), ill. (1/4, 0) és (3/4, 0) között ugrálnak.
(Az ábrákon Smindig 1-re normált.) [Az eredeti szö
vegben hibásan maradtak L -faktorok ezekben a záró454

jelekben. A fordításban célszerű a korrekt változatát
adni (Tél Tamás).] Meg kell azonban jegyezni, hogy a
(2) görbe 0 = 0-ra a B = R 0 félátmérőt megtartja
függetlenül e-tól, viszont a 0 = n/2 irányú félátmérő
növekszik, e kis értékeire az átmérőre az A =
= R o(l + e2/2) maximumot találjuk cos0 = e-nál.
Egy ilyen átmérőjű ellipszis ennek megfelelően
VI — (B /A ) 2 ~ eexcentricitású lenne. Ha a (2) bili
árdot ellipszissel közelítjük, akkor az utóbbi a 3. feje
zetben tárgyalttal összehasonlítva 90°-kal van for
gatva. Egyébként a fázisdiagramok alapvető szerke
zete pl. e = 0,2 esetében nagyon hasonlóak (hasonlít
suk össze a 6b és a 4. ábrákat).
A hasonlóság az elliptikus biliárddal e kis értékeire
azonban nagyon felszínes. Már e = 0,1 esetén felis
merhető néhány világos szigetlánc-szerkezet első je
leként annak, hogy biliárdunk nem integrálható. Ha
ezeket a szigetstruktúrákat pontosabban megvizsgál
juk, látjuk, hogy a szigetek közepén egy //-periódusú
pálya van, pl. a 6a ábrán a = v/3-ra háromszoros pe
riódusú pálya (p = cosa = 0,5), a = 7r/4-re {p =
~ 0,707) egy négyperiódusú pálya, vagy két ötperiódusú pálya a = n/5 (p = 0,809) és a = 2v/5 (p =
^=0,309) esetén.
Az n = periódusú pályák eleget tesznek a
T0T0. . . T 0 (S,p) = T " U /> ) = (S,p)

(18)

n-szer

leképzési egyenletnek, azaz a (10)-nek megfelelő
visszaverődéses leképzés «-szeres alkalmazása az
(S, p) pontra visszavezet ehhez a ponthoz. Az (S, p)
pont az n -szer ismételt leképzés T n hatására vissza
kerül ugyanehhez a ponthoz, ezért T n fixpontjának
nevezzük.
A szigetláncok középpontjai a 6a ábrán tehát T n
stabil fix pontjaiból állnak n = 2, 3 ...-ra. Ezek között
a stabil fixpontok között helyezkednek el T n instabil
fixpontjai (az instabilitás azt jelenti, hogy közeli

s
6a. ábra ''Tipikus" e = 0.1 deformációparaméterű biliárd (2) fá
zisdiagramja (5. />). A racionális frekvenciaarányú pályák stabil és
instabil fixpontokra bomlanak fel.

s
6c. ábra Ugyanaz, mint 6b, de az € = 0,3 esetre. Szemben 6b-vel
itt a kaotikus tartományok erősen megnagyobbodtak. A megjelölt
centrális tartományt a 8-11. ábrákon részletesebben feltüntetjük.

6b. ábra Ugyanaz, mint 6a, de az e = 0,2 esetben. Az instabil fix
pontok körül felületet betöltő, kaotikus pályák jelennek meg.

s
6(1. ábra Mint a 6c ábra. de t = 0,4 cselre.
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I «j
w2

nt |
n

K ( e)
n 5/2

(1 9 )

tetszés szerinti m és n relatív prím egész számokra
(« !

<

ü>2) .

K(e) egy konstans, mely csak az integrálható
rendszer e perturbációjától függ és e-nal 0-hoz tart.
Minden w,/w2 = mln racionális frekvencia arányra a
K ( e) / n 5/2 mennyiségnek van egy keskeny tartomá
nya, melyben (19) nem érvényes. Minél “irracionálisabb” a frekvenciaarány vagyis minél nagyobb m/nben az n nevező, annál keskenyebbnek látszik
(19)-ben a tartomány. Minthogy az w,/tü2 racionális
számok halmaza a [0,1] intervallumban sűrű és min
den racionális m/n frekvenciaarány mellett a (19)
egyenlőtlenség az egész
I
I— -

m I<

( £)

( 20)

intervallumot kizárja, fel lehetne tenni, hogy a (19)
feltétel majdnem mindig meg van sértve. Ez azonban
nincs így! Egyszerű becslés alapján az m intervallu
mok összességére, melyekben (20) nem áll fenn
Y | wi
"

m .n

6e. ábra Ugyanaz az e = 0,5 esetben. A biliárd ergodikus. Az
összes pontot egyetlen pálya hozta létre.

0>2

tw |

y

11

ii= 2

^

K(e)
--- rry
II■> U

K ( e )

I n-3/2.
1=2
( 21 )

Minthogy a Un ~ 3/2 sor konvergens, a (21) alatti in
tervallum összeg e-nal nullához tart, más szóval ele
gendően kis perturbációra az invariáns görbék által
kitöltött felület nem tehető tetszés szerint kicsivé. Az
invariáns görbék többsége tehát perturbált esetben is
megmarad. A 6a,b diagramok gondosabb tanulmá
nyozása igazolja ezt az állítást.
A KAM feltételek által kizárt sávokban az invari
áns görbék általában szétesnek. Az <nxUo2 = m/n ra
cionális pályák nk számú stabil és nk számú instabil
fix pontba esnek szét, ahol a k egész szám értéke
igen gyakran egy (1. Poincaré és Birkhoff tételét
[12]). Ezt a 6a, b ábrák is igazolják.
Ezek az állítások kis e értékekre érvényesek. Na
gyobb e értékek esetén növekednek a szétesett tarto
mányok és a kaotikus, felületbetöltő pályák egyre na
gyobb teret töltenek ki a fázistérben. Eleinte azonban
a “ káoszt” még ép invariáns görbék zárják be (1. 6b
ábra). Az e növekedése folyamán mind több invari
áns görbe semmisül meg. e = 0,3 értéknél egy szé
les, kiterjedt kaotikus tartományt találunk. A
| p| ^ 0,77 széles kaotikus tartomány összes pontjait
egyetlen pálya hozza létre. Invariáns görbéknek csak
kis szigetei maradnak, e = 0,4-re ezek a tartományok
még jobban összezsugorodnak, és e = 0,5-nél nem
találjuk már nyomait sem az invariáns görbéknek. A
6e ábra összes pontjai egyetlen pályától származnak!
A rendszer itt feltehetően ergodikus, vagyis majdnem
az összes pálya sűrűn kitölti az egész fázisteret. Itt
majdnem valamennyi pálya kaotikus!

pontok ettől a fix ponttól távolodnak) és egy szeparátrix választja el a szigetlánc belsejét a külső környezet
től. Ez némileg hasonló a kör-ellipszis átmenetnél
(4c ábra) a kettős periódusú pályák metamorfózisá
hoz. Ki kell azonban emelni egy jelentős különbséget.
Ha az instabil fixpontok környezetét nézzük, akkor
az furcsán diffúznak látszik (pl. az instabil kettős pe
riódusú pályák a 6a és 6b ábrákon). Az iterált pontok
ebben a tartományban nem görbén vannak az (5, p)
térben, hanem további iterációval egy felületet tölte
nek ki! Ez viszont egy F(S, p) megmaradó mennyiség
létezését kizárja. Ha pedig ilyen megmaradó mennyi
ség nem létezik, akkor annál meglepőbb, hogy annak
ellenére a pályák zöme úgy viselkedik mintha ilyen
konzervatív mennyiség léteznék! A pályák többsége
iterációkor egy görbét, az ún. “invariáns görbét” tölti
ki.
Most a körbiliárd viselkedését kis perturbáció ese
tén még egyszer, ezúttal másképpen fogjuk megfogal
mazni. Ebben segítségünkre lesz az ún. KAM-tétel
(A. N. Kolmogorov, V. J. Arnold és J. Moser elmé
leti fizikusok neve után) [2, 12]. (A tétel levezetése
ugyan egy eléggé sokszor differenciálható potenciált
tételez fel, ami a mi keményfalú biliárdunk esetében
nem áll fenn. Ezért a KAM-tétel állításait legnagyobb
óvatossággal szabad igénybe vennünk). A KAM-tétel
azt mondja, hogy egy integrálható rendszer perturbá 5. Néhány további komputerkísérlet
ciója esetén azok az invariáns görbék maradnak meg,
Az előző fejezetben láttuk, hogy a “szabályos” és
melyeknek radiális- és szögoszcillációjára az
frekvenciaarány eléggé irracionális. Pontosabban ez a a “szabálytalan”, avagy “ kaotikus” pályák fázistérbeli
következőképpen fejezhető ki: az összes invariáns pá viselkedésükben különböznek. A kaotikus pályáknak
lyák megmaradnak, melyekre
van azonban még egy további, fontos jellegzetessége:
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a szabályos esetekben a kezdetben szomszédos pá
lyák később is szorosan egymás mellett maradnak,
ami a kaotikus pályákra viszont nem áll. Ezek az “ön
magukban” szigorúan determinisztikus folyamatok
előre megjósolhatóságának fontos problémáit érintik.
A körbiliárd egyszerű esetében a ( A</>„, Aa0) kez
deti bizonytalanság hatása könnyen megállapítható
(12) alapján
A0n = A0O+ 2a0n,

(22)

vagyis a hibák lineárisan növekednek. Hasonló érvé
nyes más integrálható esetekre, valamint általában a
szabályos pályákra. Más a helyzet szabálytalan esetek
ben: itt a pályák igen érzékenyek a kezdeti feltételek
kis változásaira és a kezdetben szomszédos pályák ex
ponenciálisan futnak szét:
A0n = A<£0

(23)

A ip (d e g 1

A 7. ábra példánként bemutatja a A$n szögtávolsá
got a kaotikus biliárdra (2) e = 0,5, <b = 0 és a =
= 70°, ill. 70,1° adatok esetében mint n függvényét,
logaritmikus mértékben. Az exponenciális törvény
(23) X = 0,7-re közelítőleg teljesül. Összehasonlítá
sul ábrázoltuk a távolság alakulását egy körbiliárd két
szabályos pályájára. A bemutatott viselkedés követ
kezménye: a pálya teljesen határozatlan, ha pl. a szög
pontossága a 2 7r értéket eléri. A 7. ábra szabályos ese
tében a pálya sorsa kb. 1800 ütközésre megjósolható
az adott hibán belül; a szabálytalan esetben azonban
csak 12 ütközésre! A kezdeti pontosságot felezve a
megjósolhatóság a szabályos esetben duplázódik
3600 ütközésre, a szabálytalan esetben azonban csak
(ln 2 )/\ = 1-gyei, vagyis csak 13-ra növekszik. A
pontatlanságnak ilyen exponenciális növekedése, ill.

az, hogy a megjósolhatóság csak logaritmusán nö
vekszik, jellegzetes a kaotikus pályákra, minden “ész
szerű” jóslatot gyakran lehetetlenné téve. így pl. ha a
7. ábrán bemutatott szabálytalan esetben a megjósolhatóságot 100 ütközésre akarnánk megkövetelni,
akkor a kezdeti szöget 2 tt e~10 = 2 • 10 ~30 pontos
sággal kellene ismernünk. Ennek megfelelő pontos
sággal kellene ismernünk a határoló görbét és a reális
esetekben elkerülhetetlen külső zavaró tényezőket.
Tehát a szigorúan determinisztikus dinamika ellenére
megbízható jóslat hosszú időre nem adható, vagy
csak aránytalanul nagy befektetéssel lehetséges. A
kaotikus pályáknak ez az elvi bizonytalansága meg
mutatkozik az időben visszafelé (a sebesség irányá
nak megfordításával) követett pályák eltérésében az
“odafelé” pályától.
A nem integrálható dinamika bonyolultságára
utolsó példaként utaljunk a fázistér finomstruktúrá
jára. A 4. fejezetben láttuk, hogy a racionális frekven
ciaaránnyal bíró invariáns görbék stabil és nem-stabil
fix pontok láncolataira bomlanak fel. E stabil fixpon
tok mindegyike invariáns görbék rendszerének cent
ruma, melyek részben tovább bonthatók. A 8. ábra
felnagyítva mutatja a 6c ábra közepén lévő kétperiódusú fixpont környezetét. Ennek a fixpontnak belső
környezete keskeny darabokra szakadt racionális pá
lyákból alkotott invariáns görbék rendszerét mutatja
be. Világosan látszik ez a hat külső sziget esetében:
ezek egy 12 periódusú pályához tartoznak, mely a szi
getek közepén helyezkedik el. A 9. ábra ezt a pályát
szemlélteti. Még egyszer felnagyítva pl. a jobb felső
szigetet, újra hasonló struktúrát találunk, amint az a
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7. ábra A<bn szögtávolság alakulása a széleken való ütközések
száma, n szerint. A pontok (.) a kaotikus biliárd (2) c = 0.5 eset
ben, az (x) jelek egy szabályos körbiliárd esetét szemléltetik. A
kaotikus pályák határozatlansága exponenciálisan növekszik.

.V. ábra A 6c ábrán megjelölt centrális fixpont környezete kinugyitva.

9.

ábra

Periodikus pálya a 8. ábrán látható hat sziget közepén.

S
11. ábra A

10. ábrán a bal oldalon felül levő sziget kinagyítva.

egyik szigetének további felnagyítását mutatja be. A
további felnagyítások sorát gondolatban vég nélkül
folytathatjuk. Mindegyik stabil fixpont az “egésznek
egy újabb mikrokozmosza tetszés szerinti kis méret
arányban” [14],
A jelen cikkben csak egy egészen rövid bepillantást
tudunk nyújtani azon elbűvölő jelenségek világába,
melyet a kaotikus rendszerek dinamikája nyújt, és
melyeket a biliárd egyszerű esetével illusztrálhatunk.
Sajnos, sok mindent nem tudunk tárgyalni, mintami
lyen például a stabil periodikus pályák metamorfózisa
növekvő perturbációs paraméter esetén, periodikus
kettőzések során. Utalunk az irodalomra [2, 3, 12],
különösen pedig [9, 10], melyekben további jelensé
gek tárgyalását megtaláljuk.
A komputerprogramról
A biliárddinamika kényelmesebb tárgyalásához a
“Teachware” terv fizikájának modellszerű kifejlesz
tése keretében készült egy kényelmes, interaktív
Computerprogram (futtatható az AT-típusú PCken). Választható tetszés szerint különböző biliárd,
vagy betáplálható kedvünk szerinti R(<t>) határoló
görbe. A programhoz választhatunk kezdeti feltétele
ket, a pályagörbékhez hely- és fázisviszonyokat. A
10. ábra A 8. ábrán a jobbra lenn lévő sziget kinagyítva.
program használatához nem kell programozási szak
ismeret. így elérhető, hogy használója gyorsan eljut
10. ábrán felismerhető. A középpontban egy T10*112-es hat fizikai problémák tárgyalásához, választhat ér
fixpont van, amely a 10. ábra 12 periódusú pályájától telmes paramétereket, és feltevéseit a komputer se
származik. Ezt a fix pontot ismét invariáns görbék gítségével ellenőrizheti. A programról további részle
rendszere, továbbá stabil és instabil fix pontok felda tek abban a dokumentációban megtalálhatók, ami az
rabolt tartományai veszik körül. Al l . ábra a 10. ábra anyaggal együtt a szerzőknél megrendelhető.
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Függelék
Az ellipszis biliárd esetében a megmaradó mennyi
ség egyszerű geometriai megfontolásból adódik. A
forgatónyomatékok szorzata — vagy, mivel a biliárd
dinamika az energiától független — az ütközési para
méter a P l és P 2 gyújtópontra vonatkoztatva a fallal
való ütközés előtt az
F = R j^asinyjsin-yj

(A,)

összefüggésből adódik, ahol R , és R 2 az F ,F , ill.
R 2P sugarakat y 1 és y 2 a pálya és a sugarak közti
szöget jelenti. Az ütközés után az ütközési paraméter
szorzat
P'n = R 1i? 2siny’i ill. sin-y^

(A2)

ahol y] és y\ azt a szöget jelenti, melyet a visszavert
pálya a sugarakkal bezár (1.12. ábra). Az ellipszis geo
metriai tulajdonságaiból következik, hogy a P pont
ban a normális a sugarak közti 2/3 szöget felezi. A
visszaverődési törvény alapján P -ben az összes szö
gekre teljes szimmetria adódik, ill. tükrözés a normá
lisra, vagyis

y’t = y2;

72= /i\

12. ábra A megmaradó mennyiség levezetéséhez az elliptikus bili
árd esetében.
K öszö n etek

Ez a munka a Szövetségi Oktatási és Tudományos
Minisztérium támogatásával jött létre (E 011400). A
használt PC programot a “Computerstützte Physik”
szeminárium keretében Achim Schramm és Matthias
Urban készítette, köszönjük nékik. Ugyancsak köszö
net illeti meg Axel Kuhn és Franz Speckert sokoldalú
programtechnikai segítségükért.

(a3)
IRODALOM

amiből F = F \ vagyis F a határon való ütközésnél,
következésképpen az egész pályán állandó, tehát
megmaradó mennyiség. Mivel
7T

(A4)
y2 = y + « - ß-

[41
[5]
[6]

következik azonnal, hogy
F j F 2 [cos2 ß + cos2 a],

[2]
13]

yt = y - a ~ ft

F =

[1]

[7]

(As)

ami

18)
19]

(2 e ) 2 = F 2 + F 2 - 2 F , F 2cos2/3,

(As)

/ ? f + /?| = 2 ( í>2 + F 2),

(A7)

[10]
[Ill
[12]

(/2 í7 2 = 2e ű a F ,F 2 gyújtópontok távolsága; F =
= F(d>) az (1) egyenletből adódik) és F , F 2 =
[131
= (a — eRcos<t>) (o + Fcos<2>) = ű 2 — e2 F cos2d>
[14]
segítségével a (17) összefüggés alakjára hozható.
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EGON OROWAN
1 9 0 2 - 1989

1989. augusztus 4-én nemzetközi hírszolgálati irodák
révén megtudta a világ, hogy az előző nap E.
Orowan, a Royal Society tagja, megélve 87 évet és
egy napot, Bostonban elhunyt. A részletes méltatások
hozzátették, hogy Budapesten született, felsőfokú ta
nulmányait a Berlin-Charlottenburgi műszaki egyete
men végezte, ott doktorált, 1934-ben jelent meg a
“Zeitschrift fúr Physik”-ben három tudománytörté
neti jelentőségű dolgozata (Zur Kristallplastizität I.,
II., III. 89, 605, 614, 634), 1936-ban Birmingham
ben, majd Cambridge-ben kapott katedrát, 1951-ben
a Massachusetts Institute of Technology (Cambridge,
USA) professzora lett, számos tudományos elisme
réssel övezve onnan emeritált. Utolsó évtizedeiben
geomechanikai kérdésekkel foglalkozott.
Orován Egon régi óbudai polgár-mérnökcsaládban
született. Felsőfokú tanulmányait a biztos lehetőség
és a szakmai célszerűség miatt Bécsben, később Ber
linben végezte, ahol a plasztikus alakváltozás kérdé
seivel foglalkozott egy évtizedig. 1936-ban rövidebb
ideig a mai Tungsramban dolgozott, onnan telepedett
át Angliába. A világháború után látogatást tett a szü
lőházában és a munkahelyén, szó volt arról, hogy
véglegesen hazatérve a tudásának megfelelő szerepet
fog játszani a magyar — elsősorban tudományos — új
jáépítésben. Ez a várakozás nem teljesült, Orován
Amerikába költözött és egy nagy lehetőség
meghiúsult.
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Nagy Elemér
ELTE Rétegfizikai Laboratórium

A tudomány fejlődését ma általában úgy szokták
szemléltetni, hogy az éppen most elmúlt x évben
annyi tudományos cikk jelent meg, mint annak előtte
eddig összesen. Orován Egon úttörő munkája 55 év
után is változatlanul kötelező egyetemi tananyag, és
így kell maradjon, ameddig fizikát tanítanak. Orován
a plasztikus alakváltoztatás területén “csak” azt érte
el, hogy az érthetetlen jelenség megérthetővé vált.
Mi kellett hozzá? Nagyon gondos megfigyelések, az
elméletek biztos ismerete és kritikai értékelésük ké
pessége, hipotézisfelállítás, ennek szellemében új
helyzetek kísérleti létrehozása és az eredmények
rendkívül körültekintő értelmezése.
Orován idejében a fémek reális viselkedése és az el
méleti magyarázat között nem volt összhang. Az el
méleti magyarázat — ideális anyagra — csak azt tudta
feltételezni, hogy a deformáció a feszültséggel ará
nyos és rugalmas, (Elooke törvény), ha a deformáció
valamilyen nagyon nagy mértékű lesz, akkor a kris
tály elszakad. Ez az “elméleti szakító szilárdság” a
kötési energia ismeretében megbecsülhető, ezek a
becslések legfeljebb egy 2-es tényezőn belül külön
bözhetnek. Ezzel szemben a tényleges szakító szilárd
ság az így várhatónak legfeljebb 1%-a, az alakváltozás
csak egy határig (arányossági határ) rugalmas, ezt túl
lépve “folyás” következik be (a terhelő feszültség
emelése nélkül is egy darabig nyúlik az anyag),
ezután maradandó alakvátozás lép fel, az anyag foko
zatos keményedése közben. Ezt a jelenségcsoportot
tehát klasszikusan nem lehetett értelmezni. így a fi
zikus számára két lehetőség kínálkozott, vagy nem
foglalkozni a jelenséggel vagy, amint azt Richard
Becker Charlottenburgban tette, olyan jelenségeket
keresni, amelyek az akkor elfogadott mechanizmuso
kon túlmenő, konzisztens értelmezést tesznek
lehetővé.
Nyilvánvaló volt, hogy az ideális anyagban plasztikus
viselkedés nem lehetséges, tehát az anyagnak hibás
nak kell lennie. így viszont azzal a nehézséggel kellett
szembenézni, hogy az akkori közvetlen fénymikrosz
kópos megfigyelés a nagyságrendileg 1 mikrométeres
hibákról tud képet adni, az atomi méretek viszont
négy nagyságrenddel kisebbek. Fel lehet tehát külön
böző kristályhibákat tételezni, de azok kísérletileg
közvetlenül nem láthatók, létezésük lehetőségéről és
hatásaikról csak rendkívül logikus, mély meggondo
lásuk révén lehet bizonyosságot szerezni. Felmerül
tek ezért — elég nagy számban — különböző lehető
ségek. Griffith mikrorepedéseket tételezett fel,
Smekal “lazán kötött helyeket” , Prandtl, Dehlinger a
diszlokációt. Orován érdeme, hogy egykristály szakí
tókísérleteket végezve, megmutatta, hogy a mara
dandó alakváltoztatás nem véletlenül mindig a

legsűrűbben illeszkedő kristálysíkok egymáson elcsú
szásával jön létre, a folyási jelenség nem folytonos,
hanem kis, diszkrét elemi lépésekből áll, valamint a
diszlokációs mechanizmus képes megmagyarázni az
anyag felkeményedését is.
A tudomány történetében az áll, hogy a plasztikus
alakváltozás diszlokációmechanizmusos magyarázatát
Taylor, Orowan és Polányi egyidőben, egymástól füg
getlenül adták meg. Polányi Mihály cikke a Zeit
schrift für Physik ugyanazon számában, közvetlenül
Orowan 3 cikke után jelent meg (89, 660.). Legyen
szabad ennek a cikknek csak a legelejét idéznem:
“ Egy bizonyos rácshibáról, amely a kristályt plaszti
kussá tudja tenni” (1) (M. Polányi, Manchester,
Nagy-Britannia.)

A FIZIKA

Összefoglalás: Ha egy csúszási felületen egy “rácsdiszlokáció” létezik, amelyben az egyik parton levő n
atommal szemben a másik parton n+1 atom van,
akkor a csúszással szembeni ellenállás körülbelül az
n-részére csökken.
(1) lábjegyzet: A folyóirat ugyanezen számában E.
Orowantól közölt “Zur Kristallplastizität” cikkek in
dítanak arra, hogy e, már régebben megfogalmazott
elgondolásaimat ismertessem. Az Orowan által adott
bizonyítás, hogy a csúszás olyan magokból indul,
amelyek a kristályban spontán keletkeznek, nézetem
szerint a plaszticitás értelmezéséhez fontos adalék,
amely a következő gondolatmenetem bizonyos to
vábbfejlesztésének tekinthető.“

TANÍTÁSA

A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK
XXXII. ORSZÁGOS ANKÉTJA ÉS
ESZKÖZKIÁLLÍTÁSA
A XXXII. Országos Fizikatanári Ankétot és Eszközkiállítási 1989.
április 6 —8. között Kecskeméten rendezte meg társulatunk
“Fizika a társadalomban — energiatermelés és környezetvéde
lem” címmel. A résztvevők száma 260 volt, az elmúlt évek közül
a legkevesebb. Az előadások és a fórumok színhelye az Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium volt, a műhelyfoglalkozások
nak és az eszközkiállításnak a Bányai Julianna Gimnázium adott
otthont.
A megnyitó ünnepségen a házigazdák nevében Papéez László.
a Bács-Kiskun Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője
köszöntötte a jelenlevőket. Hangsúlyozta a kulturális hagyomá
nyok megőrzésének fontosságát, majd felhívta figyelmünket Kecs
kemét jelentős kulturális értékeire. Nagy Mihály, az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat alelnöke arról beszélt, hogy az energetika
és a környezetvédelem iránt napjainkban széles körű társadalmi
érdeklődés mutatkozik. Az iskolában a diákok ilyen vonatkozású
kérdéseikre elsősorban a fizikatanároktól várják a feleletet. Ezért
indokolt az ankét témaválasztása, bizonyára az oktatásban is hasz
nosítható ismereteket fog nyújtani. Ezt követően az első nap el
nöklő Vastagh György felolvasta a Magyar Demokrata Fórum
veszprémi szervezetének oktatási munkacsoportja által írt nyílt le
velet. A levélre reagálva a szervezőbizottság úgy döntött, hogy a
bejelentett előadókétól eltérő véleményeket az ankétről megjelenő
nyomtatott kiadványokban — Fizikai Szemle vagy Horizont — az
itt elhangzó előadásokkal együtt közzéteszik. Továbbá összejöve
telt szerveztek péntek estére, ahol lehetővé tették az eltérő állás
pontok kifejtését, a nyílt vitát.
Az ankét első előadója Wiegand Gyűrő, az Állami Energetikai
és Energiagazdálkodási Felügyelet vezérigazgatója volt. "Energiaigényeink, ellátási terveink” című előadásában áttekintette ener
giatermelésünk és energiaigényeink alakulását az utóbbi évtize
dekben. Értékelt néhány — a közvélemény által egyre többet vita
tott — energetikai nagyberuházást. (Eocén-program. Adria-lávvczeték, Paksi Atomerőmű, Bős-Nagymarosi Erőmű). Végül ener
giaigényeink várható alakulásáról és kielégítésének lehetőségeiről
beszélt.

Horváthné Toró C silla- Pákó Gyula
Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest

Az előadást követően Plósz Katalin, a Műhelybizoltság veze
tője ismertette a műhelyekkel kapcsolatos újdonságokat. Ezentúl
felkérik a korábbi évek sikeres műhelyvezetőit foglalkozásuk meg
ismétlésére, valamint meghívják az ATOMKI pályázatok díjnyer
tesdiákjait pályamunkáik bemutatására.
A következő műhelyeket hirdették meg:
CsikorZsolt: Levegőt!
Radnóti Katalin: Középiskolások véleménye az atomenergiáról.
Rósa Géza: A Paksi Atomerőmű Vállalat sugárvédelmi helyzetéi
jellemző főbb adatok, a radioaktív hulladékok kezelése.
ZátnoriZoltán: Számítógépes mérőközpontok.
Juhász András: Oktatófilm bemutató az. anyagszerkezet téma
körből.
Gál József: Expedíció, ismeretterjesztés, iskola.
Pálos Csaba tanuló: Forgómozgás kísérletekben.
Jeges Károly: Egészségre ártalmas ionizáló sugárszennyeződés le
hetősége a lakásban és házi eszközökkel történő kimutathatósága.
Varga Tamás tanuló: Saját készítésű spektroszkóp.
Gallai Márta. Moravcsik Tünde. Szabó Bernadett tanulók: Fortélyos
félelem, avagy eleget tudunk-e környezetünkről?
Nemes László: Reaktor — szimuláció.
SiikösdCsaba: Kockázat és kockázatvállalás.
Szabó Gábor: Környezeti ártalmak.
Szűcs József: Tanulói vélekedések az atomokról, Csernobilről,
Paksról.
Csekii Árpád: Mechanikai cs elektromágneses energiaváltozások.
Szegedi Ervin: Kristályok mólhőjének csökkenése alacsony hőmér
sékleten.
Bondár Tamás tanuló: Radioaktív bomlás vizsgálata.
Csákány Antal: Mai kísérletek mai diákoknak.
Maorit Rossi (Finnország): Környezetvédelmi oktatás fizika órá
kon a finn középiskolákban.
Görbe László: Polarizáció minden hullámhosszon.
Görbe László és Pálos Csaba műhelyeinek színhelye a Piarista
Gimnázium volt, az. érdeklődők a foglalkozások után megtekint
hették a Piarista Gimnáziumot és a diákotthont.

461

A műhelyvezetők bemutatkozását szekcióelőadások követték.
Molnár László (Bányászati Múzeum, Sopron) “Korszakváltozá
sok a magyarországi energiatermelésben”, Faller Gusztáv (Orszá
gos Bányászati és Kohászati Egyesület Környezetvédelmi Bizott
sága) “Gondolatok a bányászat és környezete kapcsolatáról” cím
mel tartott előadást.
A délutáni program az eszközkiállítás megnyitásával kezdő
dött, majd a műhelyfoglalkozások következtek. Szerencsésebb
lett volna, ha a kiállítást az előadások helyszínén rendezik, és így
több idő jut az eszközökkel való ismerkedésre.
Vacsora után a zeneiskola művésztanárainak hangversenyét él
vezhettük.
Mint ismeretes S. Pons és M. Fleischmann kísérletét Magyarországon először Csikai Gyula és munkatársai reprodukálták Deb
recenben. Erről a munkáról meglévő ismereteit osztotta meg a
hallgatósággal Kertész Béla a debreceni Tóth Árpád Gimnázium
tanára második nap reggel a hivatalos program előtt.
Ezután Farkas Mihály az Országos Vízügyi Beruházási Vállalat
beruházási főmérnöke a Bős-Nagymarosi Erőmű műszaki, energe
tikai vonatkozásairól, Csemez Attila a Kertészeti Egyetem Tájren
dezési Tanszékének munkatársa a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer ökológiai és esztétikai hatásairól beszélt.
A délelőtti program a műhelyfoglalkozásokkal zárult.
Délután két előadás közül választhattak az ankét résztvevői.
Fehér István (KFKI Sugárvédelmi Főosztály) “Ófalu” címmel tar
tott előadást, Makra Zsigmond pedig a távvezetékek élettani hatá
sáról beszélt, bemutatva, milyen mérésekkel is igazolható, illetve
csak nehezen regisztrálható változásokat okoz vagy okozhat a táv
vezetékek körüli elektromágneses tér.
Ugyancsak délután rendezték meg a fórumot. Ezen Boldizsár
Gábor az oktatásügy helyzetét, lehetőségeit elemezte. Oktatásunk
eredményességének megítélése nagyon nehéz. Az itthon publikált
adatok — pl. olvasásfelmérési eredmények — lesújtóak. Ugyanak
kor a nemzetközi versenyeken a magyar tanulók nagyon jól szere
pelnek, természettudományos oktatásunkat külföldön is követés
re méltónak tartják. Oktatásügyünk jelenlegi helyzetének okai
három pontban foglalhatók össze: az oktatásügy fokozatos elszegé
nyedése, az oktatáspolitikát egy túlideologizált aktuálpolitikának
kellett alárendelni, az iskola struktúrája a tervutasításos gazdaság
irányítás kényszerített modellje. A középszintű oktatás 50%-a
szakmunkásképző intézetekben folyik, amely nem ad teljes közép
fokú végzettséget, 30% a szakközépiskoláké, amelyek sem igazi
szakmai képzést, sem igazi középfokú képzettséget nem adnak, és
csak 20% a gimnázium aránya, ahol viszont a diákok nagy több
sége lány, ami torz értelmiségi arányokat eredményez. Olyan okta
táspolitikára van szükség, amely egy dinamikusan fejlődő társada
lom számára nevel állampolgárokat. A továbbiakban az érettségi
és felvételi vizsgák átalakításainak terveiről, elképzeléseiről, a
szakmunkásképzés reformjáról, az oktatásügy anyagi feltételeinek
javítási lehetőségeiről volt szó.
Ezt követően Losonczi Györgyné ismertette a Tankönyvkiadó
új, fizikával kapcsolatos könyveit. Még 1989-ben megjelenik
Fermes Miklós Tanári kézikönyve. A jövő évi tervekben szerepel
egy sokak által régóta várt kísérletgyűjtemény kiadása, amely
Juhász András munkája.
A fórum hátralevő részében Gnädig Péter a Mikola-versenyről,
Nagy Mihály a Hatvani István Fizikaversenyről tartott rövid is
mertetést, Vantsó Erzsébet pedig az Oktatási Szakcsoport éves
munkájáról adott áttekintést.
Az utolsó nap programja a díjkiosztással kezdődött. A Mikoladíjat Fermes Miklós adta át Németh Gyula tiszaföldvári és Szucsán
András csongrádi tanároknak. A Kiváló Munkáért kitüntetést
Szűcs József, a Janus Pannonius Tudományegyetem docense ve
hette át Nagy Mihályié)!.
A kitüntetések átadása után Radnai Gyula, az Eszközbíráló Bi
zottság elnöke értékelte a kiállítást. Véleménye szerint azt a sok
színűség, a tematikai változatosság jellemezte. Örvendetes a nyug
díjas tanárok változatlan aktivitása. Hiányoztak viszont a budapesti
fizikatanárok és a külföldi tanszergyártók. Érdemes lenne a közel
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jövőben újra Budapesten rendezni az ankétot. Jó, hogy a tanárkép
zéssel foglalkozó egyetemek és főiskolák oktatói is kiállítanak.
A kiállítás fődíját és a TEXO tárgyjutalmát Simon László turkevei gimnáziumi tanár kapta, olcsón megépített, jól megtervezett
mikrohullámú eszközrendszeréért. 3000 Ft-ot vehetett át: MárkiZay János hódmezővásárhelyi szakközépiskolai tanár, ötletgazdag
elektrosztatikus kísérletsorozatáért; Kocsis Fiimos szegedi nyug
díjas gimnáziumi tanár sokrétű elektromos kísérleti összeállításá
ért; Szabó János békéscsabai szakközépiskolai tanár számítógép
interfészeiért és jelgenerátoráért; Lörentei Tamás veszprémi gim
náziumi tanár a technika, számítástechnika és a fizika összehangolt
tanítását szolgáló eszközeiért. 2000 Ft-os díjat kapott: Molnár
László, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Fizika Tanszéké
nek oktatója és két tanítványa Gál László és Soós Sándor a hősu
gárzás komplex mérésének továbbfejlesztéséért; Tűri László ceg
lédi gimnáziumi tanár a légpárnás sínnel bemutatott, didaktikailag
megtervezett kísérletéért; Molnár Miklós, a József Attila Tudo
mányegyetem Fizika Tanszékének oktatója a fénykibocsátó dió
dákra tervezett demonstrációs kísérletsorozatáért. 1500 Ft-os ju
talmat vehetett át Mészáros Sándor nyugdíjas főiskolai tanár a
modern technikai eszközök oktatási felhasználását megvalósító öt
leteiért. 1000 Ft-os díjban részesültek: Braun György érdi szak
munkásképző intézeti tanár az érzékelés szerepét hangsúlyozó kí
sérletek bemutatásáért; Farkas Tamás és Vásárhelyi Gabriella
nagykanizsai gimnáziumi tanulók, a fénnyel történő információát
vitel demonstrációjáért; Horváth László miskolci gimnáziumi
tanár a fizika és a technika tantárgy összhangjára építő összeállítá
sáért; Csomó József váci gimnáziumi tanár a fizika szaktanterem
fejlesztését bemutató videófilmjéért; Lang Ágota soproni gimnázi
umi tanár a computertomográfiát bemutató poszteréért; Szűcs
József és hallgatói: Molnár Katalin, Janusch Zsuzsa, Tóth József
Pécs és környékének környezetszennyezését bemutató poszterü
kért. Tárgyjutalmat vehettek át: Weiser Pál (Csehszlovákia) a hő
motolla működését bemutató kísérleti eszközéért; Bognár István.
Késmárki Szabolcs és Szűcs Miklós kecskeméti tanulók fizika
tárgyú szimulációs programjaikért.
A műhelyvezetők munkáját Plós: Katalin értékelte. Dicséret
ben részesültek: Csákány Antal (KFKI); Gál József (Equator Ex
pedíció Klub); Juhász András (ELTE); Radnóti Katalin (Budapest.
Kölcsey Ferenc Gimnázium); Maorit Rossi (Finnország); Szabó
Gábor Budapest, 24. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet); Szűcs
József (JPTE). Dicséretet és tárgyjutalmat kaptak: Gallai Márta,
Moravcsik Tünde, Szabó Bernadett és Farga Tamás tanulók (Jász
berény, Lehel Vezér Gimnázium), 2000 Ft-os díjat vehetett át:
Bondár Tamás tanuló (Berettyóújfalú, Arany János Gimnázium);
Csekö Árpád nyugdíjas (Budapest); Csikor Zsolt egyetemi hallgató
(Budapest, BME); Görbe László (Budapest, Piarista Gimnázium);
Nemes László (Budapest, BME); Rósa Géza (Paksi Atomerőmű
Vállalat). 3000 Ft-os jutalomban részesültek: Jeges Károly nyug
díjas (Pécs); Siikösd Csaba (ELTE); Szegedi Ervin (KLTE); Zámori Zoltán (KFKI) és Pálos Csaba tanuló (Budapest, Piarista
Gimnázium), aki a közönségdíjat is elnyerte.
A pénz- és tárgyjutalmakat a Művelődési Minisztérium, a BácsKiskun megyei Pedagógiai Intézet, Kecskemét Városi Tanács, a
Központi Fizikai Kutató Intézet, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet,
a TUNGSRAM RT, a REMIX, a TEXO és a TUDORG Informá
ciótechnikai Vállalkozás ajánlotta fel.
Az ankét záróelőadását Czeizel Endre tartotta “Környezeti ár
talmak és genetikai ártalmak összefüggései" címmel. Az előadás
ból megtudhattuk, hogy milyen hatása volt a csernobili katasztró
fának, és milyen hatása van a bennünket napról napra érő egyéb
környezeti ártalmaknak. Az adatok tükrében értékelhettük, hogy
a nem megfelelő tömegtájékoztatás mennyire manipulálhatja a
közvéleményt. Közös felelősségünk természettudományos mű
veltségünk fejlesztése, amely abban is segít, hogy a környezeti ár
talmakat megismerjük és valódi hatásuknak megfelelő jelentőséget
tulajdonítsunk nekik.
A záróünnepségen Nagv Mihály értékelte az ankétot és mon
dott köszönetét mindazoknak, akiknek a munkája elősegítette az
ankét sikeres lebonyolítását.

Az ankét nyitóünnepségének elnöksége

Vermes Miklós adja át a Mikola-díjat Németh Gyulának, majd a
mögötte álló Szucsán Andrásnak

Szűcs József veszi át Kiváló Munkáért kitüntetését

Márki-Zay János elektrosztatikai kísérletet mutat

Szabó János számítógépes összeállítását mutatja
Lörentei Tamásnak

Tűri László légpárnás kísérlete
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Maarit Rossi finn vendégünk veszi át a díjat értékes előadásáért

Braun György Kundt-csöves bemutatása

Czeizel Endre ad elő

Nagy öregeink az előadáson

A fényképeket Baranyi József készítette
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Weiser Pál mutatja kísérletét

FIZIKA

MINDENHOL

MODERN FIZIKA A GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOKBAN
ÉS GYAKORLATBAN

Természettudomány és technika, alap- és alkalmazott
tudomány kölcsönhatása ma már közhelynek számít.
Konkrétabban a fizika és a gépészmérnöki tudomá
nyok egymásra hatása is igen intenzív és ennek akár
csak vázlatos bemutatására sem vállalkozhatom a
jelen keretek között a maga teljességében.
A két legnagyobb kapcsolódási terület a két nagy
tudományág között minden bizonnyal az új technoló
giák területe, ezek közül is elsősorban a nyalábtechnológia és az új anyagvizsgálati eljárások. Az
előbbi rendkívüli fontosságát a lézer- vagy elektron
nyalábbal történő anyagmegmunkálástól kezdve a
korróziógátló, felületkeményítő és i.t. ion-besugár
zásig aligha kell hangsúlyoznunk, világszerte az ér
deklődés előterében áll. Ha ezen a téren hazánkban
van is behoznivalónk, ez végső soron intézetünk ta
pasztalataitól, tematikájától, sőt terveitől sem
idegen, itt mégis elsősorban inkább az anyagvizsgálat
tal, modern analitikai eljárásokkal kívánok röviden
foglalkozni, amelyekkel kapcsolatosan számos figye
lemre méltó eredményt értünk el intézetünkben és
amelyek saját érdeklődésemhez, eredményeimhez is
a legközelebb vannak.
*
A felületeknek nagy szerepe van a gépészetben is.
Erre vonatkozólag szeretnék néhány eredményt be
mutatni.
A korrózió, a felületi oxidáció a legfelső atomi réte
gekben kezdődik, ezek vizsgálatára pedig egyike a
legoptimálisabb módszereknek a röntgenfotoelektron-spektroszkópia (ESCA név is használatos) és
ezeknek hazánkban az ATOMKI volt az úttörője (pl.
[ 1] [2]). Gépészeti vonatkozású vizsgálataink közül
— amelyben egyébként a csapágygolyó felületi tiszta
ságának ellenőrzésétől erőművek kondenzátorcsövei
korróziójának nyomonkövetéséig több más munka is
szerepel — itt azokat az eredményeket emelném ki,
amelyeket munkatársaim korrózióálló acélokra vo
natkozóan a szóban forgó módszerrel értek el [3],
Négy különböző típusú korrózióálló acélra vonatko
zólag történtek vizsgálatok:

Elhangzóit a NME Gépészmérnöki Karának 40 éves fennállása al
kalmából rendezel! tudományos ülésszakon Miskolcon.

1,441
08x181110T
08x181112T
SAT.FIN.3

Berényi Dénes
ATOMKI, Debrecen

Cr(17,4%), Fe(67,4%), Ni(12,8%),
Mo(2,36%)
Cr(18,l%), Fe(70,3%), N i(l 1,4%),
Mo(0,16%)
Cr(18,l%), Fe(68,8%), N i(13,0%),
Mo(0,09%), Nb(0,03%)
Cr(17,94%), Fe(73,22%), Ni(8,43%),
Mo(3,41%)

A passzív réteg vastagságára, ennek összetevőire és
ezek vegyületállapotára, mélységi eloszlására, felület
kezelések hatására stb. sikerült információkat kapni.
Az 1. táblázatban foglaljuk össze azokat az eredmé
nyeket, amelyek a legjellemzőbben mutatják az egyes
korrózióálló acélok közötti felületi különbségeket,
amelyek — áttételesen korrózióálló tulajdonságaikra
is jellemzők, nevezetesen a felületi oxidréteg vastag
sága és ezen belül a krómfeldúsulás mértéke a tömbi
Cr koncentráció-értékhez képest.
1. táblázat
Króm feldúsulás különböző korrózióálló
acélok felületi oxidrétegében [3]
Korrózióálló
acél típusa

Króm
Kezelési
hőmérséklet* feldúsulás
°C

Oxidréteg
vastagsága
nm-ben

20

2.48 ±0,98

2,5

250

2,70 ±0,31

=8,5

20

2,66 ±0,95

3,25

250

3.17 ±0,62

=8.5

1.4541

08X181 HOT

Kezelés nélk. 1,66 ±0,71
08XI8III2T

SAT.FIN.3

= 4.8, |, = 2 ,8 , c

20

1,82 ±0,78

2,7

250

1,80 ±0,06

>8,2

Kezelés nélk. 3,21 ±0,16

=3,5< „ * 0 .7 ,,.

*24 órás kitettség szabad oxigén- és ionmentes vízben

A JeUdet mélyebb rétegei (a 1 —100 g.) tartomány is
érdekesek lehelnek egyes ötvözetek esetében, neveze
tesen a tömbi összetétel és a szóban forgó vastagságú fe-

465

lületi réteg koncentráció közötti különbségek. Ilyen in
formációt az ún. PIXE módszerrel szerezhetünk,
amelynél a mintát nukleáris gyorsító (leggyakrabban
Van de Graaff-generátor) töltött részecske nyalábjá
val (legtöbbször proton) sugározzuk be és az így kel
tett röntgensugárzást analizáljuk (lásd pl. [4]).
Intézetünkben dolgoztuk ki a fenti módszer to
vábbfejlesztett változatát, amelynél változtatva a be
sugárzó töltött részecske nyaláb energiáját, a mélységi
koncentráció eloszlást (koncentráció profil) is meg
határozhatjuk. Az 1. ábra az intézeti vizsgálatok ered
ményét mutatja a Zn-kel ötvözött (1,4 tömbi %)
Al-ra vonatkozólag [5].

2. táblázat
Ciklotronban történő töltött részecske
besugárzásos kopásvizsgálattal nyerhető
néhány tipikus információ ([6] [7] alapján)
Motor-dugattyúk, dugattyú-gyűrűk cs hcngcrfalak
kopásvizsgálata
Kenőanyagok minősítése (a súrlódó felületek kopása
alapján)
Járművek futófelületeinek kopásvizsgálata
Forgácsoló élek kopásának mérése
Hengerek, hengersorok üzemszerű kopásának ellenőrzése

s ° !°

Fékek kopásának vizsgálata

0

Turbinák, fogaskerekek kopásvizsgálata
Orvosi protézisek kopásának vizsgálata
Acélok oxidációs viszonyainak, korróziójának vizsgálata*

*

/. ábra Cinkkel ötvözöll alumíniumban a Zn koncentráció vál
tozása a felülettől mért távolság függvényében a tömbi koncentrá
cióhoz képest [5].

A felületek vizsgálatához kapcsolódik, de minden
képpen egy külön, igen fontos vizsgálati módszert
képez a kopásvizsgálat. Ennek nélkülözhetetlen és
több vonatkozásban egyedülálló eszköze a ciklotron
[6]. A vizsgálandó alkatrészt ciklotronban töltött ré
szecskékkel (pl. proton, alfa-rész) be kell sugározni,
azaz aktiválni kell (ez 10—1000 p-os réteget jelent).
Majd megfelelő koptatás után nukleáris detektorral
mérjük az aktivitás csökkenést, ill. a lekoptatott ré
szecskéknél (pl. kenőolajban) jelentkező aktivitásnö
vekedést. Ezek szoros korrelációban vannak a vizs
gált alkatrész kopásával.
Az intézetben már megkezdték a kopásvizsgálatot
a ciklotron felhasználásával és a 2. táblázatban a tel
jesség igénye nélkül összefoglaljuk, hogy a fenti
típusú vizsgálatokból milyen gépészeti szempontból
fontos információkat nyerhetünk.
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Nyomelemkoncénnáció meghatározására a ppm —
ppb tartományban több, elsősorban nukleáris gyorsí
tókat felhasználó módszer [8] áll rendelkezésre az in
tézetben és ennek megfelelő számos eredmény is. A
különböző és ugyanakkor különböző teljesítőképes
ségű, különböző információkat adó módszerek egész
spektrumára itt nem térhetek ki. Példaként az intézet
munkatársai által ciklotronban 8 —10 MeV-es proton
nal történő besugárzással A1 nyomszennyezőinek ki
mutatását hozom fel [9]. A mért gamma-spektrumot
és a meghatározott szennyezéseket ppm-ben a 2.
ábrán mutatjuk be.
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2. ábra Al-minlán proton besugárzás hatására ciklotronban
kilépő gammasugárzás spektruma [9],

2000

A röviden bemutatott néhány példa csak kis részét
képezi az intézetünkben e téren elért eredményeknek
és még kisebb részét lehetőségeinknek, melyeknek
minél teljesebb további kihasználása a megfelelő part
nerek egymásratalálásától is függ.
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OKTATÁSBAN

ROBOTVEZERLES ISKOLASZAMITOGEPPEL

Batta Zoltán
Radnóti Tibor
Piarista Gimnázium tanulói

Lassan a robotok bevonulnak mindennapi életünkbe,
és ugyanolyan elképzelhetetlenné válik az életünk
nélkülük, mint a számítógépek nélkül. Gondoljunk
csak arra, hogy a fejlett technikai színvonalat képvi
selő gépek előállítása milyen nehézségekkel járna, és
robotok nélkül az ember nem juthatott volna el a
Holdra sem.

Egyre nagyobb szükség van arra, hogy már az isko
lai képzésben megismerkedhessünk a robotokkal, és
ne csak a sci-fi írók emberszabású gépei jussanak az
ember eszébe, hogyha robotokról hall. Itt azt írjuk le,
hogyan jutottunk mi robotokhoz, és mit is lehet kez
deni egy robottal a gimnáziumban.
Ebben az évben az iskola kapott egy legószerű Fi
schertechnik elnevezésű építőkészletet. Ebben a
készletben található elemekből a legkülönfélébb ro
botokat lehet összerakni. így mentesültünk a mecha
nikus munkák alól, és fantáziánkat felhasználva lát
hattunk neki a robotok összeszereléséhez. Nemso
kára kész lett két robot. A kisebbik, amellyel később
a Hanoi tornyai feladatot oldottuk meg és hajtottuk
végre csak két rotációs tengelyű, két szabadsági fokú
robot. Ez a robot rendelkezik még egy elektromág
nessel a karja végén, amellyel vastárgyakal képes
“megfogni”.
A nagyobbik robot három rotációs tengelyű,
három szabadsági fokú úgynevezett humanoid robot.
A karja végére egy fogókart építettünk, aminek segít
ségével hasáb vagy henger alakú tárgyakat tud meg
fogni. Ezek után megpróbáltunk olyan feladatokat

1. ábra A kisebbik robot

Az 1988. évi
ismertetése.

Középiskolai Tanári

Ankéton

kiállított gép

megoldani a robotokkal, amelyek segítségével jól
megismerhetjük a robotok irányításának módjait, és
amelyek jól modellezik az ipar számos területén hasz
nálatos nagyobb ipari robotok működését is.
A kisebbik robotot az eredeti interfészt felhasz467

nálva, COMMODORE 64-es számítógéppel irányít
juk.

2. ábra A nagyobbik robot

A nagyobbik robotnak nehezebb feladatot szán
tunk. Arra akartuk megtanítani, hogy képes legyen a
vele elvégeztetett mozgást megtanulni és később
megismételni is, ezáltal úgynevezett tanulórobottá
válni. Ehhez azonban a C 64-es számítógép nem volt
elég gyors és kezelhető. Ezért a HT iskolaszámítógép
hez csináltunk egy interfészt, hogy így gyorsabb szá
mítógéphez jussunk.

A hardver leírása
I. Általános felépítés
Ha egy robotot vizsgálni kezdünk, akkor több jól
elkülöníthető egységet határozhatunk meg.
1. Fizikai végrehajtóegység: előállítása a legnehe
zebb feladat, mivel a tervezés és elkészítés átgondolt
munkát és nagy precizitást igényel. Ezen okok miatt
megvalósítása a középiskolákban igen nehéz.
2. Vezérlőegység: iskolai körülmények között
ennek megoldása elég egyszerű, mivel a célnak, bár
mely, kivezetett rendszerbusszal rendelkező számító
gép megfelel.
3. Illesztőegység: felépítését mindig a robot és a
számítógép határozza meg. Funkciója az, hogy a szá
mítógépet alkalmassá tegye a vezérlésre. (Digitális je
leket vezérlő feszültséggé alakít át.)

II. A mechanikus rész leírása

1.2 A két külön mozgatást két kisfeszültségű
motor végzi el, amelyek fogaskerék-áttételen keresz
tül fogas léceken mozognak.
1.3 A robot karján egy kis teljesítményű elektro
mágnes található, amely könnyű vaskorongok tartá
sára alkalmas.
1.4 Mivel a mozgatást nem pontosan beállított lép
tetőmotorokkal oldottuk meg, ezért ellenőrző, illetve
az aktuális pozíció meghatározására alkalmas beren
dezést kellett beépítenünk. Nem lehetett időzítőcik
lusokkal ezt jól megoldani, azaz hogy a program az el
mozdulás ideje alapján határozza meg az elmozdulás
mértékét, mert a motorok sebessége erősen feszült
ség-, illetve terhelésfüggő.
Ezért a két mozgó rész elmozdulását két potméterrel követjük nyomon, amelyek a tengelyekhez
csatlakoznak.
2. A másik összeállított robot lényegesen fejlettebb
elődjénél
2.1 Váza három tengely mentén tud fordulni, és
tartalmazza a fogókar-korrigáló mechanikát is, tehát
hogy a kar bármilyen magasság mellett mindig víz
szintesen álljon. A fogókar kétféle kiépítésű lehet,
egy a gömbölyű tárgyak számára és egy a sík oldalak
kal határolt tárgyak számára.
2.2 A motorokból négy került felhasználásra,
három nagyobb teljesítményű motor a váz mozgatá
sára, míg egy kisebb teljesítményű a fogókar mozgatá
sára szolgál
2.3 A visszajelző berendezések is nívósabbak: a
pontatlan analóg rendszert pontos digitális pozicio
náló váltotta fel.
3. Az ellenőrző pozicionáló elektronika
3.1 Mint már említettem az első robotnál potenciométer-pozicionálókat használtunk. Ezek előnye,
hogy kis méretűek, egyszerűen beépíthetők a mecha
nikába, és egy bizonyos határig pontosnak tekinthe
tők.
Hátrányuk viszont:
— az analóg jel digitálissá alakításához viszonylag
bonyolult elektronika kell;
— a vezetékek, a külső “zajok”, a terhelésingadozás
nagymértékű pontatlanságot eredményeznek;
— az érzékelési küszöbszintjük magas (pontatla
nok).
A fentiekből következik, hogy bizonyos határokon
túl nem tudjuk pontosítani az eredményünket.
Ezek alapján csak ott érdemes ilyen megoldást
használni, ahol a pontosság nem fő feltétel, illetve a
kapott adatok csak tájékoztató jellegűek.
3.2 A másik ellenőrző az optoelektronikai pozicio
náló; ennek rövid működési elve a következő: az

egység tartalmaz egy infravörös fotodiódát és egy fototranzisztort. A dióda állandóan bekapcsolt állapot
1. A kisebb robot részletes ismertetése
ban van, és a kettő között helyezkedik el egy olyan
1.1
A robot váza egy tengely mentén korlátozottkorong, amely sötét és világos részekre osztott. Ez a
mértékben képes elfordulni, és a karja egy liftrend korong a főtengelyekhez van csatlakoztatva, és ezzel
szeren csúszva Fölfelé és lefelé tud mozogni.
együtt forog. Mozgó állapotban a dióda fényét meg468

megszakítják a sötét beosztások, aminek hatására a
tranzisztor lezár, a világos részek hatására pedig
kinyit. Az egység kimenete TTL szintű. Ha az impul
zusokat számoljuk, akkor a beosztásoknak megfelelő
pontossággal meg tudjuk határozni a tengely elfordu
lását (irányát nem).
Ennek hátránya a nagy méret, a mechanikus csatla
koztatás, és hogy tápfeszültséggel kell ellátni az
egységet.
Előnye viszont:
— a beosztások arányában a pontosság növelhető;
— külső zajokra, a digitális jel miatt (az egység TTL
jelszintű kimenettel rendelkezik) nagymértékben
érzéketlen;
— küszöbszintje alacsony;
— könnyű átalakítani (a TTL szintű jel miatt) a szá
mítógép számára hasznos információvá.
Bár nagy munka árán, meg lehet közelíteni analóg
úton is ezt a pontosságot, de a digitális jelvizsgálat,
adatrögzítés, ha az adatok előállítása néha igen nehéz
is, célszerűbb, mivel tároláskor minőségük nem
romlik (szemben az analóg úton való tárolással) és az
adatokkal való manipuláció is jóval egyszerűbb.

kinyit. Emittere 0 voltra van kötve. Bemenő logikai 0
szintnél a tranzisztor kinyit, és így a kimenetet 0
voltra húzza le. Logikai 1 szintnél lezár, és ilyenkor a
külső felhúzóellenállás által beállított érték jelenik
meg a kimeneten. A bemenet magas szintjéhez tar
tozó kimeneti feszültség felső határát a tranzisztor
kollektor-emitter (UCE) határfeszültsége szabja meg
(max. 30 V), míg a maximális kimenő áramot, ala
csony bemeneti szintnél, a maximális kollektoremitter (ICE) áram jelenti (max. 40 mA). Logikai
magas szintnél a kimenő áram a felhúzó ellenálláson
folyó áram.
1.2
Az így felerősített jelet egy komplementer
emitterkövetővel meghajtva kapjuk a motorokhoz
szükséges jelet. Ez a következőképpen néz ki.

III. A vezérlő egység:
1. A HT számítógépet azért választottuk, mert ez
az iskolákban igen elterjedt és egyszerűsége miatt
könnyen átlátható a működése.
A robottal, megfelelő interfészen keresztül a hátsó
porton kommunikál, a kezelő személlyel pedig a bil
lentyűzeten és a megjelenítőn keresztül tart kapcsola
tot.
2. A számítógép önmagában nem fog robotot ke
zelni. A vezérlést PASCAL nyelven írt programmal
oldottuk meg.
az

első

erősítés

*

a második

erősítés

IV. Az interfész részletes leírása
Két komplementer, azaz egy N-P-N és egy P-N-P
1. A kimenetek
tranzisztort, a felső ábra második részének megfelelő
A számítógéptől érkező 8 TTL szintű kimenetet en kapcsoltuk össze. Vizsgáljuk meg, hogy mi törté
felerősítve páronként használjuk fel egy-egy motor nik a két állapotban.
vezérlésére, összesen 4 motornak. Azért kell két
1.2.1 Ha a bemenő jel logikai alacsony, akkor az
bittel vezérelni egy motort, mert mindkét irányba N-P-N tranzisztor lezár, viszont a P-N-P tranziszto
kell tudniuk forogni és megállni. Mivel a számítógép ron folyik áram és a kimenő feszültségei földközeli
kimenetei tárolják az adatokat is, ezért nekünk erről szintre húzza le.
nem kellett gondoskodnunk, csupán az erősítésről,
1.2.2 Ha a bemenő jel logikai magas, akkor pont
mely két lépcsőben történik:
fordítva viselkedik a kapcsolás, mint a fenti esetben,
1.1
Az érkező TTL szintű jelet első lépésként azaz a P-N-P tranzisztor lezár és az N-P-N tranzisztor
CMOS szintre ültetjük át. Ezt egy 7407-es IC-vel a kinyitva a kimenetel a kollektorfeszültség szintjére
következőképpen oldottuk meg.
viszi fel.
Gondol jelent az ilyen kapcsolásoknál az átváltás
A 7407-es CHIP a bemenő jelek felerősítésére és a
külső zajok kiszűrésére szolgál. Lelke egy teljesít alatti idő alacsony—magas, magas—alacsony), mi
ménytranzisztor, amelynek kollektora képzi a kime alatt mindkét tranzisztor nyitva lehel. A mi esetünk
netet. Bázisát (megfelelő illesztőtagokon keresztül) a ben ezt egyrészt gyors átváltásokkal (10 —20 ns), il
bemenő jel vezérli, és ennek megfelelően lezár vagy letve a tranzisztorok túlméretezésével oldottuk meg.

469

A kapcsolás feszültségerősítése egyszeres, és az
áramerősítése a lehető legnagyobb, azaz 25-szörös és
250-szeres között változhat.

A szoftver leírása
7. A kisebb robot programozása

Az ilyen teljesítményerősítéssel a motorok szá
mára tartósan tudjuk biztosítani a megfelelő feszült
séget és az áramot. Itt két problémával kell számol
nunk:
1. a motorok indításakor egy pillanatra nagyon
megnő a felvett áram, ezért figyelni kellett arra, hogy
ez ne okozzon gondot;
2. ha egy működő tekercsről lekapcsoljuk az
áramot, akkor ellentétes irányú és nagy feszültségű
áramimpulzus indukálódik a tekercsen, ami a vezér
lőberendezést tönkreteheti, ezért ezt védő diódákkal
kell kiküszöbölni: a mi esetünkben ez nem feltétlenül
szükséges, mert a motorokon ez nem annyira számot
tevő, mint a reléknél, és a teljesítménytranzisztorok
bizonyos fokig érzéketlenek erre.
2. Bemenetek
A rendelkezésünkre álló másik byte-ot digitális
adatok beolvasására használtuk fel, azaz kapcsolók
és infraérzékelők lekérdezéséhez.

Az ipari robotok programozásának módja lényege
sen eltér a mikroszámítógépek programozásától,
ezért olyan programnyelvet választottunk, amely kel
lően gyors és a programozóhoz is közel áll. Az utóbbi
állítás miatt döntöttünk a PASCAL nyelv mellett,
míg a gyorsaság érdekében néhány apróbb rutint gépi
kódban oldottunk meg a nagyobb robotnál.
A kis robothoz írt PASCAL program COMMO
DORE 64-en, az Oxford Pascal interpreterrel fut.
A robot közvetlen vezérlését végző rutinok
(ANINP, INIT, MOZGAT) a CIA II. chip segítségé
vel érik el a user portot, és ezen keresztül az inter
fészt. Mivel az adatátvitel soros, ezért a működéshez
szükséges órajeleket és egyéb vezérlő jeleket is a
program küldi ki.
A robot visszajelző rendszere azt teszi lehetővé,
hogy egy adott pillanatban a lekérdezett potméterektől kapott értékek segítségével, meg lehessen hatá
rozni a robot akkori helyzetét (kb. fél centiméter pon
Ezt egy 74LS240-es meghajtóval oldottuk meg, tossággal). Ez nagy könnyebbség a programozás
amely a külvilági “zajokra” érzéketlen (Schmitt- szempontjából, hiszen így nem kell egy kívülállónak
triggeres bemenetű). A portra 8 darab 330 Ohm el a motorok változó sebességéből származó pontatlan
lenálláson kapcsolódik. Erre azért volt szükség, ságokat mindig korrigálni.
mért ha a szoftver a portot véletlenül kimenetnek
állítja be, akkor a számítógép portvezérlő IC-je
tönkremehet.
II. A “Hanoi tornyai”program

A vevő IC állandóan engedélyezett, mert a fel
1. Általános ismertetés
használt port nincs közvetlen kapcsolatban a
rendszerbusszal, és a szoftver ellen is van véde
Ebben a programban a robotot a Hanoi torony ra
lem.
kására
tanítottuk meg. A Hanoi torony problémáját
A bemenetek rajza az alábbiakben látható:
és algoritmusát több Pascal-könyv is tartalmazza.
Az igazi probléma ennek a robottal való szimulá
lása volt. Meg kellett teremtenünk azokat a rutinokat,
amelyek az algoritmus utasításait végrehajtják. Meg
tanítottuk a gépet olyan dolgokra, hogy hogyan kell
egy korongot felemelni és egy adott pozícióba letenni.
Meg kellett azt is oldanunk, hogy a program
mindig felismerje a robot helyzetét és abból a helyzet
ből egy másikba el tudjon jutni. Figyelembe kellett
venni a robot mozgásának sajátosságait, például azt,
hogy a leállító parancs után még a lendület tovább
viszi a kart. Nagyon fontos volt a megfelelő pontosság
elérése is.
Most lássuk magát a programot. A blokk diagramja
és listája a függelékben található meg.
7805
+ 7 -1 2 V >
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2. A programlista ismertetése.
2.1
Az 1000—1040 sorban a változó deklaráció he
^
2 2 0 yj. F
lyezkedik el. Az a, b, c, d, fe, x l , ff, y, z egész típusú,
általános felhasználású változók. Nincs meghatáro
GND
zott funkciójuk, általában segédváltozókként használ
juk. A pl, p2, x3, x4, n, 11, 12 egész típusú változók
rendszerváltozókként funkcionálnak. A tt 1-től 3-ig
Tap e g y s e g
terjedő tömb a Hanoi tornyok talppontjának koordi

n
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nátáit tárolja. Az aa tömb a robot parancskódjait
tartalmazza.
2.2 Az 1050 —1210 sorban az INIT rutin helyezke
dik el. Ez az interfész elektronikájának alapállapotba
helyezését végzi el.
2.3 Az 1220 —1470 sorban a MOZGAT rutin talál
ható. Ez az eljárás ad mozgatási parancsot a robotnak.
Az x l, x2 paraméter határozza meg, hogy melyik
motor milyen irányban mozduljon el. Ez végzi a
motor ki-be kapcsolását is.
2.4 Az 1480 —1610 sorban elhelyezkedő rutin
(ANINP) a potméterek és ezen keresztül a karok állá
sát olvassa le. Az yl paraméter a lekérdezendő potméter kódját adja meg.
2.5 Az 1620 —1860 sorban már egy összetettebb el
járás (HELYZET) található. Ez a robotkart mozgatja
a tornyok adott talppontjai között (amik a tt tömbben
vannak tárolva). A pl bemenő paraméter a kiindulási
talppont kódját tartalmazza, a p2 paraméter pedig a
cél-talppont kódját. A program a tt tömb segítségével
meghatározza az adott talppont koordinátáját, és az
ANINP eljárás segítségével addig mozgatja a robot
kart, amíg a kívánt koordinátát el nem éri. A feladat
egyik legnehezebb problémája itt merült fel. Ugyanis
nagyon nehéz volt a kívánt pontosságot elérni. Az
adott állapot visszajelzése a már ismertetett potméteres rendszerrel történik. Ennek a rendszernek pedig
az a hátránya, hogy egy adott értékhez (amit az
ANINP rutin ad meg) egy viszonylag széles határok
közötti állapot tartozik. Azaz lehet, hogy fél centit is
elmozdul a kar, de a potméter még ugyanazt az érté
ket mutatja. De szerencsénkre a sávok közötti határ
(ahol az inputérték vált) nagyon pontosan meghatá
rozott. Ezért azt csináltuk, hogy a robotkar mindig
egy irányból közelít egy adott helyzethez, és ekkor
mindig a sávhatáron áll meg. Ehhez persze az kell,
hogy amikor a másik irányból közelítene, akkor túl
megy az adott célponton majd visszafordul és a
kívánt irányból közelíti meg újra a talppontot. Azért
van szükség ilyen pontos beállításra, mert egyébként
az elektromágnes egyszerre több korongot venne fel,
és ezzel felborítaná az egész folyamatot. (A kirakott
torony helyett csak szétszórt korongok maradnának.)
2.6 Az 1870 —1960 sorban a FELLE rutin helyez
kedik el. Ez, amint a neve is mutatja, a robotkar fel-le
mozgatását végzi. Itt ismét az ANINP rutint kellett
használnom. A pontosság itt már nem olyan fontos,
mivel az nem baj, ha a mágnes egy kicsit lejjebb megy
a kelleténél. Ezt a hibát a beépített rugó kiegyenlíti.
2.7 Az 1970 —2050 sorban a POS rutin található.
Ez a pl paraméter alapján pozícionálja a robotkart (a
talppontok között). Felhasználva az x3 rendszerválto
zatot, amelyik mindig a kurrens pozíciót tartalmazza,
a pl paraméter által meghatározott koordinátára viszi
a kart.
2.8 A 2060 —2140 sorban a H1NIT rutin, a
HANOI rutin előkészítő eljárása foglal helyet. Itt
mindig az adott kezdőhelyzetből kiindulva a gép meg

határozza a leendő talppontok koordinátáit, azonkívül
azt, hogy milyen magasból, milyen magasra emelje a
kart rakodás közben. Az x3 rendszerváltozó is itt
kapja meg alapértékét (1-et), ami azt jelenti, hogy az
ekkor beállított pozíció lesz a kiinduló helyzet (az
első talppont) a Hanoi torony rakodása közben.
2.9 A 2150 —2370 sorban található meg a HANOI
eljárás, amelyik tulajdonképpen a lelke az egész prog
ramnak. Ez használja fel az eddig ismertetett rutinok
nagy részét. Ez az eljárás rekurzív, amit a blokkdiag
ramon is ábrázolni próbáltam.
2.10 A 2380—2460 sorban már egy kiegészítő
rutin (MOZ) van, amit a KÉZI eljárás használ: Ez tu
lajdonképpen a MOZGAT rutin egy változata.
2.11 A 2470—2800 sorban található az utolsó el
járás (KÉZI). Ez a robot kézi vezérlését valósítja
meg. Erre azért van szükség, mert a HANOI rutin
végrehajtása előtt a robotot a kezdőállásba kell ve
zetni. (A korongokból álló torony fölé.) Ez az eljárás
akkor fejeződik be, amikor lenyomjuk a SPACE
billentyűt.
2.12 A 2810 —2890 sorban található főprogram
szinte már csak rutinok hívásából áll. Az elején még
néhány változó megkapja kezdeti értékét. Ezután az
INIT, KÉZI rutinok segítségével be lehet állítani a
kezdőáilást, majd a HINIT és a HANOI rutin végre
hajtja a kívánt feladatot a Hanoi tornyai kirakását.

111. A nagy robot programozása
A robotot az iskolaszámítógéppel Hisoft Pascal for
dítón megírt programmal vezéreltük.
Itt már kiemelt szerepe volt a gyorsaságnak,
ugyanis az optikai tárcsa, amelyik a motor mozgatását
jelzi, olyan gyorsan mozog, hogy egy lassabb rutin le
folyása alatt többször is vált. Sajnos az hamar kiderült,
hogy a PASCAL nyelv bonyolultsága miatt a lefordí
tott program is lassú, ezért a programnak ezt a részét
is gépi kódban kellett megírni.
Ez a program, a feladatnak megfelelően, már jóval
összetettebb, mint az előző. Nagy feladat volt a meg
felelő adatstruktúrát kialakítani. Probléma volt még
az is, hogy a Hisoft Pascal lemezzel dolgozik, és az
iskolaszámítógépünknek nincs lemezegysége. Ezért a
programfejlesztés a HT-val kompatibilis és lemezegy
séggel is rendelkező TRS 80 gépen folyt. A munka
felgyorsítása érdekében a robothoz tartozó eredeti in
terfészt illesztettük a TRS 80-as géphez. így a félkész
programok működését bármikor ellenőrizni tudtuk.
Miután a program elkészült, átvittük a HT-re és már
az általunk épített interfésszel használtuk a robotot.
Az iskolaszámítógép kél nyolcbites portja közül az
egyik bemenetként, a másik kimenetként funkcionál.
Ezeken keresztül folyik a robot irányítása és a vissza
jelzések fogadása.
A program blokkdiagramja a 2. függelékben talál
ható.
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mikus változókat kellett használnunk. Ugyanis a
program futása közben nem lehet tudni előre, hogy
hány mozgásfázist kell tárolni. Mivel nem akartunk
korlátokat szabni tanulásának (előre dimenzionálással), ezért úgynevezett mutatós rekordokból álló
láncot használtunk, amihez addig lehet újabb szeme
ket adni, amíg a memória tart. Minden egyes szem
ben (rekordban) tároljuk azt, hogy melyik motor
mozgott, milyen irányparaméterrel, milyen kóddal
lehet elérni az ehhez tartozó visszajelzést és utoljára a
következő láncszem címét a memóriában. A szemek
időbeli egymásutániság szerint követik egymást,
tehát az első mozgás az első láncszemben található és
így tovább.

IV. A tanítóprogram
1. Általános ismertetés

A program alapvetően a robot tanításának feladatát
oldja meg. Először a robotot a számítógép billentyű
zete segítségével a kezdő pozícióba lehet vezetni.
Ekkor egy gomb lenyomására a gép megkezdi a tanu
lást. Ezek után a billentyűk által vezérelt minden
mozgást megjegyez a gép. A tanítás befejeztével a
robot visszatér a tanulás előtti kiinduló pozícióba. Ezt
a lehető legrövidebb úton teszi, tehát nem a tanult
mozgást ismétli el visszafelé, hanem egy számított
optimális utat tesz meg. Ezekután a gép, megfelelő
parancsra, megismétli a megtanult műveleteket.
Ebben a variációban a robot csak egyszer ismétli el a
A robotok vezérlésének két apró lehetőségét ol
mozgássort, de minden probléma nélkül megoldható dottuk meg és mutattuk be. Úgy érezzük, hogy más
a többszöri ismétlés is.
lehetőségek is vannak a továbbfejlesztésre mind a
hardver-, mind szoftverterületen.
2. Az adatszerkezet ismertetése
Köszönetét mondunk iskolánknak, a Budapesti Pi
Ez a téma azért érdemel külön fejezetet, mert itt arista Gimnáziumnak, kiváltképp Görbe László, vala
jóval bonyolultabb adatszerkezetet használunk, mint mint Kovács Mihály tanáruraknak, segítségeikért és
a Hanoi tornyai programban. Itt úgynevezett dina támogatásaikért.
BELEPES

HANOI

R

u t in

-TAMULÓ PROGRAM

FÓPKOGRAH 1

BETANÍT:

KILÉPÉS

1 ■.'* 1

i 1 L 't .1 ú ‘.I I U U u U I ;

1010
1020
1030
1035
1040
1050
1060
1070
1030
1090
1100
1110

COM3) IIP- I I j DOI ; D R R - T B D O J ;
'-’ÁR m , B , C , D , F E , X 1 , X 2 , F F , Y , Z : IN T E G E R ;
P l,P 2 ,X 3 ,X 4 ,N ,L 1 ,L 2 :IN T E G E R ;
T T i ARRAYC 1 . . 3 3 OF I N T E G E R ;
A ft: ARRAY C1 . . 4 3 OF I N T E G E R ;
PROCEDURE I M I T ;
VAR
X :IN TE G ER ;
BE G IN
F E :=0;
Y: ~ 0 ;
POKE ( DF;R, 6 3 ) ;
FOR X: —1 TO 3 1)0
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AI L É p é s

/
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ÁTÉRÉS/

1120
BEG IN
1130
A :=43;
1140
P O K E (U P ,A );
1150
A • —ORB Í A , 3 ) . ;
1 1 6 0 ' P O K E (U P ,A )
1170
END;
1130
A :=57;
1190
P O K E (U P ,A > ;
1200
F E : =Y
1 2 1 0 END;
1 2 2 0 PROCEDURE MOZGAT( X 1 , X 2 : I N T E G E R ) ;
1 2 3 0 VAR X : I N T E G E R ;
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NÉGYSZÖGLETES

KERÉK

82. PROBLÉMA

A 81. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Régóta ismert, hogy a sarok-reflektor (egymásra me
rőlegesen, vagy bizonyos szögben sarokszerüen elhe
lyezett fémlapokból álló rendszer) kiváló hullámviszszaverő tulajdonságokkal rendelkezik. A II. világhá
ború befejezését követően, amikor Massachusetts
állam autópályái mentén radarozó rendőrök kezdtek
vadászni az eszeveszetten száguldó autósokra, az
MIT két diákja kifejlesztett és árulni kezdett egy egy
szerű szerkezetet, amely garantáltan megbolondított
mindenféle közlekedési radart.
A szerkezet négy darab alumínium sarok-reflek
torból állt, mindegyikük hasznos visszaverő-felülete
kb. 15 négyzetcentiméter volt. A reflektorokat szélmalomszerűen két egymást keresztező rudacska vé
geihez erősítették. A szerkezet közepén egy kicsiny
golyóscsapágy volt, s ezt az autó rádióantennájára kel
lett ráhúzni.
Amikor a gépkocsi gyorsan halad, a levegő olymó
don forgatja a kicsiny szélmalmot, hogy a radarjeleket
éppen visszaverő antenna a járműhöz képest mindig
hátrafelé mozog. A sebességmérés szempontjából ha
tékony reflektor eredő sebessége tehát mindig
kisebb, mint az autó tényleges sebessége, s a látszó
lagos sebességcsökkenés nyilván annál nagyobb,
minél gyorsabban halad a jármű!
A berendezés nagyon hatékonyan működik
minden olyan esetben, amikor a radart a közeledő
jármű felé irányítják. (Általában így mérik a gépko
csik sebességét.) Ha viszont egy kézi sebességmérőt
használó rendőr nem akar hinni a műszerének, s az
elhaladó autó után fordulva megismétli a mérést,
akkor...(!)
Becsüljük meg, mennyire csökkenti le a gépkocsi
látszólagos sebességét az MIT-s diákok találmánya!

Jelöljük a homokóra legszűkebb keresztmetszetének
sugarát r-rel, a legnagyobb homokkal teli keresztmet
szet sugarát pedig R-rel! Az egyszerűség kedvéért te
kintsünk egy 45°-os kúpszögű homokórát, ebben a
homok magassága ugyancsak R. A homokszemek
mérete általában sokkal kisebb, mint r, emiatt a fela
dat szempontjából ez a méret nullának tekinthető.

Gnädig Péter
(A megoldásokul a szám megjelenését követő 3 liéien belül lehet
beküldeni a Szerkesztőségbe: Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
“Négyszögletes kerék" 82. probléma megoldása, 1371 Budapest.
Fő u. 68. Pf. 433. címmel.)

81. PROBLÉMA
Becsüljük meg, hogyan függ egy homokóra homokjának
"lepergési”ideje a homokóra adataitól!
(N. F.)
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A homok lepergésének T ideje a feladat paraméte
reitől, vagyis R-től, r-től és a g nehézségi gyorsulástól
függ. Reális feltevés, hogy a lehulló homok sebessége
(a legutolsó pillanatokat leszámítva) független attól,
hogy milyen sok homok van még az óra felső felében.
Ebből a feltevésből az következik, hogy T arányos
kell legyen a homokmennyiség teljes térfogatával,
vagyis
T(R,r,g) = R:i -f(r,g)
alakú. Az f(r,g) függvény s/m 3 dimenziójú, ami csak
úgy lehetséges, ha
f = állandó • r_5/2 • g ~ ,/2.
Az — egységnyi nagyságrendű — állandót elhagyva
azt kaptuk tehát, hogy
T = R 3/vfT T g.
A jelenség lényegét jobban megértjetjük, ha meg
próbálunk valamilyen dinamikai képet is kialakítani a
történtekről. A homokóra legszűkebb részében a ho
mokszemek bizonyos magasságból szabadon esnek
lefele. Ha meg tudnánk becsülni ezt a magasságot,
akkor kiszámíthatnánk a homokszemek átlagsebessé
gét a szűkületben, s ebből megkaphatnánk a homok
lepergésének idejét.
A szűkületben a homoktömb alján egy kicsiny
“negatív” kráter alakul ki. Ennek a kráternek a dő
lésszögét, s ezzel együtt a magasságát a homoksze
mek közti súrlódás határozza meg. Mivel a száraz ho
mokból kialakítható kúp magassága kb. az alapkör su
garával egyenlő, az r sugarú fordított kúp magasságát
is r-rel közelíthetjük. Ebből a magasságból szabadon
eső részecskék sebessége nagyságrendileg vf^g, a
szűkületen tehát egységnyi idő alatt hozzávetőlegesen
r2 • V ng térfogatnyi homok halad át. (A fentiekben
az egységnyi nagyságrendű számfaktorokat nem írtuk

ki.) A teljes homokmennyiség lepergésének ideje
tehát
T « R V -^ g ,
összhangban a dimenzionális megfontolások eredmé
nyével.
A fenti egyszerű modell természetesen finomít
ható lenne a keresztmetszetek és a térfogatok ponto
sabb képletének alkalmazásával, illetve a szűkületen

áthulló homok átlagsebességének kiszámításával, ez
a finomítás azonban nem állna összhangban e nagyon
összetett jelenségre alkalmazott modell durvaságával,
így ettől eltekintünk.
Numerikus példaként tekintsünk egy telefonálás
nál használatos kicsiny homokórát r = 1 mm, R =
= 2 cm adatokkal. Ennél T becsült értéke 80 s, ami a
tényleges 3 perces idő nagyságrendjébe esik.
(G. P.)
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NÍVÓDÍJ
A Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága 1988. évi nívódíját Horváth Gábornak ítélte oda
"Az Eötvös féle ’sarki taszítóerő’ a wegeneri kontinensvándorlási elmélet tükrében“ c. cik
kéért. A nívódíjat a Társulat elnöke adta át a kitüntetettnek.

ÜNNEPSÉG KÁRMÁN TÓDOR
SZÜLŐHÁZÁNÁL
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) kezdeményezésére
1989. augusztus 23-án emléktáblát avattak a világhírű, magyar
származású tudós. Kármán Tódor Budapest Vili.. Szentkirályi ti
22. szám alatti szülőházán. Az emléktábla felavatására a "Magya
rok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásá
ban II." nemzetközi konferencia alkalmából került sor. és azon
részt vettek a támogató szervek, vagyis az M FA. a Magyarok Vi
lágszövetsége. a BME. az MTESZ Országos Elnöksége, az MTA
Interkozmosz Tanács, a Gépipari Tudományos Egyesület, a
VIII. kér. Tanács, az Országos Műszaki Múzeum és a Ság vári
Endre Gyakorló Gimnázium képviselői, valamint a MANT tagjai
és a nemzetközi konferencia számos résztvevője. Az ünne#égrc

Budapestre érkezett két amerikai tudós, Bradford Slurtevant pro
fesszor a Caltech Guggenheim Aeronautical Laboratory
(G ALCI n és |)r. Gael Squibb csillagász, a .let Propulsion Labora
tory (JPLI képviseletében. A köszöntőt Almár Iván. a MANT
elnöke, az ünnepi beszédei faiján Imre akadémikus, az MTA III.
osztály elnöke mondta. Ezután koszorúzás következett, melyen a
támogató szervek képviselőin kívül részt veti és rövid beszédet
mondott a kel amerikai vendég is. Hangsúlyozták, hogy mind a
GAl.CTT. mind a JPl Karmán Tódort tekinti alapítójának és
ápolja örökségét.
A. I.

TISZTELT ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG!
A Magyar Asztronautikai Társaság kezdeményezésére, a Fővárosi
Tanács jóváhagyásával emléktáblát avatunk. A Szentkirályi u. 22.
számú házban született 1881-ben Kármán Tódor, korunk egyik leg
nagyobb alkotó egyénisége. Diákoskodása is e környékhez kapcso
lódik. A Trefort utcai “mintagimnázium" tanulója volt, azé az.
iskoláé, amelynek első, mondhatjuk alapító igazgatója édesapja.
Kármán Mór volt, a nemzetközileg is ismert pedagógus és kullúrpolitikus.

Kármán Tódor 1902-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen
nyert gépészmérnöki oklevelet. Ezt követően a világ számos egye
temén dolgozott, a főbb állomások: Budapest, Göttingcn.
Aachen. Los Angeles, ill. Pasadena. Maradandót alkotóit az áram
lástan, különösen a repülési aerodinamika, továbbá az űrkutatás
és űrhajózás, vagyis röviden az asztronautika területén. Neve
megtalálható a szilárdtestek képlékeny folyásának elméletében,
megalkotta a róla elnevezett örvénysor-clméletel, megalapozta az
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áramlástan egyik nagy fontosságú fejezetét, a turbulencia ún. ha
sonlósági elméletét, munkatársaival megoldotta a hangsebesség
feletti repülés több alapvető problémáját. A közvetlen gyakorlatot
illetően pedig: alkotó módon vett részt még az I. világháborúban a
Bécs melletti Aerodinamikai Laboratóriumban az első helikopter
létrehozásában, Amerikában pedig a II. világháború alatt és utána
a rakétakísérletekben és általában az űrtechnika kifejlesztésében.
Külön említést érdemel a 40-es években általa alapított Jet Propul
sion Laboratory, amely önálló intézetté fejlődött, és jelenleg az
amerikai asztronautika egyik központi intézménye.

t házs a s

*

w

íru U fttrr

. k ár m á n tóoor
- s;' -

£**©**.
i>' . . A HÚSZA** TVDÓMAVTÓ*
v'«LAO*e»ü W ÚVfLÖít.
A SfRU lC ST uO CV A N v

"

A

,

ottóRoíS

Kiemelkedő matematikai felkészültsége segítette elméleti kuta
tásait, gyakorlati érzéke pedig eredményeinek alkalmazását.
Mindez kiváló szervezőkészséggel egészült ki. így lett életművé
nek jellemzője az elmélet és a gyakorlat alkotó összefonódása.
Nehéz eldönteni hovatartozását: alkalmazott matematika és
fizika vagy a műszaki tudományok tekinthetők igazi területének?
Találóan jellemzi egyik életrajzírója: tolmács volt egyfelől a mérnö
kök, másfelől a fizikusok és matematikusok között. Hol volt na
gyobb, az alap- vagy az alkalmazott kutatásban? Kár lenne ezen vi
tatkozni. Nem vitatkozni, követni kell! Jó példát mutatott. Példája
azonban nemcsak tudományos felfogásában, módszereiben, a tu
dományhoz való hozzáállásában követendő, hanem a nemzetközi
tudománypolitikában is. Sokat tett azért, hogy a világ kutatóit kö
zelebb hozza egymáshoz. Úgy vélte, hogy a tudósok tekintélye lé
nyeges tényezője lehet a nemzetközi békének.
82 éves korában 1963-ban hunyt el Aachenben. Hamvai Pasadenában nyugszanak. Érzelmekben mindvégig mélyen kapcsoló
dott az Ó-hazához. Ö nyilatkozta: “szívet cseréljen, aki hazát
cserél”.
Munkásságát és eredményeit szerte a világon nagyra értékelik.
Csaknem félszáz egyetem és akadémia avatta tiszteletbeli dokto
rává, ill. választotta tagjává. Ugyancsak kb. félszáz rendjelet.
Tarján Imre ünnepi beszédet mond
érmet, oklevelet és más kitüntetést kapott. 1962-ben lett a Buda
pesti Műszaki Egyetem díszdoktora. Ö kapta meg 1963-ban első
ként a legnagyobb amerikai tudományos kitüntetést, az ún. nem
zeti tudományos érmet (National Medal of Science). A Holdon és
a Marson krátert neveztek el róla. Budapesten a Közlekedési
Múzeum előtt áll mellszobra.
Végezetül ismét elmondhatjuk: nem sokan vannak akik új
utakat, új irányokat képesek kijelölni az emberiség fejlődésében.
Kármán Tódor ilyen volt.
Az emléktábla szülőháza falán korunk fizikai —technikai tudo
mányának nagy mesterére, egy kiemelkedő egyéniségre emlékez
teti az utódokat.

NÉHÁNY ÉLETRAJZI TANULMÁNY
1. Fonó Albert: Kármán Tódor, Fiz. Szemle, 23(1963) 230 —231.
2. Varga József: Kármán Tódor 1881 —1963. MTA Müsz. Tud.
Oszt. Közi., 33 (1964).
3. Ftffik L. Wattendorf, Frank J. Maiina: Theodore von Kármán
1881-1963. Astronaut. Acta, Vol. X. (1964) 81 -9 2 .
4. Nagy István György: Két centenárium. Csili. Évkönyv 81
(1980) 2 3 7 -2 4 2 , Gondolat.
5. Varga József: Kármán Tódor, Műszaki Nagyjaink 4 (1981)
229—277. Gépipari Tud. Egyesület.
6. Palló Gábor: Fgy tudománytörténeti szindrómáról. Valóság
1982. 6. sz. 2 0 -3 7 .
7. Palló Gábor: Kármán Tódor (Életútja megértéséhez). Fiz.
Szemle, 33 (1983) 8 1 -8 4 , 145-148.
8. Nagy István György: Kármán Tódor, Magyarok a természettu
domány és technika történetében I. (1986) 151 —153, OMIKK.
A koszorúzás
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Tarján Imre
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B E S Z Á M O L Ó A 2 0 . NE MZETKÖZI
FIZIKAI DIÁKOLIMPIÁRÓL

A jubileuminak számító diákolimpia házigazdája Lengyelország
volt, ahol 1967-ben az első olimpiát rendezték fizikából. A részt
vevő országok száma azóta ötről 29-re emelkedett. A múlt évben
is szereplő nemzetek mellett Irán és Szingapúr csapata most első
alkalommal jelent meg. Versenyen kívül a Litvániából érkezett
csapat tagjai is megoldhatták a kitűzött példákat.
A magyar csapat tagjait Gnädig Péter, Honyek Gyula és Szép
Jenő választották ki. A május végén megrendezett válogató ver
senyre — a korábbi eredmények (olimpiai szakkörök, OKTV,
Eötvös-verseny, KÖMAL pontverseny) alapján — 18 tanuló
kapott meghívást. Az olimpiai csapat tagja a legjobb összteljesít
ményt nyújtó öt diák lett. Ők másfél hetes intenzív edzőtáborban
készültek fel az Olimpiára. A válogató verseny és a felkészítés az
ELTE Szilárdtestfizika Tanszékének hallgatói laboratóriumában
történt.
A felkészítésben jelentős szerepet kapott a július 4 —6-ig Sop
ronban megrendezett Fényes Imre verseny. Ezen Ausztria, Cseh
szlovákia és Magyarország olimpiai csapata vett részt, és a ver
senyzőknek a diákolimpiák feladataihoz hasonló elméleti és kísér
leti problémákat kellett megoldaniuk. Ez az “elöolimpia", amely
az 1988-as nyitrai csehszlovák—magyar barátságos verseny folyta
tása volt, lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy megismer
kedjenek a nemzetközi versenyek atmoszférájával, és versenyru
tinra tegyenek szert. A házigazda Nagy Márton, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium fizikatanára volt. A rendezvény anyagi fedeze
tét a Soproni Postaigazgatóság nyújtotta.

zők kitűnően előkészítették a feladatokat, minden részletkérdés
ben nagyon körültekintőek voltak. A példaszövegeket a csapatve
zetők fordították le anyanyelvűkre. Ez a munka most is sok időt
vett igénybe.
Az elméleti versenyen kedden délelőtt három feladatot kellett
megoldani a rendelkezésre álló öt óra alatt. Az első feladattal, egy
hőtani jellegű példával nehezen boldogultak a diákok. A megoldá
sokat igen szigorúan bírálták el, így egyetlen versenyző sem
kapott maximális pontszámot.
A második példát a mechanika témaköréből választották. Ezt a
feladatot 38-an oldották meg hibátlanul (köztük volt csapatunk
négy tagja is), a nagy többség viszont alig szerzett pontot. Átlago
san ezzel a feladattal szereztek legkevesebb pontot a diákok.
Az elektron-optikai témakörbe tartozó harmadik feladat több
apró buktatót rejtett magában, csak 7 tanulónak sikerült hibátlanul
megoldani. Ennek ellenére az átlagosan elért pontszám ennél a fel
adatnál volt a legmagasabb.
Az olimpián kitűzött elméleti feladatok a következők voltak:

I. feladat
Tekintsünk két folyadékot, A-t és B-i, amelyek nem oldódnak egy
másban. E folyadékok telített gőzeinek nyomása p- (i = A vagy B) jó
közelilésben a következő képletből számolható:

Az olimpián hazánkat a következő tanulók képviselték:
In

Felső Gábor (Budapest, Apáczai Csere János Gimn.,
tanára: Flórik György)
HidvégiZoltán (Budapest, Árpád Gimn.,
tanára: Szűcs Zsuzsanna)
Károlyi Antal (Budapest, I. István Gimn..
tanára: Moór Ágnes)
Késmárki Szabolcs (Kecskemét, Bányai Júlia Gimn.,
tanára: Borsos Ferenc,
szakkörvezetője: Molnár Miklós)
Szabó Szilárd (Budapest, Apáczai Csere János Gimn.,
tanára: Holies László).

—

=

+

l’o

(i = A, B),

ahol p (1a normál nyomást jelöli, T a gőz abszolút hőmérséklete, továbbá
a lé s bi (i = A vagy B) a folyadékokra jellemző állandók. (In a termé
szetes logaritmustjelöli, amelynek alapszáma e = 2, 71S3).
A Pj/p0 arány értékei az A és a B folyadékokra. 40 °C és ál) °C hő
mérsékleten az alábbi táblázatban vannak megadva:

T i/l’o
tCC)
i

Csapatunk július 16-án, vasárnap a MALÉV TU —154-es jára
tával utazott Varsóba. A hivatalos program hétfőn az. ünnepélyes
megnyitóval kezdődött. A résztvevőket először Andrzej Nadolny
köszöntötte a rendezők nevében, majd Jacek Fisiak művelődési
miniszter kivánt eredményes versenyzést valamennyi diáknak.
Az előző évi verseny házigazdája, Ausztria nevében az osztrák
csapat vezetője, Helmuth Mayr beszélt a fizikusok feladatairól. A
megnyitót egy különleges csemballókoncert zárta. Délután a
diákok Varsó óvárosával ismerkedtek.
A csapatvezetők délután a rendezők által javasolt elméleti fel
adatokról döntöttek. A vezetőkből álló bizottság az előző évekre
jellemző hosszú vita helyett most igen gyorsan, módosítás nélkül
fogadta el a javasolt példákat. Ez azt mutatta, hogy a lengyel rende

b-

T

40
ál)

—

A

0.2S4
1.476

i

=

B

0.II727S
l).6á/S

Ezen értékek hibái elhanyagolhatóak.
a) Határozd meg az A és B folyadékok forrást hőmérsékleteit a po
nyomáson!
b) Az A és B folyadékokat egy edénybe öntöttük, amelyben az I. /
ábra szerinti rétegek alakullak ki. Azért, Itogv a szabad párolgási a B
folyadék felszínéről megakadályozzuk, a B folyadék felületét ecu ' nem
párolgó C folyadékkal fedtük he. amely nem oldódik sem A sem B fo
lyadékokban. és azok sem oldódnak benne.

All

2. feladat
Három — nem egy egyenesbe eső — pontban (Pl , P2, Pt-ban)
adott m ,, m 2 és m 3 tömegű pontszerű testek találhatók, amelyek közti
kölcsönhatás egyedül a gravitációs erőkből származik; más testekkel
nem állnak kölcsönhatásban.
Jelöljük a három tömegpontból álló rendszer tömegközéppontján
átmenő és a P, P2P2 háromszög síkjára merőleges tengelyt <r-vai
Milyen feltételnek kell fennállnia a P,P2 — d vl, P2Pt = d.a és
P, /', = d |;j távolságok között, valamim e távolságok és a rendszer (<r
tengelyre vonatkoztatott) <u szögsebessége közön, liogv a P,P2P:í há
romszög alakja a rendszer mozgása során változatlan maradjon, vagyis
milyen feltételek teljesülése esetén forog a rendszer a ír tengely körül
merev testként?

3. feladat

Az A és B folyadékok molekuláinak tömegaránya (gáz állapotban):
y = -^4. = 8.
Az A és B folyadékok tömege kezdetben egyforma, m = 100 g. A
rétegek vastagsága és a folyadékok sűrűsége olyan, hogyfeltehetjük: az
edényben a nyomás gyakorlatilag mindenhol megegyezik a külső p0 lég
nyomással.
Ezek után lassan, folyamatosan és egyenletesen melegíteni kezdtük
a folyadékrendszert.
Azt találjuk, hogy a folyadék t hőmérséklete a t idő függvényében
az 1.2. ábrán vázolt módon változik.
Határozd meg az ábra vízszintes szakaszainak megfelelő /, és t2 hő
mérsékleteket! Számítsd ki az A és a B folyadék tömegéi az ábrán lát
ható valamely t , időpillanatban! A t, és í, hőmérsékletet kerekítsd
egész (Celsius) fokra, a folyadék tömegét pedig tizedgramm pontosság
gal add meg!
MEGJÉG YZÉS: Feltesszük, hogy a vizsgált folyadékok gőzei jó kö
zelítéssel
i) elegei tesznek a Dallon-törvénynek. azaz a gázok keverékeinek
nyomása egyenlő a gázkeverékei alkotó gázok parciális nyomásainak
összegével.
ii) egészen a telített gőznek megfelelő nyomásig ideális gáznak te
kinthetők.

Ebben a feladatban annak a lehetőségét és következményeit vizsgál
juk, liogv miként lehet egv elektronmikroszkópot (amely U = 311 kV
potenciálkülönbséggel felgyorsított elektronnyaláb mágneses eltérítésé
vel működik) protonmikroszkóppá alakítani, amelyben a protonnvalábot —U potenciálkülönbséggel gyorsítjuk fel.
Oldd meg az alábbi kér részfeladatot:
a) Az elektron, miután V potenciálkülönbséggel felgyorsították, el
hagyja a gyorsítót, és egy inhomogén B mágneses térbe jut. Ezt a mág
neses mezőt a 7,, T2...... Tn jelzésű rögzített tekercsekből álló rendszer
hozza létre. A tekercsekben /,, i,...... in erősségű egyenáram folyik. A
tekercsek által létrehozott erőtérben az elektronok egy bizonyos P pálya
görbén mozognak.
Mekkora i* . i*....../ *)( erősségű áramoknak kell a 7]. T,........ Tn te
kercseken folyni, hogv egv —U potenciálkülönbséggel felgyorsított
proton ugyanazon a P pályagörbén (és ugyanabban az irányban) mo
zogjon a mágneses térben, mint az előbb az elektron ?
ÚTMUTATÁS: A feladatot ágy oldhatod meg. hogv megkeresed
azt a feltételt, amely mellett a Ppályagörbét meghatározó egyenlet mind
két esetben ugyanaz. Felhasználhatod az alábbi összefüggést:
dP
d/

/
2

d(P -)
dr

I
2

dP!
dt

b) Hányszorosára nőne vagy csökkenne az adott mikroszkóp felbon
tóképessége. ha az elektronnyalábot protonnyalábbal helyettesítenénk.'
Feltételezzük, hogv a mikroszkóp felbontóképessége (vagyis az a legki
sebb távolság két tárgypont közölt, amelyeknek kör alakú képei még el
különülten láthatók) csak a részecskék hullámtulajdonságátólfügg.
Feltételezzük, hogy az elektronok, illetve a protonok sebessége a
gyorsításuk elölt nulla. Az egyszerűség kévéért feltesszük továbbá, hogy
az elektronok és protonok saját mágneses momentumának a mágneses
mezöve! való kölcsönhatása elhanyagolható, és hogv a mozgó részecs
kék állal kibocsátott elektromágneses sugárzás is elhanyagolható.
MÉGJEG YZÉS: Fizikusok gyakran használják az energia egysége
ként az / elektronvoltot (! eV ), és ennek többszöröseit, mint pl. /keV ,
/ MeV. / elektronvolt energiára tesz szert az az elektron, amely I V po
tenciálkülönbségen halad át.
A számításnál használdfel a következő számadatokat:
az elektron nyugalmi energiája: Ee = m(g 1 = 5/7 keV.
a proton nyugalmi energiája: Efl = iiijc2 — 95# MeV.
(Az olimpiai feladatok megoldása a Középiskolai Matematikai
Lapok 1989. évi 8 —9. novemberi számában olvasható.)
Az elméleti verseny ideje alatt a vezetők az oktatási miniszter
helyettesével találkoztak, és a lengyel oktatási reformról kaptak
tájékoztatást.
Délután a vezetők és diákok a Királyi Palotát nézték meg az
óvárosban. Sok érdekeset tudhattak meg a lengyel történelemről.
Szerdán, az elméleti és mérési verseny közti pihenőnapon vala
mennyi résztvevő kirándulni ment Frederick Chopin szülőhelyére
és a Nieborow-i kastélyba. Délután a diákok egy néptánccsoport
előadását nézték meg, a vezetők pedig megbeszélték a mérési fel
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adatot. Az elméleti példákhoz hasonlóan a rendezők ezt a feladatot
is kitűnően előkészítették. A diákolimpia szakmai részének kifo
gástalan megszervezése elsősorban Waldemar Gorzkowskinak és
Andrzej Kotlickynek köszönhető, akik az előző években a lengyel
csapat vezetői voltak.
A diákok két csoportban, délelőtt és délután mértek. Amíg a
tanulók egyik része a méréssel bajlódott, a többiek Varsó egyik
legszebb parkjában, a Lazienki parkban sétáltak.
Oszcilloszkóp segítségével az ultrahang terjedési sebességét
kellett megmérni két különböző folyadékban. A feladat pontos
megfogalmazása a következő:

4. feladat (mérésifeladat)
Adott az alábbifelszerelés:
1. Két, egyenként 10 mm vastag piezoelektromos korong, amelyeknek
oldallapjaira elektródákat párologtatlak (lásd a 4.1 ábrát). Ezek
egy tolómérő száraira vannak erősítve.
2. Hitelesített szinuszjel-generátor.
3. Két bemenetű (kétcsatornás) oszcilloszkóp.
4. Két, folyadékot tartalmazó, zárt müanyagzacskó.
5. Egy pohárban glicerin, amely arra való, hogy a piezoelektromos
korong lapjait ezzel bekenve jobb mechanikai csatlakozást hozz
létre.
6. Kábelek és egy elosztó.
7. A folyadékkal telt zacskók rögzítésére szolgáló állvány.
8. Tolómérő-tartó.

1 0 mm

4 .1. ábra

Elektromos mező hatására a piezoelektromos anyagok megváltoztat
ják hosszméretüket, és viszont: deformációk hatására a piezoelektromos
anyagban elektromos mező jön létre. Ezért egv piezoelektromos anyag
ban váltakozó elektromos mező segítségével mechanikai rezgéseket le
het kelteni, vagy mechanikai rezgésekkel váltakozó elektromos tér hoz
ható létre.
a) Annak ismeretében, hogy a longitudinális ultrahang sebessége a
korong anyagában kb. 4000 m /s, adjál durva becslést a korong szim
metriatengelyével párhuzamos mechanikai rezgések rezonanciafrekven
ciájára. Feltételezzük, hogy a korong rögzítése nem befolyásolja a rezgé
seket. (Megjegyezzük, hogy másjájta rezgések is létrejöhetnek a korong
ban, az előbbinél alacsonyabb, illetve magasabbfrek venciákkal.)
Előző becslésedből kiindulva határozd meg méréssel azt a frekven
ciát, amelynél a piezoelektromos korongok a lehető legjobban működ
nek mint ultrahangot kibocsátó és (a folyadékon áthaladt ultrahangot)
érzékelő rendszer. Ha glicerinnel kenjük be a korongok felületét mielőtt
hozzányomjuk őket a müanyagzacskóhoz, ez javítja az ultrahang átha
ladását.
b) Határozd meg az ultrahang sebességét mindkét folyadékban a zacs
kók kinyitása nélkül, és végezz hibabecslést!
c) Számold ki a kél folyadékban megméri sebességek arányát, és gon
dosan add meg ennek is a hibáját!

Csapatunk négy tagja és vezetői a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia ered
ményhirdetése után a magyar zászló előtt. A képen Szabó Szilárd, Kés
márki Szabolcs, Szép Jenő, Felső Gábor, Hídvégi Zoltán és Gnädig
Péter látható

A mérés a versenyzők többségének valamivel jobban sikerült,
mint az elmélet. A magyar diákok viszont az elméleti feladatokat
oldották meg eredményesebben.
Ezen a napon a vezetők a Wilanow-i kastélyt és gyönyörű park
ját nézték meg. A vacsora adott alkalmat a diákokkal való beszél
getésre.
A fárasztó versenynap után a diákok két napra a Mazuri-tavakhoz utaztak. Itt megnézték Olsztyn látnivalóit, hajókiránduláson
veitek részt, este pedig egy country-zenekar játékát hallgatták, il
letve aki akart (és tudott), zenélhetett is az együttes hangszerein.
A vezetők ezalatt a dolgozatok javítását ellenőrizték. Ekkor
derült ki, hogy az első feladatot milyen szigorúan pontozták; a csa
patvezetők erre a példára jóval több pontot adtak volna, mint a
javítók.
Péntek este egy érdekes előadásra került sor. A lengyel rende
zők a 20. évforduló alkalmából több olyan személyt hívtak meg,
akik hosszú időn át csapatvezetők voltak az olimpiákon. Közülük
Kunfalvi Rezsőt és Joachim Wendl-el előadás tartására kérték fel.
Kunfalvi Rezső 1967-ben, az első diákolimpián, majd azt követően
12 éven át a magyar csapat vezetője volt. Joachim Wendt az NDK
csapatát vezette több éven át. Kunfalvi tanár úr egészségi állapota
miatt sajnos nem tudott Varsóba utazni, de előadását elküldte. így
ezen az estén a vezetők először az ő szavait hallgathatták meg, és
néhány diáját láthatták az első hat olimpiáról, majd az előadást és
vetítést Wendt professzor folytatta.
A tanulók végleges pontszáma a javítók és a csapatvezetők
megbeszélései után szombat estére dőlt el. Ekkor váll bizonyossá,
hogy Késmárki Szabolcs a I48 résztvevő között a második legjobb
eredményt érte el, pontszáma mindössze 0,8 ponttal volt kevesebb
a legmagasabb pontszámnál, 46,3 pontnál, az amerikai Steven
Gubser eredményénél. A nemzetközi zsűri szombat este döntött a
díjak odaítéléséről: 4I pontig első, 35 pontig második, 29 pontig
harmadik díjat, 22 pontig pedig dicséretei adtak. Ez. alapján csapa
tunk tagjai közül Késmárki Szabolcs első díjat. Szabó Szilárd és
Felső Gábor második díjat. Hídvégi Zoltán pedig harmadik díjat
kapott.
Az ünnepélyes díjkiosztásra vasárnap délután került sor. Az
olimpia elnökétől I0 diák vehetett át arany-, 26 diák ezüst-, 30
diák bronzérmet, 33 diák pedig dicséretet. Az olimpián való rész
vételért járó oklevelet természetesen minden versenyző meg
kapta. Késmárki Szabolcs az aranyérem mellé járó digitális multi
méter átvétele után a második legjobb eredmény eléréséért ér
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tékes különdíjat (ZX-Speclrum számítógépet nyomtatóval és mo
nitorral) is kapott.
A magyar csapat összteljesítményével elégedettek lehetünk.
Késmárki Szabolcs kimagaslóan jól szerepelt. A többiek tudásuk
alapján esetleg valamivel jobb eredményt is elérhettek volna.
Sajnos Károlyi Antalnak nem sikerült a tudásának megfelelően
szerepelnie.

A nemzetközi zsűri elnöke, Jan Blinowski átadja az
aranyérmet Késmárki Szabolcsnak

Az országok nem hivatalos pontversenye az idén a következő
képpen alakult:

Ország

NSZK
Kína
Nagy-Britannia
Lengyelország
Románia
NDK
Magyarország
Hollandia
Szovjetunió
USA
Bulgária
Jugoszlávia
Csehszlovákia
Ausztria
Svédország
Szingapúr
Ausztrália
Finnország
Kanada
Irán
Norvégia
Litvánia
Belgium
Kuba
Ciprus
Olaszország
Törökország
Kolumbia
(3 versenyző)
Izland
Kuwait

Összpontszám
196,8
186,5
179,3
176,0
175.8
172,5
168,7
166,5
163,5
155,5
155,4
153,0
152,7
140,2
133,3
129,6
127,5
126,2
122.2
119,3
113.8
108.7
104.0
101,3
88,7
88.2
74.3
60.8
59,7
• 21,0
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(A táblázatban a litván csapat eredményéi is feltüntettük. Ók ver
senyen kívül vettek részt az olimpián.)
A következő diákolimpiát Hollandiában. Groningenben rende
zik 1990. július 5-e és 13-a között. Groningen az olimpia ideje alatt
ünnepli majd alapításának 950. évfordulóját. A magyar diákok fel
készítése a hollandiai olimpiára már szeptemberben elkezdődött.
(L. E.)

m ik o la -d íja so k

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1961-ben díjat alapított a
minél eredményesebb fizikatanítás előmozdítására, valamint az
azt elősegítő fizikai-didaktikai munkásság serkentése, támogatása
céljából. A díjat Mikola Sándorról, a kiváló fizikatanárról, a kísér
leti fizikatanítás egyik úttörőjéről nevezte el. A díjak kiosztása a
tanári ankéton történik. Az alábbiakkal 63-ra növekedett a kitün
tetettek, egyben Társulatunk pedagógiai célkitűzései nemcsak elis
mert megvalósítóinak, hanem annak fejlődését szolgáló elhivatottainak száma. — Ezen ismertetés utolsó félmondatának olvasása
kor immár 63 tagtársban merülhet fel a kérdés: Társulatunk szapo
rodó gondjaival párhuzamosan növekszik-e az azon segítők
száma?
Az 1989. évi kecskeméti középiskolai fizikatanári ankéton
1989. április 8-án Mikola-díjat kaptak:
Németh Gyula, a tiszafóldvári Hajnóczy József Gimnázium és
Óvónői Szakközépiskola fizika —matematika-szakos tanára, aki
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Mezőkövesden született 1932-ben. Oklevelét 1955-ben a debre
ceni KLTE-en szerezte. Az első három évben Tiszafóldváron, álta
lános iskolában tanított, azóta jelenlegi munkahelyén. Tanári tevé
kenységében kiemelkedő cél az alapvető fizikai jelenségek pontos
szemléltetése, amelyekhez kiváló kísérleti eszközöket készített.
Az ankéton 1963 óta a kiállított újabb és újabb ezsközeiért ő kapta
legtöbbször (ötször) az I. dijat. Jó tanári munkájának eredményes
ségét tanítványai KÖMÁL és egyéb pályamunkái mutatják.
Akadémiai ösztöndíjasként 1979-ben és 1983-ban az
ATOMKl-ban elsajátította a szilárdtest nyomdetektoros méréstechnikát. Ezt hasznosította az általa diákjaival Bükkben felfede
zett Hajnóczy-barlang fizikai jelenségeinek feltárásában. Erről ku
tatótársaival tudományos publikációikban, valamint hazai és nem
zetközi konferenciákon számoltak be.
Részt vett a tantervi kísérletekben, a tankönyvi bírálóbizottság
munkájában. Társulatunknak 1985-től tagja, jelenleg a Szolnok

megyei csoport elnöke. Eredményes munkásságának elismerése
ként a következő kitüntetésekben részesült: Oktatásügy Kiváló
Dolgozója 1973. 25 éves Újító Emlékérem 1973. Társadalmi Mun
káért kitüntetés aranyfokozata 1979. Kiváló Munkáért kitüntetés
1982.
Szucsán József, a csongrádi Batsányi János Gimnázium fizi
ka-matematika tanára, aki 1935-ben született Szegváron. Szente
sen, a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett és a középis
kolai tanári oklevelet Szegeden az 1957. esztendőben szerezte a
JATE-en. Három évig tanított Szegváron általános iskolában,
majd Csongrádon, ahonnét népgazdasági szempontból helyezték
át 1960-ban jelenlegi munkahelyére. Kiváló tanítási eredményeit a
fizika különböző módszereinek arányos alkalmazásával éri el. A
tapasztalatra építést szolgáló kísérletező tanításában használt sajáttervezésű számos eszközét a tanári ankéton láthattuk. Az ismeretanyag teljességének átadási készségét igazolják azok a tanítványai,
akik olyan nagy számban kerültek be az OKTV döntőibe. Külön
leges egyéni adottság és évtizedes, áldozatos órán kívüli tanári
munka eredménye az, hogy tanítványai értékes helyezéseket
érnek el a KÖMÁL versenyen, az egri Itjúsági Fizikustalálkozón,
a Zemplén — és a Budó-versenyeken, és kitűnő szereplésükkel já
rultak hozzá a magyar csapat Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1975. és 76. évi szerepléséhez. Szakfelügyelői munkájának jelentős
hányada irányult ezen tapasztalatainak átadására, valamint a cél
szerű kísérletekre épített tanítás megvalósítására. — Meghirdetett
pályázatokra írt több dolgozatával ért el sikereket. Saját iskolája:
Fizika tagozatok másfél évtizede c. dolgozata nyomtatásban is
megjelent. Értékes munkái jutalmául kapta 1970-ben a Kiváló Dol
gozó, majd 1977-ben a Kiváló Tanár kitüntetéseket, valamint
1978-ban azt a Miniszteri Dicséretet, mert a korábbi években hat
alkalommal szerepelt tanítványa az OKTV-en az első tiz díjazott
között.
Az 1989. év i \ ácotl megrendezett általános iskolai fizikatanári
ankéton Mikola-dijat kapott.

Schreiner Mihály a szigetszentmártoni általános iskola matema
tika—fizika-szakos tanára, aki 1932. szeptember 17-én született
Szigetszentmártonban. Az esztergomi tanítóképző I. osztálya el
végzése után került a budaiba, amelyiknek a neve éppen akkor
változott évről évre: Líceum és tanítóképző, majd Állami Körösi
Csorna Sándor Pedagógiai Gimnázium, valamint Budapest XII.
kerületi Állami Tanítóképzőre, amely utóbbiban tett 1951-ben
érettségit. Nem gyakorló éves lett és képesítőzött, hanem a buda
pesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola nappali tagozatának
lett hallgatója az 1951/52. tanévben. Matematika —fizika-szakos
tanári oklevelét 1954-ben ugyanott kapta. A tanítást 1953-ban gya
korló évével saját szülőföldje általános iskolájában kezdi.
1967-ben az ELTE-en megszerzi a középiskolai matematika tanári
oklevelet. Tudása kiegészítésével a jó tanári munka alapfeltételét
teremti meg. Szakértelmét, hivatástudatát dicséri az áldozatos
munkával kialakított fizikai szertára és előadója, valamint a számí
tástechnikai terme. A legelsők közé tartozik, akik sajátkészítésű
tanulókísérleti eszközeikkel dolgozzák fel a tananyagot. Érdeklődéstkeltő és hangulatos óráin számtalan tanítványa szerette meg a
fizikát, majd azt a tanulmányi versenyeken jóval az átlag feletti
eredményével bizonyította. Sokévi tapasztalata alapján vallja a jó
tanári példa döntő szerepét és azt, hogy a fizikát kísérletekre
építve kell tanítani. A számítógépet, annak megismerése után
rögtön beépítette a tanításba. Fizikaprogramjait a Novotrade cég
forgalmazza, velük a fizikatanári ankéton díjazásokat ért el.
1965-től volt a ráckevei és a dabasi járások szakfelügyelője
1973-ig, amikor iskolája igazgatójának helyettese lett és azt 10
éven át végezte. 1983-tól újra szakfelügyelő, majd a mai napig
szaktanácsadó. Társulatunknak 1983-tól tagja. Tanítványai szere
tik, kortársai megbecsülik. Értékes munkája elismeréseként
1981-ben Kiváló Munkáért, 1988-ban a Pest megyei Arany János
Pedagógiai Díjat kapta.
Csekn Árpád

XIV. SUGÁRVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAM

A Sugárvédelmi Szakcsoport 1989. április 6-a és 10-e között, ha
gyományosan Balatonkenesén rendezte meg 1989. évi Tovább
képző Tanfolyamát. A rendezvényen több mint 130 szakember
vett részt.
Az összefoglaló előadások sorában ezúttal is meghívott előa
dók ismertették a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) leg
újabb ajánlásait. Szerbín Pável (OSSKI) a plutónium inkorporáció
ját tekintette ál az ICRP 46. reportja nyomán, majd Koblinger
László (KFKI) a külső besugárzásoknál alkalmazandó konverziós
tényezőket taglaló 51. közlemény értelmezéséhez, és felhasználásá
hoz adott szempontokat. A harmadik meghívott előadásban
Fehér István (KFKI) a sugárvédelem alapfogalmait és alapclveil
tárgyaló, új MS/. 62/1 sz. szabványt ismertette.
A kitekintés szekcióban ezúttal a földrengések előrejelzéséről
hangzottak el előadások. Az örményországi katasztrófa után sz.o-

morú aktualitást kapott léniában először Szeidovilz Győző (MTA
GCiKI Szeizmológiai Osztály) tartott előadást a földrengések kelet
kezéséről, az előrejelzés lehetőségeiről és a magyarországi rengé
sekről. Ezt követően Hunyadi Ilona (ATOMKI) a sugárvédelem
ben is használatos — radon-delckláló nyomdetektorokkal végzett
előrejelzési kísérletekről számolt be.
Az új hazai eredményeket ismertető ülésszakon három rövid
előadás hangzott el és tiz. poszter került bemutatásra a nukleáris
környezetvédelem témakörben, a sugárvédelem általános kérdé
seivel négy előadó foglalkozott. A belső sugárterheléssel kapcso
latos eredményekről nyolc, a sugárvédelmi méréstechnika újdon
ságairól három posztert tekintettünk meg. Három előadás hang
zott el munkahelyi ellenőrzés köréből.
A'. /..

Létrejött az MTESZ-Press Sajtó- és Reklámügynökség.
A sajtóügynökség széles körű kapcsolatok birtokában intenzív marketing-, PR- és rek
lámtevékenységgel áll a vállalati szakemberek és a vállalkozók rendelkezésére.
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